ΠΟΡΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ – ΔΗΚΕΟΣΙΝΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΠΟΡΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
ΔΗΚΕΟΣΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
Πορεία Τρίτη 7:00, Προπύλαια
Ο Κώστας Φραγκούλης είναι νεκρός.
Είναι νεκρός γιατί ένας αστυνομικός τον πυροβόλησε στο κεφάλι.
Είναι νεκρός γιατί ήταν Ρομά.
Είναι νεκρός γιατί η ζωή του κοστολογήθηκε στα 20 ευρώ.
Είναι νεκρός γιατί η αστυνομία πυροβολεί και λογαριασμό δεν
δίνει.
Είναι νεκρός γιατί κάθε αστυνομικό έγκλημα συγκαλύπτεται.
Είναι νεκρός γιατί οι ζωές των Ρομά δεν μετράνε.
Είναι νεκρός γιατί ο ζόφος έχει γίνει καθεστώς.
Αυτές τις σκοτεινές ώρες η λέξη δικαιοσύνη γράφεται μόνο με
τον τρόπο που την έγραψε στο πανό της η οικογένεια του άλλου
δολοφονημένου από την αστυνομία Ρομά, του Νίκου Σαμπάνη:
Δηκεοσίνη
Δηκεοσίνη για τον Κώστα Φραγκούλη. Δηκεοσίνη για Νικο Σαμπάνη,
Δηκεοσίνη για του Ρομά.
Δηκεοσίνη για όλες και όλους μας
Πρωτοβουλία Δηκεοσίνη

Το Τέταρτο Α.Τ. της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
με μια ρεαλιστική ματιά
Του Νώντα Σκυφτούλη
Φυσικά έγινε βιασμός στο Τέταρτο, γιατί αυτός ακριβώς είναι ο
ιδανικός χώρος να μετατραπούν οι πρωτόβγαλτοι αστυνομικοί από
σχολές ή από τη βραχυχρόνια εκπαίδευση σε καθάρματα. Το Α.Τ
Ομόνοιας, είτε στη Σωκράτους, είτε στη Βερανζέρου, συνεχίζει

με την ίδια ένταση να τιμά τις λαμπρές επιδόσεις του 4 ου ΑΤ
Ομόνοιας. Πάντοτε ορμητήριο βίας των ειδικών δυνάμεων, της
άμεσης δράσης, της ομάδας Δίας και των υπηρετούντων σε αυτό.
Παρά το γεγονός ότι κάθε τόσο αλλάζει όλο το προσωπικό λόγω
σήψης, παραμένει η επιτομή της αγοραίας διαφθοράς χωρίς κανένα
όριο και χωρίς κανένα περιορισμό. Και για να το κάνω πιο
φραγκοδίφραγκα, όταν λέμε διαφθορά εννοούμε από την θεμελίωσή
του και με τη χρονική σειρά, τζόγος από τους παπατζήδες μέχρι
τις μπαρμπουτιέρες, εισιτήρια στη μαύρη, πορνεία, ηρωίνη,
κλοπές και διαρρήξεις αυτοκινήτων κατά τον έλεγχο γύρω από την
Ομόνοια, ηλεκτρονικός τζόγος, καταλήστευση προσφύγων.
Αλλά στο παρελθόν, αυτό το οποίο ήταν το σοβαρό και μας
αφορούσε άμεσα και κάτι έπρεπε να κάνουμε ήταν το ξύλο που
έπεφτε, το οποίο ήταν θεσμός στο τέταρτο της Ομόνοιας όταν
ακόμη ήταν στη Σωκράτους. Λόγω γειτνίασης με τα Εξάρχεια
ερχόμασταν σε εμπλοκή με αυτό το τμήμα. Όταν γινόταν
εξακρίβωση ή σύλληψη, αν υποψιαζόταν Εξάρχεια, έπεφταν ομαδικά
και χτυπούσαν. Το ίδιο έκαναν, φυσικά, σε όλους όσοι πέρναγαν
το κατώφλι του Τετάρτου. Το τροπάριο συνεχίστηκε και στις
αρχές της δεκαετίας του 80, όπου μια φάση άλλαξε κάπως την
προοπτική. Κάποιοι από Εξάρχεια ξεμονάχιασαν έναν και εστάλει
μήνυμα στο Τέταρτο ότι θα έχουμε σκληρότερα αντίποινα σε
περίπτωση βασανισμών, πράγμα το οποίο είναι εγγεγραμμένο από
τότε και το οποίο μου υπενθύμισε ο Διοικητής 30 χρόνια
αργότερα, όταν με πήγαν για μια εμπλοκή που είχα με την άμεση
δράση.
Θα φέρω δύο παραδείγματα που συνέβησαν πριν 10-15 χρόνια,
τριβής και χρόνιας εμπειρίας, πάνω στην συνήθη καθημερινότητα
της διαφθοράς του 4ου και στην φανερή δραστηριότητα των
μπάτσων της Ομόνοιας που χρησιμοποιούν σαν ορμητήριο το 4ο
Α.Τ., για να αντιληφθούμε το κλίμα που επικρατεί στο τμήμα
αυτό.
Γυρνώντας νύχτα από την αγορά της Αθηνάς, με μηχανάκι χωρίς
αριθμό με τον φίλο μου Γρηγόρη Τσιλιμαντό, μας πλησιάζει το

100 για να σταματήσουμε και ταυτόχρονα ο οδηγός μου λέει
«Σκυφτούλη θα σε γαμήσω». Γκαζώνω και φεύγω, στρίβω Σοφοκλέους
και αυτός βγάζει το πιστόλι στο ένα χέρι και στο άλλο το
τιμόνι, κάνει μανούβρες, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και
συνεχίζει να φωνάζει θα σε κάνω θα σε ράνω κλπ. Τον γράφω,
συνεχίζω και στη Γερανίου στο στενό με προλαβαίνει. Εκεί
συνεχίζει τις απειλές, τα βρισίδια και να με ρωτάει επιτακτικά
τίνος είναι το μηχανάκι. Του λέω στο αυτί, όπως μας είχαν στον
τοίχο. «Όσο φωνάζεις και χτυπιέσαι, τίνος είναι το Μηχανάκι
δεν θα μάθεις ποτέ». «Δεν σε φοβάμαι», μου έλεγε, «και αν μου
στείλεις κανέναν απο πίσω, θα προλάβω» και άλλες παπαριές.
«Εμένα με λένε Τσαπάρα» (έτσι τον έλεγαν πράγματι και μπορείτε
να τον βρείτε, αλλά δεν χρειάζεται άλλο διαπόμπευση) «και δεν
σε φοβάμαι». Ηταν γνωστός, είχε κάνει την Ομόνοια άνω κάτω και
είχε αποκτήσει όνομα. Κάου μπόυς που λέμε. Μας συνέλαβε και
μας πήγε στο Τέταρτο (Σωκράτους) και κατά την είσοδο στο τμήμα
να φωνάζει και να διαφημίζει το προϊόν της σύλληψης. «Κοιτάξτε
ποιους σας έφερα». Μόλις πάμε στον αξιωματικό υπηρεσίας,
άρχισα εγώ τα γαλλικά. «Να τον συλλάβετε αμέσως, είναι τρελός
και επικίνδυνος» και άλλα τέτοια, ψαρώνει και το σκάει ο
Τσαπάρας. Περνάει κάνα δίωρο, φεύγουμε, μας έφεραν και το
μηχανάκι, χωρίς πινακίδες το πήραμε, και γυρίσαμε στα
Εξάρχεια. Δεν έμαθε κανείς ποτέ τίνος είναι το μηχανάκι, διότι
κακός μπάτσος είναι καλή τύχη, που λέμε.
Σε μια βδομάδα τον βλέπω Ιουλιανού να ψειρίζει αυτοκίνητο
μεταναστών σε έλεγχο που έκανε. Κρατήθηκα. Την επόμενη βδομάδα
συλλαμβάνεται από το εσωτερικών υποθέσεων για κατοχή και
διακίνηση ηρωίνης, την οποία είχε μέσα στο περιπολικό. Περνάει
ανακριτή και προφυλακίζεται για κακή του τύχη στον Κορυδαλλό.
Κάθε Σάββατο στα μπάνια στο υπόγειο, τρώει ξύλο από διάφορους
που τον γνώρισαν και τους είχε ξεζουμίσει. Μάλιστα, μου
παρήγγειλαν να τον δείρουν από εμένα και εγώ αρνήθηκα και τους
είπα ότι θα τον βρω έξω να μου ζητήσει συγγνώμη. Βγήκε, αφού η
αδερφή του έβγαινε στα κανάλια και κατήγγειλε το ξύλο και ότι
κινδύνευε, πράγμα το οποίο ήταν αληθές. Βγήκε, τον είδα σε ένα
μαγαζί, φτωχό και ηττημένο, δεν τον πείραξα, αλλά μόνος του

έφυγε γρήγορα.
Σε μιά άλλη εμπλοκή στη Σολωμού, όπως κατέβαινα με αμάξι
γυρνώντας σπίτι, βλέπω ένα περιπολικό σταματημένο να έχει
στριμώξει τις μαύρες γυναίκες που έκαναν πιάτσα και έψαχναν
τις τσάντες τους. Κατάλαβα ότι τις κλέβουν, σταματάω τους λέω
«τι κάνετε ρε μάγκες; Σας βλέπουμε, δεν ντρέπεστε; Κλέβετε τις
κοπέλες;». «Και συ ποιος είσαι;» και αρχίσαμε τα μπινελίκια,
πήγαμε στο τμήμα μέχρι το πρωί. Το πρωί ήρθε ο Διοικητής (είχε
αλλάξει όλο το τμήμα πάλι και είχε περάσει μια βδομάδα από την
αλληλοκακοποίηση στην οποία υποχρέωσαν δύο μετανάστες και το
τραβούσαν και βίντεο) και μου λέει «ό,τι και να ‘ναι, δεν
πρέπει να κάνετε αντίποινα σε ένα απλό παιδί, αστυνομικό, τώρα
όμως θα πας δικαστήριο γιατί τον αποκάλεσες ρατσιστή και
φασίστα».
ου

Εντάξει, πήγα. Οι μπάτσοι του 4ου δεν είναι του 16 , η μόνη
γλώσσα που ξέρουν είναι αυτή που από μικροί μαθαίνουν, του
τσαμπουκά και της διαφθοράς. Κοινωνικοποιούνται με αυτές τις
αξίες από τους πιο έμπειρους συναδέλφους τους. Παρά τις κάθε
τόσο ριζικές εκκαθαρίσεις, παρά τις αλλαγές διοικητών, το DNA
δεν αλλάζει. Ειναι τελικά όλοι καθάρματα στο τέταρτο; Όχι,
αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα μέσα στο τμήμα. Ο
Φρουρός τούς είδε να ανεβαίνουν με την κοπέλα και το κατέθεσε,
αλλά δεν τους εμπόδισε ο δειλός. Το τμήμα αυτό δε θα μπορούσε
να μείνει στην απέξω τον Δεκέμβρη του 08, στο οποίο έγινε η
πιο οργανωμένη και συνειδητή παρέμβαση. Για την επόμενη φορά
έχουν μαζευτεί περισσότερα. Εμπουκά Μαμάν Σούμπεκ, Ζακ
Κωστόπουλος/ Zackie Oh, ο πρόσφατος βιασμός…
Γι’ αυτό, κλείστε το.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ (Α.Κ
Θεσσαλονίκης)
Το 1977 στο Λιντς της Αγγλίας
οι γυναίκες βγαίνουν στους
δρόμους ως απάντηση στις
πολλαπλές γυναικοκτονίες από
τον Peter Sutcliffe, αλλά και
από οργή για την αντίδραση της
αστυνομίας
να
επιβάλει
απαγόρευση της κυκλοφορίας όχι
στους
άνδρες
αλλά
στις
γυναίκες. Ο «αντεροβγάλτης του
Γιόρκσαϊρ», όπως έμεινε στη
δημοσιογραφική ιστορία, από τα
τέλη της δεκαετίας του 1970
και σε διάρκεια 5 ετών
δολοφόνησε τουλάχιστον 13
γυναίκες και η απάντηση της
αστυνομίας ήταν οι γυναίκες να
μένουν μέσα στα σπίτια τους τη
νύχτα.
Η απαγόρευση της φεμινιστικής πορείας στα Εξάρχεια στις
22/7/2022, κατά των βιασμών στην γειτονιά και της έμφυλης
βίας, ήταν μία απαγόρευση κυκλοφορίας των γυναικών
αντανακλώντας τη μισογυνιστική πεποίθηση ότι είναι ευθύνη των
γυναικών να προστατεύονται από τον βιασμό και τη βία. Οι
προσαγωγές, το ξύλο και η περιφρόνηση που δέχτηκαν οι
συντρόφισσές μας στην Αθήνα, επισφραγίζουν την θεσμική παγίωση
του ηγεμονικού ιδεώδους του φύλου, την κανονικοποίση της
ανδρικής κυριαρχίας και της γυναικείας υποταγής, και
εδραιώνουν την κυριαρχία του ισχυρού απέναντι στο αδύναμο.
Έχουν προηγηθεί οι οδηγίες Μπαλάσκα για το πώς να την βγάζουν
καθαρή οι γυναικοκτόνοι, η πρόταση της εισαγγελέως που καλεί
την Γεωργία Μπίκα να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα του βιασμού
της, η απόφαση να αφεθεί ελεύθερος ο βιαστής ανηλίκων
Λιγνάδης, η απόφαση να αφεθεί ελεύθερος ο δολοφόνος του/της
Ζακ/Zackie και να μην ασκηθεί καμία δίωξη στους αστυνομικούς.
Με νομικούς όρους τις προηγούμενες μέρες στην πλατεία

Εξαρχείων δεν υπήρχε ούτε στο ελάχιστο το πρόσχημα του
αδικήματος. Επομένως η επίθεση της αστυνομίας ήταν με τον πιο
ρητό τρόπο ως προς την ιδιότητα. Αυτή της ακτιβίστριας, του
διαδηλωτή, του ανθρώπου που επιλέγει να αντισταθεί απέναντι
στην εξουσία και στην υποταγή. Εξάλλου το έγραψαν ξεκάθαρα
στις ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας: «Για την αποφυγή
διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής της περιοχής
αποφασίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα η επιβολή
περιορισμών και συγκεκριμένα η μη πραγματοποίηση οδικής
πορείας»
Τον προηγούμενο καιρό είδαμε την λυσσαλέα επίθεση απέναντι
στους νέους με κυνηγητό και ξύλο στις πλατείες αλλά και ευθεία
βολή κρότου λάμψης σε φοιτητή στο ΑΠΘ. Επίθεση απέναντι στην
ιδιότητα του νέου ανθρώπου που αμφισβητεί και «διαταράσσει την
κοινωνικοοικονομική ζωή» επιλέγοντας να κάτσει σε μία πλατεία
ανοιχτή και ελεύθερη σε όλους/ες και όχι στα τραπεζοκαθίσματα
για τους/τις λίγους/ες, επιλέγοντας να αμφισβητήσει το
επιχειρηματικό πανεπιστήμιο για λίγους/ες και να διεκδικήσει
ένα κοινωνικό, δημόσιο και ελεύθερο πανεπιστήμιο για όλους/ες.
Σήμερα η λυσσαλέα επίθεση συνεχίζεται στις γυναίκες και στις
θηλυκότητες που ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στους
κακοποιητές τους, κατονόμασαν τους βιαστές τους, αντιστέκονται
στην πατριαρχία-την εξουσία-την ιδιοκτησία, διεκδικούν στο
δημόσιο χώρο. Τους ενοχλεί γιατί ο ριζοσπαστικός φεμινιστικός
αγώνας είναι ένας αγώνας απέναντι σε όλα τα συστήματα
κυριαρχίας. Η ιεραρχία των φύλων και η δόμηση των σχέσεων πάνω
στην εξουσία είναι το κεντρικό οργανωτικό χαρακτηριστικό των
πατριαρχικών συστημάτων, ωστόσο η ηλικία, η φυλή, η τάξη, η
σεξουαλικότητα, η θρησκεία, η εθνικότητα διαμεσολαβούν στις
καταστάσεις των φύλων καθιστώντας τον φεμινιστικό αγώνα ως μια
φωτεινή διέξοδο για την καταπιεσμένη και παγιδευμένη ζωή.
Με τις αδελφές μας στην Αθήνα είμαστε μαζί
Ξέρουμε ότι δεν είμαστε όλες εδώ γιατί λείπουν οι
δολοφονημένες.
Λείπουν οι μετανάστριες που χάνονται σε στεριά και θάλασσα,
που πεθαίνουν από πείνα και δίψα.
Για αυτό το λέμε δυνατά και σε όλους τους τόνους:
Δεν πρόκειται να κάτσουμε στα σπίτια μας
Και από πλατείες ξέρουμε γι’ αυτό μη μας εμποδίζετε
Αντιεξουσιαστική Κίνηση Θεσσαλονίκης

Η εδραίωση της καταστολής και
η εμπέδωση του φόβου στο
δημόσιο χώρο
Εισήγηση Χειρονομίας- Αντιεξουσιαστικής
Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ (Ιωάννινα)

Κίνησης

στο

8ο

1.Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται μία προσπάθεια συρρίκνωσης
και ελέγχου του δημόσιου χώρου από πλευράς του ελληνικού, και
όχι μόνο, κράτους, η οποία εκδηλώνεται είτε ως τάση
εμπορευματοποίησης κάθε σπιθαμής του, είτε ως απαγόρευση και
καταστολή σε δραστηριότητες και χώρους που δεν παράγουν
κέρδος. Βιώνουμε μια συνεχή και αυξανόμενη αστυνομική
παρουσία,
η οποία εντάθηκε και κανονικοποιήθηκε σε μεγάλο
βαθμό στις συνειδήσεις μας κατά τη διάρκεια των 2,5 χρόνων της
πανδημίας. Και τώρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με την επίθεση του
κράτους στο δημόσιο Πανεπιστήμιο και την εισβολή της
αστυνομίας στους κόλπους του. Μιλάμε ουσιαστικά για την
τελευταία πίστα στο παιχνίδι της κυβέρνησης, για το μόνο μέρος
στο οποίο δεν είχε εδραιωθεί ακόμα η καταστολή.
Γιατί όμως επιμένουμε να αναδεικνύουμε το δημόσιο χώρο, αλλά
και να τον διεκδικούμε; Ο δημόσιος χώρος ξεπερνά κατά πολύ την
έννοια του τόπου. Αποτελεί ένα πεδίο δράσης και συνεύρεσης και
όχι έναν παθητικό ή ουδέτερο χώρο. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι
μας πλάθει ενεργά. Μας σχηματίζει μέσω του τι είναι, αλλά και
του τι μπορεί δυνητικά να γίνει. Αποτελεί σφαίρα παραγωγής
κοινωνικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα διαμορφώνει και τους
όρους υπό τους οποίους αυτές πραγματώνονται. Παράγει και

τροποποιεί τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων μέσω μιας αμφίδρομης
και δυναμικής διαδικασίας, και κατ’ επέκταση, συγκροτεί μια
συγκεκριμένη οπτική αντίληψης για τη ζωή. Έτσι, υπό
διαφορετικές συνθήκες και καθεστώτα μπορεί να οδηγήσει σε έναν
εντελώς διαφορετικό ανθρωπότυπο.

