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η υπαρκτή τάση που λειτουργεί μέσα και ενάντια στην υπάρχουσα κοινωνία, η κοινωνική δύναμη
που υποσκάπτει τις υφιστάμενες κοινωνικές σχέσεις. Η επανάσταση δεν θα ξεκινήσει κάποτε στο
μέλλον. Η επανάσταση είναι ήδη παρούσα, εδώ και πολύ καιρό...
1

Μια παλιά κοινοτυπία μας πληροφορεί πως η ¨γνώση είναι δύναμη¨. Και πράγματι η γνώση
συνδέεται με όλες τις διαβαθμίσεις της δύναμης: η γνώση είναι ισχύς, η γνώση είναι εξουσία,
αλλά η γνώση είναι και επανάσταση. Οι Πυθαγόρειοι υπήρξαν μέγιστοι ερευνητές και λάτρεις
τη γνώσης, κρατούσαν όμως τα πορίσματα των ερευνών τους μέσα στον κλειστό κύκλο της
εξουσιαστικής τους ελίτ. Όποιος Πυθαγόρειος επιχειρούσε να κοινωνικοποιήσει τη γνώση
θεωρούνταν προδότης και σχεδιαζόταν η δολοφονία του. Οι Πυθαγόρειοι κατανόησαν πως
η γνώση μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερο εργαλείο της εξουσίας: ο απλός λαός έπρεπε να
παραδοθεί στην αμάθεια και τη δεισιδαιμονία, ώστε να παραμείνει απαθής και πιο εύκολα
χειραγωγήσιμος. Έπρεπε να στερηθεί από κάθε πηγή γνώσης και πληροφορίας. Μόνο ένα
κλειστό ιερατείο μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πηγές.
Ακόμα και στην ανεκτική Αθήνα του ¨χρυσού αιώνα¨ πρωτοπόροι φιλόσοφοι κυνηγήθηκαν
και τα βιβλία τους κάηκαν δημοσίως, όπως ο Πρωταγόρας που αμφισβήτησε την ύπαρξη των
θεών (μέσα από έναν αγνωστικισμό και όχι μέσα από έναν άμεσο αθεϊσμό). Και στην προ
Γουτεμβέργιου εποχή η καύση των βιβλίων λειτουργούσε αυτόματα και ως καύση της γνώσης,
κάτι που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο μεσαιωνικός χριστιανισμός (ορθότερα παυλιανισμός)1.
Χιλιάδες τόμοι επιστημονικών και φιλοσοφικών βιβλίων χάθηκαν για πάντα, με ιδιαίτερη
προτίμηση στους πιο αμφισβητίες (επικούρειους, κυνικούς, σοφιστές κλπ). Ο παπικός Index
Librorum Prohibitorum (κατάλογος απαγορευμένων βιβλίων) περιλάμβανε 8 χιλιάδες περίπου
τίτλους βιβλίων μεταξύ των οποίων έργα των Ντεκάρτ, Καντ, Κέπλερ, Λάιμπνιτς κλπ.
Η αστική επανάσταση όμως, ταυτίζοντας την ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων με την
ελεύθερη διακίνηση ιδεών, απελευθέρωσε τεράστιες δυνάμεις και χειραφέτησε τη γνώση από τα
χέρια κλειστών ιερατείων. Η έκρηξη των παραγωγικών δυνάμεων που προκάλεσε ο καπιταλισμός
συνοδεύτηκε με την έκρηξη των πηγών της γνώσης (άρα και της πληροφόρησης). Όσο όμως η
γνώση και η πληροφόρηση γίνονται πιο ευκολοπροσβάσιμες στον καθένα, τόσο αυξάνονται και
οι φορείς διαμεσολάβησης και χειραγώγησης της ροής τους: σχολεία, πανεπιστήμια, ΜΜΕ,
ημιεπαγγελματική ιντερνετική δημοσιογραφία κλπ.
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Η οικειοποίηση και επαναστατική χρήση της γνώσης (όχι μόνο της επιστημονικής γνώσης
αλλά και της αντιπληροφόρησης, της ανταλλαγής εμπειρίας, της συλλογικής μνήμης, της
επαναστατικής θεωρίας, ακόμα και της ψυχαγωγίας) είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα
που διαθέτει το επαναστατικό κίνημα. Το πλήθος των κινηματικών υποδομών αυτού του
είδους παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο: εκδόσεις βιβλίων και εντύπων, εκδηλώσεις, διαδικασίες
αυτομόρφωσης, ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ραδιοφωνικοί σταθμοί κλπ. Δεν είναι μόνο η
αντιπληροφόρηση που προσφέρουν, δεν είναι μόνο η διαδικασία συσσώρευσης γνώσεων και
αυτογνωσίας. Είναι ένα ολόκληρο πλέγμα μέσων και υποδομών που συνθέτουν το πρακτικό
κοινωνικό κίνημα που καταστρέφει την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, που έρχεται σε υλική και
πνευματική ρήξη με την ταξική κοινωνία. Γιατί, η κοινωνική επανάσταση δεν είναι μια υπόθεση
ενός ακαθόριστου μέλλοντος, μια εσχατολογική προφητεία. Δε θα βρέξει ξαφνικά επανάσταση,
ούτε η ελεύθερη αταξική κοινωνία θα προσγειωθεί πάνω στον καπιταλισμό. Η επανάσταση είναι
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Το κάθε μέσο όμως, δεν είναι ιερό φετίχ, ούτε ¨ανώτερο¨ ή ¨κατώτερο¨ σε μια ιδιότυπη
ιεραρχία, αλλά τμήμα ενός ενιαίου οργανικού συνόλου: της ολόπλευρης επαναστατικής
διαδικασίας. Πρέπει να αποφύγουμε τη λογική του ιδιότυπου κινηματικού καταμερισμού
εργασίας. Ο στεκιώτης, ο θεωρητικός, ο μπάχαλος, ο πασιφιστής, ο γκαζάκιας, ο καταληψίας,
ο τερροριστής, ο ραδιοφωνατζής, ο ιλλεγκαλιστής, ο ρήτορας των συνελεύσεων, ο ακροατής
των συνελέυσεων, ο εκδότης, ο αναγνώστης κλπ όταν γίνονται φιγούρες διαχωρισμένες,
όταν κεντρικοποιείται το μέσο, όταν αποθεώνεται η μορφή έναντι του περιεχομένου, τότε
ξαναθριαμβεύει εντός μας ο καπιταλισμός και η αλλοτρίωση μένει χαραγμένη στο σώμα και
το πνεύμα του επαναστατικού κινήματος. Όταν επικρατεί η λογική του φετιχισμού, όταν το
μέσο υψώνεται πάνω από το σκοπό και γίνεται ρόλος, όταν το βίωμα διαχωρίζεται από τη
θεωρία, όταν καταργείται η πράξη ως ενότητα σκέψης και δράσης, όταν δηλαδή αναδύεται ο
ιδεαλιστικός δυϊστικός διαχωρισμός και φορά επαναστατικό ένδυμα, τότε επανατροφοδοτείται
το σύστημα εντός μας. Γεννιέται η αλλοτριωτική και αλλοτριωμένη εξειδίκευση2 κι αυτό αφορά
ΟΛΑ τα μέσα αγώνα (μέχρι σήμερα μιλούσαμε μόνο για ¨ειδικούς της βίας¨ αφού το ζήτημα
αυτό απασχόλησε μόνο τους ειδικούς της θεωρίας...)
Πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως, πως ο κινηματικός καταμερισμός εργασίας αντανακλά
μέχρι ενός σημείου τον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας: «Αυτή η διαίρεση υπάρχει σε
όλες τις σφαίρες της κοινωνίας μας, υπάρχει ακόμα και στο επαναστατικό κίνημα. Θα ήταν
ιδεαλιστικό να περιμένουμε ότι το επαναστατικό κίνημα θα ήταν «αγνό», σαν να μην είναι
προϊόν της κοινωνίας μας. Αναπόφευκτα το επαναστατικό κίνημα στον καπιταλισμό, δηλαδή ο
κομμουνισμός, φέρει το στίγμα του καπιταλισμού. Μόνο η απόλυτη επιτυχία της επανάστασης
μπορεί να καταστρέψει αυτή τη διαίρεση. Μέχρι τότε θα πρέπει να πολεμάμε΄χαρακτηρίζει
το κίνημα μας όσο χαρακτηρίζει και την υπόλοιπη κοινωνία» (Ζιλ Ντωβέ: ¨έκλειψη και
επανεμφάνιση του κομμουνιστικού κινήματος¨ εκδ. κόκκινο νήμα).
Η από-αλλοτρίωση δεν είναι μια διαδικασία που αφορά μόνο την υπόλοιπη κοινωνία και όχι
εμάς τους ¨φωτισμένους¨ επαναστάτες. Ούτε είναι μια διαδικασία που ξεκινά αμέσως μετά
την κοινωνική επανάσταση. Αντίθετα, είναι μια διαρκής εξελικτική διαδικασία (ατομική και
συλλογική) που έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά δεν μπορεί να πραγματωθεί ολοκληρωτικά, παρά μόνο
σε μια αταξική κοινωνία. Πρέπει να αντιληφθούμε την απο-αλλοτρίωση με τρόπο διαλεχτικό,
ως υπο διαμόρφωση διαδικασία και όχι μεταφυσικά, ως πράγμα που ή υπάρχει ολόκληρο ή δεν
υπάρχει καθόλου.
Η αλλοτρίωση των σημερινών κοινωνικών σχέσεων και η επαναστατική απο-αλλοτρίωση θα
παλεύουν μέσα μας, μέχρι να αλλάξουν οι κοινωνικές σχέσεις, μέχρι να εξοντωθεί το βασίλειο
της αναγκαιότητας από το βασίλειο της ελευθερίας, μέχρι την καταστροφή του κράτους,
της μισθωτής σκλαβιάς και της ιδιωτικής ιδιοκτησίας μέσα στα μέσα παραγωγής, μέχρι την
επανοικειοποίηση των συνθηκών της ύπαρξής μας.
Στην πάλη αυτή για την απο-αλλοτρίωση συμπεριλαμβάνεται και η πάλη εναντίον του
φετιχισμού του μέσου: ο επαναστατικός ολισμός τοποθετεί το συζευκτικό ¨και¨εκεί που

3

ο καταμερισμός έβαλε το διαζευκτικό ¨ή¨. Το ένα μέσο διεισδύει στο άλλο, όπως και το
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της επανάστασης αλληλοτροφοδοτούνται μέσα από την
αλληλοδιείσδυση της επαναστατικής μνήμης, της επανάστασης σε χρόνο ενεστώτα (στο ¨εδώ
και τώρα¨) και του ιστορικού μας στόχου ( της αταξικής κοινωνίας). Κάθε διάσπαση των μέσων,
όπως κάθε διάσπαση του χωροχρονικού συνεχούς, είναι σκέτη μεταφυσική.
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δούμε και όλα τα μέσα επαναστατικής χρήσης και
¨κυκλοφορίας¨ της γνώσης και της πληροφόρησης, όπως είναι και οι αυτοδιαχειριζόμενοι
ραδιοφωνικοί σταθμοί. Όχι σαν αποκομμένες ¨νησίδες ελευθερίας¨ , αλλά ως μέσα που
συνδιαμορφώνουν μια υπόγεια αντιεξουσιαστική κουλτούρα, που πλάθουν κοινότητες αγώνα,
αντίστασης και αλληλεγγύης. Είναι ένα κομμάτι ακόμα του ευρύτερου κοινωνικού κινήματος
που πραγματώνει τόσο το αρνητικό έργο της καταστροφής της υπάρχουσας κοινωνικής
αθλιότητας, όσο και το θετικό έργο της δημιουργίας νέων κοινωνικών σχέσεων, βασισμένων
στην αλληλεγγύη, στη δημιουργία δηλαδή του νέου κόσμου αναρχικού κομμουνισμού μέσα
από τα σπλάχνα του παλιού κόσμου. Κι αυτή είναι μια σύνθετη συνεξελικτική διαδικασία που
προχωρά πέρα από κάθε φετιχισμό ένοπλο ή άοπλο, βίαιο ή ειρηνικό, θεωρητικό ή πρακτικό.
Επαναστάτες είναι οι άνθρωποι και όχι τα μέσα.3 Οι άνθρωποι είναι αυτοί που πραγματώνουν
την επανάσταση, φτιάχνοντας την ιστορία τους, δημιουργώντας κοινωνικές σχέσεις
ανταγωνιστικές στις υπάρχουσες, μετασχηματίζοντας τους εαυτούς τους, το περιβάλλον τους και
την κοινωνία, καταστρέφοντας ό,τι τους καταστρέφει. Κι αυτή είναι μια διαδικασία διαλεχτική:
ένοπλη ΚΑΙ άοπλη, βίαιη ΚΑΙ ειρηνική, θεωρητική ΚΑΙ πρακτική...

