


                 50 μέρες πριν τα Χριστούγεννα! Δεν πρόκειται να διαφημήσουμε 
κάποιο πολυκατάστημα, απλώς έτσι μετριέται πλέον ο χρόνος στη 
μητρόπολη. Ο χρόνος δουλειάς, ο τηλεοπτικός χρόνος, η χρονοχρέωση 
σε ένα ροζ τηλέφωνο, ο χρόνος της Κανονικότητας. Ρέουν ασυμπτωτικά, 
που σημαίνει πως συναντιούνται κάπου μακριά, συμπλέουν στον ορίζοντα 
της καταπίεσης. Το σωτήριον έτος 2011 μ.Χ. 
 Βόλος. Μία πόλη που δεν υστερεί σε τίποτα από τα μεγαλύτερα 
αστικά κέντρα. Μια χαρά πάμε από κατανάλωση, ανεργία, αστυνόμευση, 
ωχαδερφισμό. Αυτός είναι ο χώρος της αποχαύνωσης, ο χώρος της 
ανάπτυξης και της ρύπανσης, ο χώρος της Κανονικότητας. 
 Αφού απαντήσαμε στο που και στο πότε, ώρα να απαντήσουμε στο 
γιατί. Γιατί γράφτηκε το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου; Ο Βόλος το 2011 
έζησε πολλά στο χωροχρόνο της Κανονικότητας. Κάποιοι παραδωμένοι 
σε κομματικές “συλλογικότητες” (μα αφού είναι κομματικές, πως είναι 
συλλογικότητες;), ανέθεσαν την αλλαγή στην γραφειοκρατία. Άλλοι δεν 
την επιθύμησαν καν, κι άλλοι την βρήκαν σε μούτζες και γαλανόλευκα 
σημαιάκια. Όμως η πόλη έζησε και πολλές ρωγμές στο χώρο και στο χρόνο 
αυτό : από το απλό turn off στην τηλεόραση, μια συζήτηση στο δρόμο έως 
και τους συλλογικούς αγώνες. Το έντυπο λοιπόν γράφτηκε γιατί είναι 
αναγκαίο να ερμηνευτούν και να διευρυνθούν οι ρωγμές ενάντια στις 
εξουσίες και ενάντια στην αδιαφορία. 

 

 Το Μαύρο Μελάνι ήταν ένα έντυπο που διαχειριζόταν η Κατάληψη 
Ματσάγγου ως το 2008. Τώρα ξεκινά πάλι η έκδοση του από την συνέλευση 
“Από το σημείο Χ στο άπειρο” που στεγάζεται στην κατάληψη. Πρόκειται 
για μια προσπάθεια συλλογικής αυτομόρφωσης και διάδοσης πολιτικών 
προταγμάτων, που δεν θέλει να έχει σχέση με “καθαρή” θεωρία ή 
αντικειμενικές αλήθειες. Άλλωστε δεν υπάρχει δρόμος, τον δρόμο τον 
ανοίγουμε περπατώντας. Αυτό πάνω κάτω συμβολίζει και το όνομα της 
συνέλευσης: πως βρισκόμαστε σε μια δεδομένη κατάσταση(σημείο) η οποία 
μεταβάλλεται(Χ), και τείνει στο άπειρο. Δηλαδή, χωρίς να προεξοφλούμε 
που θα καταλήξουμε, προτάσσουμε κάθε στιγμή δρόμους, με όπλα την 
δράση, την παρατήρηση και τον αναστοχασμό. Θα διανέμεται σε στέκια, 
καταλήψεις, κοινωνικά κέντρα, χέρι-χέρι σε πορείες και θα εκδίδεται σε 
ακαθόριστα χρονικά διαστήματα. Δίνεται χωρίς αντίτιμο, χτυπώντας την 
λογική του εμπορεύματος.
ΥΓ: Ελπίζουμε να συναντηθούμε στα δρώμενα της χρονιάς..

Το blog της συλλογικότητας χ στο άπειρο : matsaggou.squat.gr
Άλλες αυτοοργανωμένες συλλογικότητες του Βόλου: troxilato.espivblogs.net,

radioparasita.org

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ
Τί περιμένουν στην αγορά συναθροισμένοι?
Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
-Γιατί μέσα στη σύγκλητο μια τέτοια απραξία?
Τί κάθοντ’ οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε?
Γιατί  οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Τί νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί?
Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν.
-Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθει,
και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη
στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την 
κορώνα?
Γιατί  οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα.
Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί
τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε
για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί                              
 τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα.
-Γιατί οι δυο μας ύπατοι κ’ οι πραίτορες εβγήκαν 
σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες
γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους, 
και δαχτυλίδια με λαμπρά, γυαλιστερά 
σμαράγδια ,
γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια

μ’ ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα?
Γιατί  οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα
και τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους 
βαρβάρους.
-Γιατί κ’ οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα
να βγάλλουνε τους, να πούνε τα δικά τους?
Γιατί  οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα
κι αυτοί βαρυούντ’ ευφράδειες και δημηγορίες.
-Γιατί να αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία
κ’ η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που 
εγίναν).
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ’ η πλατέες,
κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ 
συλλογισμένοι?
Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
Και μερικοί έφθασαν απ’τα σύνορα,
και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.
Και τώρα τί θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.
                               Κωνσταντίνος Καβάφης

