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ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ

*η κρίση, οι αιτίες και τα αποτελέσματά της

*τα κινήματα και οι αντιστάσεις μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015

*οι δυνατότητες και οι ευθύνες των αναρχικών μέσα στην υπάρχουσα
κοινωνική συγκυρία



Κρατάτε στα χέρια σας την µπροσούρα/εισήγηση της

συλλογικότητας αναρχικών από τα ανατολικά που

συνοδεύει την εκδήλωση που πραγµατοποιείται στις

19/12/2015 στο Κοινωνικό Κέντρο Αγώνα Τούµπας µε τη

συµµετοχή αιχµάλωτων αναρχικών. Αυτή η εκδήλωση

αποτελεί µια προσπάθεια να αναβαθµίσουµε την πολιτική

επικοινωνία µε τους µαχητές που λείπουν από τις

κοινότητες µας και κρατούνται λόγω της επαναστατικής

τους δράσης στις φυλακές. Κοµµάτια αυτού του κειµένου,

γράφτηκαν επ' αφορµής αυτής της εκδήλωσης, ενώ άλλα

έχουν γραφτεί σε δηµόσια κείµενα ή σε τοποθετήσεις της

οµάδας µας σε διαδικασίες του αναρχικού κινήµατος στην

πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στη συζήτηση που (ελπίζουµε ότι) θα ακολουθήσει

θέλουµε να καταπιαστούµε µε τις αιτίες και τα

αποτελέσµατα της κρίσης πάνω και µέσα στις ζωές των

καταπιεζόµενων και εκµεταλλευόµενων. Με τη νέα

πολιτική συγκυρία µετά τη πρώτη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ως

και σήµερα που βρήκε τους κοινωνικούς και ταξικούς

αγώνες αδύναµους να ξεδιπλωθούν αυτόνοµα,

αδιαµεσολάβητα και συγκρουσιακά απέναντι στην

περαιτέρω υποτίµηση των ζωών µας. Τέλος, µε τις

δυνατότητες αλλά και τις ευθύνες των αναρχικών µέσα

στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται.

Στην αρχή αυτής της µπροσούρας, που πιο συνεπτυγµένα

θα σας παρουσιάσουµε στην εκδήλωση σήµερα, θα θέλαµε

να παραθέσουµε ένα µικρό παράρτηµα επεξήγησης

κάποιων όρων, όχι για να µπούµε σε κάποια θέση

καθηγητή, (πολλούς άλλωστε τους ανακαλύψαµε και τους

κατανοήσαµε στη διαδικασία της συγγραφής αυτών των

σελίδων) αλλά κυρίως χάριν ευκολίας ανάγνωσης του

κειµένου χωρίς την συνεχόµενη παρεµβολή παρενθέσεων

και επεξηγήσεων. Το παράρτηµα αυτό οπότε, µπορεί να

χρησιµοποιηθεί συνεπικουρικά, κατά βούληση από τον

καθένα/µια.



ΜΜιισσθθωωττήή εερργγαασσίίαα κκααιι ΥΥππεερρααξξίίαα::

Για τη λειτουργία του καπιταλιστικού
συστήµατος απαιτείται µια αλληλουχία
“κινήσεων” των αφεντικών, που
επαναλαµβάνονται αδιάκοπα, δηµιουργώντας
αυτό που λέγεται “κέρδος”. Με απλά λόγια, τα
αφεντικά:

α) Μισθώνουν εργάτες και εργάτριες τους
οποίους βάζουν να δουλέψουν τα µέσα
παραγωγής που έχουν στην κατοχή τους.

β) Πληρώνουν γι’ αυτήν την εργασία όσο
λιγότερο µπορούν. Οπωσδήποτε όµως η αξία
όσων δηµιουργεί η εργασία, είτε είναι
υλικά/εµπορεύµατα είτε υπηρεσίες, σε µία ώρα,
σε µία µέρα, σε ένα µήνα, είναι πάντα πολύ
µεγαλύτερη απ’ την αµοιβή της. Η διαφορά
ανάµεσα στην “πολύ µεγαλύτερη αξία” όσων
παράγονται και στον “πολύ µικρότερο µισθό”
είναι αυτό που ονοµάζουµε υπεραξία και είναι
αυτό που διαρκώς συσσωρεύουν αυτοί που
κατέχουν τα µέσα παραγωγής.

γ) Πωλούν αυτά που παρήγαγαν οι
εργάτες(είτε πράγµατα είτε υπηρεσίες). Mέχρις
ότου τα προϊόντα της παραγωγής πουληθούν
σαν εµπορεύµατα, η υπεραξία είναι ακόµα
“θεωρητική”. Χρειάζεται να ανταλλαχθεί κάθε
εµπόρευµα µε χρήµα για να βάλει κάθε
αφεντικό την υπεραξία στους λογαριασµούς
του. Νωρίτερα, όταν το προϊόν / εµπόρευµα
περιµένει τον αγοραστή του, η υπεραξία “µένει
κρυµµένη”. Έχει κλαπεί µεν απ’ τον εργοδότη
(αφού έχει πληρώσει λιγότερα απ’ όσα
σκοπεύει να βγάλει), όµως η διαδικασία της
κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας δεν έχει,
ακόµα, τελειώσει. ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηη ττηηςς
δδιιααδδιικκαασσίίααςς ττηηςς υυππεερρααξξίίααςς γγίίννεεττααιι ωωςς εεξξήήςς::
µετατροπή της κλεµµένης εργασίας σε χρήµα,
και για να συµβεί αυτό χρειάζεται η
κατανάλωση.

ΦΦιιλλεελλεευυθθεερριισσµµόόςς κκααιι ΝΝεεοοφφιιλλεελλεευυθθεερριισσµµόόςς::

Ο Φιλελευθερισµός ιστορικά αποτελεί την
κύρια ιδεολογία της νεογέννητης αστικής
τάξης κατά την εποχή του ∆ιαφωτισµού και
πρότεινε την αποδέσµευση της εκκλησίας από
το κράτος, το τέλος της µοναρχίας, το αίτηµα
για δηµοκρατία και “ελευθερία” του ατόµου
(όπου ελευθερία εννοώντας την ανύψωση του
δικαιώµατος στην ατοµική ιδιοκτησία).

Ο νεοφιλελευθερισµός υπήρξε ένα από τα πιο
περιθωριακά οικονοµικά δόγµατα (ακόµα και
στους καπιταλιστικούς κύκλους), το οποίο,
µετά την άνοδο στην εξουσία των Ronald
Reagan στις ΗΠΑ και της Margaret Thatcher
στην Μεγάλη Βρετανία, άρχισε να
παρουσιάζεται ως η τελευταία λέξη της
οικονοµικής επιστήµης. Σε αντίθεση µε τον
φιλελευθερισµό , ο νεοφιλελευθερισµός θέτει
ως κεντρική του επιδίωξη την οικονοµική
«ανάπτυξη» και «αποδοτικότητα», βάση της
«ορθολογικής» κυριαρχίας του κεφαλαίου επί
των πάντων.

ΠΠλληηθθωωρριισσµµόόςς::

Στην καπιταλιστική οικονοµία, η οποία τείνει
να αντιστρέφει τις έννοιες και τις αιτίες τους
σύµφωνα µε τις ανάγκες του κεφαλαίου,
πληθωρισµός ονοµάζεται η πτώση της
αγοραστικής αξίας του χρήµατος (πόσα αγαθά
αγοράζουµε µε Χ ευρώ, δολάρια κλπ) αλλά και
ως αποτέλεσµα, η διόγκωση των τιµών αγοράς
των διάφορων προϊόντων.

Στην πραγµατικότητα, αυτό προέρχεται από
την συνισταµένη της υπερ-παραγωγής των
προϊόντων που δεν µπορούν να διατεθούν,
ταυτόχρονα µε την υποτίµηση της εργατικής
δύναµης (της αξίας δηλαδή σε χρήµα που
πληρώνεται η εργασία µας). Έτσι, ως
αποτέλεσµα, έχουµε πολύ απούλητο
εµπόρευµα. Υπερπληθωρισµός είναι η ακραία
έκφραση αυτού του φαινοµένου.



ΗΗ οοιικκοοννοοµµιικκήή κκρρίίσσηη ωωςς ππααθθοογγέέννεειιαα,, ααλλλλάά κκααιι ωωςς έένναα αακκόόµµηη εερργγααλλεείίοο ττοουυ
κκεεφφααλλααίίοουυ

Οι καπιταλιστικές κρίσεις είναι µια παθογένεια του συστήµατος, ένα πρόβληµα
στην λειτουργία του. Αυτό όµως δεν αποτρέπει τα αφεντικά από το να τις
χρησιµοποιούν διαχρονικά µε έναν εργαλειακό τρόπο, όταν το κεφάλαιο φτάσει
σε ένα τέλµα στην αναπαραγωγική του διαδικασία ή όταν έχει την ανάγκη να
αναδιαρθρώσει τους όρους εκµετάλλευσης της εργασίας, ούτως ώστε να
αποφευχθεί η ανατροπή που ο Μαρξ, είχε προβλέψει πως θα έρθει από τις
παραγωγικές δυνάµεις που κυοφορεί ο ίδιος ο καπιταλισµός.

