
Λίγα λόγια για τα Μ.Μ.Μ.

Στις 14 Αυγούστου του 2013, ο 19χρονος Θανάσης Καναούτης χάνει τη ζωή του, έπειτα από 
συμπλοκή με ελεγκτή και οδηγό του τρόλευ 12, στο Περιστέρι. Την επόμενη κι όλας μέρα 
ξεσπά στην περιοχή αυθόρμητη πορεία 400 ατόμων, ενώ η μέρα της κηδείας κατακλείζεται 
από χιλιάδες κόσμου, που μετατρέπουν τον αποχαιρετισμό σε δυναμική διαδήλωση ενάντια 
στην εξαθλίωση των ζωών μας και της αυθαιρεσίας αυτών που μας εξουσιάζουν. Μέσα σε 
λίγες ώρες και για τις επόμενες μέρες, το Περιστέρι είναι μια αστυνομοκρατούμενη περιο-
χή. Οι διαδηλωτές κυνηγιούνται και ξυλοκοπούνται, δεκάδες προσαγάγονται και κανείς δεν 
επιτρέπεται να στέκεται στην κεντρική πλατεία. Η κατάσταση αυτή θα σπάσει το επόμενο 
διάστημα με την διάθεση του κόσμου να επανοικειοποιηθεί την πλατεία και να απομακρύ-
νει όλο και περισσότερο τις δυνάμεις καταστολής, που είχαν φτάσει στο σημείο να στέλνουν 
ομάδες ΔΕΛΤΑ να επιτεθούν αν χρειαζόταν σ’ όποιον προχωρούσε σε απλές παρεμβάσεις σε 
λεωφορεία. Αυτό το τραγικό συμβάν, που μόνο δολοφονεία μπορεί να χαρακτηρισθεί, αλλά 
και η καταστολή που ακολούθησε δεν αποτελλούν μεμονωμένες περιπτώσεις στους καιρούς 
μας. Μην ξεχνάμε τον σοκαριστικό θάνατο του νεαρού από ηλεκτροπληξία στη διαδρομή του 
ΟΣΕ Αθήνα-Θεσαλλονίκη, ο οποίος ανέβηκε στην οροφή του τραίνου για να γλιτώσει τον 
έλεγχο εισιτηρίων και τον άγριο ξυλοδαρμό του Γιώργου Μαυρατζάκη από ελεγκτές σε σταθ-
μό του μετρό τον περασμένο μήνα. 

Αυτή τη στιγμή τα ΜΜΜ όπως και οποιαδήποτε άλλη κοινωνική υπηρεσία, θεωρούνται 
μέσα πολυτελείας, καθώς σε μια περίοδο που το μέσο ωρομίσθιο είναι στα 2,50 ευρώ είναι 
αδύνατον οι άνθρωποι να δίνουν 2,80 ευρώ για να πάνε και να γυρίσουν από τη δουλειά 
τους. Βέβαια, το κράτος για να εξασφαλίσει την είσπραξη του φόρου των εισητιρίων προσπα-
θεί με κάθε τρόπο να πείσει πως η επικύρωσή τους είναι απαραίτητη για τη λειτουργία και 
συντήρηση των ΜΜΜ, καθώς και για την πληρωμή των εργαζομένων σε αυτά. Το γεγονός 
ότι το ίδιο το κράτος όρισε τα ΜΜΜ ως από τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις και τους μείωσε 
την επιχορήγησή τους κατά 2/3 φαίνεται να μην έχει καμία σημασία. Αντίθετα, αναμένεται να 
δούμε το είσιτήριο να αυξάνεται με μειωμένα όμως δρομολόγια, απλήρωτους εργαζόμενους, 
άθλια συντήρηση των μέσων και όλα αυτά, όχι χάρις τη λαθρεπιβίβαση, αλλά διότι πράγματι 
η επικύρωση των εισιτηρίων εξυπηρετεί το κράτος και όχι την ίδια την υπηρεσία. Όπως συμ-
βαίνει άλλωστε με κάθε κοινωνική υπηρεσία που όλο τη φορολογούν και όλένα και υποβιβά-
ζεται ή ιδιοτικοποιείται. Σε μια περίοδο, που ο κόσμος συνειδητοποιεί πως όσα πλήρωνε τόσο 
καιρό είτε για να μπορεί να έχει υγεία, είτε για να μπορεί να έχει παιδεία, είτε για να μετακι-
νείται ελεύθερα, καλείται να ξαναπληρώσει  και μάλιστα για πράγματα που θα ‘πρεπε να απο-
τελλούν κοινωνικά αγαθά και να παρέχονται δωρεάν στον καθ’ ένα.