Κάτι σαν εισαγωγή στη συνέντευξη
Το να αποτυπωθεί γραπτά ο προφορικός λόγος είναι μία δύσκολη και εν πολλοίς προβληματική
δουλειά. Το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα πετυχημένο, γιατί διαφορετικές είναι οι ανάγκες του
προφορικού λόγου, απ’ αυτές του γραπτού. Οι λογικοί συνειρμοί και η αυθόρμητη ροή που είναι
φυσιολογικοί στον προφορικό λόγο μετατρέπονται στον γραπτό σε ένα χαοτικό συνονθύλευμα.
Αυτό που είναι φυσιολογικό για έναν ακροατή γίνεται ακαταλαβίστικο για τον αναγνώστη. Έτσι,
όταν ο προφορικός λόγος μεταφέρεται στο χαρτί, χάνει αυτόματα τον αυθορμητισμό του, τη
ζωντανή ροή του, τον ιδιαίτερο τονισμό και χρωματισμό λέξεων ή φράσεων. Απ’ την άλλη
έχει εκ των προτέρων χάσει τη σφιχτή οργάνωση, συνοχή και τάξη, που αποτελούν εκ φύσεως
προνόμια του γραπτού λόγου.
Έτσι, έκρινα απαραίτητο να κάνω ορισμένες επεμβάσεις και μικροαλλαγές στο
κείμενο της συνέντευξης, να αφαιρέσω κάποια πράγματα και να προσθέσω λίγα σχόλια, ώστε
να μετριαστούν τα προβλήματα που δημιουργεί η αποκρυστάλλωση του ζωντανού λόγου στο
«νεκρό» χαρτί. Το πρόβλημα όμως παραμένει, έστω και μετριασμένο. Όπως λέει και η λαϊκή
σοφία: όσο και να κατουράς τη θάλασσα, αυτή δε μεγαλώνει…
Πολύκαρπος Γεωργιάδης

Σημειώσεις
1. Η πρώτη καύση βιβλίων από τους παυλιανιστές ¨χριστιανούς¨αναφέρεται ήδη λίγα χρόνια
μετά το θάνατο του Ιησού, κατα την επίσκεψη του ¨απόστολου¨Παύλου στην Έφεσο: βλ.
Πράξεις των Αποστόλων (Καινή Διαθήκη) κεφάλαιο ιθ, στίχος 19
2. Εξειδίκευση που γεννά νομοτελειακά το σεχταρισμό: «Μια σέχτα είναι μια ομάδα που
υψώνει σε απόλυτο μια από τις πλευρές της, τις όψεις ή τις φάσεις του κινήματος από το οποίο
προέρχεται, την καθιστά αλήθεια του δόγματος (...) εξαρτά από αυτήν τα πάντα και για να
διατηρήσει την πιστότητά της σ’ αυτήν την όψη, αποκόπτεται ριζικά από τον κόσμο και ζει στο
εξής στο ¨δικό¨ της ξεχωριστό κόσμο» (Καστοριάδης)
3. Μιας και ορισμένοι επιρρεπείς στο φετιχισμό σύντροφοι επικαλούνται και τον ιρλανδό
αντάρτη πόλεων Μπόμπυ Σαντς ας δούμε τι έλεγε στην πραγματικότητα ο μαχητής αυτός του
IRA: «Τα όπλα μας μπορεί να σκοτώνουν του εχθρούς μας, αλλά αν δεν καθοδηγούνται από μια
επαναστατική πολιτική του λαού, θα σκοτώσουν τελικά εμάς τους ίδιους. Τα όπλα δεν κερδίζουν
τον πόλεμο. Τα όπλα και οι βόμβες μπορεί να σκοτώνουν έναν άνθρωπο, αλλά δεν μπορούν να
δείξουν τον δρόμο (...) ούτε να αναγκάσουν τον άκαμπτο να λυγίσει».
Πολύκαρπος Γεωργιάδης
φυλακές Κέρκυρας
27/2/2011
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ζωντανά φέρετρα τους ανθρώπους εδώ πέρα.
Να φανταστείς ότι ακόμη και το σχήμα της
πτέρυγας στις φυλακές Κέρκυρας είναι σχήμα
κάσας. Αυτό σημειολογικά δείχνει πολλά
πράγματα. Όλες οι φυλακές, γενικά, έχουν
πανάθλιες συνθήκες.

27-10-10, Συνέντευξη με τον Πόλυ Γεωργιάδη
« Κραυγές απ’ τα Κελιά» 98fm

Π: Έλα.
98: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, έχουμε κοντά
μας εδώ τον σύντροφο Πολύκαρπο Γεωργιάδη
από τις φυλακές της Κέρκυρας, Πολύκαρπε
μας ακούς?
Π: Πολύ καλά.
98: Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλεις να μας
μιλήσεις λίγο για τις συνθήκες εκεί κράτησης
στις φυλακές, στις δικαστικές φυλακές
Κέρκυρας.
Π: Να πούμε λίγο πιο συνολικά γιά τις
συνθήκες κράτησης, γιατί κοίτα όταν
προφυλακίστηκα στα Γιάννενα, εκεί πέρα
οι συνθήκες κράτησης ήταν πραγματικά
κτηνώδεις, ήτανε Νταχάου και είναι ακόμα...
Η φυλακή των Ιωαννίνων είναι μία φυλακή
χωρητικότητας 89 ατόμων. Αυτή τη στιγμή
η τελευταία πληροφόρηση που είχα είναι ότι
στα Γιάννενα ζούνε 230 άνθρωποι. Άνθρωποι
κοιμούνται στους διαδρόμους κάτω από άθλιες
συνθήκες που δεν μπορεί να τις φανταστεί
κανένας. Τα Γιάννενα και η Άμφισσα αυτή
τη στιγμή είναι οι χειρότερες φυλακές.Από
κει και πέρα και ο Κορυδαλλός, επίσης, είναι
μία φυλακή με πολύ μεγάλο υπερπληθυσμό,
δηλαδή κάθε πτέρυγα έχει κανονικά φτιαχτεί
για 120 άτομα και πλέον έχει πάνω από
500, όχι πάνω, γύρω στα 470-480 η κάθε
πτέρυγα, είναι υπερπλήρης.Από κει και πέρα
αυτό ταιριάζει με το καινούργιο δόγμα, το
σωφρονιστικό, γιατί όποιος παρακολουθεί
αυτά τα σωφρονιστικά δόγματα, τα επίσημα,
το παλιό ανθρωπιστικό δόγμα ότι έρχεται ο
κρατούμενος, τον σωφρονίζουμε, τον κάνουμε
καλό άνθρωπο έχει παύσει. Πλέον αυτό
που ισχύει είναι η αποθήκευση, η έννοια της
αποθήκευσης του παραβατικού στοιχείου ώστε
να μην μπορεί να προκαλέσει κάποιο έγκλημα
τέλος πάντων, οπότε τους αποθηκεύουνε σε
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98: Λοιπόν, εσένα σε έχουν μεταφέρει σε
αρκετές φυλακές από ότι γνωρίζουμε εκτός της
Θεσσαλονίκης εν πάσει περιπτώσει...
Π: Θεσσαλονίκη μόνο για το δικαστήριο.
Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί στη φυλακή στα
Διαβατά ένα φασιστικό καθεστώς.
98: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσένα να
μου πεις ποια είναι η γνώμη σου γιατί να
σε μεταφέρουν τόσο πολύ σε διαφορετικές
φυλακές?

Και ήταν πράγμα που φαινόταν, δηλαδή και
στα Γιάννενα πριν μου κάνουν την μεταγωγή
μου ρίχναν υπονοούμενα οι σωφρονιστικοί
υπάλληλοι και ο διευθυντής. Εντάξει,
φαινότανε αυτό, φαινόταν.
98: Τέλος πάντων, εγώ δεν ξέρω τι θες να
μας πεις, αυτό που θέλω να πω είναι ότι
είμαστε σε μία πολύ άσχημη περίοδο, γιατί
-αν ενημερώνεσαι- οι διώξεις και οι κλήσεις
σε ανακριτή συνεχίζουνε πάντα για τους
κατηγορούμενους για την υπόθεση του
Επαναστατικού Αγώνα, έχουμε ακόμα...

κοντινού οικογενειακού περιβάλλοντος, να
βρίσκεται κοντά στο σπίτι του. Αλλά για τα
αυτονόητα πλέον χρειάζεται να ματώσεις.
Και, γενικά, για το ζήτημα της καταστολής
δεν πρέπει να το βλέπουμε ξεκομμένο σε
σχέση και με την οικονομική κρίση και με το
κίνημα γενικότερα. Οι φυλακισμένοι πρέπει
να είναι οργανικό κομμάτι του ριζοσπαστικού
κινήματος. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε
ξεκομμένα, γιατί... να βγάλω τα σκονάκια μου
μισό λεπτό...
98: Ναι, ναι...

Π: Μιας και μιλάμε για τον Επαναστατικό
Αγώνα να πούμε και για τον Κώστα το
Γουρνά που βρίσκεται στην, αν δεν κάνω
λάθος, 21 μέρες έχει συμπληρώσει

Π: Λοιπόν το δόγμα Πέντρο Αγκραμούτ το
χεις ακουστά?
98: Όχι.
Π: Είναι ένα καινούργιο δόγμα, είναι ένα
ψήφισμα, από 5 Οκτωβρίου 2010 ισχύει,
ψηφίστηκε στην ολομέλεια της συνέλευσης του
συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτός ο Πέντρο
Αγκραμούτ είναι ένας χριστιανοδημοκράτης
βουλευτής από την Ισπανία. Με πρόσχημα
την οικονομική κρίση αυτός ο τύπος έφερε το
ψήφισμα, ένα μνημόνιο, τέλος πάντων, όπου
λέει ότι η οικονομική κρίση θα προκαλέσει
αποσταθεροποίηση, θα αναβιώσει το φασισμό
και τον ρατσισμό, οπότε πρέπει να πάρουμε
μέτρα περιστολής των κοινωνικών και
πολιτικών δικαιωμάτων.
Στο ψήφισμα τώρα μπλέκουνε το φασισμό
και τον ρατσισμό με τα κινήματα τα ευρύτερα
εναντίον της παγκοσμιοποίησης, αναφέρεται
και η Ελλάδα για την εξέγερση του 2009...
98: 2008, τον Δεκέμβρη....

Π: Κοίτα. Πιστεύω ότι αρχικά, δηλαδή στα
Γιάννενα με κράτησαν 3μιση μήνες, στην
άλλη φυλακή έξι, στην παρ’άλλη ένα χρόνο.Η
τελευταία μου μεταγωγή ήταν φυσιολογική
με την έννοια ότι πήγα δικαστήριο και
έπρεπε να φύγω από τη φυλακή υποδίκων. Οι
προηγούμενες μετακινήσεις πιστεύω ότι ήταν
καθαρά για λόγους εκδικητικούς και τίποτα
παραπάνω. Στα Γιάννενα για την συμμετοχή
στις κινητοποιήσεις, στη Κομοτηνή το ίδιο...

