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Ελάτε για να συζητήσουμε, να συναντη-
θούμε με άλλα άτομα που αγωνίζονται 
ενάντια στη μεγα-φυλακή, να μοιραστούμε 
ενδιαφέροντα νέα, να βρούμε πληροφορί-
ες, αφίσσες, προκυρήξεις, εφημερίδες που 
πηγάζουν από τους αγώνες, να φανταστού-
με πως να επιτύχουμε να σταματήσουμε 
τη κατασκευή αυτής της φυλακιστικής 
θηριωδίας.

Μεταξύ άλλων προγραμματιζόμενων δρα-
στηριοτήτων.

Τετάρτη 12 Αυγούστου ώρα 19.00
Συνάντηση όλων αυτών που θέλουν να 
αγωνιστούν ενάντια στη μεγα-φυλακή.
Μια συνάντηση  για να συζητήσουμε σχε-
τικά με τον αγώνα ενάντια στη μέγα-φυ-
λακή, να ανταλλάξουμε κριτικές, να φα-
νταστούμε πρωτοβουλίες. Ενας ελεύθερος 

χώρος συζήτησης, που προωθεί την αυτο-
οργάνωση και την άμεση δράση που είναι  
τα όπλα μας μέσα σε αυτό τον αγώνα.  Μια 
συνάντηση χωρίς αρχηγούς ούτε ειδικούς, 
που ζεί στο ρυθμό του ενθουσιασμού και 
της κριτικής από πλευράς όλων.

Τετάρτη 19 Αυγούστου ώρα 19.30
Over the Edge (1979)

Σάββατο 29 Αυγούστου 19.30
Τραγούδια των Nass El Ghiwane
Επαναστατική μαροκινή μουσι-
κή της δεκαετίας του 70.
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Το RICOCHETS (στρόβιλοι) είναι ένα δελτίο τύπου που γεννήθηκε μέσα 
στους κόλπους του αγώνα ενάντια στη κατασκευή μιας μεγα-φυλακής στα 
βόρεια της πόλης των Βρυξελλών. Πρόκειται για ένα αγώνα έξω από κάθε 
κόμμα και κάθε επίσημη οργάνωση, μια μάχη που προτείνει τον άμεσο 
παρεμποδισμό, συγκεκριμένα ,διαμέσου των δικών μας ενεργειών, της 
κατασκευής αυτής της καινούριας φυλακής.

Πρόκειται για μια μάχη διευρυμένου χαρακτήρα, διότι η μεγα- φυλακή 
αποτελεί το εμβληματικό σχέδιο των καιρών που διανύουμε: ένα γενικότερο 
περιορισμό να σφύξουμε ακόμη περισσότερο τη ζώνη, μια περεταίρω 
όξυνση της καταστολής, μια βίαιη αναδιάρθρωση της πόλης  με βάση τις 
λειτουργικές ανάγκες της εξουσίας και της οικονομίας...

Το RICOCHETS έχει σαν στόχο να μοιραστεί τις ειδήσεις αυτού του αγώνα, 
να διαδόσει τις διαφορετικές του εκφράσεις, να τις εμβαθύνει διαμέσου 
της κριτικής σκέψης. Στοχεύει στη δημιουργία ενος αυτόνομου χώρου 
διασύνδεσης μεταξύ όλων αυτών που αγωνίζονται άμεσα ενάντια σε αυτή 
τη καινούρια φυλακή και με αυτό το τρόπο να διανοίξει μια δυνατότητα: 
αυτή ώστε οι ενέργειες τους να δημιουργήσουν σταλαγματιές μέσα σε μια 
ανεξέλεγκτη δυναμική.

ΣΤΗ ΚαΤαΣΚεΥΗ ΤΗΣ ΜεΓα-
ΦΥλαΚΗΣ ΣΤίΣ ΒΡΥΞελλεΣ

Matonge, 8 Ιουλίου. Οι μπάτσοι προ-
βαίνουν στη σύλληψη ενός νεαρού στη 
γειτονιά. Σίγουροι για τον εαυτό τους, 
συνηθισμένοι να επιβάλουν το νόμο 
τους με χτυπήματα, ελέγχους, και διά-
φορες προσβολές,  η κατάσταση ωστόσο 
εκτραχύνεται έξω από τον έλεγχο τους. 
Δεν είναι λιγότερα από εκατό άτομα 
που μαζεύονται τριγύρω περικυκλώνο-
ντας τους. Η ρουτίνα έσπασε, οι πέτρες 
εκσφενδονίζονται. Φανταζόμαστε ότι 
όλος ο κόσμος πλημμυρίζει από χαρά 
στη καρδιά του , εκμεταλλευόμενος μια 
σύντομη στιγμή όπου ο καθημερινός 
συμβιβασμός μοιάζει να έχει διαρραγεί. 
Καταλήγουν να καλέσουν ένα άλλο 
περιπολικό γιά ενίσχυση ώστε να τους 
επιτρέψει να αποχωρήσουν χωρίς φαινο-
μενικά να κατορθώσουν να συλλάβουν 
το στόχο τους.
Απέναντυ σε κάθε είδους μπάτσους η 
επίθεση αποτελεί πάντοτε τη καλύτερη 
άμυνα.