Είναι γενικά αποδεκτό πως βρισκόμαστε σε μια ιστορική, σε μια κρίσιμη 
περίοδο του κοινωνικού ανταγωνισμού. Μια περίοδο όπου εξελίσσεται μια 
άνευ προηγουμένου επίθεση της κυριαρχίας. Ζούμε μια καθημερινότητα όλο 
και πιο ασφυκτική είτε από την μεριά της επιβίωσης, είτε από την μεριά της 
καταστολής.Το κράτος θωρακίζεται προσλαμβάνοντας συνεχώς χιλιάδες 
αστυνομικούς. Έτσι, σε κάθε πόλη έχει στηθεί ένα σκηνικό έκτακτης  ανάγκης. 
Στους δρόμους της πόλης που ζούμε ο στρατός κατοχής έχει στρατοπεδεύσει 
για τα καλά είναι παντού, είτε είναι ΜΑΤ, είτε είναι ασφαλίτες και ρουφιάνοι, 
είτε είναι ΔΙΑΣ, είτε ... Το κράτος το ξέρει μπορεί και προβλέπει, γι’ αυτό και 
φτιάχνει αυτό το στρατό, ένα στρατό έτοιμο να αντιμετωπίσει μια επέλαση 
βαρβάρων.
Απ’ την άλλη βλέπουμε μια κοινωνία μουδιασμένη και διαιρεμένη. Μια 
κοινωνία που ναι μεν είναι αγανακτισμένη αλλά όχι οργισμένη. Μια κοινωνία 
που και αυτή περιμένει τους βάρβαρους, καθώς είναι κοινά αποδεκτό, πως 
πρέπει να γίνει χαμός, όλοι το λέμε και όλοι το ακούμε παντού. Αλλά όλοι 
περιμένουμε να γίνει αυτός ο χαμός από κάποιους άλλους, κάποιοι άλλοι να 
βγάλουν το φίδι από την τρύπα, ε όχι, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπάρχουν 
αυτοί οι βάρβαροι που θα έρθουν και θα μας βγάλουν από το βούρκο και θα 
μας σώσουν από τη μιζέρια μας.
Αν θέλουμε να ζήσουμε μια άλλη ζωή αν θέλουμε να φύγουμε από την 
αυτοκαταστροφική καθημερινότητα που ζούμε και να νιώσουμε την καρδιά 
μας να ξαναχτυπά, ε! Ναι  πρέπει να γίνουμε εμείς οι βάρβαροι.Πρέπει με 
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όπλο μας την αποφασιστικότητα να μετατρέψουμε την αγανάκτηση σε οργή, 
να οργανωθούμε και να δράσουμε είτε ο καθένας μόνος του είτε συλλογικά.
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να καταστρέψουμε οτιδήποτε σηματοδοτεί αυτών 
εδώ το κόσμο της αδικίας, της εκμετάλλευσης, και της υποταγής.Αυτό 
δυστυχώς δεν γίνεται ειρηνικά οι κυρίαρχοι αυτού του τόπου ( όπως και 
κάθε τόπου βλέπε Αίγυπτο, Συρία κ.α ) δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν 
αναίμακτα τα προνόμιά τους. 
Απέναντι σε ένα στρατό κατοχής που έχουν στήσει παντού και τον εξοπλίζουν 
συνεχώς δεν γίνεται παρά να είμαστε έτοιμοι να αντιπαρατεθούμε βίαια και 
σφοδρότατα, οργανωμένα και χωρίς παλινδρομήσεις.Ε! ναι αν δεν γίνουμε 
εμείς οι βάρβαροι δεν θα έλθουν ποτέ και από πουθενά να μας γλιτώσουν, αν 
οι κραυγές απελπισίας και διαμαρτυρίας δεν γίνουν πολεμικές ιαχές δεν θα 
ξεκοκαλίσουμε ποτέ από το βούρκο που ζούμε, αντίθετα θα βουλιάζουμε όλο 
και πιο βαθιά. 

‘’ Οι βάρβαροι ας ορμίσουν, ας ακονίσουν τα μαχαίρια, 
ας αρπάξουν τα τσεκούρια και ας χτυπήσουν ανελέητα 
τους εχθρούς τους. Το μίσος ας αντικαταστήσει την 
ανοχή, η λύσσα ας αντικαταστήσει την παραίτηση, η 
προσβολή ας αντικαταστήσει τον σεβασμό.

Οι βάρβαροι ας εξαπολύσουν – 
αυτόνομα και με τους τρόπους 
που επιθυμούν– την έφοδο και 

μετά το πέρασμα τους 
ας μην φυτρώσει ποτέ πια 

κανένα κοινοβούλιο, πιστωτικό 
ίδρυμα,σούπερ μάρκετ, 

στρατόπεδο, εργοστάσιο.

Ενώπιον του τσιμέντου που χαστουκίζει και της μόλυνσης που ρυπαίνει 
τον ουρανό μπορούμε να πούμε, πως αυτή την φορά οι βάρβαροι δε θα 

φέρουν στο κόσμο τις στάχτες αλλά το φως. ‘’
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Μεσημέρι σε κάποια λεωφόρο του κέντρου της Αθήνας , μελαμψοί μετανάστες 
ή πρόσφυγες  από την Αφρική και την Ασία, τρέχουν αλαφιασμένοι ανάμεσα στα 
διερχόμενα αυτοκίνητα ,ενώ από τα σακιά με την πραμάτεια τους που κουβαλούν 
πέφτει όλο και κάποιο αντικείμενο που δεν προλαβαίνουν μες στον πανικό να 
περιμαζέψουν. Από πίσω αυτοκίνητα της δημοτικής αστυνομίας ακολουθούν 
αρπάζοντας είτε ανθρώπους είτε εμπορεύματα( άλλωστε στην σύγχρονη Ευρώπη τα 
δεύτερα τυγχάνουν μεγαλύτερης ελευθερίας και σεβασμού). Ίσως κάποιος χτυπηθεί 
από τα διερχόμενα αμάξια, ίσως κάποιος από όσους βρεθήκαν αντιμέτωποι με το 
σκηνικό φόβου διαμαρτυρηθεί απέναντι στην βιαιότητα της αστυνομίας και σαν 
αντάλλαγμα εισπράξει ειρωνεία και απειλές  από τους «προστάτες του πολίτη», 
ίσως πιο πέρα σε κάποια πλατεία μια άλλη επιχείρηση σκούπα απέναντι στους 
χωρίς χαρτιά εκτυλίσσεται, με κλούβες και ειδικά λεωφορεία της αστυνομίας να 
γεμίζουν από άνδρες γυναίκες και παιδιά. Ερωτήματα όπως για ποιο συγκεκριμένο 
λόγο τους κυνήγησαν ή που τους πάνε θα μείνουν για λίγο μετέωρα ώσπου θα 
ξεχαστούν μέσα στους βάρβαρους ρυθμούς της μητρόπολης, ενώ την επόμενη φορά 
που θα αντικρύσουμε μια παρόμοια επιχείρηση- σκούπα το γεγονός θα μας φαίνεται 
περισσότερο «οικείο»… Καλώς ήρθατε στην σύγχρονη Ευρώπη –Φρούριο! 