Δε θα μπορούσαν βέβαια να λείπουν και τα μάτια του κράτους από την όλη ιστορία. Ο κό-
σμος που χρησιμοποιεί τα ΜΜΜ, κυκλοφορεί και επικυρώνει τα εισητήριά του υπό τον φόβο 
του ελέγχου. Ελέγχου που πραγματοποιείται από ελεγκτές που είναι ήδη εργαζόμενοι σε 
άλλα πόστα στα ΜΜΜ και είναι σωστοί χαφιέδες. Κάνοντας «απλά τη δουλειά τους» τρα-
βολογούν, απειλούν ή και προπυλακίζουν τους επιβάτες που παρανομούν, είτε εκείνοι θέλουν 
να δώσουν τα στοιχεία τους είτε όχι. Αυτοί οι κεφαλοκυνηγοί προσπαθούν πάση θυσία να κό-
ψουν όσα περισσότερα πρόστιμα μπορούν και είναι λογικό, αφού εισπράττουν το 40% κάθε 
προστίμου. Είναι άνθρωποι που επιλέγουν συνειδητά να βγάλουν κέρδη πάνω στη δική μας 
εξαθλίωση και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απλοί εργαζόμενοι.

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να αποτελλούν κοινωνικό αγαθό. Για μας τους άνερ-
γους, εργαζόμενους, φοιτητές, μαθητές, συνταξιούχους, μετανάστες, για μας που έχουμε κα-
θημερινά την ανάγκη να μετακινούμαστε, δεν πρέπει να ανεχτούμε οι συγκοινωνίες να γίνουν 
προνόμιο των λίγων, αλλά πρέπει να απαιτούμε να είναι ελεύθερες για όλους χωρίς κρητίρια. 
Δεν πληρώνουμε εισητήρια. Δεν ανεχόμαστε από κανέναν ελεγκτή να μας εκβιάζει (δεν μπο-
ρεί να μας εγκλωβίζει μέσα στο όχημα, να μας ζητάει ταυτότητα, να μας πηγαίνει στο τμήμα 
ή να μας αγγίζει) και σπάζοντας το φόβο απέναντι στους ελέγχους απαντάμε με αλληλεγγύη 
σε κάθε επιβάτη που δεν έχει εισητήριο.

SS – ΜΠΑΤΣΟΙ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΖΩΕΣ

ΔΕ ΧΤΥΠΑΜΕ ΕΙΣΗΤΙΡΙΑ, ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΣ ΜΟΝΟΣ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΚΕΦΑΛΟΚΥΝΗΓΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΜΜ

Η αστική δημοκρατία, πόσα άκρα έχει;

Στις 5.5.2010, στην πορεία που διεξάγεται στο κέντρο της Αθήνας, εκδηλώνεται πυρκαϊά στην 
τράπεζα Marfin επί της Σταδίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων της τράπεζας.

Στις 29.4.2011 (σχεδόν επετειακά της 5.5.2010) προσαγάγονται τέσσερα άτομα και 
μεταφέρονται στη Γ.Α.Δ.Α. Τα στοιχεία; Ένα ανυπόγραφο και ασύντακτο σημείωμα με όλα 
τα στοιχεία των προσαχθέντων και μερικές φωτογραφίες απο κάμερες, οι οποίες βέβαια είναι 
ανακριβείς (το μόνο χαρακτηριστικό των φωτογραφιών είναι το ανάστημα). Τα Μ.Μ.Ε. 
αρχίζουν και μιλούν για την σύλληψη «των εμπρηστών της Marfin» και στήνεται έτσι το 
τηλεοπτικό δικαστήριο.

