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Ποιές/οί είμαστε - Τι θέλουμε

Είμαστε ανοιχτή πολιτική συλλογικότητα, αποτελούμενη από άτομα 
με αναφορές στον ευρύτερο ανταγωνιστικό και αντιεξουσιαστικό 
χώρο, που αντιλαμβάνονται την ισότητα και την ατομική ελευθερία ως 
προϋπόθεση της ολόπλευρης κοινωνικής απελευθέρωσης και αποτέλεσμα 
συλλογικών, κοινωνικών αγώνων. Το πρόταγμα της γενικευμένης 
κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης αποτελεί κεντρικό στόχο της δράσης μας.

Απορρίπτουμε και συγκρουόμαστε με το καπιταλιστικό μοντέλο 
παραγωγής και κατανάλωσης γιατί πολύ απλά, βασίζεται στην 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και στη λεηλασία της φύσης. 
Στεκόμαστε απέναντι στο κράτος και ενάντια στην ιεραρχική/
εξουσιαστική δόμηση της κοινωνίας, ενάντια στους θεσμούς και τους 
μηχανισμούς αντιπροσώπευσης, καταστολής, αστικής δικαιοσύνης 
πειθάρχησης και εγκλεισμού. Πολεμάμε ενάντια στην πατριαρχία, το 
σεξισμό, τους ταξικούς, θρησκευτικούς, φυλετικούς, και έμφυλους 
διαχωρισμούς, πιστεύοντας οτι όλες οι κοινωνικές και διαπροσωπικές 
σχέσεις που δομούνται με όρους κυριαρχίας, συνδέονται οργανικά με 
την κοινωνική εκμετάλλευση και την ανισοκατανομή του παραγόμενου 
πλούτου, συνεπώς ο αγώνας για την κατάργησή τους δε μπορεί παρά να 
εντάσσεται στα πλαίσια του γενικευμένου κοινωνικού/ταξικού πολέμου.

    
Ο δρόμος για την πραγματοποίηση των οραμάτων μας είναι η κοινωνική 

επανάσταση την οποία αντιλαμβανόμαστε όχι ως μια χιλιαστικού   τύπου 
διαδικασία που θα υλοποιηθεί από κάποιες πρωτοπορίες όταν σε κάποιο 
αόριστο μέλλον ωριμάσουν κάποιες συνθήκες, αλλά ως μια διαρκή, 
καθημερινή κατάσταση σύγκρουσης και ανταγωνισμού με τις κυριαρχικές 
δομές και τους μηχανισμούς κάθε είδους τυπικής ή άτυπης εξουσίας.

  Ο χιλιασμός (στα αγγλικά “millenialism” από το λατινικό millennium, που σημαίνει 
«χιλιετία») είναι θρησκειολογικός όρος που περιγράφει μια χριστιανική δοξασία 
σύμφωνα με την οποία πρόκειται να υπάρξει μια Χρυσή Εποχή ή Παράδεισος  
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Το νου σας, οποιαδήποτε αναπαραγωγή από το περιεχόμενο να γίνει 
για κινηματικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.
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σταση δε μπορεί να γίνει μέσο απελευθέρωσης για τον άνθρωπο, αν τα 
μέσα που χρησιμοποιούνται για να την προωθήσουν δεν εμπεριέχονται 
στους σκοπούς που θέλουν να επιτύχουν.

Στεκόμαστε εχθρικά απέναντι στους εξουσιαστικούς θεσμούς (κράτος, 
δημοτικές αρχές κλπ.). Η στάση μας απέναντί τους είναι ανταγωνιστική· 
θεωρούμε αδιανόητη οποιαδήποτε συνδιαλλαγή μαζί τους και 
αρνούμαστε να επικυρώνουμε την κυριαρχία τους. Μοναδικοί «θεσμοί» 
που αναγνωρίζουμε είναι τα αυτοοργανωμένα αντιεραρχικά κοινωνικά 
σχημάτα συλλογικοτήτων, συνελεύσεων, σωματείων βάσης κλπ.

Στο πλαίσιο της κατάληψης, οι ιδέες, οι πολιτικές θέσεις και οι 
κοσμοθεωρίες των ατόμων, εκφράζονται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς 
και γίνονται αντιληπτές από τη συλλογικότητα ως συμβολή στη 
συνδιαμόρφωση της πολιτικής της πλατφόρμας, χωρίς ανταγωνισμούς 
και προσπάθειες επιβολής της μιας άποψης πάνω στην άλλη. Είναι επίσης 
αυτονόητο, ότι με δεδομένο τον πολιτικό της προσανατολισμό, στη 
συλλογικότητά μας δε συμμετέχουν και δεν γίνονται δεκτά άτομα που με 
οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιαδήποτε ιδιότητα συμμετέχουν σε θεσμούς 
ή δομές της κυριαρχίας, όπως κόμματα και δημοτικά συμβούλια .

Η συλλογικότητά μας σέβεται, ενθαρρύνει και υπερασπίζεται 
ανθρώπινες συμπεριφορές που τείνουν προς την ελευθερία και είναι 
ανοιχτή σε όλα τα άτομα που με ελεύθερη βούληση θέλουν να συμμετέχουν 
στις λειτουργίες της, χωρίς αφεντικά, αποκλεισμούς ή επιλογές 
προσώπων στη βάση διαπροσωπικών σχέσεων, συμπάθειας, αντιπάθειας 
κλπ. Η συνέλευση και γενικά οι διαδικασίες της συλλογικότητας είναι 
φανερές και οριζόντιες.

Οι αποφάσεις δε λαμβάνονται στη βάση της κυρίαρχης λογικής 
περί μειοψηφιών/πλειοψηφιών, ανάθεσης και αντιπροσώπευσης. Η 
πολιτική βάση, οι ζυμώσεις εντός της συνέλευσης και η διαδικασία της 
συνδιαμόρφωσης/σύνθεσης των απόψεων (με κύριο στόχο την ομοφωνία 
και ελάχιστη προϋπόθεση την καθολική συναίνεση) ορίζουν τις τελικές 
αποφάσεις, καθώς η συμμετοχή σε αυτές είναι συνολική.

Στην κατεύθυνση αυτή αντιλαμβανόμαστε την κατάληψη μας, καθώς 
και όλα τα παρόμοια χειραφετητικά εγχειρήματα, σαν ζωντανές (αντι)
προτάσεις και εργαλεία, καθημερινής και στην πράξη οικοδόμησης 
αδιαμεσολάβητων και οριζόντια οργανωμένων κοινωνικών σχέσεων που 
στηρίζονται στην ελευθερία των ατόμων και στην μεταξύ τους ισότητα, 
αλληλεγγύη και αλληλοσεβασμό.

Για εμάς, η κατάληψη δεν είναι η ψευδαίσθηση μιας νησίδας ελευθερίας 
μέσα στον ωκεανό της καπιταλιστικής κυριαρχίας. Την οραματιζόμαστε 
και αγωνιζόμαστε να είναι ο χώρος στον οποίο εδαφικοποιείται η δράση, 
η αντίσταση και η δημιουργικότητά μας στο μέτρο των δυνατοτήτων, 
των χαρακτηριστικών, των ενδιαφερόντων και της διάθεσης του καθενός 
και της καθεμίας μας, στην βάση της κοινής μας αποδοχής και συμφωνίας 
στόχων και προταγμάτων.

Η συλλογικότητά μας με την χρήση όσων υποδομών και μέσων 
διαθέτει και με την υλοποίηση κινηματικών/συλλογικών/πολιτιστικών/
αλληλέγγυων κλπ. δράσεων στοχεύει στη διάδραση με την τοπική -και 
όχι μόνο- κοινωνία και στη διάχυση μέσα σε αυτήν, ελευθεριακών/
χειραφετητικών ιδεών και οραμάτων.

Θεωρούμε οτι ο αγώνας ενάντια σε εξουσίες και κυριαρχικές δομές 
νοηματοδοτείται πλήρως μόνο όταν γίνεται υπόθεση της κοινωνίας και 
όταν αναλαμβάνεται από αυτήν, αδιαμεσολάβητα και αυτοοργανωμένα, 
κόντρα σε λογικές πρωτοπορίας, αυθεντίας ή ανάθεσης σε ειδικούς, είτε 
αυτές βρίσκονται μέσα στους κοινωνικούς αγώνες, είτε στις εσωτερικές 
μας διαδικασίες.