Περιστατικά σαν το προαναφερθέν αποτελούν καθημερινό φαινόμενο 
στα ευρωπαικά αστικά κέντρα ,καθώς οι εποχές που η ευρώπη χρειάζονταν 
εργατικό δυναμικό που θα δουλεύει για ένα κομμάτι ψωμί μέχρι να απελαθεί  
έχουν περάσει , το καπιταλιστικό σύστημα πλέον βρίσκεται σε «κρίση» και  
πρέπει να δράσει αναλόγως. Η απάντηση  του ευρωπαϊκού καθεστώτος  
μετανάστευσης είναι η προώθηση μιας διαδικασίας επιλεκτικού εγκλεισμού 
και παράλληλα η διατήρηση του καθεστώτος παρανομίας των μεταναστών. 
Ο έλεγχος της μεταναστευτικής ροής με της μεθόδους του παρελθόντος έχει 
αποτύχει καθώς τα ρεύματα από τις αφρικανικές και ασιατικές χώρες στα 
σύνορα της νοτιοανατολικής ΕΕ ολοένα και αυξάνονται. Έτσι ,το τελευταίο 
όπλο του ευρωπαικού καθεστώτος μετανάστευσης είναι η διαδικασία 
εξαγωγής της διαχείρισης των συνόρων. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει 
συμφωνίες μεταξύ των γειτονικών κρατών από τα οποία εξάγεται μεγάλος 
αριθμός μεταναστών και των ευρωπαικών χωρών υποδοχής ,προκειμένου να 
περιορίσουν τις διόδους και να τις καταστήσουν περισσότερο επικίνδυνες ,ενώ 
επίσης περιλαμβάνει και την εξωτερίκευση των κέντρων κράτησης. Οι νέες 
πολιτικές αποτελούνται από νέες συνθήκες και προγράμματα που προωθούν 
την καταστολή , τις φυλακίσεις και την απουσία κάθε δικαιώματος για 
εκείνους που παραβιάζουν τα σύνορα. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα , σύμφωνα 
με την τελευταία παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης 
των Συνόρων για την Αντιμετώπιση της Παράνομης Μετανάστευσης, στο 
υπουργικό συμβούλιο της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, τα νέα μέτρα επί του θέματος 
έχουν ως εξής : Φράχτης, αντιαρματική τάφρος, ελικόπτερα, αυτοκινούμενα 
επιχειρησιακά κέντρα, νέα τζιπ , θερμικές κάμερες κ.λ.π. Εδώ αξίζει να 
προσθέσουμε και το επίτευγμα των δυνάμεων κατοχής της Frontex , τα 
σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης που χτίζονται με κονδύλια ευρωπαϊκών 

λΙγΑ λΟγΙΑ γΙΑ ΤΑ ΣΥγχΡΟΝΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕδΑ ΣΥγκΕΝΤΡωΣηΣ

3 4



προγραμμάτων και κάτω από την καθοδήγηση της γραφειοκρατίας των 
Βρυξελλών και των οποίων οι έγκλειστοι βρίσκονται εκεί με την κατηγορία 
της παράνομης προσπέλασης των συνόρων . 

Στον Ελλαδικό χώρο επί το πλείστον τα κατασκευάζονται σε πρώην 
στρατόπεδα ή πρώην αποθήκες (σε Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο, Κω, Ρόδο, Βόλο, 
Εύβοια) ενώ και τα αστυνομικά τμήματα χρησιμοποιούνται συχνά ως 
κρατητήρια μεταναστών ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Ας μην ξεχνάμε 
και το παράδειγμα της Πολωνίας που χωροθέτησε  κέντρο κράτησης 
μεταναστών σε περιοχή που κατά το Ολοκαύτωμα χρησιμοποιήθηκε για την 
εξόντωση των θυμάτων του ναζισμού και στο οποίο το έδαφος είναι γεμάτο 
ναρκοπέδια, υπολείμματα πυρομαχικών και έχει υποστεί χημική μόλυνση. 
Αντίστοιχα , η Ουγγαρία τοποθέτησε το δικό της κέντρο κράτησης σε παλιά 
στρατιωτική βάση πλησίον του μοναδικού εργοστασίου ατομικής ενέργειας 
της χώρας. Σημειωτέο ότι ,η Πολωνία και η Ουγγαρία αποτελούν τις δύο πιο 
εναρμονισμένες με την ΕΕ χώρες στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής 
και στην αντιμετώπιση των προσφύγων. Μια στρατηγική χωροθέτησης των 
κέντρων κράτησης άλλωστε υποδεικνύει την κατασκευή τους σε μεγάλη 
απόσταση από την κοινή γνώμη της δυτικής Ευρώπης .

Ένα μεγάλο κομμάτι των εγκλείστων αποτελείται από πρόσφυγες οι 
οποίοι νομικά έχουν το δικαίωμα της αίτησης για χορήγηση ασύλου, όμως 
από τις αιτήσεις αυτές ελάχιστες εγκρίνονται ,ενώ οι συντριπτική πλειοψηφία 
παραμένει φυλακισμένη μέχρι να βρεθεί τρόπος να απελαθεί. Οι έγκλειστοι 
απειλούνται με την απώλειας και της προσωρινής ιδιότητας του πρόσφυγα σε 
περίπτωση που δοκιμάσουν να απομακρυνθούν από την οριοθετημένη περιοχή, 
η οποία επιτηρείται εξ’ ολοκλήρου από ισχυρές δυνάμεις συνοριοφυλάκων, 
οι οποίοι έχουν απόλυτες δικαιοδοσίες και όταν συλλαμβάνουν φυγάδες τους 
απελαύνουν εντός 48 ωρών (οι λεγόμενες επαναπροωθήσεις).  Οι συνθήκες 
διαβίωσης σε αυτά τα σύγχρονα κολαστήρια χαρακτηρίζονται από έλλειψη 
ιατρικού προσωπικού, έλλειψη χώρων υγιεινής, ανύπαρκτο προαυλισμό 
, μη επαρκή ποσότητα τροφής για διανομή σε όλους τους έγκλειστους, 
έλλειψη νομικής κάλυψης, συνθήκες συνωστισμού μέσα στα κελιά , άσκηση 
σωματικής και ψυχολογικής βίας από τους ανθρωποφύλακες (ξυλοδαρμοί, 
ομαδικά καψόνια). Περιστατικά σαν αυτό του 3χρονου παιδιού κρατούμενου 
στο Φυλάκιο του Έβρου τείνουν να πλέον να αποτελέσουν τον κανόνα και όχι 
την εξαίρεση. Το μήνυμα του κρατικού μηχανισμού προς τους εγκλείστους 
είναι η ξεκάθαρη απειλή και τρομοκράτηση ώστε να μετά την απέλαση τους 
να μην ξαναεπιχειρήσουν να εισέλθουν στην χώρα . Μέσα σε αυτό το κλίμα 
βίας και φόβου, οι ανθρώπινες αντιστάσεις απέναντι στον εξευτελισμό και 
τον θάνατο δυναμώνουν, οπότε και έχουμε τα παραδείγματα των εξεγέρσεων 
των κρατουμένων στο Φυλάκιο του Έβρου και στην Παγανή της Μυτιλήνης. 
Προκειμένου να αντισταθούν σε αυτήν την καταπάτηση της ανθρώπινης ζωής 
και αξιοπρέπειας, σε όλη την Ευρώπη οργανώνονται κινήματα συμπαράστασης 
από αριστερούς και αναρχικούς. Ειδικότερα ,στην Ελλάδα  έγινε  έπειτα από 
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πανελλαδικό κάλεσμα τον Δεκέμβρη του 2010 πορεία σε κέντρο κράτησης 
του Έβρου έξω από την πόλη της Ορεστιάδας  με  κεντρικό σύνθημα  «ΌΣΟ ΟΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΧΤΙΖΟΥΝ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΜΕΙΣ ΘΑ 
ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ».Μια άλλη νικηφόρα 
στιγμή του αγώνα ήταν όταν στο Βέλγιο κατά τη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας 
μπροστά σε ένα κέντρο κράτησης οι έγκλειστοι οργάνωσαν μαζική απόδραση. 
Κι επειδή αυτός ο αγώνας είναι αναποτελεσματικό να περιορίζεται στα ειρηνικά 
μέσα όπως οι απεργίες πείνας ή οι αποχές συσσιτίου, αναφέρουμε και την 
περίπτωση του εμπρησμού του κέντρου κράτησης από τους κρατούμενους 
κατά την διάρκεια εξέγερσης, το καλοκαίρι του 2008 στις Βρυξέλλες που είχε 
σαν αποτέλεσμα να μην ξαναλειτουργήσει.