Μια συχνή µορφή οικονοµικής κρίσης είναι αυτή της κρίσης
υπερπληθωρισµού. Η παραγωγή εµπορευµάτων έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο,
όπου ένα µεγάλο κοµµάτι της δεν µπορεί να απορροφηθεί από τις υπάρχουσες
αγορές. Αυτό έχει να κάνει τόσο µε τον όγκο των εµπορευµάτων αυτών
καθαυτών, όσο και µε την όλο και µεγαλύτερη υποτίµηση της εργατικής (και
άρα µε καπιταλιστικούς όρους) και της αγοραστικής δύναµης του µεγαλύτερου
µέρους του πληθυσµού, ούτως ώστε η παραγωγή να είναι φτηνότερη.

Έτσι η κρίση κάνει έναν κύκλο: Τα εµπορεύµατα δεν απορροφούνται, αλλά
συνεχίζουν να παράγονται λόγω των ανεξέλεγκτων οικονοµικών συµφερόντων
και των ενδοσυστηµικών ανταγωνισµών. Αυτό δηµιουργεί απόθεµα
(πληθωρισµό), κάτι το οποίο φέρνει χασούρα στο κεφάλαιο, την οποία καλύπτει
µε την περαιτέρω επίθεση στα εργατικά κεκτηµένα, τους µισθούς κλπ. Με την
σειρά τους οι εκµεταλλευόµενοι, όπως αναφέραµε, χάνουν όλο και µεγαλύτερο
κοµµάτι της εργατικής (και άρα της καταναλωτικής τους) δύναµης ή µένουν
στην ανεργία και έτσι δεν µπορούν να απορροφήσουν τα εµπορεύµατα.

Το µεγάλο κεφάλαιο δεν ενδιαφέρεται για την επίλυση της οικονοµικής κρίσης
και των αδιεξόδων που αυτή δηµιουργεί, εξάλλου αυτή είναι µια περίοδος
υπερσυσσώρευσης κερδών για τους πλουσιότερους, µια περίοδος
ξεκαθαρίσµατος για το κεφάλαιο, όπου οι λίγοι πολύ πλούσιοι γίνονται ακόµη
πλουσιότεροι, αφού απορροφούν και τα κέρδη των µικρότερων ανταγωνιστών
τους, οι οποίοι µαζί µε τις µεσαίες τάξεις τείνουν να εξαφανίζονται, ενώ η
συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού γίνεται όλο και φτωχότερη µετά την
επίθεση του κεφαλαίου.

Το πόσο κερδίζει το µεγάλο κεφάλαιο από τους καταπιεσµένους µέσω των
κρίσεων, αλλά και κατά πόσο η κρίση αυτή καθ' αυτή είναι µια επίφαση για
αυτόν ακριβώς τον λόγο, φαίνεται ξεκάθαρα µέσα σε µια πληθωριστική κρίση
από το γεγονός ότι ένα τεράστιο κοµµάτι της υπέρ- παραγωγής, (αφού βέβαια
αφαιρεθεί αυτό που διανέµεται σε δωρεές ως αντάλλαγµα για
φοροελαφρύνσεις των επιχειρήσεων), καταστρέφεται µε συνοπτικές
διαδικασίες. Το κόστος αυτό για το κεφάλαιο είναι µικρότερο από το
µακροπρόθεσµο κόστος που θα έχουν αν διαθέσουν αυτά τα -έτσι κι αλλιώς
περίσσια- εµπορεύµατα δωρεάν, αφού µε αυτό τον τρόπο θα µειωθούν ακόµη
περισσότερο τα κέρδη από τις πωλήσεις τους, ενώ θα ανέβει και το βιοτικό



επίπεδο των από τα κάτω, χωρίς όµως να ανέβει το κόστος ζωής. Κάτι το οποίο
δεν συµφέρει καθόλου τους καπιταλιστές που θέλουν πάντα να συνδέουν τα
κέρδη τους µε τις ανάγκες του ανθρώπου.

ΗΗ εεππιικκρράάττηησσηη ττοουυ ννεεοοφφιιλλεελλεευυθθεερριισσµµοούύ ωωςς κκυυρρίίααρρχχοο οοιικκοοννοοµµιικκόό µµοοννττέέλλοο

Στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 (Μάης ΄68) και κατά τη
δεκαετία του ΄70, αγώνες και εργατικές διεκδικήσεις
ξεπήδησαν µέσα στη βιοµηχανική ανάπτυξη που
ακολούθησε το Β’ παγκόσµιο πόλεµο και η οποία
µεγάλωσε ποσοτικά το προλεταριάτο και το
συγκέντρωσε µαζικά σε µονάδες παραγωγής. Οι αγώνες
αυτοί επέφεραν έστω και µερικά την ανατίµηση της
εργασίας. Η χασούρα του κεφαλαίου µεταφράστηκε και
σε ανάγκη για ανεύρεση φθηνότερων πρώτων υλών και
πηγών ενέργειας.

Κάπως έτσι µηχανεύτηκε και η πετρελαϊκή κρίση της
εποχής (θα µιλήσουµε παρακάτω για τους σχετικούς µε

αυτό το ζήτηµα πολέµους)***. Ως πρωταρχική επιλογή επίλυσης για το
εκµεταλλευτικό σύστηµα βλέπουµε την δεκαετία του΄80 την άνοδο του
νεοφιλελευθερισµού και σιγά, σιγά την επικράτηση του ως κυρίαρχο οικονοµικό
µοντέλο. Η βασική επιδίωξη δεν θα είναι άλλη από την ολοένα και αυξανόµενη
υποτίµηση της εργασίας και άρα αύξηση της υπεραξίας των αφεντικών.

Αυτό έγινε µε τους εξής τρόπους:

α) Αλλαγές στην τεχνολογία της εργασίας·

β) Αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας. (ξεπέρασµα των µέχρι τότε
“συµβολαίων”)

γ) Μείωση, αρχικά, του “µη µισθολογικού κόστους της εργασίας”, (εργοδοτικών
εισφορών για ασφαλιστική κάλυψη, των παροχών υγείας και πρόνοιας, των
συντάξεων)

δ) Μείωση, παράλληλα, και του “µισθολογικού κόστους της εργασίας”.

ε) Μεταφορά όσο το δυνατόν (συναρτηµένο µε τις νέες τεχνικές δυνατότητες)
περισσότερων τµηµάτων της παραγωγής µέσω οικονοµικού ή/και του
στρατιωτικού επεκτατισµού σε περιοχές του κόσµου µε ανοργάνωτη εργατική
τάξη και δικτατορίες. ∆ηλαδή σε περιοχές εγγυηµένα φτηνότερης εργασίας.

ΗΗ µµεεττααττρροοππήή ττηηςς ππλληηθθωωρριισσττιικκήήςς κκρρίίσσηηςς σσεε χχρρηηµµααττοοππιισσττωωττιικκήή

Η υποτίµηση της εργασίας έγινε ο κανόνας που µε τον καιρό έκανε
δραµατικότερη την µείωση της “πραγµατικής καταναλωτικής δύναµης” του
µεγαλύτερου µέρους των (εν δυνάµει) αγοραστών.

Είδαµε παραπάνω, πώς αυτό οδήγησε στην κρίση πληθωρισµού, της διόγκωσης
δηλαδή των απούλητων προϊόντων, που όµως ήταν παράγωγα της εργασίας που

∆εκέµβρης '60- ∆υναµική

απεργία οικοδόµων



είχε ήδη πληρώσει το κεφάλαιο. Αν ανατρέξουµε όµως στο
νόµο της υπεραξίας (βλέπε παράρτηµα στην εισαγωγή),
καταλαβαίνουµε ακριβώς πώς τα αφεντικά χάνουν από αυτή
την κατάσταση.

Για να εξισορροπήσει το σύστηµα αυτή του την “ανωµαλία”
θα έπρεπε να εφεύρει κάτι που στην προκειµένη δεν θα είναι
άλλο από το δανειοληπτικό σύστηµα των τραπεζών στα τέλη
της δεκαετίας του 80.

Αυτό ακριβώς το κόλπο, σαν εργαλείο του νεοφιλελευθερισµού
για να αντιµετωπίσει την κρίση, άρχισε να προετοιµάζεται
διεθνώς απ’ την δεκαετία του ‘80, έτσι ώστε απ’ την δεκαετία
του ‘90 και µετά να γίνει, σ’ όλον τον αναπτυγµένο καπιταλιστικά κόσµο, αλλού
πιο έντονα κι αλλού λιγότερο, ένας ενθουσιώδης “εθισµός”.

