
μια του κλέφτη,
δυο του κλέφτη...

προλεταριακό παπαράτσι #3:
project: τα βρήκανε
stars: παναγόπουλος δασκαλόπουλος
(πρόεδρος Συνδέσμου ελλήνικων βιομηχανιών)

   αμα κάνεις

κακές παρέες

εφημερίδα τοίχου
από το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι φμς

Με την επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ. 
Γ. Παναγόπουλο, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Δ.Δασκα-
λόπουλος εκφράζει τη χαρά του, γιατί η ΓΣΕΕ 
αποδέχεται να συζητηθούν, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων, τα ευρύτερα ζητήματα που 
έχει θέσει, με κεντρικό «τη σύναψη ενός κοινωνικού 
συμβολαίου». Οι καρεκλοκένταυροι της Πατησίων 
ακολουθώντας πιστά τον ιστορικό τους ρόλο ως 
διαμεσολαβητές και καταστολείς του ταξικού κινή-
ματος, προσπαθούν να πείσουν την εργατική τάξη 
να καταπιεί την καραμέλα της «οικονομικής 
κρίσης», τον «κίνδυνο της εθνικής πτώχευσης», 
την «απειλή για την εθνική κυριαρχία», για να 
κάτσει πρόθυμα και αδιαμαρτύρητα στην γκιλοτί-
να του Κεφαλαίου, παζαρεύουν δηλαδή το ξεπού-
λημα της εργατικής μας δύναμης στα αφεντικά, 
υψώνοντας τα κάγκελα του μισθωτού κατέργου.

Το φαντασιακό του εθνικού κορμού συνδέει ως δια μαγείας εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους. Και πίσω από τις ξεφτιλισμένες 
δημαγωγίες για ένα «κοινωνικό συμβόλαιο που θα θωρακίσει τα κοινωνικά συμφέροντα και την κοινωνική συνοχή» (ΣΕΒ) κρύβε-
ται η εντεινόμενη επίθεση των αφεντικών, η όξυνση της εκμετάλλευσης, η διαμόρφωση χειρότερων όρων για την μισθωτή σκλαβιά. 
Για αυτό και ο Δασκαλόπουλος εκφράζει τόσο έντονα τη χαρά του: μερικά από αυτά που παζαρεύονται στα χλιδάτα τραπέζια 
των «διαπραγματεύσεων» είναι η απαλλαγή των αφεντικών από τις εργοδοτικές εισφορές και η φορολόγηση των χαμηλών εργα-
τικών εισοδημάτων, για την «σωτηρία του έθνους». 

Ο Παναγόπουλος τοζίνει με νόημα, κλείνοντας το μάτι στα αφεντικά, ότι οι συνθήκες είναι «πρωτόγνωρες» και για αυτό απαιτού-
νται «πρωτόγνωρες δράσεις». Οι πρωτόγνωρες δράσεις δεν είναι παρά η εδώ και χρόνια συνενοχή και συναυτουργία στην επίθε-
ση του Κεφαλαίου στο προλεταριάτο. Στην πραγματικότητα η «κρίση» του καπιταλισμού δεν είναι καθόλου πρωτόγνωρη. Είναι 
η υγιής του κατάσταση. Ας μην ξεχνάμε ότι σε συνθήκες κρίσης το 2008 τα αφεντικά έφτασαν σε κέρδη τα 16δις ευρώ. (!) Από 
Βίδα -τεύχος #9.

προλεταριακό παπαράτσι #2:
project: θα τον κερδίσουμε τον ήλιο
stars: πράσινος, ήλιος, παναγόπουλος

προλεταριακό παπαράτσι #1:
project: παλαμάκια
stars: παπανδρέου, παναγόπουλος
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Σ Τόση δημοκρατία είχαμε να δούμε από τη χούντα:
-ιστορίες καταστολής-

