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ZAD

 Από τη στιγμή που εξαγγέλθηκε το 
έργο, η περιοχή χαρακτηρίστηκε από 
τις αρχές «ZAD», που σημαίνει ζώνη 
ετεροχρονισμένης χωροταξικής ανά-
πτυξης, Zone d’Aménagement Différé, 
όμως, ο κόσμος που αντιστέκεται στο 
σχέδιο και έχει καταλάβει την περιο-
χή, έχει με τα λογοπαίγνιά του αλλάξει 
τη σημασία αυτών των αρχικών, μετα-
τρέποντάς τα σε “Zone à Défendre” 
(ZAD) , «ζώνη προς υπεράσπιση».
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1970-  Ιανουάριος  2018

  Τη δεκαετία του 1960 η γαλλική κυβέρνηση αποφασίζει τη δημι-
ουργία ενός μεγάλου αεροδρομίου εκτός Παρισιού και συγκεκριμέ-
να στη Notre-Dame des Landes, μια περιοχή 25 χιλιόμετρα βόρεια 
της πόλης Νάντη. Οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώνονται από τα 
μίντια ότι η περιοχή όπου ζουν σχεδιάζεται να μετατραπεί σε αε-
ροπορικό Ρότερνταμ της Ευρώπης, με τη δημιουργία ενός διεθνούς 
αεροδρομίου διακίνησης εμπορευμάτων.

  Καθώς περνούν τα χρόνια, ο σχεδιασμός του έργου αλλάζει και 
από αεροδρόμιο εμπορευματικών μεταφορών μετατρέπεται σε δι-
εθνές αεροδρόμιο, το οποίο θα λειτουργεί συμπληρωματικά  στο 
ήδη υπάρχον αεροδρόμιο της Νάντης. Το έργο συνοδεύτηκε από τη 
γνωστή ρητορεία περί ανάγκης «ανάπτυξης»  για την περιοχή που θα 
ανοίξει θέσεις εργασίας. Επίσης επιστρατεύτηκε και το επιχείρημα 
της επίλυσης του ζητήματος  των οικιστικών πιέσεων που υπάρχουν 
στο νοτιοδυτικό τμήμα της Νάντης, μιας που με  την  ανέγερση του 
νέου αεροδρομίου θα γινόταν εφικτή η κερδοφόρα αξιοποίηση  χώ-
ρων του παλαιού αεροδρομίου. Με αυτόν τον τρόπο, η Vinci (η 
κατασκευαστική εταιρία που ανέλαβε το έργο) θα ήταν διπλά κερδι-
σμένη: εκτός από την κατασκευή του αεροδρομίου, θα είχε κέρδος 
και από την πολεοδόμηση των εκτάσεων που θα προέκυπταν με την 
ανέγερση συγκροτημάτων κατοικιών. Το νέο αεροδρόμιο θα δημι-
ουργούσε μια τεράστια μητρόπολη που θα εκτεινόταν από τη Nantes 
ως το Saint-Nazaire καταλαμβάνοντας γη, ουρανό και θάλασσα.
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  Το σχέδιο προέβλεπε την απαλλοτρίωση 20.000 στρεμμάτων 
γης (για το λόγο αυτό θα καταστρέφονταν 100 χιλιόμετρα δεντρο-
στοιχιών που λειτουργούν ως όρια των αγρών, 1.300 στρέμματα 
δάσους, ενώ θα οδηγούσε και στην αποξήρανση υγροτόπων. Επι-
πλέον θα εκτόπιζε τους κατοίκους της περιοχής, ενώ βεβαίως θα 
είχε και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία όσων κατοικουν στην ευ-
ρύτερη περιοχή.  Παρ’ όλα αυτά, το αεροδρόμιο της Notre-Dame 
δes Landes αυτοανακηρύχθηκε το πρώτο οικολογικό αεροδρόμιο 
της Γαλλίας. Όπως μπορεί κανείς να διαβάσει στον φάκελο που 
δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης, «θα είναι όσο το δυνατόν καλύτερα 
ενσωματωμένο μέσα στον ιστό των «μποκάζ»  (bocage ονομάζεται 
το χαρακτηριστικό τοπίο της Δυτικής Γαλλίας, με τα περιστοιχισμένα 
από δεντροστοιχίες λιβάδια και τα μικρά δάση). Το οικολογικό της 
επιχείρησης συνίστατο στη χρήση φωτοβολταϊκών και καυστήρων 
που θα έκαιγαν ξυλεία. Προβλεπόταν, επίσης, η δημιουργία «χώ-
ρων αντιστάθμισης της βιοποικιλότητας», μέσα πάντοτε από «αξιό-
πιστες» επιστημονικές μελέτες, οι οποίες ωστόσο θα έδιναν στην 
εταιρεία Vinci τη δυνατότητα να καταστρέψει ελεύθερα την ιδιαίτερη 
αυτή περιοχή. 
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  Οι αγρότες της περιοχής οργανώνονται ήδη από το 1972 ενάντια 
στο σχέδιο και έτσι δημιουργείται η επιτροπή ADECA. Ακολουθούν 
χρόνια αγώνων, καταλήψεων, δικών, συγκρούσεων, επιθέσεων σε 
εργοτάξια, διαδηλώσεων κ.ά. Τελικά, το σχέδιο αναβάλλεται για 
κάποιες δεκαετίες. Το 2000 η κυβέρνηση Ζοσπέν επαναφέρει το 
ζήτημα με τον χαρακτηρισμό του πλέον ως  «υψίστης σημασίας έργο» 
για το δημόσιο συμφέρον και αποφασίζεται η ταχύτερη δυνατή δι-
εκπεραίωσή του. Οι αγωνιζόμενοι/ες της Notre- Dame des Landes 
ξεκινούν καμπάνια ενημέρωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Το 2009 οργανώνεται camp  στην περιοχή που θα δημιουργούνταν 
το αεροδρόμιο και εκατοντάδες άτομα που αντιστέκονται στη κατα-
σκευή του συζητούν για το ζήτημα. Κατά τη διάρκειά του αποφασίζε-
ται η κατάληψη των εγκαταλελειμμένων αγροκτημάτων της περιοχής. 
Στήνονται κατοικίες, αρτοποιεία, πειρατικός ραδιοφωνικός σταθμός, 
εργαστήριο επισκευής ελκυστήρων, ζυθοποιείο, κήποι με βότανα,  
στούντιο, γαλακτοκομικά εργαστήρια, λαχανόκηποι, εβδομαδιαίες 
εφημερίδες, αλευρόμυλοι, βιβλιοθήκη κ.α. Οι νέοι κάτοικοι της 
ZAD δηλώνουν:  «Οι στόχοι μας, ερχόμενοι να ζήσουμε εδώ στο 
προτεινόμενο εργοτάξιο για το αεροδρόμιο, είναι πολλοί: να ζή-
σουμε σε ένα πεδίο αγώνα, όπου μπορούμε να είμαστε κοντά με 
αυτούς που αντιτίθενται στο σχέδιο αυτό εδώ και 40 χρόνια. Να 
χρησιμοποιήσουμε εγκαταλελειμμένους χώρους για να μάθουμε να 
ζούμε μαζί, να καλλιεργήσουμε τη γη και να είμαστε πιο αυτόνομοι 
από το καπιταλιστικό σύστημα».  Η ZAD, η μεγαλύτερη κατάληψη 
γης σε ευρωπαϊκό έδαφος,  μόλις είχε γεννηθεί και παρόλο που δεν 
ήταν μια κοινότητα ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά κατάφερε να 
λειτουργεί με αυτοοργανωμένα χαρακτηριστικά, να πειραματίζεται, 
να παλεύει με τα όρια και τις αντιφάσεις της.
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   Μέχρι το 2010, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι συμμετέ-
χουν στην ZAD με στόχο τη δημιουργία μιας αυτόνομης κοινότητας 
που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και την αυτάρκεια, κι αυτό, παρά 
την ανακοίνωση της Vinci ότι θα κατασκευάσει το νέο αεροδρόμιο 
και ότι αυτό θα είναι έτοιμο το 2017. 
Οι αρχικές διακηρύξεις επί προεδρίας Ολάντ ότι δεν θα γίνει κα-
τασταλτική επέμβαση στην περιοχή, ακολουθούνται τον Οκτώβριο 
του ’12, με εντολή του τότε πρωθυπουργού, από την κατασταλτική 
επιχείρηση «Καίσαρας» που είχε στόχο να εκκενώσει πλήρως τη 
ZAD. Η επέμβαση, παρότι δριμεία, βρήκε έντονη αντίσταση στα 
αυτοσχέδια οδοφράγματα από τους κατοίκους της ZAD (αγρότες και 
καταληψίες) και από χιλιάδες αλληλέγγυες/ους που συγκεντρώθη-
καν στην περιοχή, οι οποίοι/ες στη συνέχεια ξαναέχτισαν όλα όσα 
είχαν ισοπεδωθεί από τις δυνάμεις καταστολής.

  Με κεντρικό σύνθημα «ενάντια στο αεροδρόμιο και τον πολιτισμό 
που φέρει», η ZAD πλέον δεν ήταν μόνο ένα κίνημα ενάντια στη 
δημιουργία αεροδρομίου, αλλά και ενάντια στον καπιταλισμό και 
τον καταναλωτικό τρόπο ζωής. Ένα πείραμα αυτονομίας, ενός δια-
φορετικού τρόπου ζωής ενάντια στην εκμετάλλευση και το κέρδος. 
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 Δομές και  λειτουργία του εγχειρήματος  της ΖΑD

