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Σήμερα το πρωί (24/5) η Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική και Ταξική Χειραφέτηση πραγματοποίησε κατάληψη 
του κτηρίου του Υπουργείου Εργασίας στην Πλ. Κοραή.

Συγκέντρωση στην Πλ. Κοραή στις 11:00, έξω από το κατειλημμένο κτήριο του Υπουργείου Εργασίας.
 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ
 

Συγκέντρωση 11:00 Πλατεία Κοραή
 

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση - Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων
Τοπικός Συντονισμός Αθήνας•  http://apo.squathost.com/ • anpolorg@gmail.com

Στις σημερινές συνθήκες είναι πλέον 
πιο εμφανές από ποτέ πως η διαιώ-

νιση του χρεοκοπημένου πολιτικού και 
οικονομικού συστήματος εξουσίας ση-
μαίνει για τους από τα κάτω εξαθλίω-
ση και θάνατο, ενώ για τις οικονομικές 
και πολιτικές ελίτ μεγαλύτερα κέρδη και 
προνόμια.

Η σημερινή διαχείριση συνεχίζει ακά-
θεκτη την επίθεση απέναντι στην κοινω-
νία με σκοπό τη λεηλασία και την υποτα-
γή της σε κράτος και κεφάλαιο. Οι μειώ-
σεις στις συντάξεις και η περαιτέρω αύ-
ξηση των ορίων ηλικίας που προβλέπε-
ται στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό 
που πρόσφατα ψηφίστηκε, η απελευθέ-
ρωση των κατασχέσεων, τα εξαντλητι-
κά ωράρια εργασίας, ο εκβιασμός της 
ανεργίας, το ξεπούλημα του δημόσιου 
πλούτου στο πλαίσιο της επιτελούμε-
νης καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης επι-
τείνουν τις συνθήκες φτώχειας και ανι-
σότητας, καταπίεσης, περιθωριοποίησης 
και αποκλεισμού για όλο και μεγαλύτε-
ρα κοινωνικά κομμάτια. Ταυτόχρονα, το 
καθεστώς θωρακίζεται θεσμικά και ανα-
βαθμίζει το κατασταλτικό του οπλοστά-
σιο για να αντιμετωπίσει τις υπαρκτές 
αντιστάσεις αλλά και τις επαπειλούμε-
νες κοινωνικές εκρήξεις.

Το υπουργείο εργασίας αποτελεί τον 
κρατικό μηχανισμό ο οποίος οργανώνει 
και επιβάλλει τους όρους εκμετάλλευ-
σης και καταπίεσης των εργαζομένων 
και εφαρμόζει όλα εκείνα τα αντικοινω-

νικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει 
την κοινωνική υποταγή και να διασφαλί-
σει τα κέρδη και τα προνόμια του κεφα-
λαίου. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν μπορεί πα-
ρά να βρίσκεται στο στόχαστρο των κατα-
πιεσμένων και εκμεταλλευόμενων.

Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο όπως και 
τα υπόλοιπα μέτρα που ψηφίστηκαν το 
αμέσως προηγούμενο διάστημα (αύξη-
ση ΦΠΑ, μείωση αφορολόγητου, πακέ-
το έμμεσων φόρων, Ταμείο Αποκρατι-
κοποιήσεων, «κόκκινα δάνεια») και αυ-
τά που θα ψηφίστουν ακόμα, ως μέρος 
της πιο πρόσφατης συμφωνίας του ελ-
ληνικού κράτους με την Ε.Ε και το Δ.Ν.Τ, 
αποτελούν μια ακόμα στιγμή της επίθε-
σης ενάντια στο σύνολο της κοινωνίας 
νομιμοποιώντας τη λεηλασία του αποτα-
μιευμένου πλούτου των εργαζομένων, 
εντείνοντας την εκμετάλλευση της ερ-
γασίας και μεταφέροντας τις συνέπειες 
της ανεργίας από τα αφεντικά στις πλά-
τες των εκμεταλλευόμενων. Να στήσου-
με αναχώματα ενάντια σε κάθε αντικοι-
νωνικό μέτρο και να αντισταθούμε στην 
περαιτέρω υποβάθμιση της ζωής μας. 
Η λύση για τους εργαζόμενους, τους 
άνεργους, τους νεολαίους, τους ντό-
πιους και τους μετανάστες δεν βρίσκε-
ται σε συντεχνιακούς και αποσπασμα-
τικούς αγώνες -οι οποίοι δεν διευρύ-
νονται  και οδηγούνται στην ήττα, κα-
θώς πολλές φορές χειραγωγούνται και 
απονευρώνονται από τους εργατοπατέ-
ρες και τις ξεπουλημένες σε κράτος και 

αφεντικά συνδικαλιστικές ηγεσίες- ού-
τε και στην κάθε φορά αλλαγή της πο-
λιτικής διαχείρισης. Μοναδική λύση για 
τους από τα κάτω αυτού του κόσμου εί-
ναι η αμφισβήτηση του επιβαλλόμενου 
από το κράτος και τα αφεντικά τρόπου 
οργάνωσης της κοινωνίας,  ο απεγκλω-
βισμός από τα ιδεολογήματα της κυριαρ-
χίας περί «τέλους της Ιστορίας» ή έναν 
«καπιταλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο» 
και τις λογικές της ανάθεσης.

Η διέξοδος βρίσκεται στους αυτοορ-
γανωμένους και αδιαμεσολάβητους κοι-
νωνικούς και ταξικούς αγώνες για την 
κατάργηση της εκμετάλλευσης και της 
καταπίεσης, για τη συνολική ανατροπή 
του κράτους και του καπιταλισμού. Απέ-
ναντι στις οικονομικές και πολιτικές ελίτ 
να αντιτάξουμε τα ταξικά και κοινωνι-
κά συμβούλια, να αγωνιστούμε για έναν 
κόσμο ελευθερίας, αλληλεγγύης και 
ισότητας.

ΤΟ ΜΟΝΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΕΙΝΑΙ:
 ΕΙΤΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΠΟΤΑΓΗ 

ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ 
ΕΙΤΕ ΑΓΩΝΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Συνέλευση Αναρχικών 
για την Κοινωνική 

και Ταξική Χειραφέτηση
24-5-2016

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ CRIFA ΣΤΗ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ

Στη συνάντηση της CRIFA παραβρέ-
θηκαν και σύντροφοι της Αναρχικής 

Πολιτικής Οργάνωσης ως παρατηρητές 
της διαδικασίας, παρουσιάζοντας το εγ-
χείρημα της ΑΠΟ και μεταφέροντας την 
εμπειρία από τους αγώνες που ξεσπούν 
στον ελλαδικό χώρο.
 Η Επιτροπή Σχέσεων της Διεθνούς 
των Αναρχικών Ομοσπονδιών (CRIFA) 
στη Λιουμπλιάνα επιβεβαιώνει την αλλη-
λεγγύη της προς τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες. Πολλές από τις ομοσπονδίες 
μας (ειδικά στην Ευρώπη, συμπεριλαμβα-
νομένης της Μεσογείου και των Βαλκανί-
ων), εμπλέκονται στην υπόθεση της αλλη-
λεγγύης με τους πρόσφυγες φιλοξενώ-
ντας ανθρώπους, βοηθώντας τους με την 
ιατρική περίθαλψη, τις νομικές διαδικασί-
ες, αναπτύσσοντας την αυτο-οργάνωση 
και οργανώνοντας διαδηλώσεις.
 Παλεύουμε ενάντια στην ακροδεξιά η 

οποία εκμεταλλεύεται την κατάσταση για 
να αναπτύξει την ξενοφοβική ατζέντα της. 
Είμαστε αντίθετοι στα εθνικά κράτη, τα 
οποία ενθαρρύνουν τον εθνικισμό, την 
οικοδόμηση των τοίχων και το κλείσιμο 
των συνόρων, τα ίδια τα κράτη που υπο-
στηρίζουν τον παγκόσμιο καπιταλισμό και 
την ελεύθερη κυκλοφορία των χρημάτων 
ή των εμπορικών συμφωνιών που εκμε-
ταλλεύονται τους ανθρώπους στο εσωτε-
ρικό των εθνικών συνόρων.
 Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ανα-
γνωρίζουμε επίσης τα καλά παραδείγμα-
τα της αλληλεγγύης και υποστηρίζουμε 
τις πρωτοβουλίες αυτές. Επιπλέον, θα συ-
νεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στην 
ιδέα των συνόρων και για την υποστήρι-
ξη της ελεύθερης κυκλοφορίας εν γένει. 
Οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε θέση να 
κυκλοφορούν και να ζουν όπου θέλουν.
 Αυτή τη στιγμή, τα μέσα μαζικής ενημέ-

ρωσης επικεντρώνονται στους πρόσφυ-
γες πολέμου (Συρία), αλλά γνωρίζουμε 
ότι η μετανάστευση θα συνεχιστεί για πολ-
λούς λόγους. Οι άνθρωποι μετακινούνται 
πάντα για να αλλάξουν τη ζωή τους, είτε 
για να ξεφύγουν από την κακή κατάστα-
ση είτε για να προσπαθήσουν να βελτιώ-
σουν τις συνθήκες διαβίωσής τους. Προ-
σπαθούμε να ζήσουμε μαζί και να μοιρα-
στούμε τα αγαθά του πλανήτη ενάντια σε 
κράτη, ιδεολογίες και θρησκείες που δημι-
ουργούν διαίρεση και αντιπαράθεση.

Οι συμμετέχοντες της Επιτροπής Σχέ-
σεων της Διεθνούς των Αναρχικών 
Ομοσπονδιών (CRIFA)  /  Συνάντηση 
στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, 23-
24 Απριλίου του 2016.

(μετάφραση: 
αναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος”)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για 3η συνεχόμε-
νη χρονιά στην Πάτρα, το Φεστιβάλ Αναρχικού Βιβλίου, 

με πρωτοβουλία και διοργάνωση από τον αυτοδιαχειριζόμε-
νο χώρο «επί τα πρόσω». Και τις 3 μέρες πραγματοποιήθη-
καν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις βιβλίων σχετικά με το ερ-
γατικό κίνημα στη Γαλλία τη δεκαετία του 1950, τις ιστορι-
κές καταβολές του σύγχρονου μεταπολιτευτικού αναρχικού 
κινήματος στην Ελλάδα, την πολιτική θεωρία του κοινωνι-
κού αναρχισμού, τη σχέση του αναρχισμού με την ανθρωπο-
λογία, το μιλιταρισμό και την ιστορία της πανκ σκηνής στην 
Αθήνα. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα προβολή ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο στη Συρία και 
δύο θεατρικές παραστάσεις, στο κλείσιμο της κάθε μέρας. 
Σε όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ υπήρχε έκθεση κινηματικού 
βιβλίου, πολιτικής αφίσας, φωτογραφίας, distro αυτοοργα-
νωμένης μουσικής και έντυπου υλικού του αναρχικού/αντιε-
ξουσιαστικού κινήματος.

Στόχος του φεστιβάλ είναι η ανάδειξη του πλούτου των 
αναρχικών, αντιεξουσιαστικών και ελευθεριακών αντιλήψε-
ων, η διάχυση των αναρχικών προταγμάτων στην κοινωνία 
και ειδικά στη νεολαία της πόλης σε μια περίοδο που η κρατι-
κή προπαγάνδα σε βάρος όσων αντιστέκονται αυτοοργανω-
μένα και από τα κάτω κυριαρχεί, ενώ ο ρατσισμός, ο κοινωνι-
κός κανιβαλισμός και ο εκφασισμός φαντάζουν ως οι μόνες 
επιλογές μιας κοινωνίας σε κρίση.