Ενώ, λοιπόν, το όλο και µεγαλύτερο άνοιγµα ανάµεσα στην παραγωγικότητα και
την αµοιβή της εργασίας θα οδηγούσε σε κατάρρευση (απεριόριστο στοκ
απούλητων εµπορευµάτων κάθε είδους) τον καπιταλιστικό παράδεισο πριν τα
µέσα της δεκαετίας του ‘90, ήρθε αυτό το τρικ - για να µαγέψει τα πλήθη και να
δώσει περισσότερο χρόνο ζωής στην “οµαλή” λειτουργία του συστήµατος.

Το σλόγκαν δανείσου-κατανάλωνε-απόλαυσε και πληρώνεις αργότερα ήταν
µόνο η αρχή ενός επικού µικροαστισµού που νόµιζε ότι καλπάζει - χωρίς να
βλέπει τον γκρεµό. Εκεί που τα ιδιωτικά χρέη από παράλληλες ατοµικές τροχιές
και στενά οικονοµικές δεσµεύσεις έγιναν πολιτικό κεφάλαιο, ήταν όταν (µετά το
ξέσπασµα της τελευταίας φάσης της κρίσης) τα κράτη ανέλαβαν να “σώσουν”
τις τράπεζες, κρατικοποιώντας τα χρέη τους.

Με λίγα λόγια, το κεφάλαιο µέσω των τραπεζών, δάνειζε ακραία ποσά στους
καταναλωτές, προκειµένου ακριβώς να έχουν δυνατότητα να καταναλώσουν τα
υπερ-παραγώµενα προϊόντα του. Ποσά που ήξερε εκ των προτέρων ότι δεν
µπορούν να αποπληρωθούν και δηµιουργούσαν τεράστια χρέη στις τράπεζες
που τα δάνειζαν. Αυτά τα χρέη κρατικοποιήθηκαν, δηλαδή ανέλαβε την
αποπληρωµή τους το Κράτος, µέσω-καλά µαντέψατε- της φορολογίας, της
περικοπής µισθών, των προγραµµάτων διάσωσης, των Μνηµονίων. Χρέη
δηλαδή, που πλήρωσαν από την τσέπη τους οι καταπιεσµένοι, τα χαµηλότερα
κοινωνικά-οικονοµικά στρώµατα.

ΚΚααππιιττααλλιισσττιικκέέςς κκρρίίσσεειιςς κκααιι πποολλεεµµιικκέέςς σσυυρρρράάξξεειιςς

Επειδή η “τάση” της επέκτασης της εκµετάλλευσης είναι “αναπόφευκτη” στον
καπιταλισµό· επειδή το τελευταίο ξέσπασµα της κρίσης δεν έθεσε σε αµφιβολία
τις ταξικές σχέσεις εκµετάλλευσης (αυτό µπορεί να γίνει µόνο από την ίδια την
εργατική τάξη, και καθόλου απ’ τις καπιταλιστικές αντινοµίες από “µόνες
τους”)· και επειδή εκείνο που µπήκε σε αµφισβήτηση ήταν η λογιστική,
“χρηµατοοικονοµική” µοιρασιά του πλανήτη που είχε γίνει τα προηγούµενα
χρόνια, γι’ αυτό ακριβώς οι τράπεζες, σαν γενικοί λογιστές / γενικοί διαχειριστές

Χωρίς πολλά λόγια. . .



του χρήµατος, πρέπει να παραµείνουν µε τα όπλα τους παρά πόδας. Κι όχι µόνο
τα δικά τους όπλα. Αλλά κι όλα εκείνα που µπορούν να υποστηρίξουν /
χρηµατοδοτήσουν, υπό τις πολιτικές αποφάσεις κάθε κράτους.

Από τον αναπόφευκτα όλο και πιο σκληρό ανταγωνισµό που γέννησε η κρίση ή
µε άλλα λόγια όταν “η πίτα µικραίνει”, τότε η διπλωµατία, οι διεθνείς συµφωνίες
και οι παγκόσµιοι οργανισµοί για την ειρήνη και το διεθνές εµπόριο που το ίδιο
το σύστηµα κατασκεύασε, πάνε στο περιθώριο και τον πρώτο λόγο έχουν η
δύναµη και τα όπλα (βλέπε το πρόσφατο παράδειγµα µεταξύ Ρωσίας-Τουρκίας).

******ΌΌππωωςς ααννααφφέέρρααµµεε σσυυννοοππττιικκάά κκααιι σσεε ππρροοηηγγοούύµµεεννοο κκεεφφάάλλααιιo

Ένας τρόπος για το κεφάλαιο, ούτως ώστε να αποκοµίσει ακόµη µεγαλύτερο
κέρδος και να µειώσει την χασούρα του πληθωρισµού είναι να βρει: Α. Ακόµη
φτηνότερες πρώτες ύλες για την βιοµηχανία και Β. Νέες αγορές για τα
περισσευούµενα εµπορεύµατα. Και τους δύο αυτούς σκοπούς τους εκπληρώνουν
οι ιµπεριαλιστικοί πόλεµοι σε χώρες όπου δεν έχει φτάσει ακόµη ο “µοντέρνος
δυτικός πολιτισµός” και ταυτόχρονα είναι πλούσιες σε πρώτες ύλες όπως το
πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο.

Με πρόσχηµα τον πόλεµο ενάντια στην τροµοκρατία, ή την εγκαθίδρυση της
δηµοκρατίας σε κάποιο απολυταρχικό καθεστώς, το κεφάλαιο, µέσω των
υπαλλήλων του, υψηλά ιστάµενων αρχηγών κρατών και στρατοκρατών, διεξάγει
“επεµβάσεις”, καθαρίζει από την επίµαχη περιοχή τους πολιτικούς του
αντιπάλους (κάποιον ενοχλητικό τύραννο ή κάποια κυβέρνηση που δεν
συνεργάζεται) εγκαθιστά µια κυβέρνηση ανδρείκελων και το πάρτι αρχίζει. Οι
φυσικοί πόροι περνούν σχεδόν τζάµπα στα χέρια των πολυεθνικών, ενώ η
επέλαση του κεφαλαίου φέρνει την βιοµηχανοποίηση και τον δυτικό τρόπο ζωής.
Αυτό µε την σειρά του δηµιουργεί νέες “ανάγκες” στην περιοχή και άρα, νέες
αγορές για τα εµπορεύµατα.

Από την άλλη οι πολεµικές επεµβάσεις στις χώρες της µέσης ανατολής
(Αφγανιστάν/Συρία), η οικονοµική εξαθλίωση σε
αναπτυσσόµενες/υποανάπτυκτες
χώρες(Αφρική/Νοτιοανατολική Ασία), η
εντατικοποίηση των πολεµικών
επεµβάσεων/συγκρούσεων στη Συρία και οι κτηνωδίες
του καθεστώτος Άσαντ, η αναζωπύρωση των
συγκρούσεων στην Παλαιστίνη, έχουν αυξήσει τις
µεταναστευτικές ροές προς την κεντρική Ευρώπη.
Απότοκο της καπιταλιστικής λογικής που θέλει τον
πλούτο να συσσωρεύεται στα χέρια των αφεντικών και
την καταπίεση στις πλάτες των φτωχών, δηλαδή των
από τα κάτω αυτού του κόσµου, πολλές χώρες της
κεντρικής και δυτικής Ευρώπης καλύπτουν από τις
ροές αυτές τις ανάγκες τους σε φθηνό εργατικό

δυναµικό (ειδικευµένους ή ανειδίκευτους), ούτως ώστε να καλυφθεί το εργατικό
έλλειµµα.

Ο πόλεµος αποτελεί µία

σίγουρη λύση για το

ξεπέρασµα των κρίσεων του

καπιταλισµού.



ΓΓιιαα ττηηνν κκοοιιννωωννιικκήή σσυυννθθήήκκηη σσττοονν εελλλλααδδιικκόό χχώώρροο
ΑΑννττιισσττάάσσεειιςς µµεεττάά ττοο 11 οο µµννηηµµόόννιιοο

Η υπογραφή του πρώτου µνηµονίου, πέντε και κάτι χρόνια πριν, επέσπευσε τη
διαδικασία της οικονοµικής και κοινωνικής υποβάθµισης των καταπιεσµένων
και εκµεταλλευοµένων και λειτούργησε κοµβικά στην µετέπειτα επιθετική
κίνηση του κεφαλαίου.

Τα πρώτα µνηµονιακά χρόνια ένας
κύκλος αγώνων δηµιουργήθηκε, µε
µαζικές διαδηλώσεις και µε τη
δηµιουργία συνελεύσεων γειτονιάς.
Ταυτόχρονα δηµιουργήθηκαν τοπικές
δοµές κοινωνικής αντίστασης που
έθεσαν το πρόταγµα της άρνησης
πληρωµών, µε αφορµή το χαράτσι
στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ, µε το
κόψιµο ρεύµατος, µε τις αυξήσεις στις
τιµές των εισιτηρίων και των προϊόντων που παρ' όλα τα κουσούρια τους
επανέφεραν τη συλλογική κουλτούρα επίλυσης προβληµάτων (επιτροπές
επανασύνδεσης-οργάνωση γειτονιών).

