
Μαρφίν: Αλλη μία υπόθεση 
κατασκευής ενόχων

Οκτώβρης 2013   Μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα και ενώ κυβέρνηση και ΜΜΕ ανακαλύπτουν εμ-
βρόντητοι τη δολοφονική δράση των χρυσαυγιτών, 
επανέρχεται στην επικαιρότητα ένα άλλο θέμα, ο 
εμπρησμός της Μαρφίν κατά την απεργιακή κινητο-
ποίηση της 5ης Μάη 2010. 
Με βαρύγδουπες και ψευδείς δηλώσεις περί ταυτοποί-
ησης και σύλληψης των δραστών -που άλλοτε είναι 
δύο και άλλοτε τρεις- η κυβέρνηση κλείνει το μάτι στα 
ΜΜΕ για αλλαγή της ατζέντας.
Στις 13 Οκτώβρη, κυκλοφορεί στα περίπτερα η εφη-
μερίδα Real News με τον προκλητικό και παραπλα-
νητικό τίτλο “Ποιοι και πώς έκαψαν τη Μαρφιν”. Ως 
δράστης του εμπρησμού κατονομάζεται ο αναρχικός 
Θοδωρής Σίψας. Το δημοσίευμα, βρίθοντας ανακριβει-
ών, στοχεύει ξεκάθαρα στη συκοφάντηση και στην εκ 
των προτέρων καταδίκη του. Μετά την αναπαραγωγή 
της ετυμηγορίας από την πλειονότητα των μιντιακών 
παπαγάλων, η δικάσιμος ορίζεται για τις 9 Δεκέμβρη. 
Οι κλουζώ της δημοσιογραφίας έκαναν για άλλη μια 
φορά το θαύμα τους.

Ενα μικρό ιστορικό
29 Απρίλη 2011   Σχεδόν ένα χρόνο μετά τα γεγονότα 
της 5ης Μάη, απάγονται από την αστυνομία τέσσερα 
άτομα και κρατούνται στη ΓΑΔΑ. Το μόνο ενοχοποιητι-
κό στοιχείο είναι ένα ανώνυμο και εντελώς ασύντακτο 
σημείωμα, που κατονομάζει τα τρία από τα τέσσερα 
άτομα ως δράστες του εμπρησμού, δίνοντας μάλιστα 
τηλέφωνα και διευθύνσεις. Οι τρεις αυτοί άνθρωποι 
ανήκουν στον αναρχικό/αντιεξουσιαστικό χώρο και 
συμμετέχουν σε συλλογικά εγχειρήματα και κοινωνι-
κούς αγώνες, κάτι που στα μάτια της εξουσίας τους 
καθιστά a priori ενόχους. Τα ΜΜΕ θριαμβολογούν, μι-
λώντας για συλλήψεις των δραστών, φτάνοντας μάλι-
στα στο σημείο να δημοσιεύσουν τη διεύθυνση καθώς 
και φωτογραφίες του σπιτιού ενός από αυτούς. Το αί-