RICOCHETS
Bulletin contre la maxi-prison et le monde qui va avec 
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Τραγούδια των Nass El Ghiwane
Επαναστατική μαροκινή μουσική της δεκαετίας του 70.

Για τη στήριξη του αγώνα ενάντια στη μεγα-φυλακή. 
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Σάββατο 29 Αυγούστου - 19.30

ΠεΤΡεΣ Καί ΟΡΓΗ ενανΤία 

ΣΤΟΥΣ ΜΠαΤΣΟΥΣ

Evere. Τη νύχτα της Τρίτης 7 Ιουλίου 
2015, το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του 
προέδρου Rudi Vervoort, ενα ταπει-
νό αυτοκίνητο BMW σειράς 5, εκλά-
πη. Ηταν παρκαρισμένο μπροστά από 
το σπίτι του στο Evere, όπου αυτός ο 
υψηλά υπεύθυνος πολιτικός της περι-
οχής των Βρυξελλών και πεπεισμένος 
υποστηρικτής της κατασκευής της με-
γα-φυλακής είχε ήδη ξετρυπωθεί πριν 
μερικές εβδομάδες όταν αντιτιθέμενοι 
στην μεγα-φυλακή πήγαν και λέρωσαν 
τη πρόσοψη του σπιτιού του με συνθή-
ματα και κοπριές. 

ανοιχτό κάθε Τετάρτη απο τις 17.00-20.00 
και κάθε Σάββατο από 17.00-20.00

Γεωγραφική περιοχή Brabant Wallon. 
Δευτέρα 23 Ιουνίου, τα ερτζιανά κύ-
ματα του ραδιοφωνικού σταθμού La 
premiere δέχτηκαν πειρατική επίθε-
ση σε διαφορετικά σημεία της προα-
ναφερόμενης περιοχής. Ιδού μερικά 
αποσπάσματα αυτής της ψευδούς 
ραδιο-εφημερίδας που ανήγγειλε την 
παραίτηση του Rudi Vervoort, υπουρ-
γού-προέδρου της διοικητικής περι-
οχής των Βρυξελλών,υπεύθυνου για 
πολλές αποφάσεις μεταξύ των οποίων 
αυτής της αδειοδότησης της κατα-
σκευής της μεγα-φυλακής στο Haren . 
Για υπενθύμιση στα μέσα Μαίου, συν-
θήματα που αναφέρονταν στις ευθύ-
νες του σε αυτό το σχέδιο εμφανίστη-
καν στο τοίχο του σπιτιού του, καθώς 
επίσης και κοπριά και κατράμι είχαν 
εναποτεθεί μπροστά στη πόρτα του.

“Εκτακτη είδηση, διακόπτουμε την 
ομαλή ροή του προγράμματος μας 
για να σας ανακοινώσουμε την από-
φαση παραίτησης του Rudi Vervoort : 
«  Εδώ και χρόνια εξαπατώ τους αν-
θρώπους. Σήμερα παίζω με ανοικτά 

χαρτιά. Πρώτον, όλοι οι πολιτικοί 
είναι σάπιοι. Δεύτερον, οι κατασκευ-
αστές της φυλακής κερδίζουν πολλά 
λεφτά πάνω στις πλάτες αυτών που 
κλείνουν μέσα.  Φυλακή με ανθρώ-
πινο πρόσωπο δεν υπάρχει. Είναι ένα 
κόλπο που οι πολιτικοί και τα Μ.Μ.Ε. 
χρησιμοποιούν έτσι ώστε οι άνθρω-
ποι να αποδεχτούν ευκολότερα την 
ιδέα. Η εξουσία  θρέφει  μόνάχα πε-
ριφρόνηση για τους φυλακισμένους 
όσο και  για τον υπόλοιπο πληθυσμό 
τον οποίο θέλει να εκφοβίσει. (...)”
“ Το να υποβάλλω την παραίτησή 
μου αποτελεί το λιγότερο. Ομως αυτό 
δεν μπορεί να διαγράψει τα προηγού-
μενα χρόνια της συνεργασίας.(...) 
Αντίθετα θα ήθελα να προσθέσω ότι 
η παραίτησή μου δεν πρόκειται να 
είναι ικανή ώστε να κάνει να οπισθο-
χωρήσουν τα σχέδια του κράτους.(...) 
Χρειάζεται να συνεχιστεί ο αγώνας , 
και επιμένω πάνω σε αυτό, διότι απο-
τελεί ψευδαίσθηση να νομίζουμε ότι 
με δημοψηφίσματα και κοινωνικές 
διαβουλεύσεις μπορούμε να αλλά-
ξουμε την όψη του κόσμου.(...)”