Οι γενικές απεργιακές κινητοποιήσεις και οι γενικευµένες συγκρούσεις τις µέρες
ψήφισης των µέτρων βοήθησαν τον κόσµο του αγώνα όχι µόνο να συναντηθεί,
αλλά να επικοινωνήσει λογικές και προτάγµατα και να οργανώσει τη δράση του,
αλλά έδειξαν και αυτές τα όρια τους, χρονικά ορισµένες µέσα στις απεργίες της
Γ.Σ.Ε.Ε., χωρικά µπροστά στο Σύνταγµα, ποσοτικά και ποιοτικά µέσα στα ίδια
πάνω-κάτω επίπεδα.

Παρόλα αυτά, µπορούµε να αναγνωρίσουµε πως οι αρνήσεις που ξεπήδησαν
εκείνους τους µήνες, τόσο από από τους οργανωµένους αναρχικούς όσο και από
το ευρύτερο ανταγωνιστικό κίνηµα, δεν µπόρεσαν να συνδεθούν µεταξύ τους και
γνώρισαν την αναπάντεχη φθορά που γνωρίζει κάθε αγώνας που δε
δικτυώνεται, που δε συνολικοποιείται, που δεν αυξάνει το βαθµό κριτικής του
στο καπιταλιστικό σύστηµα και την ταυτόχρονη διείσδυσή του στη συνείδηση
των καταπιεσµένων.

Παράλληλα µε τις παραπάνω κινηµατικές
διαδικασίες που εκδηλώθηκαν το διάστηµα της
συγκυβέρνησης Ν∆-ΠΑΣΟΚ, η περίοδος αυτή
χαρακτηρίστηκε από το λεγόµενο «κίνηµα των
πλατειών» (ή αλλιώς τους «αγανακτισµένους»). Αν
και έχουν ειπωθεί πολλά για τις δυνατότητες και τις
αντιφάσεις του εν λόγω “κινήµατος”, θέλουµε και
εµείς να µοιραστούµε το πως το αντιληφθήκαµε,
ακόµα και κάποια χρόνια µετά.

Οι συνελεύσεις στις πλατείες, όπως και κάθε χώρος

Τα πρώτα µνηµονιακά χρόνια οι απεργίες είχαν

µαζικό και συγκρουσιακό χαρακτήρα σε όλη τη

χώρα.

Αγανακτισµένοι πολίτες που

αντιδρούν στα "ξενόφερτα"

µνηµόνια.



που συναντιούνται άνθρωποι, αποτελούν ένα εν δυνάµει πεδίο παρέµβασής µας,
αλλά δεν υπήρξαν και δε θα µπορούσαν επ' ουδενί να υπάρξουν η υλική µορφή
που παίρνουν τα -δικά µας τουλάχιστον- αναρχικά προτάγµατα.

Η διαταξική σύνθεση των υποκειµένων που τις απάρτιζαν, η εθνική ρητορική
απέναντι στους κακούς ξένους που φέρνουν τα δεινά στην πατρίδα µας, η
αίσθηση του προδοµένου λαού από τους πολιτικούς που κάποτε είχαν µια

εκατέρωθεν σχέση εµπιστοσύνης, η αποσύνδεση
του µνηµονίου από το ποιανού τα συµφέροντα
εξυπηρετεί, η σχεδόν εµµονική µονοµερής
επίρριψη ευθυνών στους κακούς πολιτικούς αλλά
όχι και στην ντόπια αστική τάξη, έδειξε κάποια
συγκεκριµένα όρια που γρήγορα γκρέµισαν τις
ελπίδες των πιο αισιόδοξων από εµάς, για το ποιο
ρόλο µπορούσαν να διαδραµατίσουν και εν τέλει
διαδραµάτισαν οι εν λόγω λαϊκές συνελεύσεις.
Αυτή η ανάγνωση βέβαια δεν συνεπάγεται και
την αποµάκρυνσή µας από ένα σηµείο που όπως
όλα έδειξαν ανέδειξε και τους φασίστες στην 3η,
όπως τους αρέσει να αναφέρονται για τον εαυτό

τους, πολιτική δύναµη χώρας. Άλλωστε όπου δεν είµαστε εµείς, παίζουν µπάλα
µόνοι τους οι αντίπαλοι, είναι όµως ταυτόχρονα σηµαντικό να µην κατεβάζουµε
στο γήπεδο µαζί µας και τις αυταπάτες µας.

ΗΗ οοππιισσθθοοχχώώρρηησσηη ττωωνν ααγγώώννωωνν έέφφεερρεε ττηηνν άάννοοδδοο ττοουυ φφαασσιισσµµοούύ κκααιι ττηηνν ρρεεββάάννςς ττηηςς
κκαατταασσττοολλήήςς σσττοο όόννοοµµαα ττοουυ κκεεφφααλλααίίοουυ

Αδιέξοδες οι απεργίες-πυροτεχνήµατα, µε όρια και η βία στους δρόµους, οι
συνελεύσεις στις γειτονιές έφθασαν το δικό τους ταβάνι, η καταστολή θέριευε
και έτσι, ένα µεγάλο κοµµάτι όσων βρέθηκαν στους δρόµους τότε, εγκατέλειψε
σταδιακά το δρόµο του αγώνα.

Η αυξανόµενη ανέχεια και η ολοκληρωτική επιβολή µέτρων ελέγχου,
καταστολής και λιτότητας επάνω στις ζωές µας έκαναν ακόµη πιο δύσκολη την
εκδήλωση νέων αγώνων και καταρράκωσαν τη συλλογική ψυχολογία των από τα
κάτω. Σταδιακά ένα µεγάλο κοµµάτι των καταπιεσµένων απογοητεύτηκε, άρχισε
να αναπαράγει λογικές περί µαταιότητας των αγώνων και είτε εξαφανίστηκε,
είτε στράφηκε σε θεσµικούς τρόπους έκφρασης της «οργής» του.

Το καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» βλέποντας την αποτελεσµατικότητα των
πρακτικών του σήµανε νέες κατασταλτικές και οικονοµικές στρατηγικές µε
αποτέλεσµα: τις διώξεις και τις φυλακίσεις πολλών διαδηλωτών αλλά και τις
χρόνιες ποινές κάθειρξης αναρχικών κατηγορούµενων για τροµοκρατική δράση,
την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας, την εξόντωση του πλεονάζοντα
πληθυσµού σε κέντρα κράτησης, την χρήση του DNA για την στοχοποίηση
αγωνιστών(όπως στις Σκουρίες), τις εκκενώσεις κατειληµµένων χώρων, την
κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων, την εγκαθίδρυση του καθεστώτος
ελαστικής εργασίας και ένα σωρό ακόµη.

2/2/2012 πολύωρες άγριες
συγκρούσεις δε κατάφεραν να
αποτρέψουν τη ψήφιση νέων
μέτρων



Η συντηρητικοποίηση ενός κοµµατιού των από τα κάτω που προτίµησε τον
κανιβαλισµό έναντι της συλλογικής δράσης, η πτώση των µικροαστικών
στρωµάτων από τον καπιταλιστικό παράδεισο που ζούσαν µε δανεικά, η
πριµοδότηση των ναζιστών από κοµµάτια του ελληνικού κεφαλαίου, κατάφεραν
να µεγαλώσουν τα εκλογικά ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Έτσι επετεύχθη η
είσοδος τους στη βουλή και η -για λίγο- ενδυνάµωση τους και στο επίπεδο του
δρόµου µε χουλιγκάνια επί πληρωµή, µπράβους και ένστολους να πουλάν
προστασία και να κυνηγάν µετανάστες.

Ήταν η ίδια η εθνική ρητορική που αναπαρήγαγε ακόµα και η αριστερά που
έστρωσε το δρόµο, µιας και όλοι ξαφνικά µιλούσαν σε εθνικό επίπεδο, για το
εθνικό καλό, για τη χαµένη εθνική κυριαρχία. Το προλεταριάτο ως κοινωνική
τάξη που αντιµάχεται την αστική τάξη της χώρας του, προφανώς παράλληλα µε
τη διεθνή του κεφαλαίου, έδωσε τη θέση του, στο έθνος και στον ελληνικό λαό,
που παλεύουν τους ξένους. ∆εν ήθελε και πολύ η Χρυσή αυγή για να πουλήσει
αυτό που έπαιζε στην επικαιρότητα και αυτό που ήξερε να πουλάει.

Ευτυχώς η εθνική αυτή φούσκα πολύ γρήγορα άρχισε να ξεφουσκώνει και το
lifestyle των µάτσο γυµναστηριακών που µαχαιρώνουν και σπάνε πάγκους σε
λαϊκές µετατράπηκε σε συντριπτική ήττα στους δρόµους και σε κλάψα,
ρουφιανιές, µετάνοιες στα έδρανα της βουλής ή στα δικαστήρια, ενώ πλέον ο
ρόλος τους είναι παραπάνω από φανερός: ερωτήσεις για φοροελαφρύνσεις για
τους εφοπλιστές, εργοδοτικά σωµατεία στο Πέραµα, υπεράσπιση της παραµονής
της χώρας στην Ευρωζώνη λίγες µέρες πριν το δηµοψήφισµα και κωλοτούµπα
µετά την ανακήρυξή του υπέρ του “όχι”. . .