Παράλληλα, σε μια περίοδο που και στο εσωτερικό των 
κινημάτων αντίστασης διαμορφώνονται όροι απαξίωσης για 

την πολιτική ζύμωση και εμβάθυνση, θεωρούμε πως η προ-
ώθηση της κουλτούρας της αυτομόρφωσης, της πολιτικής και 
θεωρητικής αναζήτησης, της διατήρησης της κοινωνικής και 
ταξικής μνήμης απέναντι στην κουλτούρα του lifestyle αναρ-
χισμού και της χουλιγκανοποίησης της πολιτικής, αποτελούν 
ιδιαίτερα σημαντικές στιγμές στην κατεύθυνση της ευρύτε-
ρης ανασυγκρότησης του ριζοσπαστικού και επαναστατικού 
κινήματος.

Περισσότερες πληροφορίες στο:
https://anarchistbookfairpatras.wordpress.com/
Eνημέρωση από την αναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος”

ΠΑΤΡΑ: 30 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
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Όλοι εμείς οι νέοι, οι μαθητές και μα-
θήτριες, οι εργαζόμενοι και οι ερ-

γαζόμενες στον ιδιωτικό και τον δημό-
σιο τομέα, οι επισφαλείς, οι απολυμέ-
νοι, οι άνεργοι και οι άνεργες, οι συντα-
ξιούχοι, με ή χωρίς χαρτιά και χωρίς την 
προϋπόθεση της ιθαγένειας, όλοι οι εκ-
μεταλλευόμενοι -ες και καταπιεσμένοι 
-ες που προσβάλλονται σοβαρά από τις 
καταστροφικές  επιπτώσεις του καπιτα-
λιστικού συστήματος, βιώνουμε μια νέα 
επίθεση από την αστική τάξη και το κε-
φάλαιο.

Η κυβέρνηση, με τις εντολές των ερ-
γοδοτών και σύμφωνα με το οικοδόμη-
μα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δι-
εθνών συνθηκών, μεθοδικά καταστρέ-
φει τα κοινωνικά κεκτημένα το ένα με-
τά το άλλο.

Τελευταίο έκτρωμα αυτής της επί-
θεσης, ο νόμος για την εργασία, που τα 
αφεντικά σκοπεύουν να επιβάλλουν σε 
όλους, αψηφώντας τους ίδιους τους νό-
μους τους και στηριζόμενα στις ως συνή-
θως συνένοχες πολιτικές και συνδικαλι-
στικές ενώσεις.

Ομοίως, το κράτος ενεργοποιεί όλο 
τον κατασταλτικό, αστυνομκό και στρα-
τιωτικό μηχανισμό, τραυματίζοντας και 

ακρωτηριάζοντας με επιθετικά όπλα, 
δοκιμασμένα πρώτα σε φτωχές γειτο-
νιές - εργαστήρια νέων κατασταλτικών 
μεθόδων, αστυνομικών και στρατιωτι-
κών. Επίσης, η κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης αυξάνει τις πιθανότητες φυλακίσε-
ων και βαριών ποινών φυλάκισης, με ή 
χωρίς όρους. Δείχνουμε την έμπρακτη 
αλληλεγγύη μας σε όλα τα θύματα της 
καταστολής.

Με τον ίδιο τρόπο, το CPA (ο προσω-
πικός λογαριασμός δραστηριότητας), 
η γνήσια ψηφιακή εκδοχή του δαιμονι-
κού βιβλιαρίου εργασίας του 19ου αιώ-
να, χτίστηκε στη βάση της προσαρμογής 
σε αντίθεση με τα συλλογικά δικαιώμα-
τα, οιωνός για τη γενίκευση της ανισό-
τητας των δικαιωμάτων με ότι αυτό συ-
νεπαγεται.

Σε απάντηση αυτών των επιθέσεων, 
η αντίσταση είναι απαραίτητη και δίκαιη. 
Αρχικά, πρέπει να συνεχίσουμε να οι-
κοδομούμε και να ενδυναμώνουμε: μέ-
ρα και νύχτα, να ξεσηκωθούμε σε γενι-
κή απεργία, με την δράση και την άμεση 
αντιπαράθεση με το κράτος και το κεφά-
λαιο, με ταξική αλληλεγγύη και απεργια-
κό ταμείο, με την κατάληψη των χώρων 
εργασίας, με  την επανοικειοποίηση των 

δημοσίων χώρων και το μπλοκάρισμα 
των μέσων παραγωγής, της ροής των 
αγαθών και των εργαζομένων.

Στα πρόθυρα της πιθανής εξάπλωσης 
της απεργίας σε διάφορους τομείς, συ-
μπεριλαμβανομένου αυτού της μετακίνη-
σης και της ενέργειας, ξαναδηλώνουμε 
την πλήρη και καθολική μας αλληλεγγύη 
μέσα από τη συμμετοχή μας στις κινητο-
ποιήσεις για την ανάπτυξη μιας απεργίας 
που έχει σκοπό την απαλλοτρίωση των 
κοινωνικών αγαθών και την διαχείρισή 
τους από την κοινωνία.  Ο αγώνας μας 
είναι κομμάτι της κοινωνικής αντίστασης 
σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο ενά-
ντια στις αναδιαρθρώσεις που παντού 
επιβάλλει το κεφάλαιο. Η ελευθεριακή 
μας ένωση στοχεύει στη γενική απεργία, 
στην κατάργηση της μισθωτής εργασίας, 
των αφεντικών, του κράτους και των συ-
νόρων τους και απαιτεί μια κοινωνική και 
ελευθεριακή επανάσταση.

Συνέδριο της αναρχικής ομοσπονδίας  
(Γαλλία), 14-16 Μάη 2016

(μετάφραση: 
αναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος”) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ 74ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΓΑΛΛΙΑΣ)

ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
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 Ενημέρωση από το απεργιακό τριήμερο 6-7-8 Μάη στην Αθήνα

Η Αναρχική Πολιτική Οργάνωση – Ομοσπονδία Συλλογικοτή-
των είχε καλέσει σε συγκέντρωση για μια Αναρχική Πρω-

τομαγιά στις 8 Μάη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Με την 
προκήρυξη 48ωρης απεργίας στις 6 και 7 Μάη, εξαιτίας της 
απόφασης της κυβέρνησης να ψηφίσει τα μέτρα για το ασφαλι-
στικό την Κυριακή 8 Μάη, μέσα και από τα καλέσματα της Συνέ-
λευσης Αναρχικών για την Κοινωνική και Ταξική Χειραφέτηση 
στις απεργιακές συγκεντρώσεις, οι ομάδες της ΑΠΟ – ΟΣ βρέ-
θηκαν για τρεις μέρες στους δρόμους.

Την Παρασκευή 6/5 στις 11:00 στη συγκέντρωση που εί-
χε καλεστεί στο Μουσείο και το Σάββατο 7/5 στα Προπύλαια 
από τις 18:00.  Και τις δύο μέρες, ο αριθμός του κόσμου ήταν 
σχετικά λίγος. 

Την Κυριακή 8/5 ο τοπικός συντονισμός της Αθήνας πραγ-
ματοποίησε τη συγκέντρωση για μια Αναρχική Πρωτομαγιά στα 
Προπύλαια στις 11 το πρωί. Μετά από μιάμιση ώρα και αφού η 
ΓΣΕΕ και το ΠΑΜΕ είχαν τελειώσει τις συγκεντρώσεις τους, το 
πανό του τοπικού συντονισμού κινήθηκε από τη Σταδίου προς 
το Σύνταγμα. Τελειώνοντας την πορεία το πανό στάθηκε στη 
συμβολή των δρόμων Φιλελλήνων και Ερμού  προκειμένου να 
στηριχθεί η απεργιακή συγκέντρωση και οι αποκλεισμοί που 
πραγματοποιούσε το Συντονιστικό ενάντια στην κατάργηση της 
Κυριακάτικης Αργίας και τα απελευθερωμένα ωράρια. Το από-
γευμα της ίδιας μέρας και την ώρα ψήφισης του πολυνομο-

σχεδίου για πρώτη φορά ο αριθμός του κόσμου ήταν αρκετά 
αυξημένος. Ύστερα από περιορισμένες συγκρούσεις η αστυνο-
μία επιτέθηκε πετώντας χειροβομβίδες κρότου – λάμψης μέσα 
στα μπλοκ των διαδηλωτών επιχειρώντας να διαλύσει τη συ-
γκέντρωση, με αποτέλεσμα των τραυματισμό δεκάδων συγκε-
ντρωμένων. Παρόλη την προσπάθεια των κατασταλτικών δυ-
νάμεων ο κόσμος παρέμεινε στο σημείο και επέστρεψε έξω 
από τη βουλή. Τελικά και ύστερα από αρκετή ώρα πορευτήκαμε 
στην Πανεπιστημίου μέχρι τα Προπύλαια.

Το πανό του τοπικού συντονισμού Αθήνας, Σύνταγμα 8/5/2016

Σχετικά λίγος κόσμος συμμετείχε στην συγκέντρωση και 
την πορεία που καλέστηκε την Κυριακή 8 Μάη στην Πά-

τρα, ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, Γενικής Απεργίας 
ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικη αργίας και ψήφισης 
του ασφαλιστικού νομοσχεδίου από την κυβέρνηση σύριζα-
ανέλ. Ένα νομοσχέδιο που επιτείνει την επίθεση του κράτους 
και των αφεντικών στην συντριπτική κοινωνική πλειοψηφία 
διαιωνίζοντας τις συνθήκες εξαθλίωσης και φτώχειας.

Η πορεία που ξεκίνησε από τη συμβολή του πεζόδρομου 
της Αγ. Νικολάου με τη Μαιζώνος κινήθηκε στους κεντρικούς 
δρόμους της πόλης, ενώ νωρίτερα αρκετοί συγκεντρωμένοι 
μπλόκαραν το άνοιγμα των -ομολογουμένως- λίγων κατα-
στημάτων που επιχείρησαν να λειτουργήσουν.

Στο αναρχικό μπλοκ που συγκροτήθηκε από την αναρχική 
ομάδα «δυσήνιος ίππος», ύστερα από κατά τόπους καλέσμα-
τα της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης σε Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη και Πάτρα, συμμετείχαν περίπου 60-70 άτομα.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

αναρχική ομάδα «δυσήνιος ίππος» 
ipposd.wordpress.com

Πάτρα: Ενημέρωση από την πορεία 
για μια Αναρχική Πρωτομαγιά



6 Γη & Ελευθερια

Στην εποχή της καπιταλιστικής βαρ-
βαρότητας, της φασιστικοποίησης 

και του κοινωνικού κανιβαλισμού, ένα 
από τα σύμβολα του σύγχρονου ολοκλη-
ρωτισμού αποτελεί το φριχτότερο μέσο 
της εξουσίας απέναντι στον άνθρωπο. 
Το στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η αλα-
ζονεία της εξουσίας εξάλλου φάνηκε και 
από τον συνακόλουθο βιασμό της γλώσ-
σας, όσον αφορά την πολιτική της απέ-
ναντι στους καταπιεσμένους. Τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης ονομάστηκαν κέ-
ντρα φιλοξενίας, όπως και τα κρατικά πο-
γκρόμ στο κέντρο της Αθήνας το φθινό-
πωρο του ’12 βαφτίστηκαν επιχειρήσεις 
Ξένιου Δία.