ΡαδίΟΠείΡαΤεία ΣΤα εΡΤΖίανα

Μία ΜΥΣΤΗΡίΩδΗΣ ΚλΟΠΗ
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 - ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΑΡ. 09

Μια μεγα-φυλακή υψίστης ασφαλείας ?
Μέσα στα πλαίσια του συνολικού σχεδίου κατασκευής καινούριων φυλακών, η 
εξουσία θέλει να κατασκευάσει μια μεγα- φυλακή υψίστης ασφαλείας  στις Βρυ-
ξέλλες. Αυτή η φυλακή θα μπορεί να εγκλείσει  λοιπόν τουλάχιστον 1200 άνδρες, 
γυναίκες και παιδιά. Η τοποθεσία αυτής της μελλοντικής φυλακής βρίσκεται στο 
Haren, στα βόρεια  των Βρυξελλών. Αν σήμερα οι αρχές βρίσκονται ακόμη στη 
φάση της διαδικασίας απόκτησης όλων των απαιτούμενων αδειών, θα επιθυμού-
σαν να αρχίσουν την κατασκευή την Ανοιξη του 2015. Οι εταιρίες που θα κερ-
δίσουν χρήματα από αυτή τη κατασκευή έχουν ήδη επιλεγεί, πρόκειται για τις 
Denys, FCC,Régie des Bâtiments, τους αρχιτέκτονες των γραφείων Buro II& 

Archi+1, τους μηχανικούς των EGM και της Derveaux, τα γραφεία μελετών 
Marc&Roba, Arcadis Aqumen, Ares, Typsa, MOOCON. Το προϋπολογιζόμε-

νο ποσό δαπάνης ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια Ευρώ.

Γιατί να αντισταθούμε?
Γιατί  αυτή η καινούρια φυλακή θα αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια 
της εξουσίας ώστε να συντρίψει τους φτωχούς και τους ανυπότακτους.
Γιατί αυτό το σχέδιο είναι επίσης μια από τις κατασταλτικές απαντήσεις του κρά-
τους απέναντι στις εξεγέρσεις  των φυλακισμένων και τη γενικότερη δυσαρέσκεια: 
κατασκευή περισσότερων φυλακών για να εγκλειστούν για περισσότερο χρόνο 
περισσότεροι άνθρωποι.
Γιατί συμβαδίζει κατά συνέπεια με την διαρκή επιδείνωση των συνθηκών επιβίω-
σης, την αγριότητα των αστυνομικών και την διαρκή όξυνση του ελέγχου.
Γιατί είναι το πιο εμβληματικό σχέδιο της μεγάλης επίθεσης της εξουσίας τσιμε-
ντοποιώντας ακόμη περισσότερο τις Βρυξέλλες με χτυπήματα πολυτελών, εμπορι-
κών και κατασταλτικών σχεδίων τα οποία στοχεύουν να μεταμορφώσουν τη πόλη 
σε πόλη-φυλακή, φτιαγμένη για να ικανοποιήσει τις αναγκαιότητες των αστών, 
των ισχυρών, των ευρωκρατών και των καπιταλιστών.
Γιατί πολύ απλά, η φυλακή είναι μια αθλιότητα και οι αθλιότητες πρέπει να κατα-
στρέφονται και όχι να φτιάχνονται.