98: Απεργία Πείνας.
Π: Για ένα αίτημα το οποίο θα έπρεπε να
θεωρείται φυσιολογικό, αλλά νομίζω ότι απλώς
θέλουνε να του σπάσουνε τον τσαμπουκά,
τίποτα παραπάνω. Κινούνται πολύ εκδικητικά
απέναντι στον Κώστα Γουρνά. Είναι και
δικαίωμά του, και κάθε κρατουμένου, όταν
είναι υπόδικος να βρίσκεται σε φυλακή του

7

Π: ...του 2008, σόρρυ, απλώς μέσα στο
ψήφισμα λέει του 2009 από λάθος.Θα
διαβάσω δύο άρθρα του ψηφίσματος,
είναι από την εφημερίδα Αυγή. Λοιπόν,
στο άρθρο 7 λέει: “Η κοινοβουλευτική
διάσκεψη υπενθυμίζει τα άρθρα 10 και 11 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα
του ανθρώπου, τα οποία αφορούν αντίστοιχα
την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία
του συνέρχεσθαι. Παρότι οι ελευθερίες αυτές
αποτελούν τους πυλώνες μιας πλουραλιστικής

δημοκρατίας, η άσκησή τους μπορεί
να περιοριστεί, ιδίως όταν ένας τέτοιος
περιορισμός αντιστοιχεί σε μία πιεστική
κοινωνική ανάγκη.”, δηλαδή τι μας λέει το
άρθρο 7? Ότι όποτε κρίνουνε ότι υπάρχει μία
πιεστική κοινωνική ανάγκη θα περιορίζουν
την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία
του συνέρχεσθαι, δηλαδή ελευθερίες που
μέχρι πρότινος για την αστική δικαιοσύνη
θεωρούνταν... πες το... ελεύθερη διακίνηση
εμπορευμάτων, ελεύθερη διακίνηση ιδεών
ήταν το δόγμα από τον 18ο αιώνα μέχρι
σήμερα, δηλαδή κάνουν κουρελόχαρτο την
ίδια την αστική έννοια της δικαιοσύνης, οι
ίδιοι οι αστοί.
98: Ναι, το βλέπουμε και στον καινούργιο
τρομονόμο αυτό.
Π: Στο άρθρο 68, και εδώ είναι που έχει
ενδιαφέρον, γράφει: “Η τρέχουσα οικονομική
κρίση και οι συνέπειές της στη φτώχεια και
στην ανεργία στα κράτη-μέλη του συμβουλίου
της Ευρώπης μπορεί να επιδεινώσουν
την παρούσα τάση ανασυγκρότησης
των εξτρεμιστικών κινημάτων. Από τη
μία εξτρεμιστικές ομάδες στις οποίες
αναφέρεται το παρόν μνημόνιο θα βρίσκουν
ολοένα και προσφορότερο έδαφος για να
στρατολογήσουν νέα μέλη. Από την άλλη
άλλα ριζοσπαστικά κινήματα διαμαρτυρίας
μπορεί να γίνουν περισσότερο επικίνδυνα
και καλύτερα οργανωμένα. «Αναφέρομαι,
λέει ο βουλευτής ο Αγκραμούτ, ιδίως στο
κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, ορισμένα
μέλη του οποίου καταδικάστηκαν για
βανδαλισμό εξαιτίας της συμπεριφοράς τους
σε διαδηλώσεις ή τις πορείες και τα επεισόδια
που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά τη
διάρκεια πολλών εβδομάδων το 2009.” Με
πρόσχημα, δηλαδή την καταπολέμηση του
φασισμού, εξαπολύεται, ο φασισμός είναι
ο φερετζές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στον
μεσοπόλεμο, στην διάρκεια του μεσοπολέμου
που έζησε η Ευρώπη και η Αμερική μία
τεράστια κρίση, ο φασισμός χρησιμοποιήθηκε
ως ανάχωμα για να χτυπηθεί η κοινωνική
επανάσταση, που όποιος γνωρίζει ιστορία
το γνωρίζει και αυτό. Σήμερα δεν είναι
άμεσα ορατός ο κίνδυνος μιας κοινωνικής
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επανάστασης.Φυσικά, ούτε στη Βόρεια
Αφρική και τον αραβικό κόσμο ήταν ορατός
ο κίνδυνος της κοινωνικής επανάστασης.Το
ντόμινο εξεγέρσεων έδειξε περίτρανα πως η
κοινωνική πραγματικότητα είναι διαλεκτική
και η αντιεξουσιαστική ανάλυση δεν πρέπει
να περιορίζεται στον ακατέργαστο η
ημιακατέργαστο εμπειρισμό.Αλλά υπάρχει ο
κίνδυνος των ριζοσπαστικών κινημάτων, και με
πρόσχημα την καταπολέμηση του φασισμού,
δηλαδή των ίδιων τους των παιδιών, ξεκινάνε
μία ιδεολογική και κατασταλτική επίθεση
εναντίον των ριζοσπαστικών κινημάτων.
Αυτό συμβολίζει το δόγμα Αγκραμούτ και
με βάση αυτό το δόγμα θα στηριχθούνε και
οι καινούργιοι αντιτρομοκρατικοί νόμοι και
όλες αυτές οι «ομορφιές» που φτιάχνουνε
τέλος πάντων. Τι άλλο? Να πούμε νομίζω
ότι έχει νόημα μιας και αναφέραμε την
οικονομική κρίση, να αναλύσουμε και αυτή
την οικονομική κρίση, η οποία δεν είναι
άσχετη και με την κατασταλτική επίθεση που
βλέπουμε το 2010 με τις τόσες συλλήψεις στην
Ελλάδα, όπου δεν είναι μόνο στην Ελλάδα,
υπάρχουν και σε διάφορες άλλες χώρες...
98: Ναι, είναι, όμως, η πρώτη χρονιά με τις
τόσες συλλήψεις στην Ελλάδα...
Π: Ναι, δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να
δούμε το ευρύτερο πλαίσιο, το ευρύτερο
κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο δημιουργούνται όλες αυτές οι
καταστάσεις. Λοιπόν, και την κρίση στην
Ελλάδα προσπάθησαν από πέρυσι να την
παρουσιάσουν σαν ένα ξεκομμένο μέρος
σε σχέση με την ολη κρίση αλλα δεν είναι
ξεκομμένο φαινόμενο η κρίση στην Ελλάδα,
συνδέεται και με την παγκόσμια κρίση του
καπιταλισμού και η κρίση στον καπιταλισμό
φυσικά είναι ένα φαινόμενο ενδημικό, δεν είναι
ένα τυχαίο φαινόμενο. Αν θυμάσαι καλά είχε
ξεκινήσει το 2008 στην αγορά κατοικιών των
Ηνωμένων Πολιτειών...
98: Στις κατασκευαστικές τότε...
Π: Ναι στις κατασκευαστικές εταιρείες
με τα λεγόμενα τοξικά προϊόντα των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Φυσικά

τοξικός.Και όχι μόνο μεταφορικά.Ο
πρόσφατος πυρηνικός κίνδυνος που προέκυψε
στην Ιαπωνία μας δείχνει πως ο καπιταλισμός
είναι τοξικός και κυριολεκτικά!Είναι ο ίδιος
ο καπιταλισμός όπως αποδείχτηκε που γεννά
τις κρίσεις. Λοιπόν, αυτή η χρηματοπιστωτική
κρίση του 2008 μέσω των πακέτων στήριξης
που πήγανε στις διάφορες τράπεζες, στους
διάφορους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς,
κοινωνικοποίησε τα ιδιωτικά χρέη των
τραπεζών, μετέτρεψε την κρίση του κεφαλαίου,
δηλαδή, σε κρίση του κόσμου της εργασίας.
Παράλληλα, έχουμε και την κρίση του
δημοσίου χρέους, η οποία κρίση βρίσκεται σε
άμεση συνάφεια με την κρίση του 2008 στην
αγορά κατοικίας των ΗΠΑ. Αυτό το δημόσιο
χρέος, όπως στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην
Πορτογαλία, στη Γερμανία, στη Βρετανία.
Παντού βλέπουμε ότι δημιουργούνται
προγράμματα λιτότητας.Το δημόσιο χρέος,
τέλος πάντων χρησιμοποιείται σαν μοχλός
πίεσης για μία αναδιανομή του εισοδήματος
από τα κάτω προς τα πάνω. Είναι αυτό που
έχουνε πει κάποιοι αριστεροί οικονομολόγοι
ότι ζούμε ένα φλασμπάκ της πρωταρχικής
συσσώρευσης, που είχε περιγράψει ο Μαρξ
για τον 15ο και τον 16ο αιώνα. Αυτό το λέει
και ο Γιωργάκης, ο πρωθυπουργός μας, λέει…
εδώ έχω μία δήλωσή του στην New York
Economist, το λέει με άλλα λόγια φυσικά
αυτός, “Εν ολίγοις μετατρέψαμε την κρίση
σε ευκαιρία προκειμένου να προωθήσουμε
τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις που οι
προηγούμενες κυβερνήσεις ανέβαλαν επί σειρά
ετών φοβούμενες το ενδεχόμενο πολιτικό
κόστος”. Τι λέει εδώ ο George Παπανδρέου?
Λέει ότι η κρίση χρησιμοποιείται για
την αφαίρεση κεκτημένων του εργατικού
κινήματος ή με άλλα λόγια, αφού βρήκαμε
παπά να θάψουμε πεντέξι.
Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή ζούμε και στην
Ελλάδα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από τη
μια πλευρά είναι το δόγμα Αγκραμούτ για το
οποίο μίλησα παραπάνω που συμβολίζει την
κατασταλτική επίθεση, συμβολίζει γενικότερα
τον εκφασισμό της κοινωνίας, όπως έγινε και
στον μεσοπόλεμο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, πριν
από λίγες μέρες η καγκελάριος η Μέρκελ
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ανακοίνωσε ουσιαστικά την αναστολή του
μούλτι-κούλτι, του πολιτισμικού μοντέλου
στην Γερμανία που σε συνδυασμό και με τις
διώξεις των Ρομά από τον Σαρκοζύ βλέπουμε
τελικά ότι ο αντιρατσισμός και ο ρατσισμός
του κεφαλαίου είναι δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος. Όταν χρειαζόντουσαν φτηνά
εργατικά χέρια στην Γερμανία, στη Γαλλία ή
οπουδήποτε αλλού φέρνανε τους μετανάστες
και τώρα που δεν χρειάζονται τους διώχνουνε.
Αυτό σημαίνει εκφασισμός της κοινωνίας.
Πριν από λίγα χρόνια επίσημο δόγμα της
ΕΕ ήταν ο πολυπολιτισμός, ο αντιρατσισμός.
Τώρα ξαφνικά αντιστρέφεται αυτό το
επίσημο δόγμα, κηρύσσεται αναστολή του
αντιρατσισμού και επιστρέφουμε σε συνθήκες
της δεκαετίας του ‘30, με διώξεις μεταναστών.
Σήμερα διάβαζα ότι στη Λάρισα έγινε
απόπειρα εμπρησμού ενός καταστήματος
μεταναστών και είναι πολλές αυτές οι
περιπτώσεις δεν είναι μόνο η σημερινή.
98: Μάλιστα, μα υπάρχουν και συγκεντρώσεις
ήδη ας πούμε εδώ και στην Αθήνα, λόγω
και της επετείου ξέρω γω. Και η Ελλάδα
χρησιμοποίησε τους μετανάστες εξίσου.
Π: Η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση. Το
οικονομικό θαύμα της Ελλάδας, το πάρτι
ανάπτυξης που λέμε, ξεκίνησε από το ‘90 από
την εισροή των μεταναστών από όπου έχουμε
φτηνά εργατικά χέρια. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες
χτιστήκανε στα πτώματα 14 μεταναστών,
μην το ξεχνάμε αυτό, 14 νομίζω αν θυμάμαι
καλά.Λοιπόν, έχουμε και άλλα χειρότερα
νέα. Έχουμε εκπαίδευση στρατιωτικών
μονάδων για καταστολή διαδηλώσεων. Αυτή
η εκπαίδευση έχει γίνει και στην Ελλάδα με
πρόσχημα ότι αυτές οι στρατιωτικές δυνάμεις
θα καταστείλουν διαδηλώσεις που αφορούν το
ΝΑΤΟ, αντινατοϊκές διαδηλώσεις, πράγμα το
οποίο το έχουμε ζήσει στο Κόσσοβο. Φυσικά
αυτό ο καθένας το λαμβάνει όπως θέλει. Το
ποιές διαδηλώσεις είναι ανταγωνιστικές προς
το ΝΑΤΟ. Αυτό συστέλλεται και διαστέλλεται
κατά το δοκούν.Το είδαμε και πρόσφατα
με τις στρατιωτικές ασκήσεις καταστολής
πλήθους στο Κιλκίς.Και μην ξεχνάμε και
το άλλο, πριν από λίγες μέρες ξεκίνησαν και
νομίζω συνεχίζονται ακόμα οι συγκρούσεις
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στη Νάπολη σχετικά με μία χωματερή που
έχουνε... Νομίζω πάνε να κάνουν δεύτερη
χωματερή στη Νάπολη και έχει ξεσηκωθεί
εκεί ο τοπικός πληθυσμός και η αστυνομία δεν
μπορεί να τα βγάλει πέρα, έχουνε καεί πολλά
οχήματα και σκουπιδιάρικα και περιπολικά
και τα λοιπά. Η κυβέρνηση Μπερλουσκόνι
έχει απειλήσει ότι θα κατεβάσει στρατό.
Φυσικά αυτό το στρατό δεν τον κατεβάζει
επειδή απειλείται το ΝΑΤΟ. Είναι φως
φανάρι το τι μας λένε με όλα αυτά και το τι
φοβούνται.Και για να ρθουμε και στα καθ’
ημάς, στην Ελλάδα μας έχουμε το δόγμα
του Χρυσοχοϊδη, της μηδενικής ανοχής και
της λεγόμενης δημοκρατίας της πυγμής,
δηλαδή της δικτατορίας των πυγμαίων του
σοσιαλφασισμού. Σε αυτό το σταυροδρόμι
υπάρχει και η άλλη πλευρά αυτό που είδαμε
στη Γαλλία, αυτό που είδαμε στην Ελλάδα
το 2008, αυτό που είδαμε την 5η Μάη με
την απόπειρα εισβολής στο κοινοβούλιο,
που διακόπηκε ουσιαστικά από το τραγικό
γεγονός στη Marfin, δηλαδή το μήνυμα της
κοινωνικής αντίστασης και δεν το βλέπουμε
μόνο εδώ στον ελληνικό Δεκέμβρη ή στην
Γαλλία σήμερα, το βλέπουμε σε ένα σωρό
χώρες της καπιταλιστικής περιφέρειας όπου
έχουν σημειωθεί δεκάδες εργατικές εξεγέρσεις,
πράγμα που δεν πολυαπασχολεί τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα
στο Μπαγκλαντές, στην Κόστα-Ρίκα, ακόμα
και στην Κίνα, που έχουμε μία στυγνή
δικτατορία του σοσιαλφασισμού εκεί πέρα.
Ακόμα και στην Κίνα οι εργάτες

