


ΠΕΝΉΝΤΑ ΠΕΡΊΠΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΏΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΜΟΙΡΆΣΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΠΌ ΣΟΥΠΕΡΜΆΡΚΕΤ

έχουν πραγµατοποιηθεί από αναρχικούς και αντιεξουσιαστές από
το καλοκαίρι του 2008 και έπειτα. Τους δυο-τρεις τελευταίους µήνες
του 2011 υπήρξε µια αναζωπύρωση αυτής της πολιτικής πρακτικής
σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας και σε άλλες πόλεις. Στο παρόν
φυλλάδιο καταγράφονται οι πιο πρόσφατες δράσεις, τα συγκεκρι-
µένα τους σκεπτικά όποτε κατατέθηκαν µέσα από προκηρύξεις και
τα όποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσέδωσαν σε αυτές οι σύντρο-
φοι και οι συντρόφισσες που κάθε φορά τις πραγµατοποίησαν (τα
στοιχεία αντλήθηκαν κυρίως από την ιστοσελίδα αντιπληροφόρησης
athens.indymedia.org και δευτερευόντως από ρεπορτάζ του αστι-
κού τύπου). Επίσης, µε το προλογικό κείµενο εκθέτουµε το πως
εµείς που εκδίδουµε το φυλλάδιο αντιλαµβανόµαστε τη σηµασία τέ-
τοιου είδους δράσεων, γεγονός που µας κάνει να θέλουµε να τις
αναδείξουµε και να τις υπερασπιστούµε πολιτικά.

Αθήνα, Φλεβάρης 2012
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ΘΈΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΜΙΛΉΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΖΉΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΊΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΌΤΕΡΑ, δεν µπορούµε παρά
να αναφερθούµε σε ένα ευρύ φάσµα συµπεριφορών και πρακτικών που εκδηλώνονται από τα
κάτω, είτε συνειδητά είτε αυθόρµητα και συχνά µε όλες τις αντιφάσεις που µπορεί να φέρουν
µέσα τους οι καταπιεσµένοι. Από τη διάχυτη σιωπηρή συµπεριφορά πολύ κόσµου που στην
καθηµερινότητά του δεν διστάζει να βουτάει από τα καταστήµατα ρούχα, τρόφιµα και ό,τι άλλο
χρειάζεται, µέχρι τις µαζικές λεηλασίες εµπορευµάτων που σηµειώνονται σε κρίσιµες στιγµές
εξεγέρσεων ή αναταραχών, όπως στο Λος Άτζελες κατά την εξέγερση του ’92, στις πόλεις της
Αργεντινής µετά τη χρεοκοπία, στη Νέα Ορλεάνη όταν εγκαταλείφθηκαν οι φτωχοί στη δίνη
του τυφώνα Κατρίνα, στο Λονδίνο κατά την εξέγερση του περσινού καλοκαιριού ή στην Αθήνα
τις µέρες του ∆εκέµβρη του '08 και στο γενικευµένο ξέσπασµα στις 12 Φλεβάρη τη µέρα της
ψήφισης του 2ου µνηµονίου. Χωρίς να παραλείπονται οι απαλλοτριώσεις τραπεζών από αντι-
καθεστωτικά κινήµατα για να χρηµατοδοτήσουν τη δράση τους, είτε εκείνες από αγωνιστές
που έχουν επιχειρήσει να αρνηθούν σε ατοµικό επίπεδο τον εργασιακό εκβιασµό διεκδικώντας
µια µεγαλύτερη αυτονοµία στο χρόνο και την καθηµερινότητά τους. 

Το ζήτηµα της απαλλοτρίωσης τίθεται και θα τίθεται συνεχώς µέσα στον καπιταλισµό. Γιατί αυτό
το σύστηµα βασίζεται στο γεγονός ότι τα πάντα -από τη γη και το νερό µέχρι τη συλλογική γνώση
αιώνων- περιφράσσονται και µετατρέπονται σε ιδιοκτησία και προς αξιοποίηση κεφάλαιο, απο-
κλείοντας τους περισσότερους ανθρώπους από τα απαραίτητα µέσα για την αυτοσυντήρησή
τους και εκβιάζοντάς τους µεταξύ ανέχειας και εργασιακής εκµετάλλευσης. Γιατί αυτό το σύστηµα
κινείται µε κυρίαρχο γνώµονα τη διαρκή συσσώρευση του κεφαλαίου που απαιτεί και απορροφά
ολοένα περισσότερη εργασία για να αποσπά υπεραξία. Γιατί είναι ένα σύστηµα ταξικής διαίρεσης
και ανισότητας, όπου ο πλούτος που βρίσκεται στα χέρια των αφεντικών δεν είναι παρά η εργα-
σία, ο κλεµµένος µόχθος και χρόνος των καταπιεσµένων. Γιατί είναι ένα σύστηµα που ενώ επαί-
ρεται για την αφθονία που µπορεί να προσφέρει, καθιστά ταυτόχρονα δυσχερή ή και
απαγορευµένη την πρόσβαση ολόκληρων πληθυσµών ακόµα και στα βασικά µέσα επιβίωσης.

Για µας η απαλλοτρίωση δεν τελειώνει σε ένα ζήτηµα δικαιότερης ανακατανοµής του πλούτου,
αλλά είναι συνυφασµένη µε την εκ βάθρων αλλαγή αυτού του κόσµου. Οτιδήποτε υπάρχει και
στη µορφή που υπάρχει, υπόκειται στα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των κοινωνικών σχέ-
σεων µέσα στις οποίες έχει παραχθεί. Η ασταµάτητη καπιταλιστική συσσώρευση ισοδυναµεί
µε µια διαρκώς εκτεινόµενη εµπορευµατική οικονοµία. Το κεφάλαιο επινοεί συνεχώς νέα πεδία
επιχειρηµατικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων. Καθετί µπορεί και έχει εµπορευµατοποι-
ηθεί, βρίσκεται αιχµάλωτο στο βασίλειο του εµπορεύµατος και µοναδικός του προορισµός είναι
η αγοραπωλησία και εντέλει η κερδοφορία. Η κατανάλωση από διαδικασία πλήρωσης ατοµικών
και κοινωνικών αναγκών µετατρέπεται σε αυτοσκοπό, ανάγεται σε ιδεολογία και σε τρόπο ζωής.
Το δόγµα του καταναλωτισµού θριαµβεύει κατασκευάζοντας διαρκώς νέες ανάγκες, επιδιώ-
κοντας τη διεύρυνση του πεδίου κερδοφορίας.

Οι προσταγές της καπιταλιστικής µηχανής έχουν εισβάλει και διεισδύσει σε όλες τις εκφάνσεις
του κοινωνικού βίου, ακόµα και στις πιο εσωτερικές πτυχές των ζωών µας, επικαθορίζοντας
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τον πυρήνα της ατοµικής συµπεριφοράς, συνοδεύοντας και κυρίως κατευθύνοντας τις επιθυ-
µίες και τις ανάγκες µας. Έχοντας προσβληθεί από το καπιταλιστικό καρκίνωµα και ναρκωµένοι
από τα καταναλωτικά πρότυπα νοµίζουµε ότι µαζί µε τα δηµητριακά αγοράζουµε τη θαλπωρή,
µε το άρωµα τον πόθο, µε το αυτοκίνητο το δυναµισµό. ∆ιασκεδάζουµε, φλερτάρουµε, ονει-
ροπολούµε, τσακωνόµαστε και χορεύουµε στους ρυθµούς του κεφαλαίου και του εµπορεύ-
µατος. Η στριµωγµένη και παραιτηµένη καθηµερινότητά µας και η απουσία παθιασµένων
διαπροσωπικών σχέσεων µαρτυρούν την αποξένωση και την αλλοτρίωσή µας. Η αλλοτρίωση
που αποµακρύνει τον εργαζόµενο/ εργάτη από το σκοπό και το αντικείµενο της δραστηριότητάς
του και το προϊόν του µόχθου του, το άτοµο από τις ανάγκες και τις επιθυµίες του, που µας
αποµακρύνει από το διπλανό µας και από τον ίδιο µας τον εαυτό.