Πώς να αγωνιστούμε?
Μέσω  της αυτό-οργάνωσης και της άμεσης δράσης.
Για αυτό-οργάνωση, εννοούμε να οργανωθούμε μεταξύ μας, χωρίς διαμεσολα-
βήσεις πολιτικών ή αρχηγών. Αυτή η αυτο-οργάνωση είναι πάνω απ’ όλα η αυ-
τό-οργάνωση του αγώνα. Δεν στοχεύει να συγκεντρώσει τον περισσότερο δυνατό 
κόσμο ή να αποκτήσει μια αντιπροσωπευτικότητα, αλλά αντίθετα να αποκτήσει 
τα μέσα για τον αγώνα, για να δράσει. Ξεκινάμε περισσότερο στη βάση μικρών 
κύκλων αγωνιστών. Αυτοί οι κύκλοι ή ομάδες γεννιούνται  στους τόπους συνεύ-
ρεσης των ανθρώπων, των φίλων ή των φιλενάδων,  κατοίκων μιας  ίδιας περιο-
χής, μαθητών του ίδιου σχολείου, που θέλουν να εμποδίσουν την κατασκευή της 
φυλακής υψίστης ασφαλείας. Συζητούν μεταξύ τους και σκέφτονται σχετικά με 
αυτό που θα μπορούσαν να κάνουν: μια άγρια απεργία των μαθητών στο σχολείο 
ενάντια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας, μια διανομή ενημερωτικού υλικού στη 
γειτονιά, ένα οδόφραγμα στο δρόμο ώστε να καταδειχθεί η διαφωνία μας με αυτό 
το σχέδιο της εξουσίας, μια εκδήλωση συμπαράστασης στον αγώνα, μια κατάληψη 
ενός κρατικού κτηρίου… Οι κύκλοι φαντάζονται με αυτόνομο τρόπο πώς να διε-
ξάγουν τον αγώνα. Εδώ κάνουμε λόγο για «κύκλους», αλλά αυτό το όνομα, αυτός 
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ο προσδιορισμός, δεν έχει καμία σημασία, αντίθετα είναι το περιεχόμενο που μετράει και  η δράση 
που προκύπτει από το γεγονός της συλλογικής οργάνωσης! Η αλληλεγγύη και η αξιοπρέπεια σε 
δράση. Παρόμοιες μορφές αυτό-οργάνωσης γεννιούνται παντού όπου αναδύονται μάχες ενάντια 
στην εξουσία. Όμως, δεν θα πρέπει να αναζητήσουν τον διάλογο με την εξουσία, αλλά το αντίθε-
το. Οι αγωνιστικοί κύκλοι ενάντια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας  έχουν σαν αποκλειστικό τους 
στόχο να εμποδίσουν το σχέδιο το οποίο η εξουσία θέλει να επιβάλει. Ακόλουθα, αυτοί οι κύκλοι 
μπορούν να συντονίσουν τις δραστηριότητες τους και να φανταστούν μαζί πιο διευρυμένες ενέρ-
γειες. Η αυτό-οργάνωση αυτών των κύκλων και ο συντονισμός τους  συμβάλλουν στη γέννηση 
αυτόνομων χώρων αγώνα ενάντια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Για άμεση δράση, εννοούμε τη δράση που σκοπεύει να καταστήσει πρακτικά ανέφικτη την κατα-
σκευή της φυλακής υψίστης ασφαλείας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κατανοήσουμε σωστά πώς 
κατασκευάζεται μια φυλακή. Υπάρχουν οι κατασκευαστές που διαθέτουν τα μηχανήματα των ερ-
γοταξίων. Υπάρχουν οι υπεύθυνες αρχές που έχουν  τα γραφεία τους.  Υπάρχει η υποταγή γύρω μας 
που επιτρέπει στην εξουσία να κατασκευάσει μια τέτοια αθλιότητα όπως είναι η φυλακή υψίστης 
ασφαλείας. Η άμεση δράση, συνίσταται λοιπόν στην επίθεση ενάντια σε αυτούς ακριβώς τους 
πυλώνες της κατασκευής της  φυλακής υψίστης ασφαλείας. Δεν έχει μονάχα μια μορφή, περικλείει 
όλα αυτά που πετάνε άμμο μέσα στη μηχανή της εξουσίας που δουλεύει  για να μας επιβάλει αυτή 
τη φυλακή υψίστης ασφαλείας. Η πρόταση μας είναι διπλού χαρακτήρα:
-Να δράσουμε ενάντια στους υπεύθυνους του σχεδίου της φυλακής υψίστης ασφαλείας, τις εταιρίες, 
τους αρχιτέκτονες, τις αρχές, τους εμπλεκόμενους πολιτικούς, τους μηχανικούς που συνεργάζονται, 
οπουδήποτε μπορούμε να τους ξετρυπώσουμε. Ας θέσουμε εκτός λειτουργίας τα αυτοκίνητα τους 
και τα μηχανήματα των εργοταξίων, ας αποσυναρμολογήσουμε τα γραφεία τους, ας κάνουμε τη ζωή 
δύσκολη στους υπεύθυνους αυτού του φρικτού σχεδίου.
-Να δράσουμε μέσα στις γειτονιές των Βρυξελλών, εκεί που ζούμε και κατοικούμε, για να καταστή-
σουμε σαφή και ξεκάθαρη τη διαφωνία μας. Η εξουσία θέλει να μας επιβάλει αυτή τη φυλακή, ας 
καταστήσουμε λοιπόν τις γειτονιές ανεξέλεγκτες για την εξουσία. Ας σαμποτάρουμε τα εργοτάξια 
των κατασταλτικών και εμπορικών σχεδίων, ας κάνουμε δύσκολη τη ζωή των τοπικών αρχών, ας 
κόψουμε τη βιντεο-παρακολούθηση, ας αμυνθούμε ενάντια στην αστυνομική  και καπιταλιστική βία.

Και ο στόχος όλων αυτών?
Η κατασκευή αυτής της φυλακής υψίστης ασφαλείας  είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντι-
κό σχέδιο  της εξουσίας. Ο στόχος αυτού του αγώνα, είναι να καταστεί ανέφικτη η κατασκευή 
της φυλακής υψίστης ασφαλείας, να καταστρέψουμε αυτό το σχέδιο. Δεν πρόκειται λοιπόν περί 
διόρθωσης , «εξανθρωπισμού», μετακίνησης, καλυτέρευσης του. Δεν θέλουμε  αυτή τη φυλακή 
υψίστης ασφαλείας, και θα κάνουμε τα πάντα ώστε να εμποδίσουμε τη κατασκευή της. Αυτός 
είναι ένας καταστρεπτικός αγώνας ενάντια στον κατασταλτικό τρόμο του κράτους. Κάθε 
προσπάθεια παρεμπόδισης του είναι λοιπόν  ένα ζήτημα αξιοπρέπειας επίσης για 
όλους αυτούς που θέλουν την ελευθερία και το τέλος κάθε μορφής καταπίεσης. 
Με αυτή την έννοια, αυτός ο αγώνας είναι επίσης τμήμα μίας  πολύ ευρύτερης και 
βαθειάς  μάχης, μιας μάχης ενάντια σ’ αυτή την κοινωνία του χρήματος, της εξουσίας 
και της σφαγής.

αυτό-οργάνωση και άμεση δράση!
δράση ενάντια στις συνεργαζόμενες εταιρίες!

δράση μέσα στις γειτονιές ενάντια στην εξουσία!
Για τον συντονισμό του αγώνα!

Κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ 
Πέμπτης 11 Ιουνίου και Παρασκευής 
12 Ιουνίου 2015, ξέσπασε φωτιά στο 
χώρο του Greenbizz, ένα επιχειρημα-
τικό κέντρο του τομέα της λεγόμενης 
“πράσινης τεχνολογίας”. Σημειώθηκαν 
σοβαρές ζημιές.
Οι τουλάχιστον δύο εστίες που βρέ-
θηκαν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
πρόκειται για εμπρησμό. Η φωτιά 
ανακαλύφθηκε γύρω στα μεσάνυχτα, 
αλλά οι πυροσβέστες έμειναν στον 
χώρο όλην την Παρασκευή.
Το φιλόδοξο εγχείρημα, χρηματοδο-
τούμενο από την Ε.Ε. και εκτελούμενο 
από την κατασκευαστική BAM, διαβό-
ητο κατασκευαστή φυλακών, σίγουρα 
θα καθυστερήσει.

εΠίθεΣΗ

Κατά καιρούς, μπορεί να οδηγηθούμε στο να πιστέψουμε πως ζούμε σε έναν κό-
σμο φαντασμάτων. Χωρίς σώμα ή μορφή, στοιχειώνουν τις μέρες και τις νύχτες 
μας, προσπαθώντας να ταυτοποιήσουν και να ελέγξουν ολόκληρη την ύπαρξή 
μας. Λέγονται Οικονομία, Έθνος, Πολιτική, Δημόσιο Καλό, Κράτος, Τάξη. Κα-

νείς δεν ξέρει τι ακριβώς είναι, γιατί υπάρχουν και κυρίως κανείς δε συμφω-
νεί με το τι εννοεί κάποιος άλλος όταν τα χρησιμοποιεί. Έτσι, λοιπόν, τα 
φαντάσματα είναι φευγάτα, εξαιρετικά ανθεκτικά στην καλοπροαίρετη ή 

εποικοδομητική, όπως λένε, κριτική, καθώς έχουν την καταπληκτική ικανότητα 
να απορροφούν μισο-γνώμες, προσεγγίσεις στο περίπου και την επιφανειακή 
κριτική.
Η εξουσία διευρύνει συνεχώς την άβυσσο μεταξύ αυτών των ιδεολογημάτων και 
της αναντίρρητης ουσίας της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, της αδικίας και 
της έλλειψης ελευθερίας. Η οικονομία αναφέρεται σαν να είναι κάτι ξεχωριστό 
από την αποπνικτική δουλειά μας, σαν να μην είναι τα ρούχα που φορούμε, κα-
τασκευασμένα από εκατομμύρια σκλάβους σε κάποια μακρινή χώρα. Μιλάμε για 
Τάξη, χωρίς να συνειδητοποιούμε πως όταν αυτή η σύλληψη εφαρμόζεται στην 
πραγματικότητα, σημαίνει χιλιάδες νεκροί μετανάστες στα σύνορα. Ακούγονται 
λόγια για Εγκλεισμό, Τιμωρία, Δικαιοσύνη, αλλά εκείνος που τα λέει σπανίως 
έχει περάσει χρόνια σε 9 τετραγωνικά μέτρα.

Με τον αγώνα διατρυπούμε αυτό το κάστρο των φαντασμάτων, τα ψέματα στα οποία είναι βασισμένη η 
κοινωνία. Βλέπουμε τα πράγματα σε όλην τους την αγριότητα, με σάρκα και οστά. Πέρα από το παιχνίδι 
των παραμορφωτικών καθρεφτών των ιδεολογιών. Πέρα από τους επαγγελματίες του λόγου και τους 
ειδικούς των αναλύσεων. Σπάμε τον ψευδή διαχωρισμό μεταξύ αντικειμενικού και υποκειμενικού, συναι-
σθήματος και λογικής, σκέψης και πράξης: οι σκέψεις μας συμβαδίζουν με τον ρυθμό των καρδιών μας 
που δίνουν δύναμη στα χέρια μας για να δράσουν.
Στον αγώνα, ένα από τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας είναι το σαμποτάζ. Οι παράνομες και καταστρε-
πτικές πράξεις κάποιου που δρα σε εχθρικό έδαφος, πίσω από τις γραμμές του εχθρού. Καλύτερα από το 
να εμπλακούμε σε μια μετωπική μάχη και να υποκύψουμε στις υπερ-αναπτυγμένες άμυνες του συστή-
ματος, εμείς προτείνουμε το σαμποτάζ για να εμποδίσουμε την κατασκευή των φυλακών υψίστης ασφα-
λείας. Να βλάψουμε, να υπονομεύσουμε και να καταστρέψουμε τις εσωτερικές λειτουργίες της μηχανής 
που πρόκειται να κατασκευάσει αυτήν τη φυλακή – τρόμο: τις εταιρείες που την κατασκευάζουν, τους 
αρχιτέκτονες με το μολύβι στο χέρι, τους μηχανικούς που υπολογίζουν τον πιο οικονομικό και ασφαλή 
τρόπο να φυλακίσεις έναν άνθρωπο, τις τράπεζες και τους θεσμούς που τη χρηματοδοτούν, τους πολι-
τικούς που την υποστηρίζουν και τη δικαιολογούν. Καθώς η εξουσία ετοιμάζει το βαλς με φαντάσματά 
της, με λεκτικούς πυροβολισμούς περί υπερπληθυσμού, ασφάλειας και Δικαιοσύνης, το σαμποτάζ βγάζει 
στην επιφάνεια την υλική φύση όλης αυτής της υπόθεσης των φυλακών υψίστης ασφαλείας.
Εκτός από την παρεμπόδιση της κανονικής του λειτουργίας, το σαμποτάζ προκαλεί επίσης σύγχυση στις 
γραμμές του εχθρού. Δεν μπορεί να γνωρίζει από πού θα έρθει το επόμενο χτύπημα. Τη μια στιγμή είναι 
τα παράθυρα ενός αρχιτεκτονικού γραφείου που σπάστηκαν τη νύχτα, την επόμενη ένα κτίριο μηχανι-
κών που δέχθηκε επίθεση μέσα στην ημέρα, ενώ φλόγες καταστρέφουν τα εργοτάξια και των εξοπλισμό 
των εργολάβων φυλακών. To σαμποτάζ αναστατώνει τον εχθρό.
Και είναι η αποδιοργάνωση εκείνο που τον εμποδίζει να πετύχει τους στόχους του, όπως η επιβολή της 
κατασκευής φυλακών υψίστης ασφαλείας στις Βρυξέλλες. Έτσι, λοιπόν, μακριά από εμάς οι λόγοι των 
πολιτικών, οι συζητήσεις των δημοσιογράφων, οι αυταπάτες των νομιμόφρονων και η αντιπολίτευση 
των πολιτών, όλα τους υποκριτικές μπούρδες. Ας σαμποτάρουμε το κάστρο των φαντασμάτων.