κινητοποιήθηκαν και κατάφεραν να πάρουν 20
με 30% αυξήσεις.Ας μη ξεχνάμε όμως αυτό
που έλεγε ο Μάρξ: με τις απλές μισθολογικές
αυξήσεις οι εργάτες απλώς μεγαλώνουν τη

χρυσή αλυσίδα που οι ίδιοι σφυρηλάτησαν
για τον εαυτό τους. Τώρα να πούμε και
τι γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα και πως
αυτό το κύμα διαμαρτυρίας εναντίον του
Μνημονίου έχει ουσιαστικά στερέψει. Λοιπόν,
ποιες δυνάμεις ουσιαστικά θα μπορούσαν εν
δυνάμει να κινητοποιήσουν τον κόσμο πάνω
σε αυτό το ζήτημα? Μία δύναμη είναι ο
αστικός συνδικαλισμός, όπως τον γνωρίσαμε
από την ΓΣΣΕ. Αυτός έχει υποστείλει τη
σημαία από τον Ιούνη, τα ξέρουμε αυτά.
Στις 29 Σεπτέμβρη που έγινε η επίσημη
πανευρωπαϊκή απεργία ο Παναγόπουλος και
η κλίκα του βρισκότανε στις Βρυξέλλες και
διαδήλωναν στις Βρυξέλλες αντί να βρίσκονται
στην Ελλάδα και η διαδήλωση ήταν αστεία,
700 ατόμων, και από την άλλη 15 Οκτωβρίου
ανακοίνωσε η ΓΣΣΕ απεργία για τις 15
Δεκεμβρίου, για δύο μήνες μετά, δηλαδή μας
δουλεύουνε μπροστά στα μούτρα μας, λες
και δεν ξέρουμε ότι ο Παναγόπουλος θα είναι
ο επόμενος υφυπουργός εργασίας.Από την
άλλη έχουμε το ΚΚΕ. Εξωτερικά το, ας το
πούμε, ΚΚΕ δείχνει ένα αγωνιστικό κόμμα,
οι ταμπέλες, όμως, δεν αρκούνε. Και όχι μόνο
αγωνιστικό δεν είναι, ουσιαστικά αποτελεί
αριστερό δεκανίκι του καπιταλισμού, το
γνωρίζουμε αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
αλλά βλέπουμε να ακολουθεί και αντεργατική
πολιτική εκεί οπού ελέγχει τα πράγματα,
όπως, για παράδειγμα, στο δήμο της Νίκαιας
πριν από λίγες ημέρες, εκεί δήμαρχος είναι ο
Μπενετάτος του ΚΚΕ,

πριν από λίγες ημέρες είχαμε τη διαμαρτυρία
των δημοτικών υπαλλήλων, γιατί δεν
τους πληρώνουν τα δεδουλευμένα. Αυτό
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δηλαδή που έγινε στην Ακρόπολη με τους
συμβασιούχους, που έσπευσε φυσικά το
ΠΑΜΕ για να διαμαρτυρηθεί και καλά έκανε,
το κάνει το ίδιο το ΚΚΕ στο δήμο Νίκαιας.
Επίσης, έχουμε και την Τυποεκδοτική
την επιχείρηση του ΚΚΕ, η οποία
παρεμπιπτόντως τυπώνει και μία εφημερίδα
αξιωματικών της αστυνομίας [...] οι παλιές
αγάπες δεν ξεχνιούνται…Στην τυποεκδοτική
έγιναν απολύσεις πρόσφατα κι όμως το
ΚΚΕ έχει τέτοια ασυλία, από τον τύπο που
αναφέρονται οι απολύσεις στον Πήγασο,
στο δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη
και στην ελευθεροτυπία, της Μάνιας
Τεγοπούλου και δεν αναφέρονται πουθενά οι
απολύσεις στην τυποεκδοτική. Έχει δηλαδή
μεγαλύτερα δόντια στον καπιταλισμό από
ότι ο Λαμπράκης, η Μάνια Τεγοπούλου και
ο Μπόμπολας, ο Μπόμπολας δεν είναι στον
Πήγασο; Νομίζω ο Μπόμπολας…Από την
άλλη έχουμε τον σύριζα, εντάξει εδώ τα
πράγματα είναι χιουμοριστικά, δεν μιλάμε για
κόμμα οπότε ας πάμε στην άκρα αριστερά.
Και η άκρα αριστερά και ο αντιεξουσιαστικός
χώρος αυτή την στιγμή βρίσκονται σε μια
κατάσταση παρακμής. Δηλαδή εγώ μόνο
σεχταρισμό βλέπω αυτή την στιγμή, δεν
βλέπω μια προσπάθεια να συγκροτηθεί ένα
ριζοσπαστικό κίνημα που θα ορθωθεί ενάντια
στην κυρίαρχη πολίτικη. Βλέπω σεχταρισμό
και κυρίως από τα γεγονότα της 5ης Μάη και
μετά δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα να σας

πω την αλήθεια, και οι ευθύνες είναι φυσικά
όλων μας, δηλαδή δεν κάνω κριτική στο χώρο
αυτή την στιγμή, η κριτική μου ας θεωρηθεί
και αυτοκριτική. Οι ευθύνες είναι ολονών και

αυτό οφείλεται, κατά την δικιά μου γνώμη,
στην μη επαρκή θεωρητική συγκρότηση του
αναρχικού χώρου, τεμπελιάζει. Τεμπελιάζει
να σκεφτεί και να κάνει αναλύσεις, να αναλύσει
την πραγματικότητα, και να σκεφτεί. Έχει
μάθει στις παλιές συνταγές πράγμα που δεν
φαινόταν τον Δεκέμβρη του 2008. Όταν
έγινε η εξέγερση η οποία ήταν εξέγερση
της κοινωνίας, καλύτερα, ήταν εξέγερση
κοινωνικών κομματιών - η κοινωνία ποτέ δεν
εξεγείρεται σαν ένα συγκροτημένο σύνολο
- αυτό είναι τελείως μεταφυσικό. Ήταν μια
εξέγερση κυρίως νεολαιίστικη που ο αναρχικός
χώρος έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, σε
αυτή την εξέγερση. Εκεί πέρα του δόθηκε
μια τεράστια ώθηση την οποία όμως δεν
εκμεταλλεύτηκε. Η εξέγερση αυτή κάθε αυτή
ήταν μια εξέγερση ας το πούμε μηδενιστική,
δηλαδή μια εξέγερση μόνο καταστροφική, μια
εξέγερση αντεκδίκησης. Εκεί πέρα είναι το
ζήτημα του κάθε επαναστάτη, όποιον θεωρεί
τον εαυτό του επαναστάτη και αναφέρομαι
και στην άκρα αριστερά και στον αναρχικό
χώρο, να έρθει ένα βήμα μπροστά, να φέρει
τα πράγματα ένα βήμα μπροστά δηλαδή να
μετατρέψει την εξέγερση - αυτό που έλεγε
ο Μαρά «από τις φλόγες της εξέγερσης να
ξεπηδήσει η κοινωνική επανάσταση» αυτό δεν
το κατάφερε ο χώρος γιατί νομίζω ότι του
έλειπε και η συγκρότηση.

θέση του. Δεν είναι ότι το άφησε έτσι αυτό.
Αλλά όπως λες και εσύ πιστεύω ότι είναι στα
κοινωνικά κομμάτια τώρα. Αυτά είναι που
εξεγείρονται και εκεί είναι που μπαίνουν οι
αναρχικοί.
Για αυτό θέλω να μου πεις πως το σκέφτεσαι.
Π. Για να κάνουμε μια σύνδεση ανάμεσα στην
ακμή του Δεκέμβρη και την παρακμή του

98: Εννοείς μετά τον Δεκέμβρη;
Π. Εννοώ οτι μετά τον Δεκέμβρη, αναλώθηκε
σε ύμνους στην εξέγερση.
98: Θα κάνω μια παρένθεση που θέλω και εγώ
δηλαδή σε αυτό. Ότι πολλοί από εμάς είχαν
πει τότε ότι ο Δεκέμβρης ήταν ένα συμβολικό
παράδειγμα που δόθηκε για τις επόμενες
εξεγέρσεις. Δηλαδή ήταν μια παρακαταθήκη
που τελικά αυτοί πήγαν τα πάνω κάτω ακριβώς
από τι φαίνεται με τη φάση στην Μarfin.
Π. Συμφωνώ ότι κάθε εξέγερση είναι
παρακαταθήκη
98: Εγώ πάντως έχω να πω σε αυτό με την
MARFIN ότι ο αναρχικός χώρος έκανε
σωστές δηλώσεις επάνω σε αυτό,εξέφρασε τη
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Μάη, στις 5 Μάη είχαμε μια εξέγερση που
ήταν ποιοτικά διαφορετική από την εξέγερση
του Δεκέμβρη, ποιοτικά ανώτερη γιατί την
5η Μάη δεν συμμετείχε μόνο η νεολαία,
συμμετείχε και αυτή, αλλά ήταν η πρώτη φορά
που κατέβηκε με τόση οργή ο εργαζόμενος
κόσμος, δηλαδή είδαμε να κάνει επεισόδια
κόσμος 40-50 χρόνων ακουκούλωτος. Δεν
είχαμε αυτούς που λένε υποτιμητικά «οι ειδικοί
της βίας» (συνήθως αυτό το λένε οι ειδικοί της

θεωρίας, οι «ειδικοί της θεωρίας» κατηγορούν
τους «ειδικούς της βίας» και τ’ανάπαλιν).
Είχαμε μια εξέγερση αμιγώς κοινωνική, που
ξέφευγε από τα πλαίσια της νεολαιίστικης
εξέγερσης. Το περιστατικό της MARFIN
έφερε τα πράγματα πίσω και όσον αφορά την
κοινωνική διαμαρτυρία και όσον αφορά τον
αναρχικό χώρο o οποίος αναλώθηκε σε ένα
αυτομαστίγωμα, σε μια ομφαλοσκόπηση. Από
τότε μέχρι σήμερα ο αναρχικός χώρος κοιτάει
τον αφαλό του. Τώρα θα μου πεις ότι τα λες
από την ασφάλεια της φυλακής. Τέλος πάντων
εγώ αυτό βλέπω, το γεγονός σαν γεγονός έχει
οδηγήσει τον αναρχικό χώρο σε σεχταρισμό,
δηλαδή ο καθένας με την ομαδούλα του,
να κάνει τα πράγματα που ήξερε ήδη να
κάνει. Tο θέμα είναι οι ίδιες οι κοινωνικές
διεργασίες να ξεπεράσουν αυτό το γεγονός,
αλλά βλέπουμε τον ξεπουληματικό ρόλο της
επίσημης αριστεράς, τον ξεπουληματικό ρόλο
της ΓΣΕΕ και βλέπουμε έναν αναρχικό χώρο
αδύναμο.
98: Επάνω σε αυτό θέλω να προσθέσω, ότι
αυτό που βλέπω εγώ είναι και η εκλογική
αυταπάτη που υπάρχει αυτή την στιγμή στην
Ελλάδα. Εγώ πιστεύω αυτή την φορά έχουμε
το ευχάριστο του τελειώματος του ΠΑΣΟΚ
και περνάμε σε μια καινούρια φάση της κρίσης
των εκλογών, επιτέλους για την Ελλάδα.
Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να ξαναβγεί
έχει τελειώσει, ο λεγόμενος δικομματισμός
έχει τελειώσει, έχει επέλθει μια κρίση στα
κόμματα, παίζεται αυτό αυτή την στιγμή
και εγώ βασίζω αυτό το γεγονός ότι δεν
είχαμε κινητοποιήσεις και πορείες μέσα στον
Σεπτέμβρη - Οκτώβρη που θα έπρεπε να
γίνεται χαμός… Γιατί περιμένουν τις εκλογές.
Σε άλλες χώρες όπως στην Ιταλία η εκλογική
αποχή είναι τεράστια φτάνει το 50-60%.
Π. Μιλάμε όμως για μια παθητική αποχή,
που μου θυμίζει αυτή των Η.Π.Α. που ψηφίζει
το 30% του κόσμου, αλλά μιλάμε για τη
χώρα που έχει μια απίστευτη δικτατορία
της κοινωνικής ειρήνης από το 1970 μέχρι
σήμερα. Και ας μην γελιόμαστε οι ΗΠΑ
έχουν τεράστια παράδοση και στο εργατικό
κίνημα, και στο νεολαιίστικο κίνημα και στο
αντιρατσιστικό, στους μαύρους πάνθηρες, στο
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60, εναντία στην πόλεμο του Βιετνάμ κ.λ.π.
Όλη αυτή η παράδοση από το 1970 μέχρι
σήμερα έχει σβήσει. Τώρα θα μου πεις ότι
στην Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι ίδια και
το βλέπουμε αυτό κυρίως στην Γαλλία, και
στην Ισπανία που έγιναν συγκρούσεις και με
κάποια άλλα γεγονότα όχι καθαρά οικονομικά
γεγονότα, το είδαμε στην Νάπολη με την
χωματερή, στην Γερμανία πάλι για ένα
οικολογικό ζήτημα, για ένα εμπάργκο

