
ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΣΚΛΑΒΟ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Το πολίτικο κατεστημένο, χρεωκοπημένο ηθικά, πολιτικά και οικονομικά, δεν είναι κάτι το 

πρωτόγνωρο. Κοιτάζοντας τη σύντομη ιστορία της Ελλάδας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

μόνο ως ένα προσχεδιασμένο εγχείρημα θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε την οικονομική 

πτώση της. Τόσο της Ελλάδας όσο και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών που 

ακολούθησαν την κρίση. Μπαίνοντας στην ζώνη του ευρώ με την «δημιουργική λογιστική» 

(Greek logistics) Σημίτη παρουσιάζοντας την οικονομία της Ελλάδας ως αρκετά ισχυρή και 

συνεχώς αναπτυσσόμενη, αντίστοιχη των υπόλοιπων κρατών της Ε.Ε., διανύθηκε μία 

περίοδος χάριτος Ποτέ δεν υπήρξε ευημερία. Εκείνη την περίοδο ο κάθε μικροαστός 

μπορούσε να ελπίζει στον καπιταλιστικό παράδεισο. Μέχρι να αρχίσει να διαφαίνεται η 

«φούσκα» του καπιταλισμού ως σύστημα, με το Κραχ του 2008 και την αρχή της 

κατρακύλας. Ακολούθησε πάλι η «δημιουργική λογιστική» αυτή τη φορά από τον Γ. 

Παπανδρέου και με στόχο πλέον την «είσοδο» της Ελλάδας στον μηχανισμό οικονομικής 

στήριξης (Δ.Ν.Τ-Ε.Κ.Τ.). Για να φτάσουμε σήμερα στο οριστικό ξεπούλημα της ανθρώπινης 

ζωής και την ουσιαστική εκμηδένιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κάτι που φυσικά 

συνδέεται με φθηνές επενδύσεις και την ευκαιρία λεηλάτησης της φύσης όπως επιχειρείται 

να γίνει σε διάφορες περιοχές σήμερα. 

Η ολομέτωπη επίθεση των κυριάρχων σε μια περίοδο συνολικής συστημικής κρίσης, 

οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική, αξιακή,  αποκαλύπτει σε όλη της την έκταση την 

αντικοινωνική φύση του καπιταλισμού και αποτελεί απότοκο ενός παγκοσμιοποιημένου 

εκμεταλλευτικού συστήματος. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της επίθεσης αποτελούν: η 

διαρκής όξυνση των συνθηκών εκμετάλλευσης στους χώρους της μισθωτής σκλαβιάς , ο 

αποκλεισμός 1000δων ανθρώπων από τα στοιχειώδη κοινωνικά αγαθά, ο εξαναγκασμός 

στην μετανάστευση, η ένταση της καταστροφής και λεηλασίας του φυσικού κόσμου στο 

όνομα της ανάπτυξης , η όξυνση της καταστολής και του έλεγχου και η προώθηση του 

συγχρόνου ολοκληρωτισμού  

Παίρνοντας τις ζωές στα χεριά μας και βάζοντας τα θεμέλια για μια κοινωνία 

αυτοοργάνωσης και αλληλεγγύης που μέσα από συνεχή αντίσταση και αγώνα με όλα τα 

μέσα εναντία σε κάθε μορφή εξουσίας, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Άλλωστε το έχουν 

αποδείξει οι κάτοικοι τις κερατέας αποτρέποντας την δημιουργία ΧΥΤΑ , οι κάτοικοι της 

Χαλκιδικής με τον συνεχή αγώνα να αποτρέψουν τη βάναυση λεηλασία της φύσης από τα 

αρπακτικά του καπιταλισμού  και οι εργαζόμενοι του αυτοδιαχειριζόμενου  εργοστάσιου τις 

ΒΙΟ.ΜΕΤ. 

Αυτοί που αντιστέκονται δεν είναι μόνο 10 κουκουλοφόροι. Είναι γέννημα αυτής της 

κοινωνίας που απλά κατάλαβαν ότι βρωμάει σαπίλα. Είναι αυτοί που απεργούν για να 

διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους στους χώρους εργασίας αυτοί που στις κατάληψης και 

στους αυτοοργανωμένους χώρους βλέπουν εικόνες του κόσμου που ονειρεύονται. Ως 

αναρχικοί/ες η ανάγκη να  εκφράσουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας σε όποιον 

αποφασίζει να μη σκύψει το κεφάλι ισούται με την υπεράσπιση της ίδιας μας της 

αξιοπρεπείας. Όποιος προσπαθήσει να καταλύσει και να καταστείλει τους αγώνες μας θα 

μας βρει απέναντι του.                        

            