Οι σκοποί και τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να τους πετύχουμε είναι 
αδιαχώριστοι. Για εμάς αντίθετα με την αστική-μακιαβελική προσέγγιση, 
αποτελεί αξιακή θέση, το ότι ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, ενώ τα ίδια 
τα μέσα δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Αντιλαμβανόμαστε ότι καμιά επανά-

στη γη όπου ο Χριστός θα βασιλεύσει πριν την τελική κρίση και την μελλοντική 
αιωνιότητα. Η αντίληψη του βιβλικού χιλιασμού είναι στενά συνδεδεμένη με τις 
μεσσιανικές ιδέες, ενώ τάσεις συναφείς με τον χιλιασμό εμφανίζονται και εκτός των 
ορίων του χριστιανισμού, με την ευρύτερη σημασία της σωτηριολογικής προσδοκίας. 
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Οριζοντιότητα

Οι σχέσεις κυριαρχίας είναι διάχυτες στην κοινωνία είτε τυπικές και 
θεσμοθετημένες, όπως στο στρατό και τους χώρους εργασίας, είτε άτυπες 
και φυσικοποιημένες, όπως εμφανίζονται στις έμφυλες και φυλετικές 
διακρίσεις. Οι σχέσεις κυριαρχίας εμπεδώνονται και διατηρούνται 
αφενός, όσο οι εκάστοτε προνομιούχοι αναγνωρίζουν τα προνόμιά 
τους και δεν τα αποδομούν και αφετέρου όσο οι εκμεταλλευόμενοι δεν 
έρχονται σε ρήξη με αυτά.

Στη θεσμοθετημένη της μορφή, η κυριαρχία αποτυπώνεται στον 
ιεραρχικό τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας, ο οποίος εμφανίζεται σαν 
η μοναδική επιλογή αν δε θέλουμε να επικρατήσει χάος. Οι αποφάσεις 
που αφορούν τις ζωές μας λαμβάνονται από τους εκάστοτε αρμόδιους 
(δήθεν ειδικούς) σε ανώτατες θεσμικά θέσεις χωρίς τη συμμετοχή και 
τη συναίνεσή μας και εφαρμόζονται ως εντολή και όχι ως συνείδηση και 
ανάγκη. Οι αποφάσεις αυτές επιβάλλονται δια της βίας, του νομικού 
πειθαναγκασμού και της τιμωρίας. Ακόμα κι αν υποθέταμε πως οι έχοντες 
θέσεις εξουσίας είχαν ως στόχο το συλλογικό καλό, η απομάκρυνσή τους 
από τα προβλήματα των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων (η οποία 
αυξάνεται όσο μεγαλύτερη είναι η ιεραρχία), είναι δεδομένο πως θα 
οδηγούσε σε λανθασμένες αποφάσεις.

Η οριζόντια οργάνωση έρχεται σε σύγκρουση με την κλιμακωτή 
σχέση εξάρτησης, η οποία απομακρύνει το άτομο από την χειραφέτησή 
του, προτείνοντας ισότιμες σχέσεις, σε πλήρη ρήξη με τους κάθετους 
τρόπους οργάνωσης και συσχέτισης που κυριαρχούν στο σύγχρονο 
κόσμο. Η οριζοντιότητα δε σημαίνει πιο χαλαρή οργάνωση επειδή 
δεν υπάρχει αφεντικό/διευθυντής κλπ. αλλά το αντίθετο: Θα πρέπει 
να είναι πιο έντονη η οργάνωση και η αυτοδέσμευση, όπως και η 
υπευθυνότητα από και προς την ομάδα. Σε μια οριζόντια δομή, οι 
συμμετέχοντες συνδιαμορφώνουν τις αποφάσεις, οι οποίες είναι 
συναινετικές στο μέγιστο δυνατό βαθμό    και υλοποιούνται συλλογικά. 
Η οριζοντιότητα και η προσέγγιση της ομοφωνίας ενέχουν τη συνευθύνη 
και πρέπει τα άτομα να είναι έτοιμα να αναλάβουν αυτό το βάρος.

2

Είμαστε ενάντια σε ποινικοποίηση απόψεων, τάσεων, συμπεριφορών,    
πόσο μάλλον στο πλαίσιο λειτουργίας της κατάληψης. Ωστόσο 
είναι αυτονόητο οτι συμπεριφορές και απόψεις που προτάσσουν ή 
υποδηλώνουν σοβαρές αντιθέσεις με την πολιτική αντίληψη της 
συλλογικότητας σε σοβαρά αξιακά ζητήματα (π.χ. αντιφασισμός, 
αντισεξισμός) απομονώνονται και για την αντιμετώπισή τους αποφασίζει 
η συνέλευσης.
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Αντιφασισμός

Μισό αιώνα νωρίτερα, εθνικιστικά καθεστώτα αφάνιζαν πληθυσμούς 
στο όνομα του καθαρού έθνους και της φυλής με στόχο να επικρατήσουν 
οικονομικά, στρατιωτικά και γεωπολιτικά και να δημιουργήσουν 
υπηκόους μηχανές για τα συμφέροντα αυτών και των υποστηρικτών 
τους. Με απόλυτο έλεγχο στις τάξεις των εργατών, με την επιβολή 
φόβου, καταπνίγοντας κάθε αντίσταση, στηριζόμενοι στην εξαθλίωση 
των πολλών κατάφεραν να δημιουργήσουν το καλύτερο έδαφος για την 
ανάπτυξη ιμπεριαλιστικών πολιτικών και την εδραίωση του καπιταλισμού.

Μπορεί οι πρωταγωνιστές να εκδιώχθηκαν από το πολιτικό πεδίο, 
η εθνική ταυτότητα όμως παρέμεινε η κεντρική φαντασιακή σημασία 
δόμησης των σύγχρονων δυτικών εθνών-κρατών. Η ενότητα στη βάση 
της εθνικής ταυτότητας αποσκοπεί στη διαίρεση των κοινωνιών με βάση 
την εθνική καταγωγή ώστε να παραμερίζονται οι ταξικοί ανταγωνισμοί 
εντός τους. Γίνεται συνεπώς ευκολότερη η νομοθέτηση αντεργατικών 
μέτρων σύμφωνα με τα συμφέροντα των ισχυρών με τη λογική του τύπου 
«να βάλουμε πλάτη για το καλό της χώρας». Παράλληλα, δεν πρέπει να 
παραγνωρίζεται ο ενεργός ρόλος του εθνικού κορμού στην κατασκευή 
του "άλλου" -του κοινωνικά "ξένου"- και το συμφέρον που αντλεί απ' 
αυτήν (μειονότητες: Ρομά, εβραίοι · εθνικά "άλλοι": μετανάστ-ρι-ες). Η 
ειδική διαχείριση αυτών (μεταναστών κλπ.) από το κράτος επεκτείνεται 
στην πειθάρχηση μέσω της φίμωσης και της βίαιης καταστολής 
κάθε αντιστεκόμενου κοινωνικού υποκειμένου που αντιτίθεται στα 
συμφέροντα της «πατρίδας».

Όλα αυτά δείχνουν πως ο φασισμός καλά κρατεί και αποδεικνύουν 
ότι, ανάλογα με τη συγκυρία, ο εθνικισμός μπορεί να παίρνει πρόσημα 
δημοκρατικά, δεσποτικά, αριστερά ή δεξιά ώστε να συνεχίζει να επιτελεί 
απρόσκοπτα το στόχο του. «Η δημιουργία του έθνους-κράτους αποτελεί 
το πλέον αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των καταπιεσμένων είτε μέσω 
μιας πολιτικής αφομοίωσής τους, είτε μέσω της νόμιμης καταστολής των 
αιτημάτων τους. Η κρατική διοίκηση δίνει τη δυνατότητα στις ελίτ να 
διατηρούν τον έλεγχο χρησιμοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τους νόμους 

Οι οριζόντιες σχέσεις εμπεδώνονται μέσα από οριζόντιες διαδικα-
σίες. Για το λόγο αυτό, οι δομές μέσα στις οποίες επιλέγουμε να λειτου-
ργούμε είναι ανοιχτές, εύκολα αντιληπτές και αδιαμεσολάβητες. Οι 
συμμετέχοντες σε μία τέτοια δομή θα πρέπει να αντιλαμβάνονται 
τον τρόπο λειτουργίας της και να προστατεύουν τη δομή από άτυπες 
ιεραρχίες που μπορεί να δημιουργηθούν εντός της (π.χ. λόγω ηλικίας, 
δύναμης, εμπειρίας ή φύλου) και παράλληλα να αποδομούν συνεχώς 
προσωπικές εξουσιαστικές τάσεις που ανταγωνίζονται μέσα στο σύνολο.