1. (ουσιαστικό) Παράνομη πράξη, συνήθως βίαιη, παρεμβολής και κατα-
στροφής, η οποία στοχεύει στο να καταστήσει παραγωγικές, πολιτικές ή 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις μη λειτουργικές.
2. (ουσιαστικό) Δόλιος χειρισμός, πράξεις που στοχεύουν στην αποδιοργά-
νωση και την πρόκληση αποτυχίας μιας επιχείρησης ή ενός εγχειρήματος.
3. (ουσιαστικό) Υλική πράξη που στοχεύει στην παρεμπόδιση της κανονι-
κής λειτουργίας μιας υπηρεσίας.

Σαμποτάζ

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 8ης Μάη, 
μια πυρκαγιά κατέστρεψε τις εγκατα-
στάσεις της εταιρίας  Fabricom (GDF 
Suez) στο Hoboken. Η φωτιά κατέ-
στρεψε πάνω από 24 κοντέινερ που 
χρησιμοποιούνταν σαν γραφεία από 
την εταιρία. Οι δυνατοί αέρηδες βοή-
θησαν στην επέκταση της φωτιάς.
Η εταιρία αυτή εμπλέκεται στη διαχεί-
ριση φυλακών, όπως και στην κατα-
σκευή νέων. Εγκαθιστά και συντηρεί 
κάμερες, συστήματα παρακολούθησης 
κτλ. Έχει επίσης εγκαταστήσει το κλει-
στό κύκλωμα τηλεόρασης των μπά-
τσων στις Βρυξέλλες.