ΌΌτταανν ηη εελλππίίδδαα γγιιαα εεππααννάάσστταασσηη εεξξαασσθθεεννεείί,, ηη εελλππίίδδαα γγιιαα δδιιααχχεείίρριισσηη έέρρχχεεττααιι ((µµεε
ππιιρροουυέέτταα))

Η συλλογική και διαρκής ήττα των από τα κάτω δεν ήταν η άνοδος της Χρυσής
Αυγής που συσπείρωσε αυτούς που δε θα ήταν όπως και να έχει στο πλευρό µας
για κανένα λόγο, αλλά ούτε και το ότι το κράτος µε πυγµή έσπασε τις
αντιστάσεις και επέβαλλε τα µέτρα που ήταν απαραίτητα για την αναδιάρθρωση
των όρων της εκµετάλλευσής µας από το κεφάλαιο. Ήττα υπήρξε και συνεχίσει
να υπάρχει εκεί που η απογοήτευση των χρόνων αυτών εκφράστηκε από ένα
µεγάλο ποσοστό των καταπιεσµένων, µε τη στήριξη στον ΣΥΡΙΖΑ, ως εκφραστή
των υποθέσεων που δεν µπόρεσαν οι ίδιοι να υπερασπιστούν. Η πίστη σε µια
αλλαγή θεσµική, µε αριστερό προσωπείο, ώθησε πολλούς στο να αναθέσουν τις
ελπίδες και τα προβλήµατά τους στην κατ΄ όνοµα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ
θεωρώντας την ως τη τελευταία “ρεαλιστική” λύση για τα προβλήµατα τους. 

Ευτυχώς, για τα αγωνιζόµενα κοινωνικά κοµµάτια, από τους δύο πρώτους µήνες
της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, η ίδια η κρίσιµη καµπή για το διεθνές
κεφάλαιο δεν τους άφησε περιθώρια για εντυπώσεις, και η διγλωσσία τους έγινε
φανερή σε όσους και όσες είχαν τα αυτιά να ακούσουν και τα µάτια να δουν.

∆εν ισχυριζόµαστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κινηµατική γείωση και επαφή,
αντιθέτως -κακώς που αφήναµε χώρο, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα-. Η
γνωστή παλιά τακτική των αριστερών και δεξιών ψηφοθήρων -κυρίως των



πρώτων-, ήταν η συµµετοχή τους σε αγώνες µε
σκοπό να αντλήσουν από αυτούς την ανάλογη
υπεραξία µετατρεπόµενη σε ψήφους. Με
κίνητρο την απόκτηση νέων ψηφοφόρων
έχουν πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν
χιλιάδες επερωτήσεις στη βουλή ή έχουν
σχηµατίσει µπλοκ σε πορείες και
συγκεντρώσεις. Κατάφεραν να παίξουν το
ρόλο του διαµεσολαβητή ανάµεσα στα
κινήµατα και στην κυβέρνηση όσο βρίσκονταν
στην αντιπολίτευση, αλλοιώνοντας τα
χαρακτηριστικά αγώνων, προωθώντας την καρτερικότητα, την
κοµµατικοποίηση, και την ελπίδα του ότι έρχονται σε λίγο στα πράγµατα. Τα
αποτελέσµατα γνωστά.. .

Ο ΣΥΡΙΖΑ προωθώντας ένα πρόγραµµα διαχείρισης της οικονοµικής κρίσης
περισσότερο «ανθρωπιστικό» καλούσε εξαρχής σε ένα «κοινό εθνικό µέτωπο».
∆εν είναι η πρώτη φορά που το επιχείρηµα για εθνική συσπείρωση και
κατάργηση των κοινωνικών τάξεων (έως ότου ξεπεραστεί η κρίση, όπως είχε πει
η περσόνα Βαρουφάκης) χρησιµοποιείται ως τακτική διαχείρισης των
καταπιεσµένων και εκµεταλλευόµενων.

Η πλάνη που είχε συνεπάρει µια µερίδα καταπιεσµένων που είτε δεν βρήκαν τη
δύναµη να αγωνιστούν, είτε άφησαν τους αγώνες τους να αφοµοιώνονται από
την αριστερή εκδοχή του καπιταλιστικού συστήµατος, πασπαλίζεται εκ νέου µε
µία απολίτικη αλλά όχι αντιπολιτική άχνη, µε µια άχνη που επικαλύπτει τις
ταξικές και κοινωνικές αντιθέσεις µε το ευφυολόγηµα της εθνικής ενότητας.
Έθνος και πάλι λοιπόν, από την “αριστερά” αυτή τη φορά για να παλέψουµε
εργαζόµενοι και αφεντικά µαζί απέναντι στους δανειστές, αλλά µέσα στο ευρώ.
Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Έτσι µε τις ευλογίες της κυβέρνησης είδαµε την
επιστροφή των σηµαιοστολισµένων
αγανακτισµένων στις πλατείες κατά τις πρώτες
κρίσιµες συνεδριάσεις του eurogroup, που στάθηκαν
στους δρόµους εκ νέου διαταξικά, δίπλα στην
κυβέρνηση για µια καλύτερη διαπραγµάτευση µε
την Ε.Ε. (και ούτε καν εναντίον της). Αυτό είναι ένα
ακόµη σηµάδι των µπερδεµένων καιρών που ζούµε.
Την κυβέρνηση στήριζαν πλέον εκτός από τη Γιάννα
Αγγελοπούλου, τον Κοντοµηνά αλλά και µια µεγάλη
µερίδα του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου (που

αύξησε τα κέρδη του µέσα από την υποτίµηση της εργασιακής δύναµης των από
τα κάτω, µέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις, µέσα από φορο-ελαφρύνσεις
βιοµηχανιών και εφοπλιστών στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας) και αρκετές
χιλιάδες κόσµου (από όλο το φάσµα της αριστεράς και της δεξιάς παράταξης).

Σημείο των καιρών οι συγκεντρώσεις

υποστήριξης της νέας αριστερής

κυβέρνησης

Άλλο ένα σημείο των καιρών:

αποτυχημένες διαδηλώσεις της

ελληνικής αστικής τάξης



Σαν κερασάκι στην τούρτα είδαµε και το δηµοψήφισµα το οποίο όπως και αν το
είδε ή θέλησε να παρέµβει η κάθε αναρχική οµάδα, δεν αποτέλεσε τίποτα
παραπάνω από µια αποτυχηµένη µπλόφα της κυβέρνησης στα πλαίσια των
διαπραγµατεύσεων. Επαναλαµβάνουµε δε, πως αν και αναγνωρίζουµε την
ταξική χροιά που έδωσε σε αυτό µερίδα των ψηφοφόρων του “όχι”,
οργανωµένων οµάδων ή µη, το δηµοψήφισµα όντως συµπύκνωσε αλλά δε θα
µπορούσε ποτέ να εκφράσει προωθητικά για την υπόθεση της ανθρώπινης
χειραφέτησης, τους ταξικούς και κοινωνικούς συσχετισµούς της περιόδου. Ήταν
ένα ψεύτικο ερώτηµα, ένα ανούσιο ερώτηµα που από τα πάνω τέθηκε και όπως
ήταν αναµενόµενο από τα πάνω µεταφράστηκε κατά το δοκούν. Άφησε όµως και
κάτι: το ποιοι συντάχθηκαν µε το “ναι”, ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσε παράδειγµα
για το που οδηγεί η κουλτούρα της ανάθεσης. Πλέον, κανείς δεν µπορεί να λέει
ότι δεν ξέρει, όταν αναθέτει τα όχι του προς διαχείριση στα χέρια τρίτων.

Εν τέλει, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υποσχέθηκε και πολλά παραπάνω απ' όσα έκανε: ήρθε
να διαχειριστεί την κρίση του κεφαλαίου προς όφελος του και όφελος του
κεφαλαίου δεν είναι µόνο το παραπάνω δυνατό αποκοµιζόµενο κέρδος, αλλά και
η έλλειψη αντίστασης στην διαδικασία που θα το κάνει να επιτύχει αυτό το
σκοπό.

Όλα αυτά προφανώς ήταν µερικά από τα πρώτα σηµάδια της επικείµενης
µνηµονιακής πολιτικής που ακολούθησε η παρούσα συγκυβέρνηση. Στο σήµερα
δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους προκάτοχούς της, πέρασε τα πιο
επονείδιστα, επαχθή, µη βιώσιµα για την τάξη µας (:P) µέτρα, αναίµακτα, µε τα
κινήµατα να έχουν µείνει παγωτό µπροστά σε µια στροφή που όλοι λίγο πολύ
περιµέναν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ή τουλάχιστον το πλειοψηφικό κοµµάτι του θα έπαιρνε.
Προ των πυλών λοιπόν είναι η εφαρµογή εξώσεων πρώτης κατοικίας, νέοι φόροι
και αυξήσεις στον ΦΠΑ βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, οι µειώσεις σε µισθούς,
οι αυξήσεις στα εισιτήρια των µέσων µαζικής µεταφοράς κ.α.