Η οριζοντιότητα δεν αφορά μόνο το εσωτερικό των συλλογικοτήτων, 
αλλά και την αλληλεπίδρασή τους με άλλα υποκείμενα (συλλογικά ή 
ατομικά). Αυτή θα πρέπει να γίνεται μέσω άμεσα ανακλητών εκπροσώπων 
που θα ορίζονται από την ίδια τη συλλογικότητα και θα εκφράζουν τις 
αποφάσεις της και όχι μέσω αντιπροσώπων που θα αποφασίζουν στο όνομα 
της. Επιπλέον, είναι αδιανόητο μια κοινότητα – ομάδα που είναι οριζόντια 
δομημένη να αλληλεπιδρά με άλλα υποκείμενα με όρους επιβολής ή να 
στηρίζει και να στέκεται αλληλέγγυα με αγωνιζόμενα  καταπιεσμένα 
κομμάτια της κοινωνίας με όρους σωτήρα ή/και μεσολαβητή.
 

     
        Οι ψηφοφορίες, όσο κι αν φαίνονται λειτουργικές και ευέλικτες ως σύστημα λήψης 
αποφάσεων, δημιουργούν καταπιεζόμενες μειοψηφίες.
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Το ελληνικό κράτος, λοιπόν, χρησιμοποιεί μηχανισμούς ώστε να μπορεί 
να ελέγχει την κοινωνία και τα υποσύνολά της. Είναι στις προτεραιότητές 
του να διαχειρίζεται το εσωτερικό του και να καταστέλλει οποιονδήποτε 
εχθρό εμφανίζεται μέσα σε αυτό. Άλλωστε, είναι προϋπόθεση να υπάρχει 
ένα έθνος ενωμένο, χωρίς εμφανείς εσωτερικούς ανταγωνισμούς, έτσι 
ώστε να μπορεί το κράτος να κάνει εξωτερική πολιτική ανενόχλητο 
διεκδικώντας και προασπίζοντας τα εθνικά συμφέροντα, φυσικά στην 
πλάτη των εργατών, των μεταναστών, των καταπιεσμένων (και όποιων 
άλλων περισσεύουν από τα εθνικά στρατηγικά σχέδια).

Ένας τρόπος επίτευξης της κοινωνικής συνοχής είναι το αίσθημα 
ασφάλειας που θέλουν να δημιουργήσουν, τοποθετώντας μπάτσους 
σε κάθε γωνία της πόλης. Τραμπουκισμοί, προσαγωγές, επιχειρήσεις 
σκούπα και σε αρκετές περιπτώσεις βία και καταστολή είναι κάποιες από 
τις πρακτικές που απαρτίζουν τη στρατηγική τρομοκρατίας και "στενού 
μαρκαρίσματος" απέναντι σε όσους περισσεύουν ή αποτελούν εν δυνάμει 
εσωτερικό εχθρό του ελληνικού κράτους. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρούμε 
και έναν άλλο τρόπο που το κράτος προσπαθεί να επιβάλει το αίσθημα 
αυτό της ασφάλειας. Κάμερες, security, ρουφιάνοι, μπράβοι και ρατσιστές 
δημιουργούν ένα σύμπλεγμα και ένα συνδυασμό κοινωνίας-κράτους που 
ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ισοπεδώσουν κάθε τι επικίνδυνο προς 
αυτούς. Σε αυτό το σύμπλεγμα προστίθεται και ο μπάτσος της γειτονιάς 
που η δουλειά του προφανώς δεν είναι να συλλάβει ή να καταστείλει, 
αλλά να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του κράτους και των 
ρατσιστών, των ρουφιάνων, αλλά και οποιουδήποτε είναι διατεθειμένος 
να συνεργαστεί με το κράτος του για να ανελιχθεί κοινωνικά και να 
επιβιώσει. Καταλαβαίνουμε ότι οι ανταγωνισμοί που υπάρχουν σε μια 
γειτονιά, πόσο μάλλον σε μια κοινωνία, είναι πολλοί. Υπάρχουμε εμείς, 
που δε γουστάρουμε μπάτσους, ρατσιστές, φασίστες και σεξιστές και 
υπάρχουν και αυτοί που είναι προσκείμενοι σε αυτά τα υποκείμενα, τους 
γουστάρουν, είναι οι ίδιοι τέτοια, και για να καβατζωθούν θα έκαναν τα 
πάντα εις βάρος μας. Το υποκείμενο αυτό των ρουφιάνων-ρατσιστών το 
έχουμε δεί να οργανώνεται ή τουλάχιστον να προσπαθεί να οργανωθεί 
και να δημιουργεί τις ρατσιστικές επιτροπές κάτοικων (π.χ. σε Χαλάνδρι, 
Άγιο Παντελεήμονα, Μοσχάτο-Ταύρο) διεκδικώντας πάντα, όπως 
προαναφέρθηκε, να προστατεύσει τα συμφέροντά του και κατ’ επέκταση  

και σε μικρότερο βαθμό τον πειθαναγκασμό, κάνοντας όλη τη διαδικασία 
πιο ελκυστική με πατριωτικές και ενωτικές κορώνες. Η εμφάνιση του 
εθνικισμού συνδέεται αρχικά με τις ανάγκες της ανερχόμενης αστικής 
τάξης και τις απαιτήσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ενώ στη συνέχεια 
το νεωτερικό κράτος και οι ιδεολογικοί μηχανισμοί του επιφορτίζονται 
με την κατασκευή της εθνικής ταυτότητας. Οι εθνικές ταυτότητες 
συγκροτούνται σε σχέση με ένα σύνολο διαφορετικής σπουδαιότητας 
ουσιωδών ή προκαθορισμένων χαρακτηριστικών, τα οποία παρέχουν 
συγκεκριμένα προνόμια, δικαιώματα και υποχρεώσεις στους πολίτες του 
εκάστοτε έθνους-κράτους. Ταυτόχρονα δημιουργείται καθεστωτικά και 
στρατηγικά η έννοια του «άλλου», η κοινωνική διάσταση της ετερότητας, 
η οποία χρησιμοποιείται για τη νομιμοποίηση διαφόρων μορφών 
διάκρισης, καταπίεσης και άσκησης βίας, ενάντια στους εσωτερικούς 
και εξωτερικούς εχθρούς. Στη σημερινή συγκυρία, το έθνος εξακολουθεί 
να χρησιμοποιείται στη δόμηση του κυρίαρχου πολιτικού λόγου και στη 
νομιμοποίησή του.» 

Αναλύοντας το ελληνικό παράδειγμα, παρατηρούμε πως από τη 
γέννησή μας και σε όλα τα στάδια της ζωής μας οι μηχανισμοί του 
κράτους και της εξουσίας καλλιεργούν τον εθνικισμό. Το σχολείο, μέσω 
της κυρίαρχης και μονόπλευρης ιστορικής ανάγνωσης που προβάλλει, 
μέσα από εθνικές γιορτές και παρελάσεις, αναπαράγει τον αντιτουρκισμό 
και την ανωτερότητα του έθνους. Μέσα από την επιβεβλημένη 
θρησκευτικότητα, ενισχύεται ο αντιμουσουλμανισμός, αναπαράγοντας 
-υποσυνείδητα ή απροκάλυπτα- το μοτίβο πατρίς-θρησκεία-οικογένεια. 
Στη συνέχεια, εισερχόμενες/οι στην αγορά εργασίας, αναγκαζόμαστε να 
δουλέψουμε σε συνθήκες κοινωνικού κανιβαλισμού υπό το φόβο της 
ανεργίας. Εξαντλητικά ωράρια, μαύρη εργασία, μισθοί πείνας, κατάργηση 
συλλογικών κατακτήσεων, και αυταρχικότητα από τα αφεντικά 
διαμορφώνουν το τοπίο της σημερινής εκμετάλλευσης και πειθάρχησης 
προς όφελος της οικονομικής ελίτ και εσύ ακόμα κατηγορείς τις/ους 
μετανάστ-ρι-ες εργάτ-ρι-ες πως μας παίρνουν τις δουλειές.