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, έρχο-
νται με εμφατικό τρόπο να επιβάλλουν 
την συνθήκη ποινικοποίησης της ανθρώ-
πινης ύπαρξης καθώς και μεταβαλλόμε-
νες λειτουργίες (σε συνάρτηση πάντα με 
της ανάγκες των ντόπιων και ξένων αφε-
ντικών), όπως η παρανομοποίηση της 
εργασίας (απασχόληση μεταναστών υπό 
την μόνιμη απειλή εγκλεισμού και απέ-
λασης κ.τ.λ). Η πιο πρόσφατη και συνά-
μα χυδαία λειτουργία τους, καθιερώνεται 
επί κυβέρνησης των «ανθρωπιστών» της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο εγκλεισμός σε 
πρώην στρατόπεδα του Ε.Σ., σε εγκατα-
λειμμένα εργοστάσια και σε λοιπά αχρη-
σιμοποίητα κρατικά ακίνητα, έρχεται να 
υποβοηθήσει το στοιβάγμα χιλιάδων αν-
θρώπων μέσα σε παραπήγματα, διαχω-
ρίζοντας τους με βάση πολιτισμικά κριτή-
ρια (!), οικογενειακή κατάσταση και οτι-
δήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί η αρρω-

στημένη τεχνοκρατική λογική των ‘’ευ-
ρωπαίων εταίρων’’. Μια διαδικασία , που 
ενώ, η κυβέρνηση διατείνεται ότι πρόκει-
ται για επιλογή ανάγκης και προστασίας 
των ίδιων των μεταναστών, για εμάς δεν 
αποτελεί τίποτα λιγότερο από ένα απρο-
κάλυπτο τσουβάλιασμα ανθρώπινων ψυ-
χών επ’ αορίστου ( με την προϋπόθεση 
φυσικά ότι τα σχετικά κονδύλια της Ε.Ε, 
θα συνεχίσουν να ρέουν άφθονα προς τα 
κρατικά -και όχι μόνο- ταμεία ).
ΕΝΑΝΤΙΑ στον κοινωνικό κανιβαλισμό 
που μας επιβάλλουν καθημερινά, στην 
ψευδή «εθνική ενότητα» που μας σερβί-
ρεται απ’ τα ντόπια αφεντικά και τα τσι-
ράκια τους, την ξενοφοβία και τον ρατσι-
σμό που εκπροσωπούν τα πιο μισαλλό-
δοξα και αντιδραστικά κομμάτια του 
πληθυσμού, 
ΠΡΟΤΑΣΣΟΥΜΕ την αλληλεγγύη 
μεταξύ ντόπιων και μεταναστών στη 
βάση των κοινών αγώνων ενάντια 
στους κοινούς τους δυνάστες.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ως ελάχιστη προϋ-
πόθεση για την εξάλειψη της εκμε-
τάλλευσης των μεταναστών (υποτι-
μημένη εργασία, κυκλώματα σωμα-
τεμπορίας κ.α), την παροχή χαρτιών 
και την ελεύθερη μετακίνησή τους 
προς τις χώρες προορισμού.

Όσο τα κράτη θα στήνουν τείχη, 
φράκτες και σύγχρονα κολαστήρια 
στις πόλεις μας αμολώντας τα ένστο-
λα σκυλιά τους, όταν οι καταπιεσμέ-
νοι, ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώμα-
τος, φύλου και φυλής θα αγωνίζο-
νται, τόσο θα μας βρίσκουν μαζί τους 

με το κεφάλι ψηλά και τις γροθιές σφιγ-
μένες.

-Μικροφωνική τρίτη 17/5, 11.30 Παπα-
ναστασίου και Μπότσαρη (γραφεία ΟΑΣΘ)
-Συγκέντρωση, Κυριακή 22/5, έξω από το 
στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών 
στην Ξάνθη (αναχώρηση από Αγ. Βενιζέ-
λου 10.00)  
-Μικροφωνική τετάρτη 25/5, 12.00 Λα-
μπράκη και Κλεάνθους 
-Πορεία πέμπτη 26/5, 17.00 Καμάρα

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥΣ/ΕΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 
ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 
ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑΞΙΚΑ, 

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΑ 
ΣΑΝΝΑ ΤΑΛΕΜΠ 

ΠΟΥ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 31/5 
ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΕ 
ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ

Συλλογικότητα για τον κοινωνικό αναρχι-
σμό «Μαύρο και Κόκκινο» 

Μέλος της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης

Κείμενο κάλεσμα της συλλογικότητας «Μαύρο & Κόκκινο» 
σε κινήσεις αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες
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Τα ξημερώματα της 18ης Απρίλη οι ειδικές κατασταλτικές 
μονάδες των ΕΚΑΜ πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας 

επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού κατά τη διάρκεια της 
οποίας χτυπήθηκαν και βασανίστηκαν πολιτικοί κρατούμενοι και 
πραγματοποιήθηκαν δεκάδες βίαιες μεταγωγές. Μία επιχείρη-
ση που ένα χρόνο μετά την απεργία πείνας των πολιτικών κρα-
τούμενων και τις κινητοποιήσεις ενάντια στις ειδικές συνθήκες 
κράτησης, που αντιμετώπισαν και αυτές την κρατική καταστο-
λή, επιβεβαιώνει την προσήλωση των εκάστοτε πολιτικών δι-
αχειριστών στις σταθερές επιδιώξεις της κρατικής-καπιταλιστι-
κής εξουσίας. Την επιβολή του ελέγχου σε κάθε κοινωνικό πε-
δίο, την απομόνωση όσων αγωνίζονται, την επίθεση στις κοι-
νωνικές και ταξικές αντιστάσεις.

Οι μεταγωγές και η επιχείρηση των ΕΚΑΜ, η οποία επαναλή-
φθηκε τις επόμενες μέρες, είχαν ως στόχο την παραδειγματική 
τιμωρία των "απείθαρχων" κρατούμενων, πολιτικών και ποινι-
κών, που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις για τη βελτίωση των 
συνθηκών κράτησης και ενάντια στον αυταρχισμό της διεύθυν-
σης των φυλακών. Είχαν ως στόχο τον παραδειγματικό εκφο-
βισμό όλων των κρατούμενων και την αποτροπή τους από τη 
συμμετοχή σε μελλοντικές κινητοποιήσεις ενάντια στις συνθή-
κες κράτησης.

Η επιβολή του καθεστώτος Έκτακτης Ανάγκης με την εντει-
νόμενη εξαθλίωση και εκμετάλλευση, με την αναβάθμιση του 
κατασταλτικού οπλοστασίου και με την ιδεολογική προπαγάν-

δα για την απομόνωση και συκοφάντηση όσων αντιστέκονται 
με τελικό σκοπό τη μετατροπή ολόκληρη της κοινωνίας σε φυ-
λακή, αποτελεί μονόδρομο για το χρεωκοπημένο κρατικό καπι-
ταλιστικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο δεν έχει να προσφέ-
ρει τίποτε άλλο στους πληβείους, στη μεγάλη κοινωνική πλειο-
ψηφία, παρά φόβο και υποταγή.

Ως αναρχικοί στεκόμαστε απέναντι στις κατασταλτικές μεθο-
δεύσεις ενάντια στους κρατούμενους από το κράτος, το οποίο 
εν μέσω της γενικευμένης επίθεσής του στην κοινωνία και της 
κίνησής του προς τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό, ρίχνει για μία 
ακόμα φορά τις μάσκες της "δημοκρατίας και των δικαιωμά-
των" για να αποκαλύψει το πραγματικό του πρόσωπο, αυτό της 
βίαιης καταστολής και της επιβολής. Στεκόμαστε απέναντι στην 
εξουσιαστική βαρβαρότητα σε κάθε πεδίο όπου αυτή εκφράζε-
ται, με στόχο τη συνολική ανατροπή της και την οικοδόμηση μί-
ας κοινωνίας ισότητας αλληλεγγύης και ελευθερίας.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ 
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Αναρχική Συλλογικότητα "Κύκλος της Φωτιάς" 
Μέλος της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Σε συνέχεια των εξορμήσεων που ξε-
κίνησαν πριν την απεργία της 4ης 

Φλεβάρη, ανταποκριθήκαμε σε κάλεσμα 
αναρχικών συλλογικοτήτων της Θεσσα-
λονίκης, ώστε να συγκροτήσουμε το «συ-
ντονιστικό ενάντια στο νέο ασφαλιστικό». 
Στόχος του συντονισμού ήταν η παραγω-
γή κίνησης ενάντια στο νομοσχέδιο-οδο-
στρωτήρα για την κοινωνική ασφάλιση, 
του οποίου η ψήφιση ήταν προ των πυ-
λών. Μεταξύ άλλων το συντονιστικό κά-
λεσε και πραγματοποίησε δυο προπαγαν-
διστικές πορείες γειτονιάς, μια στα ανα-
τολικά της πόλης στις 14 Απριλίου και 
μια στα δυτικά στις 19 του ίδιου μήνα. 

Η παρέμβαση του συντονισμού σε 
έγκαιρο χρόνο, πριν έρθει το νομοσχέδιο 
στη Βουλή, κατόρθωσε σε έναν βαθμό, οι 
αναρχικοί να μην «πιαστούν στον ύπνο» 
από τον αιφνιδιασμό που προκάλεσε η 
κυβέρνηση, ανακοινώνοντας ότι θα φέ-
ρει το νομοσχέδιο για ψήφιση την Κυρια-
κή 8 Μάη, μόλις 3 μέρες πριν. 

Το συντονιστικό κάλεσε σε διαδήλω-

ση την Παρασκευή 6/5, πρώτη μέρα της 
48ωρης απεργίας που κάλεσε εσπευ-
σμένα και εννοείται χωρίς την παραμικρή 
προετοιμασία η ΓΣΕΕ. Η διαδήλωση που 
ακολούθησε δεν είχε μεγάλη συμμετοχή 
και είχε προπαγανδιστικό χαρακτήρα, κα-
τέληξε όμως στην κατάληψη του Εργατι-
κού Κέντρου. Η απογευματινή διαδήλω-
ση της επόμενης μέρας ξεκίνησε από το 

κατειλημμένο εργατικό κέντρο της πόλης, 
ενώ μετά το τέλος της η κατάληψη στα-
μάτησε. Την Κυριακή το πρωί, μέρα εορ-
τασμού της εργατικής πρωτομαγιάς, αλ-
λά και ψήφισης του νομοσχεδίου, συ-
γκροτήσαμε το μπλοκ της ‘Αναρχικής Πο-
λιτικής Οργάνωσης’, με προσυγκέντρω-
ση στην Καμάρα. Το μπλοκ κατευθύνθη-
κε προς την Τσιμισκή ώστε να συμμετέ-
χει στους αποκλεισμούς καταστημάτων 
που επιχείρησαν να ανοίξουν την συγκε-
κριμένη Κυριακή. Μετά από κάποια ώρα 
ξεκίνησε η Πρωτομαγιάτικη πορεία στο 
κέντρο της πόλης. Το ραντεβού του συ-
ντονισμού ανανεώθηκε για το απόγευμα 
της ίδιας μέρας στην Καμάρα. Η απογευ-
ματινή πορεία ήταν η μαζικότερη του τρι-
ημέρου, ενώ και το μπλοκ του συντονι-
σμού που συσπείρωσε τους αναρχικούς 
αγωνιστές ήταν το μαζικότερο της δια-
δήλωσης μετρώντας 350 περίπου συ-
ντρόφους. Το μπλοκ αυτό διαλύθηκε στο 
υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. 

«Μαύρο & Κόκκινο»

Δράσεις ενάντια στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο
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Η άγρια επίθεση που βιώνει σήμερα 
η κοινωνία είναι το αποτέλεσμα της 

διαχρονικής προσπάθειας του κράτους 
και των αφεντικών για τον μετασχηματι-
σμό της και την επιβολή συνθηκών κά-
τεργου και φυλακής. Η επίθεση αυτή, μέ-
σα σε συνθήκες βαθιάς και συνολικής συ-
στημικής κρίσης και από-νομιμοποίησης 
του πολιτικού συστήματος, κλιμακώνεται 
και αναδεικνύονται τόσο οι αθεράπευτες 
αντιφάσεις του κρατικού-καπιταλιστικού 
συστήματος οργάνωσης, όσο και η από-
λυτη αδυναμία να παραχθεί από τα πάνω 
οποιοδήποτε συνεκτικό κοινωνικό όραμα, 
προοπτική και ελπίδα.

