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Ένας νικηφόρος αγώνας,
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«∆εν έ χου με άλ λο τρό πο για να α κου -
στεί η φω νή μας, για να μά θε τε το δί κιο
μας. 300 α πό ε μάς ξε κι νά με Πα νελ λα δι κή
Απερ γία Πεί νας σε Αθή να και Θεσ σα λο νί -
κη, στις 25 του Γε νά ρη»

Με ρι κούς μή νες πριν, μια ο μά δα με τα να -
στών που ζουν και ερ γά ζο νται στην Κρή τη
διε ρευ νούν το εν δε χό με νο να προ χω ρή σουν
σε α περ γία πεί νας. Από την α φά νεια της μαύ-
ρης ερ γα σίας και με τον κίν δυ νο να συλ λη -
φθούν α νά πά σα στιγ μή, α πο φα σί ζουν να
διεκ δι κή σουν με τον πιο σκλη ρό τρό πο το δι-
καίω μα να ερ γά ζο νται και να ζουν νό μι μα.
Οργα νώ νουν συ νε λεύ σεις και έρ χο νται σε ε -
πα φή με ορ γα νώ σεις και συλ λο γι κό τη τες, ζη-
τώ ντας βοή θεια στην προ ε τοι μα σία και την
ορ γά νω ση της α περ γίας πεί νας. Στις 25 Γε νά -
ρη, 250 α πό αυ τούς ξε κι νούν α περ γία πεί νας
στο υ πό α να καί νι ση κτί ριο της Νο μι κής και
άλ λοι 50 στο Εργα τι κό Κέ ντρο Θεσ σα λο νί -
κης.

Νο μι κή: Η πρώ τη σύ γκρου ση

Η ε γκα τά στα ση των με τα να στών ερ γα τών
στο ά δειο κτί ριο της Νο μι κής ξε ση κώ νει κύ -
μα α ντι δρά σεων. Το δόγ μα «τσα κί στε κά θε
κοι νω νι κή α ντί στα ση εν τη γε νέ σει της» ε πι -
στρα τεύε ται για τη δια τή ρη ση της «κοι νω νι -
κής ει ρή νης». Η στρα τη γι κή της έ ντα σης που
ε φαρ μό ζει η κυ βέρ νη ση στη ρί ζε ται σε έ να ευ -
ρύ τό ξο συ ναί νε σης του πο λι τι κού και κοι νω-

νι κού κα τε στη μέ -
νου· την ί δια στιγ -
μή, η Αρι στε ρά α πο -
δει κνύε ται α δύ να μη
να υ πε ρα σπι στεί χω -
ρίς υ πα να χω ρή σεις
τον α γώ να και να α -
πο κρού σει το φό βο
που προ κα λεί η ε πί -
θε ση των ΜΜΕ.

Τα φα ντά σμα τα
των «εκ βια στών της
ελ λη νι κής κοι νω -

νίας και του ελ λη νι κού κρά τους» και των «υ -
πο κι νη τών και στρα τη γών της αλ λη λεγ -
γύης» κά νουν την εμ φά νι σή τους. Η συ ζή -
τη ση με τα το πί ζε ται στο θέ μα του α σύ λου, το
ο ποίο – πα ρά το ι στο ρι κό του βά ρος – συρ ρι -
κνώ νε ται σε «ά συ λο ι δεών» και χώ ρο φοι τη -
τι κών πάρ τι. Το ου σια στι κό του πε ριε χό με -
νο, η προ στα σία ε νός κοι νω νι κού α γώ να με
πο λι τι κά χα ρα κτη ρι στι κά, αμ φι σβη τεί ται α -
πό τους α ντι πά λους και «ξε χνιέ ται» α πό τους
φί λους. Ο πρύ τα νης αί ρει το ά συ λο και η α -
στυ νο μία πε ρι κυ κλώ νει τη Νο μι κή, α πο -
κλείο ντας ό λες τις ει σό δους. Χι λιά δες αλ λη -
λέγ γυοι συ γκε ντρώ νο νται στη γύ ρω πε ριο χή
και πα ρα μέ νουν ε κεί μέ χρι τη λή ξη των δια-
πραγ μα τεύ σεων, στις 5 το πρωί. 