      
       Το σχέδιο Άιντε (www.ajde.espivblogs.net, Νοέμβριος 2012)3

3
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δημιουργεί, και εκείνοι που αποκλίνουν από τις κυρίαρχες νόρμες.

Η αντιφασιστική δράση είναι τρόπος ζωής, τρόπος επιβίωσης στον 
ζοφερό αυτό κόσμο. Είμαστε σίγουρ@ πως το να εναντιώνεσαι στα 
αφεντικά, στο ελληνικό κράτος, στους ρατσιστές, στους πατριώτες-
εθνικιστές, στους σεξιστές, στο έθνος και τα εθνικά συμφέροντα, 
σε μπάτσους, ελεγκτές, σεκιουριτάδες και λοιπούς ρόλους επιβολής 
εξουσίας, όχι μόνο δεν είναι χόμπυ και μια απλή ασχολία αλλά είναι 
ανάγκη και τρόπος να οργανωθούμε να πάρουμε θέση στον πόλεμο που 
μαίνεται και να επανακτήσουμε τις ζωές μας. Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε 
να διαδίδουμε τον αντιφασιστικό μας λόγο με κείμενα όπως αυτό, 
μικροφωνικές, διαδηλώσεις, σπρέυ στους τοίχους, παρεμβάσεις και 
άλλους δημιουργικούς τρόπους, μα πάνω από όλα πολιτικούς. Είμαστε 
αυτ@ που δε γουστάρουμε το στρατό, που θέλουμε να ζούμε με 
μετανάστες γείτονες, με Ρομά συμμαθητές, που θέλουμε οι παρέες μας 
να είναι πολυεθνικές και οι πλατείες μας αντιφασιστικές και θα κάνουμε 
τα πάντα για να δημιουργήσουμε τον εσωτερικό εχθρό του ελληνικού 
κράτους. Τέλος, η κάθε μια από εμάς παλεύει στην καθημερινότητά της. 
Στη δουλειά, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην οικογένεια και σε κάθε 
τομέα. Αρνούμαστε τους ρόλους που μας επιβάλλει αυτή η κοινωνία 
και φτιάχνουμε δικούς μας, ανάλογα με τις ανάγκες και τα θέλω μας. 
Τσακίζουμε το φασισμό με ή χωρίς σβάστικα.

Η εθνική ταυτότητα είναι μια κατασκευή βίας, αποκλεισμών και 
εκμετάλλευσης. Να μην αφήσουμε κράτος, εθνικιστές, πατριώτες και 
νεοναζί να πάρουν ανάσα στις γειτονιές μας.

τα εθνικά συμφέροντα στην πλάτη μεταναστών-εργατών, ρομά/ρομνί 
και γιατί όχι και στην δική μας. Έτσι, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι οι 
πατριώτες-ρατσιστές συνάδελφοι, συμφοιτητές και γείτονές μας δεν 
είναι απλά παραπλανημένοι πολίτες, αλλά κομμάτι του μηχανισμού 
του ελληνικού κράτους και ανά πάσα στιγμή θα προσπαθήσουν να 
οργανωθούν για να ταχθούν υπέρ των εθνικών συμφερόντων.

Ενώ το κράτος προσπαθεί να επιτύχει την κοινωνική ισορροπία 
παράλληλα προσπαθεί να κάνει τα κουμάντα του και στο εξωτερικό. Να 
διεκδικήσει και αυτό κομμάτι από την πίτα του παγκοσμίου πολέμου. 
Πρέπει λοιπόν να καταφέρει να φαίνεται δυνατό, να συνεργαστεί με 
κάποιους και να φοβίσει κάποιους άλλους για να εξασφαλίσει τα ελληνικά 
αφεντικά απέναντι σε κάποια άλλα. Πώς θα γινόταν αυτό αν δεν είχε 
ένα δήθεν αξιόμαχο στρατό με καλό και ακριβό εξοπλισμό, φαντάρους 
άντρακλες έτοιμους να πολεμήσουν ή ακόμα και να πεθάνουν για το 
έθνος και στρατόκαυλους γαλονάδες ειδικούς στο να δυναμιτίζουν το 
κλίμα; Έτσι θα καταφέρει να χτίσει σχέσεις στο εξωτερικό έχοντας και 
απόλυτο έλεγχο στο εσωτερικό του. Δυο παράλληλες διαδικασίες που 
διαμορφώνουν το νέο ελληνικό φασισμό.

Στο πολιτικό αυτό παιχνίδι δε θα μπορούσε να μείνει απ’ έξω και ο ρόλος 
της Χρυσής Αυγής, αν και τα ποσοστά της στις εκλογές λίγη σημασία 
έχουν, καθώς τα δομικά υλικά της κοινωνίας μας ήταν ήδη εκφασισμένα. 
Ο βόθρος Χρυσής Αυγής-μαφίας-παρακράτους έδρασε ανενόχλητος από 
το 2004 κάνοντας -μεταξύ άλλων- τις βρώμικες δουλειές του κράτους και 
τώρα "καταδικάζεται" στα αστικά δικαστήρια, όμως η μυρωδιά υπάρχει 
ακόμη. Το έργο τους έχει συνεχιστές και αυτοί είναι καλά κρυμμένοι 
πίσω από πολιτικές καρέκλες, συναξάρια, μικρά και μεγάλα αφεντικά και 
ενίοτε το/τη γείτονα/ισσα της διπλανής πόρτας.

Τα συμφέροντα, λοιπόν, των κυρίαρχων σε θέλουν πατριώτη και 
εθνικιστή, να φωνάζεις «ζήτω το έθνος» όσο τα αφεντικά εντός και εκτός 
ελλάδος υπογράφουν συμφωνίες για την υποβάθμιση της ζωής σου. 
Οι ανταγωνισμοί στο εσωτερικό μιας χώρας σκοπίμως αποκρύπτονται 
και επίτηδες μας πλασάρονται ψεύτικοι «εχθροί», όπως κατατρεγμένοι 
άνθρωποι από πολέμους και συνθήκες που ο ίδιος ο δυτικός πολιτισμός 
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με αυτοκινητάκια,  που θα βγει για παιχνίδι στη γειτονιά και θα γυρίσει 
μόνος του το βράδυ· για το γιο κομπάζουν οι γονείς όταν έχει έντονη 
ερωτική ζωή, ενώ η κόρη το κρύβει ή το μοιράζεται στα κρυφά με τη 
μητέρα της κόρη φαίνεται αχαΐρευτη όταν δεν κάνει δουλειές σπιτιού, ενώ 
για το γιο πάντα κάποιος θα σκεφτεί «έλα μωρέ, αγόρι είναι». Η απιστία 
σε μία σχέση ή σε ένα γάμο είναι σαφώς πιο αποδεκτή από τον περίγυρο ή 
ακόμα κι από το άτομο που την κάνει ή τη δέχεται εάν αυτή έχει γίνει από 
τη μεριά του άντρα. Όταν το ζευγάρι χωρίσει η γυναίκα θα κατηγορηθεί 
ότι δε στήριξε τα παιδιά της και το γάμο της, ενώ ο άντρας «μάλλον θα 
είχε τους λόγους του». Ακόμη και τα ελληνικά δικαστήρια συντηρούν 
σεξιστικές νοοτροπίες π.χ. παραδεχόμενα εξ αρχής σε δίκες επιμέλειας 
ότι «με τη μάνα θα πάνε τα παιδιά», βασιζόμενα στην αντίληψη ότι μόνο 
το γυναικείο φύλο μπορεί και πρέπει να είναι στοργικό και συμπονετικό.