Οι ρίζες αυτής, της διαρκώς εντεινόμε-
νης επιθετικότητας, βρίσκονται στην ίδια 
τη φύση του καταπιεστικού και εκμεταλ-
λευτικού συστήματος. Η ανάγκη για εμ-
βάθυνση και επέκταση της εξουσίας κα-
τατείνει στην επιχείρηση ελέγχου κά-
θε ανθρώπινης δραστηριότητας, με σκο-
πό την πλήρη καθυπόταξη της κοινωνίας 
στις επιταγές του κράτους και των αφεντι-
κών. Το κρατικό-καπιταλιστικό σύστημα 
έχει δομηθεί στη βάση του παραλογισμού 
της κοινωνικής και ταξικής καταπίεσης, η 
οποία επιδιώκει με κάθε μέσο τη διαιώ-
νισή της και κατά συνέπεια τη διαιώνιση 

των καταστρεπτικών της αποτελεσμάτων 
στην κοινωνία και τη φύση. Η τόσο ορατή 
σήμερα αποσύνθεση του δεν είναι απο-
τέλεσμα της πολύπλευρης κρίσης. Αντι-
θέτως, η πολύπλευρη κρίση είναι αποτέ-
λεσμα της βαθιάς αποσύνθεσης και της 
χρεoκοπίας του συστήματος σε κοινωνι-
κό, πολιτικό και αξιακό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η βασική κατεύθυν-
ση η οποία συνέχει επιμέρους κρατικές 
και καπιταλιστικές οντότητες στη Δύση, 
ανεξαρτήτως των πολιτικών και οικονο-
μικών διαχειριστών τους, είναι η εκστρα-
τεία για την εγκαθίδρυση ενός σύγχρονου 
ολοκληρωτισμού, η επιχείρηση θωράκι-
σης του καθεστώτος για την απρόσκοπτη 
διαιώνισή του, για την εγκαθίδρυση μίας 
νέας απρόσωπης απολυταρχίας που επι-
βάλλει, από τη μια την προκλητική πολυ-
τελή διαβίωση των ελίτ και από την άλλη 
τις αβίωτες έως και εξοντωτικές συνθή-
κες για τους αποκλεισμένους που ορίζο-
νται ως «περιττοί»- μέσα στις οποίες υπο-
χρεώνονται να υπάρξουν ως δούλοι δισε-
κατομμύρια ανθρώπων.

Το ξερίζωμα των αντιστάσεων και η 
μετατροπή της κοινωνίας σε κάτεργο εί-
ναι η απάντηση των εξουσιαστών στη δι-
αρκή όξυνση της κοινωνικής δυσαρέσκει-

ας. Όξυνση που προκύπτει και θα προκύ-
πτει διαρκώς από την άλυτη και θεμελιώ-
δη αντίφαση του συστήματος, την αντίθε-
ση ανάμεσα στους πολλούς που στερού-
νται τη δυνατότητα να αποφασίζουν για 
τη ζωή τους και τους λίγους που την ιδι-
οποιούνται. Δηλαδή, την αντίθεση ανάμε-
σα στις πραγματικές κοινωνικές δυνατό-
τητες για δημιουργία μέσω της αλληλο-
βοήθειας, της ελεύθερης συνύπαρξης και 
από την άλλη τους ασφυκτικούς περιορι-
σμούς και στρεβλώσεις που επιβάλλουν 
στις κοινωνικές σχέσεις το κράτος και τα 
αφεντικά.

Η τελευταία διαδικασία αναδιάρθρω-
σης του κρατικού και καπιταλιστικού κό-
σμου επιταχύνεται στις αρχές της δεκαε-
τίας του ‘90 με την κατάρρευση του «ανα-
τολικού μπλοκ» και την ανανέωση της επι-
θετικότητας του δυτικού μπλοκ εξουσίας, 
τόσο στην καπιταλιστική περιφέρεια όσο 
και στο εσωτερικό των δυτικών κοινωνι-
ών. Οι διακηρύξεις για το τέλος της Ιστο-
ρίας και τη Νέα Παγκόσμια Τάξη συνοδεύ-
ονται από τη δημιουργία και την αναβάθ-
μιση υπερεθνικών και διακρατικών μηχα-
νισμών ελέγχου και καθυπόταξης.

    Η δημιουργία του ΠΟΕ, η αναβάθμι-
ση του ρόλου της Ε.Ε. και του G8, η δημι-
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ουργία συμφωνιών όπως του Μάαστριχτ 
και της NAFTA είναι σαλπίσματα πολέ-
μου της ελίτ κατά των πληβείων. Ταυτό-
χρονα, αναδιατάσσονται οι γεωπολιτικοί 
συσχετισμοί δύναμης και προκύπτουν  
πολεμικές επιχειρήσεις, έπειτα από την 
ανάδειξη της μίας και μόνης υπερδύ-
ναμης που μαζί με τους συμμάχους της 
επεκτείνει τα όρια του παγκόσμιου «ζω-
τικού της χώρου». Αυτές οι επιχειρήσεις 
έχουν ως ιδεολογικό όχημα τον «πόλεμο 
κατά της τρομοκρατίας» και τις «αντι»-
τρομοκρατικές σταυροφορίες. Το ισχυ-
ρότερο μπλοκ των κυρίαρχων επιχείρη-
σε την εξάπλωση της δύναμης του, βά-
ζοντας διαρκώς «φωτιά σε πυριτιδαπο-
θήκες» με χαρακτηριστικότερα παρα-
δείγματα τους δύο πολέμους στο Ιράκ, 
τον πόλεμο στο Αφγανιστάν αλλά και τη 
δημιουργία του κράτους του σύγχρονου 
απαρτχάιντ στο Ισραήλ.

   Τα καταστρεπτικά αποτελέσματα αυ-
τών των σταυροφοριών και της έντασης 
της λεηλασίας της καπιταλιστικής περιφέ-
ρειας είναι η αποσάθρωση κάθε έννοιας 
κοινωνικής ζωής και ύπαρξης  στη  Μέση 
Ανατολή όπου ο πόλεμος έχει σαρώσει 
τους τοπικούς πληθυσμούς. Αυτά ακρι-
βώς τα αποτελέσματα έχουν ως συνέπεια 
εκατομμύρια ξεριζωμένοι και απελπισμέ-
νοι άνθρωποι να επιχειρούν με κάθε τρό-
πο τη φυγή και την είσοδο στην Ευρώπη. 
Για την αποτροπή τους, το κρατικό – καπι-
ταλιστικό σύστημα θωρακίζεται, τόσο νο-
μικά με την ψήφιση της συμφωνίας Δου-
βλίνο 2, όσο και κατασταλτικά με τη δη-
μιουργία του στρατιωτικού σώματος της 
FRONTEX.

Μετά τον πόλεμο στη Συρία, ένα τερά-
στιο προσφυγικό και μεταναστευτικό κύ-
μα κινήθηκε από την ευρύτερη εμπόλεμη  
περιοχή προς τη δύση, προς την Ευρώπη 
– Φρούριο. Η νέα συνθήκη που διαμορ-
φώνεται, έχει σαν αποτέλεσμα την ανα-
θεώρηση προηγούμενων συμφωνιών 
-όπως είναι το Δουβλίνο 2- αλλά και την 
περαιτέρω αναβάθμιση της FRONTEX, τη 
δημιουργία hot spots και πλήθος νέων 
στρατοπέδων συγκέντρωσης, το κλείσιμο 
των συνόρων προς τους πρόσφυγες και 

τους μετανάστες με συνέπεια τον εγκλω-
βισμό δεκάδων χιλιάδων στους διαδρό-
μους εισόδου της Ευρώπης-Φρούριο.

   Η απόφαση για αντιμετώπιση των 
προσφύγων από τους ίδιους πολιτικούς 
και στρατιωτικούς μηχανισμούς (ΝΑΤΟ, 
Ε.Ε.) που προκάλεσαν την καταστροφή του 
τόπου τους έχει πολλαπλές επιδιώξεις:

• Eίναι μέρος της προετοιμασίας για τη 
γενίκευση του πολέμου που έχει κηρύξει 
η κυριαρχία, αρχικά στο πεδίο όπου εκ-
φράζονται κυριότερα σήμερα οι ανταγω-
νισμοί των ισχυρότερων μπλοκ εξουσί-
ας, δηλαδή στη Μέση Ανατολή και τη Νο-
τιοανατολική Μεσόγειo, καθώς η ζοφε-
ρή προοπτική μίας παγκόσμιας σύρρα-
ξης επανέρχεται στο προσκήνιο και στους 
σχεδιασμούς των στρατιωτικο-πολιτικών 
επιτελείων.

• Είναι ενδεικτική της αντιμετώπισης 
που επιφυλάσσουν στους ξεριζωμένους, 
η οποία συμπεριλαμβάνει στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, καταστολή και διώξεις.

• Είναι και ένα σαφές μήνυμα για τη 
χρήση των στρατιωτικών μονάδων και 
της άγριας καταστολής για την αντιμετώ-
πιση των πληθυσμών που το κράτος και 
τα αφεντικά ορίζουν ως «περιττούς».

Στο εσωτερικό των δυτικών κοινωνι-
ών, το Καθεστώς Έκτατης Ανάγκης μο-
νιμοποιείται μέσω της στρατιωτικοποίη-
σης των κοινωνιών και του εκφασισμού. 

Μέσα στα σύγχρονα γκέτο υπό την επιτή-
ρηση είτε στρατιωτικοποιημένων μονά-
δων καταστολής είτε και καθεαυτό στρα-
τιωτικών μονάδων, όπως στο πρόσφα-
το παράδειγμα της Γαλλίας, ξεδιπλώ-
νεται ο πόλεμος κατά του «εσωτερικού 
εχθρού», ο πόλεμος κατά των φτωχών 
και των αποκλεισμένων. Πιο συγκεκρι-
μένα, μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι τον 
περασμένο Νοέμβριο, το γαλλικό κρά-
τος με το πρόσχημα της ασφάλειας βρή-
κε την ευκαιρία να εγκαθιδρύσει και στη 
συνέχεια να μονιμοποιήσει το Καθεστώς 
Έκτακτης Ανάγκης με τις ταυτόχρονες ει-
σβολές σε σπίτια, κυρίως των αγωνιζό-
μενων κομματιών της κοινωνίας και των 
μεταναστών, να επιβάλλει απαγόρευση 
συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων και 
να κατοχυρώσει θεσμικά τη διατήρηση 
αυτού του ειδικού καθεστώτος επι μα-
κρόν. Η αναβάθμιση του νομικού οπλο-
στασίου, το οποίο έχει τεθεί ήδη στην 
υπηρεσία καταστολής κινητοποιήσεων, 
όπως αυτών ενάντια στον νέο εργασια-
κό νόμο στη Γαλλία, την αύξηση της επι-
τήρησης/παρακολούθησης, προεικονί-
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ζει τον κατασταλτικό λαβύρινθο του σύγ-
χρονου ολοκληρωτισμού.

