
ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

Αναγκαία συνθήκη του εκάστοτε εξουσιαστικού συστήματος είναι αυτή της 
εκμετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο και η λεηλασία της φύσης και των ανθρώπινων 
σχέσεων με σκοπό το κέρδος. Συνθήκη που οδηγεί στην καταπίεση των περισσότερων μέσω 
της νομιμοποιημένης κυριαρχίας των λίγων. Κυριαρχία που εδραιώνεται με τη δημιουργία των 
νόμων οι οποίοι είναι η επιβολή κανόνων στους άλλους με μοναδικό σκοπό τη διατήρηση των 
προνομίων που έχει ο εκάστοτε νομοθέτης. Ο νόμος για να αποκτήσει υπόσταση έχει ανάγκη 
από την κρατική προπαγάνδα για τη νομιμοφροσύνη και την υποταγή. 

Έτσι η εξουσία με κάθε μέσο προσπαθεί να κερδίσει την κοινωνική συναίνεση. Μια 
κοινωνική συναίνεση σε μια αντικοινωνική πολιτική, που ως στόχο έχει την εδραίωση της 
κυριαρχίας της και τη μεγιστοποίηση των κερδών της. 

Παρ' όλη τη φαινομενική παθητικότητα της κοινωνίας τα τελευταία χρόνια έχουν 
ξεσπάσει σημαντικές στιγμές αντίστασης όπως οι φοιτητικές διαδηλώσεις-καταλήψεις εδώ και 
3 χρόνια, ο αγώνας των φυλακισμένων με εξεγέρσεις και μαζικές απεργίες πείνας. Σημαντικές 
στιγμές αντίστασης έχουν ξεσπάσει και σε τοπικό επίπεδο με κυρίαρχο πλαίσιο τη λεηλασία 
της φύσης απο το κράτος ή μεγαλοεπιχειρίσεις με παραδείγματα τον αγώνα κατοίκων 
Λευκίμμης ενάντια στα Χ.Υ.Τ.Α. και τις επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, τον αγώνα των 
κατοίκων των Άνω Λιοσίων ενάντια στη χωματερή, τον εδώ και δεκαετίες αγώνα των κατοίκων 
της Χαλκιδικής ενάντια στα μεταλλεία χρυσού.

Κορυφαία στιγμή αντίστασης υπήρξε η εξέγερση του Δεκέμβρη. Μια εξέγερση που 
έκανε την εξουσία να χάσει τη σιγουριά της κυριαρχίας της. Μια εξέγερση που έδειξε πως η 
κοινωνία μπορεί να έχει ακόμα υγιή αντανακλαστικά, μια εξέγερση που έδωσε θάρρος στους 
από κάτω και μας έκανε να πιστέψουμε πως τίποτα δεν είναι ανέφικτο.
            Είδαν να χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους...  .

Το τέρας ήταν πια ευάλωτο. Έτσι οι εξουσιαστές ενοποιημένοι όλοι μαζί από τη ΝΔ και 
το ΠΑΣΟΚ μέχρι το ΛΑΟΣ και το ΚΚΕ άρχισαν την αντιεξέγερση με το πιο δυνατό όπλο που 
έχουν που είναι τα ΜΜΕ, Μέσα Μαζικής Χειραγώγησης, κάνοντας ιδεολογικό πόλεμο στα 
κομμάτια της εξέγερσης και στις πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν. Έφτιαξαν γελοίους νόμους 
για την ποινικοποίηση της κουκούλας και εισαγγελικές εντολές για την προσκείμενη καταστολή 
των καταλήψεων ενώ άρχισαν και τις συνεχείς επιχειρήσεις σκούπα στους μετανάστες. 
'Έβγαλαν στο δρόμο το παρακράτος που το χρησιμοποιούν για να κάνει τις δουλειές που 
εκείνοι δεν μπορούν. 
       Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι επιθέσεις σε αυτοδιαχειριζόμενους χώρους μέσα 
στο καλοκαίρι όπως στη κατάληψη Villa Amalias, στη κατάληψη Φάμπρικα Υφανέτ, στο 
αυτοδιαχειριζόμενο ραδιόφωνο Radio Revolt, οι συνεχείς επιθέσεις κατά των μεταναστών και 
των χώρων όπου συνευρίσκονται. Η αντιρατσιστική πορεία στις 7 Ιούλη μόλις έφτασε στον Αγ. 
Παντελεήμονα δέχτηκε επίθεση παρακρατικών με πέτρες κάτω από την προστασία και την 
ανοχή των ΜΑΤ.