Μετά την κατάθεση τους αφήνονται ελεύθεροι -με την υπόθεση ανοιχτή- καθώς οι 
κατηγορίες φαίνονται εμφανώς κατασκευασμένες και αστήρικτες.

Ενω η υπόθεση φαίνεται οτι θα πάει στο αρχείο, στις 5.5.2013, χωρίς να προκύψουν νέα 
στοιχεία, αποφασίζεται να αποδοθούν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα σε δύο απο 
τους τέσσερις προσαχθέντες: στον Θοδωρή Σ. για τον εμπρησμό της Marfin  και σε ένα ακόμη 
άτομο για την επίθεση στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ.

Αφού πέρασε απο ανακριτή, ο Θοδωρής Σ. αφήνεται ελεύθερος σε ένα άτυπο καθεστώς 
ομηρίας καθώς επιβάλονται περιοριστικοί όροι (ένας εκ των οποίων είναι η απαγόρευση 
συμετοχής σε μελλοντικές διαδηλώσεις).

Παρ’ ολο που τα στοιχεία είναι λιγοστά και αστήρικτα, η κυβέρνηση μετά την δολοφονία 
του Πάυλου Φύσσα απο φασίστες της Χ.Α. και υπο το βλέμμα μπάτσων της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 
ψάχνει και πάλι τρόπους να εκμεταλλευτεί ακόμα έναν θάνατο.

Ενώ κράτος και Χ.Α. έχουν ισχυρούς δεσμούς και κοινά συμφέροντα (αυτά των αφεντικών, 
των επειχηρηματιών και των εφοπλιστών), το κράτος πρέπει να είναι μόνο αυτό ο εγγυητής της 
νομιμότητας και της ομαλότητας. Για αυτό το λόγο, δημιουργεί την θεωρία των δύο άκρων. Τα 
άκρα είναι εμφανή. Το ένα είναι η φασιστική Χ.Α. Το άλλο; Οποιοσδήποτε αντιστέκεται στα 
σχέδια αφεντικών και κυβέρνησης, είτε οργανωμένος συλλογικά, είτε ατομικά. Κυβερνητικοί 
εκπρόσωποι, κομματικά στελέχη, «σοβαροί διαννοούμενοι» ομοιάζουν μία παρακρατική 
ομάδα με ρατσιστικές και φασιστικές συμπεριφορές, είτε με την υπόθεση της τράπεζας Marfin, 
είτε με την αντίσταση των κατοίκων στις Σκουριές. Με αυτόν τον τρόπο ταυτίζουν την Χ.Α. 
που χρησιμοποιεί βία με οποιονδήποτε χρησιμοποιεί βία, ως μέσο αντίστασης και αγώνα.

Το κράτος επικεντρωμένο στην βία -χωρίς να αναφέρει τα πραγματικά αίτια της χρήσης 
βίας- καταφέρνει να δείξει οτι ο αντιφασισμός είναι απλά μία μάχη ανάμεσα σε δύο χώρους 
που δεν υπάρχουν πολιτικά κίνητρα ή διαφορές. Έτσι εξισώνει τους δύο πολιτικούς χώρους 
αυτούς που ουδεμία σχέση έχουν. Το ένα άκρο μαχαιρώνει, οργανώνει ρατσιστικά πογκρόμ, 
χαίρεται με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Δένδια, οργανώνει επιλεκτικές φιλανθρωπικές 
πράξεις. Το άλλο άκρο απεργεί, αγωνίζεται, διαδηλώνει, αντιστέκεται.

Η αστική δημοκρατία δείχνει στην κοινή γνώμη τον αγώνα κατά του φασισμού σαν ένα 
ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Με τον τρόπο αυτόν καταφέρνει να ξανακερδίσει τις χαμένες 
ακροδεξιές ψήφους που πήγαν στην Χ.Α. και να συσπειρώσει το κέντρο ως την μόνη λύση 
σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Η λύση που προτείνεται είναι η υποταγή στους νόμους και η 
επιστροφή στην κανονικότητα. 