Ο κόσμος του κράτους και του καπιτα-
λισμού είναι χρεοκοπημένος. Δεν μπο-
ρεί να δώσει απαντήσεις στις πραγματι-
κές κοινωνικές ανάγκες και δεν έχει να 
υποσχεθεί τίποτε άλλο παρά περισσότε-
ρη εξαθλίωση, φτώχεια, καταπίεση, κανι-
βαλισμό, πόλεμο και θάνατο. Την απόλυτη 
κυριαρχία του νόμου της ζούγκλας , της 
ισχύoς του δυνατότερου.

Είναι αυτή η συνθήκη που καθορίζει 
και κάθε επιμέρους πολιτική και στο πεδίο 
του ταξικού ανταγωνισμού, γι’ αυτό και δι-
εθνώς οξύνονται οι επιχειρήσεις λεηλασί-
ας των προλετάριων. Η επίθεση σε μία 
σειρά από κοινωνικές και ταξικές κατακτή-
σεις είναι μέρος της επιχείρησης εγκαθί-
δρυσης του σύγχρονου ολοκληρωτισμού, 
με τον ίδιο τρόπο που είναι και η εξάπλω-
ση του πολέμου. Οι πολεμικές επιχειρή-
σεις και τα μέτρα έντασης της λεηλασίας 
του κοινωνικού πλούτου, πέρα από τα υλι-
κά οφέλη που προσπορίζουν στις τοπικές 
και διεθνείς ελίτ, εντείνουν την αίσθηση 
αδυναμίας της καταπιεσμένης πλειοψηφί-
ας κατακερματίζοντάς τη σε μονάδες ανα-
ξιοπαθούντων που παλεύουν για την επι-
βίωσή τους, ενώ μέσω της προπαγάνδας 
και της παραδειγματικής καταστολής θέ-
λουν να αποστερήσουν ακόμα και τη σκέ-
ψη μίας άλλης δίκαιης και ελεύθερης κοι-
νωνικής συνύπαρξης.

Στον ελλαδικό χώρο, η σημερινή κυ-
βέρνηση (συριζα/ανελ) – που το προη-
γούμενο καλοκαίρι υπέγραψε την 3η δα-
νειακή σύμβαση-μνημόνιο-, αποσπώντας 
την κοινωνική συναίνεση για τη συνέχι-
ση των πολιτικών των αναδιαρθρώσεων, 
βασιζόμενη κατά κύριο λόγο στο φτηνό 
εμπόριο ελπίδας και στην προσπάθεια να 
καπηλευθεί και να αφομοιώσει τους κοι-
νωνικούς και ταξικούς αγώνες των τελευ-
ταίων χρόνων, πάτησε επάνω σε αυτούς 
τους αγώνες για να τους αφοπλίσει και για 
να διατηρήσει την κοινωνική ειρήνη μέσα 
σε συνθήκες έντονης κοινωνικής από-νο-
μιμοποίησης του πολιτικού συστήματος.

Η βασική της ιδεολογικοπολιτική πρό-
ταση δεν είναι άλλη από την αποδοχή της 
βαρβαρότητας του κράτους και του καπι-
ταλισμού -αρκεί να φορά το απομεινάρι 

ενός δημοκρατικού προσωπείου-, με την 
ταυτόχρονη απειλή προς τους καταπιε-
σμένους για το ξεδίπλωμα της ίδιας βαρ-
βαρότητας, χωρίς τα προσχηματικά δημο-
κρατικά της προσωπεία τα οποία εξευτε-
λίζονται και καταρρακώνονται διαρκώς. 
Σήμερα, επιχειρεί να επιβάλει τα νέα μέ-
τρα (π.χ ασφαλιστικό, φορολογικό) που 
υπέγραψε λίγους μήνες πριν, την ώρα 
που η κοινωνική ανοχή απέναντι της φαί-
νεται να εξαντλείται διαρκώς, καθώς όχι 
μόνο δεν μπορούν να σταθούν οι αυτα-
πάτες που έσπειρε για τον εξωραϊσμό του 
κράτους και του καπιταλισμού, αλλά γίνε-
ται όλο και πιο εμφανής η προοπτική μί-
ας ακόμα χειρότερης για τους πληβείους 
επιβίωσης.

Σε μια εποχή που η κρατική και καπι-
ταλιστική βαρβαρότητα επιχειρεί να δια-
λύσει τις ζωές των εργατών, των ανέρ-
γων, των φτωχών και πληβείων της κοι-
νωνίας, σε μια εποχή που καμία κυβέρνη-
ση, κόμμα, κοινοβούλιο και διαμεσολα-
βητικός μηχανισμός δεν μπορούν να υπο-
σχεθούν παρά μόνο υποταγή και εξαθλί-
ωση, θέλουμε και πρέπει να αναπτύξου-
με σε κάθε κοινωνικό χώρο, στους χώ-
ρους εκμετάλλευσης, στις γειτονιές, στα 
σχολεία και τις σχολές, αυτοοργανωμένες 
δομές αγώνα και αλληλεγγύης.

Αυτή είναι η εποχή που πρέπει να συν-
δεθούν οι μερικοί και αιτηματικοί αγώ-
νες για μόνιμη και σταθερή εργασία, για 
πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά της στέ-
γασης, της περίθαλψης, της εκπαίδευσης, 
για την υπεράσπιση εργατικών και κοινω-
νικών δικαιωμάτων, για την προστασία 
της φύσης, με το συνολικό και επίκαιρο 
κοινωνικό και πολιτικό αίτημα για ανατρο-
πή του κόσμου της εξουσίας και τον ελευ-
θεριακό μετασχηματισμό της κοινωνίας.

Αυτή είναι η εποχή που πρέπει να συν-
δεθούμε πολιτικά με τους συντρόφους 

και τους αγωνιζόμενους διεθνώς, προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουμε την κοι-
νή επίθεση την οποία δεχόμαστε. Με πα-
ράδειγμα τις ιστορικές μας παρακαταθή-
κες από την Πρώτη Διεθνή και τις Διε-
θνείς μεραρχίες της Ισπανικής Επανάστα-
σης, με την πραγματική ελπίδα που γεν-
νούν οι σύγχρονες αντιστάσεις, από την 
εξέγερση των Ζαπατίστας, τις κινητοποι-
ήσεις κατά της παγκοσμιοποίησης, το Δε-
κέμβρη του 08 μέχρι τη Ροζάβα, να συν-
θέσουμε απέναντι στο ζοφερό κόσμο της 
εξουσίας, το μωσαϊκό της επαναστατικής 
προοπτικής για την κοινωνία της ελευθε-
ρίας και της ισότητας. Από το Μεξικό μέ-
χρι την Τουρκία κι από την Ελλάδα μέχρι 
τις φτωχογειτονιές της Γαλλίας, να φωνά-
ξουμε στα ταξικά μας αδέρφια πως τίποτα 
δεν έχει τελειώσει και πως κανείς καταπι-
εσμένος δεν είναι μόνος του όσο υπάρ-
χει αντίσταση και αγώνας. Για να πάρου-
με τις ζωές στα χεριά μας, να αναλάβουμε 
την ευθύνη να ορίσουμε το παρόν και το 
μέλλον, χτίζοντας μια νέα χειραφετημένη 
κοινωνία με βάση την αξιοπρέπεια, τη δι-
καιοσύνη, την ελευθερία, την αλληλεγγύη 
στα συντρίμμια του κόσμου της εξουσίας, 
του κράτους και του κεφαλαίου.

ΝΑ ΕΝΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ 
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ 
Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση
-ομοσπονδία συλλογικοτήτων-
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27 Μαρτίου: αντιφασιστική συγκέντρωση στον Λευκό Πύρ-
γο από αναρχικές συλλογικότητες, ενάντια στην φασιστική 
σύναξη στην οποία είχε καλέσει ο σύλλογος βετεράνων «Ιε-
ρός Λόχος» και εκκλησιαστικές και άλλες ρατσιστικές ομάδες 
και οργανώσεις. Ένα πολύ δυναμικό πλήθος 300 αντιφασι-
στών ακύρωσε την απόπειρα πορείας των φασιστών στο κέ-
ντρο της πόλης, ενώ πραγματοποιήθηκαν μικροσυμπλοκές με 
τις δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες προστάτευαν τους φα-
σίστες.
7 Μάη: πραγματοποιήθηκε -στα πλαίσια διεθνούς καλέσμα-
τος-, συγκέντρωση έξω από το στρατόπεδο συγκέντρωσης 
μεταναστών στο Παρανέστι Δράμας. Σύντροφοι βρέθηκαν 
έξω από το στρατόπεδο, επικοινωνώντας με τους έγκλει-
στους, ανταλλάζοντας συνθήματα και δίνοντας τους δύναμη 
και θέληση για αγώνα μέχρι την απελευθέρωσή τους. Η συ-
γκέντρωση έτυχε θερμής υποδοχής από τους έγκλειστους οι 
οποίοι ζωγράφισαν χαρτιά με κυκλωμένα άλφα και τα καρφί-
τσωσαν στα συρματοπλέγματα, ενώ κάποιοι έφτιαξαν πρόχει-
ρες σημαίες με μαύρα και κόκκινα ρούχα για να χαιρετήσουν 
τους συγκεντρωμένους. 
19 Μάη: Νέα αντιφασιστική συγκέντρωση καλείται ως απά-
ντηση στο νέο φασιστικό κάλεσμα των ίδιων διοργανωτών. 

Οι φασίστες επιχειρούν να βρουν πολιτικό βήμα και δημό-
σιο χώρο για να χύσουν το δηλητήριο τους, μιλώντας για 
«ισλαμοποίηση» κ.λπ. Αντί αυτού θα δεχτούν ισχυρό πλήγμα. 
Η πλατεία θα καταληφθεί από το πρωί από ομάδα αντιφασι-
στών, οι οποίοι θα αποχωρήσουν μετά την ματαίωση της φα-
σιστικής σύναξης μαζί με την προγραμματισμένη απογευματι-
νή συγκέντρωση αναρχικών και αντιφασιστών. 
22 Μάη: πραγματοποιείται με τη συμμετοχή 120 περίπου 
συντρόφων προγραμματισμένη συγκέντρωση έξω από το 
στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών 
στην Ξάνθη. Οι μπάτσοι ξυλοκοπούν όσους αντέδρασαν θε-
τικά στην κίνηση, μετά την απομάκρυνση των συγκεντρωμέ-
νων. Αυτή η απροκάλυπτη κίνηση βασανισμού καταδεικνύει 
τη στάση της κυβέρνησης, η οποία θέλει να σταματήσουν οι 
κινήσεις αλληλεγγύης που φέρνουν τους μετανάστες και τους 
πρόσφυγες σε άμεση επαφή με το αναρχικό και ευρύτερο ρι-
ζοσπαστικό κίνημα. Ταυτόχρονα το κράτος προσπαθεί να δι-
ακόψει τους δρόμους επικοινωνίας των φυλακισμένων με το 
κίνημα αλληλεγγύης, ώστε  σιωπή νεκροταφείου να καλύψει 
όλες τις αθλιότητες της εξουσίας που συμβαίνουν μέσα στα 
στρατόπεδα. Η τελευταία λέξη όμως θα είναι του κινήματος. 

Δράσεις αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες 
και αντιφασιστικές κινήσεις στη Θεσσαλονίκη

Το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου τρεις 
σύντροφοι από το Κατειλημμένο Κοι-

νωνικό Κέντρο Βοξ στην πλ. Εξαρχεί-
ων υπέστησαν δολοφονική επίθεση από 
εμπόρους ναρκωτικών και άλλα άθλια 
υποκείμενα που λυμαίνονται την πλατεία 
και ευρύτερα την περιοχή.

Το περιστατικό που είχε σαν αποτέλε-
σμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός συ-
ντρόφου ήταν το τελευταίο σε μια ατέ-
λειωτη σειρά από περιστατικά βίας, πα-
ρενοχλήσεων και κοινωνικού κανιβαλι-
σμού σε βάρος κατοίκων, εργαζόμενων 
και θαμώνων της περιοχής.