ολο των κατηγοριών παγώνει την υπόθεση για περισ-
σότερο από ένα χρόνο. Εν τέλει οι δύο απαλλάστονται 
οριστικά, ενώ ο Θοδωρής παραπέμπεται σε δίκη.
Το κατηγορητήριο βασίζεται σε καταθέσεις αστυνο-
μικών που υποστηρίζουν ότι ο δράστης της επίθεσης, 
που απεικονίζεται σε φωτογραφίες της δικογραφίας 
με σακίδιο και γυαλιά, είναι ο Θοδωρής. Στην ίδια δι-
κογραφία όμως, υπάρχει φωτογραφία του Θοδωρή 
ελάχιστη ώρα πριν την επίθεση, σε άλλο τόπο, με δι-
αφορετικά ρούχα και παπούτσια, χωρίς σακίδιο και 
γυαλιά. Και πώς είναι δυνατόν να κατηγορείται ακόμα, 
θα αναρωτηθεί εύλογα κάποιος; Μα γιατί η αστυνομία 
λέει ότι είναι σύνηθες οι αναρχικοί να αλλάζουν ρούχα 
στις πορείες...Και έτσι συνοψίζονται τα ενοχοποιητι-
κά στοιχεία πάνω στα οποία βασίζεται η δίωξη ενός 
ανθρώπου για τρεις ανθρωποκτονίες. Είναι αναρχικός 
και συμμετείχε στην πορεία. 
Μήπως τελικά ο Θοδωρής κατηγορείται γιατί συμ-
μετείχε σε μία από τις πιο μαζικές και μαχητικές δια-
δηλώσεις των τελευταίων ετών, ενάντια στο πρώτο 
μνημόνιο;  Μήπως η ανάγκη του κράτους να αυτοα-
ναδειχθεί ως ο μοναδικός εγγυητής της νομιμότητας, 
περνάει μέσα από την ποινικοποίηση των αγώνων, τη 
στοχοποίηση πολιτικών χώρων και τη συκοφάντηση 
ανθρώπων; Να πως ένα τραγικό περιστατικό, που πά-
γωσε το αίμα και την ορμή των χιλιάδων διαδηλωτών 
της 5ης Μάη, γίνεται εργαλείο εκφοβισμού και διαχω-
ρισμού τους. Ενα εργαλείο, που παραμένει στα συρτά-
ρια της εξουσίας και ανασύρεται όποτε το απαιτούν οι 
πολιτικές σκοπιμότητες.
9 Δεκέμβρη 2013  Το δικαστήριο ανέβαλε τη δίκη του 
Θοδωρή για τις 14 Μαΐου 2014, μετά από αίτημα της 
πολιτικής αγωγής, παρατείνοντας την ομηρία ενός αν-
θρώπου και συνεχίζοντας τη σκευωρία. Η επιλογή της 
ημερομηνίας μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι αφού 
συμπίπτει τόσο με την επέτειο των γεγονότων όσο 
και με τη διεξαγωγή των διπλών εκλογών του Μαΐου.
Δε μένει παρά να παραμείνουμε αλληλέγγυοι μέχρι 
την οριστική απόσυρση των κατηγοριών.

Νέες εκφάνσεις της ελληνικής φιλοξενίας
Από την επιχείριση “Ξένιος Ζεύς” και τα “Κέντρα Φιλοξενίας Μετανα-
στών - Προσφύγων” ως την “επιχείρηση διάσωσης” στο Φαρμακονή-
σι, τις λέξεις πια δεν τις διαλέγουν για τις έννοιές τους, μα για τις έννοι-
ες που ετοίμασαν γι’ αυτές. 

Μοιάζει πλέον να είναι αποδεκτό χιλιάδες άνθρωποι να στοιβάζονται 
σε κλουβιά ανά την επικράτεια ή και να δολοφονούνται από μπά-
τσους, νεοναζί και λιμενόμπατσους, να φυλακίζονται και να τιμωρού-
νται επειδή πέρασαν φράχτες, ναρκοπέδια και μπλόκα που ορίζουν 
τα “σύνορα”. Ο κρατικός μηχανισμός και τα Μέσα Μαζικής Επίβλεψης 
προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι μετανάστες είναι η μέγιστη πλη-

γή της κοινωνίας. Χαρακτηρί-
ζοντάς τους “σκουπίδια” που 
έπρεπε να μαζευτούν με τις 
επιχειρήσεις “σκούπα”, “βόμ-
βα” στα θεμέλια της δημόσιας 
υγείας, “τραγικής ποιότητας 
μετανάστες” μας δηλώνουν 
ρητά ότι δεν χωράνε σε μία 
πολιτισμένη, εξευρωπαϊσμένη 
και εκσυγχρονισμένη χώρα. 

Στους “παράνομους” μετανά-
στες δεν αναγνωρίζεται καμία 
πολιτική ταυτότητα και τελι-
κά καμία ανθρώπινη ιδιότητα. 