Αν θεωρήσουμε ως πρώτο άξονα κοινωνικοποίησης του ατόμου την 
οικογένεια, επόμενους βασικούς άξονες αποτελούν το σχολείο και η 
εκκλησία. Στο σχολείο, μέσω της καθημερινής επαναλαμβανόμενης 
διαδικασίας της εκπαίδευσης, προβάλλεται έντονα ως φυσικός ο 
διαχωρισμός των φύλων, καθώς και η θέση και οι ρόλοι που πρέπει να 
επιτελεί το κάθε πρόσωπο   . Ανάλογα με το βαθμό εκπαίδευσης οι ρόλοι 
εξελίσσονται, οι θέσεις γίνονται όλο και πιο συγκεκριμένες καθώς το 
πρόσωπο καλείται πιο επιτακτικά πλέον να αναλάβει τις ευθύνες του ως 
ενήλικο μέλος της κοινωνίας. Η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση αποτελεί 
τον τρίτο άξονα που προωθείται, σε ένα θολό και μυστικιστικό πλαίσιο 
γεμάτο ταμπού και ενοχές μέσω της εκκλησίας. Αυτή, σε συνέχεια 
με την εκπαίδευση του σχολείου, τονίζει αυτούς τους διαχωρισμούς 
προσθέτοντας τους τη "δαιμονοποίηση" των LGBTQI+  προσώπων, 
κάτι που στο σχολείο κρυβόταν επιμελώς. Όμως εδώ δεν έχουμε να 

Τρανς άντρας; Δηλαδή όχι κανονικός;”. Πηγή: https://queertrans.espiv.net/forum/index.
php?topic=187.0
     Από που κι ως που να προτιμάται ο αρσενικός τύπος στην γραμματικη; Επειδή ο 
δημόσιος και ιδιωτικός λόγος καταφέρνουν να επηρεάζουν και να πλάθουν συνειδήσεις, 
προτιμούμε ενίοτε το θηλυκό γένος για να μας υπενθυμίζει πόσο καλά κρυμμένος είναι 
ο σεξισμός.
        Διαχωρισμοί σε θρανία/παρελάσεις, στο μάθημα της γυμναστικής τα αγόρια μπάλα 
- τα κορίτσια παραδοσιακούς χορούς, το αγόρι διακαιολογείται στην φασαρία/αταξία 
εκεί που το κορίτσι δέχεται επίπληξη καθώς πρέπει να είναι πιο “ώριμο” και “συνετό”. 
Ακόμη και στο διάβασμα υπάρχει η πεποίθηση πως τα κορίτσια πρέπει να είναι πιο
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Αντισεξισμός 

Η σύνδεση της πατριαρχίας και της ετεροσεξουαλικότητας, η διάκριση 
δηλαδή των ανθρώπων με βάση το φύλο τους και τη σεξουαλικότητά 
τους (ο ετεροσεξισμός), κατασκευάζει ιεραρχικές διαφορές και πάνω σ’ 
αυτές χτίζεται ένα σύστημα προνομίων, αποκλεισμών και βίας στο οποίο 
διεξάγεται ένας καθημερινός αν και αόρατος πόλεμος. Είναι λογικό μέσα 
σ’ αυτήν την εμπόλεμη κατάσταση κάποια άτομα να καταπιέζονται και 
κάποια άλλα να απολαμβάνουν περισσότερα προνόμια που μεταφράζονται 
σαν ελευθερία. Στην ελληνική περίπτωση το · (cis   )αρσενικό · αρρενωπό 
· straight · αρτιμελές · χριστιανορθόδοξο · επαγγελματικά επιτυχημένο 
· λευκό  άτομο θεωρείται το κυρίαρχο πρότυπο, συνεπώς οτιδήποτε 
παρεκκλίνει αυτών των προδιαγραφών αυτομάτως έρχεται δεύτερο. 
Οι βαθιά ριζωμένες αυτές αντιλήψεις μας αναγκάζουν ήδη από παιδιά 
να έχουμε υπαχθεί σε μια από τις δυο στερεοτυπικές κατηγορίες: την 
ανδρική ή τη γυναικεία. Για να αντιληφθούμε το σεξισμό, την επίδρασή 
του και τους σκοπούς που επιτελεί, ας εμβαθύνουμε λίγο την ανάλυσή 
μας πάνω σε αυτόν.

Ήδη από μικρή ηλικία βρισκόμαστε αντιμέτωπες  με τη δόμηση της 
ελληνικής οικογένειας και μας γίνεται σαφές ποιό άτομο συγκεντρώνει 
όλα τα προνόμια εντός της. Παρατηρούμε συχνά ότι ο άνδρας μέσα σε ένα 
νοικοκυριό -είτε το συντηρεί οικονομικά είτε όχι- απέχει συστηματικά από 
έναν κύκλο εργασιών, την ίδια στιγμή που αυτές οι εργασίες βαραίνουν 
τα (cis)θηλυκά μέλη της οικογένειας. Επιπλέον είναι ο γιος που θα παίξει   

   
           Στο σύνολο του κειμένου αναφερόμαστε στο “ελληνικό” παράδειγμα ετεροσεξισμού, 
καθώς σε άλλους τόπους μπορεί να έχει διαφορετική μορφή και πιο συμπυκνωμένη ή 
διευρυμένη στοχοθεσία και πρακτική.
     cisgender μη-τρανς, το αντίθετο του transgender (από τη λατινική ρίζα cis-, που 
σημαίνει “απ’την ίδια μεριά”, κατ’αναλογία προς τη ρίζα trans- που σημαίνει “στην 
άλλη μεριά”). Είναι όρος που χρησιμοποιείται για να αποστιγματίσει τον όρο transgen-
der. Όταν παραδέχομαι ότι είμαι cisgender, σημαίνει ότι αποδέχομαι ότι υπάρχουν και 
άνθρωποι που δεν είναι cisgender, και συνεπώς δεν αποδίδω “φυσιολογικότητα” στη 
δική μου κατάσταση και απαξίωση στη δική τους. Είναι πολύ τυπικό στον καθημερινό 
λόγο να αναφερθεί κάποιος σε μη-τρανς άτομα σαν να είναι η φυσική τάξη πραγμάτων, 
πχ. “έχω πάει με τρανς, αλλά μ’αρέσουν πιο πολύ οι κανονικές γυναίκες” ή “Τί είσαι; 
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μένα, εγκληματικά, παρανοϊκά περιστατικά, εμείς αυτό που βλέπουμε 
είναι η βίαιη εμφάνιση της έμφυλης ιεράρχησης· η πραγματική όψη της 
Πατριαρχίας, η επιβολή πάνω σε σώματα ανθρώπων που ακόμη και μετά 
την κακοποίηση καλούνται να αποδείξουν ότι δεν έφταιγαν.