ΌΌσσεεςς φφοορρέέςς κκιι αανν χχρρεειιαασσττεείί κκιι ααππ'' ττηηνν ααρρχχήή :: σσυυµµµµεεττέέχχοουυµµεε κκααιι οοξξύύννοουυµµεε ττοουυςς
κκοοιιννωωννιικκοούύςς κκααιι ττααξξιικκοούύςς ααγγώώννεεςς

Τόσο τα εκλογικά αποτελέσµατα όσο και το δηµοψήφισµα του περασµένου
καλοκαιριού συνοδευόµενα από τις ανάλογες κωλοτούµπες έδειξαν µε τον πλέον
ξεκάθαρο τρόπο τα όρια της εκπροσώπησης αλλά και το αποτέλεσµα της
υπαναχώρησης των αγώνων και των κινηµάτων.

Βρισκόµαστε ξανά σε ένα σηµείο µηδέν, µε τον
κόσµο του ανταγωνιστικού κινήµατος αλλά και
ευρύτερα τους καταπιεσµένους να βρίσκονται σε
αγωνιστική κατάθλιψη, βυθισµένοι στην
ηττοπάθεια, την µοιρολατρεία, την παραίτηση και
µε τους επιµέρους αγώνες άνευρους και
κινούµενους στη λογική “να σώσουµε ότι σώζεται”
ενώ ζητούµενο είναι να δώσουµε το έναυσµα για την
γενικευµένη κοινωνική και ταξική αντεπίθεση.

Ο αγώνας ενάντια στα μεταλλεία

εξαπλώθηκε από το βουνό σε πολλές

πόλεις της Ελλάδας.



Γι' αυτό και ως ένα πρώτο βήµα, οφείλουµε να ξαναπιάσουµε από την αρχή το
νήµα του κάθε µικρού και µεγάλου αγώνα που εκδηλώνεται και να τον
σηκώσουµε στις πλάτες µας ωσότου να µπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια
στηριζόµενος από περισσότερους αγωνιζόµενους και περισσότερες
αγωνιζόµενες.

Από τον αγώνα για την υπεράσπιση της φύσης κι από τη συµµετοχή στις
απεργίες µέχρι την εναντίωση σε πιθανές εξώσεις, κοψίµατα ρεύµατος, αυξήσεις
εισιτηρίων κ.ο.κ. αυτοί οι αγώνες πρέπει να κρατηθούν ζωντανοί, ενώ
ταυτόχρονα πρέπει να δηµιουργηθούν νέες εστίες αντίστασης τόσο µε κοινωνικά
όσο και µε πολιτικά κριτήρια, για να αρχίζει ο κόσµος του αγώνα να
ξαναβρίσκει την εµπιστοσύνη στα αποτελέσµατα της ίδιας του της δράσης.

Ιδιαίτερη σηµασία αυτή την περίοδο οφείλουµε να δώσουµε και στην καταστολή
που βιώνουν οι µετανάστες από τα καθεστώτα στις χώρες τους, από το Ελληνικό
κράτος ως ενδιάµεσο ή τελικό σταθµό, αλλά και από τα Ευρωπαϊκά κράτη ως
σύνολο.

Το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγµή
προετοιµάζεται για να διαχειριστεί το ότι οι
µεταναστευτικές ροές δεν είναι πλέον κερδοφόρες
για τα αφεντικά, καθώς οι ανάγκες του
κεφαλαίου για σύγχρονους δούλους σιγά σιγά
καλύπτονται και τα σύνορα έχουν αρχίσει να
κλείνουν και φράχτες έχουν ήδη υψωθεί στα
σύνορα µε τα Σκόπια. Οι χιλιάδες µετανάστες που
θα εγκλωβιστούν στη χώρα µας θα πρέπει είτε να
χρηµατοδοτήσουν την µαύρη οικονοµία των
µπάτσων και των δουλεµπόρων για να παν στον
τελικό προορισµό τους, είτε να εκδιωχθούν πίσω στις χώρες τους από τις οποίες
έφυγαν επειδή ο δυτικός κόσµος τις φόρτωσε µε φτώχεια, δικτατορίες, πολέµους.

Έτσι αναζητά νέα µέρη (αποµακρυσµένα από τον αστικό ιστό) για τη µελλοντική
εγκατάστασή τους ωσότου τους διώξει και σύντοµα θα αρχίσει να στέλνει σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης όσους θεωρεί “παράνοµους”, ενώ άλλους θα
συνεχίσει να τους δολοφονεί στο Αιγαίο. Ταυτόχρονα, η ηµεροµηνία λήξης της
φιλάνθρωπης αφήγησης του “προσφυγικού” κοντεύει και όταν τα κανάλια
θελήσουν θα βάλουν στην ατζέντα την αγανάκτηση των νοικοκύρηδων µε τους
µετανάστες, δηµιουργώντας ταυτόχρονα όντως αγανακτισµένους νοικοκυραίους.

Όλοι εµείς λοιπόν, που ως εχθρό µας αναγνωρίζουµε τα κράτη και τον
καπιταλισµό, που παλεύουµε ενάντια στα σύνορα και στα τείχη που χωρίζουν
τους ανθρώπους, όπως έχουµε προσπαθήσει να οργανώσουµε την αλληλεγγύη
µας όλο αυτό το διάστηµα µε τη συλλογή και το µοίρασµα τροφίµων αλλά και µε
την παρουσία µας στους δρόµους, οφείλουµε να επιδείξουµε ακόµη µεγαλύτερη
ετοιµότητα τις µέρες που έρχονται.

Από τη µια να επικοινωνήσουµε τις πραγµατικές αιτίες του µεταναστευτικού

Μετανάστες στην Ειδομένη

μπλοκάρουν τις ράγες του τρένου



ζητήµατος σε όλες τις γειτονιές, να µην αφήσουµε χώρο στο ρατσισµό να
εξαπλωθεί και να αναδείξουµε την αναγκαιότητα του να τσακίσουµε την
καπιταλιστική µηχανή. Όλοι εµείς που, ανεξαρτήτου φυλής βιώνουµε τον κόσµο
ως κοµµάτι των εκµεταλλευοµένων, όλοι εµείς που, δεν έχουµε τίποτα να
χωρίσουµε αναµεταξύ µας, αλλά έχουµε πολλά να χωρίσουµε µε τους κοινούς
εκµεταλλευτές και καταπιεστές µας.

Από τη άλλη πρέπει να έρθουµε σε άµεση επαφή µε τους µετανάστες και να
επιχειρήσουµε από κοινού να καλύψουµε σε πρώτο βαθµό τις βιοτικές τους
ανάγκες (σίτιση-στέγαση) και σε δεύτερο βαθµό να διερευνήσουµε τις
πιθανότητες κοινού αγώνα. Επιδεικνύοντας άµεσα αντανακλαστικά, έµπρακτη

αλληλεγγύη, θα µπορέσουµε να βάλουµε
πραγµατικούς φραγµούς στην επέλαση της
κυριαρχίας, αρκεί να εκκινούµαστε από ταξική
αλληλεγγύη και όχι από φιλανθρωπία. Στήνοντας
δίκτυα επικοινωνίας ανάµεσα σε διωκόµενα,
παρανοµοποιηµένα, υποτιµηµένα και αγωνιζόµενα
υποκείµενα της τάξης µας θα κάνουµε πιο δύσκολο
το έργο της κατασταλτικής στρατηγικής όλων των
κρατών.

Εν ολίγοις, αυτό που πρέπει βήµα-βήµα να κάνουµε είναι να συγκροτήσουµε ένα
κίνηµα που θα συνεχίσει ή θα “αναστήσει” τους αγώνες που έσβησαν µετά το
2012, ετοιµάζοντας το έδαφος έτσι ώστε οι επόµενες κατεβασιές µας στο δρόµο
να γίνουν πιο συνειδητά, πιο οργανωµένα, πιο αποφασιστικά, αλλά και
αυτόνοµα από κόµµατα και συνδικαλιστικές ηγεσίες -ταυτόχρονα λόγω
θεώρησης αλλά και εµπειρίας-.

Είναι οι σκληροί, ακηδεµόνευτοι, συγκρουσιακοί αγώνες που η δικιά µας γενιά
πρέπει να δώσει για να σταµατήσουν να πληρώνουν οι φτωχοί τα σπασµένα της
κρίσης, που χρειάζεται η ιστορία για να ξεκουνήσει από το βάλτο του
καπιταλισµού. Οι αγώνες που θα βάλουν φωτιά τόσο στην δική µας αδράνεια
που µας οδηγεί στην ηττοπάθεια όσο και στα σχέδια των κυρίαρχων που
γίνονται όλο και πιο άπληστοι.