Ο αγώνας   αλληλεγγύης στους μετανάστες είναι αγώνας ενάντια σε 
ένα σύστημα αξιών που ανάγει το 
ζήτημα της αρχής της κυριαρχίας 
της τριάδας του εδάφους/έθνους/
κράτους. Πρόκειται για την άρνηση 
της παραδοχής ότι ο εχθρός βρίσκεται 
εκτός των συνόρων και ότι εντός των 
η ικανοποίηση μας μπορεί να προέλθει 
από μια προβαλλόμενη εθνική 
ομοιογένεια. Πρόκειται για την θέση 
και πεποίθηση μας ότι ο πόλεμος που 
έχουμε διαλέξει να πολεμήσουμε είναι 
ενάντια στην εκμετάλλευση και την 
κυριαρχία κι εχθρός νοείται κάποιος 
ανάλογα με την δράση και συμπεριφορά 
του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο 
και την φύση και όχι ανάλογα με την 
φυλετική του υπόσταση. Αρνούμαστε 

να δεχτούμε ότι το «δίκαιο και ηθικό» ορίζεται από την αστική νομιμότητα  και 
τους διαχωρισμούς σε νόμιμους και παράνομους που δημιουργεί. Έτσι, δεν 
επιλέγουμε ούτε να θυματοποιήσουμε, ούτε να αγιοποιήσουμε τον μετανάστη 
ή πρόσφυγα αλλά να τον κρίνουμε σαν όν απελευθερωμένο από την ιδιότητα 
του μη έλληνα πολίτη και να χτυπήσουμε τον κοινό μας καταπιεστή και δικό 
του εκμεταλλευτή και δυνάστη ,δηλαδή το κεφάλαιο και τα κάθε είδους 
αφεντικά. Ζούμε την εποχή μιας «πολιτισμένης» βαρβαρότητας, με κρατικούς 
μηχανισμούς που αναπτύσσουν συνέχεια τρόπους παρακολούθησης , 
καταστολής και εκφοβισμού των πολιτών τους σε ένα πλαίσιο ένταξης τους σε 
όλο και επικερδέστερο ανθρώπινο δυναμικό, άρα ως απόρροια των παραπάνω 
δημιουργείται το εξής ερώτημα: μήπως όλα αυτά τα «προνόμια» των χωρίς 
χαρτιά και κατώτερων οικονομικά τάξεων της κοινωνίας δεν αποτελούν παρά 
ένα πείραμα, ένα προπαραγωγικό στάδιο για αυτά που θα εφαρμοστούν 
αργά η γρήγορα σε όσα κομμάτια αποφασίζουν να έρθουν αντιμέτωποι και 
να συγκρουστούν με αυτό το καθεστώς?

5 6
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λΙγΑ λΟγΙΑ γΙΑ Τη ΥΠΟΘΕΣη ΤΟΥ Ε.Α.

Στις 5/10 αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση του Επαναστατικού Αγώνα, 
με κατηγορούμενος τον Ν. Μαζιώτη, Π. Ρούπα και Κ. Γουρνά, που έχουν 
αναλάβει την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής τους στην οργάνωση και τους 
αναρχικούς Χρ. Κορτέσης, Ε. Σταθόπουλους, Σ. Νικητόπουλος,  Κ. Κατσένος 
και Μ. Μπεχαρά, που διώκονται για την υπόθεση αυτή εξαιτίας των φιλικών 
και πολιτικών τους σχέσεων.

  Στις 11/10 έληξα η δεκαοκτάμηνη κράτηση των τριών μελών του Ε.Α. 
Και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διεξαγωγής της δίκης, η οποία ξεκίνησε στις 24 Οκτώβρη. Οι περιοριστικοί 
όροι περιλαμβάνουν την δήλωση του παρόντος κάθε 5 μέρες σε αστυνομικό 
τμήμα και απαγόρευση εξόδου από την Αττική.

 Το Σάββατο στις 10 Απριλίου του 2010 και ένα μήνα μετά την δολοφονία 
του αναρχικού και μέλους του Ε.Α. Λάμπρου Φούντα  από μπάτσους στη 
Δάφνη, την ώρα που το κράτος ετοιμαζόταν να υπογράψει το πρώτο μνημόνιο 
συνεργασίας με το ΔΝΤ και την Ε.Ε., δυνάμεις της Αντιτρομοκρατικής 
υπηρεσίας εισβάλλουν σε διάφορα σπίτια συντρόφων στην Αθήνα και 
πραγματοποιούν πολύωρες έρευνες. Την επόμενη μέρα ανακοινώνεται από 
τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας ότι κρατούνται έξι αναρχικοί , οι 
οποίοι τις επόμενες μέρες προφυλακίζονται. Μάλιστα όπως επιβεβαιώνουν 
και γνωστοί ρουφιάνοι-υπάλληλοι της κρατικής ασφάλειας “στα σπίτια 
βρέθηκαν πολύτιμα ευρήματα” ,όπως αναρχικά έντυπα, πολιτικά βιβλία, 
όργανα γυμναστικής, καλαμωτές και ξυπνητήρια που “αποδεικνύουν” την 
ενοχή τους. Από τις πρώτες μέρες κιόλας ο Ν. Μαζιώτης, η Π. Ρούπα και ο Κ. 
Γουρνάς, αναλαμβάνουν την ευθύνη για την συμμετοχή τους στην οργάνωση.

Ένα χρόνο μετά οι τρεις αναρχικοί Νικητόπουλους, Κορτέσης και 
Σταθόπουλους αφήνονται προσωρινά ελεύθεροι, ενώ για την υπόθεση 
ασκείται ποινική δίωξη με βάση φανταστικά σενάρια της αντιτρομοκρατικής 
υπηρεσίας στους Κ. Κατσένο και Μ. Μπεχαρά.

Το ίδιο κράτος που δικάζει, φυλακίζει και κατηγορεί για τρομοκρατία 
όλους εκείνους που αντιστέκονται, είναι το ίδιο μ’αυτό που γεννά την 
εκμετάλλευση, τις εξευτελιστικές συνθήκες επιβίωσης, την καταστολή, την 
κοινωνική αποβλάκωση και τον συνειδησιακό ακρωτηριασμό. Είναι το ίδιο 
μ’αυτό, που ορίζει τις ζωές μας και βάζει μέτρα και σταθμά σ’αυτά που μας 
ανήκουν.