2.Καταστολή, εμπορευματοποίηση και συρρίκνωση δημόσιου χώρου
τα τελευταία χρόνια
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι μάσκες έπεσαν. Ο δημόσιος
χώρος δαιμονοποιήθηκε από την εξουσία σε ακραίο βαθμό.
Καπηλευόμενο το φόβο μας πως αποτελούμε εν δυνάμει απειλή για
το διπλανό μας, φόβος που κυριαρχούσε στο μεγαλύτερο μέρος της
κοινωνίας, αλλά και μέσω της βίαιης απαγόρευσης και καταστολής
(π.χ. Νέα Σμύρνη, επέτειος 17 Νοέμβρη 2020, επέτειος 6 η ς
Δεκέμβρη και ίσως πολλές ακόμα φορές μέσα στην καθημερινή μας
ζωή που πλέον έχουν ξεχαστεί), το κράτος επιχείρησε να μας
αποκόψει σταδιακά από το δημόσιο χώρο και να μας κάνει να
εσωτερικεύσουμε την απομάκρυνση αυτή ως κάτι το φυσιολογικό. Η
πρόσβαση σε αυτόν, έστω και για το πιο απλό και αυτονόητο,
όπως έναν περίπατο, αποτελούσε κάτι που έπρεπε να εκχωρηθεί
από
το
κράτος.
Σταδιακά
η
αστυνομική
παρουσία
κανονικοποιήθηκε, αρχίσαμε να συνηθίζουμε στο φόβο, στην
υπακοή, την επιβολή αλλά και σε ένα παράλογο αίσθημα ενοχής.
Παράλληλα με αυτήν την τόσο ψυχοφθόρα κατάσταση, δόθηκε η
ευκαιρία ο δημόσιος χώρος να καταπατηθεί ακόμα περισσότερο για
χάρη του κέρδους. Η επέκταση των ιδιωτών σε κάθε πιθανό τομέα
και χώρο, η οποία προϋπήρχε, έγινε ακόμα πιο εμφανής μέσα στην
πανδημία. Από την εξάπλωση των τραπεζοκαθισμάτων στα
πεζοδρόμια και τις πλατείες, μέχρι την αντίφαση του να
επιτρέπεται ο συνωστισμός σε ουρές καταστημάτων, αλλά να
απαγορεύεται μια βόλτα μετά τις δώδεκα το βράδυ, επικράτησε η
λογική του “Όσο δεν καταναλώνεις ή δεν παράγεις κέρδος δεν
έχεις δικαίωμα να βρίσκεσαι εδώ”.

Εκμεταλλευόμενο, λοιπόν, το κλίμα ανασφάλειας που δημιουργούσε
η πανδημία, το κράτος άδραξε την ευκαιρία να εφαρμόσει
πολιτικές ελέγχου και πειθάρχησης στο κοινωνικό σύνολο, καθώς
και να προωθήσει το συμφέρον του κεφαλαίου. Μέσω της
συρρίκνωσης του δημόσιου χώρου, των ανεξέλεγκτων κατασταλτικών
μεθόδων, και όχι μόνο, επιδίωξε να χαράξει στις συνειδήσεις
μας τι επιτρέπεται και τι αξίζει να βιωθεί.

3.Ο ρόλος του κράτους
Η τακική αυτή δεν μας προκαλεί βέβαια εντύπωση. Ο έλεγχος
αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό της ιδεολογίας και του τρόπου
δράσης του κράτους, το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό και σε
άλλες περιπτώσεις εκτός από αυτήν του ελέγχου και της
οριοθέτησης του δημόσιου χώρου, π.χ. στην εμμονή με τον έλεγχο
των συνόρων. Όσο πιο αυταρχικό, μάλιστα, είναι ένα κράτος,
τόσο περισσότερο εντείνεται το φαινόμενο αυτό. Στα πλαίσια,
επομένως, της κυριαρχίας και της προώθησης των συμφερόντων
του, το κράτος έχει διαχρονικά την τάση να πολεμά τη δυναμική
των κοινωνιών που αναπτύσσεται μέσα στο δημόσιο χώρο, αφού μια
τέτοια δυναμική αποτελεί πεδίο αμφισβήτησης, ανεξάρτητης
σκέψης και δράσης και επομένως απειλή για το κατεστημένο.
Παράλληλα με τον περιορισμό της κοινωνίας, η εξουσία επιζητά
την κυριαρχία στο δημόσιο χώρο με στόχο τη διαμόρφωσή του
βάσει των δικών της σκοπών, καθώς και τη δημιουργία του δικού
της αποτυπώματος για το πώς οφείλει να είναι μια πόλη ή χώρα,
και κυρίως για το πώς οφείλει να εξελίσσεται η ζωή μέσα της.
Σκοπός της εν τέλει είναι να επιβάλλει μέσω του χώρου ένα
σύνολο κανόνων τόσο σχετικά με το τι έχει κανείς δικαίωμα να
κάνει, όσο και με το ποιος έχει το δικαίωμα να το κάνει και
πώς.
Στα σύγχρονα νεοφιλελεύθερα κράτη πιο συγκεκριμένα, όπως και
στο ελληνικό, ο δημόσιος χώρος τείνει να μην αποτελεί πια χώρο
κοινωνικοποίησης και ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων. Αντίθετα,
αναδύεται ως χώρος επενδύσεων. Η φύση του μεταβάλλεται

αυταρχικά στο όνομα της ανάπτυξης και κυριαρχούν η
ιδιωτικοποίηση και η εμπορευματοποίησή του. Υπάρχει διάχυτη η
λογική ότι με την ιδιωτικοποίηση θα σωθούν όλα, το Ε.Σ.Υ., τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα δάση, οι δημόσιοι χώροι.
Όλα εμπορευματοποιούνται πλέον, όλα παραχωρούνται στους
ιδιώτες και αποκλείεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η πρόσβαση
της κοινωνίας. Κατ’ επέκταση χάνεται και η ελευθερία να
διαμορφώνει κανείς το χώρο στον οποίο ζει. Ταυτόχρονα, στον
αντίποδα της συνεύρεσης και της κοινωνικοποίησης, προωθούνται
η ιδιώτευση και ο ατομικισμός, στον αντίποδα της δράσης και
της σκέψης η παθητική αποδοχή και η κατανάλωση. Γίνεται
ξεκάθαρο, λοιπόν, πως η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου,
πέρα από το κέρδος των ιδιωτών, δημιουργεί και έναν
νεοφιλελεύθερο ανθρωπότυπο που ο μόνος λόγος ύπαρξής του στο
δημόσιο και μη χώρο είναι να καταναλώνει. Και αυτό είναι κάτι
που προσπαθεί να μας διδάξει το κυρίαρχο με κάθε δυνατό μέσο.
Είτε επιχειρώντας να μας πείσει θεωρητικά πως ύψιστο στόχο
αποτελεί η ανάπτυξη και το κέρδος, είτε όταν αυτό αποτυγχάνει,
απομακρύνοντάς μας από το δημόσιο χώρο με πολλαπλές
κατασταλτικές μεθόδους.
Αυτή η διαδικασία μεταστροφής της
κοινωνικής πραγματικότητας έχει ξεκινήσει χρόνια τώρα και
κορυφώνεται με την επίθεση του νεοφιλελεύθερου κράτους στο
δημόσιο πανεπιστήμιο.

4,Επίθεση στο πανεπιστήμιο-παιδεία
Η εξουσία έχει την εμμονική τάση να φιμώνει κάθε φωνή
αντίστασης στο δημόσιο χώρο. Μια τέτοια φωνή αποτελούν και οι
αγώνες των φοιτητών-τριών και της ευρύτερης πανεπιστημιακής
κοινότητας ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Κατ’ αρχήν,
το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί δημόσιος
χώρος, ως μια δυναμική διαδικασία που μπορεί να παράξει
αυτόνομο έργο και αλληλεπίδραση. Αυτή η αυτονομία είναι και
ένας από τους λόγους που καθιστούν τον έλεγχό του από το
κράτος πιο δύσκολο. Η σπίθα της αντίστασης και της

αυτοοργάνωσης που ανάβει σε μια τέτοια κοινότητα δεν μπορεί
παρά να τρομάζει το κράτος, που επιδιώκει τον απανταχού έλεγχο
και σαν επακόλουθο να εντείνει την προσπάθεια κυριαρχίας πάνω
σε αυτήν.
Το πανεπιστήμιο υπήρξε ανέκαθεν μήτρα ριζοσπαστικών ιδεών μέσα
στην κοινωνία. Αποτελεί χώρο συνυφασμένο με την ελεύθερη
πολιτική και πολιτιστική έκφραση, ακριβώς εξαιτίας της
πολιτικής δράσης στην οποία εναντιώνεται η εξουσία. Κατ’
επέκταση, αποτελεί τη σφαίρα στην οποία συγκεκριμένες
πολιτικές δυνάμεις βασίζουν την αναπαραγωγή τους. Το ελεύθερο,
δημόσιο και κοινωνικό πανεπιστήμιο ήταν και παραμένει ένας
ανοιχτός ιδεολογικός πόλεμος για το νεοφιλελεύθερο κράτος,
όπως μάλιστα παραδέχτηκε πρόσφατα και ο πρωθυπουργός. Ας μην
παραβλέψουμε ακόμα πως ο Πρύτανης του ΑΠΘ, θερμός υποστηρικτής
του νομοσχεδίου υπέρ της πανεπιστημιακής αστυνομίας προστέθηκε
στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ.
Το

πανεπιστημιακό

άσυλο

αποτελούσε

ήδη

μια

έννοια

και

κατάσταση που δυσκόλευε το κράτος, καθώς επέτρεπε στο
πανεπιστήμιο να υφίσταται ως αυτόνομο έδαφος μέσα στα ίδια του
τα όρια. Μετά την κατάργησή του περνάμε στο επόμενο βήμα, την
αστυνομοκρατία και την πειθάρχηση που λύνει ακόμα περισσότερο
τα χέρια της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης στο να επιβληθεί και
να μετατρέψει τη δημόσια παιδεία σε αυτό που ονειρεύεται, σε
κομμάτι της αγοράς, πηγή κέρδους των ιδιωτών και μηχανή
παραγωγής εξειδικευμένων επαγγελματιών και τεχνοκρατών. Μετά
την άγρια καταστολή στο δρόμο καθ’ όλη τη διάρκεια της
πανδημίας, περνάμε στη βίαιη επιβολή του δόγματος νόμος και
τάξη στα πανεπιστήμια, ώστε να εμπεδωθεί σε όλους τους τομείς
ποιος έχει το πάνω χέρι.
Τα πρόσφατα γεγονότα στο Α.Π.Θ. αποδεικνύουν περίτρανα πως ο
αληθινός ρόλος της πανεπιστημιακής αστυνομίας δεν εντοπίζεται
στην πάταξη της γενικής και αόριστης ανομίας και
εγκληματικότητας που έχει γίνει καραμέλα στα χείλη της
κυβέρνησης. Οι φοιτητές ξυλοκοπούνταν άγρια μέσα στο χώρο του
πανεπιστημίου, ενώ οι έμποροι ναρκωτικών συνέχιζαν ανενόχλητοι

τη δουλειά τους λίγα μέτρα μακριά. Στην πραγματικότητα, το
Κράτος θέλει να απαλλαγεί από ο,τιδήποτε δεν μπορεί να
οριοθετήσει. Να απαλλαγεί από ο,τιδήποτε γεννά το διαφορετικό,
το συλλογικό και την αντίσταση στο κυρίαρχο. Εν πολλοίς, να
απαλλαγεί από τους εσωτερικούς του εχθρούς. Έτσι μπορεί να
εξηγηθεί και η συνεχής ενίσχυση της αστυνομίας με προσωπικό,
καθώς και η αναβάθμιση του εξοπλισμού της ΕΛ.ΑΣ., ως ενίσχυση
του κράτους αλλά και ως φόβητρο απέναντι στους ιδεολογικούς
αντιπάλους του.
Παράλληλα, το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας έχει
διαστρεβλωθεί πλήρως από τα Μ.Μ.Ε. Στο ευρύ κοινό, που δεν
έχει άμεση σχέση με το πανεπιστήμιο, προβάλλεται πως όλα
συμβαίνουν για τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης, φυσικά προς
όφελος των φοιτητών και πως απλά κάποιοι μπάχαλοι δεν τη
θέλουν εκεί. Έτσι, βρισκόμαστε μπροστά στην εξής ειρωνική και
προκλητική συνθήκη: μιλάνε για τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης
άνθρωποι που όχι μόνο δεν έχουν δώσει ούτε θα δώσουν ποτέ την
ελάχιστη χρηματοδότηση για ουσιαστικές πανεπιστημιακές
ανάγκες, αλλά και που επιδιώκουν συνολικά τη συστηματική
υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα,
μιμούμενο τα υπόλοιπα νεοφιλελεύθερα κράτη, το ελληνικό κράτος
υποχρηματοδοτεί το πανεπιστήμιο και την έρευνα από τη μία,
και υποστηρίζει ότι η εξασφάλιση χορηγιών
από ιδιώτες
αποτελεί μονόδρομο από την άλλη. Μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό
έρχεται να προστεθεί και η απόπειρα κανονικοποίησης της
αστυνομοκρατίας στα πανεπιστήμια με το αφήγημα “αν δεν έχεις
κάνει κάτι κακό γιατί φοβάσαι τους μπάτσους στο
πανεπιστήμιο;’’
Με αυτή την πραγματικότητα έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά οι
άνθρωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, που όχι απλά
επιθυμούν, αλλά και αγωνίζονται για ένα ελεύθερο και
προσβάσιμο πανεπιστήμιο. Οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζονται
συχνά ως μίζεροι που πάντα διαμαρτύρονται για κάτι, ως
βάνδαλοι, τρομοκράτες, και όπως δήλωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός
ως επαγγελματίες τραυματίες.