Εποµένως η έννοια της απ-αλλοτρίωσης είναι αδιαχώριστη από τη συνολική και συλλογική δια-
δικασία της επανάκτησης και του επαναπροσδιορισµού των πραγµάτων και των νοηµάτων, των
σκοπών και των µέσων, των ίδιων των κοινωνικών σχέσεων και της αντίληψης του χρόνου.
Αδιαχώριστη από την αναγκαιότητα της καταστροφής κάθε στοιχείου που φέρει, διασπείρει και
αναπαράγει την καπιταλιστική σχέση. Αδιαχώριστη από την ανάγκη να συνειδητοποιήσουµε ότι
δεν είµαστε απλά οι παραγωγοί του κοινωνικού πλούτου αλλά ο ίδιος ο κοινωνικός πλούτος.

ΘΈΛΟΝΤΑΣ ΝΑ ΣΧΕΤΙΣΤΟΎΜΕ ΜΕ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΉ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΏΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΏΝ, χρειάζεται
να αναφερθούµε στο ξέσπασµα της καπιταλιστικής κρίσης και στο γεγονός ότι η διαχείρισή της
από την πλευρά των αφεντικών κάνει ακόµα πιο δυσχερείς ή και ισοπεδώνει τους όρους επι-
βίωσης µεγάλων κοµµατιών του πληθυσµού. Το ελληνικό κράτος µε τη συνεργασία και υπό
την εποπτεία των ευρωπαϊκών θεσµών και του διεθνούς νοµισµατικού ταµείου, επιχειρεί έναν
ραγδαίο και βαθύ κοινωνικό µετασχηµατισµό. Μια σειρά φόροι και περικοπές σε µισθούς, επι-
δόµατα, συντάξεις και διάφορες µορφές εισοδήµατος, υποτιµούν ακόµα περισσότερο την ερ-
γατική δύναµη, υποβαθµίζουν τους όρους επιβίωσης των µέσων και κατώτερων στρωµάτων
και εξωθούν διαρκώς περισσότερους στα όρια της φτώχειας και της εξαθλίωσης. 

Οι εξελίξεις αυτές συντείνουν στη βαθύτερη απαξίωση του πολιτικού συστήµατος και την κα-
τάρρευση των πελατειακών του σχέσεων ενώ οδηγούν αρκετό κόσµο στο δρόµο, σε διαµαρ-
τυρίες, απεργίες και αρκετές φορές σε συγκρούσεις. ∆ιάχυτη αγανάκτηση και οργή, αφορισµός
για τα κόµµατα και τους πολιτικούς, νέες µορφές πολιτικής δράσης και ερωτήµατα, είναι στοι-
χεία που χαρακτηρίζουν αυτή την περίοδο. Πώς θα τα βγάλει κανείς πέρα µέσα σ' αυτή τη συν-
θήκη; Πώς θα καλύψουµε τώρα τα βασικά; Αντικειµενικά και λόγω της ίδιας της φύσης των
αλλαγών που επιβάλλονται, οι αγώνες µεταφέρονται και στο πεδίο της καθηµερινής ζωής, ξε-
περνώντας πολλές φορές τον αιτηµατικό τους χαρακτήρα και προχωρώντας στην άµεση, εξω-
θεσµική και αδιαµεσολάβητη ικανοποίηση βασικών καθηµερινών αναγκών. 

Η σηµασία των καθηµερινών αναγκών στιγµατίζει το πεδίο της πολιτικής δράσης και αυτό αν-
τανακλάται στα εγχειρήµατα και τις κινήσεις που αναπτύσσονται και εξαπλώνονται. Ενώ πάντα
ο ίδιος ο αγώνας, η θεωρία και η πράξη του, µιλούσαν για τις ανάγκες και το πως διαχειριζό-
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µαστε τις ζωές και τις επιθυµίες µας, σήµερα αυτό αποκτά κοµβική σηµασία. Μια σειρά από
πρακτικές αγώνα όπως οι αρνήσεις πληρωµών λογαριασµών και του φόρου ακινήτων, οι αγώ-
νες ενάντια στα διόδια και την αύξηση του εισιτηρίου στις συγκοινωνίες, οι λαϊκές συνελεύσεις
γειτονιάς, τα χαριστικά παζάρια και οι συλλογικές κουζίνες, οι παρεµβάσεις σε νοσοκοµεία για
την ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας ή οι επανασυνδέσεις ρεύµατος, επιχειρούν να
απαντήσουν σε ζητήµατα της καθηµερινότητας συνδέοντάς τα µε τη γενικότερη πολιτική κατά-
σταση. Αµφισβητούν την κυρίαρχη ρητορική και αντιπροτείνουν τη συλλογική αυτενέργεια και
αντεπίθεση αποτελώντας έτσι πεδίο πολιτικοποίησης και χειραφέτησης για αρκετό κόσµο.

Το καθεστώς όσο κι αν έχει θέσει την απόσπαση συναίνεσης στις αποφάσεις του σε δεύτερο
πλάνο, όσο κι αν ασκεί πλέον τη βία του απροκάλυπτα, είτε πρόκειται για την καταστολή των
διαδηλώσεων είτε για τον ουσιαστικά πραξικοπηµατικό τρόπο διαχείρισης των πολιτικών και
οικονοµικών εξελίξεων, δεν είναι διατεθειµένο να εγκαταλείψει το ρόλο του κοινωνικού µε-
σολαβητή. Ακόµα και µε τους πιο ευτελείς τρόπους προσπαθεί να διαχειριστεί τους νεόπτωχους
και τους εξαθλιωµένους, για να αµβλύνει τις εντάσεις και να προκαταλάβει την εξάπλωση της
εξωθεσµικής και αδιαµεσολάβητης κίνησης των καταπιεσµένων. Τα συσσίτια της εκκλησίας
Α.Ε. µε την τεράστια περιουσία και το εµπόριο φόβου, πολυδιαφηµίζονται και πριµοδοτούνται,
ενώ την ίδια ώρα αυτοοργανωµένα εγχειρήµατα όπως συλλογικές κουζίνες και χαριστικά-αν-
ταλλακτικά παζάρια, φτάνουν να απαγορεύονται και να παρεµποδίζονται µε υγειονοµικές ή
άλλες προφάσεις.

Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και πρωτοβουλίες από διάφορα επιχειρηµατικά συµφέροντα
και κοµµάτια του κεφαλαίου. Πιο τρανταχτό παράδειγµα η εκστρατεία του Σκάι, που σε συνερ-
γασία µε µεγάλες αλυσίδες σουπερµάρκετ, καλούν τους καταναλωτές να προσφέρουν προϊόντα
(αγορασµένα από αυτούς φυσικά) για τους «λιγότερο τυχερούς συνανθρώπους µας». Τέτοιου
είδους καµπάνιες προσφέρουν µια ψευδαίσθηση συµµετοχής στα κοινά, διαµεσολαβηµένη όσο
δεν πάει, και φυσικά µε κέρδος για την επιχείρηση, ενώ παράλληλα επιχειρούν να κατασκευά-
σουν µια πλασµατική κοινότητα που να χωράει σχεδόν τους πάντες «απέναντι στην κρίση». Εκ-
µεταλλευτές και εκµεταλλευόµενοι σε κοινό µέτωπο ενάντια στην κρίση του συστήµατος, στο
οποίο βασίζουν την ύπαρξή τους οι πρώτοι και χρωστάνε τη δυστυχία τους οι δεύτεροι.