ΑΑππόό ττηη δδοουυλλεειιάά ττοουυ µµυυρρµµηηγγκκιιοούύ σσττηη σσύύννδδεεσσηη ττωωνν εεππιιµµέέρροουυςς ααγγώώννωωνν

ΗΗ δδοουυλλεειιάά σσττοο εεππίίππεεδδοο ττηηςς κκααθθηηµµεερριιννόόττηηττααςς,, η δουλειά εκεί που γεννιούνται οι
κοινωνικές και ταξικές αντιθέσεις, η δουλειά µέσα στο χώρο εργασίας, αλλά και
µέσα στη γειτονιά, στο χώρο φοίτησης, στα σχολεία, είναι ένα από τα καθήκοντα
των αναρχικών.

Περαιτέρω, σήµερα, που δεν υπάρχει η πολυτέλεια
να διαλέξουµε το πού θα συµµετέχουµε µέσα στους
λιγοστούς αγώνες που υπάρχουν, οφείλουµε να
φέρουµε σε επαφή και να παλέψουµε συλλογικά
τόσο για την υπεράσπιση της ΒΙΟΜΕ και για το
δάσος στις Σκουριές, όσο και για τους µετανάστες Αλληλεγγύη από τη ΒΙΟΜΕ στην

αγωνιζόµενη Χαλκιδική



στη Ειδοµένη και στα κέντρα «φιλοξενίας» ειδικά τώρα που τα σύνορα έκλεισαν,
όσο και για την κατάργηση της Κυριακάτικης εργασίας µε αποκλεισµούς
καταστηµάτων και απεργιακές περιφρουρήσεις. Να συνδέσουµε τις διαδηλώσεις
και τις καταλήψεις στις σχολές και στα σχολεία, τις παρεµβάσεις για τους
φυλακισµένους επαναστάτες, τους αγώνες για τις αυξήσεις στα εισιτήρια στα
µέσα µαζικής µεταφοράς µε τον αγώνα ενάντια στην κρατική καταστολή και να
οργανώσουµε τις περιφρουρήσεις των γειτονιών µας για να αποφευχθεί το
κόψιµο του ρεύµατος και οι επικείµενες εξώσεις.

Για τον κάθε έναν από τους παραπάνω αγώνες µπορεί να γραφτούν πολλές
σελίδες κριτικής, κάτι που είναι χρήσιµο να κάνουµε, συνεχώς µε το κάθε τι.
Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να έχουµε στο νου µας πως δουλειά των αναρχικών δεν
είναι -εξ αποστάσεως- να κριτικάρουν κάθε αγώνα ως “βρώµικο” και να
εφευρίσκουν λόγους για την απουσία τους αλλά να βουτάν µέσα στους αγώνες,
να αναλύουν τις αιτίες που τους γέννησαν, να βρίσκουν τις προοπτικές τους, να
τους οξύνουν, να τους φέρνουν σε επαφή και να βρίσκουν αφορµές για την
ολοένα και πιο πυκνή, ολοένα και πιο ουσιαστική παρέµβασή τους. ∆ουλειά µας
είναι να αποδεικνύουµε πως κανένας αγώνας δεν είναι από τα πριν ηττηµένος,
και όχι να γκρινιάζουµε, ξεχνώντας επιδεικτικά πολλές φορές τις δικές µας
συµβάσεις.

Οπότε διευκρινίζουµε πως για εµάς, συµµετοχή στους αγώνες δε σηµαίνει άκριτη
ακολούθηση των αποφάσεων άλλων οργανωµένων µειοψηφιών που δρουν µέσα
σε αυτούς (κόµµατα, συνδικαλιστικοί φορείς κλπ). Αλλά αντίθετα σηµαίνει
διαρκής πάλη και µέσα στον αγώνα για να προπαγανδίσουµε όχι µόνο τις
αναρχικές θέσεις, όχι µόνο την προοπτική της κοινωνικής επανάστασης και της
αναρχίας.

Αλλά κύρια και σε πρώτο βαθµό, τον αντιϊεραρχικό τρόπο οργάνωσης που
µπορεί να δώσει στον αγώνα τη διάρκεια και τα χαρακτηριστικά που τα ίδια τα
υποκείµενα θα θελήσουν, την αντιθεσµικότητα που θα κάνει πιο δύσκολη τη
διαχείριση του αγώνα από το κράτος και τους µηχανισµούς αφοµοίωσης που έχει
στη δούλεψή του, τη θέαση του ίδιου του αγώνα µέσα από µια συνολική ταξική
και κοινωνική αφετηρία και την επαφή του στη βάση της αλληλεγγύης µε άλλους
αγώνες. Κι από τη στιγµή που ένας πολιτικός χώρος, ο χώρος των αναρχικών
στην προκειµένη περίπτωση, έχει τη θέληση και τη δυνατότητα να παρεµβαίνει
οργανωµένα και µε σχέδιο σε αυτούς τους αγώνες µε σκοπό τη συνολικοποίηση
των αιτηµάτων τους και την εκτροπή τους, τότε µπορεί και πρέπει να παίξει και
τον ρόλο του συνδετικού κρίκου αναµεταξύ τους.

Για αυτό ένα άλλο, εξίσου σηµαντικό καθήκον των αναρχικών, εείίννααιι ηη
ππρροοσσππάάθθεειιαα σσύύννδδεεσσηηςς ααυυττώώνν ττωωνν ααρρννήήσσεεωωνν,, ααυυττώώνν ττωωνν ααγγώώννωωνν. Αυτό που
πρέπει να γίνουµε είναι η συγκολλητική ουσία µεταξύ κάθε κοινωνικού και
ταξικού αγώνα, όσο µερικός κι αν φαντάζει από µόνος του. Άλλωστε η σύνδεση
αυτή είναι που θα του δώσει και πιο συνολικά χαρακτηριστικά.

Μιλώντας όµως για οργάνωση και σχέδιο πρέπει να πούµε πως εκτός από τη
δουλειά στο κοινωνικό πεδίο οφείλουµε να δουλέψουµε και µέσα στους δικούς
µας κύκλους. ΠΠρρέέππεειι νναα εεφφεεύύρροουυµµεε ααννααββααθθµµιισσµµέένναα µµοοννττέέλλαα οορργγάάννωωσσηηςς ττωωνν



ίίδδιιωωνν ττωωνν ααννααρρχχιικκώώνν,, για να µπορέσουµε να:

-επικοινωνήσουµε µε γόνιµο τρόπο τις διαφορές στην
ανάλυση και στη δράση

-συντονίσουµε τις µικρές µας δυνάµεις για τα µέγιστα
δυνατά αποτελέσµατα

-να αρχίσουµε να εφαρµόζουµε ένα από κοινού
δοµηµένο στρατηγικό πλάνο που θα κάνει ρεαλιστικό

το πρόταγµα της κοινωνικής/ ταξικής επανάστασης

Η διαδικασία της κοινωνικής παρέµβασης µε την αναβάθµιση της αναρχικής
οργάνωσης είναι µια διαδικασία που οφείλει να είναι παράλληλη και
αλληλοτροφοδοτούµενη, για να επικαιροποιεί και να γειώνει τη θεώρησή και την
πρακτική µας αλλά και για να απευθύνει διαρκές και διακριτό κάλεσµα για
αναρχικό αγώνα στους κόλπους των καταπιεσµένων. Όπως παράλληλα πρέπει
να δοµούνται οι σχέσεις, οι τακτικές και οι πρακτικές εκείνες που θα
αντιστρέψουν το ηττοπαθές κλίµα που κυριαρχεί προσωρινά στη συλλογική
νόηση των καταπιεσµένων και θα τους δώσουν τις δυνατότητες να κερδίσουν
άµεσα πράγµατα µέσα από την ίδια τους τη δράση, να σπάσουν τον τσαµπουκά
κράτους και αφεντικών, να σταθούν µε αξιοπρέπεια απέναντι στην κρατική και
παρακρατική βία.

∆∆οοµµέέςς ααυυττοοάάµµυυννααςς κκααιι ππεερριιφφρροούύρρηησσηηςς ττωωνν κκοοιιννοοττήήττωωνν ααγγώώνναα, των πορειών,
των διωκόµενων αγωνιστών, των µεταναστών δεν συνεπάγονται
στρατιωτικοποίηση, αλλά σχέσεις, θέληση, φαντασία, οργάνωση, σπάσιµο του
φόβου, επιθετική πρωτοβουλία, προετοιµασία σε υλικό επίπεδο και τη δύναµη
που µας δίνει η συλλογική παρουσία µας στους δρόµους.