Παρατηρείται, όμως και μια ακόμα αντίφαση της ελληνικής
πραγματικότητας. Ενώ από τη μία η ελληνική κοινωνία σε κάποιες
περιπτώσεις εχθρεύεται την αστυνομία, από την άλλη τη θεωρεί
απαραίτητη όταν συγκρούεται με τους ιδεολογικούς της εχθρούς.
Βλέπουμε, για παράδειγμα, ανθρώπους οι οποίοι ουδεμία σχέση
έχουν με το πανεπιστήμιο και το τι πραγματικά συμβαίνει εκεί,
να μιλούν με μένος για τους παραπάνω αναρχικούς, αριστερούς,
μπάχαλους, απλά και μόνο επειδή τους θεωρούν πολιτικούς τους
αντιπάλους. Είναι άνθρωποι που
πολλές φορές έχουν βιώσει
προγενέστερα οι ίδιοι την καταστολή της αστυνομίας (π.χ.
συλλαλητήρια για το Μακεδονικό).
5,Προτάγματα -αντιστάσεις
Αναλογιζόμενοι/ες

την

πραγματικότητα

στην

οποία

ζούμε,

καταλαβαίνουμε πως μόνη λύση για να δομήσουμε έναν κόσμο
απαλλαγμένο από την επιβολή, το φόβο και την εκμετάλλευση της
εξουσίας σε κάθε πεδίο της ζωής μας είναι να δημιουργήσουμε
τις δικές μας αντιστάσεις και κοινότητες αγώνα. Τόσο για μια
παιδεία στην οποία θα κατέχουμε έναν ενεργό ρόλο και για ένα
ελεύθερο, δημόσιο και κοινωνικό πανεπιστήμιο, όσο και για μια
ευρύτερη κοινωνία ελεύθερη και συμπεριληπτική. Μια τέτοια
αλλαγή δεν μπορεί παρά να επέλθει μέσω της αλληλεπίδραση και
των συλλογικών διαδικασιών, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν
μόνο μέσα στον ζωτικό δημόσιο χώρο. Βγαίνοντας σιγά σιγά από
μια συνθήκη όπου η απομόνωση και η πειθάρχηση υπήρξαν
εντονότερες από ποτέ και αντιστεκόμενοι/ες στην αποξένωση και
την ιδιώτευση του νεοφιλελευθερισμού, το κυριότερο συλλογικό
πρόταγμά μας δεν είναι άλλο από την αλληλεγγύη και τη
συλλογική επαναδιεκδίκηση του συνόλου του δημόσιου χώρου. Ας
αγωνιστούμε για την αξιοποίησή του ως πεδίου ανάδειξης μιας
μορφής ζωής που δεν είναι απλά επιβίωση, αλλά μια ζωή άξια να
παλέψεις γι’ αυτή, μια ζωή από κοινού!
Χειρονομία- Αντιεξουσιαστική Κίνηση

Κρατική καταστολή και βία: Η
περίπτωση της Κύπρου
των Γιώργου Κατάλιακου και Γιώργου Αναστασίου
Ένας χρόνος -και λίγο- από τις τεράστιες κινητοποιήσεις στην
Κύπρο του κινήματος “Ως Δαμέ” ενάντια στην καταστολή. Η
Βαβυλωνία δημοσιεύει σήμερα ένα άρθρο – αναδρομή σε τρία
μεγάλα κινήματα της κυπριακής κοινωνίας τα τελευταία δέκα
χρόνια, που προέκυψαν έπειτα από κρεσέντο αστυνομικής
αυθαιρεσίας στο νησί.
Εισαγωγή:
Η διαχείριση της σημερινής υγειονομικής κρίσης από το κράτος,
μέσα από την εφαρμογή έκτακτων αυταρχικών διαταγμάτων,
αποτελεί το επιστέγασμα της άσκησης κρατικής βίας κατά της
κοινωνίας. Ζούμε στιγμές που το κράτος αποκαλύπτει αυτό που
πραγματικά είναι, δηλαδή το όργανο επιβολής της τάξης και της
ταξικής κυριαρχίας: ο έλεγχος της ανθρώπινης κινητικότητας
ρυθμίζεται μέσω της αποστολής sms στο κράτος, οι κοινωνικές
συναθροίσεις επιτρέπονται μόνο όταν πρόκειται για
εκκλησιασμούς και παρελάσεις (είτε με υπουργική εντολή είτε
χωρίς), ενώ τα εργασιακά κεκτημένα κατακεραυνώνονται στην σκιά
ενός ακόμη μετασχηματισμού της αγοράς εργασίας. Χιλιάδες
εργαζόμενοι οδηγούνται στην ανεργία, ενώ το ιατρικόνοσηλευτικό προσωπικό καλείται να σηκώσει στις πλάτες του τις
ανεπάρκειες ενός παραπληγικού συστήματος δημόσιας υγείας. Και
όλα αυτά με φόντο το άλυτο κυπριακό πρόβλημα που βολεύει και
συμφέρει τις ντόπιες προνομιούχες ελίτ, οι οποίες συντηρούν
τον εθνικισμό, αναπαράγοντας απορριπτισμό και διχοτομικές
πολιτικές.
Εν εποχή πανδημίας, λοιπόν, το κράτος θωρακίζεται με
περισσότερη αστυνόμευση και ελέγχους, χρησιμοποιώντας όλα τα

δυνατά μέσα που δύνανται να του εξασφαλίζουν τον απόλυτο
έλεγχο επί της κοινωνίας. Πιό πρόσφατη εξέλιξη η επιστράτευση
260 ανέργων από το Κυπριακό υπουργείο ενέργειας με σκοπό την
επόπτευση της τήρησης των μέτρων στους χώρους εργασίας. Η
ατμόσφαιρα μυρίζει χημικά, ενώ τα κράτη ανά το παγκόσμιο,
ανάγουν την άσκηση βίας σε πολιτική πειθάρχησης των σωμάτων
και των μυαλών των πολιτών τους.
Το κράτος επιβάλλει συνεχώς νέα καθεστώτα έκτακτης ανάγκης και
εξαίρεσης που αιτιολογούν την καταστολή. Κάθε νέα κρίση
αυξάνει την ένταση του κατεπείγοντος και την ανάγκη
διαχείρισης, προχωρώντας σε αυταρχικότερες δράσεις, οι οποίες
παγιώνουν την καταστολή σε όλες τις έκφανσεις της κοινωνικής
ζωής. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι αναγκαία συνθήκη η
εξασφάλιση της συναίνεσης από ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας.
Για να δομηθεί αυτή η συναίνεση ενεργοποιούνται μηχανισμοί
όπως τα ΜΜΕ, τα οποία αναλαμβάνουν την προώθηση της
ιδεολογικής ηγεμονίας των αντιλήψεων των κυρίαρχων ελίτ. Οι
νέες εξελίξεις στις κοινωνίες μας καταδεικνύουν ότι η
καταστολή εντείνεται, παγιώνεται και εμβαθύνεται με σκοπό την
παραγωγή της νέας κανονικότητας, ασφαλέστερης
προσοδοφόρας για την κυρίαρχη τάξη.

και

πιο

Πώς, λοιπόν, νοείται η κρατική βία στο φως της σημερινής
συγκυρίας και πώς το «ιδιαίτερο συμφέρον» της κυριαρχούσας
τάξης παρουσιάζεται ως το «γενικό συμφέρον» ολόκληρης της
κοινωνίας;
Σε αυτό το κείμενο περιοριζόμαστε στην ανάλυση τριών
συμβάντων, τα οποία κατ’ εμάς καταδεικνύουν την έκταση, την
εξέλιξη και την ένταση της κρατικής καταστολής και της
αστυνομικής βίας στην Κύπρο: (1) Κίνηση πολιτών ALERT (2009),
(2) Occupy the buffer zone- Κατάληψη ζώνης κατάπαυσης του
πυρός (2011), (3) Ως δαμέ- Ως εδώ (2021). Αυτές οι καταγραφές,
θεωρούμε ότι συμβάλλουν στην διαμόρφωση μιας λεπτομερούς
εικόνας για το τι εστί κρατική βία στην Κύπρο, εμπλουτίζουν
την κινηματική εμπειρία και θέτουν επί τάπητος την ανάγκη να
δούμε κριτικά το ζήτημα της κρατικής βίας και καταστολής.

Aναδεικνύουν, επίσης, την διαδικασία εξέλιξης της καταστολής
σε ένα νεοφιλελεύθερο πλαίσιο: Το κράτος αποδομεί τους τομείς
υγείας και κοινωνικών παροχών, ανοίγοντας δρόμους στο Κεφάλαιο
και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, η αστυνομία
ενισχύεται σε δυναμικό, εξοπλίζεται τόσο υλικοτεχνικά όσο και
τεχνολογικά, επεκτείνοντας υπό τις σημερινές εξελίξεις το
δόγμα «έλεγχος και ασφάλεια».
Ξυλοδαρμός φοιτητών-Κίνηση ALERT:
Τα ξημερώματα της 20ης Δεκεμβρίου 2005 δύο φοιτητές
βασανίζονται άγρια από αστυνομικούς στα πλαίσια της
επιχείρησης για εντοπισμό του λεγόμενου «δράκου», ο οποίος
επιτίθεται σε γυναίκες, αποπειράται να κλέψει και να βιάσει.
Οι αστυνομικοί, στην δίκη που ακολουθεί, υποστηρίζουν ότι
έπεσαν θύματα επίθεσης από τους φοιτητές, μερικοί από αυτούς
μάλιστα έχουν το θράσος να ζητούν αποζημιώσεις, υποστηρίζοντας
ότι κτυπήθηκαν εν ώρα καθήκοντος. Όλα αυτά μέχρι την εμφάνιση
ενός video που αποκαλύπτει τα αίσχη των αστυνομικών, οι οποίοι
επί μια και πλέον ώρα βιαιοπραγούσαν κατά των δεμένων με
χειροπέδες φοιτητών, δέρνοντας και σέρνοντάς τους στην μέση
του δρόμου. Το επεισόδιο βιντεοσκοπείται από ανώνυμο γείτονα,
παραδίδεται στην εισαγγελία, η οποία επιμελώς το αποκρύπτει,
για να αποκαλυφθεί μήνες αργότερα από την εφημερίδα «Πολίτης».
Στην δίκη που λαμβάνει χώρα το 2009, τέσσερα χρόνια μετά το
περιστατικό, το δικαστήριο αθωώνει τους εμπλεκόμενους
αστυνομικούς, αρνούμενο να αναγνωρίσει το video ως επαρκές
τεκμήριο. Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης του
δικαστηρίου και μέσω της αποστολής sms, αριθμός κόσμου
μαζεύεται αυθόρμητα στο προαύλιο του δικαστηρίου, αποδοκιμάζει
την απόφαση και ζητά την τιμωρία των αστυνομικών. Με σκοπό τον
καλύτερο συντονισμό για μια ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στην
αστυνομική και δικαστική αυθαιρεσία, συγκροτείται η κίνηση
πολιτών ALERT, “μια κίνηση που έχει σκοπό την δραστηριοποίηση
των πολιτών σε εγρήγορση απέναντι στην αυθαίρετη αστυνομική
βία που ενδυναμώνεται συνεχώς από το δικαστικό της

ξέπλυμα.”[1]
Η ALERT, μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, ορίζει
συντονιστικό σώμα και απευθύνει ανοικτό κάλεσμα σε όλους όσοι
αντιδρούν κατά της κρατικής βίας και αυθαιρεσίας. Αμέσως το
επόμενο διάστημα, οργανώνονται πορείες διαμαρτυρίας,
εκδηλώσεις και συζητήσεις με κεντρικό θέμα την κρατική
καταστολή και την αυθαιρεσία της εξουσίας υπό την σκιά των
τρεχόντων κοινωνικό-πολιτικών παραγόντων που διαμορφώνουν την
οικονομική κρίση. Εκατοντάδες κόσμου ευαισθητοποιείται,
ενημερώνεται για την έκβαση της υπόθεσης των δύο φοιτητών και
συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις που λαμβάνουν πλέον χώρα σε
Παγκύπρια κλίμακα. Συζητείται, παράλληλα ,το ζήτημα της
κρατικής βίας υπό το πρίσμα της κρίσης και των κοινωνικών
αντιστάσεων που όλο και εντείνονται σε εγχώριο και διεθνές
επίπεδο.
Πάμε τώρα στις ετυμηγορίες του δικαστηρίου για την υπόθεση των
φοιτητών. Στις 29/03/2010, το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει την
έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, αυτήν την φορά με άλλη
σύνθεση του κακουργιοδικείου, το οποίο κρίνει ένοχους τους
αστυνομικούς για το αδίκημα της πρόκλησης επίθεσης και
πραγματικής σωματικής βλάβης. Οι αστυνομικοί καταδικάζονται σε
12 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Το πειθαρχικό συμβούλιο της
αστυνομίας με την σειρά του επιβάλλει ποινές «χάδι» στους 3
αστυνομικούς που πρωτοστάτησαν στον ξυλοδαρμό ίση με 8
ημερομίσθια, ποινές τις οποίες το ίδιο το συμβούλιο κρίνει
ανεπαρκείς, εξαναγκάζοντας τους 3, εν συνεχεία, σε παραίτηση.
Η υπόθεση δεν τελειώνει εδώ, αφού οι 3 αστυνομικοί προσφεύγουν
και πάλι στο Ανώτατο δικαστήριο κατά της απόφασης που τους
υποχρεώνει σε παραίτηση. Και φτάνουμε πλέον στο σήμερα, 16
χρόνια μετά, με το δικαστήριο να εγκρίνει την επιστροφή των
αστυνομικών στην υπηρεσία, επικαλούμενο την παρέλευση αρκετού
χρόνου από την τέλεση των αδικημάτων, ισχυριζόμενο τον
σωφρονισμό των κατηγορούμενων λόγω των υποτυπωδών ποινών
εναντίον τους και των μεγάλων διαστάσεων που έλαβε η υπόθεση
από τα μέσα μαζικής εξημέρωσης.[2]

Η κατάληξη αυτής της υπόθεσης επιβεβαιώνει περίτρανα, μια
ακόμη φορά, το δικαστικό ξέπλυμα της αστυνομικής βίας. Η
ανάδειξη αυτού του συμβάντος μπορεί να εξηγηθεί στην
προκείμενη περίπτωση ως εξής:
Η αστυνομική βία συγκαλύπτεται από την αστική νομιμότητα
μέσα από μακρόσυρτες, πολύπλοκες διαδικασίες, κατανοητές
ή ακατανόητες στους μη κατέχοντες την νομική σπουδή και
σίγουρα επώδυνες για όλους όσοι την βίωσαν και την
βιώνουν. Μπορεί αυτό να ακούγεται αυταπόδεικτο,
αναγορεύεται ωστόσο η χρονοτριβή και η πολυπλοκότητα σε
τέχνη του κυβερνάν, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για πασιφανή
κατάχρηση εξουσίας από πλευράς των οργάνων του κράτους.
Η αστική εξουσία ξέρει καλά το πότε και το πώς να
κατασκευάζει «δημοσίους κινδύνους», πόσω μάλλον, δε, να
εντατικοποιεί την άσκηση βίας απέναντι σε οποιανδήποτε
και οποιονδήποτε δεν συμπλέει με τα κυρίαρχα στερεότυπα,
είτε αρνείται τις υποδείξεις της. Στην προκείμενη
περίπτωση, η αναζήτηση του βιαστή «δράκου» από την
κυπριακή αστυνομία, που παρεμπιπτόντως δεν βρέθηκε ούτε
συνελήφθη ποτέ, σήμανε τον άνευ όρων έλεγχο, άσκηση
λεκτικής και σωματικής βίας εις βάρος των φοιτητών. Οι
φοιτητές στην προκείμενη περίπτωση, ταυτοποιούνται ως
επικίνδυνοι πολίτες, ως ομάδα υψηλού κινδύνου.
Η καταγραφή του ξυλοδαρμού σε βίντεο προκάλεσε και
προκαλεί δημόσια κατακραυγή. Η αστυνομία καταδικάστηκε
στα μάτια του λαού, η υπόθεση παρόλα αυτά έκλεισε αισίως
για τους συγκεκριμένους αστυνομικούς που σήμερα
περιπολούν στους δρόμους ανενόχλητοι με την βούλα του
δικαστηρίου. Η οπτικοποίηση της αστυνομικής βίας τότε,
όπως και τώρα, προκαλεί τον λαό. Τότε, όπως και τώρα,
βλέπουμε σε ζωντανή μετάδοση ανθρώπους να πονάνε, να μην
αναπνέουν και να πεθαίνουν στα χέρια των βασανιστών
τους. Τότε, όπως και τώρα, βλέπουμε την κρατική πολιτική
να δικαιολογεί και να ευνοεί την αστυνομική βία και
καταστολή.