  Από το 2009 και έπειτα στην κατειλημμένη ζώνη της ΖΑD* ζουν 
περίπου 300 άνθρωποι σε μικρές κοινότητες-συγκατοικήσεις.  Οι 
κατοικίες τους είναι  τροχόσπιτα, βαγόνια, πρώην αχυρώνες, εγκατα-
λελειμμένα σπίτια ή σπίτια που τους παραχώρησαν ιδιοκτήτες καθώς 
και νέα που έχουν κατασκευάσει οι ίδιοι/ες από ξύλα και υλικά του 
δάσους.  Στη μεγαλύτερη πλειονότητα των συγκατοικήσεων, 10 ως 
20 άτομα μένουν σε ένα κτίριο με κοινή χρήση κουζίνας, τραπεζα-
ρίας, ντους και τουαλέτας, ενώ τα υπνοδωμάτια είναι ανεξάρτητα 
και αυτόνομα. Υπάρχει νερό και ρεύμα από τις ήδη υπάρχουσες 
ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις των γύρω χωριών (είναι 
σημαντικό να αναφερθεί πως στη Γαλλία δεν γίνεται ποτέ διακοπή 
ρεύματος ή νερού).  Οι περισσότερες συγκατοικήσεις έχουν ζώα, 
καλλιεργούν λαχανικά και υπάρχει μια σχετικά μεγάλη αυτονομία 
στις ανάγκες διαβίωσης.  Μεταξύ των κατοίκων της ΖΑD δεν υπάρχει 
καμία χρηματική συναλλαγή και όλα γίνονται με ελεύθερη οικονο-
μική συνεισφορά. Σε πολλά μάλιστα από τα μεγάλα σπίτια υπάρχει 
μόνιμο χαριστικό/ανταλλακτικό παζάρι. Σε όλη τη ζώνη υπάρχουν 
2 φούρνοι, 3 τυροκομικά εργαστήρια, χώροι για παιδιά, 1 ραδιο-
φωνικός σταθμός, «το κλάξον» (το οποίο εκπέμπει και ηλεκτρονικά), 
εργαστήριο μεταξοτυπίας,  βιβλιοθήκη, ομάδα εκτροφής προβάτων, 
η ομάδα οπωρώνα «ρίζες στη δύση» που κατασκευάζει χυμούς και 
μαρμελάδες, η ομάδα «La Gourbi» που διατηρεί «τράπεζα σπό-
ρων» και προσφέρει υποδομή για φιλοξενούμενους με πλυντήριο 
και στεγνωτήριο, κουζίνα, τουαλέτα, αίθουσα συνελεύσεων κ.α., 
η ομάδα «Chaîne Achemin» που χαρτογραφεί τη ζώνη και δημι-
ουργεί πεζοπορικά μονοπάτια, η ομάδα «Swardine», που εκτός της 
καλλιέργειας φαρμακευτικών βοτάνων και της παρασκευής φυτικών 
σκευασμάτων, πραγματοποιεί εργαστήρια αυτομόρφωσης για την 
αποστράγγιση νερού, την κατασκευή θερμοκηπίων, την  αποξήραν-
ση βοτάνων, επιδιορθώσεις παλιών εργαλείων κ.α.  Επίσης υπάρχει 
ομάδα που ασχολείται με αγρόκτημα που έχει κότες και παράγει  
αυγά και η ομάδα «Cent Noms» στην οποία συμμετέχουν 20 πε-
ρίπου άτομα και καλλιεργούν μία έκταση 5.000 τετραγωνικών μέ-
τρων με 2 θερμοκήπια 60 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα 
ασχολείται με τη μελισσοκομική, διατηρεί εργαστήριο ραπτικής και 
συνεργείο. Οι παραπάνω ομάδες είναι κάποιες από αυτές που ζουν 
και δραστηριοποιούνται στη ZAD, ενώ υπάρχουν πολλές ακόμα  
που είτε δεν επιθυμούν τη δημοσιοποίηση, είτε είναι καινούριες και 
προς διαμόρφωση.
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 Κάθε εβδομάδα υπάρχει  διαχειριστική συνέλευση του εγχειρή-
ματος, ενώ κάθε μήνα πραγματοποιείται κοινή συνέλευση μεταξύ 
όλων όσες/οι κατοικούν στη ΖΑD και του ευρύτερου Συντονισμού 
(όλα αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργηθεί διάφορες επιτροπές και 
οργανώσεις θεσμικού χαρακτήρα, όπως ο  Συντονισμός,  στον 
οποίο συμμετέχουν πολλές από αυτές τις οργανώσεις). Εκδίδεται 
εβδομαδιαία εφημερίδα, η «ZAD NEWS», όπου ο καθένας/κα-
θεμία έχει τη δυνατότητα να γράφει χωρίς την έγκριση της συντα-
κτικής ομάδας. Επιπλέον λειτουργεί το site https://zad.nadir.org/ 
στο οποίο μπορούν να γράφουν όλα τα πρόσωπα ή/και οι δομές 
που έχουν κωδικούς (ο καθένας μπορεί να έχει).  Πέρα από το 
ζήτημα της αυτονομίας στην καθημερινή ζωή με συλλογικούς όρους, 
πολιτικά, το εύρος όλων όσες/οι  βρίσκονται στη ΖΑD κυμαίνεται 
από πριμιτιβιστές -οι οποίοι δεν σχετίζονται με τις δομές και τις συ-
νελεύσεις, καθώς προσπαθούν να μένουν μακριά από οτιδήποτε 
σχετίζεται με αυτόν τον πολιτισμό, «κοινωνικούς πριμιτιβιστές» οι 
οποίοι συναντιούνται  με τις υπόλοιπες κοινότητες,  προτάσσοντας τη 
μη χρήση αρότρου και είναι ενάντια στην εκμετάλλευση των ζώων, 
εναλλακτικοί και οικολόγοι που εστιάζουν στην ενεργειακή αυτονο-
μία, αυτονομία τροφής, ρουχισμού κλπ, αναρχικοί/αυτόνομοι που 
μαζί με τα ζητήματα αυτοκαθορισμού στη καθημερινότητα προτάσ-
σουν την κοινωνική απεύθυνση και την συνολικοποίηση του αγώνα 
απέναντι στην εξουσία, καθώς επίσης και ένα πλήθος προλετάριων 
(πρώην άστεγοι, φυλακισμένοι, πρώην τοξικοεξαρτημένοι κ.α.) που 
ήρθαν στη ΖΑD το 2012, αντιστάθηκαν  στην καταστολή  και έχουν 
μείνει εκεί με σημείο αναφοράς τους κατά βάση τον κεντρικό δρόμο 
των οδοφραγμάτων, γνωστό ως D281. Επίσης, το καλοκαίρι του 
2016,  στο πλαίσιο της επικείμενης καταστολής του εγχειρήματος, 
ανεγέρθηκε ένας αχυρώνας που χτίστηκε από δεκάδες ξυλουργούς 
με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο/βάση αγώνα όταν και αν 
επιχειρούνταν η καταστολή -πράγμα που συνέβη τον Οκτώβρη του 
2016 αλλά και στην τελευταία επιχείρηση «Καίσαρας II».  
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  Όλες αυτές οι ομάδες  έχουν προφανώς μεταξύ τους πολιτικές δι-
αφοροποιήσεις και διαφωνίες. Η καθημερινότητα, η συνύπαρξη, η 
συμφωνία, η ενότητα σε μία κοινότητα όπως η ΖΑD είναι εξαιρετικά 
πολύπλοκη, δύσκολη και πολλές φορές επώδυνη. Τα κυρίως θέματα 
συζητήσεων και διαφωνιών αφορούν σε:

• ζητήματα σχετικά με πολιτικές εκμετάλλευσης γης, ζώων και ενέρ-
γειας

• ζητήματα συμμετοχικότητας, οργάνωσης και αντιμετώπισης των κα-
θημερινών προβλημάτων

• ζητήματα συμπεριφορών και σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων του 
εγχειρήματος αλλά και ζητήματα συμπεριφορών και σχέσεων μεταξύ 
των καταληψιών και των αγροτών της περιοχής

• ζητήματα δημοσιοποίησης του εγχειρήματος και τρόπων προβολής 
του (χαρακτηριστικότερο παράδειγμα διαφωνίας η δημιουργία καρ-
τών και χαρτών)
 
• ζητήματα συμμετοχής ως κοινότητα ΖΑD σε άλλους αγώνες και 
αντιστάσεις στη Γαλλία, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τη 
φιλοξενία μεταναστών από το Callais αλλά και την προετοιμασία 
αντιστάσεων απέναντι στην κατάθεση του νέου εργασιακού νομο-
σχεδίου. 

  Φυσικά, παράλληλα με όλα τα παραπάνω, από το 2012  και έπειτα το 
ζήτημα της καταστολής είναι το κατεξοχήν  κοινό θέμα  που απασχολεί την 
κοινότητα τα χρόνια που ακολούθησαν. 

   Για την περιγραφή του εγχειρήματος της ΖΑD αντλήσαμε υλικό και πληρο-
φορίες από την επίσκεψη στην περιοχή συντροφισσών και συντρόφων από 
την ομάδα «Πρωτοβουλία για την ολική άρνηση στράτευσης», που καλέστη-
κε στη ΖΑD για να παρουσιάσει την έκδοση «Πληθυσμοί στο στόχαστρο», 
τον Αύγουστο του 2017.
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ZAD 2016 -2018

  Πριν αναφερθούμε στην κατάσταση που επικρατεί στη ZAD από τις 17 Γενάρη 2018 -τη 
στιγμή που ανακοινώθηκε η ακύρωση του σχεδίου κατασκευής του αεροδρομίου- μέχρι και 
σήμερα, ας κάνουμε μια μικρή αναφορά στις διεργασίες που οδήγησαν το γαλλικό κράτος στην 
απόφαση αυτή.
Το αμέσως προηγούμενο διάστημα (2016) υπάρχει κινητικότητα σχετικά με το ζήτημα της ZAD, 
με μια σειρά κινητοποιήσεων, συγκρούσεων και δικαστικών διώξεων αγωνιζόμενων και κατα-
ληψιών, ενώ από το γαλλικό κράτος επιστρατεύονται και νέα εργαλεία καταστολής με φόντο τις 
επερχόμενες προεδρικές εκλογές το Μάη του 2017. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την τοπική 
ψηφοφορία που έγινε στη Νάντη τον Ιούνιο του 2016 σχετικά με την κατασκευή του αεροδρο-
μίου, που αποσκοπούσε αφενός στην αξιοποίηση από την πλευρά του κράτους των διαφορε-
τικών απόψεων με σκοπό να αφομοιώσει το κίνημα μέσω των διαδικασιών της συμμετοχικής 
άμεσης δημοκρατίας, και αφετέρου στη νομιμοποίηση των κυριαρχικών σχεδίων, αφού τα 
αποτελέσματα του δημοψηφίσματος έδειξαν ποσοστά 55% υπέρ του σχεδίου. 
Ενώ προεκλογικά όλοι οι υποψήφιοι αποφεύγουν επιμελώς να ανακινήσουν το ζήτημα που με 
βεβαιότητα θα έπληγε την ψηφοθηρική τους καμπάνια, ο νεοεκλεγείς  πρόεδρος του γαλλικού 
κράτους Emmanuel Macron επιχειρεί να ενισχύσει το διαλλακτικό του προφίλ. Άμεσα διορίζει 
υπουργό «Περιβάλλοντος» τον Nicolas Hulot, έναν γνωστό μετριοπαθή οικολόγο, ενώ για να 
κάμψει τις όποιες αντιστάσεις, ανακοινώνει την ανάθεση της μελέτης όλων των παραμέτρων του 
σχεδίου του αεροδρομίου σε μια καινούρια επιτροπή, η οποία το Δεκέμβρη του 2017 κατέ-
θεσε τη νέα μελέτη στον πρωθυπουργό της Γαλλίας, Eduard Philippe. Το πόρισμα της έρευνας 
δείχνει  ότι είτε η κατασκευή του νέου αεροδρομίου είτε η επέκταση του ήδη υπάρχοντος στη 
Νάντη ήταν δυο εξίσου καλές επιλογές, ανοίγοντας το δρόμο στο γαλλικό κράτος να παρουσι-
άσει την ακύρωση του σχεδίου ως κρατική επιλογή, επικυρωμένη, όπως πάντα, από μελέτες του 
«επιστημονικού ιερατείου» και με γνώμονα το «κοινό συμφέρον».
  Όσο μεθοδευόταν η ακύρωση του σχεδίου, ενεργό ρόλο αναλαμβάνουν τα μέσα χειραγώ-
γησης, τα μίντια, που ξεκινούν αισχρή προπαγάνδα απονομιμοποίησης του κινήματος της ZAD, 
χρησιμοποιώντας ψεύτικο υλικό και φωτογραφίες που τους προμηθεύει η εθνική γαλλική αστυ-
νομία (Gendarmerie). Ανάμεσα σε όλα τ’ άλλα τούς παρουσιάζουν ως τρομοκράτες έτοιμους 
να πολεμήσουν και να σκοτώσουν αν χρειαστεί, να έχουν στην κατοχή τους βλήματα με οξύ και 
να ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν βαριές μεταλλικές μπάλες με λεπίδες και καρφιά, να σκάβουν 
τούνελ και να τοποθετούν κρυφές παγίδες στο δάσος.
Τις μέρες που ακολούθησαν μέχρι την απόφαση, αστυνομικές δυνάμεις ήδη αναπτύσσονταν 
στη ZAD, με εκατοντάδες αστυνομικούς, ελικόπτερα παρακολούθησης των οικισμών και των 
καταληψιών και τεθωρακισμένα οχήματα που μετακινούν εμπόδια κοντά στην τοποθεσία της 
έξωσης, θέτοντας τη ZAD και τους 300 κατοίκους της σε κατάσταση πολιορκίας και σε πλήρη 
απομόνωση από αλληλέγγυες/ους.
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  Εντέλει, στις 17 Γενάρη 2018 ο πρωθυπουργός Eduard Philippe κάνει την εξής τρι-
μερή ανακοίνωση:
«Αυτό το αεροδρόμιο αποτελεί αιτία της διάσπασής μας, και μετά τις προεδρικές εκλογές 
κινητοποιηθήκαμε όλοι μαζί για την ενδυνάμωση της ασφάλειας της χώρας. Τα σοβαρά 
οικονομικά διακυβεύματα και η πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα στο ζήτημα της ασφά-
λειας, απαιτούν ενότητα από πλευράς μας. Γι’ αυτό, το project του αεροδρομίου εγκατα-
λείπεται. Αυτή η απόφαση είναι λογική αν σκεφτεί κανείς το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται 
αυτό το project.(…) Τα εδάφη θα επιστρέψουν στην αγροτική τους χρήση. Αντίθετα με την 
πρόταση της ερευνητικής επιτροπής που κατατέθηκε, δεν θα διατηρηθούν ώστε να υλοποι-
ηθεί το σχέδιο κατασκευής του αεροδρομίου αργότερα.»