είχαμε συγκρούσεις με την αστυνομία με 150
τραυματισμένους και πολλούς αστυνομικούς
μεταξύ των οποίων, δηλαδή βλέπουμε ότι
κάτι κινείται. Αυτό που γίνεται στην Γαλλία
όμως, είναι το πιο ελπιδοφόρο και ελπίζω να
έρθει και στην Ελλάδα. Διάβαζα ένα άρθρο
του Ταρικ Αλί ενός βρετανοπακιστανού
συγγραφέα, ο όποιος έγραφε για την εξέγερση
στην Γαλλία και σε ένα σημείο έλεγε ότι αν
βαθμολογούσαμε τις χώρες για τον λαό τους,
για την συμμετοχή τους σε διαδηλώσεις,
για τους αγώνες κ.λ.π πρώτα θα βάζαμε την

Γαλλία και δεύτερη την Ελλάδα, ελπίζω να
επιστρέψει αυτό. Ένα αγγλικό περιοδικό πριν
από ένα χρόνο περίπου είχε εξώφυλλο έναν
κουκουλοφόρο να κρατάει μια μαυροκόκκινη
σημαία και έγραφε από κάτω η Ελλάδα μας
δίνει την ελπίδα. Ελπίζω οι εικόνες αυτές να
επιστρέψουν.
98: Ναι αυτό το ακούμε συνέχεια από
συντρόφους από το εξωτερικό.
Π. Οι εκλογικές αυταπάτες θα τελειώσουν
κάποτε. Δεν είναι μηχανικά όμως τα
πράγματα. Πρέπει να κινητοποιηθούν και
οι ριζοσπαστικές οργανωμένες δυνάμεις
γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε τις
κοινωνικές διεργασίες σαν από μηχανής θεό,
από μόνες τους να αναλάβουν δράση.Τα
υποκείμενα είναι αυτά που ενεργοποιούν τις
αντικειμενικές συνθήκες.Στην Γαλλία αυτό
που γίνεται είναι εκπληκτικό για ένα πράγμα.
Βλέπουμε ότι ο ιδεολογικός πόλεμος που στην
Ελλάδα για παράδειγμα εκφράζεται μέσω
Πρετεντέρηδων και δεν συμμαζεύεται, που
προσπαθούν να χωρίζουν τους εργαζομένους
σε διάφορες συντεχνίες και να τους βάζουν
να αλληλοφαγώνονται, δηλαδή άκουσα
το εκπληκτικό για παράδειγμα: «Καλά να
πάθουνε οι συμβασιούχοι της Ακρόπολης
γιατί εγώ που είμαι στον ιδιωτικό τομέα δεν
μπορώ να κλείσω την είσοδο της δουλειάς
μου χωρίς να απολυθώ». Αυτό παλιότερα το
έλεγαν κοινωνικό αυτοματισμό. Στην Γαλλία
τι γίνεται όμως, νεαρά παιδιά, μαθητές,
φοιτητές κάνουν καταλήψεις, συγκρούονται
με την αστυνομία σαν ένδειξη αλληλεγγύης
προς τους συνταξιούχους, κατεβαίνει η
εργατική τάξη, η νεολαία, οι συνταξιούχοι
κατεβαίνουν όλοι μαζί ενωμένοι και γι αυτό
έχουν 3,5 εκατομμύρια διαδηλωτές μέσα σε
ένα βράδυ. Και Αυτό που συμβαίνει στην
Γαλλία σήμερα όπως έλεγε ο Καντ για την
Γαλλική επανάσταση του 1789 είναι μια ηθική
καταβολή σε όλη την ανθρωπότητα, πρέπει
να παραδειγματιστούμε όλοι μας από τους
Γάλλους.
98: Αυτό πιστεύω το θεωρούμε όλοι εδώ,
τώρα αναμένουμε… Πρέπει να γίνει μια μικρή
αφορμή τίποτα άλλο.
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Π. Φαινομενικά μικρά περιστατικά μπορούν
να προκαλέσουν μεγάλες επαναστάσεις. Αυτό
το έλεγε ο Αριστοτέλης πριν από 2,5 χιλιάδες
χρόνια. Το ίδιο έγινε και με το περιστατικό
του Αλέξη Γρηγορόπουλου ένα τυχαίο
γεγονός, και με την έννοια τυχαίο δεν θέλω να
παρεξηγηθώ δεν εννοώ ότι τυχαία σκότωσε
ο Κορκονέας τον Αλέξη εννοώ ένα γεγονός
όπου δεν άνηκε στις ευρύτερες κοινωνικές
διεργασίες. ένα γεγονός το οποίο είναι
φαινομενικά μικρό, σε σχέση με τις ευρύτερες
διεργασίες της κοινωνίας. Αυτό το γεγονός
προκάλεσε μια τεράστια εξέγερση, δολοφονίες
μπάτσων είχαμε πάρα πολλές, και όμως ένα
γεγονός, μια τέτοια δολοφονία προκάλεσε μια
εξέγερση, που εντάξει δεν έχω ζήσει και την
δεκαετία του 70 να γνωρίζω αλλά νομίζω, ότι
είναι η μεγαλύτερη της μεταπολίτευσης. Δεν
αποκλείεται αυτό να επαναληφθεί…
98: Το κακό είναι όμως ότι το κράτος πάντα
εκδικείται έτσι; Έγώ αυτό πιστεύω και ότι
σήμερα εκτός ότι οι διώξεις και οι συλλήψεις
έχουν γίνει γιατί απειλείται φανερά το κράτος
αλλά είναι και η εκδίκηση αλλά αυτή την
στιγμή έχουμε 500 λόγους παραπάνω για να
επιτεθούμε..
Π. Το κράτος όπως είδαμε εκδικείται και με
τα ισόβια του Κορκονέα εκδικείται ακόμη
και τα δικά του όργανα που τα σκατώνουν, ο
Κορκονέας τα σκάτωσε. Είναι προφανές…
98: Είναι καθαρά αμυντικές πολιτικές του
κράτους.Εμείς ξεχνάμε ότι το κράτος, ότι το
ΠΑΣΟΚ είχε σκοτώσει τον Καλτεζά;
Π. Και το Μπατσοκ και η ΝΔ έχουν
σκοτώσει κόσμο και κοσμάκη. Για να κάνουμε
μια διάκριση ανάμεσα στην αντικειμενική
και υποκειμενική βία. Στην υποκειμενική
βία είναι εμφανές το υποκείμενο της βίας
όπως είναι οι μπάτσοι που πυροβολούνε ή
που χτυπάνε κόσμο στις διαδηλώσεις. Η
μεγαλύτερη βία, όμως, δεν είναι από εκεί,
δηλαδή να μην μας πιάνει ένα αντιμπατσικό
σύνδρομο. Οι μπάτσοι είναι όργανα μιας
αντικειμενικής βίας, η ίδια η ανθρώπινη
κοινωνία είναι διαρθρωμένη πάνω σε αυτή την
αντικειμενική βία, η οποία είναι οικονομική

και εξωοικονομική, οικολογική βία για
παράδειγμα,( φαινομενικά εξωοικονομική.
Για να μην παρεξηγηθώ, δεν ανάγω όλα
τα φαινόμενα σ’ έναν στενό οικονομισμό,
απλώς τονίζω την αλληλεπίδραση και
αλληλοδιείσδυση οικονομικής και
εξωοικονομικής βίας. Μόνο η μεταφυσική
μπορεί να χωρίσει τα κοινωνικά φαινόμενα με
απαράβατα σύνορα... Γιατί και η οικολογική
βία είναι φαινομενικά εξωοικονομική. Γιατί και
η οικολογική βία δηλαδή η καταστροφή της
φύσης, για συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα
γίνεται και στο σημερινό τρόπο ζωής για
συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα ζούμε
έτσι όπως ζούμε. Ο καπιταλισμός παράγει
σκουπίδια και πνευματικά και υλικά. Αυτή η
βία είναι η αντικειμενική βία, που οι διάφοροι
ανθρωπιστές όπως η Μαριάνα Βαρδινογιάννη
μπορεί να δημιουργεί ένα νοσοκομείο για
άρρωστα παιδάκια αλλά με μιαν απόφασή
της χρηματοοικονομική μπορεί να σκοτώνει
2.000 παιδάκια στην Αφρική, στην Ασία με
το κούνημα του ενός δακτύλου της. Αυτή την
στιγμή για παράδειγμα 1 δις κάτοικοι της γης
λιμοκτονούνε. Αυτή είναι η αφανής βία δεν
την γνωρίζουμε αυτή την βία, δεν φαίνεται.
Το γκλόμπ του μπάτσου μπορεί να στάζει
αίμα αλλά η γραβάτα του καπιταλιστή στάζει
ωκεανούς αίματος. Και να μην ξεχνάμε ότι ο
μπάτσος είναι όργανο του καπιταλιστή. Γιατί
το έχει ο αναρχικός χώρος να ασχολείται
μόνο με την καταστολή, μόνο με τους
μπάτσους, να έχει μια ιδιαίτερη θεματική δικιά
του, το θέμα είναι να βλέπουμε το δάσος και
όχι μόνο το δέντρο. Άμα βλέπουμε το δάσος
βλέπουμε και το δέντρο. Άμα βλέπουμε όμως
μόνο το δέντρο, άμα είμαστε προσηλωμένοι
εκεί πέρα την χάνουμε την μπάλα.
98: Για αυτό λέμε ενάντια στο κράτος και στο
κεφάλαιο.
Π. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι το
κράτος είναι ένας ειδικός μηχανισμός του
κεφαλαίου . Ορθότερο κατά την δικιά μου
άποψη θα ήταν να λέμε ενάντια στο κεφάλαιο
και το κράτος του. Το κράτος είναι ένας
εξισορροπητικός μηχανισμός στην υπηρεσία
των αρχουσών τάξεων. Δεν είναι κράτος γενικά
και αόριστα της κοινωνίας, δεν μας ανήκει,
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ανήκει σε συγκεκριμένα άτομα και δεν ανήκει
ούτε καν στους βουλευτές, και αυτά σκυλάκια
είναι και αυτοί υπηρέτες είναι συγκεκριμένων
κεφαλαιοκρατικών συμφερόντων.
98: Πολύ σωστά όλα αυτά. Συμφωνώ δεν
έχω να διαφωνήσω, το θέμα είναι αυτές
οι αφορμές…Οι εξεγέρσεις είναι πάντα
ανεξέλεγκτες όσο και να τις περιορίζουν,
να τις ελέγχουν ποτέ δεν μπόρεσαν να τις
κοντρολάρουν.
Π. Αυτό πρέπει να δούμε ότι τώρα επειδή
βιώνουμε μια συνθήκη μιας έντονης
καταστολής. Το είδαμε και με την υπόθεση
του επαναστατικού αγώνα. Το είδαμε…
98: Το βλέπουμε ακόμα γιατί συνεχίζεται …
Π. Το είδαμε με την υπόθεση της συνομωσίας
πυρήνων της φωτιάς, αυτό το καραγκιοζιλίκι
που έγινε, που ένα φοιτητικό σπίτι βαφτίστηκε
γιάφκα, το είδαμε και αργότερα με διάφορες
υποθέσεις, αυτά τα γεγονότα δεν είναι
ξεκομμένα – δεν είναι ξεκομμένα. Όσο
περισσότερο αυξάνεται η οικονομική κρίση
και κατ’ επέκταση και η δυσαρέσκεια της
κοινωνίας τόσο περισσότερο θα πρέπει
η εξουσία, οι κρατικοί μηχανισμοί να
καταστείλουν την ας το πούμε την οργανωμένη