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ  ΟΜΗΡΟΣ  ΣΤΑ  ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Υπόθεση Ηλία Νικολάου.
«Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε καμιά επανα-
στατική κατεύθυνση όταν δεν επαγρυπνούμε και δεν 
υπερασπιζόμαστε αδιάλλακτα την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια. Αν δε διασφαλίσουμε σε κάθε βήμα και σε 
κάθε στιγμή τις διαδικασίες εκείνες που θα επιτρέπουν 
την εκρηκτική των ατομικών επιλογών και της μεσης 
σύγκρουσης με τον εχθρό.»
Ο Ηλίας Νικολάου προφυλακίζεται στις 13/01/09 
με την κατηγορία εμπρησμού σε γραφεία δημοτό-
μπατσων στον Εύοσμο. Τη σύλληψη του ακολούθη-
σε επίδειξη ισχύος των ανθρωπόμορφων μισθοφό-
ρων της καταστολής οι οποίοι εισέβαλαν στον οικο-
γενειακό και τον εργασιακό του χώρο με σκοπό να 
τρομοκρατήσουν τον ίδιο και τον περίγυρο του. 
Σχεδόν ένα χρόνο μετά (3/12/09) στη δίκη, ο Νικο-
λάου αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι 
πρόκειται για σκευωρία στημένη απ’ την ΕΛ.ΑΣ. 
λόγω του παρελθόντος του στον αναρχικό/αντιε-
ξουσιαστικό χώρο. Η αστική «δικαιοσύνη» των 
καταδικάζει σε 7,5 χρόνια
εγκλεισμού. Η περίπτωση αυτή δεν είναι η μόνη 
μιας και τελευταία λαμβάνει χώρα λυσσαλέα η 
πλήρης στοχοποίηση και ποινικοποίηση του αναρ-
χικού χώρου και γενικότερα όσων αντιστέκονται 
στην κρατική τρομοκρατία και την καπιταλιστική 
βαρβαρότητα. 

2. Υπόθεση Μάριου Ζ.
11 Μαρτίου 2010. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, άνερ-
γοι, φοιτητές, μαθητές διαδηλώνουν στο κέντρο της 
Αθήνας ενάντια στα νέα αντεργατικά –αντικοινωνικά 
μέτρα της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στο πλαίσιο της 
τρομοκράτησης των διαδηλωτών χτυπιέται άγρια η 
πορεία από τις δυνάμεις καταστολής. 
Ξύλο, δακρυγόνα και αναίτιες προσαγωγές κατά την 
διάρκεια της πορείας. Μια από αυτές μετατράπεται σε 
σύλληψη. Ο Μάριος Ζ. κατηγορείται για ρίψη και 
κατοχή μολότοφ, διατάραξη της κοινής ειρήνης και από-
πειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. 
Κατηγορίες εντελώς αβάσιμες μιας και η σύλληψη του 
καταγράφτηκε από πολλές φωτογραφικές μηχανές και 
βίντεο κάμερες. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που προ-
σκομίστηκαν στην ανάκριση αποδεικνύουν αδιάψευστα 
ότι το πρόσωπο του ήταν εντελώς γυμνό, ότι καμία 
μολότοφ και καμία φωτιά δεν υπήρχε στο σημείο που 
πιάστηκε και στον γύρω χώρο , ότι στο σημείο εκείνο 
δεν υπήρχε καμία ένταση, που να μπορεί να ταιριάξει με 
την κατάθεση του μπάτσου.. Ανακριτής και εισαγγελέας, 
αφού άκουσαν εκτός διαδικασίας τους μάρτυρες αστυνο-
μικούς και από την άλλη αγνόησαν τους δεκάδες μάρτυ-
ρες υπεράσπισης που αυθόρμητα πήγαν να καταθέσουν 
καθώς και τις φωτογραφίες, προχώρησαν στην απόφαση 
για προφυλάκιση. Παραδειγματισμός. Όλοι είμαστε εν 
δυνάμει Μάριοι.
freemariosz.wordpress.com

3. Υπόθεση Συνομωσία Πυρήνων της Φωτιάς
      η δημοκρατία προφυλακίζει με ένα αποτύπωμα σε πλαστική σακούλα.