Occupy the Buffer Zone (Κίνημα κατάληψης της νεκρής ζώνης):
Στις 15/10/2011 ομάδα Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων
ακτιβιστών, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του παγκόσμιου
αντικαπιταλιστικού κινήματος Occupy Movement, πραγματοποιούν
δικοινοτική συνάντηση, θέλοντας να εκφράσουν και να μοιραστούν
τις ανησυχίες τους γύρω από την τρέχουσα επικαιρότητα. Σε αυτό
το πλαίσιο, το κυπριακό πρόβλημα γίνεται αντιληπτό ως ένα από
τα πολλά συμπτώματα ενός άρρωστου παγκόσμιου καπιταλιστικού
συστήματος, «δωσίλογου για την περιχάραξη πολιτικών,
κοινωνικών και ταξικών ‘συνόρων’ στην παγκόσμια κλίμακα.»[3]
Η Λευκωσία, όντας μια πόλη με εμφανείς ιδιαιτερότητες,
διαιρεμένη μεταξύ δύο κρατικών οντοτήτων και του έντονου
εθνικού ανταγωνισμού που αυτό συνεπάγεται, αποτελεί γόνιμο
έδαφος για την ανάπτυξη εναλλακτικών-ριζοσπαστικών δράσεων. Το
κέντρο της παλιάς πόλης διέρχεται μια διαδικασία μετάβασης από
την ανυποληψία και την απαξίωση, όπου βρέθηκε μετά τον πόλεμο
του 1974, στον εξωραϊσμό και την υπερτίμηση, αφού πολλά κτίρια
και γειτονιές ανακαινίζονται και οι αξίες των ακινήτων
αυξάνονται κατακόρυφα.
Σε άμεση ανταπόκριση με το διεθνές κίνημα Occupy, η
πρωτοβουλία διοργανώνει συναντήσεις και εκδηλώσεις στην νεκρή
ζώνη, συγκεκριμένα στο οδόφραγμα της Λήδρας/ Lokmaci. Η
πρωτοβουλία σιγά σιγά αποκτά μαζικότητα και έτσι στις 19/11
αποφασίζεται η κατάληψη του χώρου και η καθημερινή παρουσία
κόσμου στην νεκρή ζώνη. Κεντρικό αίτημα της κίνησης είναι να
ζήσουμε όλοι οι Κύπριοι και μη μαζί σε μια Κύπρο ενιαία χωρίς
στρατούς και νεκρές ζώνες. Σύντομα αποφασίζεται η επέκταση της
κατάληψης στο παρακείμενο κτίριο της μονής Κύκκου, το οποίο οι
καταληψίες μετατρέπουν σε κοινωνικό χώρο και χώρο διαμονής.
Στην κατάληψη διοργανώνονται διάφορες κοινωνικές δράσεις και
εκδηλώσεις μέχρι την 6η Απριλίου όταν και η αστυνομία εισβάλλει
στον χώρο βίαια και τον εκκενώνει.[4]
Πιο

συγκεκριμένα,

μέλη

του

αντιτρομοκρατικού

ουλαμού,

συνοδευόμενα από μέλη της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών,
εισβάλλουν στην κατάληψη και συλλαμβάνουν 28 άτομα, μεταξύ
αυτών και ανήλικα, ενώ 7 τραυματίζονται σοβαρά. Πολλά άτομα
ξυλοφορτώνονται και συλλαμβάνονται με ασαφείς και ανυπόστατες
κατηγορίες. Η βίαιη απάντηση στην κατάληψη εκ μέρους του
Κυπριακού κράτους δεν ήταν τυχαίο γεγονός ούτε και μπορεί να
θεωρηθεί ‘‘αυθαιρεσία’’ από κάποια άτομα του σώματος της
αστυνομίας. Εντάσσεται στην ξεκάθαρη στρατηγική του κρατικού
μηχανισμού που στόχο είχε να διαλύσει με κάθε μέσο την
συγκεκριμένη κατάληψη.
Αυτό θα ήταν ανέφικτο, αν σε αυτή την διαδικασία βίας και
καταστολής δεν εμπλέκονταν και άλλοι φορείς και μηχανισμοί
εξουσίας. Τα ΜΜΕ, σε εντεταλμένη υπηρεσία, συκοφαντούν τους
συμμετέχοντες, προσπαθώντας έτσι να από-πολιτικοποιήσουν τους
σκοπούς της κίνησης και να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία :
Παρουσιάζουν τους συμμετέχοντες ως περιθωριακά στοιχεία με
παραβατική συμπεριφορά που ερωτοτροπούν ασύστολα (όργια κλπ.),
προκαλούν φασαρίες και ζουν σε κακές υγειονομικές συνθήκες
(είναι βρόμικοι).
Το αφήγημα αυτό συμμερίζεται Ελληνοκυπριακή, Τουρκοκυπριακή
ηγεσία και UNFICYP και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εγκρίνεται η
επιχείρηση του αντιτρομοκρατικού ουλαμού. Πάνοπλοι άνδρες της
αντιτρομοκρατικής εισβάλλουν στο κτίριο με τα αυτόματα ανά
χείρας, σκοπεύουν καταληψίες και μη με διόπτρες νυκτός, ασκούν
ωμή βία, συλλαμβάνουν χωρίς καν να έχουν εξασφαλίσει ένταλμα
για εκκένωση του χώρου.
Εκεί όπου ένα κοινωνικό κίνημα αμφισβητεί δεδομένες
ισορροπίες ισχύος που εκφράζουν τις κυρίαρχες ελίτ, τότε
αυτό ερμηνεύεται ως απειλή και δημόσιος κίνδυνος από μια
ή και περισσότερες κρατικές οντότητες, ο οποίος οφείλει
να εξαλειφθεί με κάθε μέσο. Η επιχείρηση εκκένωσης της
κατάληψης δεν θα μπορούσε να γίνει εφικτή παρά μόνο με
την συναίνεση κρατικών οντοτήτων και ειρηνευτικών
δυνάμεων (Ελληνοκυπριακή, Τουρκοκυπριακή ηγεσία και
UNFICYP).

Η προσπάθεια αποπολιτικοποίησης του κινήματος από
διάφορους φορείς και μηχανισμούς εξουσίας προδιαγράφει
τις διαδικασίες καταστολής του.
Τα κρατικά όργανα είναι διατεθειμένα να υπερβούν νόμους
και συνταγματικά πλαίσια στην ανάγκη να καταστείλουν ένα
κοινωνικό κίνημα που θεωρείται απειλητικό ως προς την
δικαιοδοσία τους: : Η επιχείρηση εκκένωσης έγινε χωρίς
να τηρηθούν οποιαδήποτε συνταγματικά πλαίσια.
Διενεργήθηκε
σε
περιοχή
όπου
δεν
ασκείται
αποτελεσματικός έλεγχος από καμία κρατική αρχή, χωρίς
την έκδοση εντάλματος και χωρίς συγκατάθεση ιδιοκτήτη.
Αυτό που μέτρησε ήταν μια τυπική συνεννόηση μεταξύ
αντίπαλων κρατικών παρατάξεων.
Κίνημα «Ως δαμέ» -Δεν υπάρχει υγεία χωρίς ελευθερία:
Στις 20 Φλεβάρη 2021 παίρνει θέση η μαζικότερη διαδήλωση των
τελευταίων δεκαετιών στην Κύπρο με την συμμετοχή δέκα χιλιάδων
περίπου ανθρώπων. Η βίαιη καταστολή και η αστυνομική
βαρβαρότητα που επιδείχθηκε εναντίον του κόσμου που συμμετείχε
στην περασμένη πορεία της 13 η ς Φλεβάρη, αποτέλεσε το
επιστέγασμα μιας αυταρχικής κυβερνητικής πολιτικής που όλο και
εντείνεται εν μέσω πανδημίας και συνεχών αποκαλύψεων πολιτικής
και εκκλησιαστικής αυθαιρεσίας. Από την αποτυχημένη διαχείριση
της πανδημίας, στα χρυσά διαβατήρια και τις αυθαίρετες
πολιτογραφήσεις, στις οποίες εμπλέκεται τόσο το δικηγορικό
γραφείο του προέδρου Αναστασιάδη όσο και η εκκλησία, στην
διχοτομική πολιτική της κυβέρνησης στο Κυπριακό και στις
αντίξοες συνθήκες κράτησης μεταναστών στα σύγχρονα στρατόπεδακολαστήρια τύπου Πουρνάρα, όλα μαζί συνθέτουν ένα εκρηκτικό
σκηνικό που φέρνει δυναμικά τον κόσμο στους δρόμους.
Οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του κυπριακού κράτους εξελίσσονται
και εξειδικεύονται σε πολλά επίπεδα, έτσι που να
απενεργοποιούν κοινωνικές συναθροίσεις, να εμποδίζουν την
εξέλιξη και εξάπλωσή τους. Η «τεχνολογικοποίηση» της βίας
περνά μέσα από την καταγραφή προσωπικών δεδομένων,

σωματότυπων, χαρακτηριστικών προσώπου και ομιλίας, αριθμό
συναθροισμένων, τήρηση αποστάσεων. Περνάει μέσα από την
αποστολή μηνυμάτων, την αποστασιοποίηση, την προσήλωση στην εξ
αποστάσεως εργασία, στην αναγγελία κρουσμάτων και θανούντων.
Σε συνδυασμό με την εκπαίδευση αντιοχλαγωγικών ομάδων κρούσης
και τον διαρκή εξοπλισμό τους, η αστυνομία εξελίσσεται σε
πολεμική μηχανή, έτοιμη να τιμωρήσει οποιανδήποτε δεν
συμμορφώνεται με τις κρατικές υποδείξεις, οποιανδήποτε δεν
προάγει τον ατομικισμό σε τρόπο ζωής.
Μια πρώτη επίδειξη δύναμης από πλευράς κυπριακής αστυνομίας
δόθηκε μετά το κάλεσμα από ομάδες αντιεξουσιαστών σε πορεία
στις 28/11/20 με κεντρικούς άξονες την υγεία και την
ελευθερία. Στον δρόμο παρατάσσονται οι αντιοχλαγωγικές
δυνάμεις της αστυνομίας, η αύρα «Αίαντας», κλούβες και πολλοί
ένστολοι, ο χώρος βιντεοσκοπείται από drone, ενώ ο κόσμος
τραμπουκίζεται από μπάτσους, σε ένα κλίμα που μυρίζει έντονα
κρατική καταστολή. Είχε προηγηθεί καμπάνια κατασυκοφάντησης
της πορείας από τα ΜΜΕ και έφοδοι στα σπίτια ατόμων,
θεωρούμενα από την αστυνομία ως ύποπτα για παρακίνηση σε
διαμαρτυρία. Συγκεκριμένα, απαγγέλλονται κατηγορίες σε άτομα
επειδή πόσταραν το event στο facebook, ενώ τα ΜΜΕ λασπολογούν
εναντίον της πορείας, εξισώνοντας τους διαδηλωτές με αρνητές
του κορωνοϊού. Η κατασκευή του «εσωτερικού εχθρού» από την
κυβερνώσα δεξιά προϋποθέτει, όπως πάντα, την ανάλογη θεωρητική
και πρακτική δικαιολόγηση, έργο που αναλαμβάνουν να φέρουν εις
πέρας τα ΜΜΕ: Σε εντεταλμένη υπηρεσία διαχέουν ψέματα,
συκοφαντούν και στοχοποιούν τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Μιλούν
για ακροαριστερούς αρνητές του κορωνοϊού με σκοτεινές ατζέντες
που δήθεν στρατολογούν νεαρούς μαθητές, σε ένα ντελίριο
εκφοβισμού της κοινωνίας και προσπάθειας δημιουργίας πολεμικού
κλίματος.
Σε σχετική ανακοίνωση, την επαύριον της πορείας, οι σύντροφοι
προαναγγέλλουν τις μέρες που έρχονται μιλώντας για την μηπαροδικότητα των μέτρων και μέσων καταστολής: Το κράτος
δοκιμάζει τα όπλα του απέναντι σε κόσμο που επιμένει να

διεκδικεί και να σκέφτεται, που αμφισβητεί της καπιταλιστικές
πρακτικές ελέγχου της κοινωνίας. Ετοιμάζεται για τις
οικονομικά δύσκολες μέρες που έρχονται…
Οι μέρες αυτές δεν αργούν να φανούν. Στις 13/02/21 με φόντο τα
ταξίδια αναψυχής του προέδρου Αναστασιάδη στις Σεϋχέλλες, τις
δολιοφθορές και κατεδαφίσεις διατηρητέων σπιτιών στο κέντρο
της Λευκωσίας από την Εκκλησία και την επιβολή αυστηρών μέτρων
κατά της πανδημίας, ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου και της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς καλούν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας
στο κέντρο της Λευκωσίας. Με κεντρικό σύνθημα «Ως δαμέ» («Ως
εδώ») την εναντίωση στην διαφθορά, τον αυταρχισμό και την
καταστολή, ζητούν την εδώ και τώρα παραίτηση της κυβέρνησης. Η
κυπριακή αστυνομία σαν απάντηση παρατάσσει, και αυτή την φορά,
πάνοπλο τον αντιοχλαγωγικό ουλαμό της, διμοιρίες της ΜΜΑΔ, το
τεθωρακισμένο ρίψης νερού «Αίαντας». Μόνο που αυτή την φορά
επιτίθενται εναντίον της σχετικά μικρής συγκέντρωσης,
ξυλοκοπούν διαδηλωτές, ρίχνουν χημικά. Μπλοκάρουν όλους τους
δρόμους που οδηγούν στην συγκέντρωση, τραμπουκίζουν κόσμο,
συλλαμβάνουν. Πολλοί οι τραυματισμοί, με σοβαρότερο αυτόν που
προήλθε από στοχευμένη ρίψη νερού στο πρόσωπο από τον «Αίαντα»
προς διαδηλώτρια:
Αυτή την φορά κάνουν πράξη τις απειλές
τους, ασκώντας ωμή βία εις βάρος των συγκεντρωμένων και κόσμου
που προσεγγίζει το σημείο. Η μέχρι πρότινος επίδειξη ισχύος
της αστυνομίας στο κάλεσμα της 28/11 γίνεται πράξη, με την
άσκηση ωμής φυσικής βίας εις βάρος διαδηλωτών, με μάρτυρες
τους τηλεοπτικούς φακούς και τον κόσμο που παλεύει με τους
αστυνομικούς. Η επόμενη μέρα βρίσκει τους υπεύθυνους της
επιχείρησης αστυνομικούς να αλληλοκατηγορούνται σε σχέση με τα
επεισόδια, ενώ οι αντιοχλαγωγικές ομάδες
επιστρέφουν τις
στολές τους στο αρχηγείο της αστυνομίας, παραπονούμενοι για
έλλειψη πολιτικής και υπηρεσιακής κάλυψης.
Φτάνουμε, έτσι, σε μια ίσως από τις πιο μεγάλες πορείες που
έγιναν ποτέ στην Κύπρο, αμέσως την επόμενη εβδομάδα 20/02/21.
Ως απάντηση στην αστυνομική βία και καταστολή, περίπου δέκα
χιλιάδες κόσμου κατακλύζουν τους δρόμους της Λευκωσίας. Το

συντονιστικό της πορείας «Ως δαμέ» καλεί εκ των προτέρων την
αστυνομία να μείνει μακριά από την κινητοποίηση, αναλαμβάνει
την περιφρούρηση της πορείας και την τήρηση των προβλεπόμενων
μέτρων (αποστάσεις, μάσκες κλπ.). Η πορεία στρέφεται κατά της
αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας, έχει έντονο ταξικό και
αντιφασιστικό χαρακτήρα, προτάσσει την επανένωση του νησιού,
καταγγέλλει το πολιτικό και εκκλησιαστικό κατεστημένο.
Καταγγέλλει, επίσης, την αυταρχική διαχείριση της πανδημίας.
Κύριο αιτήμά της η εδώ και τώρα παραίτηση της κυβέρνησης και η
καταγγελία της αστυνομικής βίας.
Αντί επιλόγου:
Κλείνοντας παραθέτουμε κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με την
έκταση, εξέλιξη και ένταση της κρατικής βίας στην Κύπρο. Η
κρατική βία είναι εγγενές στοιχείο των καπιταλιστικών σχέσεων
παραγωγής και ταξικής κυριαρχίας, σε κάθε περίπτωση ωστόσο
ξεχωρίζουμε την ιδιαιτερότητά της ανάλογα με τις κοινωνικές
συντεταγμένες του χώρου και της συγκυρίας στην οποία
αναφερόμαστε:
Οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του κράτους έχουν περάσει σε
μια νέα φάση τεχνολογικοποίησης των μέσων ελέγχου και
καταστολής. Η διαθεσιμότητα, η σάρωση προσωπικών
δεδομένων, η απαρίθμηση αυτών, αποτελούν διαδικασίες
ταυτοποίησης των πολιτών, κατηγοριοποίησής τους σε
υπάκουους και επικίνδυνους. Ο κρατικός έλεγχος έχει
περάσει πια σε νέα φάση, τα όπλα του βρίσκονται σε
λειτουργία, περνώντας από τις παρακολουθήσεις πολιτών
μέχρι την ωμή άσκηση βίας επί σωμάτων.

Το στίγμα του κρούσματος στην εποχή της πανδημίας
προσθέτει άλλη μια κατηγορία στις ήδη υπάρχουσες
πολιτικά και κοινωνικά αποκλίνουσες κατηγορίες. Η
επιδημιολογική εικόνα του κρούσματος στα μάτια της
εξουσίας, τείνει να συνυφαίνεται σε συνάρτηση με τις

πολιτικές του πεποιθήσεις και δράσεις.

Η οπτικοποίηση της κρατικής βίας ουδόλως εμποδίζει την
εξουσία να εκφράζεται με τον πιο προκλητικά χυδαίο και
επιθετικό τρόπο, είτε εναντίον μεμονωμένων ατόμων (
περίπτωση φοιτητών) είτε εναντίον διαδηλωτών. Υπό αυτό
τον φακό, μιλάμε για μια ακόμη διαδικασία δημιουργίας
και αναπαραγωγής της δικής της «αποδεκτής αλήθειας» όσο
μακριά και να βρίσκεται από την εκτίμηση της κοινωνίας.