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας κοινωνικά ορισμένης κανονι-
κότητας, όπου μόνο η ετεροφυλοφιλική σεξουαλικότητα είναι αποδεκτή, 
αναδεικνύεται ο ρατσισμός προς τους μη ετεροκανονικούς. Με άλλα 
λόγια, ό,τι παρεκκλίνει από τα δίπολα ενεργό-παθητικό, δυνατό-
αδύναμο ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα είναι άρρωστο, ανώμαλο, 
ψυχολογική διαταραχή, αμαρτία κλπ. Ακόμη και η πιο προοδευτική 
κατανόηση για ό,τι δεν ακολουθεί τη νόρμα «ένας άνδρας παντρεύεται 
μια γυναίκα και κάνουν παιδιά» επιβάλλει την έκφραση αυτή μόνο στα 
πλαίσια της ιδιωτικής σφαίρας· εναλλακτικά τα πρόσωπα  φιμώνονται, 
καταστέλλονται και διαπομπεύονται. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή είναι 
η απαγόρευση της μη ετεροκανονικής έκφρασης στο δημόσιο χώρο (π.χ. 
στην αντιμετώπιση ετερόφυλων και ομόφυλων ζευγαριών στο δρόμο: 
το πρώτο κανονικό και το δεύτερο προκλητικό). Η «θηλυπρέπεια» από 
τη μεριά του άνδρα θεωρείται προδοσία απέναντι στο φύλο και ακόμα 
και στη φιλελεύθερη εκδοχή  (του τύπου «όλοι χωράμε») παρουσιάζεται 
ως κάτι διαφορετικό, σίγουρα όχι όμως ως μια έκφραση που μπορεί να 
προέρχεται από  έναν  «κανονικό» άνδρα. Αντίστοιχα, τα τρανς και τα 
διεμφυλικά πρόσωπα αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο με εκφοβισμό, 
παρενοχλήσεις και γενικότερα επιθετικές συμπεριφορές, λεκτικές και 
σωματικές, καθώς στιγματίζονται κι αυτά ως άρρωστα και ανώμαλα 
άτομα ή στην καλύτερη περίπτωση «μπερδεμένα». Για κανένα λόγο δεν 
θεωρούνται όμως ισότιμα μέλη της κοινωνίας με ίσα δικαιώματα και ίση 
ικανότητα  έκφρασης της σεξουαλικότητάς τους και της ταυτότητας 
του φύλου τους. Το σύστημα σεξουαλικότητας είναι θεμελιωμένο πάνω 
στην κατανάλωση και την παραγωγικότητα (πάνω στην αύξηση και την 
αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης). Υπάρχει δηλαδή μια ξεκάθαρη 
σεξουαλική κατεύθυνση που προωθείται ως αναγκαία. Κάθε τι που 
παρεκκλίνει μπορεί να εκφραστεί σε συγκεκριμένους χώρους και σε 
συγκεκριμένα πλαίσια, χωρίς φυσικά να επηρεάζει τη θεμιτή κοινωνική 
πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο ομάδες, όπως οι LGBTQI+ 
περιθωριοποιούνται και είναι «χρήσιμες» μόνο ως προς την καταναλωτική 
τους δύναμη. Αυτό προκύπτει και θεσμικά, καθώς η αναγνώριση των 

αντιμετωπίσουμε την αυθεντία του/ης δασκάλου/ας, που είναι σε ένα 
βαθμό ανοιχτή στην κριτική, αλλά  την απόλυτη αυθεντία του θεού-
πατέρα-παντοκράτορα. Εν κατακλείδι, συμπεραίνουμε πως εκεί που τα 
"λογικά" επιχειρήματα αποτυγχάνουν, η υπέρτατη αυθεντία/αλήθεια του 
υπερφυσικού/μεταφυσικού έρχεται να καλύψει το κενό· να εξασφαλίσει 
τη συντήρηση και τη διαιώνιση αυτών των σχέσεων κυριαρχίας.

Η καταπίεση και η υποτίμηση με βάση το φύλο είναι κυρίαρχη 
πρακτική.  Συχνά στην εργασία οι γυναίκες σε υψηλότερες θέσεις 
αντιμετωπίζονται με περισσότερη δυσπιστία, ενώ θεωρείται δεδομένο 
πως οι άνδρες θα ηγηθούν καλύτερα. Μια γυναίκα "οφείλει" να δεχθεί 
αδιαμαρτύρητα σχόλια ανδρών περαστικών στο δρόμο, ενώ αν εκείνη 
θελήσει να φλερτάρει θα κοιτάξει σιωπηλά. Τα άτομα υποχρεούνται να 
συμμορφωθούν με τα κοινωνικά κατασκευασμένα πρότυπα ομορφιάς 
(όπως αυτά προβάλλονται κυρίως μέσω των Μ.Μ.Ε., των διαφημίσεων 
και της πορνογραφίας). Το σεξουαλικοποιημένο γυναικείο σώμα έχει γίνει 
ένα από τα βασικά όπλα του μάρκετινγκ. Το ανδρικά κατασκευασμένο 
κυρίαρχο πρότυπο της «θηλυκότητας», σαφώς υποτιμημένο έναντι της 
ανδροπρέπειας, ανάγει ως πρώτιστο μέλημα στη ζωή των γυναικών τις 
ιδανικές διαστάσεις σώματος και την κομψή εμφάνιση. Οι άνδρες από 
την άλλη είτε ασχολούνται με την εμφάνισή τους είτε όχι, καλούνται να 
σταθούν αντάξιοι των αρρενωποτήτων τους, προβάλλοντας το ανάλογο 
κύρος και δύναμη. Τα πρόσωπα ενστερνίζονται τους κοινωνικούς ρόλους 
και τους υποστηρίζουν φανατικά, (ανα)παράγοντας τις διακρίσεις σε κάθε 
πτυχή της καθημερινότητας. Αυτό που θεωρούμε εδώ βασικότερο είναι 
ότι οι κοινωνικές προσταγές σε ό,τι αφορούν τις γυναίκες αναδεικνύουν 
την άποψη της παθητικότητας και εν συνεχεία της αντικειμενοποίησής 
τους. Το γυναικείο σώμα γίνεται σημείο ανταγωνισμών επιβολής 
και διεκδικήσεων. Γι’ αυτό παρότι το εμπόριο σαρκός, η σεξουαλική 
εκμετάλλευση και ο βιασμός παρουσιάζονται συστηματικά ως μεμονω-
 

πιο εύκολα όταν δεν είναι. 
    Το αρκτικόλεξο αυτό, σχηματίζεται από τις αγγλικές λέξεις lesbian, gay bisex-
ual, transsexual, queer, intersexual, +, για οποιονδήποτε περεταίρω σεξουαλικό 
αυτοπροσδιορισμό. Σαν κίνημα υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες (ξεκινώντας από τις 
Η.Π.Α.) και εκφράζει θέσεις των ανωτέρω ομάδων καθώς και το πρόταγμα για πλήρη 
απoστιγματοποίησή τους.

8
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με άλλο/α άτομο/α προς οποιαδήποτε σεξουαλική (ή μη) κατεύθυνση 
το κύριο ζήτημα που προκύπτει είναι αν στη συμφωνία των ατόμων 
υπάρχει οριζοντιότητα, σεβασμός και ειλικρίνεια αμοιβαία από και 
προς όλα τα άτομα.  Από τη στιγμή που δεν τίθεται κάποιο ζήτημα 
κυριαρχίας, κάθε "κριτική" πάνω σε αυτό καταλήγει να είναι ομοφοβική, 
τρανσφοβική, δυσανεκτική στη διαφορετικότητα και απλά να (ανα)
παράγει τα σεξιστικά/πατριαρχικά πρότυπα τα οποία αυτή η κοινωνία 
προσπαθεί να μας επιβάλει καθημερινά (και πολύ συχνά βίαια). Αυτό 
που οφείλουμε να κάνουμε είναι μια καθημερινή αυτοκριτική στις θέσεις 
και τα προνόμιά μας, να ακούμε τ@ άλλ@, να σταθούμε αλληλέγγυοι/
ες δίπλα τους δίχως να ξεχνάμε τις διαφορετικές μας αφετηρίες και να 
προσπαθήσουμε να δούμε τι μας ενοχλεί πρώτα και κύρια με τη δική μας 
θέση και σεξουαλικότητα.

Η συλλογικότητά μας αναγνωρίζει ότι ο αγώνας των γυναικών και 
των LGBTQI+ ατόμων για χειραφέτηση, ο αγώνας ενάντια στο κυρίαρχο 
και το «κανονικό», όπως και η έμπρακτη προσπάθεια για χτίσιμο άλλων 
σχέσεων -ερωτικών, συντροφικών, φιλικών, συγγενικών κλπ- είναι ένα 
ακόμα βήμα στο δρόμο προς την ατομική και κοινωνική αυτονομία/
απελευθέρωση.

Ο αγώνας αυτός συγκρούεται με τα συμφέροντα των προνομιούχων 
ατόμων, τα οποία δεν αρνούνται τα προνόμιά τους και δεν τάσσονται 
αλληλέγγυα στους αγώνες κάθε καταπιεσμένης ομάδας. Είναι εξίσου 
ξεκάθαρο πως άτομα που στηρίζουν με λόγια και πράξεις ή ανέχονται τη 
δόμηση οικογένειας και κοινωνίας με όρους κυριαρχίας δε γίνεται παρά 
να βρίσκονται απέναντί μας.