Η ποινικοποίηση των προσωπικών σχέσεων συνεχίζεται. Άλλο ένα άτομο την 1η του Φλεβάρη συλλαμ-
βάνεται για την υπόθεση «Συνομωσία πυρήνων της φωτιάς» το οποίο και προφυλακίζεται. Στοιχεία 
σε βάρους του; Το αποτύπωμα του σε πλαστική σακούλα στο σπίτι στο Χαλάνδρι, στο οποίο έγιναν 
και οι αρχικές συλλήψεις. Μέχρι στιγμής για την υπόθεση αυτή έχουν συλληφθεί και είναι προφυλακι-
σμένα 4 άτομα. Το σπίτι στο Χαλάνδρι στο οποίο έγιναν οι αρχικές συλλήψεις βαφτίζεται γιάφκα για 
να ευσταθούν τα εντάλματα και οι αυθαίρετες συλλήψεις. Ιδού η επίσημη δήλωσης της αστυνομίας για 
τις διώξεις και τους προφυλακισμούς: «Ας αποδείξουν μόνοι τους ποιοί είναι οι αθώοι. Εμείς από τη 
στιγμή που βρέθηκαν αποτυπώματά τους είμαστε υποχρεωμένοι να τους στοχοποιήσουμε όλους». Το 
κράτος επιτίθεται κι επιχειρεί να τρομοκρατήσει όχι μόνο άτομα που κινούνται σε πολιτικούς χώρους 
αλλά και τα οικογενειακά –φιλικά τους πρόσωπα ποινικοποιώντας έτσι τις προσωπικές τους σχέσεις, 
όπως ακριβώς γινόταν και στον εμφύλιο, στη χούντα κτλ...

- Λίγες μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές του 
2009, μπάτσοι εισβάλουν στο σπίτι του Χάρη Χ, 
στο Χαλάνδρι. Τον συλλαμβάνουν και του προσά-
πτουν κατηγορίες για συμμετοχή στην Σ.Π.τΦ. Η 
σύνδεση του Χάρη Χ. με την Σ.Π.τΦ. προκύπτει 
από εικασίες της Αντιτρομοκρατικής, η οποία εμφα-
νίζει και εξαφανίζει ευρήματα, όπως υπολείμματα 
εκρηκτικού μηχανισμού σε κάδο κοντά (!!!) στο 
σπίτι του συλληφθέντα. Ταυτόχρονα συλλαμβάνο-
νται ο ξάδερφος του και η φίλη του και ένας ακόμα 
άτομο, ο Παναγιώτης Μ., που διατηρούσε φιλικές 
σχέσεις.

- Αμέσως βγαίνουν εντάλματα σύλληψης για 
άλλους έξι, που είτε έχουν πολιτικές είτε φιλικές 
σχέσεις με τους προαναφερθέντες. Μοναδικά στοι-
χεία παραμένουν τα αποτυπώματα στο σπίτι του 
Χάρη Χ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τα εντάλματα 
που βγαίνουν σωρηδόν για ανθρώπους γνωστούς 
στις διωκτικές αρχές για την συμμετοχή τους 
στους κοινωνικούς αγώνες.
 
- Στις 14/11/09 συλλαμβάνεται η Αντιγόνη Χ., 
έξω από την κατάληψη Σκαραμαγκά, με στοιχεία 
ένα αποτύπωμα σε κηροπήγιο !!!, το οποίο όμως 
έκανε φτερά. Η «επικίνδυνη τρομοκράτισσα», 
όπως την παρουσίαζε ο τύπος, αφήνεται προσω-
ρινά ελεύθερη.

- Πάρα το φιάσκο, άλλα 5 «κρυφά» εντάλματα σύλληψης εκδίδονται, πάντα 
με την ίδια συλλογιστική. Στις 5/1/10 η υπόθεση του Νίκου Μ, αποδεικνύε-
ται και πάλι φιάσκο. Στοιχεία είναι και πάλι αποτυπώματα τα οποία βρέθη-
καν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που ο Νίκος Μ. είχε συναρμολογήσει (πριν 
την εμφάνιση της ΣΠτΦ) για τον συνάδελφό του φοιτητή Χάρη Χ. Αφήνεται 
ελεύθερος μέχρι την δίκη, κατηγορούμενος με τον Τρομονόμο.

- Συλλαμβάνεται στις 1/2/10 άλλο ένα άτομο, με κατηγορίες που του απαγ-
γέλλονται με τον Τρομονόμο, το οποίο αυτή την φορά προφυλακίζεται. Η 
διαφορά του με τις προηγούμενες υποθέσεις; Ένα δακτυλικό αποτύπωμα σε 
μια πλαστική σακούλα και ένα ακόμα σε ένα έντυπο. Και όλα αυτά στο σπί-
τι-«γιάφκα» στο Χαλάνδρι.