Περιστατικά που καταδεικνύουν ότι 
κάθε είδους υποπροϊόντα του καπιταλι-
σμού και αντικοινωνικά παράσιτα, όπως 
στη συγκεκριμένη περίπτωση η μαφία 
των ναρκωτικών και τα τσιράκια τους 
με την υψηλή προστασία της αστυνομί-
ας, εκμεταλλεύονται τους χώρους και τα 
ανοιχτά κοινωνικά πεδία που δημιουρ-
γούν με τους αγώνες τους οι αναρχικοί –
αντιεξουσιαστές. Σε αυτά ακριβώς τα πε-
δία εμφανίζονται συμμορίες που πουλά-

νε ναρκωτικά και κάθε λογής μπράβοι και 
επιδιώκουν να επιβάλλουν με την απει-
λή, τη βία και την τρομοκρατία την αθλι-
ότητά τους και τα θλιβερά ιδιοτελή συμ-
φέροντά τους.

Παντού σχεδόν, όπου αναπτύσσεται ο 
αγώνας στα κοινωνικά πεδία, σε δρόμους 
και πλατείες, σε διαδηλώσεις και εκδη-
λώσεις, εκτός από το κράτος και τους πα-
ρακρατικούς οι αναρχικοί και άλλοι αγω-
νιζόμενοι άνθρωποι βρίσκονται όλο και 
περισσότερο αντιμέτωποι με κανιβαλι-
στικές συμπεριφορές και αντικοινωνικές 
συμμορίες. Δεν θα επιτρέψουμε σ’ αυτές 
τις συμμορίες διαφόρων λούμπεν στοι-
χείων με όποια ταμπέλα και πρόφαση κι 
αν εμφανίζονται να επιτίθενται σε αγω-
νιστές, στέκια και καταλήψεις και να δι-
αβρώσουν τον αγώνα για την κοινωνι-
κή απελευθέρωση επιβάλλοντας την κυ-
ρίαρχη αντίληψη του κράτους και του κε-
φαλαίου «όλοι εναντίον όλων».

Όσο και να εμφανίζονται όμως γύ-
ρω μας φαινόμενα κοινωνικού κανιβαλι-
σμού μέσα στις συνθήκες αποσύνθεσης 

και χρεωκοπίας της υπάρχουσας εξουσι-
αστικής πολιτικοοικονομικής οργάνωσης 
της κοινωνίας, ο αγώνας για τη ζωή, την 
αξιοπρέπεια και την κοινωνική απελευθέ-
ρωση θα εντείνεται όλο και περισσότερο. 
Και όσο και να αποθρασύνονται οι μαφί-
ες και οι διαφόρων ειδών συμμορίες ο 
δρόμος της αλληλεγγύης, της κοινωνικής 
και ταξικής χειραφέτησης και του αγώνα 
ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο θα 
περάσει από πάνω τους.

Συμμετέχουμε αλληλέγγυοι με όσους 
αγωνίζονται ενάντια στους ναρκέμπο-
ρους, τα τσιράκια και τους πάτρωνές τους, 
στη διαδήλωση από την πλ. Εξαρχείων το 
Σάββατο 2 Απρίλη 2016, 5 μ.μ.

Ενάντια στο κράτος, τις μαφίες, τις 
συμμορίες, τον κοινωνικό κανιβαλισμό 
και τις αντικοινωνικές πρακτικές να αντι-
τάξουμε παντού την κοινωνική αυτοορ-
γάνωση, την ταξική αλληλεγγύη και τη 
μαχητική αντίσταση.

Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική 
και Ταξική Χειραφέτηση

Ενάντια στο κράτος, 
τις μαφίες και τον κοινωνικό κανιβαλισμό

Συνέχεια στη σελ. 13
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Την Πέμπτη 9 Ιούνη, δικάζονται στο 
Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, 

21 αγωνιστές κάτοικοι των αντιστεκό-
μενων χωριών της Β.Α. Χαλκιδικής, κα-
τηγορούμενοι για τον εμπρησμό του ερ-
γοταξίου της εξορυκτικής εταιρίας χρυ-
σού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ (θυγατρι-
κή της ELDORADO GOLD και του ομί-
λου Μπόμπολα), που πραγματοποιήθη-
κε τη νύχτα της 17ης Φεβρουαρίου του 
2013 στις Σκουριές. 

Η δίκη αυτή αποτελεί μέρος μιας τε-
ράστιας κατασταλτικής επιχείρησης 
που έχει εξαπολύσει το κράτος απένα-
ντι στην πολύχρονη, μαζική και μαχη-
τική αντίσταση στα καταστροφικά σχέ-
δια των χρυσοθήρων που μετατρέπουν 
το αρχέγονο δάσος των Σκουριών σε 
ανοιχτό μεταλλείο εξόρυξης χρυσού, 
μολύνοντας τη γη, τον αέρα και το νε-
ρό της ευρύτερης περιοχής, αφανίζο-
ντας τη φύση και καταστρέφοντας την 
δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης χι-
λιάδων ανθρώπων που ζουν στα χωριά 
της Χαλκιδικής.

Έτσι, ιδιαίτερα από το Μάρτη του 
2012, όπου έμμισθοι τραμπούκοι της 
εταιρίας με τη συνδρομή αστυνομι-
κών δυνάμεων επιτέθηκαν βάναυσα σε 
αγωνιζόμενους κατοίκους στη περιο-
χή του Χονδρού Δέντρου τραυματίζο-
ντας αρκετούς και καταστρέφοντας το 
φυλάκιο αγώνα στο δάσος των Σκου-
ριών μέχρι σήμερα, βρίσκεται σε εξέ-
λιξη μια κατασταλτική επιχείρηση που 
προωθεί την ποινικοποίηση και εγκλη-
ματοποίηση κάθε έκφρασης αντίστα-
σης και περιλαμβάνει: Την ενεργοποίη-
ση του «αντι»τρομοκρατικού νόμου και 
την μαζική δίωξη αγωνιζόμενων κατοί-
κων ως μελών «εγκληματικής οργάνω-
σης». Την προφυλάκιση τεσσάρων αγω-
νιστών για τον εμπρησμό του εργοταξί-
ου της εταιρίας στις Σκουριές με ανύ-
παρκτα στοιχεία (οι δυο εκ των οποίων 
παρέμειναν στις φυλακές Διαβατών για 
έξι μήνες και οι άλλοι δυο για τρεις). Τη 

δίωξη δεκάδων αγωνιζόμενων κατοί-
κων με κακουργηματικές κατηγορίες και 
εκατοντάδων άλλων με πλημμεληματι-
κές. Τις δεκάδες προσαγωγές – απαγω-
γές αγωνιστών. Την βίαιη απόσπαση γε-
νετικού υλικού (DNA) από ολόκληρους 
πληθυσμούς χωριών. Την ευρεία χρήση 
τηλεφωνικών υποκλοπών. Τους αστυ-
νομικούς αποκλεισμούς και την κατοχή 
ολόκληρων χωριών και πόλεων, όπως 
η εισβολή πολυάριθμου στρατού ΜΑΤ – 
ΕΚΑΜ στην πόλη της Ιερισσού την Πέ-
μπτη 7 Μάρτη 2013. Τις βάναυσες επι-
θέσεις με δακρυγόνα και ξυλοδαρμούς 
κατά διαδηλωτών ακόμα και κατά μαθη-
τών και ηλικιωμένων, οι οποίες έχουν 
προκαλέσει πλήθος βαρύτατων τραυμα-
τισμών. Την προπαγανδιστική εκστρατεία 
ψεύδους, παραπληροφόρησης, απομό-
νωσης, και τρομοκράτησης των αγωνι-
ζόμενων κατοίκων. Την επαναδιατύπω-
ση  της «θεωρίας των άκρων» εστιάζο-
ντας αυτή τη φορά στον αγώνα στη Β.Α. 
Χαλκιδική, και του φασιστικής έμπνευ-
σης δόγματος περί «νόμου και τάξης» 
που αποτελούν τους πυλώνες της ιδεο-
λογικής επίθεσης του κράτους και προ-
ωθούνται από τα καθεστωτικά ΜΜΕ.

Αυτή η τεράστια κατασταλτική επιχεί-
ρηση αποτελεί πείραμα και προοίμιο της 
καταστολής κάθε κοινωνικού αγώνα σε 
μια περίοδο που το κράτος επιχειρεί να 

επιβάλλει στην κοινωνία ένα μόνιμο κα-
θεστώς έκτακτης ανάγκης δομώντας το 
σύγχρονο ολοκληρωτισμό για την πλήρη 
καθυπόταξη της κοινωνίας στις επιταγές 
του κράτους και των αφεντικών. Σε μια 
περίοδο που για το ελληνικό κράτος και 
το κεφάλαιο η λεηλασία των φυσικών 
πόρων, η ιδιωτικοποίηση και ο έλεγ-
χος του δημόσιου και ελεύθερου χώρου 
και η σκλήρυνση των όρων εκμετάλλευ-
σης και καταπίεσης της κοινωνίας μέ-
σα σε συνθήκες βαθιάς συστημικής κρί-
σης, ως αναπόσπαστες πτυχές της κρα-
τικής και καπιταλιστικής αναδιάρθρω-
σης, προβάλλονται ως υπόθεση «εθνι-
κού συμφέροντος» και επιχειρείται να 
επιβληθούν με κάθε τρόπο και με όχημα 
το ιδεολόγημα της ανάπτυξης που εμφα-
νίζεται ως «μονόδρομος εξόδου από τη 
κρίση», όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά σε 
όλη την επικράτεια της χώρας. Η σημε-
ρινή κυβέρνηση (συριζα/ανελ) – που το 
προηγούμενο καλοκαίρι υπέγραψε την 
3η δανειακή σύμβαση-μνημόνιο-, απο-
σπώντας την κοινωνική συναίνεση για 
τη συνέχιση των πολιτικών των αναδι-
αρθρώσεων, βασιζόμενη κατά κύριο λό-
γο στο φτηνό εμπόριο ελπίδας και στην 
προσπάθεια να καπηλευθεί και να αφο-
μοιώσει τους κοινωνικούς και ταξικούς 
αγώνες των τελευταίων χρόνων, πάτη-
σε επάνω σε αυτούς τους αγώνες για να 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ 21 ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΥΣΟΘΗΡΩΝ

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΙ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ 
ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ!



13#3, 6.2016

τους αφοπλίσει, να διατηρήσει την κοι-
νωνική ειρήνη μέσα σε συνθήκες έντο-
νης κοινωνικής από-νομιμοποίησης του 
πολιτικού συστήματος.

Η βασική της ιδεολογικοπολιτική 
πρόταση δεν είναι άλλη από την απο-
δοχή της βαρβαρότητας του κράτους 
και του καπιταλισμού -αρκεί να φορά 
το απομεινάρι ενός δημοκρατικού προ-
σωπείου-, με την ταυτόχρονη απειλή 
προς τους καταπιεσμένους για το ξεδί-
πλωμα της ίδιας βαρβαρότητας, χωρίς 
τα προσχηματικά δημοκρατικά της προ-
σωπεία τα οποία εξευτελίζονται και κα-
ταρρακώνονται διαρκώς. Σήμερα, επι-
χειρεί να επιβάλει παράλληλα με τα 
νέα μέτρα (π.χ ασφαλιστικό, φορολο-
γικό) που υπέγραψε λίγους μήνες πριν, 
τον οριστικό αφανισμό της ζωής στο 
όρος Κάκκαβος στη Β.Α. Χαλκιδική (με 
την θεσμική έγκριση του ανοιχτού με-
ταλλείου χρυσού), όπως και στη κοιλά-
δα του Αχελώου στη Ν. Πίνδο (με την 
έγκριση λειτουργίας του Υ/Η φράγμα-
τος της Μεσοχώρας) και σε πλήθος άλ-
λων περιοχών που προστίθενται καθη-
μερινά στη μακρά λίστα ιδιωτικοποιήσε-
ων του ΤΑΙΠΕΔ. Την ώρα που η κοινω-
νική ανοχή απέναντι σε αυτήν την κυ-
βέρνηση φαίνεται να εξαντλείται διαρ-
κώς, καθώς όχι μόνο δεν μπορούν να 
σταθούν οι αυταπάτες που έσπειρε για 
τον εξωραϊσμό του κράτους και του κα-
πιταλισμού, αλλά γίνεται όλο και πιο εμ-
φανής η προοπτική μίας ακόμα χειρότε-
ρης για τους πληβείους επιβίωσης.