Οι α περ γοί πεί νας, βλέ πο ντας πως η α στυ -
νο μία πρό κει ται να ει σβά λει, α πο φα σί ζουν –
σω στά- να δε χτούν τη με τε γκε τά στα σή τους,
ώ στε να συ νε χί σουν τον α γώ να τους. Έστω
και με άρ ση α σύ λου (αλ λά χω ρίς να ει σβά λει
τε λι κά η α στυ νο μία), έ στω και για τρεις η μέ -
ρες, το πα νε πι στη μια κό ά συ λο έ χει χρη σι μο -
ποιη θεί ως στέ γη για έ ναν α γώ να του σή με ρα
- ό χι ως μνη μείο α γώ νων του πα ρελ θό ντος. 

Υπα τία

Οι πρώ τες μέ ρες στην Υπα τία εί ναι μέ ρες α -
να σύ ντα ξης. Λό γω της έλ λει ψης ε παρ κούς
χώ ρου και του κα κού και ρού, οι α περ γοί πεί-
νας στοι βά ζο νται στο ε σω τε ρι κό του κτι ρίου,
αλ λά και σε σκη νές βργμέ νες α πό τη λά σπη,
έ ξω α πό αυ τό. Η «ευ νο μού με νη ελ λη νι κή πο-
λι τεία» δεν ή ταν δυ να τόν να ε πι τρέ ψει σε 250
με τα νά στες να ε γκα τα στα θούν στο ά δειο κτί-

ριο της Νο μι κής, δεν εί χε ό μως πρό βλη μα να
δη μιουρ γή σει έ να σκη νι κό αν θρω πι στι κής
κρί σης. 

Κι ό μως, ε νώ στην Υπα τία η κυ βέρ νη ση
βλέ πει την έ ναρ ξη της α ντί στρο φης μέ τρη -
σης ως τη διά λυ ση του α γώ να, με τα νά στες
και αλ λη λέγ γυοι α να πτύσ σουν ι σχυ ρούς δε-
σμούς συ ντρο φι κό τη τας και ορ γα νώ νουν τη
δύ σκο λη κα θη με ρι νό τη τα της μά χης. Περ-
νούν στην πο λι τι κή α ντε πί θε ση με συ νε χείς
ε ξω στρε φείς δρά σεις, που προσ δί δουν στο κί-
νη μα αλ λη λεγ γύης ευ ρύ τα τη κοι νω νι κή α -
πεύ θυν ση και δια μορ φώ νουν ευ νοϊκό τε ρους
ό ρους για τη συ νέ χι ση του α γώ να.  Πο λύ
γρή γο ρα, σω μα τεία, συν δι κά τα, φοι τη τι κοί
σύλ λο γοι, αυ το διοι κη τι κά σχή μα τα, δη μο τι -
κά και πε ρι φε ρεια κά συμ βού λια, καλ λι τέ -
χνες, διαν νοού με νοι, ερ γα ζό με νοι και α πλοί
πο λί τες ε ντάσ σο νται στο κί νη μα, που σύ ντο -
μα α πο κτά διε θνή εμ βέ λεια, χά ρη σε κι νη το -
ποιή σεις αλ λη λέγ γυων σε αρ κε τές πρω τεύου-
σες  του κό σμου. 

Στις συν θή κες αυ τές, α πό τη «μη δε νι κή α -
νο χή» και τα πε ρί «βόμ βας λοι μώ ξεων», η κυ-
βέρ νη ση προ βαί νει στις πρώ τες υ πο χω ρή σεις.
Η α νί χνευ ση και διεύ ρυν ση πο λι τι κών ρηγ-
μά των και α ντι φά σεων στο α ντί πα λο στρα τό -
πε δο θα παί ξει κα θο ρι στι κό ρό λο· πρώ τα α π’
ό λα, κα θι στώ ντας σα φές ό τι την ευ θύ νη για
εν δε χό με νη α πώ λεια ζωής την έ χει η ί δια η
κυ βέρ νη ση -ό χι οι αλ λη λέγ γυοι.

Η 44η μέ ρα

Η δεύ τε ρη και τε λι κή συ νά ντη ση των α -
περ γών πεί νας με τους αρ μό διους υ πουρ γούς
θα ση μά νει την πρώ τη ήτ τα της κυ βέρ νη σης
του Μνη μο νίου. Η κυ βέρ νη ση α να γκά ζε ται
να πα ρα χω ρή σει μια ι διό τυ πη ε ξά μη νη α να -
νεώ σι μη ά δεια πα ρα μο νής με δι καίω μα τα ξι -
διού στις χώ ρες κα τα γω γής των α περ γών πεί-
νας. ∆ε σμεύε ται να μειώ σει τον α παι τού με νο
α ριθ μό εν σή μων για την α να νέω ση της ά -
δειας πα ρα μο νής για ό λους τους με τα νά στες,
και να πα ρά σχει πε ρί θαλ ψη στο σύ νο λο των
α σφα λι σμέ νων, ντό πιων και αλ λο δα πών. Εγ-
γυά ται ε πί σης δια δι κα σίες ε πα να φο ράς στη
νο μι μό τη τα ό σων έ χα σαν μέ χρι το 2009 τα
χαρ τιά τους. Ταυ τό χρο να, δε σμεύε ται να μει-
ώ σει τα χρό νια που α παι τού νται για τη νο μι -
μο ποίη ση α πό 12 σε 8, δέ σμευ ση α πό την ο -
ποία στη συ νέ χεια υ πα να χω ρεί.