Ποια είναι τελικά η πραγματική τρομοκρατία; Σίγουρα όχι, η υπεράσπιση 
της ελευθερίας μας, η αντίσταση και αγώνας για την κοινωνικής μας 
απελευθέρωση.

Εμείς στεκόμαστε αλληλέγγυοι σ’όλους όσους επιλέγουν την αντίσταση 
απέναντι στην πραγματική τρομοκρατία και δεν σκύβουν το κεφάλι.

  
          “Όπλα κρυμμένα τη μέρα
            Μέσα στην χλόη, στον ουρανό και στη γραφή
            Όπλα που σας κάνουν να ονερεύεστε διαβάζοντας αργά το βράδυ
            Και προσθέτουν στα λόγια σας ποίηση...”
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γΙΑ ΤηΝ ΑΠΟδΟΜηΣη ΤηΣ ΝΕΟΕλληΝΙκηΣ ΕΘΝΙκηΣ 
ΤΑΥΤΟΤηΤΑΣ

 Πριν ξεκινήσουμε να αποδομούμε την ελληνική εθνική συνείδηση, χρειάζεται 
ένας ορισμός του έθνους και της λειτουργίας του. Ο παραδοσιακός ορισμός, που 
εμφανίζεται πρώιμα στον Ηρόδοτο και φτάνει μέχρι σήμερα παραλλαγμένος, είναι 
αυτός που ορίζει ως έθνος ένα σύνολο ατόμων με κοινή καταγωγή, γλώσσα, θρησκεία, 
ιστορία, ήθη κι έθιμα και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά (εξαρτάται στο ποιος το 
ορίζει και σε τι στοχεύει ώστε να προσθέσει/παραλείψει επιμέρους στοιχεία). Πάνω 
σε αυτόν τον ορισμό βασίζουν κατά κύριο λόγο οι εθνικιστές τις ρητορείες τους, 
προσθέτοντας λίγο συνωμοσιολογία και μια πρέζα μεταφυσικής. Μία διαφορετική 
προσέγγιση επιχειρήθηκε από την γαλλική φιλελεύθερη φιλοσοφία, σύμφωνα με την 
οποία έθνος είναι το σύνολο των πολιτών ενός κράτους, ρίχνοντας το βάρος στην 
υπηκοότητα και τα αστικά δικαιώματα. 

 Οι δύο ορισμοί είναι διάτρητοι για διαφορετικούς λόγους έκαστος. Ξεκινώντας 
από τον φιλελεύθερο, μπορούμε να πούμε ότι είναι ελλιπής όσο αφορά την ερμηνεία 
του εθνικού φαινομένου, ή πιο σωστά του φαινομένου της πολιτιστικής πολυμορφίας 
και διαφορετικότητας. Επίσης, θέτει στο επίκεντρο των αξιών το αστικό έθνος-
κράτος, την υπεράσπιση του έναντι των άλλων κρατών, και την τήρηση των νόμων 
του. Η παραδοσιακή αντίληψη για το έθνος επανήλθε ως αντίδραση στην φιλελεύθερη 
στα μέσα του 19ου αιώνα χοντρικά, μέσα από τον γερμανικό ρομαντισμό ο οποίος 
τροφοδότησε ιδεολογικά τον ναζισμό. Δεν παύει όμως να είναι εξίσου παραπλανητική 
και προϊόν της φαντασίας. Κι αυτό διότι αδυνατεί να καταγράψει ποιά είναι όλα τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που χτίζουν την εθνική συνείδηση. Η κοινή καταγωγή 
αίματος σαν ιδέα στεγάζεται σε ημιμαθείς και προγονόπληκτους εγκεφάλους, διότι 
κάθε γωνιά της γης (με εξαίρεση ίσως μόνο τις απομονωμένες φυλές πρωτόγονων) 
είναι μια πανσπερμία λαών, που αναμιγνύονται είτε ελεύθερα, είτε μέσα από σειρά 
πολέμων, κατακτήσεων, βιασμών κλπ. Όσο η ιδέα αυτή χάνει έδαφος το βάρος 
πέφτει στα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία όμως “μπασταρδεύονται” και 
μπολιάζονται με μεγαλύτερη ευκολία απ’ ότι αναπαράγονται οι άνθρωποι. Αν η 
θρησκεία είναι στοιχείο εθνικής ομοιογένειας δεν εξηγείται πως υπάρχουν έθνη 
με περισσότερα από ένα θρησκεύματα χωρίς να παύουν να αισθάνονται έθνος, κι 
από την άλλη δεν εξηγεί γιατί π.χ. οι Έλληνες δεν ανήκουν στο ίδιο έθνος με τους 
ομόδοξους Ρώσους. Αναλόγως ισχύει για όλα αυτά τα στοιχεία, και για παράδειγμα 
η γλώσσα δεν ενώνει εθνικά τους Άγγλους με τους Νεοζηλανδούς, ούτε χωρίζει τους 
τρίγλωσσους Ελβετούς.

 Εμείς θεωρούμε το έθνος σαν μια φαντασιακή κοινότητα, ένα κενό που 
αντλεί το νόημα του από αυτούς που προσπαθούν να του προσδώσουν νόημα. Και 
για να το πούμε πιο απλά, το έθνος δεν στηρίζεται λογικά σε κάτι, έθνος είναι 
η θέληση των ανθρώπων να ανήκουν σε ένα έθνος, είναι μια νεφέλη, μια απάτη 
που στηρίζει μια μορφή εξουσίας-ετερονομίας. Η ερμηνεία αυτής της φαντασίωσης 
επεκτείνεται στη σφαίρα της μαζικής ψυχολογίας και όχι μόνο, αλλά το παρόν 
κείμενο έχει άλλου είδους στόχευση. Κλείνοντας το πρώτο μέρος, η εξήγηση που 
δεχόμαστε για την πολιτιστικές ομοιότητες/διαφορές μεταξύ των κοινοτήτων είναι 
τόσο απλή που μάλλον μοιάζει   προδοτική στα μάτια ενός φασίστα. Είναι προφανές 
ότι ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται κοινές συνθήκες ζωής και έχουν μια σχετική 

απομόνωση από τους άλλους, αναπτύσσουν κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά(στην 
επιβίωση, την συμβίωση, την έκφραση και τον προσανατολισμό). Παρ’ όλα αυτά, 
η απομόνωση τους είναι ιδεατή(σαν αυτό που στην φυσική ονομάζεται ιδανική),  
χρησιμεύει μόνο σχηματικά στην μελέτη της εθνολογίας, και είναι τόσο σχετική όσο 
και τα ιδεολογήματα περί ανάδελφων εθνών και εθνικής καθαρότητας. Βέβαια αν ο 
εθνικισμός είχε έστω και ψήγματα λογικής, δεν θα ήταν εθνικισμός αλλά εθνολογία.

