
…Όσα δε φτάνει το ΠΑΜΕ τα κάνει προβοκάτσια 
 
 Ένα μπαράζ δημοσιευμάτων από το ΠΑΜΕ έχει δει τελευταία το φως της δημοσιότητας. Τα 
δημοσιεύματα αυτά αναφέρονται με συκοφαντικούς και πολιτικά αλήτικους χαρακτηρισμούς στο 
χώρο του Παραρτήματος και στις πολιτικές και άλλες ομάδες που στεγάζουν εκεί την δραστηριότητά 
τους. Χαρακτηρισμοί όπως «κέντρο διακίνησης ναρκωτικών» και χώρος «που στεγάζει το 
παρακράτος», «κουκουλοφόρους προβοκάτορες» και «αναρχοφασιστοειδή γκρουπ» αναφέρονται στις 
ανακοινώσεις της γραμματείας του ΠΑΜΕ.  
 
 Σε μια περίοδο που μεγάλα κοινωνικά κομμάτια έχουν ξεσηκωθεί ενάντια στις επιταγές του 
ντόπιου και διεθνούς κεφαλαίου, σε μια περίοδο που σημαδεύεται από τις πιο έντονες κοινωνικές 
εκρήξεις των τελευταίων δεκαετιών, το ΠΑΜΕ «χέρι χέρι» με την κρατική,   φασιστική και μηντιακή 
προπαγάνδα δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο, αυτό της (εσωτερικής) καταστολής απέναντι σε 
τάσεις/συνιστώσες του κινήματος τις οποίες μονίμως έχει στο στόχαστρο γιατί εμφορούνται από 
λογικές και πρακτικές μη ελεγχόμενες από το ίδιο. Η πολιτική αυτή βγαλμένη από τις σκοτεινές 
στιγμές της ιστορίας των κομμουνιστικών κομμάτων έρχεται να δέσει αρμονικά με την κρατική 
καταστολή, να τη συμπληρώσει και να παίξει το ρόλο αυτού που δείχνει με το δάκτυλο τους ενόχους, 
απαιτώντας από το αστικό  κράτος να κάνει επιτέλους την δουλειά του 
 
 Το αυτοαποκαλούμενο ΚΚΕ, βαθιά πεπεισμένο πως κατέχει την ιερή αποστολή ως άλλο 
περιούσιο κόμμα να φέρει την εργατική τάξη στον παράδεισο του σοσιαλισμού, τροφοδοτείται από 
την μεταφυσική πίστη πως ό,τι είναι διαφορετικό, ό,τι βάζει έναν άλλο δρόμο στην οργάνωση και 
δράση των αγωνιζόμενων, ό,τι δεν υποτάσσεται στις κομματικές επιταγές και τον αμοραλισμό μιας 
τακτικής σχεδιασμένης στα υψηλά πατώματα κομματικών γραφείων, ό,τι τέλος πάντων δεν ταυτίζεται 
με αυτά που το ίδιο λέει, είναι (περίπου) πράκτορας της CIA. Είτε αυτοί είναι οι 300 του Πολυτεχνείου 
το ’73, είτε οι συλλογικότητες του Παραρτήματος στην Πάτρα. Η μονοδιάστατη πίστη στο «δίκαιο του 
εργάτη»,  η πίστη πως ο εργάτης δεν μπορεί παρά να εκφράζεται από το ένα και μοναδικό κόμμα της 
εργατικής τάξης, η πίστη πως πίσω από κάθε «αλλόπιστο» διαφωνούντα βρίσκεται ένα ύπουλο σχέδιο 
της αστικής τάξης να χτυπήσει το «κόμμα του λαού», τροφοδοτεί αυτό το απροκάλυπτα γκεμπελικό  
παραλήρημα απέναντι σε αυτούς/ες που χρησιμοποιούν το Παράρτημα, όχι για άλλο λόγο παρά 
γιατί το …δίκαιο του εργάτη-ΚΚΕ-κομματικής ηγεσίας είναι πιο …μεγάλο από των άλλων.  
 
…Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε 
 
 Οι ιδέες της αυτοοργάνωσης είναι κοινωνικά ριζωμένες δίπλα στα πιο καταπιεσμένα κοινωνικά 
κομμάτια, δίπλα στους αγωνιζόμενους και γι’ αυτό η καταστολή όποια προέλευση και αν έχει, δε 
μπορεί να τις σταματήσει. Ας το βάλουν κάποιοι καλά στο μυαλό τους, με χαρακτηρισμούς 
βγαλμένους από τις ταινίες του Φώσκολου της δεκαετίας του 80, και άλλους που παραπέμπουν σε 
οφθαλμοφανή αντιστροφή της πραγματικότητας, το μόνο που καταφέρνουν είναι να γίνονται 
περίγελος στα μάτια της κοινωνίας. Οι αναρχικοί και γενικότερα οι αυτοοργανωμένοι χώροι και τα 
κοινωνικά κινήματα, έχουν δεχτεί πολλές επιθέσεις από το παρακράτος τα τελευταία χρόνια. Στην 
Πάτρα πέρυσι στις 09/12/08 το παρακράτος χρησιμοποιήθηκε για να εκδιώξει τους διαδηλωτές 
μπροστά από το Παράρτημα. Τότε κάποιοι μίλαγαν για  αγανακτισμένους μαγαζάτορες και 
σπασμένες βιτρίνες. Αυτούς υπερασπίζεται σήμερα το ΠΑΜΕ μιλώντας για σπασμένα μαγαζιά, τα 
οποία ως γνωστόν στην Πάτρα δεν υπήρξαν ποτέ; Τους φοβισμένους μικροϊδιοκτήτες-συνεργάτες της 
ασφάλειας; Αυτούς των οποίων οι βιτρίνες στην «πραγματική» εξέγερση δεν πρόκειται να σπάσουν, 
όπως ισχυρίστηκε το ΚΚΕ στη βουλή αναφερόμενο στον Δεκέμβρη ΄08; 
 