Υποσημειώσεις
[1] https://alertcy.wordpress.com.
[2] https://politis.com.cy/politis-news.
[3] «Καταδικάζοντας τον καπιταλισμό, ο οποίος έχει εισχωρήσει
στην καθημερινότητα και στις κοινωνικές μας σχέσεις
επηρεάζοντάς τις αρνητικά, καταδικάζουμε παράλληλα την ύπαρξη
διαχωριστικών γραμμών και πολέμων, αφού είναι αποτέλεσμα
πολιτικών, οικονομικών και εθνικών συμφερόντων που
συντηρούνται μέσα στο σύστημα αυτό. Για αυτό το λόγο, οι
δράσεις μας στηρίζονται σε εναλλακτικούς τρόπους
αυτοσυντήρησης, αυτό-οργάνωσης και ψυχαγωγίας.» (Από
εκτυπωμένη ανακοίνωση που διανείμεται στον χώρο της κατάληψης)
http://occupythebufferzone.wordpress.com
[4] Για λεπτομερείς αναλύσεις του κινήματος Occupy the Buffer
Zone:
Murat Erdal Ilican, “The Occupy Buffer Zone Movement,
Radicalism and Sovereignty”, Cyprus Review 25(1):55-79.
Παυσανίας Καραθανάσης, Μέρος τέταρτο, 10.2. Κίνημα κατάληψης
της Νεκρής Ζώνης / Occupy the Buffer Zone (OBZ): Μια κοινότητα

στο ενδιάμεσο: 388-406 στο «Από τα κάτω δραστηριοποίηση και
έξοδος από την οριακότητα: Δημόσιες εκδηλώσεις και δράσεις
στην εντός των τειχών Λευκωσία».

Από τον φόβο στην ελπίδα
Του Μηνά Μπλάνα
Αν ρωτούσαμε πριν από 2-3 μήνες αλλά και κατά τη διάρκεια των
απαγορεύσεων κυκλοφορίας οποιοδήποτε άτομο συμμετέχει ενεργά
στο κίνημα, αν βλέπει κάποιο φως για αντίδραση με
ριζοσπαστικούς όρους στην υφιστάμενη κατάσταση, τότε θα
εισπράτταμε απαισιοδοξία και απογοήτευση. Όταν στις 17 Νοέμβρη
μία χούφτα άνθρωποι, κυρίως οργανωμένοι/ες, στριμώχνονταν και
έτρωγαν πρόστιμα από τα ΜΑΤ και τις κάμερες, τότε σίγουρα το
μόνο που κυριαρχούσε ήταν ο φόβος. Ο φόβος της καταστολής και
της απάθειας.
Δεν είναι ψέμα και σίγουρα όχι ντροπή να το παραδεχτούμε. Από
τότε, όμως, μεσολάβησαν 2 μήνες γεμάτοι ζωή και αντίδραση άνευ
προηγουμένου, ειδικά για την συνθήκη της πανδημίας που όλοι/ες
βιώνουμε. Ο εγκλεισμός, τα απονενοημένα και συγχρόνως
αντιφατικά μέτρα αντιμετώπισης του covid-19, η κρατική
αυθαιρεσία, η συνεχόμενη κρατική καταστολή και έλεγχος μέσω
της ΕΛ.ΑΣ. και οι νόμοι που περνιούνται χωρίς δεύτερη σκέψη με
σκοπό την υποβάθμιση των ζωών και βασικών αναγκών της
κοινωνίας, την έκαναν να βγει στους δρόμους και να διεκδικήσει
τα αυτονόητα.

Και κάπου εκεί απαντάει ορμώμενο και το φοιτητικό κίνημα
ενάντια στις κλειστές σχολές, στην πανεπιστημιακή αστυνομία
και στο νέο νόμο Χρυσοχοΐδη-Κεραμέως. Συνδεόμενο με το κλίμα
διαμαρτυρίας-απέχθειας κατά της αστυνομικής βίας που υπήρχε
διάχυτο στην κοινωνία, με αποκορύφωμα το περιστατικό της Νέας
Σμύρνης. Οι φοιτητές δεν έμειναν άπραγοι αλλά έγιναν ένα με
αυτή την οργή και αγανάκτηση. Έτσι όπως έγινε και σε κάθε
γειτονιά της Αθήνας και σε αρκετές πόλεις που κατακλύστηκαν
από μεγαλειώδεις διαδηλώσεις.
Καταλήψεις σε Πρυτανείες σε αρκετές πόλεις της χώρας σε μία
περίοδο όπου τα πανεπιστήμια λειτουργούν με τηλεκπαίδευση και
οι πρακτικές γίνονται με… τηλεργασία.
Συγκεκριμένα, η Θεσσαλονίκη έχει καταφέρει κάτι μοναδικό. Εδώ
και παραπάνω από 2 μήνες και τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα
γίνονται πορείες που απαρτίζονται από, τουλάχιστον, 2000(!)
άτομα. Σε σημείο που λέμε μεταξύ μας “Α, δεν είχε τόσο κόσμο
σήμερα” και να έχει στην πραγματικότητα κάποιες χιλιάδες.
Το τραύμα και ο συνεχής φόβος της βάναυσης καταστολής έγιναν
το έναυσμα προκειμένου να δυνάμωσει ακόμη περισσότερο αυτή η
οργή και η αντίσταση που υπάρχουν διάχυτα σε όλο αυτόν τον
κόσμο.
Φτάσαμε στο σημείο να γίνει μία από τις μεγαλύτερες πορείες
της τελευταίας δεκαετίας με τις μετριοπαθείς εκτιμήσεις να
μιλάνε για 10.000 άτομα στους δρόμους.

Παράλληλα, τους τελευταίους 2 μήνες αποφασίστηκαν αρκετές
καταλήψεις σχολών με αποφάσεις φοιτητικών συλλόγων συνήθως
κόντρα, όχι σε κάποια αντιδραστική δύναμη, αλλά στις
“επαναστατικές” πρωτοπορίες των κλειστών Διοικητικών
Συμβουλίων, της γραφειοκρατίας και των σφραγίδων(κι αυτό
ισχύει για όλες τις πόλεις, όπου υπήρχαν διάφορες δράσεις
ενάντια στο νέο νομοσχέδιο). Μαζικοποιημένες πολύωρες γενικές
συνελεύσεις και συντονιστικά με ανοιχτά πλαίσια όπου ο/η κάθε
φοιτητής/ρια βρίσκει τον χώρο να συμμετέχει και να εκφραστεί.
Μέσα σ’ αυτά και η περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση σε σχολές ,που
δεν υπήρχε παρουσία πιο πριν, μέσω της δημιουργίας νέων
αυτόνομων σχημάτων.
Και φυσικά κι ένα από τα πλέον σημαντικά, επιτεύχθηκε και η

σύνδεση του πανεπιστημίου με την ίδια την κοινωνία. Πιο
συγκεκριμένα, το Campus έχει μετατραπεί από έναν τόπο νεκρό,
όπου κυριαρχούσαν ναρκομαφίες αλλά και η επίμονη και έντονη
παρουσία της αστυνομίας 2 με 3 ημέρες αφότου έγινε εκκένωση
της κατειλημμένης Πρυτανείας, σε έναν τόπο συνάντησης για
μικρές/ους και μεγάλους/ες. Εδώ και ενάμιση μήνα γίνονται
καθημερινά δεκάδες πολιτικές εκδηλώσεις, αντι-μαθήματα,
συνελεύσεις, συζητήσεις, δημιουργικά πολιτιστικά δρώμενα
δίνοντας ζωή μέσα στις άχαρες ημέρες των απαγορεύσεων.
Κοινώς, όσα δημιουργούνταν από φεστιβάλ όπως το Άμεσης
Δημοκρατίας για 3 ή όσες ημέρες διαρκούσαν, τώρα υπάρχουν με
διαρκή ροή και χιλιάδες κόσμου καθημερινά. Σίγουρα σ’ αυτό
βοηθάει και η τοποθεσία του, από χωροταξικής άποψης, καθώς
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Όμως, αυτό είναι η ουσιαστική
επανανοηματοδότηση τόσο του ασύλου όσο και του δημόσιου χώρου
καθ’ αυτού. Ένα πανεπιστήμιο επανοικειοποιημένο, ανοιχτό και
πραγματικά κοινωνικό. Δεν είναι καθόλου αμελητέο όλο αυτό.
Αντιθέτως, στέκεται απέναντι στο κράτος και στις πρυτανικές
αρχές που το ονειρεύονται γεμάτο αστυνομία και αποκλειστικά
για μαθήματα.
Όλα αυτά από ένα υποκείμενο ακηδεμόνευτο που δρα άλλοτε
αυθόρμητα, καθώς βλέπει το μέλλον του κάτω από τις επιταγές
της εξουσίας και την μπότα ενός μπάτσου κι άλλοτε με βάση τις
συλλογικές αποφάσεις, την δημιουργία, την αμφισβήτηση και το
ξεπέρασμα των στενών ορίων του παραταξιοκεντρικού φοιτητικού
συνδικαλισμού.
Σίγουρα οι δυναμικές που παράγονται από όλα αυτά δεν μπορούν
να προβλεφτούν. Όμως, δεν μπορούμε να μην σταθούμε σε αυτό σαν
κάτι το μεγαλειώδες.
Το παραπάνω στέκεται ως μία προσπάθεια ανασκόπησης των
τελευταίων μηνών και όχι ως μία ωραιοποίηση καταστάσεων. Όλα
αυτά ενυπάρχουν με τα καλά και τα στραβά, όπως οι εικόνες
συνωστισμού με το περίφημο πάρτι, που αποτελεί ταυτόχρονα το

μόνο πράγμα με το οποίο ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ σε εδώ και 2 μήνες
αγώνα και μαζικότατων διαδηλώσεων. Σημείωση: πάλι όσοι/ες
δραστηριοποιούνται μέσα στα πανεπιστήμια- άτομα από
φοιτητικούς συλλόγους και αλληλέγγυοι/ες- παρενέβησαν
προκειμένου να λήξει.
Για να φτάσουμε στην ημερομηνία ορόσημο της 15 Απρίλη, όπου
σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές θα εφαρμοστεί πιλοτικά η
πανεπιστημιακή αστυνομία.
Τελευταία φορά πάντως, η εικόνα των ΜΑΤ στα πανεπιστήμια είχε
ως αποτέλεσμα να κατέβουν στους δρόμους δεκάδες χιλιάδες
άτομα. Και το σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει συνέχεια σε
οποιαδήποτε κλιμάκωση της βίας από πλευράς του κράτους.
Γιατί μπροστά στην καταστολή, λάμπουν τα μάτια της οργής και
της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον.
Ακολουθεί φωτογραφική ανασκόπηση:

Φωτογραφία του InfoLibre, από την πανεκπαιδευτική πορεία στις
8/4 λίγο πριν οι κατειλημμένες σχολές του campus συνταντηθούν
με τον κόσμο της συμβολικής κατάληψης στο Ολύμπιον

Η συνέντευξη τύπου που δόθηκε από εκπρόσωπους των φοιτητικών
συλλόγων του Α.Π.Θ.

Ένα μικρό δείγμα του μεγέθους της επανοικειοποίησης των
πανεπιστημιακών χώρων. Από το πρώτο bazaar οικονομικής
ενίσχυσης για τα συλληφθέντα της κατάληψης Πρυτανείας.

Εκκένωση της Πρυτανείας Πράξη
πανεπιστημίων της εξουσίας.
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Κάποια από τα προγράμματα των καταλήψεων.

Ως Δαμέ – Η Κυπριακή Άνοιξη –
Ανταπόκριση από την Κύπρο
Συσπείρωση Ατάκτων, Απρίλιος 2021
To 2020 βρίσκει την κυπριακή κοινωνία σε έντονο αναβρασμό. Μια
σειρά από ζητήματα δημιουργούν ένα έκρυθμο κλίμα που οδηγεί
την κοινωνία να αναζητά τρόπο αντίδρασης έναντι των
προβλημάτων που βιώνει. Αρχικά το τέλμα που δημιουργήθηκε στις
συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού μετά το τελευταίο ναυάγιο
του 2017 ενέτεινε την ανησυχία για το μέλλον της επανένωσης
του νησιού και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή, ενώ οι
δηλώσεις και διά στόματος Αναστασιάδη για δύο κράτη αποτελούν
πλέον πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, ανασύρονται στην επιφάνεια
αποκαλύψεις σκανδάλων, με κυριότερο την παραχώρηση υπηκοοτήτων
μέσω του επενδυτικού προγράμματος πολιτογραφήσεων σε άτομα που
διώκονται ποινικά για διάφορα σοβαρά αδικήματα (υπεξαίρεση
χρημάτων, ηγέτες δικτατορικών καθεστώτων κ.ά.). Την ίδια
στιγμή, γινόμαστε μάρτυρες ολοένα και περισσότερων αυταρχικών
πρακτικών εκ μέρους του κράτους και της παρούσας κυβέρνησης,
όπως η πειθαρχική δίωξη εκπαιδευτικού από το Υπουργείο
Παιδείας για «προσβλητικούς και ανόσιους» πίνακες, και το
ένταλμα έρευνας σε κατοικία ατόμου που θεωρήθηκε διαχειριστής
σελίδας σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης που σατίριζε την Υπουργό
Δικαιοσύνης, πράγμα που τελικά κρίθηκε παράνομο από το
δικαστήριο.
Μέσα σε αυτό το κοινωνικό κλίμα, νέες μορφές ελέγχου
χρησιμοποιούνται με πρόφαση την διαχείριση της πανδημίας. Τον
Μάρτιο του ‘20 επιβάλλεται λοκντάουν, απαγορεύεται η
κυκλοφορία το βράδυ και ρυθμίζεται η διακίνηση μέσα από την
αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Η εργαλειοποίηση της πανδημίας
γίνεται εμφανέστερη με την απαγόρευση διακίνησης μέσω των

οδοφραγμάτων, πριν ακόμη κλείσουν τα αεροδρόμια ή ληφθούν
οποιαδήποτε άλλα μέτρα διαχείρισης της πανδημίας, γεγονός που
προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η πρώτη δράση πολιτικής
ανυπακοής πραγματοποιείται από ελληνοκύπριους διαδηλωτές μία
μέρα μετά το μονομερές κλείσιμο των οδοφραγμάτων, οι οποίοι
κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να μπουν στη
νεκρή ζώνη στην οδό Λήδρας-Λοκματζί στο κέντρο της Λευκωσίας,
ενώ μια βδομάδα μετά πραγματοποιείται και δεύτερη κοινή
διαμαρτυρία. Και στις δύο περιπτώσεις σημειώνονται κάποια
επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, η οποία δεν
δίστασε να τραμπουκίσει ελληνοκύπριους και να ψεκάσει με σπρέυ
πιπεριού τουρκοκύπριους διαδηλωτές.
Με αφορμή τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται η κυβέρνηση
μετατρέπει το κέντρο πρώτης υποδοχής προσφύγων «Πουρνάρα» σε
κλειστό κέντρο κράτησης, σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου
περιορίζει και φυλακίζει εκατοντάδες αιτούντες άσυλο. Οι
αιτούντες διαμένουν σε σκηνές για μήνες μέσα σε άθλιες
συνθήκες, σε ένα χώρο του οποίου οι υποδομές δεν μπορούν να
καλύψουν βασικές ανάγκες διαβίωσης. Στις 31 Μαΐου ομάδες του
αντιεξουσιαστικού/αναρχικού χώρου, που αργότερα θα αποτελέσουν
μαζί με άλλες την πλατφόρμα “Ως δαμέ”, καλούν σε διαμαρτυρία
υπέρ του ανοίγματος της Πουρνάρας και για καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης των αιτητών ασύλου. Η διαμαρτυρία συγκεντρώνει
εκατοντάδες κόσμου, παρά τα απαγορευτικά μέτρα και την απειλή
εξωδίκων. Άτομα θα λάβουν εξώδικο πρόστιμο για τη συμμετοχή
τους στην πορεία, ή θα κατηγορηθούν για «διέγερση» προς
παραβίαση των μέτρων τα οποία απαγόρευαν τις συναθροίσεις.
Στις 26 Αυγούστου, με διάταγμά της η κυβέρνηση ρητά εξαγγέλλει
την απαγόρευση διαδηλώσεων και διαμαρτυριών. Στις 28 Νοεμβρίου
πραγματοποιείται η πρώτη διαμαρτυρία μετά την απαγόρευση
διαδηλώσεων. Καλείται από τις ίδιες ομάδες, ενώ έχει πλέον
κεντρικούς άξονες την υγεία και την ελευθερία. Σε μια
πρωτοφανή επίδειξη αυταρχισμού για αποτροπή διεξαγωγής της
πορείας παρατάσσονται στον δρόμο οι αντιοχλαγωγικές ομάδες της
αστυνομίας, η αύρα νερού «Αίαντας», ενώ ο χώρος