Καθώς οι δύο αυτές μορφές βίας εξισώνονται στήν «άβουλη» κοινή γνώμη, ενοχοποιείται 
η βία της αντίστασης με σκοπό την δημιουργία ενός κλίματος ανομίας και χάους που μόνος 
εγγυητής είναι το κράτος. Ένα κράτος, καθ’ ολα βίαιο (και φυσικά αλλά και ψυχολογικά) το 
ποίο φορώντας το προσωπείο του, και με την βοήθεια των Μ.Μ.Ε., έρχεται να σώσει την 
κοινωνία απο το χάος, με την χρήση βίας η οποία στα χέρια του είναι και νόμιμη και ανεκτή.

Το κράτος στήνει υποθέσεις και μάλιστα τις εκμεταλλεύεται διπλά για δικά του συμφέροντα, 
καταστέλλοντας οποιονδήποτε αντιστέκεται. Γι΄αυτόν τον λόγο κανένας σύντροφος δεν 
πρέπει να μείνει μόνος απέναντι στην κρατική καταστολή και την κρατική σκευωρία.

Συγκέντρωση στο Πρωτοδικείο (οδός Δέγλερη) την Δευτέρα 9 Δεκέμβρη, 9 π.μ.
για την δίκη του συντρόφου Θοδωρή Σ.

Το πάθος για την λευτεριά είναι δυνατότερο απ’ ολα τα κελιά.

Ψάχνετε για εγκληματίες στις Σκουριές;

Το οικολογικό έγκλημα στις Σκουριές της Χαλκιδικής είναι πάνω κάτω γνωστό. Τεράστια ερ-
γοτάξια στο βουνό, καταστροφή του υπεραιωνόβιου δάσους των Σκουριών, μόλυνση της θά-
λασσας της περιοχής, ακόμα και καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα (νερό με αρσενικό).

Παρ’ολα αυτά το έγκλημα δεν είναι μόνο οικολογικό. Για τους αγωνιζόμενους ανθρώπους 
εκεί κατατήθενται στημένες δικογραφίες με σημαντικές διώξεις. Οι αρχές έχοντας στα χέ-
ρια τους δύο υποθέσεις «σταθμούς» στον αγώνα των κατοίκων, τον εμπρησμό του εργοτα-
ξίου και την πορεία στις 12 Μαϊου 2013, ξεκινούν μία σειρά διώξεων προς τους κατοίκους. 
Η αστυνομία αφήνοντας ανοιχτές δικογραφίες και χωρίς να κάνει αυτόφορες συλλήψεις την 
ώρα της πορείας, προσαγάγει μετά απο μήνες, ως ύποπτο οποιονδήποτε θέλει, με μόνο κρι-
τήριο να έχει συμμετάσχει στην αντίσταση κατά της «επένδυσης». Έτσι, συνομιλίες, blogs, 
sites, συμμετοχή σε πορείες, συνελεύσεις, αφισοκολλήσεις ποινικοποιούνται και μάλιστα με 
κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι αν 
είσαι ύποπτος και όχι κατηγορούμενος τα δικαιώματα σου είναι ελάχιστα, ενώ αντιθέτως απο 
απλούς υπόπτους πήραν δείγμα DNA είτε με σωματική, είτε με ψυχολογική βία.

Με αυτούς τους τρόπους, οι εντολοδόχοι (μπάτσοι, δικαστές), των ντόπιων και ξένων αφε-
ντικών (Μπόμπολας, Ελληνικός χρυσός, El dorado gold) με την βοήθεια των τοπικών «αρχό-
ντων» (Πάχτας) ποινικοποιούν ένα ολόκληρο κίνημα που ο οποιοσδήποτε μπορεί να βρεθεί 
κατηγορούμενος. Στήνονται απροκάλυπτα δικογραφίες επι μήνες (14 δικογραφίες που αφο-
ρούν γύρω στα 200 άτομα) και εκτελούνται κατά γράμμα. Οι κάτοικοι της Χαλκιδικής αγωνί-
ζονται για τον τόπο τους αλλά όχι μόνο για αυτό. Με την αναβάθμιση της καταστολής οι κά-
τοικοι πια μάχονται για την Ελευθερία. Αυτό σημαίνει οτι ο αγώνας αυτός μας αφορά όλους 
μας και η κρατική καταστολή δεν πρέπει να αφεθεί ανεξέλεγκτη γιατί η ίδια συνταγή κατα-
στολής θα χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε αγώνα.
Ο αγώνας των κατοίκων της Χαλκιδικής είναι ένας αγώνας όλων μας,
ένας αγώνας για την Γη και την Ελευθερία.