- Όχι στην ποινικοποίηση των φιλικών και
συντροφικών σχέσεων
- Αλληλεγγύη στους διωκόμενους για την
υπόθεση «συνομωσία πυρήνων της φωτιάς»
- Άμεση απελευθέρωση των προφυλακισμένων

8η Μάρτη.
    Ημέρα της γυναίκας
Σ’ έναν κόσμο που η αντρική βία και η πλήρης εκμετάλλευση των γυναικείων 
σωμάτων συνέτριψε όλες τις «φεμινιστικές» βεβαιότητες και «νίκες»… Σ’ έναν 
κόσμο όπου οι μπάτσοι, οι νταβάδες, σωματέμποροι, αφεντικά, κρατικοί υπάλ-
ληλοι εκμεταλλεύονται χιλιάδες μετανάστριες στα μπαρ τις επαρχίας, στα υπό-
γεια διαμερίσματα, στα ξενοδοχεία, στα «ινστιτούτα αισθητικής»… Σ’ έναν 
κόσμο όπου ο σεξισμός ενσαρκώνεται στο, «η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και 
κυρά» και «εξπέρ στο μάτι, κουνέλα στο κρεβάτι»…Σ’ έναν κόσμο όπου οι γυ-
ναίκες δεν είναι καν ίσες στην εκμετάλλευση –στη δουλεία…Σε αυτόν τον κόσμο 
όποιος μιλάει για ισότητα μεταξύ των δύο φύλων είναι το λιγότερο φαιδρός. 
Απέναντι στην γελοία και υποκριτική -8η Μάρτη- ημέρα της γυναί-
κας απαντάμε με 365 μέρες αγώνα για την ισότητα και την απαλλα-
γή από κάθε είδους έμφυλους και μη διαχωρισμούς.

9 σφαίρες στον περαστικό...
αίσθημα ασφάλειας λέγεται 
αυτό...

Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2010 στην περιοχή του Βύρωνα 9 σφαίρες καταλή-
γουν στην πλάτη του διερχόμενου περαστικού Nicholas Toddi κατά τη διάρκεια 
«καλοστημένης επιχείρησης» των μπάτσων για την σύλληψη “περιβόητων κακο-
ποιών”. Ο θάνατος του νεαρού μετανάστη χαρακτηρίζεται “παράπλευρη απώλεια”, 
καθώς στην επιχείρηση “τίποτα δεν πήγε λάθος” για τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Η 
πόλη μετατρέπεται σε εμπόλεμη ζώνη με τους μπάτσους cowboyδες να τραβάνε όλο 
και πιο συχνά τα περίστροφα. 

Ως ελάχιστη κίνηση αντιπληροφόρησης το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010 
εφτακόσα περίπου άτομα πορεύονται στις γειτονιές του Βύρωνα, επιχειρώντας να 
σπάσουν την σιωπή που η δημοκρατία επιβάλλει για να διαγράψει από την συλ-
λογική μνήμη τις “παράπλευρες απώλειες”, τα μελανά της σημεία. Ως ελάχιστη 
απάντηση κατά τη διάρκεια της πορείας σπάζονται τα γραφεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Με 
αφορμή αυτό, τη στιγμή που οι διαδηλωτές προσεγγίζουν την πλατεία Δεληολάνη 
όπου και θα τερμάτιζε η πορεία, διμοιρίες των ΜΑΤ επιτίθενται, ύστερα από κε-
ντρική εντολή στους διαδηλωτές μοιράζοντας μπόλικο ξύλο. Χημικά, γκλομπς και 
κυνηγητό στις γειτονιές του Βύρωνα. Τελικά 18 προσαγωγές, οι 11 εκ των 
οποίων μετατρέπονται σε συλλήψεις. Εκεί που η εθνική συνείδηση και η κοινωνική 
συναίνεση δεν φτάνουν για να καλύψουν τις φωνές των καταπιεσμένων έρχεται ο 
στρατός της δημοκρατίας -οι αστυνομικές δυνάμεις να επιβάλλουν την τάξη. Και 
τα ΜΜΕ πιστά για ακόμη μια φορά στα αφεντικά τους, παραπληροφορούν και 
αποσιωπούν.