  Η απόφαση ήταν ξεκάθαρη. Το σχέδιο ακυρώθηκε οριστικά. Ωστόσο, στο δεύτερο σκέλος 
της ανακοίνωσής του αρχίζει να ξεδιπλώνεται η βεντάλια των νέων τους σχεδίων ώστε να ανοί-
ξουν νέα πεδία για καταπάτηση εδαφών και καταστροφικά αναπτυξιακά σχέδια. Συγκεκριμένα, 
δεσμεύτηκε ότι οι πόλεις Brest, Nantes και Rennes θα έχουν άνετες ανταποκρίσεις με άλλες 
ευρωπαϊκές μητροπόλεις, μέσω της αναδιοργάνωσης κι επέκτασης των ήδη υπαρχόντων αερο-
δρομίων των πόλεων Nantes και Rennes, αλλά και μέσω της ενίσχυσης των σιδηροδρομικών 
συνδέσεων της δυτικής Γαλλίας με περισσότερα τραίνα και νέες γραμμές μεταξύ δυτικής Γαλλί-
ας, Παρισιού και των διεθνών αεροδρομίων τους.
  Όσον αφορά το κομμάτι της ZAD, επιχειρεί να ανοίξει «πεδίο διαλόγου» με τους κατοίκους 
της και τους/τις αγωνιζόμενους/ες, με το γνωστό κυριαρχικό τρόπο. Ορίζοντας το γαλλικό 
κράτος ως το μόνο ρυθμιστή κι επικαλούμενος τη νομιμότητα. Σχεδιάζοντας να διχοτομήσει το 
κίνημα σε αυτούς που έχουν «νόμιμα» δικαιώματα να βρίσκονται εκεί και σε αυτούς που κάνουν 
«παράνομη» χρήση γης. Επιδιώκοντας να δημιουργήσει στην κοινή γνώμη την αίσθηση ότι η 
ZAD δεν έχει πια λόγο να υπάρχει, αφού δεν υπάρχει πλέον το επίδικο της κατασκευής του 
αεροδρομίου, αποσπώντας έτσι και την κοινωνική συναίνεση για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει 
σχετικά με την εκκένωση της ZAD. Χαρακτηριστικά αναφέρει:
 «Οι τρεις δρόμοι που διαπερνούν το Notre-Dames des Landes πρέπει να δοθούν στην ελεύ-
θερη κυκλοφορία για όλους. Οι καταλήψεις και τα κάθε λογής οδοφράγματα που βρίσκο-
νται εκεί θα εκκενωθούν και θα μετακινηθούν αντίστοιχα, αλλιώς η αστυνομία θα προβεί σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες.(…)Βάσει νόμου, όσοι αγρότες εκτοπίστηκαν (απαλλοτρι-
ώθηκε η γη τους), θα μπορούν να επιστρέψουν αν το επιθυμούν. Οι «παράνομοι» χρήστες 
γης θα πρέπει να φύγουν μέχρι την άνοιξη, αλλιώς θα προβούμε σε εξώσεις.(…)Από δω 
και στο εξής οι αστυνομικές αρχές θα εξασφαλίσουν τη νομιμότητα των διαδικασιών και οι 
καταληψίες σταδιακά θα αφήνουν τα εδάφη που δεν τους ανήκουν.»
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  Την ίδια μέρα, 5 συλλογικότητες της ZAD (ACIPA, Coordination 
des opposants, COPAIN 44, Naturalistes en Lutte, Les habitant-e-s 
de la ZAD) μετέδωσαν στα ΜΜΕ ένα «επίσημο» δελτίο τύπου με 
την ανακοίνωση  της ακύρωσης του σχεδίου, πανηγυρίζοντας για την 
ιστορική νίκη του κινήματος ενάντια στο καταστροφικό project του 
αεροδρομίου. Παράλληλα, αναφέρουν την στοχοθεσία τους για το 
μέλλον της ZAD με 3 σημεία:
• Όσοι αγρότες και άλλοι άνθρωποι εκτοπίστηκαν να αποκτήσουν 
ξανά τα δικαιώματά τους.

• Να μην γίνει έξωση σε όσες/ους έχουν έρθει στη ZAD τα τε-
λευταία χρόνια με σκοπό να υπερασπιστούν το μέρος, αλλά και 
επιθυμούν να ζήσουν εκεί και να το φροντίσουν.

• Να αφεθεί η μελλοντική διαχείριση του μέρους στα αγωνιζόμενα 
υποκείμενα της ZAD (αγρότες, φυσιολάτρες, ντόπιους, ομάδες και 
άτομα που ζουν εκεί καιρό ή μόλις ήρθαν).

  Ως βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω προβάλλουν την παύση 
της θεσμικής αναδιανομής της γης, και προτείνουν να παραμείνει ο 
τόπος αυτός ένα μέρος κοινωνικών, περιβαλλοντικών και αγροτικών 
πειραματισμών, ενώ στο τέλος της ανακοίνωσής τους αναφέρονται 
στον δρόμο D281. (Πρόκειται για έναν δρόμο που έχει κλείσει από 
τον κόσμο της ZAD από το 2013 και τώρα το γαλλικό κράτος τον 
διεκδικεί ξανά. Ο δρόμος αυτός έχει στρατηγική και συμβολική αξία 
για το κίνημα της ZAD, καθώς αποτέλεσε σημείο παρεμπόδισης των 
δυνάμεων καταστολής στην επιχείρηση «Καίσαρας» το 2012, ενώ 
έκτοτε φιλοξενεί εγχειρήματα και  στήνονται οδοφράγματα κατά μή-
κος του.) Ανακοινώνουν ότι το κίνημα θα διαχειριστεί εκ των έσω την 
απαίτηση του κράτους για το άνοιγμα του δρόμου, κι ότι η παρουσία 
αστυνομικών δυνάμεων θα προκαλέσει μόνο εντάσεις. 
  Το δελτίο τύπου πυροδοτεί έντονη κριτική και εντείνει τις ενδοκινη-
ματικές διαμάχες, που είχαν ήδη ξεκινήσει σχετικά με το αν έπρε-
πε να γίνουν ή όχι διαπραγματεύσεις με το γαλλικό κράτος για το 
μέλλον της ZAD. Καταρχάς, 5 συλλογικότητες διατείνονται ότι είναι 
η φωνή της ZAD, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι υπόλοιπες πε-
ρίπου 55 ομάδες. Επιπλέον, με το επίσημο δελτίο τύπου ενώπιον 
των Μ.Μ.Ε. ουσιαστικά επιτρέπουν τη συνδιαλλαγή με το γαλλικό 
κράτος, τις διαπραγματεύσεις και τις «νόμιμες» διαδικασίες, ενώ με 
τη συμφωνία να ανοίξουν τον δρόμο D281 και μάλιστα να βοη-
θήσουν αφαιρώντας μόνοι τους τα οδοφράγματα, παρακολουθούν 
τους όρους της κυβέρνησης, με τρόπο που θα μπορούσε να διευκο-
λύνει την εκκένωση της ZAD.
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  Το τέλος Μαρτίου πλησιάζει και μαζί μ’ αυτό και η λήξη της διο-
ρίας όσων έπρεπε να την εγκαταλείψουν. Εντέλει, στις 7 Απριλίου 
ανακοινώνεται η επιστράτευση 2.500 αστυνομικών από την Nantes 
και τη Rennes, το πρωί της 9ης Απριλίου ο υπουργός Εσωτερικών 
Gerald Collomb δηλώνει ότι θα εκκενωθούν και θα καταστραφούν 
40 κτίρια, ενώ το ίδιο βράδυ στις 3:00 εισβάλλουν στη ZAD μέσω 
του δρόμου D281 για να την εκκενώσουν. Μέχρι τις 13 Απριλίου, 
στην επιχείρηση καταστολής «Καίσαρας II», εκτός από τους 2.500 
μπάτσους χρησιμοποιήθηκαν και 25 στρατιωτικές μονάδες, ελικόπτε-
ρο, drones και 4 τεθωρακισμένα οχήματα. Μετά από συγκρούσεις 
στα χωράφια και στα οδοφράγματα, κινήσεις αντιπερισπασμού που 
πραγματοποιούνταν από αλληλέγγυους αγρότες στην περιοχή γύρω 
από την κατάληψη, καθώς και αυθόρμητες διαδηλώσεις αλληλεγγύης 
και καταλήψεις δημόσιων κτιρίων σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, 
ο απολογισμός τις 4 πρώτες ημέρες είναι 29 εκκενωμένες -και πάνω 
από τις μισές κατεδαφισμένες- καταλήψεις και δεκάδες τραυματισμοί 
από υπερβολική χρήση χημικών, θραύσματα χειροβομβίδων κρό-
του-λάμψης στο πρόσωπο και το θώρακα, πλαστικές σφαίρες και 
ευθείες βολές δακρυγόνων. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές για πα-
ρεμπόδιση νοσηλείας πολλών τραυματιών από τις μονάδες καταστο-
λής, ενώ ακόμα και μετά την ανακοίνωση παύσης της επιχείρησης, 
συνεχίζονταν απροκάλυπτα οι επιθέσεις.
  Στις 13 Απρίλη, ο Macron ανακοινώνει την ολοκλήρωση της 
αστυνομικής επιχείρησης εκκένωσης των «παράνομων» καταλήψεων 
και την έναρξη της διαδικασίας νομιμοποίησης των καλλιεργητικών 
projects της ZAD υπό την εποπτεία της Νομαρχίας, στην οποία κα-
λείται η ACIPA,  και όποια άλλη ομάδα επιθυμεί , να διαπραγμα-
τευτεί με το γαλλικό κράτος. Ωστόσο, δηλώνεται ότι οι δυνάμεις 
καταστολής θα παραμείνουν στην περιοχή έως και 3 εβδομάδες 
με σκοπό να αποκαταστήσουν την νομιμότητα και να αποτρέψουν 
την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών. Οι συγκρούσεις 
συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες, με τις δυνάμεις καταστολής 
να πυροδοτούν νέο κύκλο βίας με πολλούς τραυματισμούς και την 
καταστροφή άλλων 6 καταλήψεων. 
  Εντέλει, ένα νέο τελεσίγραφο δίνεται στους/στις συμμετέχοντες/
ουσες στην κοινότητα της ZAD, η «Διακήρυξη για την Ιδιωτική Αγρο-
τική Επιχειρηματικότητα», κατά την οποία όσες από τις 60 συλλογικό-
τητες θέλουν να παραμείνουν στη ZAD υποχρεούνται να δηλώσουν 
τα στοιχεία τους και να καταθέσουν κάποιο αγροτικό σχέδιο προς 
νομιμοποίηση. Μέχρι τις 14 Μαΐου έχουν περιθώριο να αποδε-
χτούν τους όρους του γαλλικού κράτους και να νομιμοποιήσουν την 
παρουσία τους εκεί, αλλιώς το δεύτερο κύμα καταστολής επικρέμε-
ται πάνω απ’ τα κεφάλια τους.
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 Ξημερώματα 17ης Μαΐου ξεκινά το δεύτερο κύμα καταστολής 
και εκκένωσης της ZAD. 2.000 αστυνομικοί και 4 τεθωρακισμέ-
να οχήματα συγκρούονται με τις/τους αγωνιζόμενες/ους, έχοντας 
βάλει στο στόχαστρο την καταστροφή άλλων 10 καταλήψεων. Οι 
συγκρούσεις είναι σκληρές, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί εκα-
τοντάδες χειροβομβίδες de désencerclement, οι οποίες ακόμη κι 
απ’ την εταιρεία που τις προμηθεύει στο γαλλικό κράτος έχουν χα-
ρακτηριστεί «ημι-θανατηφόρες». Από την αρχή της επιχείρησης στις 
9 Απριλίου έχουν τραυματιστεί πάνω από 300 αγωνιζόμενες/οι, με 
αποκορύφωμα τον ακρωτηριασμό του χεριού ενός 21χρονου από 
τις εν λόγω χειροβομβίδες στις 22 Μαΐου, ενώ προσπαθούσε να 
ξεφύγει από τα πυρά της αστυνομίας. 