Με αυτό τον τρόπο το σύστημα πετυχαίνει πολλαπλώς. Τους χρησι-
μοποιεί όπου τους χρειάζεται ως δούλους κατ’ ουσίαν (χωρίς κανένα 
δικαίωμα εργατικό, πολιτικό κ.λπ.), άλλους τους έχει κλειδαμπαρω-
μένους για τυχόν μελλοντική χρήση εμφυσώντας τους καθημερινώς 
τον φόβο και την ηττοπάθεια· και δίνει ένα σαφές μήνυμα σε μας τους 
απ’ έξω, για το ποια είναι η πιθανή τύχη μας αν γίνουμε εχθροί του 
συστήματος. 

Σε συνδυασμό με την επιχείρηση “Θέτις” (καταγραφή και εκφοβι-
σμός τοξικοεξαρτημένων και αστέγων) και την ποινικοποίηση και 
διαπόμπευση των οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών - και εν γένει 
της οροθετικότητας - επιζητούν να ζούμε με τον φόβο του άλλου. Να 
βαφτιστεί ο άλλος η πηγή των δεινών μας, να είναι ο κάθε άλλος ο 
επόμενος μας θύτης. Κι ύστερα να του χρεώσουμε κι όσο περισσότε-

ρο μερίδιο από την κρίση μπορούμε. Με μια κίνηση επιτυγ-
χάνονται έγκλειστα σώματα μέσα κι έγκλειστη σκέψη έξω. 

Παρόλα αυτά, μικρές εστίες αντίστασης υπάρχουν μέσα 
και έξω απ’ τα στρατόπεδα (απεργίες πείνας, εξεγέρσεις, 
διαμαρτυρίες, αλληλέγκυοι, πορείες συμπαράστασης, μι-
κροφωνικές, συνελεύσεις). Χρέος μας όμως είναι αυτές οι 
εστίες να δυναμώσουν και να συνεργαστούν για να μην 
παίζει ο “ΔΕΝΔιας” μόνος του στην σκακιέρα. 3x3Uαγν
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om Στη «σκοτεινή» 
πλευρά της Χαλκιδικής
Ας μην γελιόμαστε, μέχρι πριν 3 χρό-
νια ακούγοντας Χαλκιδική συνειρ-
μικά σκεφτόμασταν.. τα πόδια της: 
κολπίσκους με πεύκα, παραλίες με 
ξαπλώστρες και beach bar, παραταγ-
μένους στη σειρά πολύβουους πα-
ραλιακούς οικισμούς που παίρνουν 
ζωή για 3-4 μήνες τον χρόνο.

Την άλλη πλευρά της Χαλκιδικής την 
ήξεραν λίγοι:  την πραγματικότητα 
της  Ολυμπιάδας και της Στρατονί-
κης, όπου εδώ και τρεις δεκαετίες η 
εκμετάλλευση των μεταλλευτικών 
κοιτασμάτων της περιοχής έχει δημι-
ουργήσει μία ζοφερή περιβαλλοντι-
κή πραγματικότητα, από τις καθημε-
ρινές δονήσεις των φουρνέλων μέχρι 
την διαρκή ρύπανση των επιφανει-
ακών και υπόγειων νερών από τα 
τοξικά μεταλλευτικά απόβλητα. Και 
αντί να κλείσουν πλέον τον κύκλο 
τους τα μεταλλεία της Χαλκιδικής, η 
αδηφαγία του Κεφαλαίου επιχειρεί 
να καταστρέψει ακόμη ένα παρθέ-
νο κομμάτι της περιοχής. Σε εκείνο 
το σημείο, η φωνή της τοπικής κοι-
νωνίας δυναμώνει όσο ποτέ πριν: ως 
εδώ! Οπως αποτυπώνεται εύγλωττα 
στο κυρίαρχο σύνθημα του κινήμα-
τος, μπροστά σε μία επιβλαβή οι-
κονομική ανάπτυξη, έναν τάφο από 
χρυσό, οι κάτοικοι της Χαλκιδικής δι-
εκδικούν τα δάση, τη γη και το νερό.