Οι γελοίες κινήσεις που αναφέρονται παραπάνω, φέρουν και όλα τα χαρακτηριστικά της φι-
λανθρωπίας όπως την ξέρουµε εδώ και χρόνια. Η φιλανθρωπία εξ ορισµού, γίνεται από αυτούς
που έχουν προς αυτούς που δεν έχουν. Το πώς έχει διαµορφωθεί αυτή η κατάσταση, πως και
γιατί δηλαδή υπάρχουν οι µεν και οι δε, στην καλύτερη περίπτωση αφήνεται ανεξέταστο. Γιατί
προκειµένου να είναι µε έναν τρόπο δεκτή η εικόνα κουστουµαρισµένων επιχειρηµατιών, χρυ-
σοστόλιστων φιλάνθρωπων κυριών, πολιτικών και παπάδων να σκύβουν στοργικά πάνω από
άστεγους, πρέπει η βάση της ύπαρξης όλων των παραπάνω να µένει εκτός κάδρου. Έτσι κου-
βέντα για το ληστρικό ρόλο του κράτους και των τραπεζών, κουβέντα για το γεγονός ότι οι ίδιοι
οι «φιλάνθρωποι» έχουν καταδυναστεύσει τις ζωές αυτών που θέλουν να «βοηθήσουν», κου-
βέντα για τη λεηλασία ολόκληρων λαών από τα συµφέροντα του κεφαλαίου, κουβέντα για τον
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παρασιτισµό των πολιτικών, των αφεντικών, των παπάδων. Απλά κάποιοι «έτυχε» να τα έχουν,
λόγω καπατσοσύνης, εργατικότητας ή τύχης και κάποιοι όχι, λόγω ανικανότητας ή ατυχίας.

ΟΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡΜΆΡΚΕΤ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΙΡΆΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ στις λαϊκές, πραγµατο-
ποιούνται κάθε φορά από µερικές δεκάδες ανθρώπους. Ο χαρακτηρισµός τους ως «Ροµπέν
των ραφιών» από τα ΜΜΕ δεν είναι τυχαίος. Στοχεύει στη συνειρµική εξωτικοποίηση των συµ-
µετεχόντων σε αυτές. Στην παρουσίασή τους, αυτών ως φυσικά πρόσωπα αλλά και των ίδιων
των δράσεων, ως κάτι το µακρινό, διαχωρισµένο και εξωτερικό προς την καθηµερινότητα των
«απλών» ανθρώπων, οι οποίοι αν γυρίσουν σπίτι τους και µε ένα δωρεάν εξτραδάκι στην τσέπη,
δεν τρέχει και τίποτα, αρκεί να µείνει εκεί το θέµα. Ωστόσο, πέρα και ενάντια στη ρητορική της
φιλανθρωπίας και τη µοιρολατρία του πεπρωµένου καθώς και την απονοηµατοδότηση από τα
ΜΜΕ, οι δράσεις απαλλοτρίωσης και µοιράσµατος διατυπώνουν το δικό τους διττό µήνυµα.

Αφενός είναι δράσεις που επιτίθενται στον κλεµµένο πλούτο, που στοιβάζεται στα ράφια των
σουπερµάρκετ και υπάρχει εκεί ως αποτέλεσµα εκµετάλλευσης της εργασίας εκατοµµυρίων
προλετάριων σε όλο τον κόσµο και µελλοντικό κέρδος για τα αφεντικά. ∆ράσεις που δεν διεκ-
δικούν καλύτερους καταναλωτικούς όρους ή µια δικαιότερη κατανοµή των αγαθών, εντός όµως
του καπιταλισµού και των σχέσεων που αυτός προαπαιτεί και παράγει, αλλά θέτουν το ζήτηµα
της ανατροπής του. ∆ράσεις που αµφισβητούν την κυρίαρχη ηθική που προστατεύει την ιδιο-
κτησία πάνω στον κοινωνικό πλούτο και τους νόµους και τους µηχανισµούς που την περιφρου-
ρούν. ∆ράσεις που αρνούνται τα δίπολα νόµιµου/παράνοµου και βίαιου/µη βίαιου που συχνά
τίθενται ακόµα και στο εσωτερικό των αγωνιζόµενων.

Αφετέρου είναι δράσεις που προτάσσουν τη συγκρότηση µια συλλογικής συνείδησης των εκ-
µεταλλευόµενων, αυτού που θα λέγαµε κοινότητα των από τα κάτω. Το µοίρασµα των προϊόν-
των είναι µια συµβολική απόληξη του προτάγµατος της κοινοκτηµοσύνης, µια κίνηση για το
πέρασµα από τα µοναχικά εγώ και το «άγιο ατοµικό συµφέρον» σε σχέσεις αλληλεγγύης και
αλληλοβοήθειας. Όχι µέσα από τις διαδροµές που µας υπαγορεύουν οι καλοθελητές δυνάστες
µας µε τους πολυάριθµους επίπλαστους εθνικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς διαχωρισµούς.
Αλλά στη βάση των κοινών µας κοινωνικών και ταξικών θέσεων και αναφορών και µιας κοινής
προοπτικής για ισότητα και ελευθερία. 

Κλείνοντας, σκοπός αυτής της έκδοσης είναι να συµβάλει στην ανάδειξη της σηµασίας των
συλλογικών απαλλοτριώσεων σουπερµάρκετ και στη διερεύνηση του ρόλου τους µέσα στην
τρέχουσα κοινωνική πραγµατικότητα. Με δεδοµένη την ευρύτερη αποδοχή που χαίρουν, να
διεκδικηθεί η εξάπλωσή τους καθώς και η διασύνδεσή τους µε το πλήθος των εγχειρηµάτων
αγώνα που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο.
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Αρκούν λίγες δεκάδες άνθρωποι. Μπαίνουν αιφνιδιαστικά στο
σουπερµάρκετ µε καλυµµένα πρόσωπα και χαρακτηριστικά και µε
γάντια για να προστατευτούν από τις κάµερες και τη µετέπειτα
έρευνα. Κάποιοι ενηµερώνουν τους εργαζόµενους και τους παρευ-
ρισκόµενους περί τίνος πρόκειται, άλλοι γεµίζουν γρήγορα καλάθια
µε είδη πρώτης ανάγκης και άλλοι έχουνε το νου τους για ενδεχό-
µενους ρουφιάνους ή περιπολίες. Κατευθύνονται σε παρακείµενη
λαϊκή όπου µοιράζουν τα πράγµατα σκορπώντας προκηρύξεις και
φωνάζοντας συνθήµατα. Σε ελάχιστα λεπτά έχουν ολοκληρώσει τη
δράση τους και έχουν φροντίσει να εξαφανιστούν... 7



48ωρη γενική απεργία 19/20 Οκτώβρη. Μία
ώρα πριν την προγραµµατισµένη πορεία, 50 περίπου σύντροφοι απαλλοτρίωσαν µεγάλη πο-
σότητα τροφίµων από µεγάλο σουπερµάρκετ. Τα τρόφιµα µοιράστηκαν σε λαϊκή αγορά που
βρισκόταν λίγα µέτρα µακριά. Η ανταπόκριση του κόσµου στην αρχή ήταν σαστισµένη, µετά
µόνο θετικά σχόλια ακούγονταν. Πετάχτηκαν επίσης τρικάκια και το ακόλουθο κείµενο:

Φίλε, φίλη, µας κλέβουν. Χρόνια τώρα, δεκάδες, εκατοντάδες χρόνια τώρα. Μας πήρανε τη γη, το
νερό, τους κόπους µας, την κουλτούρα µας, τη ζωή µας. Και µας είπανε (και συνεχίζουν να µας λένε)
ότι έτσι είναι το φυσιολογικό, ότι αυτός είναι ο µόνος τρόπος που µπορούµε να ζούµε. ∆ηλαδή µε
κράτος και καπιταλισµό. Με εµπορεύµατα, µε άγχος, µε κατανάλωση. Με το να δουλεύουµε και να
κερδίζουν τα αφεντικά (ντόπια και ξένα) από τον ιδρώτα µας. Με το να µας πετάνε ψίχουλα και να
λέµε και ευχαριστώ. Και παλέψαµε και χάσαµε, ξανά και ξανά. Ε λοιπόν κάποιοι από εµάς βαρεθή-
καµε. Ο χρόνος µας είναι ο χρόνος των ρολογιών της παραγωγής. Και οι ανάγκες µας γίνανε εµπο-
ρεύµατα, κέρδος, χρήµα. Τι έχεις, τι αποκτάς, τι είναι δικό σου, ψεύτικα πάντα. Μόνο που τώρα, µέσα
στην περίφηµη κρίση, ότι φαινόταν ακλόνητο κλονίζεται και ό,τι φαινόταν ικανοποιητικό, (µια ήσυχη
ζωή, µια δουλειά) πάει περίπατο. Γιατί πολύ απλά αυτά όλα ήταν ψευδαισθήσεις. Πολύ απλά γιατί
το σύστηµα αυτό δεν κερδίζει αρκετά, οπότε ότι φαινοµενικά "µας έδωσε" το παίρνει πίσω. Ο καπι-
ταλισµός θέλει συνεχώς όλο και περισσότερα, όλα αυτά που εµείς οι ίδιοι κάθε µέρα παράγουµε,
υλικά ή άυλα. Μας θέλει υποταγµένους και σκυφτούς, να χάψουµε κάθε παπάτζα για εθνική σωτηρία,
για έξοδο από την κρίση. Μας ζητάνε να καταλάβουµε κιόλας την ανάγκη όλων αυτών των µέτρων.
Πόσο καλά είναι για µας. Όµως η κρίση είναι µπίζνα. Μια µεγάλη µπίζνα που ουσιαστικά σηµαίνει
ότι όλα πλέον ανήκουν στο κεφάλαιο. Μετριούνται µε χρήµα, µε κέρδος, πάντα βέβαια για αυτούς
που ορίζουν τον τρόπο που παράγουµε, το τι παράγουµε, το τι τρώµε, το τι πίνουµε, το πώς τελικά
ζούµε. Πληρώνουµε για την τροφή µας, την υγεία µας, τη διασκέδασή µας. Αφού λοιπόν έχουν πάρει
τη γη, µπορούν να βάλουν και τιµή στο ρύζι (όπως σε κάποιες χώρες που οι άνθρωποι δεν έχουν
ούτε αυτό να αγοράσουν), αφού έχουν πάρει το νερό, µπορούν να το κοστολογούν.

Γύρω µας, µεγάλο κοµµάτι του κόσµου ζει στην ανέχεια, τη φτώχια, την ανεργία, τη βαρβαρότητα.
Και εµείς από αυτόν τον κόσµο είµαστε. Είµαστε νέοι-ες. Ξένοι-ες. Ντόπιοι-ες. Φοιτητές-τριες. Άνερ-
γοι-ες. Συνταξιούχοι-ες. Εργάτες-τριες. Είµαστε από αυτούς που ζουν την καταπίεση σε κάθε πεδίο
της ζωής µας. Και έχουµε κάθε διάθεση να τα πάρουµε όλα πίσω. Όχι επειδή γουστάρουµε την κα-
τανάλωση. Και όχι επειδή γουστάρουµε το χρήµα και το εµπόρευµα σαν αξία στη ζωή µας. Αλλά
γιατί ήρθε η ώρα να ξυπνήσουµε. Να κοιτάξουµε γύρω µας, να πράξουµε. Και επιτέλους να µιλή-
σουµε εµείς και όχι οι αφέντες µας. Να ορίσουµε τις ανάγκες µας. Με ισότητα, µε αλληλεγγύη, παν-
τού. Με καθηµερινούς, µαχητικούς αγώνες, παντού. Στις πλατείες, τις γειτονιές, τα σωµατεία, τους
χώρους εργασίας, τα σχολεία, τα πανεπιστήµια, όπου υπάρχουµε καθηµερινά. Και το ξαναλέµε, να
τα πάρουµε όλα πίσω, µια και καλή. Ήρθε η ώρα να υπερασπιστούµε ο ένας τον άλλον. Τέρµα το
βόλεµα, και η ανακωχή. Τέρµα ο ατοµισµός, η ιδιοκτησία, η αποξένωση.

∆εν είµαστε Ροµπέν των ∆ασών, κάποιοι που λύσανε τα προβλήµατά τους και κάνουν επανάσταση.
Αυτά θα τα πουν τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ για µας. ∆εν κάναµε τη σηµερινή ενέργεια γιατί είµαστε
σωτήρες, άλλωστε δεν επιθυµούµε να είµαστε σωτήρες κανενός. Είµαστε από αυτόν τον κόσµο, που
αντιλαµβάνεται όµως την προοπτική της ζωής του µόνο µέσα από τον αγώνα. Κάποιοι που ζούµε
δίπλα σας, κάποιοι που θελήσαµε σήµερα να δείξουµε έναν από τους τρόπους να σπάσουµε τη µι-
ζέρια, να ξαναπάρουµε στα χέρια το χρόνο και τις ζωές µας. Και αυτά τα βλέπουµε σαν κινήσεις
εδώ, στο σήµερα, µε το µυαλό και την καρδιά µας πάντα στραµµένα σε ένα κόσµο ισότητας, αλλη-
λεγγύης, αλληλοβοήθειας. Σε ένα κόσµο ατοµικής και συλλογικής ελευθερίας.
(Υπογραφή αλφάδι - αστέρι)

48ωρη γενική απεργία 19/20 Οκτώβρη. Οµάδα διαδη-
λωτών έκανε παρεµβάσεις σε τρία σουπερµάκετ (πάντα απειλούν µε απόλυση όποιον απερ-
γήσει) ζητώντας από πελάτες και εργαζόµενους να αποχωρήσουν και να κλείσουν λόγω της
απεργίας όπως και έγινε. Στο τελευταίο (ΑΒ Βασιλόπουλος) έγινε και απαλλοτρίωση τροφί-
µων και µοίρασµά τους στον κόσµο.

20 Οκτώβρη, Βόλος.

20 Οκτώβρη 2011, Πάτρα.
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Συντρόφισσες και σύντροφοι πραγµατοποίησαν
απαλλοτρίωση σε σουπερµάρκετ και µοίρασαν τα προϊόντα σε παρακείµενη λαϊκή. Το κεί-
µενο που µοιραζόταν είναι το εξής:

Ας µη γελιόµαστε. Πίσω από την ευκολοχώνευτη ρητορική για τα λαµόγια και τα golden boys, για
τους κακούς Γερµανούς και τις άσπλαχνες αγορές γενικά και αόριστα, κρύβεται η διαχρονική εκµε-
τάλλευσή µας και η καταλήστευση του παραγόµενου πλούτου από την κλίκα των αφεντικών. Και
είναι ξεκάθαρο ότι όσο κυριαρχούν τις ζωές µας, τόσο θα µας υποτιµούν και θα µας εξοντώνουν
ώστε να διαιωνίσουν την κερδοφορία τους. Και οι απανωτές σφαλιάρες που τρώµε, όσο ξεκοµµένα
κι αν παρουσιάζονται, εξυπηρετούν τα δικά τους, ενιαία ταξικά συµφέροντα. Ταυτόχρονα, σπέρνουν
το φόβο για να περιφρουρήσουν την εξουσία τους: εντεινόµενη αστυνοµοκρατία, κυνήγι µετανα-
στών, κατάργηση του ασύλου, υποδαύλιση του ρατσισµού και του πατριωτισµού.