βιντεοσκοπείται από drone και ο κόσμος τραμπουκίζεται από
μπάτσους. Η πορεία δεν καταφέρνει να ξεκινήσει ποτέ από το
σημείο έναρξης που είχε ανακοινωθεί και όσα άτομα καταφέρνουν
να συναντηθούν, πραγματοποιούν την πορεία υπό την ανησυχία για
προθέσεις έντονης καταστολής. Η αντίδραση του κράτους δείχνει
αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει: το κράτος ανασύρει την βία
με σκοπό να αποσιωπήσει κάθε είδους αντίδραση.
Η συνέχεια θα δοθεί στις 13 Φεβρουαρίου, όταν πραγματοποιείται
η πρώτη κινητοποίηση από την πλατφόρμα Ως Δαμέ. Η κινητοποίηση
εναντιώνεται στον κρατικό αυταρχισμό, τη διαφθορά και τη
διαχείριση της πανδημίας με όρους καταστολής και προβάλλει
σειρά διεκδικήσεων, όπως την κατάργηση της απαγόρευσης των
διαδηλώσεων, τη στήριξη των ανέργων, μεταναστών/τριών και
αιτούντων ασύλου. Η Αστυνομία παρατάσσει πάνοπλο τον
αντιοχλαγωγικό ουλαμό, την αύρα «Αίαντας» και τις κλούβες.
Ζητά από τους διαδηλωτές να διαλυθούν ανακοινώνοντάς τους ότι
βάσει του διατάγματος η διαδήλωση απαγορεύεται.
Όταν οι διαδηλωτές επιχειρούν να προχωρήσουν με την
κινητοποίηση, η αστυνομία εξαπολύει βία άνευ προηγουμένου για
τα δεδομένα της Κύπρου. Διαδηλωτές ξυλοκοπούνται και
τραυματίζονται με σημαντικότερο τον τραυματισμό διαδηλώτριας
στο μάτι μετά από βολή του τεθωρακισμένου ρίψης νερού.
Συλλαμβάνονται και σέρνονται στο τμήμα όπου τους
απαγγέλλονται διάφορες κατηγορίες.
Όπως ήταν αναμενόμενο τα κυρίαρχα ΜΜΕ προσπαθούν να θάψουν το
γεγονός, ενώ κατηγορούν τους διαδηλωτές ως αρνητές των μέτρων,
βίαιους και επιθετικούς. Η πραγματικότητα όμως του τι συνέβη
διαχέεται κατά βάση μέσα από βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης, όπου διαφαίνεται ξεκάθαρα η απρόκλητη βία την οποία
βίωσαν οι διαδηλωτές. Η κατακραυγή είναι έντονη και στις 20
Φεβρουαρίου καλείται νέα πορεία ως απάντηση στην κρατική βία
της προηγούμενης. Το συντονιστικό της Ως Δαμέ, που έχει εν τω
μεταξύ συστήσει ομάδα νομικής στήριξης και ιατρική ομάδα,
καλεί εκ των προτέρων την αστυνομία να μείνει μακριά και

αναλαμβάνει την περιφρούρηση της πορείας (τήρηση αποστάσεων,
μάσκες). Η πορεία έχει μαζικότατο χαρακτήρα, με 10,000 κόσμου
να διαδηλώνουν κατά της αστυνομικής βίας, της κρατικής
διαφθοράς με έντονα αντιφασιστικό και ταξικό χαρακτήρα
καταγγέλλοντας ταυτόχρονα το εκκλησιαστικό και πολιτικό
κατεστημένο.

Η πλατφόρμα Ως Δαμέ δεν ξεκινά με την πορεία της 13ης
Φεβρουαρίου, αν και αυτή ήταν η πρώτη πορεία που ονομάστηκε
Ως Δαμέ.
Οι ομάδες που αποτελούν τον κορμό αυτής της πλατφόρμας,
δραστηριοποιούνται την τελευταία δεκαετία στην Κύπρο, ενώ
άτομα από τις ομάδες συμμετέχουν ενεργά σε κινηματικές
διαδικασίες από τις αρχές του ‘80. Οι ομάδες που αποτελούν τη
συνέλευση της Ως Δαμέ λειτουργούν με αμεσοδημοκρατικές
διαδικασίες, όπως και η ίδια η συνέλευση. Οι πλείστες ομάδες
συνεργάζονται εδώ και χρόνια, είτε με συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων/πορειών/φεστιβάλ είτε με συνδιαχείριση κοινωνικών
χώρων, συλλογική συγγραφή/ανταλλαγή άρθρων για διάφορα
κινηματικά έντυπα, κλπ, ενώ από το καλοκαίρι του 2019 υπάρχει
μια ενεργή προσπάθεια για δημιουργία πλατφόρμας συνδιοργάνωσης
και αλληλεγγύης ανάμεσα στις διάφορες ομάδες/συνελεύσεις του
ριζοσπαστικού χώρου στον νότο. Το Ως Δαμέ, ενώ ξεκίνησε ως
τίτλος πορείας ενάντια στη διαχείριση του κορονοϊού με όρους
καταστολής, κατέληξε να αποτελεί πλέον μια πλατφόρμα
συνεργασίας ομάδων με διαθεματικότητα στις διεκδικήσεις της
και ξεκάθαρα πολιτικά προτάγματα σε ζητήματα εργασιακά,
μετανάστευσης-αντιφασισμού, έμφυλων διακρίσεων-πατριαρχίας,
ριζοσπαστικής οικολογίας και αποανάπτυξης, ενώ επιπλέον
κεντρικό ρόλο έχει και η ομοσπονδιακή επανένωση της χώρας.
Η μέχρι τώρα πορεία του Κυπριακού, που οδηγείται με κάθε κύκλο
συνομιλιών σε αδιέξοδο και στη ντε φάκτο διχοτόμηση, έρχεται
στο προσκήνιο στη συγκυρία του Ως Δαμέ, σε πολλαπλά, τέμνοντα

επίπεδα. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η κυβέρνηση πριν ακόμη
φτάσει ο κορονοϊός στη χώρα εργαλειοποίησε την πανδημία και
ανακοίνωσε το κλείσιμο τεσσάρων εκ των οδοφραγμάτων,
μονομερώς, ενώ δεν είχαν ακόμα εμφανιστεί κρούσματα ούτε στο
νότιο ούτε στο βόρειο μέρος του νησιού κανονικοποιώντας με
αυτό τον τρόπο τον διαχωρισμό τόσο σε υλική όσο και
συνειδησιακή βάση. Η μη λύση του Κυπριακού έρχεται να συνδεθεί
με το σκάνδαλο των διαβατηρίων, με τις μεγάλες αναπτύξεις και
τη διαπλοκή μεγαλοεπιχειρηματιών, μεγαλοδικηγόρων και
πολιτικών από όλο το φάσμα των κομμάτων συμπεριλαμβανομένου
και του προέδρου της βουλής· η δυνατότητα μονοπώλησης της
εξουσίας σε στρεβλό κράτος που ελέγχει μέρος των εδαφών της
χώρας με το σύνταγμα σε αναστολή, είναι ικανή και αναγκαία
συνθήκη για τη διαπλοκή. Προσφάτως δε και με φόντο τις
βουλευτικές εκλογές του 2021, η κυβέρνηση για να ενισχύσει τη
δημοτικότητα του κυβερνώντος κόμματος στους ψηφοφόρους του
(ακρο)δεξιού τόξου, ταύτισε την πράσινη γραμμή με σύνορα όπως
ο Έβρος, και τοποθέτησε τον Φεβρουάριο του 2021
συρματοπλέγματα κατά μήκος της πράσινης γραμμής σε περιοχές
που διατείνεται ότι χρησιμοποιούν μετανάστες/πρόσφυγες για να
εισέλθουν εντός των εδαφών που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η πλατφόρμα Ως Δαμέ φαίνεται να στηρίζεται από όλο το φάσμα
της
αριστεράς
στην
Κύπρο,
κοινοβουλευτικής
και
εξωκοινοβουλευτικής. Το Ως Δαμέ είναι ένα κίνημα που επιθυμεί
την ανοιχτότητα, ειδικότερα στον κόσμο που μοιράζεται τις
ίδιες ανησυχίες και θέλει να διεκδικήσει το δικαίωμα στην
αλλαγή κατεβαίνοντας στον δρόμο. Άλλωστε το πλαίσιο του Ως
Δαμέ είναι ξεκάθαρο «Καλούμε οργανώσεις, συλλογικότητες και
ομάδες να συνυπογράψουν και να συμπορευθούν μαζί μας. Φοράμε
μάσκες, κρατάμε αποστάσεις. Τονίζουμε για άλλη μια φορά πως οι
κινητοποιήσεις μας έχουν ξεκάθαρο αντιφασιστικό και ταξικό
χαρακτήρα και ως εκ τούτου εθνικιστικά και θρησκευτικά σύμβολα
και συνθήματα δεν είναι ευπρόσδεκτα».
Η Ως Δαμέ δεν είναι ένας φορέας που θα διεκδικήσει κομμάτι της
εξουσίας, αλλά μια πλατφόρμα που προσπαθεί να διεκδικήσει τα
προτάγματα από τα κάτω και όχι με τον συστημικό τρόπο, μέσα
από τις έδρες του κοινοβουλίου. Φαίνεται ότι καταφέραμε να
εκφράσουμε τις ανησυχίες και την οργή ενός σημαντικού
κομματιού της κοινωνίας στη σημερινή συγκυρία. Θέλουμε να
παρεμβαίνουμε στο πολιτικό σκηνικό μέσω των δράσεών μας και

φαίνεται να το έχουμε επιτύχει σε μεγάλο βαθμό, καθώς
καταφέραμε να επηρεάσουμε τον δημόσιο λόγο. Πολλά από τα
ζητήματα που έθεσε το Ως Δαμέ, ανάγκασαν θεσμικούς φορείς –
την κυβέρνηση και σχεδόν όλα τα κόμματα- να τοποθετηθούν ως
επί το πλείστον για να μας επιτεθούν. Το γεγονός ότι οι πιο
πρόσφατες δημοσκοπήσεις του κρατικού καναλιού έδειξαν ότι το
45% των ερωτώμενων συμφωνεί με τις διαδηλώσεις Ως Δαμέ, δίνουν
ακόμα μεγαλύτερο βήμα, ρόλο και λόγο στην πλατφόρμα.

Η ελληνοκυπριακή κοινωνία δεν είναι συνηθισμένη να διαδηλώνει
και να διεκδικεί. Το «κρύψε να περάσουμεν» είναι βαθιά
ριζωμένο στην αντίληψη τουλάχιστον των μεγαλύτερων ηλικιακά
ομάδων. Τα σκάνδαλα που ξεσπούσαν κατά καιρούς ήταν ένα πολύ
μικρό μέρος των όσων όλοι γνώριζαν αλλά κανείς δεν μιλούσε
για αυτά. Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι για να βγει
στη δημόσια σφαίρα το σκάνδαλο των διαβατηρίων (να
σημειώσουμε το θέμα είχε τεθεί από κάποιες από τις ομάδες του
Ως Δαμέ τουλάχιστον ένα χρόνο προηγουμένως και όλοι το
γνώριζαν), έπρεπε να αναδειχθεί από ξένα ειδησεογραφικά
πρακτορεία, ενώ τα τοπικά μέσα, χρηματοδοτούμενα από τα
τοπικά πολιτικά κόμματα και σε συνεργασία με αυτά,
κατηγόρησαν τους ξένους δημοσιογράφους σαν πράκτορες της
Τουρκίας, για να ρίξουν στάχτη στα μάτια των «ιθαγενών» για
ακόμα μια φορά.
Μέσα στο κλίμα της εποχής, με την οικονομική κρίση, τα
σκάνδαλα με τα διαβατήρια, την υφαρπαγή της γης και τη
λεηλασία του περιβάλλοντος, τα σκάνδαλα για σεξουαλική
κακοποίηση, το κλείσιμο των οδοφραγμάτων και τη διχοτομική
πολιτική που προωθεί η κυβέρνηση, γεννήθηκε το κίνημα Ως Δαμέ.
Ο κόσμος που έχει εδώ και καιρό χάσει την ελπίδα του ότι
κάποιο κόμμα ή χαρισματικοί ηγέτες θα βρεθούν για να τον
σώσουν, είδε μια ομάδα ατόμων να θέτει όλα αυτά τα ζητήματα
στη δημόσια σφαίρα και να απαιτεί αλλαγή μέσα από κινηματικές
διαδικασίες. Αυτές οι ομάδες του έδωσαν την ευκαιρία να βγει

στον δρόμο και να εκφράσει την αγανάκτησή του για όλα αυτά τα
ζητήματα που τον προβληματίζουν.
Ένα από τα θετικά της νέας κοινωνικής κατάστασης που κομίζει
το Ως Δαμέ είναι η γέννηση άλλων ομάδων και πρωτοβουλιών, με
παράδειγμα τη φεμινιστική πρωτοβουλία της 8ης Μαρτίου, ενώ
πολιτικοποιούνται νέα άτομα πιο ριζοσπαστικά. Όσο οξύνονται οι
αντιθέσεις και ο κόσμος βιώνει την επίθεση του καπιταλιστικού
συστήματος στις ζωές μας, το Ως Δαμέ θα είναι επίκαιρο και θα
μπορεί να εκφράζει κομμάτια της κοινωνίας που έχουν
αποκλειστεί και αποσιωπηθεί. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη
συνέχεια του Ως Δαμέ ή να προβλέψουμε τη διάρκειά του, το
δεδομένο όμως είναι ότι όσο ο κόσμος συνεχίζει να στηρίζει
τόσο θα μπορεί να συνεχίζει και το Ως Δαμέ. Για να συνεχίζει,
όμως, να υπάρχει και να πιέζει, πρέπει να συνεχίσει να
σχολιάζει θέματα από την επικαιρότητα και την πολιτική
κατάσταση, με ριζοσπαστικές ιδέες και οπτικές που το σύστημα
δεν επιτρέπει συνήθως να ακούγονται στον δημόσιο λόγο.
Από τη πλευρά μας, ως ομάδα που συμμετέχουμε στη συνέλευση του
Ως Δαμέ, θεωρούμε σημαντικό να συνεχιστεί η παρουσία του.
Δυστυχώς λόγω της πανδημίας και των περιορισμών δεν έχουμε τη
δυνατότητα να συναναστραφούμε με τον κόσμο που συμμετέχει και
στηρίζει. Θεωρούμε πάντως πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στην
κυπριακή κοινωνία για πρώτη φορά δημιουργείται μέσω του Ως
Δαμέ μια συνειδητοποίηση της διαθεματικότητας των κινημάτων,
καθώς βλέπουμε ομάδες με διαφορετικές διεκδικήσεις να
συνεργάζονται και να κατεβαίνουν μαζί στον δρόμο. Αυτό ήταν
ένα στοίχημα που είχε βάλει το Ως Δαμέ από την πρώτη πορεία.
Φαίνεται τώρα για πρώτη φορά στην Κύπρο να γίνεται επιτυχώς ο
συνδυασμός στον δρόμο διαφορετικών κομματιών της κοινωνίας με
διαφορετικές διεκδικήσεις, με κοινή αφορμή την κρατική
αυταρχική πολιτική και την αγανάκτηση που δημιουργήθηκε.

Οι
νέοι
χωριστά
και
οι
μπάτσοι άλλο πράμα, όποιος
τους θέλει αντάμα πληρώνει
ακριβά
Αστυνομία στα Πανεπιστήμια. Ποιος δεν νοιώθει πληγωμένος άραγε
από αυτή την είδηση και ποιος δεν νοιώθει ντροπιασμένος από
αυτή την εξέλιξη; Με το κεφάλι κάτω ακούνε τα νέα αυτοί που
ανέβηκαν στην Ταράτσα της Νομικής, έτοιμοι να πετάξουν και που
από τις στάσεις της Ακαδημίας, τους κοιτούσαν οι απλοί
άνθρωποι σαν σύγχρονους ημίθεους. Με το κεφάλι κάτω και όσοι
πάτησαν το Πολυτεχνείο πριν πέσει η πόρτα. Mπάτσοι στη Νομική
και στο Πολυτεχνείο και στο Φυσικό ρε παιδιά; Μας χαμογελάνε
από τη κόλαση και ο Καλύβας και ο Καραπαναγιώτης για τη δροσιά
που πήραν και βιάζονται τα φαντάσματά τους να βρεθούν εκεί
στην πόρτα της Νομικής στη Σόλωνος και πιο κάτω στο καφενείο
απέναντι από το Φυσικό να κρυφακούνε μεγαλοφώνως και να
προκαλούν με το γνωστό θα πας στον Έβρο Λάκη. Πάλι με το
Καλύβα παρέα; πως έγιναν έτσι τα πράγματα ρε φίλε, πως
διαλύθηκε έτσι η ζωή!
Κι όμως όλα αυτά τα ανείπωτα οικοδομήθηκαν σιγά σιγά με
πράξεις του κράτους και με παραλήψεις του φοιτητικού κινήματος
Ντοκουμέντο 1.