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Πανεπιστημιακό άσυλο:
μια ιστορία που αρχίζει και πονάει... 
1. Τελικά κανείς μα κανείς δεν θέλει να καταργήσει το πανεπιστημιακό άσυλο. 21  Φλεβάρη. Επικαλούμενοι 
την "υπεράσπιση" του από υποτιθέμενες μικροφθορές στα παλιά κτήρια των ηλεκτρολόγων οι πρυτανικές 
αρχές καλούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μέσα στην Πολυτεχνειούπολη. Οι έκνομες πράξεις που τόσο 
θίγουν την ακαδημαϊκή ελευθερία είναι δύο πάρτι νεολαίων -το ένα στον χώρο των χημικών μηχανικών και 
το άλλο στο κτήριο της ΣΕΜΦΕ. Τα κομάντο της ομάδα δέλτα με την πλήρη υποστήριξη δύο διμοιριών 
ΜΑΤ τραμπουκίζουν, ξυλοφορτώνουν και τελικά προσαγάγουν 30 άτομα. Ως απάντηση, την Δευτέρα 22 
Φλεβάρη, πραγματοποιείται κατάληψη της πρυτανείας του Ε.Μ.Π., παρεμβάσεις αντιπληροφόρησης με μοιρά-
σματα κειμένων και αναγραφή συνθημάτων σε Πολυτεχνειούπολη και Πανεπιστημιούπολη αντίστοιχα. 
Έπειτα καταλαμβάνεται το παλιό πολυτεχνείο στο κέντρο για 2 μέρες.

2. Την τετάρτη 24 Φλεβάρη στη Θεσσαλονίκη μετά την πορεία της γενικής απεργίας, κάποια άτομα επιχει-
ρούν να σπάσουν τις μπάρες που βρίσκονται στην είσοδο του ΑΠΘ. Τότε, δυνάμεις καταστολής παραβιάζουν 
το άσυλο και αρχίζουν και κυνηγούν κόσμο μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου. Την ίδια μέρα πραγματοποι-
είται κατάληψη πρυτανείας και προγραμματίζονται 2 πορείες αντιπληροφόρησης στο κέντρο της πόλης.

Γεγονότα όπως τα παραπάνω συνδέονται με ένα νήμα, αρχής γενομένης από την 4η Οκτώβρη και την άνοδο 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία: από την πορεία της  Ι 7 Νοέμβρη με τον κλείσιμο των κεντρικών πανεπιστημίων 
(ΑΣΟΕΕ, Νομική, Χημείο, Πάντειος) ήδη από τις  13/11  ενόψει γενικών συνελεύσεων, στο σφράγισμα της 
ΑΣΟΕΕ στις 3/12 με το πρόσχημα της νέας γρίπης και ενώ υπήρξε ανακοινωμένη γενική συνέλευση των φοι-
τητών, την "περιφρούρηση" του προαυλίου χώρου της Πρυτανείας από δυνάμεις καταστολής 7/12 και 8/12, 
μέχρι και τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε πανεπιστημιακούς χώρους όπως αυτούς της Νομι-
κής και του ΑΠΟ στις 7/12.

Για εμάς το πανεπιστημιακό άσυλο δεν αποτελεί ένα στείρο χώρο αγνής ακαδημαϊκής έρευνας μέσω της 
οποίας προωθείται τεχνογνωσία για τα κυρίαρχα οικονομικά και στρατιωτικά συμφέροντα. Ούτε μια όαση 
στην έρημο των καπιταλιστικών σχέσεων -ένα άβατο για τους μπάτσους. Αντίθετα αποτελεί μια κατάσταση 
μέσα από την οποία εκδηλώνεται συστηματικά ο ανταγωνιστικός προς την εξουσία λόγος και οι αντίστοιχες 
πρακτικές. Και ως τέτοιο τον υπερασπιζόμαστε. Στον δρόμο και όχι στα έδρανα της βουλής. Γιατί εμείς το 
ορίζουμε και όχι αυτό εμάς.