Αδράνεια τέλος. Να πάρουµε τη ζωή στα χέρια µας. Η προοπτική της τάξης των καταπιεσµένων δεν
είναι ούτε το κυνήγι της επιβίωσης, ούτε το στρίµωγµα στην παραίτηση και την εξαθλίωση. Συντί-
θεται στο εδώ και στο τώρα από τις µικρές και µεγάλες στιγµές  των αρνήσεων και των αγώνων
µας. Στις καθηµερινές κόντρες µε τα αφεντικά και τις γενικές απεργίες, στις διαδηλώσεις, τις λαϊκές
συνελεύσεις, και τις δοµές αλληλοβοήθειας, στις καταλήψεις δηµοσίων κτιρίων, σχολείων και σχο-
λών, στην οργή ενάντια στους µπάτσους και στην αλληλεγγύη ενάντια στην καταστολή, στις επιθε-
τικές δράσεις κατά καπιταλιστικών-κρατικών στόχων, στις κινήσεις άρνησης πληρωµών από τη ∆ΕΗ
και τα εισιτήρια ως τα διόδια, στις συλλογικές απαλλοτριώσεις προϊόντων από τα σούπερ µάρκετ
και το δηµόσιο µοίρασµά τους.

Ας αντιληφθούµε τη συλλογική µας δύναµη.
Να εξυφάνουµε το σχέδιο για την κοινωνική και ατοµική απελευθέρωση.
Πόλεµο στον πόλεµο των αφεντικών.
Όλοι και όλες στις γενικές απεργίες!

Περίπου 20 άτοµα µπήκανε το µεσηµέρι σε σου-
περµάρκετ Μαρινόπουλος στα Άνω Πετράλωνα και πήρανε διάφορα είδη πρώτης ανάγκης
όπως λάδια, απορρυπαντικά, οδοντόκρεµες, σαπούνια, τρόφιµα κ.α. Στη συνέχεια τα µοίρα-
σαν στη λαϊκή στην Καλλισθένους πετώντας τρικάκια (ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ
ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ). Οι άνθρωποι στη λαϊκή ήταν θετικοί και έπαιρναν τα πράγµατα και πολλοί εν-
διαφέρονταν να µαζέψουν και να διαβάσουν τα τρικάκια.

Οµάδα συντρόφων-ισσών απαλλοτρίωσε προϊόντα
βασικής ανάγκης και τρόφιµα από το Bazaar (fresh express) τα οποία και µοιράστηκαν στη
λαϊκή της Καλλιδροµίου. Ο κόσµος έπαιρνε χωρίς ενδοιασµό τα προϊόντα και χαιρετούσε τη
δράση. Πετάχτηκαν τρυκάκια: ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΟΥ

4 Νοέµβρη, Πετράλωνα.

5 Νοέµβρη, Εξάρχεια.

3 Νοέµβρη, Ζωγράφου.
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Απαλλοτρίωση σε supemarket της αλυσίδας 
Market-in. Σύντροφοι και συντρόφισσες πήραν είδη πρώτης ανάγκης και τα µοίρασαν σε
κόσµο που ψώνιζε στην παρακείµενη λαϊκή. Μοιραζόταν το παρακάτω κείµενο και τρικάκια:

Όλος ο πρόσφατος επικοινωνιακός χαµός σχετικά µε το ποιος «πολιτικός» σχηµατισµός θα αναλάβει
τη διαχείριση της χώρας για τους επόµενους µήνες, δεν µπορεί και δεν πρέπει να παρασύρει και να
αποπροσανατολίσει τους «από τα κάτω» σε µια διαδικασία «επιλογής» του λιγότερο διεφθαρµένου,
ή του ικανότερου τεχνοκράτη.

Καµία πολιτική διαχείριση της κρίσης γενικότερα και του δανειακού ζητήµατος της Ελλάδας ειδικό-
τερα, δεν πρόκειται να γίνει από τους «από πάνω» για το συµφέρον των «από τα κάτω». Οι απολύσεις,
η φτώχεια, η µιζέρια, η ανεργία, τα χαράτσια που ήδη αρχίζουµε να βιώνουµε και που θα ενταθούν
τα επόµενα χρόνια, θα αποτελέσουν µια ενιαία πραγµατικότητα, που θα συµπληρώνεται από τη θω-
ράκιση του συστήµατος απέναντι στις κοινωνικές αναταράξεις που ήδη έχουν γίνει ορατές.

Η αυξηµένη παρουσία αστυνοµικών στους δρόµους, οι τόνοι χηµικών στις διαδηλώσεις, οι προσ-
λήψεις εκατοντάδων έως και χιλιάδων νέων ειδικών φρουρών, το προνόµιο της εξαίρεσης των
µπάτσων από το ενιαίο µισθολόγιο του δηµοσίου, όπως και η δυνατότητα που θα έχει η κυβέρνηση
«εθνικής σωτηρίας» για αναστολή άρθρων του Συντάγµατος δεν είναι παρά η άλλη όψη του νοµί-
σµατος της ολοένα αυξανόµενης εξαθλίωσης του γενικού πληθυσµού.

Όποιος δεν εντοπίζει τα αίτια της σηµερινής κατάστασης, αλλά και αυτής που διαγράφεται ως το
ζοφερό µας µέλλον, στην εδώ και χρόνια καθιερωµένη πρακτική συσσώρευσης κεφαλαίου από τα
αφεντικά εις βάρος των «από κάτω», ειδικά εφ’ όσον ανήκει στους τελευταίους, όχι απλά εθελοτυ-
φλεί, αλλά βγάζει µε τα ίδια του τα χέρια τα µάτια του.

Τα περιθώρια για παθητικότητα στενεύουν. Ακόµα και οι πιο απαθείς και «φιλήσυχες» υπάρξεις,
ακόµα και όσοι παρέµβαιναν στη ζωή αποκλειστικά µέσω ζάπινγκ και 8ώρου, θα αναγκαστούν από
την υλικότητα της στέρησης να κινητοποιηθούν. Είναι βασικό για την αξιοπρέπειά µας, να αντιµε-
τωπίσουµε το συνεκτικότατο µέχρι στιγµής µπλοκ των καπιταλιστών – πολιτικών – δηµοσιογράφων
συνειδητά και στοχευµένα. Να µην αφήσουµε εθνικούς, φυλετικούς και άλλους διαχωρισµούς να
µας στρέψουν τον έναν απέναντι στον άλλον. Να πάψουµε να κινούµαστε ατοµικά, να δούµε πέρα
από τις έτοιµες «οµαδοποιήσεις» στις οποίες ενταχθήκαµε χωρίς να το επιλέξουµε (οικογενειακές,
θρησκευτικές, εθνικές). Να αναγνωρίσουµε ο καθένας στο διπλανό του ένα κοµµάτι του εαυτού του
και µε αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και αξιοπρέπεια να ισοπεδώσουµε τους ναούς του τραπεζικού
συστήµατος, να επιτεθούµε στους πολιτικούς διαχειριστές της δυστυχίας µας, να επανοικειοποι-
ηθούµε τον κλεµµένο πλούτο που κοσµεί τα ράφια των σούπερ-µάρκετ ως νεκρό εµπόρευµα. 

Να µην περιµένουµε να γίνει της Αργεντινής για να µπουκάρουµε στα super markets!
Απαλλοτρίωση τώρα!

Η πτώχευση δεν είναι εικόνα στις ειδήσεις µ’ επίθεση στ’ αφεντικά γεννιούνται συνειδήσεις.
Απαλλοτρίωση τώρα!

Απαλλοτρίωση τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγ-
κης σε σουπερµάρκετ στην οδό Σουλτάνη. ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΚΕΣ ΜΑΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ανέφεραν οι σύντροφοι στην ανακοίνωσή τους στο διαδίκτυο.

19 Νοέµβρη, Εξάρχεια.