Το πο λι τι κό «κε φά λαιο»
της α περ γίας

Η α περ γία πεί νας δεν θα μπο ρού σε προ φα -
νώς να λύ σει ό λα τα ζη τή μα τα του με τα να -
στευ τι κού. Εξί σου προ φα νώς, ό μως, η ε πό με -
νη μέ ρα μας βρί σκει σε κα λύ τε ρη θέ ση. Η μά -
χη των 300 διέρ ρη ξε τις «κα νο νι κό τη τες» του
δη μό σιου λό γου για το με τα να στευ τι κό. Με-
τα τό πι σε τον ά ξο να της πο λι τι κής α ντι πα ρά -
θε σης, ε πα νέ φε ρε ορ μη τι κά το θέ μα στη δη-
μό σια σφαί ρα και άλ λα ξε τους ό ρους με τους
ο ποίους αυ τό συ ζη τεί ται. Οι 300 με τα νά στες
ερ γά τες α νά γκα σαν την ελ λη νι κή πο λι τεία σε
μια δια πραγ μά τευ ση, με υ πο κεί με να την ύ -
παρ ξη των ο ποίων η ί δια δεν α να γνώ ρι ζε μέ -
χρι πρό τι νος · με τον τρό πο αυ τό κέρ δι σαν,
de facto, την ι διό τη τα του πο λί τη.    

Τα πα ρα πά νω α πο κτούν ξε χω ρι στή ση μα -
σία αν ε νταχ θούν στα πο λι τι κά και κοι νω νι -
κά συμ φρα ζό με να ό που έ λα βε χώ ρα η μά χη
των τρια κο σίων. Η συ γκυ ρια της κρί σης δεν
εί ναι μό νο το α ντι κει με νι κό πλαί σιο ερ μη -
νείας των κυ βερ νη τι κών χει ρι σμών και της
εν γέ νει έ ντα σης της κα τα στο λής. Εί ναι, ταυ-
τό χρο να, και η αι τία που η νί κη της α περ γίας
α πο κτά έ ναν ση μαί νο ντα συμ βο λι κό χα ρα -
κτή ρα. Οι 300 κα τά φε ραν το πρώ το πλήγ μα

σε μια κυ βέρ νη ση που για πε ρισ σό τε ρο α πό έ -
να χρό νο ε ξα πο λύει μια α νη λεή ε πί θε ση στα
κοι νω νι κά και ερ γα σια κά κε κτη μέ να.  Στο
φό ντο αυ τό, χά ρη στην α περ γία πεί νας και
για πρώ τη φο ρά στην Ελλά δα, προ κρί νε ται
με συ νέ πεια η τα ξι κό τη τα του με τα να στευ τι -
κού ζη τή μα τος και ό χι οι αν θρω πι στι κοί ή οι
πε ρί ε τε ρό τη τας λό γοι που –εύ λο γα- συν δέ ο -
νται με αυ τό.

Οι 300 δεν έ δω σαν μια  κλει στο φο βι κή μά -
χη με μο να δι κό αί τη μα τη βελ τίω ση της δι -
κής τους ζωής· α ντί θε τα, ε πέ λε ξαν να α γω νι -
στούν με αυ το θυ σία, προ τάσ σο ντας τη νο μι -
μο ποίη ση ό λων των με τα να στών και την αλ-
λη λεγ γύη με τους έλ λη νες ερ γά τες. Οι υ λι κές
νί κες της α περ γίας τους, έ τσι,  δεν βελ τιώ -
νουν μό νο την κα τά στα ση των ί διων ή, έ στω,
συ νο λι κά των με τα να στών, αλ λά και των ελ-
λή νων ερ γα τών.