  Τη στιγμή που συγγράφεται αυτό το κείμενο οι κατασταλτικές επιχει-
ρήσεις στη ZAD έχουν περιοριστεί και οι άνθρωποί της επιχειρούν 
να ανοικοδομήσουν ό,τι μπορούν, εν μέσω ενός ευρύτερου κλίμα-
τος συγκρούσεων και καταστολής στη Γαλλία.
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Δυνατότητες, όρια και αντιφάσεις στο εγχείρημα της ZAD

  Η ZAD είναι ένα εγχείρημα που περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από έναν αντι-αναπτυξιακό 
αγώνα. Μετά από δεκαετίες απόσυρσης και ανακίνησης των σχεδίων για το αεροδρόμιο και τις 
διαφόρων μορφών αντιστάσεις ως προς την κατασκευή του, δημιουργείται το 2009 αυτό που 
γνωρίζουμε ως ZAD (Zone à Défendre). Ένα εγχείρημα πλέον σε διαρκώς απειλούμενα εδάφη 
από την κυριαρχία, ένας καθημερινός αγώνας ενάντια στα κατασταλτικά σχέδια και ταυτόχρονα 
ένα συνεχές πείραμα ανθρώπων να δημιουργήσουν, να υπάρξουν, να ζήσουν μακριά από τις 
επιβολές του κράτους και του καπιταλισμού. Προφανώς, το πείραμα αυτό αναγνωρίστηκε από 
τους από τα πάνω ως εχθρικό του υπάρχοντος και ως τέτοιο αντιμετωπίστηκε. Μεταξύ άλλων, το 
2012 δρομολογείται, όπως ειπώθηκε, μια τεράστια κατασταλτική επιχείρηση εκκένωσης από 
τους/τις καταληψίες και καταστροφής των δομών της ZAD, η οποία όμως ενεργοποιεί χιλιάδες 
αλληλέγγυου κόσμου (40.000). Το χρονικό αυτό σημείο είναι ένας φωτεινός δείκτης για τη δύ-
ναμη της αλληλεγγύης, για το τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν στεκόμαστε η μία δίπλα στον 
άλλο. Ο αλληλέγγυος κόσμος μαζί με τους ανθρώπους της ZAD κατάφερε αυτό που φαινόταν 
αδύνατο: να αποκρούσει τις κατασταλτικές δυνάμεις και να φτιάξει ξανά πάνω στα συντρίμμια 
τις κοινότητες, τα καταλύματα, τις δομές και ό,τι είχαν καταστρέψει οι δυνάμεις του κράτους στο 
πέρασμά τους. 
  Είναι το χρονικό σημείο που η ZAD ενισχύεται με επιπλέον κόσμο, ελευθεριακούς/ές, αναρ-
χικούς/ές, οικολόγους, πριμιτιβιστές, αγωνιζόμενους/ες ενάντια στα αναπτυξιακά σχέδια, αντι-
συμβατικούς, περιθωριακούς/ές κ.ά. που βλέπουν εκεί ένα πεδίο αντίστασης στα κυρίαρχα 
σχέδια και ένα πείραμα για την πραγμάτωση ενός άλλου τρόπου ζωής και διαμόρφωσης της 
καθημερινής ζωής. Ένα ιδιαίτερο καταληψιακό εγχείρημα, το μεγαλύτερο σε ευρωπαϊκό έδα-
φος, διευρύνεται μέρα με τη μέρα ως προς αυτό που υλοποιεί, ως προς αυτό πάνω στο οποίο 
πειραματίζεται, και ταυτόχρονα αντιστέκεται με πλήθος μορφών αγώνα για την υπεράσπιση των 
εδαφών και αυτού που είναι.

  Στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε κάποια σημεία αυτού του πολύ 
ιδιαίτερου αγώνα, των δυνατοτήτων, των ορίων και των αντιφάσεών του, 
χρειάζεται αρχικά να πούμε ότι η προσπάθεια μιας κριτικής ματιάς από την 
πλευρά μας για το τι συμβαίνει στη ZAD γίνεται μέσα από το φιλτράρισμα 
πληροφοριών από διάφορα κείμενα που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο 
από τους ίδιους τους αγωνιζόμενους/ες, καθώς και από συζητήσεις με 
συντρόφους/ισσες από Γαλλία που βρέθηκαν στην Αθήνα. Λόγω της από-
στασης από το πεδίο όπου διεξάγεται ο συγκεκριμένος αγώνας τόσο γεω-
γραφικά όσο και πολιτικοκοινωνικά, δεν διεκδικούμε κάποια αλήθεια στον 
τρόπο που προσεγγίζουμε την εκεί πραγματικότητα, παρά επιχειρούμε να 
συμβάλουμε στο άνοιγμα μιας συζήτησης, ώστε οι προβληματισμοί που 
κατατίθενται να μπορούν να λειτουργήσουν ως επιπλέον εργαλεία κινημα-
τικής παρακαταθήκης  σε αντίστοιχους αγώνες.
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  Δεν θα θέλαμε να συνεισφέρουμε στο χτίσιμο κανενός μύθου για τη ZAD, 
σε μια ιδεαλιστική αναπαράσταση του λεγόμενου «κόσμου του αγώνα», ως 
μια συμπαγή, συνεκτική ομάδα ανθρώπων που λειτουργεί χωρίς εσωτερι-
κές διαμάχες και συγκρούσεις, γιατί κάτι τέτοιο αφενός δεν αντιπροσωπεύ-
ει πλήρως την πραγματικότητα, αφού η σύνθεση των ανθρώπων της ZAD 
ήταν και είναι ετερόκλητη και οι διαφωνίες και τα σοβαρά προβλήματα 
στις συνελεύσεις συνήθης συνθήκη. Αφετέρου, μια τέτοια εξιδανικευμένη 
απεικόνιση του εγχειρήματος θα αποσιωπούσε την πραγματική διάσταση 
αυτού που λέμε αγώνα, και που οι όπου γης αγωνιζόμενες και αγωνιζό-
μενοι με τα προτάγματα της αντεξουσίας γνωρίζουν ότι είναι κάτι πολύ 
περισσότερο από ένα συγκεκριμένο επίδικο -όπως στην περίπτωση της 
ZAD το καταστροφικό σχέδιο εξαφάνισης χιλιάδων στρεμμάτων δάσους 
και καλλιεργειών προκειμένου να κατασκευαστεί ένα ακόμη αεροδρόμιο.   
  Ο λεγόμενος αγώνας είναι ταυτόχρονα μια συνεχής συλλογική διαδικα-
σία οικοδόμησης συντροφικών σχέσεων, χωρίς αρχηγούς, χωρίς ρόλους, 
μακριά από την ανάθεση και τους διαμεσολαβητές στις υποθέσεις μας. Η 
ίδια η αυτοοργάνωση στις διαδικασίες και πιο πέρα στη διαμόρφωση της 
καθημερινής ζωής είναι ένας μακρύς και επίπονος ατομικός και συλλογικός 
αγώνας, και γίνεται ζωντανό πρόταγμα μόνο μέσα από την πολιτικοποίηση 
των υποκειμένων και των ζητημάτων, χωρίς να θεωρούνται κάποια ζητήμα-
τα πρωτεύοντα και άλλα δευτερεύοντα, που θα λυθούν «μετά την επανά-
σταση». Είναι ταυτόχρονα και μια διαδικασία καταστροφής των υπαρχου-
σών μορφών συνύπαρξης που βασίζονται στους διαχωρισμούς, έμφυλους, 
ηλικιακούς, σωματικής κατάστασης και πιο πέρα διαδικασία καταστροφής 
των κυρίαρχων κουλτούρων και των τρόπων αναπαραγωγής τους, της εξα-
τομίκευσης, της ανταγωνιστικότητας, της επιθετικότητας, της ισχύος. Αν κάτι 
λοιπόν έχει σημασία για μας, αυτό απέχει πολύ από μια ονειρική αφήγηση 
σχετικά με το πολύ ενδιαφέρον αυτό εγχείρημα στη νοτιοδυτική Γαλλία.  
  Το ζητούμενο είναι να εξαγάγουμε συμπεράσματα από όσα κατατίθενται 
από τους ανθρώπους της ZAD για τις κινήσεις του γαλλικού κράτους και 
των κυρίαρχων θεσμών εναντίον της, για τις πρακτικές καταστολής, αλλά 
και πιο πέρα για τα όρια και τις αντιφάσεις των ίδιων των αγωνιζόμενων 
της ZAD, των διαδικασιών, των συλλογικών δομών, των σχέσεων, των 
«στρατηγικών επιβίωσης» του εγχειρήματος υπό το συνεχές των απειλών 
και των κατασταλτικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Aν για κάτι λοιπόν θα 
ξεχωρίζαμε το εγχείρημα της ZAD, και είναι αυτός ο λόγος της σημερινής 
εκδήλωσης, είναι ότι είναι ένα πλούσιο εγχείρημα σε εμπειρίες, ζωντανό 
βίωμα οικοδόμησης σε κατειλημμένα εδάφη της καθημερινής ζωής και δια-
μόρφωσης σχέσεων και ταυτόχρονα αντίστασης στον κόσμο της εξουσίας 
και τα σχέδιά του.
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  Όπως προαναφέρθηκε, στην υπεράσπιση της ZAD δεν συμμετείχαν μόνο άνθρωποι με τα 
προτάγματα της αντεξουσίας. Υπήρχαν και θεσμικές οργανώσεις -έχουν ήδη αναφερθεί-, όπως 
η ΑDECA των αγροτών των περιχώρων της ZAD -η πιο παλιά από αυτές-, και η ACIPA με 
πολλές χιλιάδες μέλη που λειτουργεί με διοικητικό συμβούλιο, ιεραρχία και εκλογές. Επίσης, 
συμμετέχουν οι Naturalistes en Lutte (φυσιολάτρες στον αγώνα), αγρότες που δεν ανήκουν σε 
σωματεία, συνεταιρισμούς κλπ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο αγώνας ενάντια στην κατασκευή 
του αεροδρομίου δεν ήταν ένας αμιγώς αντιεξουσιαστικός αγώνας. Αφετέρου, εντός της ZAD, 
όπως ειπώθηκε, πέραν των αγωνιζόμενων με τις σημαντικές πολιτικές διαφοροποιήσεις τους, 
υπάρχουν και άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί προκειμένου να ζήσουν χωρίς τη μεσολάβηση του 
χρήματος, έξω από τους νόμους και το κράτος. Κάποιες/οι από αυτές/ούς δεν συμμετείχαν 
ποτέ σε συνελεύσεις και γενικότερα σε κοινές διαδικασίες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, πόσο 
δυσχερής είναι μια τέτοια συνθήκη για την επικοινωνία ζητημάτων που σχετίζονται με την κα-
θημερινή ζωή αλλά και για την τοποθέτηση ενάντια στα κρατικά σχέδια και την από κοινού 
αντιμετώπιση των κατασταλτικών δυνάμεων. Όπως αναφέρεται σε κείμενα αγωνιζόμενων της 
ZAD, η ενότητα δεν υπήρξε ποτέ χαρακτηριστικό της ZAD, ούτε και σε περιόδους μη επίθεσης 
από την πλευρά του κράτους. 
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  Στην τελευταία, σφοδρή κατασταλτική επιχείρηση «Καίσαρας  ΙΙ» εναντίον της ZAD στις αρχές 
του Απρίλη του ‘18, αλλά και κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου, μιας που η εκκέ-
νωσή της είχε ήδη προαναγγελθεί με την ανάληψη της προεδρίας από τον Μακρόν, αναπτύ-
χθηκε μια σειρά από προβληματικές που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί σε ένα βαθμό 
μπορούν να βρουν αντιστοιχήσεις με ζητήματα που ανακύπτουν σε κάθε αγώνα, ανεξαρτήτως 
γεωγραφίας. Με την ανακοίνωση της δια παντός εγκατάλειψης κατασκευής του αεροδρομίου 
στην Notre-Dame des Landes, αφενός το κομμάτι του συγκεκριμένου αντι-αναπτυξιακού αγώνα 
λαμβάνει τέλος, αφετέρου όλος αυτός ο ετερόκλητος κόσμος που αντιμαχόταν το έργο μένει 
χωρίς το βασικό συνεκτικό σημείο του. Θεσμικοί κύκλοι αλλά και ομάδες εντός της ZAD κάνουν 
λόγο για «νίκη». Γνωρίζουμε όμως καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι μια τέτοια ανακή-
ρυξη, ιδιαίτερα όταν αφορά σε έναν αγώνα που έχει προχωρήσει πολύ πιο πέρα από τα αντι-
αναπτυξιακά του προτάγματα, έχει αμφισβητήσει τον βασικό θεσμό συγκρότησης του κυρίαρχου 
πολιτικού και οικονομικού συστήματος, την ιδιοκτησία και έχει πάει ακόμα παραπέρα, με τη 
συγκρότηση της καθημερινής ζωής, αφήνοντας απ’ έξω εμπορευματικές σχέσεις και τους νόμους 
της αγοράς, ακυρώνοντας παράλληλα και το κράτος ως ρυθμιστή των κοινωνικών σχέσεων. Η 
ανακήρυξη της «νίκης» φαίνεται να συνδιαλέγεται με τους όρους της κυριαρχίας, αφού μια νίκη 
είναι ένα κλείσιμο παρτίδας, οπότε στα συμφραζόμενά της υπάρχει πάντα η συμπερίληψη του 
λεγόμενου εχθρού. Ακόμα και αν σε ένα βαθμό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τέτοια, εδώ 
μιλάμε για πολύ περισσότερα. Προφανώς, τέσσερις δεκαετίες πολύμορφων αντιστάσεων κατά-
φεραν κάτι πολύ σπουδαίο: την ακύρωση των σχεδίων για το αεροδρόμιο. Ένας αγώνας όμως 
που τοποθετείται συνολικά ενάντια στην κυρίαρχη πολιτικο-κοινωνική και οικονομική συνθήκη, 
δεν μπορεί να ολοκληρώνεται με την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού, αλλά χρειάζεται να 
διατηρεί ανοιχτές τις δυνατότητες έκτασης και εξέλιξής του, χρειάζεται να παραμένει απεριόρι-
στος. Ουσιαστικά, οι κάτοικοι της ZAD δεν έχασαν το επίδικο του αγώνα τους με την ανακοίνω-
ση εγκατάλειψης κατασκευής του αεροδρομίου. 
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  Η ανακοίνωση από την πλευρά του κράτους θα μπορούσε να ενταχθεί στα κατασταλτικά 
σχέδιά του, το οποίο γνωρίζοντας τις σοβαρές πολιτικές διαφοροποιήσεις και την μη ενιαιότητα 
στις θέσεις, τα προτάγματα και τις στρατηγικές του κόσμου της ZAD -και σε αυτό βοήθησαν τα 
μέγιστα οι πέριξ της ZAD θεσμικές, αριστερές οργανώσεις- πόνταρε στην ενδυνάμωση της έντα-
σης που θα προκαλούσε  και στις διαφορετικές αντιδράσεις από την πλευρά των αγωνιζόμενων 
για να δώσει το τελικό χτύπημα σε αυτό που από ό,τι φαίνεται είναι το πιο επικίνδυνο για τους 
κυρίαρχους: η ανάπτυξη ενός άλλου υποδείγματος ζωής, στη βάση της αυτοοργάνωσης, μακριά 
από τον κόσμο της εξουσίας. 