19 Νοέµβρη, Γαλάτσι.
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Συντρόφισσες-σύντροφοι πραγµατοποίησαν απαλ-
λοτρίωση σε σουπερµάρκετ της αλυσίδας Σκλαβενίτης στη Χ. Τρικούπη. Όπως αναφέρουν
σε ανακοίνωσή τους στο διαδίκτυο: Απαλλοτριώθηκαν είδη βασικής ανάγκης και τρόφιµα τα
οποία µοιράστηκαν στη λαϊκή της Καλλιδροµίου, µε τους περισσότερους παρευρισκόµενους
να αντιδρούν θετικά µε τη δράση και να παίρνουν προϊόντα από τα καλάθια. Η µόνη αρνητική
αντίδραση ήταν υπαλλήλου του Σκλαβενίτη η οποία κατά την αποχώρησή µας φώναζε
«ντροπή σας» (Ντροπή, υπάλληλε, και κάθε υπάλληλε, είναι αυτή που θα έπρεπε να αισθά-
νονται οι κεφαλαιοκράτες αφεντικά που πλουτίζουν και ζουν το «όνειρό τους» εις βάρος αν-
θρώπων που ζουν καθηµερινά τον εφιάλτη της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο). 
ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΟΥ

Πραγµατοποιήθηκε απαλλοτρίωση σε super
market και µοίρασµα των πραγµάτων σε λαϊκή µαζί µε το παρακάτω κείµενο:

Στη σύγχρονη περίοδο µετασχηµατισµού ολόκληρης της κοινωνικής πραγµατικότητας τίποτα δεν
µπορεί να µείνει αµετάβλητο. Έτσι πλάι πλάι µε τις σαρωτικές αλλαγές σε εκπαίδευση, εργασία, δι-
καιώµατα και ελευθερίες έρχεται µια άνευ προηγουµένου αναδιάταξη του πολιτικού συστήµατος-
διαχειριστή των ισοπεδωτικών «µεταρρυθµίσεων» προς όφελος του καπιταλισµού.

Μια αλλαγή όµως, που χρησιµοποιείται και για να θολώσει κάπως τα νερά της κοινωνίας που σιγο-
βράζει. Κι έφτασε η ώρα που η κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αυτό το µπερδεµένο µίγµα σοσιαλφι-
λελευθερισµού και εθνικισµού αναλαµβάνει τις τύχες της ελλάδας, ώστε να τη βγάλει απ’ τα σχοινιά
που την έχουν στριµώξει οι ντόπιοι και ξένοι τοκογλύφοι. Μια κυβέρνηση που καλείται τώρα να
υπερασπιστεί τα συµφέροντα του υπερεθνικού κεφαλαίου, να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα των εν
ελλάδι καπιταλιστών και να διαφυλάξει τα κεκτηµένα της µε κάθε κόστος σε βάρος των ήδη κατα-
πιεσµένων. Κάπως έτσι εξηγείται η συµµετοχή όλων των αντιδραστικών δυνάµεων στην κυβέρνηση
συµπεριλαµβανοµένων όλων των εθνικιστικών πατριωτικών τάσεων.

Συνολικότερα από τους δηλωµένους φασίστες του Καρατζαφέρη ως τις πατριωτικές κορώνες σχεδόν
σύσσωµης της αριστεράς, το προµοτάρισµα των «εθνικών» συµφερόντων δίνει και παίρνει αποτε-
λώντας τον αντίθετο πόλο στην ανατρεπτική οργάνωση της τάξης των εκµεταλλευοµένων. Από τα
πογκρόµ ενάντια στους µετανάστες, τις χυδαίες διαφηµιστικές καµπάνιες των ακροδεξιών συµµο-
ριών ως τη συµµετοχή των φασιστών στην κυβέρνηση, όλα θυσιάζονται στο βωµό της «εθνικής
ενότητας» και κατ’ επέκταση της επιβίωσης του καπιταλισµού. Ακόµα και τα εναποµείναντα δηµο-
κρατικά παραπετάσµατα (µε το µανδύα των δικαιωµάτων και των ελευθεριών) παραπαίουν µπροστά
στη νέα οικονοµική διακυβέρνηση, που συνδυάζει σιχαµένα τη «σοσιαλιστική» βαρβαρότητα, τα νε-
οφιλελεύθερα νταραβέρια και τις φασιστικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις.

Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση οι έτοιµες λύσεις ωχριούν και µοιάζουν (αν δεν είναι ήδη) ανέ-
ξοδες. Το παραµυθάκι του µετρήµατος των κουκιών θα ξαναπαιχτεί, η δήθεν «επαναστατική» προ-
οπτική της αριστεράς θα ξαναµπεί στο ψυγείο χάριν των δηλώσεων νοµιµοφροσύνης και οι
νουθεσίες των τραπεζιτών για οµοψυχία και συνεννόηση θα πιπιλίζουν τα µυαλά µας για µερόνυχτα,
την ώρα που τα γκλοµπς της αστυνοµίας θα χτυπούν το σβέρκο µας σκύβοντας το κεφάλι µας ακόµα
περισσότερο. Και παράλληλα ο πλούτος τους θα συνεχίζει να αυξάνεται πάνω στις πλάτες µας δι-
αιωνίζοντας την καταπίεσή µας.

Και θα συνεχίζει αν δεν αντιληφθούµε ότι οι λύσεις στα προβλήµατά µας δε βρίσκονται ούτε στις
κάλπες ούτε στα briefcases των χαρτογιακάδων γιάπηδων. Βρίσκονται σε σχολεία και σχολές, σε
πλατείες και δρόµους, σε γειτονιές και πολυκατοικίες, οπουδήποτε συναντώνται οι καταπιεσµένοι
έτοιµοι να πάρουν τις ζωές τους στα χέρια τους. Αδιαφορώντας για τους επίπλαστους και δηµιουρ-
γηµένους «από τα πάνω» εθνικούς, φυλετικούς ή θρησκευτικούς διαχωρισµούς. Ενωµένοι απ’ τα
κοινά ταξικά συµφέροντα, οι παραγωγοί του πλούτου σε αυτόν τον κόσµο πρέπει να δίνουν τις
απαντήσεις τους κάθε µέρα στους εξουσιαστές των ζωών µας. Με άγριες απεργίες, καταλήψεις, συγ-
κρούσεις µε τα ένστολα καθίκια, συλλογικές απαλλοτριώσεις σε super markets και πολυεθνικές, µε
οικειοποίηση των µέσων παραγωγής και διάχυτα σαµποτάζ, πρέπει να γίνει σαφές ότι τα πλούτη
των εκµεταλλευτών είναι το αίµα των καταπιεσµένων.

ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ

30 Νοέµβρη, Νέα Σµύρνη.

26 Νοέµβρη, Εξάρχεια.
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Μέρα γενικής απεργίας, στο τέλος της πορείας ένα
κοµµάτι συντρόφων και άλλων διαδηλωτών κατευθύνθηκε σε δύο σουπερµάρκετ απαλλο-
τριώνοντας τρόφιµα µε σκοπό την αποστολή τους στους απεργούς της χαλυβουργίας στον
Ασπρόπυργο.

Πραγµατοποιήθηκε από συντρόφους και συν-
τρόφισσες απαλλοτρίωση σε super-market της αλυσίδας Carrefour. Είδη πρώτης ανάγκης
µοιράστηκαν σε κόσµο της παρακείµενης λαϊκής αγοράς και κατά τη διάρκεια της δράσης
µοιραζόταν το παρακάτω κείµενο:

Οι καιροί που ζούµε, µ' όλη την όξυνση της αφαίµαξης και της λεηλασίας που εµπεριέχουν, είναι
πιο ξεκάθαροι από ποτέ. Τ' αφεντικά µε τα κράτη και τους διεθνείς οργανισµούς, µε τα µµε και τους
στρατιωτικούς-αστυνοµικούς µηχανισµούς κάνουν τα πάντα για να ασφαλίσουν τα πλούτη τους και
τα προνόµιά τους, για να διαιωνίσουν την ηγεµονία τους µέσα από τη βαθύτερη καταπίεση και εκ-
µετάλλευση των "από κάτω" του καπιταλιστικού κόσµου.