Υ.Γ.: Πρόσφατα ακόμη δύο προφυλακισμένοι αγωνιστές αφέθηκαν ελεύθεροι απο τα κελιά της δη-
μοκρατίας τους. Ο αγώνας είναι διαρκής και πρέπει να νικηθεί.

Αθήνα. Ζωή εν έτη 2013.

Από χρονιά σε χρονιά η κατάσταση χειροτερεύει. Το κράτος δεν προσπαθεί να αποκρύψει 
πλέον τον αυταρχικό και ολοκληρωτικό του χαρακτήρα και αντιθέτως χρησιμοποιεί όλα τα 
μέσα που διαθέτει για να καταστείλει και να αποσιωπήσει κάθε μια φωνή και πράξη που 
παίρνει θέση αντίθετη με τις δικές του.

 Οι προσαγωγές αυξάνονται. Οι καταλήψεις και τα στέκια κλείνουν. Οι μπάτσοι εισβάλουν 
στους χώρους των Τ.Ε.Ι. και των πανεπιστημίων. Τα χημικά αυξάνονται. Το κράτος βασανί-
ζει. Το κράτος μισθώνει τα σκυλιά του, αστυνομία και φασίστες (όχι ότι έχει διαφορά˙ δια-
φορετικό σώμα, ίδια μάνα). Η αστυνομία εκπαιδεύει, πληροφορεί  και κάνει τα στραβά μά-
τια, οι φασίστες δολοφονούν.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, ο αντιφασίστας Παύλος Φύσσας, γνωστός και ως ράππερ υπό 
το ψευδώνυμο Killah-P, πέφτει νεκρός από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη-δολοφόνου Γ. Ρου-
πακιά. Τα γεγονότα ήταν αναμενόμενα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ήταν πρωτοφανή άλ-
λωστε. Οι νέο-ναζί χτυπούσαν αναρχικούς, μετανάστες, ομοφυλόφιλους, αριστερούς, αντι-
φασιστές. Πάντα. Απλά έως πρότινος τα θύματα ποτέ δεν είχαν όνομα ούτε λόγο. Άλλωστε 
ένα όνομα σαν το Σαχτζάτ Λουκμάν δεν προφέρεται και ξεχνιέται εύκολα από την ελληνική 
κοινωνία. Τώρα τα πράγματα άλλαξαν.

Το κράτος, βλέποντας την αδιεξοδική θέση στην οποία βρέθηκε, αμέσως έτρεξε να μαζέ-
ψει τα σπασμένα. Οι νέο-ναζί προσωρινά δεν του χρειάζονται στους δρόμους. Τουλάχιστον 
όχι υπό την αιγίδα της νομιμότητας και ανοχής που έως τώρα τους παρείχε.  Ξαφνικά η μά-
σκα έπεσε και όλοι οι δημοκρατικοί και αθώοι πολίτες πέσανε από τα σύννεφα. Υπό την 
μουσική υπόκρουση των θερμών  «αντιφασιστικών» λόγων που εκφέρονταν ολημερίς από 
τους πλέον δηλωμένους αντιφασίστες και αντιφασίστριες των τηλεοπτικών πλατό, των ρα-
διοφωνικών στούντιιο και των κέντρων εκτύπωσης, ένα μέρος των νοικοκυραίων ξαφνικά 
ανακάλυψε πως η χρυσή αυγή δεν είναι απλά άλλο ένα κόμμα. 

Ξαφνικά βγήκαν στο φως  τα τάγματα εφόδου, οι στρατιωτικές δομές, ο οπλισμός, τα πο-
γκρόμ, οι δουλειές της νύχτας, οι γιάφκες, ο ναζισμός.  Ανακαλύφθηκαν τα πέπερ σπρέι και 
τα κλομπ,  τα μαχαίρια και τα κατσαβίδια.  Ξαφνικά βγήκαν στο φως της δημοκρατικής και 
αθώας ελληνικής κοινωνίας ο πόνος και το αίμα. 