ΦωΤΙΑ

ενάντια στο πόλεμο, 
ενάντια στην ειρήνη

Βρισκόμαστε ίσως σε καιρό ειρήνης ; Επίσημα ναι. Ομως 
εδώ και αρκετό καιρό η ίδια η διατύπωση της “επίσημης 
κύρηξης του πολέμου” έχει καταστεί ουσιαστικά ανενερ-
γή. Οι σημερινοί πόλεμοι δεν “κυρήσσονται” , αποτελούν 
πλέον μέρος της καθημερινής διαχείρησης των κρατών 
και των  μεγάλων δυνάμεων. Κατά συνέπεια τους προσδί-
δουν καινούριους χαρακτηρισμούς πολύ περισσότερο πα-
ραπλανητικούς σε σχέση με το παρελθόν. Ανθρωπιστική 
επιχείρηση. Ειρηνευτική αποστολή. Επιχειρήσεις ενάντια 
στη πειρατία. Χειρουργικές παρεμβάσεις. Στοχευμένες 
εξουδετερώσεις. Προστασία των συνόρων. Αντιτρομο-
κρατικός αγώνας. Θα ήταν λοιπόν ορθότερο  να μιλήσου-
με σήμερα για “διαρκή πόλεμο”.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν ειναι δυνατό πλέον να 
καταμετρηθούν. Εκτός από μερικές εξαιρέσεις, δεν είναι 
πλέον αντιπαραθέσεις μεταξύ κρατών, αλλά μάλλον επι-
χειρήσεις ενάντια σε“στασιαστές”, σε “τρομοκράτες” ή σε 
“εγκληματίες” που για τον ένα ή τον άλλο λόγο απειλούν  
την καπιταλιστική οικονομία και τις υπάρχουσες ισορροπί-
ες της εξουσίας. Δεν χρειάστηκαν παρά ορισμένοι πραγμα-
τικοί επαναστατικοί ξεσηκωμοί στις πόρτες της Ευρώπης 
(Τυνησία, Αίγυπτος, Συρία, Λιβύη) έτσι ώστε η ευρωπαϊ-
κή πολεμική μηχανή να ανεβάσει αμέσως στροφές. Και 
το γεγονός αυτό δεν ισχύει μόνο για το “εξωτερικό” των 
συνόρων. Η στρατιωτικοποίηση αφορά επίσης το “εσω-
τερικό”, δηλαδή, όλα όσα αφορούν την καταστολή καθώς 
και τη διαχείρηση των κοινωνικών αντιφάσεων (πλούσιοι 
και φτωχοί , καταπιεζόμενοι και καταπιεστές, εσωκλεισμέ-
νοι και αποκλεισμένοι).Υπό τη σκιά των “τρομοκρατικών 
απειλών” το χακί επανεμφανίστηκε στους δρόμους. Τα 
τεχνολογικά αντικείμενα, διαθέτοντας τη θετική εκτίμηση 
της πλειοψηφίας της κοινωνίας, στον ίδιο βαθμό μέ τα μέ-
τρα ασφάλειας, κατέδειξαν, ακόμη και σε αυτούς που αρ-
νούνται να θέλουν να το δούν και να το καταλάβουν, το 
πραγματικό τους πρόσωπο: μέσα ελέγχου που είναι κατα 
κύριο λόγο στραμμένα ενάντια στο πληθυσμό.Η μηδιατική 
προπαγάνδα  ενάντια στους τρομοκράτες, τους αποκλίνο-
ντες, τους μετανάστες χωρίς χαρτιά,τους εγκληματίες, τα 
συνεπικουρεί. Οι ιδιωτικές εταιρίες ασφάλειας βρίθουν και 
άλλοστε οι λειτουργίες επόπτευσης και αυτές καθαρά πο-
λεμικού χαρακτήρα  αναλαμβάνονται ολοένα συχνότερα 
από ιδιωτικές εταιρίες που προμμηθεύουν μισθοφόρους. 
Τα ερευνητικά εργαστήρια, η ανάπτυξη νέων όπλων, οι 
συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο για να αντιμετωπιστούν 
οι απειλές βρίσκονται σε ταχεία εξέλιξη. Για να μπορεί 
κάποιος ακόμη λοιπόν να μιλά για ειρήνη πρέπει να είναι 
τυφλός όπως ένας δημόσιογράφος. Ο πόλεμος δεν συνί-
σταται μονάχα από σφαγές και δολοφονίες  σε βιομηχανική 
κλίμακα. Εξαναγκάζει επίσης σε μια “συνεχή κινητοποίη-
ση” τον πληθυσμό ώστε να υπερασπίσει τα συμφέροντα 
της εκάστοτε εξουσίας. Δύο στρατόπεδα: είτε είσαι με  την 
εξουσία, είτε είσαι με  τους “τρομοκράτες”. Αυτός ο οποίος 
δεν θέλει  να υπερασπίσει την εξουσία αλλά ούτε και να 
την κατακτήσει, που αρνείται την άσκηση τρόμου ενάντια 
στο πληθυσμό (είτε αυτός ο τρόμος προέρχεται από πλευ-
ράς του κράτους και του κεφάλαιου  υπό μορφή πολέμου, 
βιομηχανικής μόλυνσης ή εκμετάλλευσης είται προέρχεται 
από πλευράς αυτών που προτίθενται να δομήσουν μια και-
νούρια κατασταλτική εξουσία, όπως οι “τζιχαντιστές”) χω-
ρίς παρόλα αυτά να αφεθεί άοπλος θα βρεθεί σύντομα με 
τη πλάτη στο τοίχο. Ο διαρκής πόλεμος  μεταβάλει το πλη-
θυσμό σε “εμπόλεμους ανθρώπους” με σκέψεις σε τέτοιο 
βαθμό ομοιογενείς όσο και οι συμπεριφορές τους, υπακού-
οντας τυφλά  στους εκάστοτε αρχηγούς, στους σκληρούς 
και στους αδίστακτους.