 Και ας περάσουμε σιγά σιγά στο ψητό. Για να μπείτε στο κλίμα της εθνικής 
ονείρωξης, φανταστείτε οπτικοακουστικά δάφνες κι εμβατήρια, φανφάρες και 
ήρωες. Κι όλα γαλανόλευκα!

Η ιστορία λοιπόν της Ψωροκώσταινας (σ.σ. ψευδώνυμο του νεοελληνικού κράτους) 
ξεκινά τον 19ο αιώνα. Η μήπως όχι; Γιατί κάποιοι χονδρέμποροι βιβλίων καυλώνουν 
το fan club τους μιλώντας για 2500 ετών ένδοξης ιστορίας. Ας μεταφερθούμε στην 
ετοιμοθάνατη Οθωμανική αυτοκρατορία πριν την ελληνική επανάσταση, και πιο 
συγκεκριμένα στα νότια Βαλκάνια. Όπως και σε κάθε άλλη πολυεθνική αυτοκρατορία 
με διάρκεια, η υπήκοοι της επιδίδονται σε ένα αλλεπάλληλο μπαστάρδεμα, με 
αποτέλεσμα την αφομοίωση, διάδοση, εξαφάνιση και σύνθεση πολιτιστικών 
στοιχείων. Γι αυτό και οι επιμέρους εθνικές ομάδες πολλές φορές χάνουν κάθε ίχνος 
προέλευσης και συνοχής.

Κατατάσσοντας χοντροκομμένα (όπως αρμόζει στην εξ ορισμού μπακαλίστικη 
αντίληψη του έθνους) τους υπηκόους του σουλτάνου σε εθνικές ομάδες, παρατηρούμε 
στο νότο τις εξής:

Τούρκοι: Μογγολικής καταγωγής, εξισλαμίσθηκαν τον 960 μ.Χ. (ήταν κυρίως 
ειδωλολάτρες, αλλά και ορισμένοι χριστιανοί, βουδιστές κλπ) έχοντας ήδη 
εγκατασταθεί στην δυτική Ασία(περίπου Περσία). Χωρισμένοι κάποτε σε πλήθος 
φυλών, επικράτησαν εν τέλει οι Οθωμανοί (του φυλάρχου Οσμάν, οι οποίοι 
έφτιαξαν την τεράστια αυτοκρατορία. Μιλούν την τουρκική γλώσσα. Παρέλαβαν μια 
προηγούμενη πολυεθνική αυτοκρατορία, την βυζαντινή.

Βούλγαροι: Η προέλευση του ονόματος τους τα λέει όλα (μπουλγαμακ σημαίνει 
ανακατώνω στα τουρκικά). Μογγολικής καταγωγής, με την έλευση τους περίπου 
τον 7ο αιώνα προς τα δυτικά εκσλαβίζονται πολιτιστικά. Κατοικούν στην περιοχή 
των αρχαίων Θρακών (προελληνικό φύλο). Η γλώσσα τους είναι σλαβική κατά το 
λεξιλόγιο, μογγολική στη συντακτική και γραμματική δομή,  με πολλά υπολείμματα 
της νεκρής θρακικής γλώσσας, με αλβανικές και ελληνικές λέξεις. Χριστιανοί 
ορθόδοξοι τω θρήσκευμα. 

Πομάκοι: Αγνώστου πατρός! Η γλώσσα τους είναι βουλγαρογενής, αλλά είναι 
μουσουλμάνοι. Ζουν  στην Βουλγαρική και Ελληνική Θράκη. Πομαγκάμ=βοηθώ στα 
βουλγάρικα, επειδή βοηθούσαν τους ομόδοξους Τούρκους. 

Σέρβοι: Χριστιανοί ορθόδοξοι σλάβοι, γλώσσα τους τα σερβοκροάτικα. Ο εθνικός 
τους ήρωας Καραγιώργης ήταν μέλος της Φιλικής εταιρίας, που πάλευε για 
παμβαλκανική εξέγερση ενάντια στους τούρκους, μένοντας πιστή στη διακήρυξη του 
Ρήγα Φεραίου το 1797. Αδελφός λαός με τους Κροάτες, που μιλούν την ίδια γλώσσα 
με λατινικό αλφάβητο (οι Σέρβοι με κυριλλικό) και είναι καθολικοί. 
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Αλβανοί: Προέρχονται από τους Γκέκηδες(Βόρεια Αλβανία) και τους Τόσκηδες(Νότια 
Αλβανία). Οι γκέκηδες είναι ιλλυρικής καταγωγής, ενώ οι τόσκηδες είναι ένα 
μίγμα υλληρίων με έλληνες και ποιος ξέρει τι άλλο. Κυριαρχεί ανάμεσα τους ο 
μωαμεθανισμός, αλλά με σημαντικά ποσοστά ορθοδόξων και καθολικών. Η γλώσσα 
τους είναι η συνάντηση της λατινικής με την τουρκική γλώσσα, που αν και άσχετες 
μεταξύ τους δημιουργήσανε την αλβανική, η οποία παρεμπιπτόντως διασώζει 
περισσότερες λέξεις της θρακικής, από κάθε άλλη γλώσσα. Ο εθνικός τους ήρωας 
Σκεντέρμπεης είχε Έλληνα πατέρα και μάνα από τη Σερβία. Χριστιανός, που ως 
σπουδαστής στην Ιστανμπούλ έγινε μουσουλμάνος για να ξαναγίνει χριστιανός 
αργότερα και να μπορεί να συσπειρώσει ευκολότερα τους Αλβανούς ενάντια στους 
Τούρκους. 

Αρβανίτες: Το όνομα δηλώνει την προέλευση εκ της Αλβανίας(Αλβαν-ίτης). 
Προέρχονται από τους Τόσκηδες, κατεβαίνουν στον ελλαδικό χώρο περίπου τον 
14ο αιώνα, και όντας ορθόδοξοι αφομοιώνονται μετά από τόσο καιρό από τους 
έλληνες. Με την τουρκική κατάκτηση ορισμένοι εξισλαμίζονται και χαρακτηρίζονται 
λανθασμένα Τουρκαλβανοί από τους Έλληνες. Μιλούν αρβανίτικα. Οι Μποτσαραίοι, 
ο Μιαούλης, η Μπουμπουλίνα και άλλοι οπλαρχηγοί του ‘21 ήταν αρβανίτες. Ο 
Κολοκοτρώνης πρότεινε την δημιουργία ελληνοαλβανικού βασιλείου, δίγλωσσου και 
διθρησκου.