εμπροσθοφυλακή της κοινωνίας, το
ριζοσπαστικό κίνημα, ώστε να εσωτερικεύσει
την ήττα όχι μόνο ο ακροαριστερός, ο
αναρχικός ή ο αριστερός ή ο οποιοσδήποτε
θέλει έναν διαφορετικό κόσμο αλλά να
εσωτερικεύσει την ήττα ολόκληρη η κοινωνία.
Tο ζήτημα είναι να καταλάβουμε ότι υπάρχει
μια οργανική ένωση ανάμεσα στην οικονομική
βία που εξασκεί το κεφάλαιο ενάντια στον
κόσμο της εργασίας και στη κατασταλτική
βία που εξασκεί το κράτος εναντία στο
ριζοσπαστικό κίνημα, και να καταλάβουμε και
κατ΄επέκταση ότι υπάρχει μια οργανική σχέση
της αλληλεγγύης προς τους φυλακισμένους με
την ευρύτερη κοινωνική αλληλεγγύη και με
το κοινωνικό και ταξικό ανταγωνισμό, με την
ταξική πάλη. Ότι κάθε ενέργεια αλληλεγγύης
στους φυλακισμένους θα πρέπει να είναι και
ενέργεια αλληλεγγύης προς τους απεργούς
της Ακρόπολης, προς τους απεργούς
της… μιας μικρής επιχείρησης, προς τους
μεταλλεργατες που χτυπήθηκαν με τα ματ
πριν από δέκα μέρες, προς τους εργάτες της
ζώνης του περάματος που έκαναν κατάληψη
στον OΑΕΔ σήμερα, προς τους φοιτητές που
συγκρουστήκανε με τα ματ πριν από τέσσερις
πέντε μέρες, προς τους συμβασιούχους που
αποδοκιμάσανε τους ΤΡΟΙΚΑνους έξω από
το υπουργείο απασχόλησης… Βλέπουμε ότι
υπάρχει μια σύνδεση, ότι θα πρέπει να υπάρχει
μια σύνδεση, ότι υπάρχει αντικειμενικά, ότι θα
πρέπει να υπάρχει και υποκειμενικά, δηλαδή
κι από μας. Να μην κάνουμε ξεκομμένους
αγώνες, να τα δούμε όλα μαζί, συνολικά και
ολοκληρωμένα. Δηλαδή να αποκτήσουμε
ξανά μια ολιστική επαναστατική αντίληψη
των πραγμάτων και να μην αποσπούμε κάθε
φορά ένα μικρό κομμάτι του επαναστατικού
όλου να το κάνουμε αιχμιακό και να
καταντάμε στο τέλος γραφικοί άνθρωποι.
Δηλαδή μια μερίδα που να ασχολείται μόνο
με τον αντιρατσισμό, μια μερίδα που να
ασχολείται μόνο με τον αντί καπιταλισμό,
μια μερίδα που να ασχολείται μόνο με τους
φυλακισμένους…Έτσι χάνεται το παιχνίδι,
γιατί το ένα συνδέεται οργανικά με το άλλο,
είναι μια αλυσίδα, το ένα είναι κομμάτι του
κοινωνικού όλου και θα πρέπει όπως υπάρχει
μια κοινωνική πραγματικότητα να υπάρχει και
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μια επαναστατική αντίληψη και επαναστατική
πραγματικότητα όχι αφηρημένη,
συγκεκριμένη.

να έχουμε επίγνωση. Eπίσης όσοι ακούμε
δεν είμαστε όλοι αναρχικοί όπως και εγώ.
Ευχαριστώ καλή δύναμη και κουράγιο…»

98: Και όπως είχες γράψει σε ένα δικό σου
κείμενο ότι καλύτερη αλληλεγγύη είναι η
επαναστατική δράση και η επαναστατική
δράση δεν μπορεί να είναι ξεκομμένη, αλλιώς
δεν είναι επαναστατική.

Π. . Κοίτα… 2 σχόλια. Το πρώτο σχόλιο
αναφέρει κάπου καθαρή συνείδηση, κάπως
έτσι νομίζω...

98: Και επίσης έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ για
σένα όποτε να στο διαβάσω.
Π. Πες μου και άσχημο να είναι δεν με
πειράζει…
98: Εγώ δεν το έχω διαβάσει να σου πω
την αλήθεια όποτε τώρα το διαβάζω όπως
είναι και βλέπουμε, αλλά οφείλω να στο
μεταφέρω…
MHNYMA(στο στουντιο): «Πείτε στον
Πολύκαρπο ότι αυτό που συμβαίνει με
αυτή την επικοινωνία είναι αμφίδρομο, δεν
ξέρω ποιος δίνει κουράγιο σε ποιον αλλά
ακούγοντας ανθρώπους μέσα από την
φυλακή να κρατάνε τη συνείδηση τους
‘’καθαρή’’ και να προσπαθούν λυσσασμένα
να επικοινωνήσουν με τους έξω εμένα μου
δίνει πολύ δυνατό αίσθημα αλληλεγγύης
και συντροφικότητας. Αν μου επιτρέπεις
Πόλυ θέλω να μας δώσεις μια εικόνα της
καθημερινότητας μέσα από της φύλακες με
τις μίζερες και ρουτινιάρικες πράξεις σας.
Το λέω αυτό γιατί είναι τρομερά σημαντικό,
ίσως το σημαντικότερο να μας βάλεις στο
πνεύμα ενός εγκλείστου, να μας πεις το
πρόγραμμα σας και τις δυσκολίες σας ώστε
να κατανοήσουμε όσο μπορούμε την όποια
ζωή ή θάνατο εκεί μέσα, να καταλάβουμε
πως αυτά τα απλά πράγματα που κάνουμε
ψυχαναγκαστικά εμείς οι έξω και δεν δίνουμε
σημασία στην φυλακή μπορούν να αποτελούν
πολυτέλεια, προσπάθησε να μας μεταφέρεις
τη ψυχολογία και τις συνθήκες εκεί μέσα.Αν
καταλάβουμε έστω ένα δέκα τοις εκατό της
ψυχολογίας του εγκλείστου πιστεύω θα είναι
μια μικρή νίκη, γιατί για να μιλήσουμε για
φυλακισμένους, φαντάρους, ή ότι άλλο πρέπει
να μη μιλάμε θεωρητικά σαν έννοιες αλλά

ποιητή, όπως ο Λειβαδίτης για παράδειγμα ή
ο Ναζίμ Χικμέτ. Nομίζω ότι όποιος θέλει να
αντιληφθεί καλύτερα τις συνθήκες στις φυλακές
καλύτερα να διαβάσει Χικμέτ ή Λειβαδίτη.
Εγώ δεν νομίζω να μπορώ να εξωτερικεύσω
τέλος πάντων αυτό το βίωμα. Νομίζω ότι δεν
θα το κάνω επιτυχημένα.

Π. Το θέμα όμως είναι να είμαστε διαλεκτικοί.
Δηλαδή να έχουμε και τις αντιφάσεις μας.
Καθαρό δεν υπάρχει τίποτα. Μέσω της
αντίφασης δημιουργείται και η κίνηση και
προχωράμε μπροστά. Καθαρός δεν υπάρχει,
κανένας απόλυτα καθαρός. Και αυτό είναι
ένα μεγάλο λάθος νομίζω της αναρχικής
θεώρησης, που κυνηγώντας την καθαρότητα
έχει φτάσει ουσιαστικά στην απομόνωση.
Εντάξει, ο άνθρωπος το εννοεί διαφορετικά
το καθαρή συνείδηση. Σε σχέση με την
καθαρότητα, ξέρεις, την πολιτική καθαρότητα.
98: Ναι, σίγουρα
Π. Εγώ πλέον στην καθαρότητα δεν πιστεύω,
με την έννοια ότι αυτό που λέγαμε παλιά,
θυμάμαι τη δεκαετία του 90, ότι θα είμαστε
μόνο εμείς οι αναρχικοί καθαροί και δεν θα
συνεργαζόμαστε με κανέναν. Η κοινωνική
εμπειρία νομίζω ότι μας έχει αποδείξει ότι
χρειάζονται τόσο οι πολιτικές, όσο και οι
κοινωνικές συμμαχίες. Δεν μπορούμε μόνοι
μας ως αναρχικοί να κάνουμε... Η κοινωνική
επανάσταση δεν γίνεται από τους επαναστάτες.
Οι επαναστάτες είναι ο πυροκροτητής δεν
είναι η εκρηκτική ύλη. Η εκρηκτική ύλη είναι
η κοινωνία.
98: Ναι, μα και οι αναρχικοί είναι μέρος
αυτής, οπότε...αυτό λέμε
Π. Ακριβώς, κι αυτό λέω, ότι πρέπει να
αντιληφθούνε ότι είναι μέρος αυτής. Και με
έννοιες πολιτικής καθαρότητας τις οποίες
έχω ζήσει παλιότερα, ότι έλα μωρέ δεν θα
συνεργαστούμε με αυτόν τον αριστερούλη
για παράδειγμα, δεν γίνεται τίποτα έτσι.Το
δεύτερο, για τις συνθήκες στις φυλακές πιστεύω
ότι είναι κάτι το οποίο είτε βιώνεται άμεσα
και δεν μπορεί να περιγραφεί. Ο εγκλεισμός
δεν μπορεί να περιγραφεί. Μόνο από κάποιον
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98: Ναι, καλά, είναι και θέμα ατόμου εδώ
98: Δηλαδή για μένα δεν έχει σημασία και
να καταλάβεις. Τι αξία έχει δηλαδή, να
καταλαβαίνουμε και την ψυχολογία του
αλλουνού όταν ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει
αυτό, το να μπαίνει κάποιος φυλακή. Αυτό
φτάνει, είναι αρκετό για μένα.
Π. Ναι, εντάξει
98: Είναι αρκετό. Σίγουρα έχουν
γίνει διάφορα. Από τη μία μιλάνε για
αποσυμφόρηση των φυλακών που επιβάλλεται
και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη
έχουμε φτάσει στο σημείο να παίρνουνε εδώ
ποινικοί κρατούμενοι από τον Κορυδαλλό
τηλέφωνο και να φτάνουν στο σημείο να λένε
οι άνθρωποι να φτιάξουν κι άλλη μία φυλακή,
δεν γίνεται, δηλαδή έχουνε φτάσει σε αυτό
το σημείο, που είναι αισχρό. Και αυτοί που
το λένε δηλαδή δεν θα θέλανε με τίποτα να
φτάσουν στο σημείο να το πούνε, αλλά για να
δείξουν τι αισχρότητα συνθηκών και πλήρης
απανθρωπιά υπάρχει φτάνουνε στο σημείο να
ζητάνε κι άλλη φυλακή. Δηλαδή εκεί έχουμε
φτάσει. Η αποσυμφόρηση η οποία ποντάρει
στο οικονομικό, να δίνουνε χρήματα για να
τους αφήνουνε, τα οποία χρήματα ειδικά
μετανάστες που είναι πάρα πολλοί στις