Αλλά οι καιροί δεν επιτρέπουν οι πε-
ριβαλλοντικές διεκδικήσεις να εμπο-
δίζουν τις επενδύσεις, έτσι;.. Τι θα 
γίνει αν αρχίζουν να ακολουθούν το 
παράδειγμα αυτό και άλλες τοπικές 
κοινωνίες; Αυτός είναι ο λόγος που η 
επίθεση στον αγώνα των κατοίκων 
της Χαλκιδικής από το κράτος και το 
μιντιακό σύστημα είναι η πλέον λυσ-
σαλέα και ευρέως φάσματος: εισβο-
λή των ΜΑΤ μέσα στις πόλεις και τα 

χωριά, δακρυγόνα στα σχολεία, τρο-
μοκράτηση οικογενειών και μικρών 
παιδιών με μπουκάρισμα σε σπίτια 
στις τρεις το πρωί και συλλήψεις, 
παράνομες καταναγκαστικές λήψεις 
γενετικού υλικού, προφυλακίσεις 
κατοίκων με διάτρητα στοιχεία, βι-
ομηχανία παραγωγής διώξεων σε 
εκατοντάδες κατοίκους χρησιμοποι-
ώντας όλο το ποινικό οπλοστάσιο 
(από παρακώλυση συγκοινωνιών μέ-
χρι διατάραξη κοινής ειρήνης!). Μία 
συστηματική τρομοκράτηση του 
συνόλου της τοπικής κοινωνίας και 
το κάθε μέλους της ξεχωριστά, έτσι 
ώστε να σιωπήσει μπροστά στην κα-
ταστροφή. Γιατί η καταστολή του 
κινήματος της Χαλκιδικής πρέπει να 
σωφρονίσει και όλους όσους σκέ-
φτονται να αντιδράσουν ανάλογα.

Μάταιος ο κόπος τους, βέβαια. Ο 
αγώνας αυτός δυναμώνει, συσπει-
ρώνει γύρω του και εμπνέει όλο και 
περισσότερο κόσμο στην Ελλάδα 
και διεθνώς. Και είναι ακριβώς αυτός 
ο αγώνας των κατοίκων της ανατο-
λικής Χαλκιδικής, ζωντανός, επίμο-
νος, αξιαλληλέγγυος, που έχει αντι-
στρέψει την εικόνα: έκανε φωτεινή 
αυτή την πλευρά της Χαλκιδικής και 
θάμπωσε την παραθεριστική της βι-
τρίνα. 

Υ.Γ. Οσο για το «τρανό» επιχείρημα 
των θέσεων εργασίας που θα δημι-
ουργηθούν από την επένδυση: ας 
μην πούμε για χιλιάδες άλλες θέσεις 
που εξανεμίζονται σε άλλους παρα-
γωγικούς τομείς από την μονοκαλ-
λιέργεια των εξορύξεων, την περι-
βαλλοντική βλάβη, την ανύπαρκτη 
βιωσιμότητα αυτού του μοντέλου. 
Να πούμε απλά ότι το αυτονόητο δι-
καίωμα στην εργασία πρέπει να στη-
ρίζεται στην αξιοπρέπεια, όχι στη 
δουλοπρέπεια. Και  δεν μπορεί να δι-
εκδικείται σε βάρος του συλλογικού 
συμφέροντος.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Η μέρα ανοίγει ,με τη συνέλευση των πουλιών σε πλήρη εξέλιξη. 
Εντός ολίγου θα ληφθούν οι αποφάσεις. Για τι; Για τα εκ βαθέων. 
Για να ορίσουν τη μοίρα μας. Για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει. 
Ακούγεται τραβηγμένο; Καθόλου.Ίσως απλά ζήτημα ιεραρχίας δηλ. 
ανατροπής της κλίμακας. Ενας άστεγος ξυπνά από το ελαφρύ χάδι 
των φύλλων που μία ακακία ρίχνει στο προσκεφάλι του. Και τι μ’αυ-
τό;Ετσι κι αλλιώς απ’ότι φαίνεται ισχύει ισχύει ακόμη ο νόμος της 
βαρύτητας. Σε μικρή απόσταση ο επιστάτης εξηγεί στους εργάτες 
την κατανομή των εργασιών του κήπου.Σε ποια γλώσσα; Μάλλον 
στη δική του.Την κατά τι από θέση ισχύος. Σε κάποιο παγκάκι,ένα 
ζευγάρι μαθητών χειρονομεί και αρχίζει να λογομαχεί.Το φανταζό-
μαστε. Χάριν του αιωνίου παιγνιδιού, αναμφισβήτητα. Την έχουν 
κοπανήσει από το γειτονικό σχολείο. Παιδιά πράματα,πως ν’α-
ντέξουν πρωινιάτικα ένα χλεμπονιάρη με σκονισμένα από την κι-
μωλία μανίκια να ψάχνει για ταυτότητες και κοινούς παράγοντες; 
Κι όμως. Τι θα λεγαν οι ίδιοι ,αν με κάποιο αόριστο ολοκλήρωμα 
υπολόγιζε τον όγκο του έρωτά τους,της ψυχής η της ζωής μας; Η 
κάποιοι άλλοι σεσημασμένοι επαναστάτες αν αυτός ο τύπος,με 
την ίδια μέθοδο αμφισβητούσε την τιμή της ταχύτητας των κοινω-
νικών μεταβολών στο δρόμο τους για τον επί της γης παράδεισο; 
Τέλος πάντων,μερικοί ηλικιωμένοι με επιταχυνόμενο βήμα επιχει-
ρούν την πρωινή τους άσκηση. Προς τι; Μα εδώ το πράγμα είναι 
φως φανάρι.Αναντίρρητα κάποιος “ειδικός” τους το συνέστησε. 
Και κάμποσοι άλλοι προτιμούν να διασχίσουν το πάρκο καθ’οδόν 
για τη δουλιά τους.Ο λόγος; Ο καθένας για το δικό του.

