ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ
Η ολομέτωπη επίθεση του κράτους και των αφεντικών και η διαρκής επιβολή νέων
επαχθέστερων όρων εκμετάλλευσης και καταπίεσης εκφράζουν την συνολική
διαδικασία βίαιης αναδιάρθρωσης του κρατικού και καπιταλιστικού τρόπου
οργάνωσης της κοινωνίας.
Η σημερινή πολιτική διαχείριση της εξουσίας, έχει αναλάβει τόσο την απρόσκοπτη
συνέχιση των πολιτικών υποταγής και εξαθλίωσης της κοινωνίας όσο και την
αποκατάσταση του καθεστώτος μέσα σε συνθήκες κρίσης. Αφού οι αυταπάτες που
καλλιέργησε, για την ύπαρξη ενός «ανθρώπινου καπιταλισμού» που μπορεί να
ανταποκριθεί στις κοινωνικές ανάγκες, πλέον καταρρέουν και μη μπορώντας να
αντλήσει περαιτέρω συναίνεση στους σχεδιασμούς της, φανερώνει όλο και
περισσότερο το πραγματικό αντικοινωνικό πρόσωπο της κρατικής και
καπιταλιστικής εξουσίας.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από θέση οδηγού εξυπηρετεί τα πιο αποχαλινωμένα
σχέδια εκμετάλλευσης του μεγάλου κεφαλαίου, οι «κόκκινες γραμμές» αποτελούν
πια κωμικές αφηγήσεις με τραγικά ωστόσο αποτελέσματα για τον κόσμο της
εργασίας. Συνταξιούχοι και άνεργοι μπαίνουν εκ νέου στο στόχαστρο, καθώς
μειώνονται οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, ενώ το όριο του αφορολόγητου
αποτελεί εμβληματικό δείκτη της προϊούσας εξαθλίωσης. Πιο συγκεκριμένα η
ψήφιση του 4ου μνημονίου περιλαμβάνει μείωση του αφορολόγητου στα 5.681
ευρώ, μείωση επιδόματος ανεργίας, μείωση επιδόματος θέρμανσης, επιδόματος
τέκνων, βοηθημάτων φυσικών καταστροφών, επιδόματος φτώχειας, νέες
απολύσεις στον δημόσιο τομέα, ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές,
ιδιωτικοποίηση δημόσιου πλούτου και φυσικών πόρων, με την πώληση μονάδων
παραγωγής και υποδομών της ΔΕΗ, καθώς και αποκρατικοποιήσεις των ΕΛΠΕ, του
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, του Ο.Λ.Θ. και της ΔΕΠΑ.Εισαγωγή φαρμάκων στα
σούπερ μάρκετ, απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων και κατάργηση συλλογικών
συμβάσεων, κατάργηση έκπτωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες, μη μεταβίβαση
της σύνταξης χηρείας και ουσιαστικά τις μαζικές διαγραφές από τα μητρώα του
ΟΑΕΔ μέσω γραφειοκρατικών τεχνασμάτων, τα οποία αποσκοπούν, εκτός των
άλλων, σε μια πλασματική εντύπωση μείωσης των ποσοστών της ανεργίας και
ανάπτυξης, πράγμα που καταδεικνύει την ευκολία με την οποία κατασκευάζονται
τα νούμερα και την πραγματική τους αξία.
Ταυτόχρονα όσες αντιστάσεις δεν κατάφερε να εξουδετερώσει μέσα από την

καπήλευση, την αφομοίωση και την ενσωμάτωσή τους, όσους αγώνες δεν
κατάφερε να σταματήσει εξαιτίας του κλίματος απογοήτευσης και ηττοπάθειας
που επήλθε στην κοινωνία μετά την ματαίωση των ελπίδων που της έθρεψε, τώρα
επιχειρεί να τα αφανίσει βασιζόμενη ολοένα και περισσότερο στους
κατασταλτικούς μηχανισμούς. Κομμάτια της ανάπτυξης του ευρύτερου επιθετικού
σχεδιασμού από πλευράς κράτους και κεφαλαίου απέναντι στην κοινωνία
αποτελούν οι εκκενώσεις καταλήψεων, το χτύπημαδομών του κινήματος από
φασίστες και μισθοφόρους του κεφαλαίου, η σύλληψη αντιφασιστών, η
ποινικοποίηση παρεμβάσεων σε εργασιακούς χώρους, η εγκληματοποίηση
σωματείων βάσης, ηστοχοποίηση αγωνιζόμενους εργατών -όπως στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς- αλλά και ολόκληρων γειτονιών που αγωνίζονται ενάντια
στις μαφίες και στον κοινωνικό κανιβαλισμό.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ
Από την πλευρά μας, την πλευρά των ανέργων, των εργατών, των φτωχών, των
πληβείων η ιστορία των κοινωνικών και ταξικών αντιστάσεων, η δύναμη των
αγώνων που ξεσπούν σε παγκόσμιο επίπεδο απέναντι στη ζοφερή πραγματικότητα
που μας επιβάλλουν διεθνώς και η δική μας πίστη για το ότι ένας άλλος κόσμος
είναι εφικτός είναι αυτά που μας δείχνουν πώς να σπάμε την απομόνωση, πώς να
αντιπαλεύουμε τον φόβο και την απογοήτευση . Μακριά από τους θεσμούς, τα
κοινοβούλια, τις εκλογές, τις γραφειοκρατικές συνδικαλιστικές ηγεσίες, τους
εμπόρους ελπίδας και τους διαμεσολαβητές της ταξικής πάλης προετοιμάζουμε
την αντεπίθεσή μας απέναντι στους κυρίαρχους. Γιατί ό,τι έχουμε να κερδίσουμε
θα είναι αποτέλεσμα των πλατιών, οργανωμένων στη βάση, μαχητικών και
ριζοσπαστικών αγώνων των από τα κάτω.
Μόνο η συνολική ανατροπή του κράτους και του καπιταλισμού, η κοινωνική
απαλλοτρίωση του πλούτου που εμείς οι ίδιοι παράγουμε και απομυζά μια κάστα
εξουσιαστών, και η κοινωνική επανάσταση για μια νέα κοινωνία κοινοκτημοσύνης,
αλληλεγγύης και ελευθερίας μπορούν να δικαιώσουν τους πόθους και τις
πραγματικές κοινωνικές ανάγκες των καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμενων.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συγκέντρωση-πορεία: 10 π.μ. Καμάρα
συλλογικότητα για τον κοινωνικό αναρχισμό “Μαύρο και Κόκκινο” / μέλος της
Α.Π.Ο.
ΠΑΤΡΑ
Συγκέντρωση-πορεία: 10.30 π.μ. Παράρτημα
αναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος” / μέλος της Α.Π.Ο