  Από εκεί και πέρα, η ευρεία χρήση του όρου «νίκη» έχει και άλλες συνέπειες. Εκείνοι/ες που 
την αποδέχτηκαν θεώρησαν τη στιγμή προνομιακή για να διαπραγματευτούν με τους θεσμικούς 
μηχανισμούς, μιας που στην ανακοίνωση συμπεριλαμβανόταν και μια άμεση απειλή για εκκένω-
ση της ZAD από τους καταληψίες. Ομάδες εντός της ZAD  αλλά και θεσμικές οργανώσεις φαί-
νεται να επιδιώκουν να κεφαλαιοποιήσουν αυτή τη νίκη, «κλείνοντας» συμφέρουσες συμφωνίες 
με τη νομαρχία. Οι εσπευσμένες αυτές κινήσεις -οι οποίες φαίνεται να ήταν προαποφασισμένες 
απαντήσεις, όντας επεξεργασμένες σε προηγούμενο χρόνο- δεν συμπεριλαμβάνουν το πλήθος 
των ανθρώπων της ZAD. Αν αφήσουμε απ’ έξω τους θεσμικούς φορείς υπεράσπισης της ZAD 
και εστιάσουμε σε εκείνες/ους που είδαν στη διαπραγμάτευση έναν τρόπο να μην εξαφανιστεί 
το εγχείρημα, θα δούμε ότι επιστρέφουμε στο θεμελιώδες ερώτημα που τίθεται στους/στις αγω-
νιζόμενους/ες μπροστά στην σαρωτική καταστολή: σώζουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην 
αρθεί η δυνατότητα πραγμάτωσης των προταγμάτων μας ή συνεχίζουμε ανυποχώρητα χωρίς την 
εγκόλπωση κυριαρχικών επιταγών, τρόπων και διαδικασιών, με πιθανότερη συνέπεια την εξα-
φάνιση των εγχειρημάτων μας;  Το ερώτημα δεν επιδέχεται βιαστικών απαντήσεων. Ωστόσο, 
αξίζει να σημειωθεί ότι η όποια συνδιαλλαγή με το κράτος και τους μηχανισμούς του δεν μπορεί 
παρά να προκαλεί κανονικοποίηση του αγώνα, μια κατάσταση «ειρήνευσής» του, δημιουργώντας 
μια σημαντική απόσταση από τα αντιθετικά χαρακτηριστικά του ως προς το υπάρχον. Η όποια 
διαπραγμάτευση οδηγεί σε έναν «τρίτο δρόμο» μεταξύ κράτους και αγωνιζόμενων, επομένως 
σε μια αθέατη αλλά υπαρκτή υπαγωγή στα σχέδια της κυριαρχίας. Συμπληρώνοντας φόρμες και 
αιτήσεις νομιμοποίησης των εκτάσεων από τη νομαρχία, αφενός μετέχεις πλέον στην κουβέντα 
περί νόμιμου και παράνομου, αφετέρου, επιδιώκοντας την αναγνώριση των εργασιών σου από 
τις αρχές,  αφήνεις εύκολα ανοιχτό τον δρόμο της μη αναγνώρισης και καταστολής εκείνων που 
από θέση δεν θα επιλέξουν αυτήν την οδό. Ένα σαφές διαχωριστικό έχει ήδη προκύψει. Επι-
πλέον, η διαπραγμάτευση, ως θεσμική διαδικασία, απαιτεί διαπραγματευτές οι οποίοι βεβαίως 
δεν θα μπορούσε να είναι οι 300 της ZAD, αλλά κάποιοι/ες συγκεκριμένοι/ες. Οπότε, στο 
σημείο αυτό καλείσαι να παίξεις με τους όρους μιας διαδικασίας που δεν έχει καμία σχέση με 
τις ελευθεριακές. Ηγετικές φιγούρες ή αλλιώς περσόνες του κινήματος, συνήθως άντρες, φέρο-
νται ως οι καλύτεροι συνομιλητές και τελικά μεσολαβητές, κατοχυρώνοντας μια ακόμη σημαντική 
απόσταση από τα ελευθεριακά προτάγματα που προτάσσουν διαδικασίες χωρίς αρχηγούς, 
έμφυλους διαχωρισμούς, ρόλους, αντιπροσώπους. Με άλλα λόγια «το νικηφόρο δημοκρατικό 
κίνημα σε διάλογο με τις δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές». 
  Αναπαράγουμε μια φράση ενός συντρόφου από τη ZAD που συνοψίζει και την άποψή μας: 
«μια όμορφη νίκη σε έναν κόσμο που παραμένει άθικτος δεν είναι παρά ένας μετασχηματισμός 
που τον εδραιώνει».
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  Η διάνοιξη του δρόμου D281 στη ZAD, η λεγόμενη διαδρομή των chicanes, από κόσμο 
που μετείχε της λογικής των διαπραγματεύσεων, δεν αποτελεί μόνο μια τραυματική απώλεια 
για κάποιες/ους που κάνει εφικτή τη σφοδρότητα της κατασταλτικής επίθεσης που ξεκίνησε τον 
περασμένο Απρίλιο στη ZAD, αλλά συμβολική και υλική εγγύηση της ίδιας της διαδικασίας της 
διαπραγμάτευσης από την πλευρά των αγωνιζόμενων, μιας ειδικής συνθηκολόγησης, με ό,τι 
αυτή συνεπάγεται.