Μακεδόνες: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, πριν 
την έναρξη του Μακ.Αγώνα το 1903, ζούσαν ανάμικτα Βούλγαροι, Έλληνες(Ρωμιοί), 
και σλάβοι. Αποτέλεσμα ένα εθνολογικό χάος και κάποιοι να αυτοαποκαλούνται 
Μακεδόνες (χωρις αξιώσεις για ένδοξους προγόνους). Μιλούν σλαβομακεδονικά. Και 
όλα ανατρέπονται ξανά όταν βγαίνουν στο προσκήνιο ο ελληνικός και ο βουλγάρικος 
επεκτατισμός, που προσπαθούν να αρπάξουν ό,τι ό,τι από την ετοιμοθάνατη 
Οθ.Αυτοκρατορία. Σπάει και η ορθοδοξία σε Πατριαρχείο και βουλγαρική εξαρχεία, 
και σφάζονται και οι βούλγαροι μεταξύ τους. Για να μην πολυλογούμε, η συνέχεια 
είναι λίγο ως πολύ γνωστή. Βέβαια γιατί η σημερινή Δημοκρατία της Μακεδονίας 
διεκδικεί τον Αλέξανδρο τον Καταραμένο (όπως λέγαν τον Μεγαλέκο στην Περσία) 
δεν είναι περίεργο. Ο σοβινισμός δεν είναι μόνο ελληνικό προνόμιο. 

Νεοέλληνες: Τελειώνουμε σκόπιμα με τους “δικούς” μας, που απατώνται ότι 
είναι η συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων. Τα ελληνικά φύλα είναι: Αχαιοί, Ίωνες, 
Αιολείς, Δωριείς, και κατεβαίνουν ξεχωριστά σαν βάρβαροι στον ελλαδικό χώρο 
για να αναμιχτούν με άλλα προελληνικά φύλα (Θράκες, Μινωίτες, Πελασγοί, 
Λέλεγες, Κάρες κλπ) Εν ολίγοις, με βοηθό το Αιγαίο που είναι δίοδος πολιτισμών 
από 3 ηπείρους, δημιουργούν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Ο οποίος γεννά τον 
ελληνιστικό, και πεθαίνει με την ρωμαική κατάκτηση για να αναγεννηθεί μέσα από 
τον Ευρωπαικό Διαφωτισμό. Το Βυζάντιο ήταν η  Ανατολική Ρωμαική αυτοκρατορία, 
όπως και ονομαζόταν (Βυζάντιο ονομάστηκε μετέπειτα από τους ιστορικούς). Και η 
πολυεθνική αυτοκρατορία μπαστάρδεψε τους Έλληνες, με τους λαούς της Μ.Ασίας 
(Πέρσες, Μήδοι, Λυδοί κ.α.) και με τον καιρό μαζί με άλλους βαλκανικούς λαούς 
που προαναφέρθηκαν. Η λέξη Έλληνας στο Βυζάντιο ήταν βρισιά που δήλωνε 
τον δωδεκαθειστή, ενώ οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας ονομάζονταν Ρωμιοί 
(=Ρωμαίοι) και μιλούσαν την ελληνιστική γλώσσα. Μετά την οθωμανική κατάκτηση, 
τα ελληνοχριστιανικά υπολείμματα(ελληνικά μόνο στη γλώσσα) ανακατεύτηκαν 
πολιτιστικά και σεξουαλικά με κάθε λογής “ξένο”. Και αν δεν υπήρχαν οι Δάσκαλοι 

του Γένους να τους παραμυθιάσουν με μια νέα εθνική 
συνείδηση, θα παρέμεναν ραγιάδες, ελληνόφωνοι 
χριστιανοί υποτελείς στο σουλτάνο. 

Με άλλα λόγια, οι Νεοέλληνες είναι έλληνες μόνο στη γλώσσα (αν και η 
συνέχεια της ελληνικής γλώσσας αμφισβητείται επίσης έντονα), είναι 
Βυζαντινοί μόνο στο θρήσκευμα, και όσο για την καταγωγή, τα ήθη και τα 
έθιμα τρέχα γύρευε. Αλλά ας μην το κουράσουμε.

   Εν κατακλείδι, το έθνος και η πολιτική του έκφραση, ο εθνικισμός, είναι ένα 
παραμύθι στο οποίο πρέπει να επιτεθεί ο αγώνας για ατομική και κοινωνική 
αυτονομία. Ακόμα και ένας “αγνός” πατριωτισμός, όπως ακούμε συχνά, 
που δεν υποστηρίζει ανωτερότητα/κυριαρχία έναντι των αλλοεθνών, κρύβει 
μια παιδαριώδη θεοποίηση του τίποτα, και καταλήγει σε προγονοπληξία-
μισαλλοδοξία. Η αντεθνική δράση είναι η αντιπαράθεση (σε επίπεδο λόγου 
και πράξης) με τέτοια ιδεώδη (από τα πιο “αθώα” αριστεροπατριωτικά, έως 
τα αιμοσταγή νεοναζιστικά).

ΥΓ1: Μπορεί να κουράσαμε με τις λέξεις ανάμιξη, μπαστάρδεμα κλπ αλλά 
ήταν αναπόφευκτο για να περιγράψουμε το Βαλκανικό μπάχαλο. Επίσης 
υπάρχουν πολλές παραλείψεις λογω περιορισμένου όγκου του κειμένου.

ΥΓ2: Προτεινόμενα αναγνώσματα: Β.Ραφαηλίδης “Λαοί των Βαλκανίων”, 
“Ιστορία του νεοελληνικού κράτους”, Φάμπρικα Υφανέτ “Ένας είναι ο 
εχθρός”, περιοδικό Sarajevo “Τα μυστικά του βούρκου”.
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Σχετικά με την κοινωνική συνυπευθυνότητα

Τελικά τι είναι η κοινωνία; Ένα καζάνι που διαρκώς βράζει όπως λεν οι κοινωνιστές 
ή απλώς μια μάζα εθελόδουλων φορέων του ιού της κοινωνικής βλακείας, όπως 
υποστηρίζουν οι αντικοινωνιστές;

Η βάση και των δύο αντιλήψεων είναι σαφώς μεταφυσική, και οι δυο βλέπουν την 
κοινωνία ως συμπαγές σύνολο με μια ενιαία βούληση. Και οι δυο στριμώχνουν την 
πραγματικότητα μέσα στο δικό τους ερμηνευτικό πλαίσιο, ώστε να εμφανιστούν ως 
αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Έτσι, όταν έχουμε λαϊκές εξεγέρσεις οι κοινωνιστές 
εμφανίζουν τον εαυτό τους δικαιωμένο, ενώ όταν οι εξεγερμένοι επιστρέφουν στην 
ομαλότητα και επικρατεί η κοινωνική ειρήνη, οι αντικοινωνιστές παίρνουν την σκυ-
τάλη της αυτοδικαίωσης. Αμφότεροι στύβουν την πραγματικότητα για να βγάλουν 
ξεχωριστά γεγονότα, αφαιρώντας τα από το ευρύτερο πλαίσιο της ιστορικής εξέλι-
ξης, έτσι ώστε να αποδείξουν τη δική τους μεταφυσική, όπως ακριβώς και εκείνος 
ο Άγιος της εκκλησίας έστυβε την πέτρα για να βγάλει λάδι, ώστε να αποδείξει την 
ύπαρξη του Θεού. Κανείς απ’ αυτούς δεν βλέπει πως στην κοινωνική ζωή υπάρχει 
τόσο η εξέγερση, όσο και η κοινωνική ειρήνη, τόσο η κοινωνική επανάσταση όσο και 
η κοινωνική ειρήνη, τόσο η Ανταρσία, όσο και η εθελοδουλία. Με μία λέξη η κοινω-
νική ζωή είναι ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ.