φυλακές δεν έχουνε, οπότε περιττό να μιλάμε
δηλαδή εδώ.Από την άλλη το βλέπουμε
καθημερινά, οι συλλήψεις συνεχίζουνε, οι
διώξεις όσο ποτέ άλλοτε. Οπότε τι γίνεται?
Π. Το καινούργιο μέτρο που έχει κάνει
ο Καστανίδης είναι να απελευθερώσει, με
το οικονομικό αντάλλαγμα φυσικά, 1200
άτομα. Αυτό φυσικά είναι ασπιρίνη για τον
καρκίνο, δεν είναι σοβαρό μέτρο. Γιατί
όπως είχαμε ζήσει και την αποσυμφόρηση
του Χατζηγάκη, ο οποίος μας έδινε νερό
του Καματερού για τον καρκίνο, αλλά τέλος
πάντων, αυτός είχε πει ότι θα αποφυλακίσει
5000 άτομα, αποφυλάκισε τελικά γύρω στους
500-600, που τώρα ο Καστανίδης λέει ότι
θα αποφυλακίσει 1200, άντε να αποφυλακίσει
κι αυτός 500 με 600. Οι ρυθμοί όμως με
τους οποίους συλλαμβάνεται κόσμος με τις
επιχειρήσεις σκούπα κτλ κτλ , η ευκολία
με την οποία προφυλακίζεται κόσμος και
τι κόσμος? Κατά βάση φτωχός. Το 60%
των φυλακισμένων είναι μετανάστες. Είναι
σίγουρο ότι και 1200 να βγάλει, μέσα σε ένα
μήνα θα μπούνε 3000, οπότε η κατάσταση θα
παραμείνει η ίδια. Και μια και αναφέραμε το
ζήτημα για τις φυλακές βλέπουμε εδώ, έβλεπα
προηγουμένως και για την υπόθεση siemens,
η φυλακή είναι ένα καθαρά μέτρο ταξικής
πειθαρχίας. Οι φυλακισμένοι, το 99,9% των
φυλακισμένων ανήκουνε στο προλεταριάτο
ή στο υποπρολεταριάτο, στο ημιπαραβατικό
ή παραβατικό προλεταριάτο. Δεν βλέπουμε
φυσικά πλούσιους φυλακισμένους. Αυτό
είναι και η αντικειμενική βία. Η βία του
παραβάτη που στρέφεται συνήθως εναντίον
του φτωχού ανθρώπου. Οι περισσότεροι
που είναι στη φυλακή είναι για κλοπές και
αδικήματα που στρέφονται ενάντια στην ίδια
τους την τάξη. Δηλαδή μην ιεροποιούμε
κιόλας την κατάσταση του φυλακισμένου.
Η δικιά του παραβατικότητα είναι η
ορατή, υποκειμενική βία. Η βία όμως η
οποία δημιουργεί αυτούς τους ανθρώπους
είναι η μεγάλη η βία, η πιο μεγάλη βία, η
αντικειμενική βία του καπιταλισμού. Και
όπως ξέρουμε, το προλεταριάτο φυσικά
εγκληματεί, ενώ η αστική τάξη απλώς
σκανδαλίζει. Έχουμε ποτέ ακούσει το όνομα
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έγκλημα για τη siemens, για το Βατοπέδι,
για τα δομημένα ομόλογα, το 99 για το
χρηματιστήριο? Όλα αυτά ήταν εγκλήματα
του κοινού ποινικού δικαίου.Παντού όμως
αναφέρονται ως σκάνδαλα, όχι ως εγκλήματα.
Τους αρκεί να συλλάβουν για παράδειγμα
έναν αντιεξουσιαστή, έναν αναρχικό ή έναν
οποιονδήποτε που έχει αντικαθεστωτική
πολιτική ταυτότητα, να τον πιάσουν φερ’ειπειν
για μια ληστεία σε τράπεζα και να του
φορτώσουν τη ρετσινιά της συνεργασίας με
το οργανωμένο έγκλημα. Το οργανωμένο
έγκλημα όμως συνδέεται άμεσα με το κράτος,
με το κράτος και με το κεφάλαιο, όπως
το είδαμε στην τελευταία περίπτωση του
κωδικοποιημένου παραδικαστικού νούμερο
2. Σ’ αυτό το σκάνδαλο φυσικά, όχι έγκλημα,
ήτανε μπάτσοι, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί
της αστυνομίας, ήτανε δικηγόροι, δικαστές,
επιχειρηματίες και δεν μίλησε κανείς για τις
σχέσεις του κεφαλαίου και του κράτους του με
το οργανωμένο έγκλημα. Όπως δεν μιλήσανε
και πρόσφατα, όταν συλλάβανε, οι 2 έχουν
προφυλακιστεί κιόλας, 4 αξιωματικούς της
αστυνομίας στη Χαλκιδική για παράνομο
λαθρεμπόριο τσιγάρων. Φαντάσου τι θα
έκαναν αν είχαν πιάσει για τον ίδιο λόγο έναν
αντιεξουσιαστή. Θα μας είχαν πρήξει, με το
συμπάθιο, τους γενετικούς αδένες. Από τώρα,
ο Λαμπρόπουλος, αυτός ο παπαγάλος που
ευδοκιμεί στον δημοσιογραφικό οργανισμό
Λαμπράκη και οι λοιποί Πρετεντέρηδες
και τα λοιπά, θα μας είχανε πρήξει από
σήμερα μέχρι τη δευτέρα παρουσία για τις
διασυνδέσεις των αντιεξουσιαστών με το
οργανωμένο έγκλημα. Είπαμε, αυτοί απλώς
σκανδαλίζουνε, εμείς εγκληματούμε. Αυτή
είναι η διαφορά μας. Ξέρεις η εγκληματολογία
έχει δώσει και όνομα σ΄αυτό το έγκλημα.
Είναι το έγκλημα του λευκού κολάρου. Αυτό
το έγκλημα του λευκού κολάρου κατά 99%
μένει ατιμώρητο πάντα. Αυτή είναι και η ουσία
της ύπαρξής του.

98: Γιατί δεν ξέρουμε, κοίταξε…Φτάνουνε
διάφορα μηνύματα και επειδή δεν ξέρουμε
κατά πόσο είναι συντροφικά ή μπορεί να είναι
εχθρικά ας το πούμε…
Π. Δεν με πειράζει, και τα εχθρικά
98: Και τα εχθρικά θες! Εγώ θα το διαβάσω
τότε..
Π. Και τα εχθρικά μου αρέσουν πιο πολύ από
τα συντροφικά με γαργαλάνε!
98: Γι’ αυτό σου είπα αν γνωρίζεις κάποια
Μάριαμ, έτσι υπογράφει, Μάριαμ - Σαλόνικα.
Και γράφει πάντως, τα φιλιά μας στον Πόλυ
από την πανκ ποντιακή
Π. Από την?
98: Πανκ ποντιακή, αν σου λέει κάτι αυτό.
Π. Ναι, μου λέει , μου λέει
( To μήνυμα) Πέμπτη διεθνής, στο αδερφό
μας Πόλυ, Παναγία Σουμελά

που μας λες είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
Είναι πολύ καλό να κάνουμε έτσι μια άλλη
ακόμα, όποτε μπορέσεις δηλαδή, μια άλλη
πάλι συζήτηση. Πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να
σε ρωτήσω να μας πεις, πόσα χρόνια έχεις
στις φυλακές, πόση ποινή έχεις πάρει? Να
πούμε κάποια βασικά δηλαδή να ξέρουμε.
Και επίσης ήθελα να μας πεις για αυτές τις
εκδόσεις που κάνεις, αν τις συνεχίζεις, την
ασύμμετρη απειλή δηλαδή, το site.
Π. Κοίτα, το site δεν συνεχίζεται, δεν
ανανεώνεται, εδώ και αρκετό καιρό. Με
το καλό όταν θα πάρω καμία άδεια θα το
κοιτάξω και αυτό. Σχετικά με τις εκδόσεις
συνεχίζονται. Έχει εκδοθεί ήδη ένα βιβλίο
μαζί με τον δαίμονα του τυπογραφείου,
μια συνέκδοση, του Πιερ Γκόλντμαν, ενός
Γάλλου, είναι μεγάλη ιστορία αυτός ο
άνθρωπος, ας μην την περιγράψω εδώ πέρα.
Από τις εκδόσεις ασύμμετρη απειλή και
δαίμονας του τυπογραφείου, είναι συνεκδόσεις,
μαζί. Το βιβλίο λέγεται… Να κάνουμε και
διαφήμιση με την ευκαιρία!
98: Όχι, δεν είναι θέμα διαφήμισης!

Π. Η Πέμπτη διεθνής είναι η ποντιακή
διεθνής, είναι μετά την τέταρτη των
τροτσκιστών κάναμε εμείς την Πέμπτη.
98: Μάλιστα, ωραία, ευχάριστο που μας
ακούνε, ακούνε αρκετοί, περιττό να σου πω,
μέσα σ΄ αυτούς βέβαια είναι και οι εχθροί,
εμάς στ΄αρχίδια μας ας πούμε, να το πούμε
έτσι καθαρά δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει
Π. Θα σε κατηγορήσουν για σεξισμό, πρόσεχε
98: Ναι, ναι καλά… ναι, ναι άστα, τέλος
πάντων… έχουν ακουστεί πολύ χειρότερα εδώ
πέρα, μην ανησυχείς. Τέλος πάντων, αυτά όλα

98: Να σου πω κάτι άλλο. Έχει έρθει
ένα μήνυμα, από μία Μάριαμ από τη
Θεσσαλονίκη, την ξέρεις?
Π. Μάριαμ?
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Π. Λέγεται « η συνηθισμένη άτυχη
περιπέτεια του Αρχιβάλδη Ραποπότ».
Είναι μυθιστόρημα. Ο Πιέρ Γκόλντμαν
έχει γράψει «τις σκοτεινές αναμνήσεις ενός
πολωνοεβραίου γεννημένου στη Γαλλία» που
είναι αυτοβιογραφικό, το είχε γράψει μέσα
από τη φυλακή και αυτό το μυθιστόρημα.
Τον Πιέρ Γκόλντμαν τελικά τον εκτέλεσε μια
παρακρατική ομάδα φίλων της αστυνομίας,
οι παρακρατικοί χρησιμοποιούσαν το αστείο
όνομα «Τιμή της Αστυνομίας», επειδή
θεωρούσαν ότι ήταν μεσολαβητής για να πάνε
όπλα από τη Λατινική Αμερική, από

τα αντάρτικα της Λατινικής Αμερικής στην
βασκική οργάνωση ΕΤΑ. Είναι αυτό το
βιβλίο, ήδη κυκλοφορεί. Ετοιμάζεται τώρα,
είναι στα κοντά και το καινούργιο τεύχος
της ασύμμετρης το οποίο θα κυκλοφορήσει
μαζί με μια μπροσούρα για το αμερικάνικο
εργατικό κίνημα
Π. Από κει και πέρα για το πόσο χρόνο
είμαι μέσα κτλ δεν νομίζω ότι είναι και πολύ
ενδιαφέρον ζήτημα. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο
από το τόσο υποκειμενικό ζήτημα
98: Όχι, να ξέρουμε, με την έννοια ότι είσαι
ένας σύντροφος μέσα και για όλο τον κόσμο
που δεν γνωρίζει ποια είναι η ποινή, αν έχει
κάποιο εφετείο άμεσα
Π. Το εφετείο δεν έχει οριστεί ακόμα (τελικά
ορίστηκε για τις 14 Φλεβάρη του 2012
ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου..). Η ποινή
είναι 22 χρόνια. Έχω και μια παλιότερη
ποινή 3 χρόνια για απόπειρα εμπρησμού το
2004. Οπότε εγώ περιμένω τα εφετεία να τα
συγχωνέψω όλα μαζί. Σε δικαστικό επίπεδο
αυτό είναι το ρεζουμέ. Και συνολικά , μαζί
με την παλιά ποινή, με την παλιά φυλάκιση,
είμαι 3 χρόνια μέσα. 2 χρόνια και κάτι, τώρα
σε αυτή την υπόθεση και 10 μήνες στην
προηγούμενη.
98: Δεν υπάρχει κάποια συγχώνευση της
ποινής?
Π. Συγχώνευση για να γίνει πρέπει να γίνουν
τα εφετεία. Δηλαδή να γίνει το εφετείο αυτής
της υπόθεσης, να γίνει και το παλιό και να
συγχωνευθούνε. Τυπικά μπορεί να γίνει και
τώρα, αλλά είναι λίγο περίπλοκη διαδικασία.
Οπότε φαντάζομαι ότι σε 1 χρόνο, σε 1.5,
σε 2 το πολύ να οριστούνε και τα εφετεία να
τελειώνουμε και με αυτό το θέμα.
98: Κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω.
Είχαμε πληροφορηθεί προ ημερών για κάποια
ασθένεια, για μία φυματίωση που είχε κάποιος
κρατούμενος από τις φυλακές της Κέρκυρας.
Τι έχει γίνει με αυτή την περίπτωση και κατά
πόσο είναι επικίνδυνη?
Π. Υπήρχε ένα περιστατικό φυματίωσης, ήταν
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σε μία πτέρυγα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες πάνω
στο περιστατικό, δεν ενημέρωσαν κιόλας εδώ
οι αρμόδιες αρχές, δεν το θεώρησαν χρήσιμο
να ενημερώσουν. Απ΄ ότι γνωρίζω όμως τα
άτομα της πτέρυγας, οι πτέρυγες είναι μικρές
έχουνε 25 μέχρι 30 άτομα η κάθε πτέρυγα,
έχουνε εξεταστεί από γιατρό και έχουνε
εμβολιαστεί.

Π. Το μεγαλύτερο ιατρικό σκάνδαλο, (όχι
έγκλημα, ε;) που έχει γίνει ποτέ στα χρονικά
της ιατρικής επιστήμης

98: Όλοι? Της πτέρυγας?

Π. Δεν το γνώριζα αυτό, ενδιαφέρον θέμα.

Π. Της πτέρυγας. Και απ΄ ότι μου είπε
σήμερα κι ένας υπάλληλος θα εμβολιαστούν
και όλοι οι κρατούμενοι γι΄αυτό το θέμα.
Αλλά δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες, δεν
ξέρω λεπτομέρειες να σου πω, πώς προέκυψε
δηλαδή το θέμα και για ποιούς λόγους.

98: Επειδή εδώ ασχολούμαστε και με αυτά.
Έχουμε και την ας το πούμε οικολογική
πλευρά του 98FM και κάνουμε και εκπομπές
πάνω σ΄αυτό. Τέλος πάντων, αυτά όλα
μπαίνουνε στο πλαίσιο της βιοτεχνολογίας
σήμερα. Αυτό που είπες κι εσύ πριν δηλαδή,
ότι η οικολογία σήμερα ορίζεται από το ίδιο
το χρήμα, γι αυτό το έχουν κάνει για να τα
οικονομήσουν και από εκεί, με την πράσινη
επανάσταση τη λεγόμενη

98: Να ρωτήσω κάτι άλλο σ΄αυτό. Είναι
υποχρεωτικός ο εμβολιασμός?
Π. Δεν νομίζω να είναι υποχρεωτικός
98: Ξέρεις γιατί ρωτάω. Γιατί βέβαια ως προς
την ασθένεια, σίγουρα είναι κάτι άσχημο,
πρέπει να παίρνονται προφυλάξεις, αλλά
από τη άλλη υπάρχει και το ζήτημα και των
εμβολιασμών, που σε πολλούς και ειδικά
κρατούμενους, μπορεί να δημιουργηθούν
άλλα προβλήματα. Γιατί δεν ξέρω αν έχεις
ασχοληθεί, οι εμβολιασμοί δεν είναι πάντα
καλοί.