Λίγες ώρες αργότερα,κοντά στο αποσήμερο,η απεργιακή λαοθά-
λασσα θα πλησιάσει την κεντρική πλατεία των κεκοιμημένων, 
κάτω από τον ασφυκτικό κλοιό των αστυνομικών δυνάμεων. Με 
ποιο πρόσχημα; Αναμφίβολα,για να αποτραπούν τα παρατράγου-
δα. Παρά ταύτα η συμπαγής μάζα θα κοπεί στα δύο και θα δημιουρ-
γήσει διάδρομο.Λες και την χτύπησε ο ίδιος ο Μωυσης με το ραβδί 
του για να διαβεί ο περιούσιος λαός του.Εξ’ αιτίας τίνος; Η κυρία της 
ασφαλείας καλλίσφυρος,καλλίπυγος,με δαχτυλιδένια μέση,περ-
δικόστηθη,με ηδυπαθή λυγίσματα αποτυπωμένα στη φούστα θα 
εμφανισθεί στην έξοδο παρακείμενου ξενοδοχείου Αγέρωχη,ευ-
σταλής θα περάσει ανάμεσα στο πλήθος.Από διακριτικά μέχρι αδη-
φάγα τα βλέμματα των αρσενικών,ως οφείλουν,θα αποδώσουν 
τις δέουσες τιμές.Και τι μ’αυτό; Καμία έκπληξη. Κάπως έτσι δεν συ-
νέβαινε πάντα; Απτόητη θα εισέλθει στην πλατεία και θα ανέβει 
στην άμαξα που θα την περιμένει.Με ελαφρύ αινι-γματικό μειδία-
μα θα χαιρετίσει τον αγωγιάτη και θα του κάνει νεύμα ν’αφήσει τη 
θέση του. Θ’αρπάξει τα γκέμια,θα τα σφίξει δυνατά,θα μαστιγώσει 
τ’άλογα.Η άμαξα θα έχει ήδη ξεκινήσει. Για που; Πιθανώτατα για 
την απέραντη,παμφάγο πολιτεία του εγώ.Το πρώην αλαλάζον για 
αλληλεγγύη πλήθος θα παρακολουθεί κεραυνοβολημένο τον καλ-
πασμό των αλόγων,που σίγουρα θα βιάζονται να προλάβουν την 
επερχόμενη καταιγίδα. Φολίου φόλιας

Θαμ(ν)ώνες του άλσους 