Ο Δένδιας, πρώην παιδί της ΕΝ.Ε.Κ., μετά τους βασανισμούς των 15 αντιφασιστών της 
μοτοπορείας της 30 Σεπτεμβρίου του ’12, τον «Ξένιο Δία», τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
την συγκάλυψη των εγκλημάτων από μέλη της ΕΛ.ΑΣ. και της Χ.Α., βγήκε μπροστάρης 
στον αντιφασιστικό αγώνα της δημοκρατίας. Δηλωμένος αντιφασίστας και αυτός.

Παρά τις κινήσεις για εκκαθάριση της αστυνομίας και τις φυλακίσεις μερικών νέο-να-
ζί βουλευτών, το κράτος δεν έπεισε κανέναν ότι θα εναντιωθεί στην κοινωνική αδικία και 
στον φασισμό. Ο φασισμός δεν είναι νέο φρούτο. Και κυρίως δεν είναι φρούτο που δεν προ-
έρχεται από το καρποφόρο δέντρο του καπιταλισμού. Το κράτος αποφάσισε να προβλη-
θεί και να κερδίσει την υποστήριξη του λαού, που μετά τις  πολιτικές, οικονομικές και κοι-
νωνικές κινήσεις και γεγονότα των τελευταίων χρόνων είχε σχεδόν χάσει, χτυπώντας την 
πιο ακραία έκφανση του ίδιου του του εαυτού, το εκτελεστικό του όργανο και προωθώντας 
ταυτοχρόνως την θεωρία των δυο άκρων ως μέσο αποπροσανατολισμού από το κύριο πρό-
βλημα. Τον καπιταλισμό.

Όσο και να προσπαθούν πολιτικοί, ΜΜΕ και οι διάφοροι καλλιτέχνες του κώλου να απο-
κρύψουν την κρεατοελιά του φασισμού από το ρυτιδιασμένο πρόσωπο της αστικής δημοκρα-
τίας μακιγιάροντας το με τα τσιτάτα και τις δηλώσεις τους, η ασχήμια πια δεν κρύβεται. Το 
σύστημα και η κοινωνία που το στηρίζει έχει σαπίσει από καιρό και κανείς δεν μπορεί πλέον 
να πει πως βρίσκει λογική και αιτιολογημένη την υπάρχουσα κατάσταση και να το εννοεί.

Ήδη αποφυλακίστηκαν οι Κασιδιάρης, Μίχος και Παναγιώταρος. Ημέρες κράτησης: δυο. 
Φαίνεται ότι η δικαιοσύνη αποφάσισε πως τα μέλη της Χ.Α. είναι λιγότερο «άκρο» από τον Κ. 
Σακκά  που κρατήθηκε παράνομα για 31 μήνες κατηγορούμενος για αναρχία (καθώς και πολ-
λές άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που τάζονται ιδεολογικά στον αναρχικό χώρο).

Γιατί βέβαια η κατηγορία για αναρχία είναι βαρύτερη από ότι αυτή για φασισμό.
Οι φασίστες ήταν και είναι απλά ένα εργαλείο στα χέρια της άρχουσας τάξης. Τους χρησιμο-

ποίησε πρώτα για να σπείρει τον φόβο και ύστερα για να αναδειχτεί η ίδια ως «ο προστάτης» 
της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.

Αντιφασίστας ο Σαμαράς; Αντιφασίστας ο Δένδιας; Αντιφασίστας ο Θέμος; Αντιφασίστες 
όλο αυτό το τσούρμο των δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και πολιτικών που έως χτες υπο-
στήριζαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο την δράση και την εξάπλωση του φασισμού; Μας 
δουλεύουν κανονικά.

Μα το έργο ακόμα δεν τελείωσε. Η καταστολή θα έρθει και για το « άλλο άκρο», σφοδρότε-
ρη, αφού εκείνο το «άλλο άκρο» είναι ο  πραγματικός εχθρός του καπιταλισμού.

Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολή και χώρο εργασίας, πρέπει να αντισταθούμε στην καταπί-
εση της προσωπικότητάς μας, την υποτίμηση της εργασίας και της ζωής μας, στον φόβο και 
την αδιαφορία που προσπαθούν να εμφυτέψουν στα μυαλά μας. 

Να μην γίνουμε συνένοχοι στην διαιώνιση της εξαθλίωσης της καθημερινότητας μας.
Αυτοοργάνωση, αλληλεγγύη, αντεπίθεση.

Υ.Γ.: τώρα δεν ξέρω ποιον και τι περιλαμβάνει ακριβώς εκείνο το περιβόητο «άκρο» που μας καταλο-
γίζουν. Τον αναρχικό, αντιεξουσιαστικό, αντικαπιταλιστικό, ελευθεριακό χώρο; Τους αντιφασίστες; 
Τους ανθρώπους με προσωπικότητα, σκέψη, άποψη και κρίση; Δεν ξέρω. Συγχωράτε μας.

Αυτόνομο σχήμα Σ.Κ.Σ.

Αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων σε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.

Η κυβέρνηση αποπειράθηκε τον Σεπτέμβριο μια νέα εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότη-
τας σε πολλούς κλάδους του δημοσίου. Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση 1349 ερ-
γαζόμενοι από 8 πανεπιστήμια επιδιώκεται να μπουν στον προθάλαμο της ανεργίας.

Απέναντι σε αυτή την ενέργεια που είναι κομμάτι της συνολικότερης επίθεσης του κεφα-
λαίου και του κράτους του στον κόσμο της εργασίας οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια έχουν 
ξεκινήσει εδώ και περίπου 6 εβδομάδες μια μαχητική απεργία διαρκείας.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι στα περισσότερα ιδρύματα διαπιστώνεται έλλειψη 
διοικητικού προσωπικού και όχι πλεόνασμα, φαίνεται ότι οι απολύσεις αυτές δείχνουν το 
δρόμο για την περαιτέρω προώθηση των επισφαλών σχέσεων εκμετάλλευσης όπως είναι οι 
εργολαβίες που όλοι γνωρίζουμε τις σχέσεις και τους όρους με τους οποίους αυτές λειτουρ-
γούν (εργοδοτική ασυδοσία-τρομοκρατία, χαμηλοί μισθοί, παράνομες απολύσεις κλπ). Το 
κράτος προσπαθεί να αποποιηθεί ένα μεγάλο κομμάτι των χρηματοδοτικών υποχρεώσεών 
του, να προωθήσει τη μετακύλιση του κόστους εκπαίδευσης της εργασιακής δύναμης στους 
φοιτητές και και να εξασφαλίσει φράγκα για τους ιδιώτες εργολάβους που θα αναλάβουν με-
γάλο μέρος των διοικητικών λειτουργιών των πανεπιστημίων. Έτσι όπως ήδη έχει γίνει στον 
τομέα καθαρισμού, έτσι όπως λειτουργούν οι γραμματείες και άλλες διοικητικές λειτουργίες 
του Α.Π.Θ. και έτσι όπως μεθοδεύεται το τελευταίο διάστημα στον τομέα της φύλαξης.

Γίνεται ξεκάθαρο πια, ότι το πανεπιστήμιο είναι ένας ακόμα εργασιακός χώρος με ό,τι βαρ-
βαρότητα αυτό συνεπάγεται. Μια απ’ τις βασικές του λειτουργίες, η αναπαραγωγή/κατανο-
μή και πειθάρχηση εργατικού δυναμικού μέσω της διδασκαλίας, των εργαστηρίων κλπ βα-
σίζεται με τη σειρά της σε φιγούρες ξεκάθαρα εργατικές. Το προσωπικό των πανεπιστημίων 
είτε μιλάμε για την γραμματειακή υποστήριξη, είτε για συντηρητές οργάνων, είτε για φύλα-
κες, είτε για καθαρίστριες, είτε για βιβλιοθηκάριους, είτε για μάγειρες και λαντζέρηδες στις 
λέσχες, είτε για εργαστηριακό προσωπικό, είναι τόσο απαραίτητο όσο και αφανές και υποτι-
μημένο σε σχέση με τις φιγούρες των καθηγητών.