98: Ο ίδιος ο εκπρόσωπος, ερευνητής μάλλον
της Μονσάντο δήλωσε πόσες καρκινογόνες
ουσίες περιείχε αυτό το εμβόλιο, αυτό σου
λέω μόνο, για να μην πούμε τα άλλα όλα!

Π. Την πράσινη ανάπτυξη

Π. Καλά, η πράσινη ανάπτυξη είναι ο τάφος
της φύσης
98: Tελειωτικός ίσως
Π. Της βάζουν κι ένα πράσινο φέρετρο και
κλείνουνε το τάφο.
98: Και ειδικά για τον τρίτο κόσμο..
Π. Καλά, ο τρίτος κόσμος είναι γνωστό ότι
λειτουργεί ως χωματερή της δύσης.
98: Τώρα, πάει να γίνει και πλήρης χωματερή
και επίσης εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο
στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, υπάρχουν εδώ
φαινόμενα να κόβει ο άλλος τα δέντρα από
ένα ολόκληρο κτήμα, τα δέντρα του, για να
βάζει, να φυτεύει φωτοβολταικά. Είναι της
μόδας σήμερα.
Π. Δεν σε άκουσα.
98: Λέω κόβει δέντρα, δέντρα που
είχανε καρπούς δηλαδή, για να φυτεύει
φωτοβολταικά. Αυτό είναι στα σχέδια
της πράσινης ανάπτυξης και των
χρηματοδοτήσεων και όλα αυτά.

98: Την ανάπτυξη κτλ

Π. Κι αυτό το ζήτημα, γιατί συνδέεται
άμεσα με τα εμβόλια κτλ, είναι ζήτημα
συμφερόντων μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών
και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και αυτές οι
φαρμακοβιομηχανίες τα απόβλητά τους, όλα
τα χημικά τους απόβλητα, τα εναποθέτουν
στον τρίτο κόσμο. Ο τρίτος κόσμος έχει
γίνει μια τεράστια χωματερή, ένας τεράστιος
στρατώνας, ένα τεράστιο εργασιακό
κάτεργο για το όφελος λίγων πλουτοκρατών.
Δεν νομίζω να παρεξηγηθεί κανένας που
χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη.

Π. Εννοείς, για τη σύριγγα, αν έχει
ξαναχρησιμοποιηθεί?
98: Όχι, όχι, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη
ιστορία γύρω από τα εμβόλια
Π. Όχι, δεν γνωρίζω κάτι
98: Όχι για το συγκεκριμένο ειδικά, δεν ξέρω
δηλαδή για το συγκεκριμένο, γενικά για τα
εμβόλια, τους εμβολιασμούς που δεν είναι
πάντα προστατευτικά και αγνά…

98: Όχι –όχι. Ένας άνθρωπος που έχει ταξική
υπόσταση δεν μπορεί να κατηγορεί κανέναν
σύντροφο για κομμουνιστή ή αναρχικό,
δηλαδή είναι γελοίο έτσι;

Π. Θυμόμαστε και το διάσημο εμβόλιο της
νέας γρίπης.

Π. Εγώ το έχω δηλώσει εδώ και πολλά χρόνια
ότι είμαι αντιεξουσιαστής – κομμουνιστής.

98: Ναι, βέβαια, της γρίπης της τελευταίας,
των χοίρων

Αυτή είναι η πολιτική μου ταυτότητα.
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98: Για την αναρχία και τον κομμουνισμό.

Π. Αυτός παίζει σκυλάδικα?

98: Επίσης ένα άλλο μήνυμα που έχουμε τώρα
είναι ότι μεταδίδεται...Γίνεται αναμετάδοση
της συζήτησης που έχουμε εδώ από το ράδιο
της Μυτιλήνης

98: Όχι αυτός παίζει disco και....

Π. Α! Έχει και η Μυτιλήνη ραδιόφωνο?

Είναι πολύ λίγοι οι δημοσιογράφοι που
ξεχωρίζουνε, αλλά έχουν τη μεγαλύτερη
ευθύνη αυτή τη στιγμή.

Π. Ακόμα χειρότερα.
98: Και rave…
Π. Ακόμα χειρότερα...

98: Βέβαια, βέβαια. Πάλι αυτοργανωμένο.
Ναι, έχουν δημιουργηθεί αρκετά ραδιόφωνα
στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων υπάρχει
μια συνεργασία και υπάρχουν αναμεταδόσεις,
επίσης. Όπως και πιστεύω και Θεσσαλονίκη
σίγουρα θα ακούγεσαι. Εεε, δηλαδή και από
εκεί ραδιόφωνα, όχι μόνο μέσω του 98..
Π. Είναι και ιντερνετικός ο 98 ;
98: Ναι είναι ιντερνετικός, αλλά υπάρχει και η
αναμετάδοση.
Π. Αυτό να το βλέπουμε γιατί...
Δεν ξέρω τι άποψη έχεις εσύ για τον
αναρχοπρωτογωνισμό, αλλά η τεχνοφοβία
είναι το ίδιο επιβλαβής με την τεχνομανία....
Δεν πρέπει να είμαστε τεχνοβοβικοί.
98: Ναι κατάλαβα...Ο αναρχοπριμιτιβισμός
εχει....Εμπεριέχει στοιχεία τα οποία εμείς
πρέπει να διδαχθούμε αλλά πρέπει να ξέρουμε
να χρησιμοποιούμε την σημερινή τεχνολογία
για το λόγο που χρειάζεται. Εμείς αυτό
προσπαθούμε να κάνουμε. Εμείς δηλαδή,
έχουμε ένα στούντιο εδώ που δεν έχει
τίποτα.....Και αν ήμασταν κανένα στούντιο
κανενός καναλιού ή ραδιοφώνου...Θα δεις ας
πούμε, είναι γεμάτο μηχανήματα, δωμάτια,
κονσόλες, υπολογιστές, που δε χρειάζονται
τόσα πράγματα. Κατάλαβες?
Π. Ο καπιταλισμός είναι συσσώρευση
σκουπιδιών.
98: Ναι ακριβώς. Εμείς με λίγα πράγματα
κάνουμε τη δουλειά μας. Αν δεν υπήρχε και
ένας προβοκάτορας εδώ να μας καλύπτει,
βαλτός γιατί έχει πέσει τα τελευταία χρόνια
ένας βαλτός εδώ, ο «Free», έτσι λέγεται, και
έχει πέσει απάνω ακριβώς στον 98.

98: Βέβαια, ακόμα χειρότερα...Είναι επί
τούτου. Και το χειρότερο απ’ όλα ξέρεις
ποιό είναι? Ότι είναι και παράνομος, δεν έχει
άδεια...
Π. Έλα μωρέ, δεν μπορούμε να
επικαλεστούμε την νομιμότητα...
98: Όχι για να δείς δηλαδή, τί γίνεται
ας πούμε...Όπως κυβερνάει εδώ το όλο
παρακράτος, να το πούμε έτσι χονδρικά.
Π. Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά.
Σημειολογικά, να πω κάτι... Παλιά στη
Θεσσαλονίκη υπήρχε το «Ράδιο Ουτοπία»,
ήταν 107.7. Εμείς είχαμε μεγαλώσει
ακούγοντας ράδιοουτοπία και σήμερα στη
θέση του Ράδιο Ουτοπία υπάρχει ένας
σταθμός που λέγεται «Χρήμα fm». Αυτό
νομίζω σημειολογικά λέει πολλά ! Απο την
ουτοπία στο χρήμα και από το χρήμα στην
ουτοπία, μπορεί να αντιστραφούνε οι όροι.
98: Επίσης θέλω να συμπληρώσω ότι τα
ΜΜΕ, τα συμβατικά ΜΜΕ, έχουνε παίξει το
χείριστο ρόλο που μπορούσαν να παίξουνε
όλη αυτή την περίοδο, ήτανε οι πρώτοι που
παίξανε το χείριστο ρόλο όσον αναφορά
στην 5η Μάη. Γιατί, εκεί θέλω να σημειώσω,
δεν ξέρω αν γνωρίζεις, ότι τότε είχαν
απεργία τα ΜΜΕ και σπάσανε την απεργία,
ακριβώς για να βγούνε να πούνε το τραγικό
γεγονός. Συμμετάσχουν σε μια κατασταλτική
επιχείρηση που ακολούθησε μετά. Έτσι και
σήμερα συνεχίζουνε να κάνουνε μια αισχρή
προπαγάνδα, και όσον αναφορά τις διώξεις
και όσον αναφορά όλη αυτή την τάξη του
προλεταριάτου.
Π. Χρησιμοποιούν τον εκφοβισμό...
98: Ναι, αντί να το βγάλουνε στο δρόμο.
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Π. Εκτός από τα γεγονότα της 5ης Μάη και
τα γεγονότα και το ρόλο που έπαιξε η αστική
δημοσιογραφία, είχαμε την πρώτη μέρα των
συλλήψεων του Επαναστατικού Αγώνα για
παράδειγμα, των 6 συντρόφων που οι 3 έχουν
αναλάβει την ευθύνη, οι αλλοί 3 δεν έχουν
καμία σχέση με τον Επαναστατικό Αγώνα.
Την ίδια μέρα βγάλανε ένα υποτιθέμενο
διάλογο, όπου 2 άτομα υποτίθεται ότι γελάνε
την ώρα του θανάτου του 15χρονου Αφγανού
που σκοτώθηκε από τη βόμβα στα Πατήσια.
Αυτή την ξετσιπωσιά με μπροστάρη φυσικά,
το mega, ποιό άλλο; Στους κυβερνητικούς
εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ... Ενώ είχε
διαψευσθεί και επίσημα, την επανέλαβε 24
ώρες μετά το ίδιο κανάλι. Απ’ αυτό και μόνο
φαίνεται ο ρόλος τους. Καλά δεν τον μάθαμε
τώρα τον ρόλο τους, μια ζωή σε υπηρεσία, η
κατ’ επιταγή και κατ’ εντολή δημοσιογραφία,
δεν είναι τίποτα άλλο. Γι’ αυτό είναι
χρήσιμος ο ρόλος εναλλακτικών μορφών
αντιπληροφόρησης, στα πάντα...Από έντυπα,
από ραδιόφωνα, ότι μπορεί ο καθένας.
Π. Πρέπει να κλείσω τώρα…
98: Χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε και να
ξαναεπικοινωνήσεις μαζί μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ.

Οι σύντροφοι Πολύκαρπος Γεωργιάδης και Βαγγέλης Χρυσοχοΐδης βρίσκονται φυλακισμένοι από τον
Αύγουστο του 2008 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην υπόθεση της απαγωγής του μεγαλοβιομήχανου
Μυλωνά στη Θεσσαλονίκη. Οι σύντροφοι αρνούνται την όποια συμμετοχή στην απαγωγή, δηλώνουν
όμως την αλληλεγγύη τους και υπερασπίζονται τη σχέση τους με έναν κυνηγημένο και αξιοπρεπή
άνθρωπο, τον δραπέτη Βασίλη Παλαιοκώστα που κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Καταδικάστηκαν
πρωτόδικα το Φλεβάρη του 2010 σε ποινές φυλάκισης 22 χρόνων.
Ως πρωτοβουλία που ξεκίνησε από κάποια άτομα που συμμετέχουν στον 98fm σε συνεργασία με τον
Πολύκαρπο Γεωργιάδη, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές της Κέρκυρας, συντάχθηκε αυτή η μπροσούρα
με στόχο την αποτύπωση και τη διάδοση του λόγου του φυλακισμένου συντρόφου. Η προσπάθεια αυτή
έρχεται να συμπληρώσει μία γενικότερη στάση του αυτοοργανωμένου και αντιιεραρχικά δομημένου
ραδιοσταθμού, της ανάδειξης από τα κάτω του επαναστατικού λόγου, όπως στην προκειμένη περίπτωση,
καθώς επίσης και το ευρύτερο κίνημα αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης προς τους φυλακισμένους
αγωνιστές.
Πρωτοβουλία Συντρόφων/-ισσών από τον 98fm

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από την έκδοση της μπροσούρας θα καλύψει το κόστος της και
το υπόλοιπο απ’ αυτό θα ενισχύσει το ταμείο αλληλεγγύης φυλακισμένων αγωνιστών.

Ασύμμετρη Απειλή:
http://halastor.blogspot.com/
98fm:
http://www.radio98fm.org
Ταμείο Αλληλεγγύης
και Οικονομικής
Ενίσχυσης Φυλακισμένων
Αγωνιστών
http://tameio.espivblogs.net/
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