
ΓΑΛΛΙΑ: Η ΕΖΕΓΕ:&Η ΤΟΝ ΚΟΛΑ:εΜΕΝΟΝ

Το Φθινόπωρο του 2005, ~εσπασαν στη Γαλλία γενικευμενες

ταραχες που τράβη~αν την προσοχή όλων προκαλώντας

ερωτηματικά για το πως συνεβη κάτι τετοιο σε μια σύγχρονη

αστικη δημοκρατία. Οι ταραχες ~εKίνησαν από τα προάστια του

Παρισιού και ε~απλώθηKαν τόσο σε άλλα περίχωρα, όσο και στις

καρδιες των γαλλικών μητροπόλεων, και σε άλλες ευρωπαϊκες

χώρες.

Το γεγονός ότι τα συμβάντα ~εKίνησαν από τα προάστια,

που είναι περιοχες γκετο με κατοίκους που ζουν στην ~αθλίωση

και τον κοινωνικό αποκλεισμό, σε συνδυασμό με την ενταση και

την ε~άπλωση τους, αποδεικνύειότι αυτά δεν ηταν αποσπασματικά

αλλά μια ~εγερση στο εσωτερικότου δυτικού καπιταλισμού.

Μια ε~εγερση που οι αιτίες της δεν είναι ζιΊτημσ.

ακαδημαϊκών μελετών αλλά οι ίδιες οι καθημερινες συνθηκες

επιβίωσηςπου είναι πάντα παρούσες.

Μια ε~εγερση των κολασμενων που στοχοποίησε κάθε τι

εμοιαζε ~ενo, προκλητικό, άδικο στα μάτια αυτών των ανθρώπων:

ατομικη ιδιοκτησία, αυτοκίνητα, δημόσια κτηρια, φανταχτερες

βιτρίνες.

Μια ε~εγερση, που το δίκιο της ενωσε τις φωνες χιλιάδων

αλληλεγγυων μ'αυτες των κολασμενων και οδηγησε σε δράσεις

αλληλεγγύης όπως γενικευμενα επεισόδια, σαμποτάζ,

παρεμβάσεις,εμπρησμούς.

Μπορεί απ'όλα αυτά να μην εχει μείνει κάτι ορατά υπαρκτό

σημερα. Οι φλόγες όμως που άναψαν πριν 2χρόνια στα γαλλικά

γκετο, καίνε ακόμα στις καρδιές μας.

Η ~εγερση αυτη μπορεί να εσβησε, μπορεί να ηπηθηκε,

όμως τίποτα δεν τελείωσε ακόμα. Ο κοινωνικός πόλεμος μαίνεται

καθημερινά. Και αν κάποια πράγματα καταγράφονται για να

μενουν σαν παρακαταθηκηκαι συλλογικη μνημη, αυτό δε γίνεται

παρά για να καταδεικνύεταιενα γεγονός:

Ε' ΑΥΤΟΠΤΟΠ ΔΡΟΜΟΥΕ,Ε' ΑΥΤΕΕ ΤΙΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΕΕ

ΟΙ E3ErEPEEIE rlNONTAI ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΟΥΤΟΠΙΕΕ



Ήδη από τον μεσαίωνα που ~εKινά η αποικιοκρατία , η Γαλλία επεκτείνει την

κυριαρχία της σ' όλη την υφήλιο. Ανοιγει έτσι δεσμούς με τις κατακτημένες

περιοχές που θα φέρουν στο μέλλον πολλές διαφορετικές εθνικότητες στη Γαλλία.

Μέχρι όμως τις αρχές του 190υ αιώνα και την έKρη~η της βιομηχανικής

επανάστασης δεν παρατηρείται κάποιο μα~ΙKό κύμα μετανάστευσης. Απ' τις

αρχάς του 190υ αιώνα ως το 1950 ένα μεγάλο κύμα ευρωπαιων μεταναστών

κινειται προς τη μητροπολιτική Γαλλία για να καλύψει τα κενά εργατικού

δυναμικού που δημιούργησε η αύ~ηση της παραγωγής εκείνης της περιόδου.

Πρόκειται όμως για παροδικούςμετανάστες που σύντομα επιστρέφουν πισω στον

τόπο τους.

Μετά τον β' παγκόσμιο πόλεμο η έ~αρση της ανασυγκρότησηςπου Kατακλύ~ι

όλη την Ευρώπη, οδηγεί την Γαλλία στην ανα~τηση εργατικών χεριών καθώς τα

εγχώρια δεν είναι αρκετά ή δεν ειναι πρόθυμα να κάνουν συγκεκριμένες

δουλειές. Στη συ~τηση που θ' ανoί~ει τότε γίνεται εμφανές πως η κεντρική

ε~oυσία επιθυμει πολιτισμικάσυμβατούςμετανάστες, δηλαδή ευρωπαίους.Όμως,

με τα χρόνια το βιοτικό επιπεδο των ευρωπαιωνέχει ε~ισωθεί μ' αυτό των Γάλλων

και δεν ειναι πρόθυμοι να μεταναστεύσουν. Αντίθετα, η οικονομική αφαιμα~η

που συντελέστηκε με την αποικιοκρατια και η οποία εντάθηκε στο έπακρο τον

190 αιώνα με τη βιομηχανική επανάσταση, οδήγησε εκατομμύριαε~αθλιωμένoυς

από τον λεγόμενο τριτο κόσμο στην ανα~τηση μιας καλύτερης ~ωής προς τη

δύση. Σε ότι αφορά τη Γαλλία οι μετανάστες προέρχονταν από την υποσαχάρια

Αφρική, την Ινδοκίνα, την Καρα'ι'βική αλλά κυρίως από τις χώρες του Μαγκρέμπ,

της βορειοδυτικήςΑφρικής (Μαρόκο, Τυνησία, Αλγερία), Οι τελευταίοι αποτελούν

την πλειοψηφία των μεταναστών και λόγω της διαφορό.ς τους στο χρώμα, τη

θρησκεία και τις πολιτισμικές τους συνήθειες, απομονώνονται κοινωνικό. και

πολεοδομικά.

Κι ,ενώ αρχικά η παρουσία τους από τους γάλλους υπηκόους θεωρούνταν

προσωρινή καθώς διέμεναν σε μικρά πανδοχεία μόνοι τους, οι ιδιοι έχουν

διαφορετικές προθέσεις και με τον καιρό, φέρνουν τις οικογένειές τους και

εγκαθιστανται στα προάστια, όπου έχουν χτιστει τα πρώτα μεγάλα εργατικά

συγκροτήματα.

Στον σύγχρονο καπιταλιστικό κόσμο, η ε~oυσια αποτυπώνεταιστον αστικό χώρο

με βιαιο τρόπο και έχει σαν στόΧο τη δημιουργια διαχωριστικώνγραμμών που θα

επιβάλλουν έναν χωρικό και xωρoτα~ΙKό αποκλεισμό. Αυτός ο xωρoτα~ΙKός 
πολεοδομικός αποκλεισμός δεν περιoρι~εται μόνο στα κτήρια και τους δρόμους,

αλλά εμπεριέχει και αντΙKατoπτρι~ει τον τα~ικό - κοινωνικό αποκλεισμό μετα~

των κατοΙκων. Έτσι αυτός ο χωροταςικός και ταςικός διαχωρισμός γινεται ωμή

πραγματικότητα στα γκέτο.

Ο όρος γκέτο που χρησιμοποιειται διαχρονικά, φανερώνει ακριβώς τη συνέχεια

του νοήματος της ύπαρςης αυτής της tWOlas μέσα στον χρόνο. Το πρώτο γκέτο

ήταν ένα περιτοιχισμένο συγκρότημα κτηριων στην αναγεwησιακή Βενετια, στο

οποιο ήταν αναγκασμένοι να ~oυν όλοι οι εβραιοι της πόλης, με εςαιρεση όσους

ειχαν τη δυνατότητα να εςαγοράσουντη έ~oδό τους από αυτό.



Ο χωρικός αποκλεισμός που υπαρχει στα γαλλικα προαστια περιoρί~ει τις

κινήσεις των κατοίκων τους, που είναι κυρίως απόγονοι προσφυγων από τις

παλιές αποικίες του γαλλικου κρατους στην Αφρική. Eμφανί~εται έτσι και

ένας φυλετικός διαχωρισμός με τους κατοίκους των προαστίων να έχουν

διαφορετικές πολιτισμικές, κοινωνικές και θρησκευτικές αντιλήψεις σε

σχέση με αυτές των γαλλων κατοίκων των μητροπόλεων.

Τα εργατικα προαστια, τα μετέπειτα γκέτο, δημιουργήθηκαν στην

προσπαθεια να λυθουν τα προβλήματα έλλειψης στέγης και ενταθηκαν μετα

τον β' παγκόσμιο πόλεμο. Τη 10ετία του '60 στη Γαλλία Kατασκευα~oνταν

μέχρι και 60.000 κατοικίες την ημέρα με στόΧο την εςαλειψη των

παραγκουπόλεων και τη στέγαση των διωΧθέντων από την Αλγερία. Τότε

μαλιστα, θεωρήθηκε ότι αποτελουσαν μια προοδευτική λυση για την

εργατική τάςη αφου της έδιναν τη δυνατότητα να στεγά~εται σε ΣUΓXΡOνα

και λειτουργικάκαταλυματα .
Η διαμονή στα γκέτο διαιωνί~εται από γενιά σε γενιά, μόνο που τωρα, σε

αντίθεση με την περίοδο άνθησής τους, το κτιριακό υπόβαθρο έχει

απαςιωθεί, ενω οι πυκνότητες είναι αυςημένες και τα κοινωνικά

προβλήματα ιδιαίτερα οςυμένα. Παρά τη συσσωρευση των προβλημάτων οι

νέες γενιές αντιμετωπί~oυν τα γκέτο ως το μόνο καταφυγιο ενάντια στο

ρατσισμό και εμμένουν και αυτοί με τη σειρά τους στην παγίωση της

διαφοράς.

~ε αυτό το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο ο φόβος ενός «αστικου

εμφυλίου» ήταν παρων και δεν άργησε να εκδηλωθεΙ Οι ταραΧές

εκδηλωθηκαν στις γειτονιές με τη μεγαλυτερη ανεργία και φτωχεια,

ςεκίνησαν από ένα μεμονωμένο περιστατικό και γρήγορα πήραν μεγαλη

έκταση και διάρκεια. ~τη Γαλλία κράτησαν βδομαδες και ςεπέρασαν τα

όρια των παρισινων γκέτο. Ο θεαματικός απολογισμός των ταραχων ήταν

9000 καμένα αυτοκίνητακαι 3000 συλλήψεις.

~τις 27/10 το βράδυ στην περιοΧή ΚλιΣU-σoυ-Mπoυά στα προάστια του

Παρισιου δυο νεαροί ο Ζιαντ 17 χρονων και ο Μπανου 15 χρονων κατά τη

διάρκεια καταδίωςης τους από την αστυνομία ανα~τωντας «άσυλο» σ' έναν

υποσταθμό υψηλής τασης ρευματος σκοτωνονται από ηλεκτροπληςία, ενώ

ένας φίλος τους τραυματί~εται σοβαρα. Οι μπάτσοι αρχικά υποστήριςαν ότι

τους είδαν να προσπαθουν να διαρρήςουν ένα μικρό οίκημα σαν αποθήκη

και γι' αυτό τους καταδίωςαν. Το επόμενο πρωί ο -γνωστός πια- ~αΡKo~υ

υποστήριςε πως «η αστυνομία αρνείται κατηγορηματικα ότι υπήρςε

καταδίωςη από μέρους της», ενω και οι τοπικές αρχές δεν αργησαν να

δηλωσουν ότι «επρόκειτο για ένα ατυχές συμβάν στο οποίο η αστυνομία δεν

είχε παρά μικρη αναμειςψ>.



Τίποτα το κα1νούΡ10. ΟΙ μπάτσοι γ1α άλλη μ1α φορά οδήγησαν δυο πα1δ1ά με

μαθημαηκή ακρίβεια στο θάνατο, μόνο που δεν πρόλαβαν να πατήσουν τη

σκανδάλη. Η εξουσία κω ΟΙ μηχανισμοί της για άλλη μ1α φορά εξαπέλυσε

ένα όργ10 παραπληροφόρησης κα1 σκευωρίας γ1α να απoΠOtηθεί έντεχνα ης

ευθύνες της. Κα1 η <<Κ01νή γνώμη» για ακόμα μ1α φορά παρέμε1νε θεατής από

τον καναπέ της, καταλαγιάςοντας την αγανάκτησή της με μ1α πληθώρα

καταναλωηκών αγαθών.

Το ίδ10 βράδυ εκατοντάδες εξαγΡ1ωμέν01 νεαροί ξεχύνοντα1 στους δρόμους

κα1 προκαλούν καταστροφές σε αυτοκίνητα κα1 καταστήματα, ενώ επηίθεντα1

κα1 στην αστυνομία. Κα1 ενώ όλ01 προβλέπουν πως πρόκεηα1 για μ1α

ενστtκτώδη απάντηση από μέρους KάπOtων ΊτεΡ1θωριακών', 'μεταναστών' κα1

'απόκληρων', η οποία δε θα έχε1 περαηέρω συνέχε1α, ΟΙ ταραχές

συνεχίστηκαν για πολλές μέρες. Τα επε1σόδ1α ξέφυγαν από τα στενά όΡ1α των

προαστίων του ΠαΡ1σtOύ, κατέκλυσαν τη Γαλλία κα1 σtγά-σtγά επεκτείνοντα1

κα1 σε άλλες χώρες.

Κα1 ΟΙ μπάτσ01 αποδείχθηκαν λίγ01 για να τα βγάλουν πέρα (ενισχύσεις

στάλθηκαν από παντού), το κράτος και τα τσφάκια του έπα1ξαν το τελευταίο

τους χαρτί για να καταστείλουν τους κολασμένους (εΠ1βολή στραηωηκού

νόμου), ενώ οι μικροαστοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη θαλπωρή του

καναπέ, για να προστατέψουν ης περιουσίες τους δηλώνοντας βιαστικά πίστη

στη νομφότητα (δημιουργώντας ης πρώτες «ομάδες περιφρούρησης

περιουσιών») .
Δε χρε1άςοντα1 πολύπλοκες κοινωνικές και ποληικές αναλύσεις, για να

κατανοήσει κανείς τα γεγονότα. Κάθε μορφή εξουσίας, ανεξάρτητα από το

προσωπείο που φέρει, δεν έχει παρά έναν και μόνο σκοπό: την εδραίωση της

κυΡ1αρχίας της με κάθε μέσο. Πάντα όμως θα υπάρχουν κάΠ0101 που θα

αντ1στέκοντα1 κα1 αυτοί θα αποτελούν πεΡ1σσότερο από ΟΠ01Ονδήποτε άλλο το

στόχο της καταστολής. Η ομαλότητα της Κ01\ωνικής ςωής μέσα στα πλαίσtα

ενός τέτοιου κόσμου δεν είνα1 τίποτα άλλο παρά αδιάψευστη μαρτυρία της

εΠ1βολής της εξουσίας, ενώ η γενικευμένη ανταρσία κα1 εξέγερση δεν είναt

παρά η επαναφορά στην αρχική συνθήκη πολέμου. Εκεί τα προσωπεία

έχουν πέσε1 κα1 ο Κ01\ωνικός-ταξικός αγώνας αναδύετα1 κα1 πάλι στο

προσκήνιο χωρίς φυσtΚά να έχε1 ποτέ εξαφανιστεΙ

Γ1' αυτό λουτόν, εξoυσtαΣΤΈS, μπάτσ01, δικαστές, μικροαστοί voικοκυραίοι,

φαντασμένα φασιστάΚ1α και κάθε λογής ρουφ1άvoι βάλτε το καλά στο μυαλό

σας: ΟΙ κολασμέν01 δεν έχουν να χάσουν τίποτα, γ1' αυτό κα1 όταν θα έρθε1 η

ώρα δε θα δ1εKδ1l<ήσoυν

τίποτα λιγότερο από τα πάντα

αλληλεγγόη 6
στου!;

απαντΑΧοό κολασμένου!;
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