Σε έ να τέ τοιο πλαί σιο, ε ξάλ λου, α να νο η μα -
το δο τή θη κε η αλ λη λεγ γύη. Όχι ως φι λαν -
θρω πία για κά ποιους δυ στυ χείς, αλ λά ως α -
γώ νας δί πλα σε α γώ να. Οι αλ λη λέγ γυοι ή ταν
α γω νι ζό με νοι δί πλα σε α γω νι ζό με νους - ό χι α -
γω νι ζό με νοι για λο γα ρια σμό κά ποιων άλ λων.

Οι 300, η κρί ση της δη μο κρα τίας
και η Αρι στε ρά

Για ό λους αυ τούς τους λό γους, και με δε δο -
μέ νη την πρό θε ση να μεί νου με μα κριά α πό
θριαμ βο λο γίες, πρέ πει α ντί στοι χα να α πο φύ -
γου με την αυ τοϋπο νό μευ ση την νί κης και να
α πο δώ σου με στην έκ βα ση της μά χης το πρό-
ση μο που της α να λο γεί.

Η νί κη των 300 κα τέ δει ξε ό τι η πε ρι στο λή
της δη μο κρα τίας δεν εί ναι μια δια δι κα σία μο-
νό δρο μη και νο μο τε λεια κή: α κό μα και ό ταν η
αυ ταρ χο ποίη ση της πο λι τι κής δεν έ χει προ η -
γού με νο, α κό μη και ό ταν η α κρο δε ξιά λο γι κή
και ρη το ρι κή έ χουν κα τι σχύ σει πλή ρως στο
σύ νο λο των κα θε στω τι κών ΜΜΕ, α κό μα και
ό ταν οι κοι νω νι κοί α γώ νες α πο νο μι μο ποιού -
νται και ο λό κλη ρες ο μά δες αν θρώ πων χά-
νουν το δι καίω μα στη δη μο κρα τι κή διεκ δί -
κη ση. Ακό μα και σ’ αυ τές τις συν θή κες, η ρι-
ζο σπα στι κή Αρι στε ρά μπο ρεί να υ ψώ σει α νά -
χω μα και να στη ρί ξει τους α γώ νες των θυ μά -
των αυ τής της κρί σης - α ντα πο κρι νό με νη
στα κα θή κο ντά της και α παλ λαγ μέ νη α πό φο-
βι κά σύν δρο μα.

Ο α γώ νας των 300 ή ταν έ νας α γώ νας διεκ-
δι κη τι κός, με κά θε βή μα να σχε διά ζε ται για
τη νί κη του α γώ να· ό χι έ να α πο νε νο η μέ νο
διά βη μα στο ο ποίο η Αρι στε ρά σύρ θη κε, υ πο -
χρεω μέ νη α πό τις α ξίες της. Μας έ δει ξε πως
ζη τού με νο κά θε α γώ να πρέ πει να εί ναι η ι -
σορ ρο πία με τα ξύ της γνώ σης των υ παρ χό -
ντων συ σχε τι σμών και της βού λη σης για την
α να τρο πή τους. Η ι σορ ρο πία αυ τή ο ριο θε τεί
το πε δίο ε ντός του ο ποίου α να πτύσ σε ται και
το σχέ διο κά θε α γώ να. Κα θώς η ε πο χή μας
δεν α ντι στοι χεί σε α γώ νες δια μαρ τυ ρίας με
στό χο α πλώς την κα ταγ γε λία του υ πάρ χο -
ντος, ο σχε δια σμός κα θί στα ται ση μαί νου σα
συ νι στώ σα· κι αυ τό διό τι α να δει κνύει την α -
να γκαιό τη τα μιας πο λι τι κής του συ γκε κρι -
μέ νου, που δεν ι σού ται κα τ’ α νά γκην με τη
μι κρή πο λι τι κή. 

Ας α ξιο ποιή σου με λοι πόν την πο λύ τι μη ε μ-
πει ρία που μας προ σέ φε ρε ο α γώ νας των με-
τα να στών για τους νέ ους α γώ νες· αλ λά και
για μια Αρι στε ρά που, α ντί να πα λεύει να α -
πα ντή σει σε αυ τά που της προ σά πτουν, α γω -
νί ζε ται να α ντα πο κρι θεί σε ε κεί να που της α -
ντι στοι χούν. Στο μέ γα ρο της Υπα τίας θυ μη -
θή κα με ό λοι και ό λες  πως χρέ ος της Αρι στε -
ράς δεν εί ναι να α πο κα λύ πτει την α δι κία, αλ -
λά και να την κα ταρ γεί. Ας στοι χη θού με πί σω
α πό αυ τό.