Ρουφιάνοι δημοσιογράφοι καθημερινά σπέρνουν φόβο παρουσιάζοντας μετανάστες-
κλέφτες, μετανάστες-δολοφόνους, άγριους κουκουλοφόρους από τους οποίους κινδυνεύεις 
κάθε στιγμή, πανδημίες όπως η νόσος των χοίρων, (η επικινδυνότητα της οποίας είναι ένα 
προϊόν παραπληροφόρησης που έχουν στήσει οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες αφού ακόμη 
και ο ιατρικός σύλλογος Βόλου ενημέρωσε  και συμβούλεψε τον κόσμο να μην αγοράζει τα 
φάρμακα για τη γρίπη) υψηλούς δείκτες εγκληματικότητας. Αυτό που προωθούν είναι το 
κοινωνικό αίτημα για ασφάλεια, που φυσικά το κράτος ως από μηχανής θεός θα μας 
προσφέρει απλόχερα. Έτσι, η επίθεση στις κοινωνικές και προσωπικές 
ελευθερίες(χρησιμοποίηση καμερών για την παρακολούθηση, φακελώματα όσων 
αντιστέκονται στο υπάρχον σύστημα, ιδιώνυμο για την κουκούλα, νομιμοποίηση οπλοφορίας 
των σεκουριτάδων, καταχώρηση προσωπικών δεδομένων κινητών, διεύρυνση τρομονόμου, 
κ.τ.λ.) θα φανούν ως προστασία του πολίτη. 

Στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης των αντιδράσεων, συμβάλει και το αίτημα για εθνική 
ενότητα με τη συνήθη προβολή θεμάτων όπως το μακεδονικό και το ελληνοτουρκικό 
και με κατάλληλο πλαίσιο τις εκλογές του Ιούνη. 



Με τις εκλογές που σου δίνουν την εντύπωση ότι συμμετέχεις σε αυτό το νταλαβέρι της 
εξουσίας και των προνομίων, που δεν γίνεται τίποτα άλλο απλά αλλάζουν τα πρόσωπα.  Τα 
κόμματα της αριστεράς απο την άλλη στο όνομα της εξέγερσης του Δεκέμβρη κατέβηκαν στις 
εκλογές ξεχνώντας όμως τους φυλακισμένους και τους διωκόμενους που άφησε πίσω της, 
αλλά απλά και ξεκάθαρα ψηφοθηρικά. 

Οι εκλογές όμως ξαναχτύπησαν την πόρτα μας θέλοντας να ξαναψηφίσουμε τι χρώμα 
θα είναι η καταπίεση. Εμείς όμως προτείνουμε τη συνειδητή αποχή. Όχι γιατί δεν θέλουμε να 
αλλάξουμε τον κόσμο αλλά γιατί όπως λέμε ο κόσμος δεν κερδίζεται με προσευχές αλλά ούτε 
και με ψήφους.

Η αυτοοργάνωση και η αλληλεγγύη των καταπιεσμένων με καταλήψεις των 
εκατοντάδων εγκαταλελειμμένων κτιρίων που θα χρησιμοποιούνται για στέγη και για έκφραση, 
με κολεκτίβες στη δουλειά, με γενικές αντιιεραρχικές συνελεύσεις αυτόνομα συντονιστικά 
δράσης στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, με αυτόνομα σωματεία βάσης στους χώρους 
εργασίας και όπου δεν είναι δυνατό με ανοιχτές πολυκλαδικές συνελεύσεις αλληλεγγύης 
εργαζομένων, με λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονίες και όλα αυτά να λειτουργούν σαν μικρές 
κοινότητες που θα συνεννοούνται μεταξύ τους. Κοινότητες που δίνουν και θα δώσουν τη 
μορφή, το περιεχόμενο και τη ριζοσπαστικοποίηση του αγώνα του σήμερα και του αύριο για 
την ανατροπή αυτού του συστήματος εκμετάλλευσης και καταπίεσης.   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/09 στις 20:30
προβολή ντοκιμαντέρ “ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ”

ακολουθεί συζήτηση για το παράλογο των απαγορεύσεων

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/09 στις 20:30
θεατρικό δρώμενο “4 ΣΤΑΣΕΙΣ” 

από τη θεατρική ομάδα V.J.I.

συναυλία  με τους
JAVASPA

SONIC FUZZ
WAXING GIBBOQS

κατάληψη ματσάγγου