  Ως συνέχεια των παραπάνω, ο κόσμος που μετείχε στις διαπραγματεύσεις, πέραν του ότι 
διατηρούσε για τον εαυτό του το ρόλο του διαπραγματευτή, έγινε εκείνος ο φορέας μιας κατα-
σκευασμένης ενιαίας φωνής του κόσμου της ZAD. Αναπτύχθηκε μια ρητορική για την ανάγκη της 
σύνθεσης, της δημιουργίας μιας ενότητας, που όμως δεν υπήρχε στην πραγματικότητα. Όπως 
προαναφέρθηκε, υπάρχουν σοβαρές πολιτικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους 
της ZAD και αξίζει να αναφέρουμε και κάποιες επιπλέον: πέρα από τη μη συμμετοχή όλων στις 
συνελεύσεις που κάνει αδύνατη την επικοινωνία αλλά και τις οριζόντιες διαδικασίες ως προς τη 
λήψη αποφάσεων, υπάρχει διαφορετική ή μη τοποθέτηση πάνω σε ζητήματα πατριαρχίας και 
σεξισμού, απόκλιση όσον αφορά στα σκεπτικά εκμετάλλευσης και πραγμοποίησης των ζώων 
-υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες στη ZAD και μονάδες παραγωγής αυγών την ίδια στιγμή 
που στη λεγόμενη κοινότητα υπάρχουν χορτοφάγοι που προτάσσουν την μη πραγμοποίηση των 
ζώων, πριμιτιβιστές ή ενδεχομένως αδιάφοροι/ες πάνω στα ζητήματα αυτά. Επιπλέον, υπάρ-
χει διαφοροποίηση όσον αφορά στην ανάγκη σύνδεσης των αγώνων προκειμένου αυτοί να 
μην είναι ξεκομμένοι από τους υπόλοιπους και να μπορούν να δίνονται συνολικές απαντήσεις 
στα κυριαρχικά σχέδια. Προφανώς, οι μη συνεκτικές τοποθετήσεις πάνω σε αυτά τα ζητήματα 
δημιουργούν από μόνες τους αποστάσεις οι οποίες μεγεθύνονται υπό κρισιακό περιβάλλον 
(όταν π.χ. το εγχείρημα δέχεται πίεση εξωτερικά, κατασταλτικά ή από τους χειραγωγικούς μη-
χανισμούς της «κοινής γνώμης», βλ. μίντια). Η συνοχή ή όπως ονομάστηκε από κόσμο της ZAD 
«ενότητα»  είναι κάτι που δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη μια στιγμή στην άλλη, στη βάση 
κάποιου επείγοντος και της αποτελεσματικότητας, της ανάγκης ύπαρξης ενός αρραγούς μετώπου 
που θα κατατροπώσει τον εχθρό και άλλα τέτοια που προσομοιάζουν σε λογικές μετώπου και 
στρατιωτικής διάταξης, αλλά διαδικασία που κατακτιέται μέσα στις συλλογικές διαδικασίες, 
οριζόντια και αντιιεραρχικά, με όρους συνδιαμόρφωσης. Δεν μπορεί να εφευρεθεί όταν τη 
χρειαζόμαστε. Τα όποια λοιπόν ψευδεπίγραφα ενότητας ή ενιαιότητας και η αποσιώπηση των 
αντιθέσεων μέσα από λογικές μετώπου δεν αποφεύγουν και πάλι να εμπλακούν σε εξουσιαστι-
κά παιχνίδια ισχύος, γίνονται η άρνηση της δικής μας πραγματικότητας και όσων δημιουργούμε, 
μια «χειρουργικού» τύπου ενσωμάτωση στις τακτικές και τις αφηγήσεις του κράτους. 

  Ξεφεύγοντας από τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών που ανέδειξαν τα όρια και τις αντιφάσεις 
του κόσμου της ZAD, ένα ακόμη σημείο που θεωρούμε ότι περιορίζει και αποδυναμώνει το 
όποιο εγχείρημα είναι η δυνατότητα αφομοίωσής του, ενσωμάτωσής του ως ένα ακόμη «εξωτι-
κό» μεν, εντός του υπάρχοντος εγχείρημα δε. Οι λόγοι (με το λ κεφαλαίο) γύρω από τη ZAD δεν 
εκπορεύονταν πάντα μέσα από πολιτικούς κύκλους τοποθετημένους εχθρικά προς τα κυρίαρχα. 
Κατά καιρούς, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί που έχτισαν καριέρα πουλώντας οικολογία και διάφοροι 
εναλλακτικοί «οικειοποιήθηκαν» τη ZAD, ως άθυρμα των δικών τους επιδιώξεων. Παραπλεύ-
ρως, διαφημιστικές «επιχειρήσεις» με καρτ ποστάλ της ZAD ή οδοιπορικούς-πεζοπορικούς χάρ-
τες, υπό το «πρόταγμα» να κάνουν τη ZAD προσβάσιμη, προσφιλή και γνωστή, δεν απέφυγαν 
να την αναδείξουν σε έναν ακόμη εναλλακτικό τόπο, όλα εκείνα τα περί «τόπου φυγής προς τη 
φύση», νησίδα απελευθερωμένη, εκτός δημοκρατίας κλπ. που δεν έκαναν τίποτα άλλο από το 
να κανονικοποιούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα εγχειρήματα επί ευρωπαϊκού εδάφους.
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Η κρατική καταστολή στη ZAD και γενικότερα στη Γαλλία

  Στο καταληψιακό εγχείρημα της ZAD, για μια δεκαετία περίπου ξεδιπλώνεται ένα μεγάλο 
πλήθος κατασταλτικών επιχειρήσεων. Η σφοδρότητα αυτής της καταστολής ωστόσο δεν μπορεί 
να ιδωθεί ξέχωρα από τη συνολικότερη στρατιωτικοποίηση και τους ποικίλους πειραματισμούς 
στο κατασταλτικό οπλοστάσιο του γαλλικού κράτους, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις από το ISIS τον 
Ιανουάριο του 2015 στα γραφεία της εφημερίδας Charlie Hebdo, καθώς και τον Νοέμβριο 
του ίδιου έτους στο θέατρο Μπατακλάν και σε άλλα σημεία του Παρισιού. Έκτοτε, το γαλλικό 
κράτος βρίσκεται σε ένα μόνιμο «καθεστώς έκτακτης ανάγκης», με τον στρατό να τείνει να γίνει 
κανονικότητα στους δρόμους του Παρισιού, με περιπολίες και φύλαξη πιθανών στόχων νέων 
επιθέσεων - όπως, ενδεικτικά, το 2015 παρουσιάστηκαν ως τέτοιοι 700 εβραϊκά σχολεία- κα-
θώς και με την ενίσχυση της αστυνόμευσης σε μέσα μαζικής μεταφοράς και αεροδρόμια, και την 
εφαρμογή του «αντιτρομοκρατικού νόμου», που δίνει τη δυνατότητα σε κυβέρνηση και τοπικές 
αρχές να απαγορεύουν, να απομακρύνουν ή να συλλαμβάνουν πιθανούς υπόπτους από συγκε-
κριμένες περιοχές, με ό,τι προεκτάσεις μπορεί να έχει αυτό για τους/τις αντιστεκόμενους/ες 
στα σχέδια της κυριαρχίας. 
  Ωστόσο,  το επίπεδο της βίας των κατασταλτικών μηχανισμών ήταν πάντα πολύ υψηλό στη 
Γαλλία, είτε επρόκειτο για τις μεγάλες κοινωνικές συγκρούσεις του 1947 στη Βόρεια Γαλλία, 
τις εξεγερσιακές απεργίες της Nantes και του Saint-Nazaire το 1955, είτε για τον αναβρασμό 
των δεκαετιών του ‘60 και ‘70 και τα φοιτητικά κινήματα του 1994. Πιο πρόσφατη υπήρξε η 
εξέγερση το 2005 στα παρισινά γκέτο που επεκτάθηκε σε πολλές άλλες πόλεις της Γαλλίας. 
H εξέγερση ξεκίνησε από τη δολοφονία δυο ανήλικων μεταναστών και τον βαρύ τραυματισμό 
ενός τρίτου, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από καταδίωξη μπάτσων. Για 20 τουλάχιστον 
μέρες γίνονταν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, επι-
θέσεις σε κρατικούς και καπιταλιστικούς στόχους, καίγονταν αστυνομικά τμήματα... Η εξέγερση 
συνοδεύτηκε από εκατοντάδες συλλήψεις και πολλούς τραυματίες. 
Αυτό που έχει αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια είναι ο στρατιωτικού τύ-
που εξοπλισμός που διαθέτουν τα σώματα «ασφαλείας». Από το 1995 και μετά, διανέμονται 
στην αστυνομία τρεις γενιές όλο και πιο ισχυρών εκτοξευτών πλαστικών σφαιρών: Flash-Ball 
Monopro, στη συνέχεια Superpro και τελικά το LBD 40, το οποίο δοκιμάστηκε από το 2007 και 
μετά και κατατάσσεται στην κατηγορία Α: «πυροβόλα όπλα για στρατιωτική χρήση». Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι έχουν καταγραφεί πάνω από 40 περιπτώσεις ανθρώπων που ακρωτηριάστη-
καν από το 2007 και μετά στη Γαλλία. 
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  Η δολοφονία του Rémi Fraisse τον Οκτώβρη του 2014 στο δάσος Sivens, στον αγώνα 
ενάντια στην κατασκευή φράγματος στη ZAD du Testet από αστυνομική χειροβομβίδα, 
σηματοδότησε τη βούληση για ενίσχυση του οπλοστασίου της αστυνομίας από την σο-
σιαλιστική κυβέρνηση, κάτι που φαίνεται και από την άγρια καταστολή και εντέλει την 
απαγόρευση των διαδηλώσεων που ακολούθησαν σε όλες τις πόλεις της χώρας. Η επι-
τροπή έρευνας που συντάχτηκε από το Κοινοβούλιο μετά τη δολοφονία παρέδωσε την 
έκθεσή της μετά τις επιθέσεις του Ιανουαρίου του 2015. Ακολούθησαν εβδομάδες λο-
γυδρίων από κρατικούς αξιωματούχους για την ανάγκη «αυτοάμυνας» των αστυνομικών 
έναντι των ταραξιών, με τελική απόφαση τη γενίκευση του LBD 40 και την προληπτική 
σύλληψη ατόμων που έχουν φάκελο στο αρχείο της Υπηρεσίας Πληροφοριών.

  Το 2016, η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Hollande, κάνοντας χρήση του άρθρου 49-3 του 
γαλλικού Συντάγματος που επιτρέπει την υιοθέτηση ενός νόμου παρακάμπτοντας τη Βουλή, και 
εξασφαλίζοντας τη συνέχεια του νεοφιλελεύθερου μοντέλου οικονομίας, επικυρώνει το αντερ-
γατικό νομοσχέδιο Ελ Κομρί, που προβλέπει ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας, θέσπιση 
ανώτατων ορίων αποζημιώσεων για «αδικαιολόγητη» απόλυση, περιορισμούς στο δικαίωμα 
απεργίας και τη συμμετοχή σε σωματεία, κυρίως όμως  την υπερίσχυση των επιχειρησιακών 
συμβάσεων έναντι των κλαδικών. Οι διαμαρτυρίες ενάντια στον νόμο Ελ Κομρί ξεκινούν στην 
Place de la République (πλατεία Δημοκρατίας) στο Παρίσι, με τη δημιουργία του κινήματος 
«Nuit Debout» -παρεμφερές, αν και σε μικρότερη κλίμακα, με το κίνημα των «Αγανακτισμένων» 
του 2011-, ενώ ακολουθούν μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις που καταστέλλονται βίαια, 
πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις των αγωνιζόμενων ενάντια στην αστυνομική βία.