σχέσεών τους  ενέχει πάρα πολλούς περιορισμούς, π.χ. ο γάμος και η  
υιοθεσία είναι αδύνατα από τον νόμο.

Η «κανονικότητα» και οι ισορροπίες με τα προαναφερθέντα 
χαρακτηριστικά παρουσιάζουν τις σχέσεις αυτές ως μη φυσικοποιημένες 
με αποτέλεσμα να  διασφαλίζονται τα μέγιστα προνόμια για το κυρίαρχο 
φύλο και τα άτομα να εκπαιδεύονται και  να συνηθίζουν σε ρυθμούς 
ανταγωνιστικότητας και επιβολής. Η κατάσταση αυτή, «κυρίαρχου και 
καταπιεζόμενου» βολεύει τη διαιώνιση του καπιταλισμού γιατί αυτού 
του είδους τις σχέσεις θέλει να διαχύσει στην κοινωνία και αυτές μόνο 
οι σχέσεις τον βοηθούν να αναπαραχθεί. Οι σημερινές πατριαρχικές 
κοινωνίες θεωρούν το βιολογικό φύλο ως το μόνο πραγματικό, από το 
οποίο απορρέει το κοινωνικό φύλο και την ετεροφυλοφιλική επιθυμία ως 
τη μόνη φυσιολογική έκφραση του ανατομικού φύλου. Η θεώρηση αυτή 
έχει ως συνέπεια να καταστέλλονται ταυτότητες που ξεφεύγουν από 
τα κοινωνικά καθορισμένα πρότυπα. Κάθε άνθρωπος με διαφορετική 
σεξουαλικότητα απομονώνεται κι έτσι δημιουργούνται μειονότητες. Σ’ 
αυτό το σημείο ως συλλογικότητα καταλήγουμε σε δύο συμπεράσματα 
τα οποία σε κάποιες θέσεις συγκλίνουν αλλά σε κάποιες άλλες όχι. 
Απαιτείται λοιπόν η επιστροφή στην πράξη ώστε να διευρύνουμε τις 
οπτικές μας, να απαντήσουμε σε ερωτήματα και να δημιουργήσουμε 
νέα. Αφενώς μια ταξικοκεντρική, κατά βάση, προσέγγιση βλέπει πώς 
η άρχουσα τάξη εκμεταλλεύεται την ύπαρξη τέτοιων διαιρέσεων μέσα 
στην κοινωνία για να αποπροσανατολίζει τις κατώτερες τάξεις από το 
να αντιληφθούν τον πραγματικό τους αντίπαλο. Αφετέρου μία πιο 
διαθεματική αντιλαμβάνεται πως οι σχέσεις κυριαρχίας δεν παράγονται 
κάθετα μονάχα αλλά και οριζόντια (και πολύ συχνά διαπλέκονται μεταξύ 
τους), οπότε όχι μονό αποκτά κοινωνική/διαταξική βάση το σύστημα 
κυριαρχίας αλλά και η πολυπλοκότητα της εκάστοτε προσέγγισης/
ανάλυσης είναι διαδικασία για την οποία οφείλουμε να βρούμε τα 
ανάλογα εργαλεία. Το μόνο σίγουρο πάντως για το σύνολό μας είναι οτι 
μέσα στις πατριαρχικές και ταξικές κοινωνίες γεννιέται και διατηρείται η 
έμφυλη ιεραρχία και καταπίεση.

Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε πρώτα από όλα είναι να 
αντιληφθούμε, να αναλύσουμε και να αποδομήσουμε αυτήν την 
κατάσταση. Αφού επιλέγουμε ως σημείο έναρξης την αντι-κυριαρχική 
και οριζόντια οπτική, θεωρούμε πως κάθε άτομο όταν επιλέγει να κινηθεί 
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Έχοντας περιγράψει παραπάνω το σχήμα της συγκεκριμένης (εμπό-
ρευμα σε μορφη προϊόντος) και αφηρημένης (εμπορευμα σε 

μορφή χρήματος) υπόστασης του κεφαλαίου, θα προσπαθήσουμε να 
προσεγγίσουμε τώρα τους όρους με τους οποίους διεξάγεται η διαδικασία 
παραγωγής/κατανάλωσης. Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε τις 
σχέσεις εκμετάλλευσης και τα πρότυπα που απορρέουν από αυτές. 
Αρχικά, οποιαδήποτε παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών κρύβει 
από πίσω της άθλιες συνθήκες εργασίας, μηδαμινές απολαβές, μισή έως 
καθόλου ασφάλιση, εντατικοποίηση, επισφάλεια και πολλά άλλα. Πάντα 
με σκοπό την εξασφάλιση των κερδών του εκάστοτε αφεντικού (μεγάλου 
ή μικρού). Σα να μη φτάνουν όλα αυτά, βλέπουμε τη διαχείριση όλου αυτού 
του εργατικού δυναμικού πολύ συχνά να περνάει στα χέρια μαφιόζων και 
μπάτσων, όπου κάθε αντίσταση και διεκδίκηση (ιδιαίτερα απο πλευράς 
μεταναστ-ρι-ών) αντιμετωπίζεται με καταστολή, τραμπουκισμούς και 
τρομοκρατία. 

Οι βασικές ανάγκες, όπως η σίτιση, η υγεία, η ένδυση και το ρεύμα, 
αποτελούν προσοδοφόρα για τις εταιρείες και το κράτος εμπορεύματα 
και αν δεν έχεις το απαραίτητο αντίτιμο δε μπορείς να έχεις πρόσβαση 
σε αυτά. Χαρακτηριστικό είναι ότι στον πλανήτη που ζούμε υπάρχουν 
περίπου 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι και το 50% αυτών στερείται την 
πρόσβαση σε αυτά τα βασικά αγαθά - τροφή, νερό, στέγαση, υγεία, 
παιδεία δεν ειναι δεδομένα για όλο τον πληθυσμό. Η εμπορευματοποίηση 
των βασικών και μή αναγκών λειτουργεί εις βάρος των κοινωνικά και 
ταξικά καταπιεσμένων εντείνοντας την αβεβαιότητα της καθημερινής 
επιβίωσης. Στην Ελλάδα το 36% του πληθυσμού ζεί κάτω απο το όριο 
της φτώχειας και δεν απολαμβάνει αυτά τα αγαθά. Όσο για τους/
τις μετανάστ-ρι-ες η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη, αφού δεν 
απολαμβάνουν τα βασικά προνόμια (χαρτιά, ασφάλεια, συμβάσεις και 
γενικότερα εργασιακά δικαιώματα) και αναγκάζονται να εργαστούν 
κάτω από συνθήκες σκλαβιάς και άκρας εκμετάλλευσης για έσοδα 
που δεν καλύπτουν ούτε την επιβίωσή τους. Έτσι ολόκληρη η ζωή τους 
μετατρέπεται σε έναν καθημερινό αγώνα που επηρεάζεται απο (παρα)
κρατικά παιχνίδια και οικονομικά συμφέροντα των ντόπιων αφεντικών, 
εθνικιστών, ρατσιστών και σεξιστών.

Αντιεμπορευματοποίηση

Στην παρούσα κοινωνική πραγματικότητα εντοπίζεται ως επίκεντρο 
των ζωών μας και το «εμπόρευμα». Οι κοινωνικές σχέσεις διέπονται από 
την έννοια της εμπορικής συναλλαγής και του υλικού ή μη κέρδους.