Επιπλέον, κοινωνισμός και αντικοινωνισμός είναι ιδεολογίες αντι-ιστορικές: εμφα-
νίζουν μια στιγμιαία κατάσταση της κοινωνικής πραγματικότητας ως καθολική και 
αιώνια απεικόνιση, ως πραγματικότητα που συμβαίνει σε κάθε τόπο και χρόνο. Και 
οι δύο αντιλήψεις αδυνατούν να αναλύσουν την κοινωνία μέσα στην ιστορική της 
κίνηση ως διαδοχή μεταβατικών κοινωνικών μορφών, ως γένεση του νέου μέσα από 
το παλιό, ως διαρκές γίγνεσθαι. Αδυνατούν να δουν τα κοινωνικά φαινόμενα μέσα 
στην αντιφατικότητα τους, την αλληλεπίδραση τους και την αλληλοδιαδοχή τους. 
Παρά τη φαινομενική αντιπαλότητα τους είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: ως 
αντιδιαλεκτικές ιδεολογίες βλέπουν από κοινού τον κόσμο σε φέτες…

Έτσι, όταν αυτές οι ιδεολογίες εξετάζουν το ζήτημα της κοινωνικής συνυπευθυνότη-
τας  στα εξουσιαστικά εγκλήματα καταλήγουν σ’ ένα φανερό ή καλυμμένο ελιτισμό. 
Η μεταφυσική θέλει την κοινωνική πραγματικότητα να διαμορφώνεται απλώς από 
τα πάνω και να επιβάλλεται προς τα κάτω. Οι “από τα κάτω” είναι απλώς παθητι-
κοί δέκτες μιας προαποφασισμένης διαμόρφωσης της πραγματικότητας. Στην πράξη 
όμως η πραγματικότητα στην κάθε της στιγμή είναι ένας συσχετισμός αντικρουόμε-
νων δυνάμεων, πάλη και ενότητα αντιθέσεων, μια στιγμιαία αποκρυστάλλωση της 
διαρκούς ταξικής πάλης. Κι αν οι “από τα κάτω” αντιστάσεις μεταβάλλουν το συσχε-
τισμό δύναμης προς όφελος των αδυνάτων (γεγονός που αποκρυσταλλώνεται με τις 
πάσης φύσεως κοινωνικές κατακτήσεις, μέσα στα πλαίσια , όμως εκμεταλλευτικών 
/ ταξικών συστημάτων), από την άλλη η κοινωνική παθητικότητα στρώνει ακόμα 

πιο εύκολα το δρόμο της βαρβαρότητας και της διαρθρωτικής βίας της ταξικής / 
ιεραρχικής κοινωνίας.

Λίγα χρόνια μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Γερμανός φιλόσοφος Καρλ Γιά-
σπερ προσπάθησε να απαντήσει στο κατά πόσο ο απλός γερμανικός λαός ήταν συ-
νυπεύθυνος στα εγκλήματα στα εγκλήματα του ναζιστικού καθεστώτος και κατέληξε 
σε διαχρονικά συμπεράσματα, που δεν οξειδώθηκαν μέχρι σήμερα. «Η διάπραξη 
των πολυάριθμων και μικρών εκείνων πράξεων της, της άνετης προσαρμογής, της 
πρόχειρης δικαιολόγησης του αδίκου, της δυσκολίας να διακρίνει κανείς τη βλάστη-
ση του αδίκου , αλλά και η συμμετοχή στη δημιουργία δημόσιας ατμόσφαιρας, που 
πλαταίνει τη σύγχυση και κάνει δυνατή τη διάπραξη του κακού, όλα αυτά έχουν 
σα συνέπεια το να προδιαγραφούν και να καθορίζουν την πολιτική ευθύνη για τις 
καταστάσεις και τα συμβάντα […].  Ο τρόπος ζωής ενός πολιτισμού αποτελεί κάτι 
σαν ηθική ομαδική ευθύνη στην οποία μετέχει κανείς σαν άτομο, αφού η πολιτική 
πραγματικότητα γεννιέται ακριβώς από αυτόν τον τρόπο ζωής […]. Ο τρόπος ζωής 
επενεργεί στα πολιτικά γεγονότα και οι πολιτικές συνθήκες που δημιουργούνται από 
αυτά δίνουν πάλι τη σφραγίδα στον τρόπο ζωής». Το γεγονός, σε τελική ανάλυση, 
πως οι πολλοί συνέχισαν τις δραστηριότητες τους σαν να μη συνέβαινε τίποτα είναι 
αυτό που θεμελιώνει και την ηθική ευθύνη και στο ναζιστικό  -και κατ’ κάνει επέκτα-
ση σε κάθε εξουσιαστικό- έγκλημα. 

«Μερικές φορές, το να μην κάνεις τίποτα είναι το πιο βίαιο πράγμα που μπορείς να 
κάνεις», γράφει ο Σαλβόι Ζιζέκ. Και πράγματι οι λαοί δεν είναι αθώοι για τα εγκλή-
ματα των ηγετών τους. Αυτό όμως σημαίνει πως αυτόματα γίνονται και ένοχοι; Η 
ηθική και πολιτική ευθύνη ταυτίζεται αυτόματα με την ενοχή; Αν λέγαμε κάτι τέτοιο 
είναι σαν να κατηγορούμε μια βιασμένη γυναίκα ως συνένοχη με το βιαστή της, επει-
δή δεν αντιστάθηκε ή επειδή η αντίσταση της ήταν ελλιπής και αναποτελεσματική! 
Όποια κι αν είναι η ευθύνη της κοινωνίας για την παθητικότητα της (και είναι με-
γάλη), το να ρίχνουμε όλα τα στραβά στην κοινωνική εθελοδουλία είναι μια έμμεση 
αθώωση όσων ενεργητικά διαπράττουν τα εξουσιαστικά εγκλήματα. Όσοι θέλουν να 
λέγονται επαναστάτες, δε μπορούν να τηρούν πολιτική ίσων αποστάσεων ανάμεσα 
στους εκμεταλλευτές και στους εκμεταλλευόμενους!    

απόσπασμα από κείμενο παρμένο από το #9 Μαϊος 2011,του εντύπου “ασύμμετρη 
απειλή”

ΑΠΟ ΤηΝ κΟΙΝωΝΙκη ΠΑΘηΤΙκΟΤηΤΑ ΣΤηΝ ΑΠΟΝΟΜΙΜΟΠΟΙηΣη 
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