«Έγκλημα του Κράτους: Ο Ρεμί Φρεζ, 21 χρονών υπερασπιστής του περιβάλλοντος 
σκοτώνεται για τις ιδέες του!»
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  Στον απόηχο των μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων του 2016, η κεντροδεξιά κυβέρνηση 
Philippe επί προεδρίας Macron, επιχειρεί να υλοποιήσει τα μέτρα των προηγούμενων νεοφιλε-
λεύθερων –σοσιαλιστικών και δεξιών- κυβερνήσεων, παίρνοντας ως απάντηση, ιδιαίτερα τους 
τελευταίους τρεις μήνες, δυναμικές κινητοποιήσεις που προκαλούν σοβαρότατα προβλήματα στη 
λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Απεργίες διαρκείας των εργαζομένων στους σιδηροδρό-
μους, στην Air France, στα νοσοκομεία, στα ΜΜΕ, στη ναυτιλία, στα διυλιστήρια, ενάντια στην 
επιβολή των νέων εργασιακών συνθηκών και την ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου, 
συναρθρώνονται με πλήθος παρεμβάσεων, καταλήψεων και διαδηλώσεων στα πανεπιστήμια 
και τα σχολεία της γαλλικής επικράτειας ενάντια στην περίφημη πλατφόρμα «Parcoursup», που 
αναδιατάσσει το σύστημα εισαγωγής στα γαλλικά ΑΕΙ -το οποίο μέχρι πρότινος διασφάλιζε την 
οριζόντια πρόσβαση όλων- θέτοντας πλέον ως κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών τη «συνέ-
ντευξη» και το «προφίλ» των υποψηφίων. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα γενικευμένης ανυπακοής, 
η κρατική καταστολή εξαντλεί όλα της τα εργαλεία. Ξύλο και συλλήψεις απεργών, ευθείες επι-
θέσεις και τραυματισμοί από δακρυγόνα, προσαγωγές διαδηλωτών την ώρα που βγαίνουν από 
τους σταθμούς του μετρό, απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε μέλη αντιφασιστικών οργανώσεων. 
Στη σχολή της Νομικής στο Μονπελιέ, φασίστες και μπράβοι εισέβαλαν στη σχολή και επιτέ-
θηκαν στους φοιτητές, ενώ στη Σορβόννη ειδικές δυνάμεις καταστολής έσπασαν την κατάληψη 
των φοιτητών, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά την αγαστή συνεργασία κράτους-φασι-
στών. Παράλληλα, τα ΜΜΕ -γνήσιοι εκφραστές των κυριαρχικών επιδιώξεων- και βουλευτές 
των Ρεπουμπλικάνων νομιμοποιούν την κρατική καταστολή, απαιτώντας την ποινικοποίηση των 
αγώνων των εργαζομένων και ζητώντας να τεθούν συνδικάτα εκτός νόμου ως «τρομοκρατικές 
οργανώσεις».
  Η επιλογή του γαλλικού κράτους να επιτεθεί στο εγχείρημα της ZAD εν μέσω σφοδρών κινητο-
ποιήσεων σε όλα τα μέτωπα δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαία, καθώς μια τέτοια συνθήκη απο-
δυνάμωσε αρκετά το κίνημα αλληλεγγύης που θα μπορούσε να δημιουργηθεί (το 2012, όπως 
προαναφέρθηκε, 40.000 αλληλέγγυες/οι απέκρουσαν την πρώτη επιχείρηση «Καίσαρας» και 
βοήθησαν στην ανοικοδόμηση όσων είχαν καταστραφεί).
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Από τη ZAD στη Νάντη ως τη Χαλκιδική και σε όλο 
τον κόσμο... 

  Ο αγώνας στη ZAD με κεντρικό σύνθημα «ενάντια στην κατασκευή 
του αεροδρομίου και τον  πολιτισμό  που φέρει» αποτελεί  ένα 
ακόμη κομμάτι στο παζλ του παγκόσμιου χάρτη αγώνων ενάντια στα  
αναπτυξιακά σχέδια. Τα τελευταία χρόνια, κράτη και αφεντικά, επι-
καλούμενα την αναγκαιότητα υπέρβασης της κρίσης, εντείνουν όλο 
και περισσότερο την εκμετάλλευση κάθε σπιθαμής γης, προβάλλο-
ντας  τα   αναπτυξιακά έργα ως κύρια οδό για τη σωτηρία από την 
ύφεση. Παρά τη ρητορεία περί βιώσιμης, πράσινης ανάπτυξης και 
ανθρώπινου καπιταλισμού αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα αναπτυξι-
ακά σχέδια, όπου υλοποιούνται,  αλλάζουν βίαια τα χαρακτηριστικά 
των τόπων και της ζωής των κατοίκων τους,  λεηλατώντας και μολύνο-
ντας τη γη, το νερό και τον αέρα, κατοχυρώνοντας νέες περίφραχτες  
ζώνες, αβίωτες για τους κατοίκους των περιοχών.
  Όλα τα παραπάνω είναι αυτά που εκκινούν τη συσπείρωση των 
ανθρώπων σε αντιαναπτυξιακούς αγώνες. Αρχικά ως ανάγκη να υπε-
ρασπιστούν τη γη από τη λεηλασία και στη συνέχεια να αντιστα-
θούν στην υποτίμηση  και τον έλεγχο που επιφέρουν συνολικά στη 
ζωή τους.  Οι αγώνες αυτοί πηγαίνουν ακόμα πιο πέρα, καθώς φέ-
ρουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως πεδία συγκρούσεων με την 
εξουσία, συλλογικής δημιουργίας και πειραματισμού. Καλλιεργούν 
σχέσεις αλληλεγγύης και μοιράσματος και ανιχνεύουν τη δυνατότη-
τα ενός άλλου τρόπου ζωής στην προοπτική της αυτοοργάνωσης. 
Στέκονται ως ανάχωμα στην επέλαση της νεοφιλελεύθερης καπιτα-
λιστικής βαρβαρότητας, γι’ αυτό και επιχειρείται η καταστολή τους 
με όποιον τρόπο.  Όπως άλλωστε κάθε κίνημα που αντιστέκεται 
στα σχέδια κράτους και κεφαλαίου, έχουν υποστεί άγρια καταστολή 
μέσω κυρίαρχων πολιτικών που παρουσιάζουν αρκετά κοινά. Κατα-
σταλτικές πολιτικές που εξαπολύονται τόσο μέσα από ιδεολογικούς 
μηχανισμούς στοχοποίησης και συκοφάντησης των αγωνιζόμενων, 
όσο και μέσα από την ωμή επιθετικότητα, την ποινικοποίηση και 
ανάδειξη των αγωνιζόμενων  ως επικίνδυνων μειοψηφιών - ενίοτε 
«εσωτερικών εχθρών», με συλλήψεις και προφυλακίσεις, με λήψη 
DNA και χρήση αντιτρομοκρατικών νόμων, άγριους ξυλοδαρμούς 
ως και την φυσική εξόντωσή τους.  Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε την 
απαγωγή και  δολοφονία του αναρχικού Santiago Maldonado από 
το κράτος της Αργεντινής για την αλληλεγγύη  του στον αγώνα των 
ιθαγενών Mapuche ενάντια στην αρπαγή της γης όπου ζουν από 
την πολυεθνική Benetton. Ούτε τον Rémi Fraisse που δολοφονήθηκε 
από αστυνομική χειροβομβίδα κατά τη διάρκεια συγκρούσεων ενά-
ντια στο φράγμα Sivens στη Γαλλία το 2014, ούτε  τη δολοφονία 
της  Μαρίας Κουλούρη στη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ κα-
τοίκων και ΜΑΤ στη Λευκίμμη το  καλοκαίρι του 2008 ενάντια στη 
δημιουργία  ΧΥΤΑ. 
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  Παρόλο που η καταστολή απέναντι στους αντιαναπτυξιακούς αγώ-
νες αποτέλεσε για τα κράτη πεδίο δοκιμών ενός κατασταλτικού μο-
ντέλου που μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα απέναντι σε οποιαδή-
ποτε μορφή εξεγερτικής προοπτικής, το πείσμα, η συλλογική ευφυΐα, 
η έμπρακτη αμφισβήτηση των εξουσιαστικών μηχανισμών και η αλ-
ληλεγγύη  μεταξύ των αγωνιζόμενων κρατάει ανοιχτό  το δρόμο της 
αντίστασης.  Και είναι πολλά τα παραδείγματα πολύμορφων  αγώ-
νων και δυναμικών αντιστάσεων ενάντια στα αναπτυξιακά σχέδια σε 
όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 
  Το κίνημα ΝΟ ΤΑV στην κοιλάδα της Susa στην Ιταλία αντιστέκεται 
εδώ και χρόνια στην κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής 
ταχύτητας  που θα ενώνει το Τορίνο με τη Λυόν και θα περνάει μέσα 
από κοιλάδες, δάση και χωριά προκαλώντας εκτεταμένες καταστρο-
φές και σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων. Ο αγώνας του 
ΝO ΤAV  έχει υποστεί άγρια καταστολή, με εκατοντάδες άτομα να 
κατηγορούνται και δεκάδες να βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας υπό 
περιοριστικούς όρους και κατ’ οίκον περιορισμό. Οι πρώτες αντι-
δράσεις στην κατασκευή της γραμμής ξεκίνησαν το 1992 από τους 
κατοίκους χωριών στην κοιλάδα Susa  και πήραν μεγάλες διαστά-
σεις τα επόμενα χρόνια με κινήσεις αλληλεγγύης, πορείες,  συνεχή 
μπλοκαρίσματα της κατασκευής, σαμποτάζ στον υλικοτεχνικό εξο-
πλισμό του εργοταξίου της εταιρείας, συλλογικές αντιστάσεις στην 
απαλλοτρίωση εκτάσεων. Χάρη στον αγώνα τους, μέχρι σήμερα 
ελάχιστο τμήμα του έργου έχει ολοκληρωθεί.
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  Στην Αργεντινή, οι Μαπούτσε αγωνίζονται ενάντια στον εκτοπισμό 
τους από την Benetton. Το 1991 η πολυεθνική εταιρία αγοράζει 
900.000 εκτάρια γης, το 1/3 των οποίων στην περιοχή Chubut,  
εκτάσεις που τα προηγούμενα χρόνια έχει σφετεριστεί με τη βία το 
κράτος της Αργεντινής-και της Χιλής- από ιθαγενείς. Οι αυτόχθονες 
Μαπούτσε αγωνίζονται χρόνια για την υπεράσπιση της γης και των 
κοινοτήτων τους από τα κρατικά και επιχειρηματικά σχέδια. Έχουν 
έρθει αντιμέτωποι/ες με τη βία και την καταστολή του κράτους, 
έχουν στοχοποιηθεί  -τόσο οι ίδιοι/ες, όσο και οι αλληλέγγυοι/
ες- ως «εσωτερικός εχθρός»,  έχουν υποστεί διώξεις βάσει αντιτρο-
μοκρατικού νόμου, απειλούνται διαρκώς με τον εκτοπισμό τους.
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  «Dakota Access Pipeline» (DAPL) είναι ένας αγωγός πετρελαίου 
στη Β. Ντακότα, μήκους 1.100 μιλίων που διασχίζει το Standing 
Rock και περνάει υπόγεια κάτω από τον ποταμό Μιζούρι. Σε αυτή 
την περιοχή κατοικούν εδώ και εκατοντάδες  χρόνια αυτόχθονες 
Σιού και ο ποταμός που απειλείται με μόλυνση αποτελεί για αυτούς 
την μοναδική πηγή πόσιμου νερού. Η αντίσταση των Σιού δημιούρ-
γησε σοβαρή καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του και κινητοποίησε 
χιλιάδες αλληλέγγυους/ες σε όλο τον κόσμο. Ο  αγωγός DAPL 
υποστηρίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες ορυκτών, καυσίμων και 
τραπεζών στον κόσμο και η ολοκλήρωσή του πραγματοποιήθηκε 
μετά την ανάληψη της αμερικάνικης προεδρίας από τον Ντ. Τραμπ, 
ο οποίος είναι και  μέτοχος στην εταιρεία  Phillips 66  που σχετίζεται 
με τον αγωγό.
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  Το τουρκικό κράτος κατασκευάζει το φράγμα του Ιλίσου, στον ποτα-
μό Τίγρη, με  απώτερο σκοπό τον γεωπολιτικό έλεγχο της περιοχής, 
επιχειρώντας να επιβληθεί από άποψη πόρων στα γειτονικά κράτη 
που τροφοδοτούνται  από τον ποταμό, αλλά και στους Κούρδους 
στην Ροζάβα. Όλο το προηγούμενο διάστημα, πριν την ολοκλήρωση 
του φράγματος, εκτυλίχθηκε ένας αγώνας από κατοίκους των γύρω 
περιοχών και αλληλέγγυους/ες  που ανέπτυξε μεγάλη δυναμική.  
Στο συγκεκριμένο έργο υπήρξε συμμετοχή και της εταιρίας «Κορρές 
Μηχανική»  που είχε αναλάβει τη μετακίνηση μνημείων, η οποία  στη 
συνέχεια αποσύρθηκε λόγω των διαστάσεων που πήρε ο αγώνας.
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  Στον ελλαδικό χώρο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των μεταλλείων της Β.Α Χαλκιδικής 
όπου οι κάτοικοι των γύρω περιοχών αγωνίζονται εδώ και χρόνια για το κλείσιμό τους. Τα 
μεταλλεία ανήκουν σήμερα στην Eldorado Gold στην οποία έχουν παραχωρηθεί 314.000 
στρέμματα του όρους Κάκκαβος.  Η μόλυνση του νερού και του αέρα, η υλοτόμηση χιλιάδων 
στρεμμάτων δάσους, ο αφανισμός κάθε μορφής ζωής, είναι μερικές από τις καταστρεπτικές τους 
συνέπειες.  Οι αγωνιζόμενοι/ες ενάντια στα μεταλλεία έχουν δεχθεί άγρια καταστολή, που από 
το 2013 αναβαθμίζεται με την  συμμετοχή της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, την ποινικοποίηση 
του κινήματος και την απόδοση κατηγοριών που ανασύρονται από τον «τρομονόμο», με λήψεις 
DNA και  προφυλακίσεις.  Ο μακροχρόνιος αγώνας των κατοίκων ξεδίπλωσε ένα μεγάλο κύμα 
αλληλεγγύης σε όλη την ελληνική επικράτεια και πολύμορφες δράσεις πραγματοποιήθηκαν μέ-
χρι το 2015. Από εκεί και έπειτα, με τη σοσιαλδημοκρατική διαχείριση (σύριζα) και το ακροδε-
ξιό της δεκανίκι να υπόσχονται έναν  «ανθρώπινο», «φιλικό» προς το περιβάλλον καπιταλισμό,  
δημιουργείται ένα κλίμα ανάθεσης, κοινωνικής καθίζησης και ματαίωσης, με την καταστροφή 
του βουνού να συνεχίζεται απρόσκοπτα. Το παράδειγμα της Χαλκιδικής είναι χαρακτηριστικό της 
συμβολής του σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου στην ανασυγκρότηση του καπιταλισμού. Το κρά-
τος εγγυήθηκε την τήρηση της νομιμότητας και τον έλεγχο της εταιρείας για να διαμεσολαβήσει 
τελικά ανάμεσα στο κεφάλαιο και στους από τα κάτω, να κάμψει τις κοινωνικές αντιστάσεις,  
παρέχοντας «κοινωνική ειρήνη».
  Οι Βιομηχανικές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Β.Α.Π.Ε.) αποτελούν κομμάτι των κυρίαρχων 
ενεργειακών πολιτικών που συμπληρώνουν τις υπάρχουσες τεχνολογίες χρήσης ενεργειακών 
πηγών (σε καμία περίπτωση δεν τις αντικαθιστούν) και  προωθούνται ως οι απόλυτα «καθαρές», 
«φιλικές» μορφές ενέργειας. Στην πραγματικότητα μόνο τέτοιες δεν είναι, αφού απαιτούν την εκ-
χέρσωση τεράστιων εκτάσεων,  μόλυνση των υδάτων, συμπληρωματικά έργα και πυκνά δίκτυα. 
Είναι μια βαριά βιομηχανία που όχι μόνο δεν λύνει το ενεργειακό πρόβλημα που δημιουργεί ο 
καταναλωτικός πολιτισμός, αλλά έρχεται να δημιουργήσει νέες περίφραχτες ζώνες, αβίωτες για 
τους κατοίκους των περιοχών. Απέναντί τους βρίσκουν αντιστάσεις, με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα τον αγώνα των κατοίκων στο όρος  Αποπηγάδι, στην Κρήτη. Οι κάτοικοι των χωριών του 
Αποπηγαδίου κάνουν προσφυγές, οργανώνονται και κάνουν πορείες,  στέκονται μπροστά στα 
μηχανήματα για να το προστατέψουν, ενώ έχουν υπάρξει αρκετές συλλήψεις.