1980 ένα χρόνο μετά τις καταλήψεις του 79

Γράφαμε Συγκριτική Οικονομία στο μεγάλο αμφιθέατρο της Νομικής
στο υπόγειο. Με το που μοίρασε τα θέματα η Μίνογλου ξεσπάει
μια μεγάλη αντίδραση από κάτω με το πρωτάκουστο για εκείνη την
εποχή: τι θέματα είναι αυτά δεν είναι στην ύλη και άλλα
πρωτοφανή. Και ήταν πρωτάκουστα και πρωτοφανή διότι τα
ερωτήματα αυτά της διαμαρτυρίας ερχόταν από τα νεότευκτα τότε
Λύκεια. Γίνεται κάτι σαν συνέλευση και όλοι ήθελαν να
αποσυρθούν τα θέματα. Αν και δεν είχα διαβάσει ωστόσο “έβλεπα”

τα θέματα και μου άρεσαν. Σηκώνομαι και λέω επί λέξει. Αν
αλλάξετε τα θέματα θα φύγω εγώ και μάλιστα οριστικά διότι όλες
οι φωνές αυτές είναι ανθρώπων που σκοπεύουν να διοριστούν στον
ΟΤΕ και στη ΔΕΗ και δεκάρα δεν δίνουν για τίποτα, για ένα
χαρτί βρίσκονται εδώ. Πράγματι η καθηγήτρια δεν αλλάζει τα
θέματα και εγώ από φιλοτιμία κάθομαι και γράφω. Από τα 4
έγραψα τα 3 και μου έβαλε 10. Μόλις αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες
ένας δίπλα μου που είναι τώρα ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρείας
δημοσκοπήσεων μου λέει μπράβο είσαι άλλος φοιτητής εσύ και του
λέω άσε τις μαλακίες ρε μαλάκα, αναρχική αδεία. Δεν υπήρξα
καλός μαθητής ποτέ αλλά μορφωτικά είχα ένα επίπεδο και αυτό
συνέβαινε με όλους τους μεταπολιτευτικούς. Ήταν η πιο κρίσιμη
περίοδος όπου άλλαζε ο ανθρωπολογικός τύπος του φοιτητή πολύ
πριν η πληροφορική -η οποία ήταν ακόμα στα συρτάρια της
δανειστικής του Πλανητάριου- κάνει ενεργή την παρουσία της και
η οποία ευθύνεται για τον μετέπειτα τεμαχισμό. Ενώ λοιπόν
μέχρι τότε οι φοιτητές ήταν πιο μορφωμένοι από τους καθηγητές
αλλάζει η καμπύλη υπέρ των καθηγητών και μάλιστα πριν την
είσοδο των καθηγηταράδων και την αποκατάσταση των μορφωμένων
(Γιανίτσης βοηθός τότε)που έγινε μαζικά την δεκαετία του 80.
Ένα άλλο δομικό στοιχείο αυτής της αφυδάτωσης είναι ότι η
συμμετοχή εξαντλούνταν στο πτυχίο. Σπουδάζουμε πλέον για ένα
χαρτί και αυτό είναι ότι πιο διαλυτικό στον ίδιο το θεσμό.
Όλα αυτά προανήγγειλαν το ερχομό της ΔΑΠ σαν ηγεμονική δύναμη
την ΔΑΠ η οποία ποτέ δεν είχε ξεπεράσει τα ποσοστά των
μαοικών. Η Αριστερά παρακολουθούσε τις εξελίξεις και έπεσε
μέχρι τέλους με το Λεφτά για την Παιδεία και όχι για το ΝΑΤΟ
αδυνατώντας να αξιοποιήσει οτιδήποτε αναδυόταν από τους νέους
ρυθμούς.
Ντοκουμέντο 2. Δεκαετία του 90.
Είμαι στο Πολυτεχνείο στο κτίριο Γκίνη και στο διάδρομο έχω
“κολλήσει” σε δύο αφίσες για ώρα κοιτώντας τες και
συλλογιζόμενος.

Η μία ήταν της ΔΑΠ τετραχρωμία 70/100 άψογη όπου είχε ένα
τίτλο: Στην Αράχοβα θα γίνει …. αφήνοντας να εννοηθούν τα
υπόλοιπα και από κάτω μόνο τηλέφωνα κατά έτος. Τι ωραία λέω
αναπολώντας τα καλέσματα σαν ΠΣΚ αλλά σαν άλλες παρατάξεις για
Αράχοβα για καταφύγια στον Όλυμπο για Νησιά για για για…
Δίπλα ήταν μια κακομοίρικη αφίσα των εαακ ή ναρ όπου είχε ένα
σγουρομάλλη νέο και μια συντρόφισσα δίπλα, πρότυπο
ετεροκανονικότητας που λέμε με γροθιές όπου μόνο το αμπέχονο
έλλειπε. Ήταν ο τύπος της “αγωνιστικής” πανούκλας παρμένος από
το 74. Στη συζήτηση που προκάλεσα εκείνη τη στιγμή με έναν
φοιτητή αριστερό του λέω καλά δεν ντρέπεστε να βγάζετε τέτοιες
αφίσες ? γιαπί μου λέει. Βρε του λέω εδώ προτείνει η ΔΑΠ τη
χαρά και εσείς τη μιζέρια. Δεν καταλάβαινε πως η χαρά για το
74 μετατρέπεται σε μιζέρια το 2000. Είναι αλήθεια ότι τα
παιδιά δεν το κάνουν από μιζέρια αλλά από πολιτικό έλλειμμα
άσχετα αν το μήνυμά τους εκπέμπει μιζέρια. Δεν είναι μίζεροι
οι ίδιοι κάθε άλλο αλλά ο τρόπος πολιτικής απεύθυνσης τους και
γι αυτό βρίσκονται στα βάραθρα
Το πολιτισμικό προβάδισμα και η πολιτική και πολιτιστική
ηγεμονία είχε χαθεί και αυτό οι πιο πάνω αφίσες το έδειχναν
καθαρά. Μαζί λοιπόν με την ασημαντότητα κυριάρχησε και η
ρηχότητα της ΔΑΠ και τσούπ οι μπάτσοι στις σχολές.
Η συνεχής ανανέωση του προτάγματος δεν έγινε, το νόημα της
ακαδημαϊκότητας απέδρασε και έμειναν τα ιδρύματα απογυμνωμένα
περιμένοντας νέες ταράτσες της νομικής,νέα καφενεία στη
Σόλωνος απέναντι από το Φυσικό, νέους εκφωνητές του
ραδιοφωνικού σταθμού των ελεύθερα αγωνιζόμενων φοιτητών, νέος
διαφωτισμός για να μην λέμε πολλά, που θα συγκλονίσουν το
κόσμο και μακάρι να είμαστε σε μια στάση της Ακαδημίας να
βλέπουμε τα εγγόνια μας έστω πάνω στην Ταράτσα της Νομικής
έτοιμα να πετάξουν. Και αυτά θα γίνουν διότι όποιος θέλει
αντάμα την νεότητα και την αστυνομία πληρώνει ακριβά.
Έξω οι Μπάτσοι από τις σχολές.

Νώντας Σκυφτούλης

Απαντήσεις
του
Κώστα
Παπαδάκη: Τα ψέμματα του
κ.Χρυσοχοΐδη τελειώνουν.
ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΟΥ
κ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΝΑ ΜΗΝ
ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !
Λίγο πολύ έχει δημοσιοποιηθεί το ιστορικό της χθεσινής
σύλληψης και κράτησής μου μαζί με τον Θανάση Καμπαγιάννη. Για
την πληρότητα της καταγραφής και για κάποιες επιβαλλόμενες
απαντήσεις σε προκλήσεις και ψέμματα και εκστομίστηκαν σήμερα
από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στη Βουλή για όσα έγιναν
χθες σημειώνω τα ακόλουθα :
Την Κυριακή 6/12/2020 βρέθηκα στις 11.30 π.μ. περίπου στην
διασταύρωση των οδών Ναυαρίνου και Χαριλάου Τρικούπη στην
Αθήνα προσπαθώντας μόνος μου με ένα λουλούδι στο χέρι να φτάσω
στο χώρο του μνημείου του Αλέξη Γρηγορόπουλου, προκειμένου να
το καταθέσω. Ο αστυνομικός κλοιός που είχε παραταχθεί κατά
μήκος της Χαριλάου Τρικούπη εμπόδιζε την πρόσβαση προς τα κάτω
(προς την οδό Ζωοδόχου Πηγής) και μου δήλωσαν ότι απαγορεύεται
ακόμα και η μεμονωμένη κατάθεση λουλουδιού και προσπέλαση στο
μνημείο, παρά το γεγονός ότι η απαγόρευση αυτή δεν
συμπεριλαμβανόταν στην απαγορευτική για τις συναθροίσεις
απόφαση αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. την προηγούμενη ημέρα.
Δέχτηκα αναγκαστικά την απόφαση αυτή και παρέμεινα στο σημείο,
προκειμένου να συνδράμω με τις νομικές μου υπηρεσίες σε ομάδα,

η οποία επρόκειτο να προσέλθει για να πραγματοποιήσει
ολιγομελή συγκέντρωση με απόλυτη τήρηση των μέτρων ασφαλείας
(μάσκες και αποστάσεις), όπως και έγινε μετά από λίγα λεπτά.
Αντικείμενο της συνδρομής μου ήταν η διαμεσολάβηση μου προς
την αστυνομία, προκειμένου να επιτραπεί η πραγματοποίηση της
συγκέντρωσης αυτής, καθώς και να επιτραπεί σε αντιπροσωπεία
των συγκεντρωμένων, σχεδόν όλων μελών του Σ.Ε.Κ., να
καταθέσουν λουλούδια στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Στην σχετική προσπάθεια συμμετείχε υπό την ιδιότητα του και
αυτός ως δικηγόρος ο Θανάσης Καμπαγιάννης.
Στην διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ενώ το κλίμα συζήτησης
με τον επί τόπου επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων ήταν
άριστο χωρίς καμία ένταση και μάλιστα καθώς ο ίδιος
αναγνώριζε ότι η τήρηση των μέτρων από τους συγκεντρωμένους
ήταν πλήρης, μας ανακοίνωσε ότι δυστυχώς για αυτόν έχει
άνωθεν εντολές να συλλάβει όλους τους παρευρισκομένους,
μεταξύ των οποίων και τους δικηγόρους. Ευτυχώς εξαίρεσε τους
φωτορεπόρτερ και τους δημοσιογράφους. Και τούτο παρά το
γεγονός, ότι ο ίδιος γνώριζε και μετέφερε στα ανώτερα
κλιμάκια, ότι βρισκόμαστε υπό την ιδιότητα μας ως δικηγόρων,
πλην όμως η εντολή ήταν σαφής ότι πρέπει να συλληφθούμε και
εμείς.
Επιβιβαστήκαμε στα τρία μισθωμένα λεωφορεία που χρησιμοποιεί η
ΕΛ.ΑΣ., με τα οποία μεταφερθήκαμε στην οδό Πέτρου Ράλλη, στο
κτίριο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών. Εκεί, αφού αποβιβαστήκαμε,
κρατηθήκαμε σε ένα κοινό χώρο κράτησης, μία κλειστή αίθουσα με
ελλιπή αερισμό 62 κρατούμενοι και περί τους 20 αστυνομικούς.
Αργότερα προσήχθησαν εκεί και αρκετοί άλλοι κρατούμενοι.
Κατά την διάρκεια, μετά την αποβίβασή μας και μέχρι την
κράτηση μας ελεγχθήκαμε κατά τα προβλεπόμενα όσον αφορά τα
προσωπικά μας αντικείμενα από αστυνομικούς, που με τα ίδια
γάντια ερευνούσαν τα αντικείμενα δεκάδων ανθρώπων.
Περί τη μιάμιση ώρα μετά, οι δύο συνήγοροι Παπαδάκης και

Καμπαγιάννης, κληθήκαμε προκειμένου κατά προτεραιότητα να
υποβληθούμε στις περαιτέρω διαδικασίες που ήταν η διενέργεια
της σήμανσης αλλά και η κλήση μας σε απολογία στην
προανάκριση, όπως και έγινε. Κατά την κλήση μας σε απολογία
μας αποδόθηκε το αδίκημα της παραβίασης του Π.Κ. 285
(Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών). Απολογηθήκαμε
αμέσως, αφού ρίξαμε μία πρόχειρη ματιά στην ελλιπέστατη
δικογραφία, αρνηθήκαμε τις κατηγορίες και ζητήσαμε την ποινική
και πειθαρχική δίωξη κάθε υπευθύνου α) για το αδίκημα της
παράβασης καθήκοντος Π.Κ. 259 συνιστάμενο στην από μέρους
εκείνων που διέταξαν την παραπομπή και σύλληψη μας παραβίαση
του καθήκοντος των δημοσίων αρχών να σέβονται το δικηγορικό
λειτούργημα (άρθρο 34 παρ. 1 Κώδικα περί Δικηγόρων), καθώς
επίσης β) και για το ίδιο το αδίκημα το Π.Κ. 285, αφού οι
συνθήκες κράτησης μας εμπεριείχαν πολλαπλάσια μεγαλύτερη
παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και κινδύνους για
την δημόσια υγεία, από ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μας
συνέλαβαν σε υπαίθριο χώρο.
Στα έγγραφα της προφορικής μας απολογίας ανεγράφη καθ’
υπόδειξη του διευθυντή της αστυνομικής προανάκρισης, ότι η
σχετική συνεννόηση για την απολογία μας και στην συνέχεια την
μη υπαγωγή μας στην αυτόφωρη διαδικασία έγινε με συγκεκριμένο
κατονομαζόμενο εισαγγελικό λειτουργό της Ποινικής Δίωξης της
Εισαγγελίας
ελεύθεροι.

Πρωτοδικών

Αθηνών.

Στην

συνέχεια,

αφεθήκαμε

Τότε διαπιστώσαμε την προσέλευση συνεργείου διενέργειας COVID
– TEST, που είχε μόλις εγκατασταθεί στον διάδρομο του
ισογείου, για το οποίο τουλάχιστον εμείς δεν είχαμε ενημερωθεί
προηγουμένως, ότι πρόκειται να συμβεί από την αστυνομία και
δεν γνωρίζω αν ενημερώθηκαν και οι υπόλοιποι κρατούμενοι.
Χωρίς να μου το υποδείξει κανένας, εντελώς αυθόρμητα και με
μεγάλη προθυμία επωφελήθηκα της ευκαιρίας και έκανα το τεστ.
Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, αλλά
η διαγνωστική του αξία
περιορίζεται σε τέσσερις ημέρες πριν. Το αν κολλήσαμε χθές θα
διαγνωσθεί με νέο τεστ σε τέσσερις μέρες. Για αυτό και ο

Καμπαγιάννης, που είχε υποβληθεί σε μοριακό τεστ στις θεώρησε
περιττό να υποβληθεί και χθες σε αυτό. Όπως σημειώνει ο ίδιος
σε σχετική του ανάρτηση : «Ένα rapid test λίγη ώρα μετά τον
συγχρωτισμό δεν θα είχε καμία απολύτως διαγνωστική αξία για τα
γεγονότα της ίδιας ημέρας, μιας και η ανακάλυψη τυχόν θετικού
κρούσματος από τον συνωστισμό που δημιούργησε η Αστυνομία στις
6/12 θα είναι δυνατή μόνον μετά την παρέλευση κάποιων ημερών.
Όσο δε με αφορά, ενημερώνω τον Υπουργό ότι είχα ήδη προ ημερών
προχωρήσει σε μοριακό τεστ κατόπιν επαφής μου με θετικό
κρούσμα, συγκεκριμένα με αστυνομικό που κατέθεσε ως μάρτυρας
ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων και τον οποίο
εξέτασα ως συνήγορος στις 19/11, για τον οποίο η ΕΛΑΣ
ενημέρωσε το δικαστήριο ότι βρέθηκε θετικός την 24/11. Μετά
από ολιγοήμερη καραντίνα στην οποία υποβλήθηκα, βρέθηκα
αρνητικός στο τεστ στο οποίο υπεβλήθην με δικά μου έξοδα (60
ευρώ, προ διατίμησης). Αυτά τα λίγα για το ποιός ενδιαφέρεται
για τη δημόσια υγεία και ποιός την θέτει σε διακινδύνευση,
υπέχοντας μάλιστα και ποινικές
αναζητηθούν μέχρι τέλους».