ΝΝαα σσυυννθθέέσσοουυµµεε ττοο εεππαανναασσττααττιικκόό σσχχέέδδιιοο ττηηςς εεπποοχχήήςς µµααςς

Από τη στιγµή που οι καταπιεσµένοι αντιληφθούν τη δύναµη τους όταν
στέκονται συλλογικά στον αγώνα και στη ζωή, είναι πιθανό να ηττηθούν
στρατιωτικά, είναι πιθανό να φοβηθούν, να παραιτηθούν, να κουραστούν, να
γίνουν ίσως χειρότεροι σκλάβοι και από ότι υπήρξαν πιο πριν. Αλλά
διαβάζοντας στοιχειωδώς την ιστορία και ορµώµενοι ταυτόχρονα από το πώς
εµείς αντιληφθήκαµε τους εαυτούς µας εκ νέου όταν είδαµε χειροπιαστά
αποτελέσµατα -σε µικροκλίµακα έστω- της συλλογικής µας δράσης, µπορούµε
να πούµε πως η απελευθέρωση της πιθανότητας του επαναστατικού
προτάγµατος µπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ακόµα και για εµάς τους
ίδιους, που και καλά, το προωθούµε. Σ” αυτό το σηµείο είναι που πρέπει να
παρέµβουµε ακόµα πιο διεισδυτικά και να αρχίζουµε να διαµορφώνουµε τους
όρους που θα βαθύνουν όσο περισσότερο γίνεται το ρήγµα µε την προηγούµενη
κατάσταση ζωής.

Πέρα λοιπόν από ζητήµατα τακτικής και µέσων αγώνα, έχει µεγάλη σηµασία για
εµάς να προσπαθήσουµε από τα πριν και έχοντας µια στοιχειώδη αντίληψη για
το τι µας οδήγησε στην πιο ύπουλη µορφή σκλαβιάς, να δώσουµε ένα
βραχυπρόθεσ



µο αλλά και ένα µακροπρόθεσµο σκεπτικό για τον τρόπο που η εξεγερτική
κίνηση που καθόλου απίθανα µπορεί να βιώσουµε τα επόµενα χρόνια θα
µετατραπεί σε αντικρατική και αντικαπιταλιστική επανάσταση.

Η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η µη αναγνώριση του χρέους -προφανώς
όχι στα πλαίσια ενός έθνους-κράτους αλλά στα πλαίσια της αρχής της
χειραφέτησης της τάξης που επωµίζεται τόσο το χρέος όσο και τις πολιτικές της
Ε.Ε.-, η διάλυση του κρατικού µηχανισµού, η κατάργηση σωµάτων ασφαλείας
και στρατού, η απαλλοτρίωση όλου του κεφαλαίου και η -ανάλογα µε τις
ανάγκες- κοινωνικοποίησή του, η καταστροφή κάθε µορφής εγκλεισµού
(φυλακές, στρατόπεδα συγκέντρωσης, ψυχιατρεία), η κατάργηση τραπεζικού
συστήµατος, το χτίσιµο δικτύων ανταλλαγής προϊόντων, η δηµιουργία
αντιϊεραρχικών και οριζόντιων συλλογικών διαδικασιών για τις λήψεις
αποφάσεων, η δικτύωση τους είναι αυτά που πιστεύουµε ότι µπορούµε να
µοιραστούµε σαν άµεσους στόχους µε τους υπόλοιπους καταπιεσµένους.

Ενώ σαν πυξίδα για την ίδια την ολοκλήρωση της επαναστατικής διαδικασίας
χρειάζεται να βρούµε τις κοινές µας βάσεις για να προτάξουµε επιµέρους
προεκτάσεις της όπως:

--ΗΗ ααπποοααννάάππττυυξξηη κκααιι ηη ππααύύσσηη ττηηςς ααλλόόγγιισσττηηςς εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς ττοουυ ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς

--ΗΗ ααπποοαασσττιικκοοπποοίίηησσηη κκααιι ηη κκοοιιννοοττιικκήή σσυυµµββίίωωσσηη σσεε ααρρµµοοννίίαα µµεε ττηη φφύύσσηη

--ΗΗ ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη ττηηςς ααννθθρρώώππιιννηηςς δδηηµµιιοουυρργγιικκόόττηηττααςς κκααιι ηη εεππααννεεννοοπποοίίηησσηη ττηηςς
εερργγαασσίίααςς µµεε ττοο όόλλοονν ττηηςς ααννθθρρώώππιιννηηςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς κκααιι κκααττ”” εεππέέκκτταασσηη ηη
εεθθεελλοοννττιικκήή σσυυννεειισσφφοορράά γγιιαα ττηηνν κκοοιιννόόττηητταα ττηηςς οοπποοίίααςς κκάάπποοιιοοςς//κκάάπποοιιαα ααπποοττεελλεείί
κκοοµµµµάάττιι

--ΗΗ εελλεευυθθεερριιαακκήή ββιιωωµµααττιικκήή µµεεττάάδδοοσσηη ττηηςς γγννώώσσηηςς σσττηη θθέέσσηη ττηηςς εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς
δδιιααδδιικκαασσίίααςς

--ΗΗ εεππααννααφφοορράά ττηηςς δδυυννααττόόττηηττααςς ααυυττοοκκααθθοορριισσµµοούύ ττοουυ ααττόόµµοουυ ωωςς σσυυλλλλοογγιικκοούύ
όόννττοοςς µµέέσσαα σσττηηνν κκοοιιννωωννιικκήή ζζωωήή εείίττεε ααυυττόό ααφφοορράά ττιιςς πποολλιιττιισσττιικκέέςς εείίττεε ααυυττόό
ααφφοορράά ττιιςς σσεεξξοουυααλλιικκέέςς ττοουυ ππρροοττιιµµήήσσεειιςς

--ΗΗ,, µµεε λλίίγγαα λλόόγγιιαα,, δδόόµµηησσηη ττηηςς ααννααρρχχιικκήήςς κκααιι ααττααξξιικκήήςς οορργγάάννωωσσηηςς ττωωνν
ααννθθρρώώππωωνν χχωωρρίίςς εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηη ,, κκααττααππίίεεσσηη ,, εεξξοουυσσίίαα,, πποουυ θθαα κκααττααρργγήήσσεειι ττηηνν
ααττοοµµιικκήή ιιδδιιοοκκττηησσίίαα κκααιι ττοονν ααννττααγγωωννιισσµµόό µµεεττααξξύύ ττωωνν υυπποοκκεειιµµέέννωωνν.. Που θα
βασίζεται στην αλληλεγγύη, στην αυτοοργάνωση, στην ελευθερία ως την υλική
πλέον επιλογή του καθενός ξεχωριστά και όλων µαζί να καθορίσουν τη ζωή
τους, τις ανάγκες, τις επιθυµίες τους.

Αυτός είναι πιστεύουµε ο καθοριστικός παράγοντας, που µπορεί να µετατρέψει
την αναρχία από ευκαιριακή ενασχόληση ανάµεσα στις εξεταστικές, σε
συνειδητή επιλογή ζωής, επιλογή άξια για να αγωνιστείς, άξια για να
πολεµήσεις. Αυτός είναι, πιστεύουµε και ο καθοριστικός παράγοντας για να
µετατραπεί ένα µπάχαλο σε µια εξέγερση και µια εξέγερση σε επανάσταση. Το
να καταφέρουν οι άνθρωποι, πρώτα ατοµικά και µετά συλλογικά, να πουν ότι



δεν µπορούν ή και δεν αξίζει να ζουν µε τα προβλήµατα που βιώνουν, να
αντιληφθούν την αιτία των προβληµάτων τους, να προετοιµάσουν την
κατάργησή της και και να τολµήσουν να ονειρευτούν αλλά και να
πραγµατοποιήσουν την υπέρβασή της.

ΗΗ ΛΛΥΥΣΣΗΗ ΒΒΡΡΙΙΣΣΚΚΕΕΤΤΑΑΙΙ ΣΣΤΤΑΑ ∆∆ΙΙΚΚΑΑ ΜΜΑΑΣΣ ΧΧΕΕΡΡΙΙΑΑ

Κοµµάτι των καταπιεσµένων, των αποκλεισµένων, των από τα κάτω, της
κατακερµατισµένης εργατικής τάξης, οι αναρχικοί και οι αναρχικές οφείλουµε
να είµαστε ξεκάθαροι στην κοινότητα όσων δεν µπορούν, όσων δεν θέλουν να
υποµείνουν τον κρατικό και καπιταλιστικό ζυγό.

Πιστεύουµε στη δυνατότητα των ανθρώπων να ζήσουν χωρίς το κρατικό
καρκίνωµα πάνω από τις ζωές τους και µέσα στις σχέσεις τους και αυτή είναι
µια καλή στιγµή για να αναδείξουµε πως ουτοπία είναι το να θεωρούµε πως
µπορούµε να ζήσουµε ανθρώπινα µέσα στα πλαίσια του καπιταλισµού και όχι το
να θέλουν οι άνθρωποι να σπάσουν τις αλυσίδες που τους κρατούν
υποταγµένους.

Είναι στο χέρι µας να κάνουµε την καπιταλιστική κρίση, απαρχή της κοινωνικής
επανάστασης και να στείλουµε κράτος και κεφάλαιο στα σκουπίδια της
ιστορίας.

Είναι στο χέρι µας η ζωή, είναι στο χέρι µας η ελευθερία.

Πανό κατά τη διάρκεια αποκλειµού πολυκαταστήµατος και πορείας στο κέντρο της

πόλης σχετικά µε την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας (13/12)
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