  Ο κατάλογος των αντιστάσεων που ορθώνονται ανά τον κόσμο είναι αρκετά μακρύς και δεν 
θα  μπορούσαν, ούτε επιγραμματικά, να αναφερθούν σε αυτήν εδώ την εισήγηση. Οι αγώνες 
αυτοί, από τη ZAD ως τη Χαλκιδική και σε όλο τον κόσμο, είναι κομμάτι ενός ευρύτερου αγώνα 
για την υπεράσπιση της ζωής  ενάντια  στην κυριαρχία και την ερήμωση που επιβάλλει.
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Η σημασία της αλληλεγγύης για την υπεράσπιση 
των αυτοοργανωμένων κατειλημμένων χώρων.

  H ΖΑD είναι ένα μεγάλο καταληψιακό εγχείρημα σε μια περιοχή 
που από τη δεκαετία του ‘60 είναι πεδίο αγώνα, σε ένα δάσος που 
προοριζόταν να εξαλειφθεί κάτω από τόνους τσιμέντου, εμπορευμά-
των, κερδοφόρων επιχειρήσεων. Να κυριαρχηθεί από το πλήθος 
των σχέσεων ιδιοκτησίας, εμπορεύματος, αγοράς, ανταγωνισμού, 
συνολικά των σχέσεων εξουσίας. Αντί αυτού, ένα μεγάλο πλήθος, 
ετερόκλητου κόσμου κάνει πράξη τέσσερις δεκαετίες τώρα τη βού-
λησή του να μπλοκάρει τα κυριαρχικά σχέδια. Και το κατάφερε. Το 
αεροδρόμιο δεν θα κατασκευαστεί στη Notre-Dame des Landes. 
Αυτό, αποτελεί παρακαταθήκη και για όλους τους άλλους αγώνες 
που βρίσκονται σε εξέλιξη εντός και εκτός γαλλικού χώρου, μακριά 
από τη μεμψιμοιρία της εποχής μας ότι τίποτα δεν μπορεί να ανατρέ-
ψει τα κυρίαρχα σχέδια. Και προχωράει και πιο πέρα, σε κάτι που 
είναι αλληλένδετο με τον εν λόγω αντι-αναπτυξιακό αγώνα. Οικειο-
ποιείται τα εδάφη της περιοχής και συγκροτεί σε κατειλημμένα εδά-
φη την καθημερινή ζωή, μακριά από την ιδιοκτησία, το εμπόρευμα, 
τις χρηματικές συναλλαγές, το κέρδος, ενάντια στους κυρίαρχους 
διαχωρισμούς. Και παραμένει συνεχές πεδίο αγώνα, γιατί αυτός 
ο αγώνας είναι απεριόριστος, είναι συνολική ρήξη με το υπάρχον: 
αγώνας μπλοκαρίσματος των σχεδίων του γαλλικού κράτους και 
των επιχειρηματικών ομίλων και ταυτόχρονα δημιουργίας σχέσεων 
συνύπαρξης, διαδικασιών και δομών με τους όρους της αντεξουσί-
ας. Αποτελεί ήδη αντιεξουσιαστικό υπόδειγμα οργάνωσης της ζωής 
και γι’ αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί σταθερό κατασταλτικό στόχο 
-αυτό φαίνεται από τις αφομοιωτικές κινήσεις από την πλευρά του 
κράτους να νομιμοποιήσει με τίτλους ιδιοκτησίας κάποιους κατοίκους 
της ZAD, πετώντας προφανώς έξω όσους/ες δεν συμμορφωθούν 
με τις εγκυκλίους των τοπικών αρχών, όσο και από την εξαγγελία για 
άλλου είδους αναπτυξιακά έργα στην περιοχή (άνοιγμα αυτοκινητό-
δρομων, ενίσχυση σιδηροδρομικού δικτύου κλπ). 

  Τα καταληψιακά εγχειρήματα του κόσμου της αντεξουσίας, όπως και 
η ZAD, όπου και αν βρίσκονται, είναι εχθρικά του υπάρχοντος και 
γι’ αυτό η καταστολή τους αποτελεί σταθερό επίδικο για την κυριαρ-
χία.  Συνοψίζουν τη ρήξη με τον θεσμό της ιδιοκτησίας, τη διαμεσο-
λάβηση, κάθε είδους διάκριση και διαχωρισμό. Είναι εγχειρήματα 
επανοικειοποίησης του κλεμμένου χώρου και χρόνου και απόδοσης 
σε αυτούς χαρακτηριστικών μακριά από τα κυρίαρχα, μέσα από 
συλλογικές, οριζόντιες-αντιιεραρχικές διαδικασίες. Είναι εργαστήρια 
δημιουργικότητας, αυτομόρφωσης, ανάπτυξης σχέσεων βασισμένων 
στη συντροφικότητα, την αυτοοργάνωση, την αλληλεγγύη.
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  Από τη ZAD μέχρι τις πιο οικείες σε εμάς καταλήψεις, εντός ελλαδι-
κού χώρου, αυτό που αποτελεί δομικό τους χαρακτηριστικό, συστατι-
κό ύπαρξης και συνέχειάς τους είναι η αλληλεγγύη. Η «ανοιχτότητα» 
των χώρων αυτών δεν εξαντλείται μόνο στην ελεύθερη πρόσβαση 
όσων επιθυμούν να λειτουργούν με τα χαρακτηριστικά τους, αλλά 
βασίζεται στη διαρκή επικοινωνία και αλληλεπίδρασή τους με άλλα 
υποκείμενα αγώνα, με άλλα συλλογικά εγχειρήματα. Η αλληλεγγύη 
είναι η δυναμική εκείνη που δεν μπορεί να χτυπηθεί από κανενός 
είδους εξουσία, γιατί είναι αυτή η ανυποχώρητη θέληση να βρεθείς 
δίπλα στον/στην άλλο/η, ενάντια σε κάθε είδους εξουσία, ενά-
ντια στο κυρίαρχο σύστημα πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης που 
αναπαράγεται μέσα από την καταπίεση και την εκμετάλλευση. Δεν 
είναι απλά ένα σύνθημα το «η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας». Είναι 
θεμελιώδης αξία μας, η θέση και η σχέση που διαπερνάει καθετί 
που δοκιμάζουμε. Και σε αυτό χρειάζεται να «επενδύουμε» ξανά και 
ξανά, όχι ως μια επιστροφή, όταν η καταστολή χτυπάει την πόρτα 
μας, αλλά ως διαρκή συνθήκη και σχέση. Είναι αυτό που δημιούργη-
σε και πάλι τη ZAD το 2012, όταν ένας αστυνομικός στρατός έβαλε 
εναντίον των αγωνιζομένων της και είναι το ίδιο ζωντανό πρόταγμα 
που θα συνεχίσει να την τροφοδοτεί. Το ίδιο πρόταγμα, η αλληλεγ-
γύη, είναι που δίνει τη δυνατότητα στις πολλές δεκάδες καταλήψεις 
και εντός ελλαδικού χώρου να ανακόπτουν τα κατασταλτικά σχέδια. 
Μεταξύ αυτών, είναι και ο Αγρός, το αυτοδιαχειριζόμενο κατειλημ-
μένο έδαφος στο πάρκο τρίτση, που χάρη στη σταθερή στήριξη 
αλληλλέγυων όλα αυτά τα χρόνια καταφέρνει και λειτουργεί, ξεπερ-
νώντας τις πολυάριθμες φασιστικές επιθέσεις που έχει δεχτεί αλλά 
και τις μεθοδεύσεις απονομιμοποίησης του εγχειρήματος από την 
πλευρά των τοπικών αρχών και του κράτους. 

ΑΠΟ ΤΗ ZAD ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΓΡΟΣ 
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ



αυτοδιαχειριζόμενο κατειλημμένο έδαφος 
στο πάρκο τρίτση

Η μπροσούρα αυτή αποτελεί το εισηγητικό μέρος της εκδήλω-
σης - συζήτησης για την αλληλεγγύη στη ZAD (Νάντη), που 
πραγματοποιήθηκε στην κατάληψη Αγρός στις 09-06-2018.