ευθύνες

οι

οποίες

θα

Κατά συνέπεια, η απερίσκεπτη δήλωση του Υπουργού κ. Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη, ότι «και αυτοί που αρνήθηκαν το τεστ έκαναν και
μήνυση στον Αττικάρχη, ότι τάχα οι αστυνομικοί δεν άλλαζαν
γάντια, ο παραλογισμός δεν έχει πια όρια» δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα και θα έκανε καλά ο Υπουργός πριν
διατυπώνει τις εξυπνάδες του δημόσια να συμβουλεύεται τα
σχετικά αρχεία, τα οποία τον διαψεύδουν, δεδομένου ότι τα
στοιχεία μου έχουν καταγραφεί στα έγγραφα του συνεργείου που
διενήργησε το τεστ.
Ακόμα, η επιχειρούμενη σύνδεση από την πλευρά του Υπουργού
«των χιλίων κακομαθημένων», που κατά τα λεγόμενα του καίνε τις
πόλεις με όσους εκπροσωπούν, πάλι κατά την άποψη του, μία
ευυπόληπτη στο παρελθόν υπερευαισθησία δικαιωμάτων, είναι
προβοκατόρικη και προσπαθεί να συνδέσει διαφορετικές και συχνά
αντίπαλες μεταξύ τους πολιτικές και κοινωνικές πρακτικές
αποδίδοντας στην μία το περιεχόμενο της άλλης. Όπως επίσης και

η ευτελής έκφραση, ότι «η ασυλία των παιδιών με τις μολότοφ
και κάποιων φωνακλάδων επώνυμων δεν υπάρχει.». Προφανώς και
δεν ζητήθηκε από κανέναν μας προνομιακή μεταχείριση λόγω της
δικηγορικής ιδιότητας και ουδείς θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω
των νόμων.
Όταν όμως αυτή καθ’ εαυτή η άσκηση των καθηκόντων που
απορρέουν από την δικηγορική ιδιότητα καθίσταται αντικείμενο
ποινικοποίησης ή ακόμα και προσαγωγής, τότε είναι προφανής η
παρεμπόδιση της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος και
έμμεσα, αλλά σαφέστατα κατ’ απάντηση και απαξίωση των
δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, τις οποίες
υπερασπίζουν οι δικηγόροι στο πρόσωπο των πολιτών. Εύλογα οι
τελευταίοι αισθάνονται έλλειψη ασφάλειας δικαίου και
αυτοπεποίθησης ότι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους,
όταν βλέπουν ότι ο υπερασπιστικός τους λειτουργός
συλλαμβάνεται και προσάγεται και γίνεται και εκείνος
αντικείμενο της καταστολής παρότι δεν τελεί τίποτε άλλο από τα
θεσμικά του καθήκοντα.
Συλλήψεις δικηγόρων κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν έχουν
γίνει ποτέ σε όλη την διάρκεια της μεταπολίτευσης, είναι η
πρώτη φορά που συμβαίνουν επί των ημερών της κυβέρνησης αυτής
και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ποια θα είναι η πρόοδος της όλης
διαδικασίας, όταν η σχετική δικογραφία θα φτάσει στα χέρια
του αρμόδιου Εισαγγελέα. Ήδη, στην όλη εξέλιξη της μεθόδευσης
της αυτόφωρης διαδικασίας χτες σημειώθηκε ένα σοβαρό ρήγμα.
Μετά τον Καμπαγιάννη και εμένα, κανένας από τους υπολοίπους
60 και πλέον κατηγορουμένους δεν κλήθηκε σε απολογία.
Συνεπώς, ματαιώθηκε εν τω γενέσθαι η προσπάθεια δημιουργίας
πλήρως προανακριτικής δικογραφίας, η οποία θα οδηγούσε ώριμα
σε αυτόφωρη διαδικασία.
Αντικείμενο της πολύωρης και αναίτιας κράτησης των λοιπών 70
και πάνω κατηγορουμένων ήταν η υποβολή τους στην σήμανση, η
λήψη των στοιχείων τους και η γνωστοποίηση της έκθεσης
σύλληψης και βεβαίωσης πλημμελήματος, την οποία περισσότεροι

από τους μισούς ούτε καν κλήθηκαν να την υπογράψουν. Έτσι, η
αυτόφωρη διαδικασία εκφυλίστηκε σε ελλιπή αστυνομική
προανάκριση χωρίς εισαγγελική παραγγελία, αφού προφανώς από
κάποιο χρονικό σημείο και μετά η εισαγγελική παραγγελία
εξέλιπε και η αστυνομία αφέθηκε να αναλάβει μόνη της την
ευθύνη όσων διατάχθηκε από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης να
επιχειρήσει χθες. Ήταν άλλο ένα ρήγμα στην αξιοπιστία των
χθεσινών συλλήψεων.
Κλείνοντας την απάντηση στις ειρωνείες και τις αιτιάσεις του
Υπουργού να θυμίσουμε ότι δεν είμαστε «φωνακλάδες» όταν δεν
χρειάζεται. Και αν γίναμε «επώνυμοι», το οφείλουμε στη
μακρόχρονη καθημερινή και συνεπή δράση μας στη μαχόμενη
δικηγορία, τον συνδικαλισμό και την πολιτική. Ούτε στη
βράβευση από το FBI, ούτε στον πολιτικό αμοραλισμό της
εναλλαγής από το ένα κόμμα εξουσίας στο άλλο, ούτε στην ψήφιση
νομοσχεδίων που δεν διαβάζουμε, ούτε στην αποδοχή δοτών
κυβερνητικών εξουσιών. Είχαμε και εμείς τα προσόντα για να
γίνουμε καρριερίστες της δημόσιας ζωής, αλλά δεν το
καταδεχθήκαμε. Και η στάση μας επιβραβεύεται κάθε μέρα όλο και
από μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Ένα μικρό δείγμα είναι η
χθεσινή καθολική συμπαράσταση από το σύνολο του νομικού κόσμου
και μεγάλη μερίδα πολιτικών και κοινωνικών φορέων και
προσωπικοτήτων, μακράν πέραν της στενής πολιτικής εμβέλειας
του χώρου μας. Και θα υπάρχουμε όπως τώρα όταν ο κ.
Χρυσοχοίδης θα έχει περάσει στα απορρίμματα της ιστορίας.
Διαισθάνομαι ότι διόλου δεν αργεί η ώρα, καθώς όλο και
λιγότερες φωνές, ακόμα και μέσα από την κυβέρνηση (μόνο οι
ακροδεξιές) υψώνονται για να τον στηρίξουν. Χθες τον άδειασε
και η Εισαγγελία. Η ανάλωσή του ωριμάζει. Αν μέχρι τότε ο
Υπουργός θεωρεί ότι η ποινικοποίηση της δράσης μας υπηρετεί
τις κατασταλτικές του φιλοδοξίες, ας την επιχειρήσει ξανά. Δεν
την φοβόμαστε. Και καμμία ασυλία δεν του ζητάμε. Η παράδοση
του χώρου μας περιλαμβάνει πολλές ιερές μορφές δικηγόρων (ένας
από αυτούς αναφέρεται στο τέλος του κειμένου) που συνέβαλαν
στην πεποίθηση ότι «οι δίκες δεν λυγίζουν τους αγωνιστές». Να
ένας τίτλος που μάταια θα ψάξει κανείς να βρεί δίπλα στο όνομά

του.
Να λοιπόν γιατί είναι εύλογο το μίσος του Υπουργού για εμάς.
Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη λήξη της δίκης της Χρυσής
Αυγής, τον υπαρχηγό της οποίας το Υπουργείο του είναι ανίκανο
να συλλάβει παρά τις μεγαλοστομίες με τις οποίες έκλεβε
μερίδιο της καθημερινής τηλεοπτικής της δημοσιότητας και
απρόθυμο να επικηρύξει. Πρόθυμο και ικανό είναι μόνο να
καταστέλλει και να συλλαμβάνει διαδηλωτές και να απαγορεύει
συναθροίσεις με πρόσχημα την προστασία της δημόσιας υγείας.
Και όταν δεν τολμά να το κάνει, τότε να τις διαλύει
απροσχημάτιστα, όπως τη μεγαλειώδη συγκέντρωση της 7/10/2020
με δικαιολογίες που διαψεύδονται από τα βίντεο που εκείνος
δημοσιοποίησε.
Τέλος, η χθεσινή μέρα, όπως και η κάθε έκτη Δεκεμβρίου θα
έπρεπε να είναι μία ημέρα συστολής και αυτοπεριορισμού αν όχι
και ντροπής της αστυνομίας, γιατί είναι η μέρα της επετείου
μίας αστυνομικής δολοφονίας, που έχει κριθεί σαν τέτοια από τα
αρμόδια δικαστήρια. Αντί αυτού, η αστυνομία αφέθηκε ελεύθερη
(δια των 4.999 μελών της που είχαν διατεθεί σχετικά) να
αυθαιρετεί, να προσαγάγει, να συλλαμβάνει, να προσαγάγει, να
ρίχνει χημικά πολυκατοικίες, να εγκλείει κάτω από άθλιες
συνθήκες κράτησης και χωρίς παροχή στοιχειωδών μέτρων υγείας
(αναφέρομαι σε όσα συνέβησαν στην Γ.Α.Δ.Α.) εκατοντάδες
πολίτες, να παρεμποδίζει ακόμα και την προσπέλαση στο μνημείο
του Γρηγορόπουλου, και ένας ακόμα να παίζει πιγκ – πογκ με τα
λουλούδια τα οποία βρήκε αφημένα για το σημείο.
Μία ημέρα πριν, η από 5/12/2020 απόφαση αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας που απαγόρευε τις συναθροίσεις για άλλη μία φορά
δεν συνοδεύτηκε από δημοσιοποίηση της από 2/12/2020 εισήγησης
της «Επιτροπής προστασίας για την δημόσια υγεία», την οποία
επικαλείται ως νομοθετικό έρεισμα, επιβεβαιώνοντας για μία
ακόμη φορά, ότι το περιεχόμενο της είναι παντελώς άσχετο προς
εκείνα, τα οποία προφασίζεται ο Αρχηγός της Αστυνομίας
υποκαθιστώντας και τους γιατρούς. Είναι νωπή άλλωστε, η

διάψευση από τον κ. Μαγιορκίνη στις 16/11/2020 της
επικαλούμενης από την τότε απαγόρευση των μετέπειτα
συναθροίσεων για το Πολυτεχνείο από τις 14/11/2020 σχετικής
απόφασης αρχηγού ΕΛ.ΑΣ, ότι ουδέποτε η από 4/11/2020
γνωμοδότηση της επιτροπής προστασίας για την δημόσια υγεία
έκανε λόγο για απαγόρευση συναθροίσεων.
Αλλά ακόμα και σήμερα, ενώ έχει λήξει η ισχύς της, η αστυνομία
και πάλι απαγορεύει συναθροίσεις. Καμμία νομική συνέπεια δεν
έχουν οι πράξεις της.
Όσον αφορά τέλος τη χρήση καμερών από τα Μ.Α.Τ. θα είχε πολύ
μεγάλο ενδιαφέρον εάν το δικαίωμα αυτό παρεχόταν με
αμοιβαιότητα, δηλαδή με το δικαίωμα και του πολίτη να
βιντεοσκοπεί και να ηχογραφεί την συμπεριφορά των αστυνομικών
οργάνων κατά την άσκηση της εξουσίας τους, αντί το δικαίωμα
αυτό να παρεμποδίζεται συστηματικά, με απειλή βίας και να
κρύβεται πίσω από δήθεν προσωπικά δεδομένα των εκάστοτε
αστυνομικών, οι οποίοι με κρυμμένα τα διακριτικά προβαίνουν
πάντοτε στα κατασταλτικά τους έργα. Τα έχετε τα κότσια κ.
Υπουργέ για να το δεχθείτε ; Αν όχι αφήστε τα μαθήματα !
Δικηγόροι και πολίτες θα δώσουμε την μάχη ενάντια στην κρατική
αυθαιρεσία και σε κάθε προσχηματική επίκληση της πανδημίας,
προκειμένου να επιχειρείται η νομιμοποίηση προειλημμένων
πολιτικών αποφάσεων, που ως μόνο σκοπό έχουν την καταστολή των
δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, γιατί δεν θέλουν
κόσμο να διαδηλώνει, να εξεγείρεται, να διεκδικεί και ιδίως να
πετυχαίνει. Το δοκίμασαν στο Πολυτεχνείο, το δοκίμασαν στην
επέτειο του Γρηγορόπουλου, το δοκίμασαν και στην πανεργατική
στις 26/11/2020, θα το δοκιμάσουν και στην επόμενη 15/12/2020.
Την ημέρα εκείνη κατατίθεται ο προϋπολογισμός του επόμενου
έτους, από τον οποίο περικόπτονται 572 εκατομμύρια ευρώ σε
σχέση με τον τρέχοντα από τις δαπάνες για την δημόσια υγεία.
Αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να καταδείξει την
προσχηματικότητα του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης για την
πανδημία. Πριν η κατάσταση που ζούμε εξελιχθεί σε μία πανδημία

κυριολεκτικά για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, οφείλουμε
να τα υπερασπίσουμε και θα το πετύχουμε.
Ας μου επιτραπεί να κλείσω με δύο τιμητικές αναφορές για ήθη
ευτυχώς αντίθετα από τον κ. Υπουργό :
1) Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους με κάθε τρόπο εξέφρασαν
τη συμπαράστασή τους, θεσμικά και προσωπικά χθες για τις
συλλήψεις μας : τον Δ.Σ.Α., τον Δ.Σ.Π., τον πρόεδρο της
Ε.Δ.Ε., την Ενωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων,
βουλευτές, συνδικαλιστές, δικηγόρους, αγωνιστές, φορείς και
οργανώσεις
που στάθηκαν δίπλα μας.
2) Μια ολόψυχη αφιέρωση στη μνήμη του Γιώργου Παριανού, ενός
μοναδικού δικηγόρου αγωνιστή, που έφυγε χθες 6.12.2020 από τη
ζωή. Συνιδρυτής της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας
το 1990, εκπρόσωπός της στο Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. την περίοδο 1991 –
1992, υποψήφιος πρόεδρός της το 2014. Και τα προηγούμενα
χρόνια αγωνιστής της Αντι – Ε.Φ.Ε.Ε. και υποχρεωτικά
στρατευμένος
στη χούντα, με δράση στο Πολυτεχνείο και
σπουδαία προσφορά στο Κ.Κ.Ε. μέχρι το 1989 και στην
εξωκοινοβουλευτική αριστερά στη συνέχεια. Δεν ενσωματώθηκε,
δεν εξαργυρώθηκε. Το ήθος και η υποδειγματική ανιδιοτέλειά του
θα μας διδάσκει για πάντα. Κρίμα που δεν έζησε τη χθεσινή
μέρα. Θα ήταν περήφανος για την παράταξή του : Ο νυν και ό
πρώην εκπρόσωπός της κρατούμενοι επειδή υπεράσπισαν διαδηλωτές
και δεκάδες μέλη της δίπλα σε όλους τους συλληφθέντες στην Π.
Ράλλη, στη Γ.Α.Δ.Α. κ.α. Μακάρι να σταθούμε άξιοι να
συνεχίσουμε στο δρόμο του.
Αθήνα, 7/12/2020
Κώστας Παπαδάκης

Η συγκέντρωση αρχίζει και όλα
είναι συνειδητά
από Αντιεξουσιαστική Κίνηση Αθήνας
Ξεσηκώθηκαν πάλι. Αυτές οι εφιαλτικές λέξεις ηχούν από σήμερα
στους διαδρόμους των γραφείων της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης, στα υπόγεια της ΚΥΠ, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών
και όπου αλλού επεξεργάζονται τη στρατηγική του δόγματος του
νόμου και της τάξης. Χιλιάδες νέοι έδωσαν το παρόν στη μεγάλη
πορεία αντίστασης και αλληλεγγύης χθες στα Προπύλαια,
ξεπερνώντας κάθε προσδοκία προσέλευσης και μαζικότητας. Πάνω
από 5000 χιλιάδες, στην πλειοψηφία τους νέοι άνθρωποι,
διαδήλωσαν την άρνησή τους να παραδώσουν τα δικαιώματά τους
στο κράτος, να αναθέσουν τη ζωή τους στους άλλους.
Είμαστε εδώ. Σε μια πορεία συνείδησης και ευθύνης σε μια
πορεία από αυτές που προαναγγέλλουν το μέλλον. Το κίνημα
αντίστασης ανανεωμένο με ευρεία κοινωνική συμμετοχή και
απεύθυνση έβαλε τις βάσεις μιας μοναδικής πολιτικής και
κοινωνικής αντιπολίτευση στο υπάρχον. Κανείς πλέον δεν μπορεί
να εξαιρέσει και να καταστείλει το αντιεξουσιαστικό κίνημα το
οποίο κρατά χρόνια τώρα ζωντανή τη φλόγα της αντίστασης
ενάντια σε κάθε προσπάθεια της εξουσίας να περιορίσει το χώρο
και το χρόνο της κοινωνίας των καταπιεσμένων. Μια πορεία
συνείδησης που δεν ήταν δυνατόν να προβοκαριστεί. Η αστυνομία
απούσα και όλα κύλησαν με τη ροή ενός κινήματος επιθυμίας και
ανάγκης. Ακόμα μεγαλύτερο κοινωνικό μέτωπο ενάντια στην
καταστολή.

Μπορούμε. Η αρχή έγινε, η αντίσταση συνεχίζεται.