Εδώ και χρόνια οι μεταρρυθμίσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν κεντρικό ζή-
τημα συζήτησης στην καπιταλιστική δημόσια σφαίρα. Τον τελευταίο καιρό όμως έχει γίνει 
ξεκάθαρη η τάση της σταδιακής ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων όχι με την έννοια της 
πλήρης απόσυρσης του κράτους, που είναι άλλωστε αδύνατη, αλλά με την έννοια της λει-
τουργίας τους βάσει ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων αποδοτικότητας και κόστους. Το νέο 
πανεπιστήμιο-επιχείρηση επιτίθεται στον κοινωνικό μισθό μετακυλίοντας το κόστος αναπα-
ραγωγής των φοιτητών στις πλάτες τους (μη παροχή συγγραμμάτων, σίτισης, στέγασης, ει-
σαγωγή διδάκτρων) προωθεί την πειθάρχηση των φοιτητών (με μαθήματα αλυσίδες, διαγρα-
φές και εντατικοποίηση στα προγράμματα σπουδών) έχοντας ως τελικό στόχο τη δημιουρ-
γία ενός ευέλικτου, πειθαρχημένου, εξατομικευμένου και υποτιμημένου εργατικού δυναμι-
κού. Οι πανεπιστημιακοί χώροι μετατρέπονται σε αποστειρωμένα επιτηρούμενα πεδία, έτσι 
ώστε οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν εναρμονίζεται με τα αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια 
να είναι καταδικαστέα και απαγορευμένη.

Πάνω στις πλάτες των εργαζομένων και των φοιτητών, πάσης φύσεως αφεντικά, managers 
και εργολάβοι βγαίνουν κερδισμένοι, όντας έτοιμοι να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που 
τους δίνεται για να εγκαθιδρύσουν κερδοφόρα μαγαζιά μέσα στους πανεπιστημιακούς χώ-
ρους. Μαζί τους φυσικά, οι μεγαλοκαθηγητάδες-εργοδότες που πλουτίζουν εδώ και χρόνια 
απ’ τα ερευνητικά προγράμματα, εκμεταλλευόμενοι την φθηνή ή απλήρωτη εργασία μετα-
πτυχιακών φοιτητών.

Σε μια περίοδο βίαιης απαξίωσης της εργασιακής μας δύναμης, διαμορφώνεται μια κατά-
σταση διαρκούς έκτακτης ανάγκης. Το κράτος εμφανίζεται ως εγγυητής της νομιμότητας και 
της ασφάλειας ταυτόχρονα με την ενιαία πολιτική απαξίωσης που ακολουθεί, με σειρά αντι-
δραστικών μέτρων, απολύσεις, μειώσεις μισθών, αντιμεταναστευτική πολιτική (εγκλεισμοί 
χιλιάδων μεταναστών στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, πογκρόμ «Ξένιος Δίας»), γενικευμέ-
νη καταστολή κοινωνικών αγώνων με επιθέσεις σε καταλήψεις και αυτοοργανωμένους χώ-
ρους, συλλήψεις και τρομοκρατία.

Απέναντι στις προσπάθειες καταστολής, τρομοκράτησης και διαίρεσης των απεργών είτε 
με «πληροφορίες» για εισαγγελικές παρεμβάσεις, είτε μέσω της ατομικής διαδικτυακής υπο-
βολής στοιχείων, προκειμένου να παραδοθούν οι λίστες με τα ονόματα στους φορείς του 
υπουργείου, είτε μέσω των παραινέσεων των πρυτάνεων για απεργία με ανοιχτές τις σχολές, 
οι απεργοί απαντούν μαχητικά με μαζικότερες και δυναμικότερες περιφρουρήσεις των πανε-
πιστημιακών χώρων παράλληλα με τις αποφάσεις για συνέχιση της απεργίας.

αυτόνομο σχήμα φ.μ.σ.

λιγα
λογια...
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