 
Εμπόρευμα είναι κάθε τι, υλικό αγαθό ή υπηρεσία, που για την κοινωνία 

έχει οικονομική αξία, απαραίτητη για την απόκτησή του αλλά και αιτία για 
την παραγωγή του. Στα πλαίσια μιας συνεχούς διαδικασίας παραγωγής 
πλούτου ακόμη και οι ίδιοι οι άνθρωποι νοούνται ως «εμπόρευμα», 
αφενός ως μέσα παραγωγής, αφού αναγκάζονται να πουλήσουν την 
εργατική τους δύναμη κάτω από συνθήκες που τα αφεντικά και όχι οι 
ίδιοι ορίζουν και αφετέρου ως ένα συνεχές καταναλωτικό υποκείμενο. 
Όπως και για κάθε άλλο εμπόρευμα, η αξία του καθορίζεται από τις 
εκάστοτε οικονομικές συγκυρίες, αλλά σε αυτήν την περίπτωση και από 
τις απαραίτητες συνθήκες για την διατήρηση του κύκλου παραγωγής-
κατανάλωσης. Οι άνθρωποι χάνονται σε αυτόν τον κύκλο θεωρώντας 
πως “αξιοπρεπής ζωή” επιτυγχάνεται μέσω της κοινωνικής ανέλιξης και 
της διατήρησης και επέκτασης των εκάστοτε προνομίων τους, ακόμη κι 
αν αυτά αποκομίζονται εις βάρος κάποιων άλλων (μεταναστών, γυναικών, 
εθνικά άλλων κ.ο.κ.).

Στη σημερινή κοινωνία, όπου το νόμισμα έχει μετατραπεί από 
μέσο ανταλλαγής στο πλέον περιζήτητο αγαθό (έχει χάσει τη 
συναλλαγματική του αξία, αποκτώντας μία ψευδή υπεραξία), κάθε 
μορφή εργασίας που αποσκοπεί στην απόκτησή του καταλήγει 
πουλημένη δραστηριότητα και συνεπώς παίρνει εμπορική διάσταση, 
για την ικανοποίηση κυρίως επίπλαστων αναγκών. Αυτό συμβαίνει διότι 
ο άνθρωπος αναθρεμμένος σε ένα τέτοιο σύστημα λειτουργεί με το 
σκεπτικό ότι η εργασία γίνεται για να ικανοποιεί τις δικές του βιωτικές 
και μη ανάγκες και όχι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.  
- «Και γιατί εγώ να δουλεύω για τους άλλους;»  
- «Γιατί ως γνωστόν η κοινωνική ευημερία δεν έχει ΚΑΜΙΑ σχέση με την 
προσωπική». [not]
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που μεταξύ μας δεν νοείται ο όρος εκμετάλλευση, μέσα από κοι-νές 
διαδικασίες έχουμε δημιουργήσει δομές που προάγουν την αντιεμπο-
ρευματοποίηση˙ όπως το ανταλλακτικό/χαριστικό παζάρι, όπου 
ο καθένας/μία φέρνει και παίρνει ρούχα ελεύθερα, τη δανειστική 
βιβλιοθήκη, τις συλλογικές κουζίνες όπου μαγειρεύοντας όλοι/ες μαζί 
προσφέρουμε φαγητό σε όλους, αλλά και τα ελεύθερα μαθήματα και 
οι κύκλοι αυτομόρφωσης που παίρνουν μέρος στο χώρο. Αυτό που έχει 
όμως μεγάλη σημασία είναι το γεγονός πως κανένας/μία μέσα στην 
κατάληψη δεν χρησιμοποιεί τον χώρο για προσωπικό του/της όφελος ή 
κέρδος. Όλες οι εργασίες του κήπου και του κτηρίου πραγματοποιούνται 
από τα άτομα χωρίς να περιμένουν κάποιον μισθό ή αντίτιμο καθώς 
αποτελεί μία συλλογική αλλά και προσωπική ευθύνη. Δομές όπως τα 
αυτοδιαχειριζόμενα μπαρ και καφενεία αποτελούν εναλλακτική στους 
συνηθισμένους τρόπους διασκέδασης καθώς προάγουν την προσωπική 
επαφή δίχως τη μεσολάβηση εμπορευμάτων, αν και αυτά  διατίθονται 
(μπύρες, ποτά κ.α.) για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών αλλά και για 
την οικονομική ενίσχυση της κατάληψης και της πολιτικής της δράσης˙ σε 
καμία περίπτωση για προσωπικό κέρδος. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες 
γεννιούνται  διαπροσωπικές σχέσεις που παίρνουν χαρακτηριστικά 
συντροφικότητας και αλληλεγγύης. 

«Θέλουμε την καταστροφή της κυριαρχίας και της εκμετάλλευσης 
ανθρώπου από άνθρωπο· όλούς τούς ανθρώπούς αδελφωμένους κι 
ενωμένούς με συνείδηση αλληλεγγύης, να συνεργάζονται οικειοθελώς 
για την ευημερία όλων· η κοινωνία να οικοδομηθεί με σκοπό να παρέχει 
σε όλούς τα μέσα για να φτάσούν στη μέγιστη ευτυχία, τη μέγιστη 
ηθική και πνευματική ανάπτυξη· ψωμί, ελευθερία, έρωτας και γνώση για 
όλούς.» (Μαλατέστα, 1919)

Ιδίαιτερα τα τελευταία χρόνια που στον ελλαδικό χώρο επικρατεί 
κατάσταση οικονομικής κρίσης παρατηρούμε ότι όλα τα βασικά αγαθά, 
που εώς πρότινος  θεωρούνταν δημόσια και το κόστος τους ήταν τέτοιο 
ώστε να μπορεί ο καθένας/μία με σχετική άνεση να έχει πρόσβαση σ΄αυτά, 
ιδιωτικοποιούνται   ή περνούν σε κρατικά χέρια τα οποία με τη σειρά τους 
θα επιλέξουν τον “καλύτερο επενδυτή”. Έτσι σιγά σιγά ακόμη και τα πιό 
βασικά (ύδρευση, ηλεκτρισμός, μέχρι και η πρόσβαση στις παραλίες...) 
μετατρέπονται σε άπιαστο όνειρο για όλο και περισσότερους/ες . Έξω 
απο αυτό το “παιχνίδι” δεν θα μπορούσαν να βρίσκονται και οι δημόσιοι 
χώροι. Στο βωμό του κέρδους μετατρέπονται σε ημιδημόσιους (δηλαδή 
ημιιδιωτικούς), πλατείες, πάρκα και παραλίες καταπατούνται από 
μαγαζιά, έτσι λοιπόν ο χώρος συνάντησης  περιορίζεται καθώς η διακίνηση 
εμπορευμάτων εντός αυτού αυξάνεται. Φυσικά αυτό συνδέεται με την 
ταξική/εθνική υπόσταση των υποκειμένων που συνηθίζεται να επιλέγουν 
αυτούς τους χώρους ως σημεία κοινωνικοποίησης. Οι πλατείες και τα 
πάρκα είναι κατεξοχήν χώροι στους οποίους άτομα από τα χαμηλότερα 
κοινωνικά στρώματα βρίσκονται, συζητούν για τα καθημερινά 
προβλήματά τους, λειτουργώντας πολύ συχνά ως αναχώματα απέναντι 
σε μπάτσους, φασίστες, αφεντικά και γενικότερα σε διάφορα κρατικά 
σχέδια, που στοχεύοντας στην περαιτέρω εξαθλίωσή και εκμετάλλευσή 
τους, μπορούν να φτάσουν μεχρι και την εξόντωση. 

Αυτοί είναι οι λόγοι που οδηγούν κράτος και αφεντικά (πάντα 
σε συνεργασία με μαφιόζους, ρατσιστές, ρουφιάνους) να περνάνε 
στην επίθεση, με σκοπό την  εξαφάνιση των εργατικών, πολυεθνικών 
αντιστάσεων που στέκονται απέναντι στα σχέδια τους είτε περισσεύουν 
απ' αυτά. Για αυτούς  πάντα θα είμαστε ένας εσωτερικός εχθρός που σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να οργανωθεί.

Μέσα σε αυτόν τον βούρκο εκμετάλλευσης, φετιχισμού και υπερ-
κατανάλωσης εμείς επιδιώκουμε αρχικά οι σχέσεις μας να μην επηρεάζονται 
από αυτή την «πραγματικότητα».   Με αυτό τον  τρόπο  και  από την  στιγμή

    Σε καμία περίπτωση δεν ξεχνάμε πως υποκείμενα όπως μετανάστες εργάτες δεν 
απολάμβαναν ποτέ αυτά τα προνόμια. Μεσα σε καθεστώς παρανομοποίησης και 
καταστολής παλεύουν καθημερινα για αγαθά που για τους ντόπιους (με τη μπλέ 
ταυτότητα) μεχρι πρότινως ήταν δεδομένα.
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