…Λίγο πιο ειδικά 
 
 Ως γνωστόν το Παράρτημα αποτέλεσε κέντρο αγώνα κατά την διάρκεια του περσινού 
Δεκέμβρη. Ήταν τότε που ο συγκεκριμένος χώρος έγινε σημείο αναφοράς για τους χιλιάδες 



εξεγερμένους που επέλεξαν να τον χρησιμοποιήσουν για  να συντονίσουν τον λόγο και τη δράση τους. 
Από την άλλη πλευρά όμως, έγινε και στόχος της αντιεξέγερσης, με πρώτη και καλύτερη  τη 
ρουφιανοφυλλάδα της Πελοποννήσου, που φαίνεται σήμερα να βρίσκει άξιους συνεχιστές στο ΠΑΜΕ, 
τις ανακοινώσεις του οποίου φιλοξένησε. Ο χώρος του Παραρτήματος σε πείσμα όλων των 
συκοφαντών του παραμένει ένας ανοιχτός κοινωνικός χώρος με συναυλίες, καφενείο, προβολές, 
συνελεύσεις, εκδηλώσεις. Ένας χώρος που πολλά κοινωνικά και πολιτικά κομμάτια τον 
χρησιμοποιούν, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Ένας χώρος που εδώ και χρόνια κρατιέται 
ζωντανός σε πείσμα αυτών (Δήμος, Νομαρχία…) που προσπάθησαν να τον μετατρέψουν σε ένα 
χλιδάτο αποστειρωμένο συνεδριακό κέντρο, προς όφελος της όποιας καλλιτεχνικής ή επιστημονικής 
ελίτ. Ένας χώρος που δε χαρίστηκε , δεν παραχωρήθηκε, αλλά κρατιέται εδώ και πολλά χρόνια 
ανοιχτός χάρη στο πλήθος των συλλογικοτήτων που τον χρησιμοποιούν προς όφελος των 
πραγματικών κοινωνικών αναγκών που σε κάθε περίπτωση ορίζουν και την χρήση που τέτοιοι χώροι 
οφείλουν να έχουν.  
 
 Γνωρίζουμε πως η άνθηση που γνωρίζουν τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα, οι κατειλημμένοι 
χώροι και οι ανοιχτές συνελεύσεις τα τελευταία χρόνια, η εξάπλωσή τους σε όλη την Ελλάδα, η 
αποδοχή τους από τους εξεγερμένους το Δεκέμβρη του 08, έχει θορυβήσει και το κράτος και τους 
«ιδιοκτήτες της Ιστορίας». Ας τελειώνουμε όμως  μια και καλή με τα νταβατζηλίκια και τις λογικές της 
σιδηράς πρωτοπορίας. Μοναδική πρωτοπορία μπορεί να είναι μόνο οι ίδιοι οι εκάστοτε 
αγωνιζόμενοι, μόνο αυτοί που κάθε φορά επιλέγουν να πάρουν τον αγώνα στα χέρια τους. Αλλά αυτό 
είναι ένα πολιτικό ζήτημα και δε χωράει σε λογικές πρεζέμπορων, σωματέμπορων ή ό,τι άλλο 
σκαρφίζονται οι Παμίτες για να χαϊδέψουν τα αυτιά φοβισμένων μικροαστών/ τηλεθεατών του Αυτιά 
και του Πορτοσάλτε. Ας έχετε τουλάχιστον κύριοι/ες το πολιτικό θάρρος να αντιπαρατεθείτε πολιτικά 
με αυτούς που διαφωνείτε. 
 

 
 

Από τα σοβιέτ μέχρι τα εργατικά συμβούλια και 
από τα κέντρα αγώνα του Δεκέμβρη ‘ο8 μέχρι τους  
κατειλημμένους και  αυτοοργανωμένους  χώρους, 

οι ιδέες και οι πρακτικές της αυτοοργάνωσης, της αλληλεγγύης και της γενικευμένης 
κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης δεν καταστέλλονται, δε συκοφαντούνται 

 
 

Κράτος, ΚΚΕ, παρακρατικοί κάτω τα χέρια από το Παράρτημα και τους ελεύθερους 
κοινωνικούς χώρους 

 
 

 
 
 

Διαχειριστική συνέλευση Παραρτήματος  

Πάτρα 18/05/10 

   
 
Υ.Γ  Θέλουμε να ελπίζουμε πως ακόμα και έτσι, υπάρχουν μέλη/φίλοι του ΠΑΜΕ/ΚΚΕ που 
καταλαβαίνουν τα στοιχειώδη και ξεχωρίζουν την αλήθεια από το ψέμα … 