Τραπεζίτες και βιοµήχανοι, εφοπλιστές και επιχειρηµατίες, τεχνοκράτες και χρηµατιστές, δηµοσιο-
γράφοι και αναλυτές, σοσιαλφιλελεύθεροι και νεοφιλελεύθεροι, ευρωπαϊστές και πατριώτες, φα-
σίστες και εθνοσωτήρες, όλο το σκυλολόι του κεφαλαίου µας καλεί ν' αποδεχτούµε τη µοίρα που
µας επιφυλάσσει και να σκύψουµε το κεφάλι µπροστά στο ολοένα και πιο έντονο ξεζούµισµά µας:
µειώσεις µισθών και συντάξεων, αύξηση των απολύσεων και της ανεργίας, κατάργηση των εργατι-
κών κατακτήσεων και επιδείνωση των σχέσεων εργασίας, εξάπλωση της φτώχειας και της ανέχειας,
επιβολή άµεσων και έµµεσων φόρων, έκτακτων εισφορών, ληστρικών χαρατσιών και συνεχών θυ-
σιών για την "αποφυγή της χρεοκοπίας" και για τη "διάσωση της πατρίδας".

Κι όµως. Η αλήθεια στέκεται γυµνή µπροστά σ' όλους όσους έχουν τα µάτια για να την αντικρίσουν:
όλα τ' αγαθά και όλα τα προϊόντα, όλος ο συσσωρευµένος πλούτος αυτού του κόσµου είναι κλεµ-
µένος από τους εργαζόµενους και τους ανέργους, από τους προλετάριους και τους απόκληρους,
απ' όλους εκείνους κι εκείνες που περιλαµβάνονται µέσα στις τεχνοκρατικές αναλύσεις των καπι-
ταλιστικών εξισώσεων όχι σαν άνθρωποι, αλλά σαν κλάσµατα και αριθµοί.

Όλοι οι διαχωρισµοί που προβάλλονται και προωθούνται από τα πάνω, ανάµεσα σε εργαζόµενους
και ανέργους, ανάµεσα σε "έλληνες" και "ξένους" είναι πλαστοί, είναι εργαλεία στα χέρια όλων
εκείνων των αρπακτικών που θέλουν, µέσα στη συνθήκη της συστηµικής κρίσης και της απώλειας
της κοινωνικής συναίνεσης, να συνεχίσουν να κερδοφορούν πάνω στις πλάτες µας. Η αλήθεια όµως
εδώ και αιώνες είναι άλλη: ο κόσµος δε χωρίζεται ανάµεσα σε ντόπιους και µετανάστες, αλλά ανά-
µεσα σε πλούσιους και φτωχούς, ανάµεσα σε εκµεταλλευτές και εκµεταλλευόµενους.
Η δική µας αλήθεια παίρνει σάρκα και οστά κάθε φορά που η αξιοπρέπειά µας, οι ανάγκες και η επι-
θυµίες µας συγκρούονται µε τους δυνάστες µας: µε επιθέσεις σε κρατικές και καπιταλιστικές υπο-
δοµές, µε συλλογικές αρνήσεις πληρωµών, µε απαλλοτριώσεις προϊόντων από τα super-market και
τους άλλους καπιταλιστικούς ναούς, µε απεργίες διαρκείας και αυτοοργανωµένους αγώνες, µε αν-
τίσταση και αλληλεγγύη.

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΜΜΕΝΑ 
ΟΛΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ

Να αρνηθούµε τη µοίρα της εξαθλίωσης
Να µοιραστούµε την οµορφιά του αγώνα ενάντια στους δυνάστες της ζωής µας

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ

19 ∆εκέµβρη, Περιστέρι.

1 ∆εκέµβρη, Βόλος.
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Έγινε απαλλοτρίωση στο σουπερµάρκετ
Extra και τα προϊόντα µοιράστηκαν σε παρακείµενη λαϊκή. Οι αντιδράσεις του κόσµου ήταν
πολύ θετικές. Μοιράστηκαν τρόφιµα, λάδια, µελοµακάρονα, σαµπάνιες, σκωτς και άλλα.
Απαλλοτριώθηκαν επίσης τα "εορταστικά καλάθια" µε τρόφιµα κ.λπ. του καταστήµατος. Το
κείµενο που µοιράστηκε ήταν το εξής: 

Οι απαλλοτριώσεις στα σούπερ µάρκετ δεν ξεκινάνε τη στιγµή που παίρνεις το λάδι στο χέρι σου. Η
απαλλοτρίωση ξεκινάει όταν άνθρωποι από την πλευρά των καταπιεσµένων αποφασίζουν ισότιµα
και αλληλέγγυα να δράσουν, εισβάλλοντας σ’ ένα τέτοιο κατάστηµα, αρπάζοντας τα προϊόντα. Ξε-
φεύγοντας από το δίχτυ της επιτήρησης και του ελέγχου εισβάλλουµε στο σούπερ µάρκετ µε κου-
κούλες. Για λίγα δευτερόλεπτα ο χώρος αυτός θα σταµατήσει να είναι ο τόσο καθιερωµένος και
γνωστός σε όλους µας χώρος, όπου µε καλαθάκια διαλέγουµε προϊόντα για την καθηµερινή µας
επιβίωση, περνώντας στο τέλος στη σειρά από τις ταµειακές µηχανές. Η διαδικασία αυτή σταµατάει,
οι άνθρωποι παύουν, για µερικά δευτερόλεπτα, να είναι εργάτες ή καταναλωτές και τα αγαθά να
είναι εµπορεύµατα. Εµείς γεµίζουµε τα καλάθια µας µε είδη πρώτης ανάγκης χωρίς να έχουµε την
παραµικρά πρόθεση να πληρώσουµε γι’ αυτά. Και µε αυτήν µας την ενέργεια αρνούµαστε στην πράξη
την εµπορευµατοποίηση και την εξαθλίωση των ζωών µας. 

Στα ράφια των σούπερ µάρκετ δεν βρίσκονται αθώα προϊόντα, βρίσκονται εµπορεύµατα. Είναι εκ-
φάνσεις της υπάρχουσα κοινωνικής δοµής, των σιδηρών σχέσεων µεταξύ ιδιοκτήτη-καπιταλιστή
και παραγωγού-εργάτη. Σχέσεις εξουσιαστικές – γιατί βασίζονται στη βία της ιδιοκτησίας – που απο-
ξενώνουν τον άνθρωπο από το προϊόν που παράγει, αφού σκοπός της εργασίας δεν είναι οι ανάγκες
των κοινωνιών αλλά το κέρδος των καπιταλιστών. Κάθε στιγµή της κατανάλωσης είναι µια επιβε-
βαίωση αυτής της αποξένωσης. Όλοι εµείς που δεν έχουµε, εξαναγκασµένοι στο άγχος της επιβίω-
σης, καταναλώνοντας µακαρόνια, παντελόνια, τέχνη, επικοινωνία, σεξουαλικότητα, πολιτική
καταλήγουµε µε έναν αγορασµένο εαυτό. Όλη µας η ζωή, όλες µας οι δραστηριότητες είναι πλέον
αλλοτριωµένες. Μοιραζόµαστε, λοιπόν, τα αγαθά που δεν είναι πλέον εµπορεύµατα, όχι πια µε κα-
ταναλωτές αλλά µε συνανθρώπους µας, σπάζοντας την αλληλουχία της αγοράς. 

Αυτή δεν είναι µία πράξη ελεηµοσύνης ή φιλανθρωπίας. Η φιλανθρωπία, στην καλύτερη, έρχεται
να κάνει πιο εύπεπτο τον κόσµο αυτό των ανισοτήτων, δίνοντας άλλοθι στις βαριές συνειδήσεις.
Εµείς, δίνοντάς σου το λάδι δηµιουργούµε, έστω στιγµιαία, µια σχέση που δεν βασίζεται στην κτήση
και την εκµετάλλευση. Και στο σπίτι πια, βάζοντας το λάδι στο φαί, να ξέρεις ότι αυτό είναι ένα υλικό
αποτέλεσµα του συνεχή και πολυποίκιλου αγώνα που δίνουµε για την συνολική απελευθέρωση των
ζωών µας. 

Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΝΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΖΩΕΣ 

Πρωτοβουλία για την καταστροφή του Παλαιού Κόσµου

19 ∆εκέµβρη, Νέος κόσµος.
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Παραµονή χριστουγέννων. Κάποιες δεκάδες
σύντροφοι και συντρόφισσες συναντήθηκαν στο Περιστέρι, έκλεισαν το δρόµο που ενώνει Κων-
σταντινουπόλεως και Ανδρέα Παπανδρέου (Αγ. Φανουρίου) µε πανό και απαλλοτρίωσαν δύο
supermarket. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν φωνάζοντας συνθήµατα στη γειτονική λαϊκή αγορά
και µοίρασαν τα πράγµατα. Η υποδοχή ήταν πολύ θερµή. Μοιραζόταν το παρακάτω κείµενο: 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΣΤΑ SUPER MARKET ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

Στις µέρες µας δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο εξοργιστικό από το να βλέπεις τα αφεντικά να συ-
νεχίζουν το ίδιο πανηγύρι ψεµάτων λες και δεν έχει συµβεί τίποτε λες και µας περιµένει ένα λαµπρό
µέλλον µέσα στον καπιταλισµό. Σαν να είναι η επίθεση που βιώνουµε µια απλή παρένθεση που οφεί-
λεται σε κάποιους διεφθαρµένους πολιτικούς και όχι συνολικά στο σύστηµα εκµετάλλευσης. Και
τώρα που κάποιοι τεχνοκράτες-τραπεζίτες έχουν αναλάβει και µε τη βούλα τη διαχείριση του
«έθνους» όλα θα λυθούν µαγικά, αρκεί να έχουµε «υποµονή», να κάνουµε περισσότερες θυσίες,
να σκύβουµε καθηµερινά το κεφάλι… ΕΜΕΙΣ οι εργάτες, οι άνεργοι, οι ξένοι. ΕΜΕΙΣ, οι καταπιεσµένοι
και σε καµία περίπτωση το κεφάλαιο και οι µηχανισµοί του.

Και τώρα, ακόµη και µέσα σ’ αυτή τη συνθήκη, όπου το παραµύθι της ατελείωτης κατανάλωσης και
του καπιταλισµού που τους χωράει όλους έχει πια καταρρεύσει, µας καλούν και πάλι να βάλουµε τα
καλά µας, να τρέξουµε στα εµπορικά καταστήµατα να αγοράσουµε, να αγοράσουµε, να αγοράσουµε
ή έστω να θυµηθούµε τις εποχές που µπορούσαµε µε δανεικά να το κάνουµε. Να στήσουµε την κα-
θιερωµένη χριστουγεννιάτικη γιορτή όπως µπορούµε, ξεχνώντας συνειδητά ότι αύριο µας περιµένουν
νέα µέτρα, νέες ταπεινώσεις και ότι όσο δεν αντιστεκόµαστε κάθε αύριο θα είναι χειρότερο.

Ο κόσµος αυτός που κρύβει κάτω από τα φωτεινά λαµπάκια τη συνεχή υποβάθµιση των ζωών µας
δεν µεταρρυθµίζεται - ανατρέπεται και δεν υπάρχει καµία έτοιµη λύση για την ανατροπή του.

Η αντιµετώπιση των συνθηκών και των συνεπειών που παράγει η λειτουργία της καπιταλιστικής µη-
χανής, είτε βρισκόµαστε σε περίοδο κρίσης είτε ανάπτυξης απαιτεί τη δηµιουργία δοµών αλληλεγ-
γύης και αλληλοβοήθειας µεταξύ των καταπιεσµένων. ∆οµών που θα στηρίζουν συγκρουσιακές
πρακτικές και ταξικούς αγώνες. ∆οµών που θα απαντάνε στη συλλογική ικανοποίηση των καθηµε-
ρινών αναγκών της καθεµιάς και του καθένα µας.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ 
Εργαζόµενοι-ες Άνεργες-οι από τις γειτονιές της µητρόπολης 

  Παραµονή
πρωτοχρονιάς. Γύρω στα 80 άτοµα απαλλοτρίωσαν το σουπερµάρκετ Βερόπουλος. Τα τρό-
φιµα µοιράστηκαν στην πλατεία Εξαρχείων όπου άλλοι σύντροφοι από τη γειτονιά πραγµατο-
ποιούσαν χαριστικό παζάρι. Η αντίδραση του κόσµου θερµή. Μοιράστηκε το εξής κείµενο:

ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ

Στα πλαίσια της αλληλεγγύης ανάµεσα στους καταπιεσµένους και κόντρα στον καταναλωτικό ψυ-
χαναγκασµό των ηµερών, σήµερα 31/12/2011, απαλλοτριώσαµε αγαθά από το σούπερ µάρκετ
«Βερόπουλος», στη συµβολή των οδών Στουρνάρη και 3ης Σεπτεµβρίου. Σκοπός η αναδιανοµή τους
σε συνανθρώπους µας, σε µια προσπάθεια να σπάσουµε το κλίµα κατάθλιψης όσων αισθάνονται
µειονεκτικά αυτές τις «λαµπερές-άγιες» µέρες, και που δεν µπορούν να αγοράσουν ούτε τα βασικά
αγαθά που τους χρειάζονται για να επιβιώσουν.

Η πράξη µας αυτή δεν µας κατατάσσει ανάµεσα στους προνοµιούχους αυτού του κόσµου που µην
έχοντας οι ίδιοι ανάγκη, βοηθάνε τους φτωχούς. Αναγνωρίζουµε τους εαυτούς µας ανάµεσα στα
στρώµατα των καταπιεσµένων που αρνούνται να κατασπαράξουν το διπλανό τους (ντόπιο ή µετα-
νάστη) και περνάνε στην επίθεση, ενάντια στα αφεντικά που πλουτίζουν από το αίµα των από κάτω
αυτού του κόσµου.

Υποδεχόµαστε το 2012, µε λύσσα και ταξική συνείδηση
και ευχόµαστε ατοµικές και µαζικές απαλλοτριώσεις παντού. 

31 ∆εκέµβρη, Στουρνάρη & 3ης Σεπτεµβρίου.

24 ∆εκέµβρη, Περιστέρι.
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  Πραγµατοποιήθηκε απαλλοτρίωση σουπερ-
µάρκετ και τα προϊόντα µοιράστηκαν σε παρακείµενη λαϊκή µαζί µε προκηρύξεις που υπο-
γράφονταν από «σαλταδόρους της διπλανής πόρτας».

  Απαλλοτρίωση σουπερµάρκετ και µοίρασµα των προ-
ϊόντων σε παρακείµενη λαϊκή. Ήταν στο τριήµερο των απεργιών και των κινητοποιήσεων που
κορυφώθηκαν στις 12 Φλεβάρη, τη µέρα της ψήφισης του 2ου µνηµονίου, µε το πρωτοφα-
νές µαζικό και οργισµένο ξέσπασµα στους δρόµους της Αθήνας και άλλων πόλεων...

11 Φλεβάρη, Πάτρα.

9 Φλεβάρη 2012, Υµηττός.
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Κλείνοντας, σκοπός αυτής της έκδοσης είναι να συµβάλει στην ανάδειξη

της σηµασίας των συλλογικών απαλλοτριώσεων σουπερµάρκετ και στη διε-

ρεύνηση του ρόλου τους µέσα στην τρέχουσα κοινωνική πραγµατικότητα.

Με δεδοµένη την ευρύτερη αποδοχή που χαίρουν, να διεκδικηθεί η εξά-

πλωσή τους καθώς και η διασύνδεσή τους µε το πλήθος των εγχειρηµάτων

αγώνα που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο.
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