“Αν θέλετε την ειρήνη, προετοι-
μαστείτε για τον πόλεμο” έλεγαν 
στην αρχαία Ρώμη. Και εμείς οι λά-
τρεις της ελευθερίας, δεν μπορούμε 
παρά να είμαστε ενάντια και στο πό-
λεμο αλλά και στην ειρήνη. Σήμε-
ρα,  η ειρήνη που διατείνονται 
ότι θέλουν τα κράτη-και 
αυτό δεν υπήρξε πιθανά 
ποτέ διαφορετικό-είναι η ει-
ρήνη της καπιταλιστικής εκμε-
τάλλευσης και καταπίεσης πάνω 
στη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που 
κατοικούν τον πλανήτη. ως προς αυτή τη προοπτι-
κή δεν προετοιμάζονται μονάχα για να πνίξουν σε ένα 
ποτάμι αίματος  κάθε απόπειρα απελευθερωτικής εξέγερσης  
ενάντια στην τάξη τους, αλλά επίσης επιχειρούν  ασταμά-
τητα  με βάση μια στρατιωτιωτική λογική εδώ και αλλού. 
Μια καλή απόδειξη των όσων ισχυριζόμαστε  -δηλαδή οτι 
τα στρατιωτικα, αστυνομικα και πολιτικά πεδία ενσωμα-
τώνονται μαζί μέσα στα δόγματα “ασφάλειας” αυτού του 
υπερτεχνολογικού κόσμου που εξυπηρετεί αποκλειστικά 
τα συμφέροντα της εξουσίας και του χρήματος-αποτελεί 
η συνέχεια που μπορούμε να διαπιστώσουμε  μεταξύ της 
πρόσφατης εντατικοποίησης  των στρατιωτικών επιχειρή-
σεων, της στρατιωτικοποίησης των ευρωπαϊκών κοινωνιών 
και της αισθητής όξυνσης της καταστολής. Αν στα νερά της 
Μεσογείου, η διαχείρηση της μετανάστευσης επιβάλλει απο 
εδώ και στο εξής επιχειρήσεις ξεκάθαρα στρατιωτικού χαρα-
κτήρα, στις Βρυξέλλες, η εξουσία θέλει να κατασκευάσει τη 
μεγαλύτερη φυλακή στη βελγική ιστορία. Βέβαια, η εξουσία 
οπωσδήποτε προσπαθει να παρουσιάσει αυτές τις δύο περι-
πτώσεις  σαν εντελώς διαχωρισμένες μεταξύ τους, διότι ένα 
απαίσιο πιάτο το τρώει κάποιος καλύτερα σε μικρές δόσεις. 
Παρόλα αυτά, ο πόλεμος που τα κράτη διεξάγουν αυτή τη 
στιγμή, που ο καπιταλισμός διεξάγει, που κάθε εξουσία διε-
ξάγει, δεν θα πρέπει να μας αποπροσανατολίσει σχετικά με 
τους πραγματικούς της στόχους: οι ενδυνάμει λαϊκές εξεγέρ-
σεις και η ενδεχόμενη βούληση για μια κοινωνική επανάστα-
ση που θα προτείνει το οριστικό ξεκαθάρισμα κάθε μορφής 
εξουσίας. Και η μεγα-φυλακή στις Βρυξέλλες δεν αποτελεί 
εξαίρεση : θα χρησιμεύσει όχι μόνο για να εγκλείσει στο 
εσωτερικό της  ολοένα και περισσότερους ανθρώπους που 
το κράτος θεωρεί επιβλαβείς για τα συμφέροντα του και τη 
κοινωνία του, αλλά επίσης και για να θέσει σε κυκλοφορία 
ενα φάντασμα  ενάντια σε όλους αυτούς που θα ονειρεύο-
νταν  να εξεγερθούν ενάντια στο κράτος.

Ειναι για όλους αυτούς τους λόγους  που εκτιμούμε ότι σή-
μερα ο αγώνας ενάντια στη κατασκευή της μεγα-φυλακής 
είναι ένας σημαντικός αγώνας. Διότι επιτίθεται ενάντια σε 
ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της ενδυνάμωσης της κρα-
τικής καταστολής, δίνοντας ταυτόχρονα μια μάχη ενάντια 
στην ίδια την ιδέα και την έννοια του κράτους. Να παρα-
μείνουμε θεατές, να υπομείνουμε τη στρατιωτικοποίηση 
της κοινωνίας, να παραμείνουμε σε παθητική στάση (συ-
νεισφέροντας δηλαδή στο καταστροφικό και θανατηφόρο 
έργο του κράτους) στη μεταβολή των πόλεων  σε τερά-
στια στρατόπεδα συγκέντρωσης ανοιχτού ουρανού, είναι 
θλιβερό στον ίδιο βαθμό που τα πρόβατα αφήνονται να 
οδηγηθούν στο σφαγείο. Να αγωνιστούμε για να εξαφανι-
στεί η μεγαφυλακή προτού προλάβει να εγκλείσει έστω και 
ένα άτομο στο εσωτερικό της δεν αποτελεί κατα συνέπεια 
τίποτε περισσότερο από ένα πρώτο βήμα για να επανεξο-
πλιστούμε απέναντυ στο κράτος, σε σκέψεις, σε συναισθή-
ματα και σε πράξεις. 

Βρυξέλλες, 17/05/2015: Η ιδιωτική κα-
τοικία του Rudi Vervoort, βουλευτή 
για την περιοχή των Βρυξελλών, βά-
φτηκε με το σύνθημα “Καμιά φυλακή 
στο Haren”. Το σπίτι ενός συνεργάτη 
του Vervoort βάφτηκε επίσης, καθώς 
και εκείνο του πρώην διευθυντή της 
φυλακής Forest και της πρώην διευθύ-
ντριας του σχεδίου φυλακών υψίστης 
ασφαλείας στο Haren. Λίγο αργότερα 
από την επίθεση στο σπίτι της, η πρώην 
διευθύντρια του σχεδίου φυλακών υψί-
στης ασφαλείας στο Haren αποφάσισε 
να παραιτηθεί.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ


