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Στην Ταρν της νοτιοδυτικής Γαλλίας διεξάγεται ένας κοινωνικός αγώνας ενάντια στην 
κατασκευή φράγματος, η οποία επιφέρει την καταστροφή του δάσους Σιβέν και του 
υδροβιότοπου της Τεστέτ. Η γη του Τεστέτ αποτελεί ένα από τα σημεία όπου το κεφάλαιο 
επελαύνει λεηλατώντας τον φυσικό πλούτο και την τοπική ζωή. Στην Ελλάδα το σχέδιο 
λειτουργίας του φράγματος της Μεσοχώρας και εκτροπής του ποταμού Αχελώου, οι 
μεταλλευτικές επενδύσεις, η κατασκευή Βιομηχανικών Ζωνών Παραγωγής Ενέργειας 
(ΒΑΠΕ) σε όλη την ύπαιθρο, τα σχέδια εκμετάλλευσης δημόσιας γης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και 
τα Ρυθμιστικά σχέδια για την Αττική είναι ανάλογα παραδείγματα της λεηλασίας που 
επιχειρούν τ’ αφεντικά σε όλο τον πλανήτη. 

Η αντίσταση ενάντια στην λεηλασία δημιουργεί νέες κοινότητες αγώνα και δεσμούς 
αλληλεγγύης που σπάνε τα σύνορα. Το κίνημα αντίστασης ενάντια στα νέα μεταλλεία 
χρυσού στις Σκουριές της Χαλκιδικής, το NO TAV στην Val de Suse της βόρειας Ιταλίας 
που αγωνίζεται ενάντια στους σιδηρόδρομους υπερυψηλής ταχύτητας, οι περιοχές ZAD 
στην Γαλλία (Zone A Defendre - ζώνες προς υπεράσπιση) διαμορφώνουν ένα κοινό 
έδαφος απέναντι στην σαρωτική καπιταλιστική ανάπτυξη. 

Στο δάσος Σιβέν τη νύχτα της 25ης προς 26η Οκτώβρη συγκεντρώθηκαν 7000 
άνθρωποι για να ανακόψουν την επανέναρξη των καταστροφικών κατασκευαστικών 
εργασιών και να επανακαταλάβουν το δάσος απ’ όπου είχαν εκδιωχθεί με βίαιη 
αστυνομική επιχείρηση ένα χρόνο πριν. Το ξημέρωμα οι κρατικοί μισθοφόροι επιτέθηκαν 
στους αγωνιζόμενους. Ο Ρεμύ βρέθηκε νεκρός μετά από ώρες. Δολοφονήθηκε από 
χειροβομβίδα κρότου λάμψης των μπάτσων. 

Παρά την προσπάθεια του κράτους και των καθεστωτικών media να θάψουν το 
γεγονός, η δολοφονία του Ρεμύ πυροδότησε ένα κύμα εξέγερσης σε όλη τη Γαλλία. Από 
εκείνη τη μέρα πραγματοποιούνται καθημερινά δεκάδες συγκεντρώσεις και πορείες, 
αποκλεισμοί κρατικών κτιρίων, σχολείων και σχολών, αστυνομικών τμημάτων και 
στρατοπέδων της χωροφυλακής, συγκρούσεις με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς και 
τους φασίστες. Στην εξέγερση απέναντι στο κράτος και τους δολοφονικούς βραχίονές 
του συστρατεύονται αντιστάσεις που εκκινούν από διαφορετικά πεδία, αλλά 
αναγνωρίζουν την κοινή ανάγκη για ελευθερία και δικαιοσύνη και τον κοινό εχθρό. Είναι 
οι λαϊκές συνελεύσεις, που προτάσσουν μαζικά την αχρηστία του κράτους και την 
διάλυση των ένοπλων μηχανισμών του από την ίδια την κοινωνία. Είναι οι μαθητές και οι 
φοιτητές που βγαίνουν μαχητικά στους δρόμους, όπως κι εδώ αυτές τις μέρες και 
ξυπνούν τους φόβους της εξουσίας. 

Η δολοφονία του Ρεμύ αποτελεί μια ακόμη κρατική δολοφονία... Δεν πρόκειται για ένα 
τραγικό λάθος που θα λυθεί με την απόσυρση του συγκεκριμένου όπλου. Άλλωστε, όλες 
αυτές τις μέρες το γαλλικό κράτος συνεχίζει να χτυπά και να τραυματίζει διαδηλωτές, για 
να επιβάλει την τρομοκρατία του. Οι εξεγερμένοι στην Γαλλία δεν έχουν αυταπάτες για τον 
εγγενή δολοφονικό χαρακτήρα του κράτους. Αγωνίζονται για έναν κόσμο χωρίς την 
εκμετάλλευση και την κρατική καταπίεση και ξέρουν, όπως κι εμείς που αγωνιζόμαστε 
εδώ, ότι για να αποτινάξουμε τον δολοφονικό ζυγό καλούμαστε ν’ αντιταχθούμε στις 
αστυνομίες και τους κρατικούς στρατούς με κάθε πρόσφορο μέσο. 
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