Σε μια εποχή που η κρατική και καπι-
ταλιστική βαρβαρότητα επιχειρεί να δια-

λύσει τις ζωές των εργατών, των ανέρ-
γων, των φτωχών και πληβείων της κοι-
νωνίας, σε μια εποχή που καμία κυβέρ-
νηση, κόμμα, κοινοβούλιο και διαμεσο-
λαβητικός μηχανισμός δεν μπορούν να 
υποσχεθούν παρά μόνο υποταγή και 
εξαθλίωση, θέλουμε και πρέπει να ανα-
πτύξουμε σε κάθε κοινωνικό χώρο, στις 
πόλεις και τα χωριά, στους χώρους εκ-
μετάλλευσης, στις γειτονιές, στα σχολεία 
και τις σχολές, αυτοοργανωμένες δομές 
αγώνα και αλληλεγγύης και να κρατή-
σουμε ανοιχτά τα μονοπάτια του αγώνα 
για την προάσπιση του φυσικού κόσμου.

Αυτή είναι η εποχή που πρέπει να 
συνδεθούν οι μερικοί και αιτηματικοί 
αγώνες για μόνιμη και σταθερή εργα-
σία, για πρόσβαση στα κοινωνικά αγα-
θά της στέγασης, της περίθαλψης, της 
εκπαίδευσης, για την υπεράσπιση εργα-
τικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, για 
την προστασία της φύσης, με το συνο-
λικό και επίκαιρο κοινωνικό και πολιτι-
κό αίτημα για ανατροπή του κόσμου της 
εξουσίας και τον ελευθεριακό μετασχη-
ματισμό της κοινωνίας.

Από τη μεριά μας εκφράζουμε την 

αλληλεγγύη μας στους 21 αγωνιστές 
κατοίκους της Χαλκιδικής που κατηγο-
ρούνται για τον εμπρησμό του εργοταξί-
ου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, καθώς και 
σε όλους όσοι διώκονται για τον αγώνα 
προάσπισης της φύσης και των χωριών 
της περιοχής.

Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με 
όλους όσοι αγωνίζονται από τα κάτω 
και με αξιοπρέπεια φωνάζοντας πως: 
«σ΄αυτόν τον αγώνα δε θα είναι κανέ-
νας μόνος του. Την 9η  Ιουνίου δεν δι-
κάζονται μόνο 21 αγωνιστές, δικαζόμα-
στε όλοι. Δικάζεται ολόκληρη η κοινω-
νία που αγωνίζεται για την ύπαρξή της. 
Η στήριξη αυτών των ανθρώπων, όπως 
και η νίκη, είναι μονόδρομος». [Επιτρο-
πές αγώνα Χαλκιδικής και Θεσσαλονί-
κης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού].

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
ΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ |
 Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

Ιούνης 2016

26 Μάη: Νέα διαδήλωση αλληλεγγύης (η προηγούμενη στις 
10/3) σε πρόσφυγες και μετανάστες στο κέντρο της πόλης, 
είχε προηγηθεί προπαγανδιστική μικροφωνική, αλλά κυριό-
τερα η βίαιη εκκένωση της Ειδομένης από τα ΜΑΤ των Τσίπρα 
και Τόσκα. Η κυβέρνηση άπλωσε την κόκκινη ζώνη της Έκτα-
κτης Ανάγκης γύρω από το camp απαγορεύοντας στους πά-
ντες τη διέλευση ή την παραμονή στον χώρο. Οι εκτοπισμένοι 
της Ειδομένης μεταφέρθηκαν μαζικά σε πρόχειρα hot spot 
γύρω από τη Θεσσαλονίκη, τα οποία επισκεφτήκαμε επανει-
λημμένα τις αμέσως επόμενες μέρες, για να διαπιστώσουμε 
και μόνοι μας τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των προσφύ-
γων και μεταναστών. Ήδη έχουν ξεκινήσει μοιράσματα κειμέ-
νων στα αραβικά και επαφές με όσους ζουν στα hot spot, με 
στόχο την ενημέρωση αλλά και την κινητοποίηση εν όψει και 
του No Border Camp του Ιουλίου. 

4 Ιουνίου: μηχανοκίνητη πορεία προς τα hot spot
12 Ιουνίου: Η πορεία που καλέστηκε από αναρχικές και 
αντιρατσιστικές κινήσεις στο Πολύκαστρο Κιλκίς απαγορεύε-
ται de facto από τα ΜΑΤ, τα οποία αποκλείουν την έξοδο από 
το λεωφορείο της Θεσσαλονίκης, ενώ τραυματίζουν μια συ-
ντρόφισσα. Το λεωφορείο και τα ι.χ. επιστρέφουν στη Θεσσα-
λονίκη κάτω από ισχυρή αστυνομική συνοδεία, όπου πραγμα-
τοποιείται μικροφωνική και πορεία προς το Α.Τ Λευκού Πύρ-
γου. Την επόμενη μέρα ο καταυλισμός στο Πολύκαστρο θα δι-
αλυθεί από τα ΜΑΤ. 

Για όλες τις παραπάνω δράσεις καθώς επίσης και για το δι-
καστήριο της Σανάα Τάλεμπ που ήταν προγραμματισμένο για 
τις 31/5, εξέδωσε καλέσματα και προκήρυξη η συλλογικό-
τητα για τον Κοινωνικό Αναρχισμό «Μαύρο & Κόκκινο» (μέ-
λος της ΑΠΟ).

Συνέχεια από την σελίδα 11



14 Γη & Ελευθερια

«Η διαρκώς κλιμακούμενη επίθεση των 
κυρίαρχων πάνω στα στοιχειώδη δι-

καιώματα και τους όρους ζωής των από 
κάτω της κοινωνίας συνοδεύεται από την 
αντίστοιχη όξυνση και κλιμάκωση της κρα-
τικής και παρακρατικής καταστολής των 
αντιστάσεων. Και ιδιαίτερα εκείνων των 
αντιστάσεων που δεν ελέγχονται και δεν 
περιορίζονται από τους θεσμούς, τους φο-
ρείς και τους παράγοντες του συστήματος, 
αλλά εκδηλώνονται ακηδεμόνευτα, επι-
χειρώντας το πέρασμα από την αυθόρμη-
τη διαμαρτυρία και αγανάκτηση των κατα-
πιεσμένων και εκμεταλλευόμενων ανθρώ-
πων στη συνειδητή εξέγερση και την κοι-
νωνική επανάσταση ως μοναδική απάντη-
ση-διέξοδο στην κρίση του συστήματος 
και την επίθεση της άρχουσας τάξης. Οι 
καταλήψεις και γενικότερα οι αυτοδιαχειρι-
ζόμενοι χώροι είναι συγκεκριμένο κομμά-
τι αυτής της συνειδητής και αυτοοργανω-
μένης αντίστασης, και έχουν διαδραματί-
σει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την 
εξέλιξη των ευρύτερων κοινωνικών αγώ-
νων τις τελευταίες δεκαετίες. Για αυτό και 
βρίσκονταν πάντα στο στόχαστρο της κρα-
τικής καταστολής και των παρακρατικών 
συμμοριών». ΛΚ 37, Γενάρης 2012

 «Η προσπάθεια για να τσακίσουν με τη 
βία, το φόβο και το ψέμα τις εστίες αγώ-

να που αποτελούν οι καταλήψεις απέτυ-
χε οικτρά. Η ανακατάληψη της φρουρού-
μενης από τα ΜΑΤ Villa Amalias σήμερα 
το πρωί στις 7.30 από δεκάδες αγωνιστές 
και αγωνίστριες, κατεξευτέλισε την κρατι-
κή καταστολή. Τα αδέρφια μας που ανα-
κατέλαβαν τη Villa Amalias και κατέλαβαν 
τα κεντρικά γραφεία της ΔΗΜΑΡ έστειλαν 
ηχηρά μηνύματα σε πολλές κατευθύνσεις: 
στο κράτος ότι ματαιοπονεί αν ελπίζει ότι 
θα υποτάξει τις κοινωνικές αντιστάσεις 
και σε όλους τους αγωνιζόμενους ανθρώ-
πους, εργαζόμενους, άνεργους, νεολαίους 
ότι τίποτα δεν είναι μη αντιμετωπίσιμο εκεί 
που υπάρχει το δίκιο και η βούληση του 
αγώνα και ότι ο εχθρός, όσο ισχυρός και 
αν φαίνεται, δεν είναι ανίκητος». ΛΚ37, 9 
Γενάρη 2013

Οι καταλήψεις, ως αναπόσπαστο κομ-
μάτι των αυτοοργανωμένων κοινωνικών 
και ταξικών αγώνων αλλά και ως ορα-
τά σημεία αναφοράς του αναχικού/αντι-
εξουσιαστικού κινήματος, αποτέλεσαν 
έναν από τους κυριότερους στόχους της 
αντιεξεγερτικής εκστρατείας του κράτους. 
Η παραγγελία που εξέδωσε μετά την κοι-
νωνική εξέγερση του Δεκέμβρη του '08 
ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ. Σανι-
δάς για την καταστολή και εκκένωση των 
κατειλημμένων χώρων πανελλαδικά εξέ-
φραζε τον πυρήνα της κρατικής πολιτικής 
με στόχο την  εξουδετέρωση των κοινω-
νικών και ταξικών αντιστάσεων, ως βα-
σική προτεραιότητα για την ανεμπόδιστη 
συνέχιση και επίταση της κρατικής και κα-
πιταλιστικής αναδιάρθρωσης.

Αυτή είναι η ευρύτερη συνθήκη μέσα 
στην οποία χτυπιούνται και εκκενώνονται 
από κατασταλτικές δυνάμεις από το κα-
λοκαίρι του 2011 κατειλημμένοι χώροι 
αγώνα σε όλη την επικράτεια. Το χειμώ-
να του 2012-13 το κράτος κλιμάκωσε 
την επίθεσή του με τις εισβολές και εκ-
κενώσεις της κατάληψης Villa Amalias το 
Δεκέμβρη του 2012 και της κατάληψης 
Πατησίων & Σκαραμαγκά το Γενάρη του 
2013, ενώ στις 15 Γενάρη του 2013 ει-
δικές κατασταλτικές μονάδες εισβάλουν 
στην κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37.

Απέναντι σε αυτή την γιγαντιαία αστυ-

νομική και κατασταλτική επιχείρηση ανα-
πτύχθηκε ένα πλήθος πρωτοβουλιών 
και κινήσεων αντίστασης και αλληλεγ-
γύης στις καταλήψεις από πολιτικές, τα-
ξικές, κοινωνικές αυτοοργανωμένες δο-
μές και συλλογικότητες. Κορυφαία στιγ-
μή αυτών των κινητοποιήσεων αποτέ-
λεσε η πορεία αλληλεγγύης στις κατα-
λήψεις στις 12 Γενάρη του 2013, όπου 
συμμετείχαν περισσότεροι από δέκα χι-
λιάδες διαδηλωτές, η οποία ανάδειξε 
πως η κινηματική συνάντηση και σύν-
δεση των αντιστάσεων μπορούν να δη-
μιουργήσουν ένα πλατύ μέτωπο αγώνα 
απέναντι στους κρατικούς σχεδιασμούς. 
Η απόλυτα επιτυχημένη αιφνιδιαστική 
κίνηση  ανακατάληψης της φρουρούμε-
νης από τα ΜΑΤ Villa Amalias το πρωί 
της 9ης Γενάρη από 93 συντρόφους και 
συντρόφισσες έστειλε ένα ηχηρό μήνυ-
μα. Η μαχητική αυτή πρωτοβουλία έκα-
νε ξεκάθαρο στο κράτος πως οι καταλή-
ψεις δεν παραδίνονται, και ταυτόχρονα 
ενέπνευσε και ενθάρρυνε τους αντιστε-
κόμενους.

Η δίκη των 92 διωκόμενων συντρό-
φων/ισσών για την ανακατάληψη της 
Villa Amalias, που έχει οριστεί για της 16 
Ιουνίου 2016, αποτελεί ένα ακόμα πε-
δίο αγώνα για την πολιτική και κοινωνι-
κή υπεράσπιση των καταλήψεων και συ-
νολικά των αυοοτοργανωμένων κοινωνι-
κών και ταξικών αντιστάσεων που  συνε-
χίζουν να βρίσκονται στο στόχαστρο της 
κρατικής και παρακρατικής τρομοκρατί-
ας. Άλλωστε, οι πάγιες στοχεύσεις του 
κράτους και των αφεντικών απέναντι συ-
νολικά στους αγωνιζόμενους συναντιού-
νται σήμερα με τις επιλογές μιας κυβέρ-
νησης που παρουσιάζεται ως «δικαίω-
ση» αγώνων που προηγήθηκαν, επιχει-
ρώντας την εξουδετέρωση των αντιστά-
σεων μέσα από την καπήλευση, την αφο-
μοίωση και την ενσωμάτωσή τους, κα-
θώς και με την εχθρότητά της απέναντι 
σε όσους εξακολουθούν να αγωνίζονται 
από τα κάτω ενάντια στη λεηλασία της 
ζωής τους.

Η δίκη για την ανακατάληψη της Villa 
Amalias αποτελεί επίσης σημείο της αντι-

Αλληλεγγύη στους 92 Διωκόμενους συντρόφους/ισσες 
για την ανακατάληψη της Villa Amalias

Δίκη: 16 Ιουνίου 2016, 9 π.μ., δικαστήρια Ευελπίδων 
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Το Σαββατοκύριακο 21-22 Μάη πραγματοποιήθηκε στην κα-
τάληψη Mundo Nuevo στη Θεσσαλονίκη, η A’ Συνδιάσκεψη 

της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης – Ομοσπονδία Συλλογικο-
τήτων. Το πρωί της πρώτης μέρας πραγματοποιήθηκαν τοποθε-
τήσεις των ομάδων πάνω στα ζητήματα της κοινωνικής και πολι-
τικής συγκυρίας. Ο πόλεμος που διεξάγει η παγκόσμια κυριαρχία, 
το Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης και ο Σύγχρονος Ολοκληρωτι-
σμός ως η συνθήκη εντός της οποίας εκφράζεται η επίθεση του 
κράτους και των αφεντικών και η αναγκαιότητα για τη διεθνή δι-
άσταση του αγώνα, το ζήτημα των προσφυγικών και μεταναστευ-
τικών ροών και ο εγκλωβισμός χιλιάδων ανθρώπων στο εσω-
τερικό του ελληνικού κράτους, η απομόνωση και ο εγκλεισμός 
τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, η κρατική καπιταλιστική επί-
θεση στην κοινωνία και η φάση ύφεσης των κοινωνικών και τα-
ξικών αντιστάσεων, ήταν κάποια από τα ζητήματα που απασχόλη-
σαν τις συλλογικότητες και συνέβαλαν στη διεξαγωγή ενός γόνι-
μου και ενδιαφέροντος διαλόγου. Σε αυτή τη διαδικασία συμμε-
τείχαν και δύο συλλογικότητες ως παρατηρήτριες.

Στη συνέχεια, οι διαδικασίες της Συνδιάσκεψης συνεχίστη-
καν με εσωτερικές συζητήσεις των συλλογικοτήτων της Α.Π.Ο., 
οι οποίες και καθόρισαν το πολιτικό πλαίσιο και έθεσαν τις κα-
τευθύνσεις κίνησης της οργάνωσης για το επόμενο διάστημα 
και με ορίζοντα το δεύτερο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί 
το Νοέμβριο του 2016.

H Αναρχική Πολιτική Οργάνωση έχει ομοσπονδιακό χαρα-
κτήρα, με τις συλλογικότητες να αποτελούν τα κύτταρά της, και 
να συλλειτουργούν σε οριζόντια δομή. Συγκροτείται πάνω σε 
συνεκτικές και επαρκείς πολιτικές συμφωνίες μεταξύ αναρχι-
κών συλλογικοτήτων, οι οποίες συνδιαμορφώνουν την ενιαία 
κίνησή τους σε πανελλαδικό επίπεδο μέσα από συλλογικά όρ-

γανα στα οποία συνυπάρχουν ισότιμα.
Η ΑΠΟ επιδιώκει με τη δημιουργία της να συμβάλλει στη δη-

μιουργία ενός συγκροτημένου, ριζοσπαστικού κινήματος. Ενός 
κινήματος που θα βάζει φραγμούς σε κάθε απόπειρα χειραγώ-
γησης, καπήλευσης και διαμεσολάβησης των κοινωνικών και 
ταξικών αγώνων και σε προσπάθειες ενσωμάτωσης τους από 
τον ρεφορμισμό. Που θα θέτει με σαφήνεια το ζήτημα της κοι-
νωνικής επανάστασης ως της μόνης ρεαλιστικής διεξόδου των 
από κάτω για την τελειωτική απαλλαγή τους από την κυριαρχία 
του κράτους και του καπιταλισμού.

ΝΑ ΕΝΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, 

ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Ενημέρωση από την 1η συνΔιάσκεψη 
της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης (ΟμοσπονΔία Συλλογικοτήτων)

παράθεσης με το ειδικό κατασταλτικό 
οπλοστάσιο του κράτους. Κατά τη διάρ-
κεια της απεργίας πείνας των πολιτικών 
κρατούμενων την άνοιξη του 2015 ενά-
ντια σε αυτό το κατασταλτικό οπλοστά-
σιο, πολλοί από τους συντρόφους/ισσες 
που διώκονται και για την ανακατάληψη 
της Villa Amalias προχώρησαν σε δημό-
σιες δηλώσεις πολιτικής ανυπακοής ενά-
ντια στον κουκουλονόμο και στο ειδικό 
καθεστώς ομηρίας στο οποίο βρίσκονται 
εξαιτίας της παραπομπής τους για κα-
κούργημα με βάση τον νόμο «για την τέ-
λεση πράξεων με καλυμμένα χαρακτηρι-
στικά», αρνούμενοι να δηλώνουν παρου-
σία στα αστυνομικά τμήματα, όπως ορί-
ζει ο περιοριστικός όρος που τους έχει 
επιβληθεί αντί της προφυλάκισής τους. 
Όσον αφορά τον κουκουλονόμο, καταρ-
γήθηκαν οι περισσότερες διατάξεις του, 

πράγμα που κερδήθηκε χάρη στον αγώ-
να μέσα και έξω από τις φυλακές, μέρος 
του οποίου αποτελεί και η κίνηση πολι-
τικής ανυπακοής. Ωστόσο, οι περιοριστι-
κοί όροι που έχουν επιβληθεί σε όσους 
διώχθηκαν με τον καταργημένο πλέον 
κουκουλονόμο εξακολουθούν να ισχύ-
ουν όσο παραμένουν υπόδικοι, με απο-
τέλεσμα να παρατείνεται και να λειτουρ-
γεί εκβιαστικά πάνω τους αυτή η εκδικη-
τική και ιδιότυπη μορφή ομηρίας.

Από την πλευρά μας, ως καταληψίες 
της Λέλας Καραγιάννη 37, συνεχίζουμε 
να υπερασπιζόμαστε τις αυτοοργανωμέ-
νες κινηματικές δομές ενάντια στις επιθέ-
σεις του κράτους, των φασιστών και των 
μαφιών, έχοντας την αντίληψη πως όταν 
ένας χώρος αγώνα χτυπιέται τότε πλήττο-
νται συνολικά οι  αντιστάσεις των από τα 
κάτω και πως η υπεράσπιση των χώρων 
μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ευ-

ρύτερων πολιτικών, κοινωνικών και ταξι-
κών αγώνων που αναπτύσσονται ενάντια 
στην κρατική και καπιταλιστική βαρβαρό-
τητα. Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγ-
γύη μας στους 92 διωκόμενους συντρό-
φους/ισσες για την ανακατάληψη της 
Villa Amalias, όπως και σε όλες τις κατα-
λήψεις, τους αυτοδιαχειριζόμενους χώ-
ρους και τους αυτοοργανωμένους κοι-
νωνικούς και ταξικούς αγώνες. 

ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
 

Σύντροφοι από την ΛΚ37 
που συμμετείχαν στην ανακατάληψη 

της Villa Amalias
Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37

 8 Ιούνη '16

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα



Από τις 9 Μάρτη, σε ολόκληρη τη γαλ-
λική επικράτεια, εκδηλώνεται ένας 

σημαντικός και μαχητικός κοινωνικός-
ταξικός αγώνας ενάντια στον νέο εργασι-
ακό νόμο με τον οποίο η γαλλική κυβέρ-
νηση επιχειρεί να επιβάλλει την πλήρη 
αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσε-
ων. Με διαρκείς καταλήψεις σε σχολεία, 
σχολές και δημόσια κτήρια, με επανοικει-
οποίηση των δημόσιων χώρων σε κα-
θημερινό επίπεδο, με απεργίες διαρκεί-
ας και καταλήψεις σε εργοστάσια και με 
συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής 
η γαλλική κοινωνία -και ειδικότερα η νε-
ολαία- ορθώνει γερές αντιστάσεις απέ-
ναντι στην επίθεση που εξαπολύουν τα 
αφεντικά και το κράτος.

Μία επίθεση που αποτελεί μέρος της 
εκστρατείας για την εγκαθίδρυση ενός 
σύγχρονου ολοκληρωτισμού, κατεύθυν-
ση που συνέχει επιμέρους κρατικές και 
καπιταλιστικές οντότητες στη Δύση και 
περνάει μέσα από την επιβολή του καθε-
στώτος έκτακτης ανάγκης. Στη Γαλλία κα-
τοχυρώθηκε από το γαλλικό κράτος και 
θεσμικά, ύστερα από τις δολοφονικές 
επιθέσεις του ISIS, τον περασμένο Νο-
έμβρη στο Παρίσι, και διατηρείται επί μα-
κρόν μέχρι σήμερα, με το πρόσχημα της 

ασφάλειας των πολιτών να αποτελεί το 
ιδεολογικό όχημα για την αναβάθμιση της 
κατασταλτικής στρατηγικής του κράτους 
σε βάρος των αγωνιζόμενων κομματιών 
της κοινωνίας.

Σήμερα, σχεδόν τρεις μήνες μετά το 
ξέσπασμα του, ο αγώνας αυτός βρί-
σκεται σε ένα οριακό σημείο καθώς η 
απεργία εξαπλώνεται σε στρατηγικούς 
τομείς για τη λειτουργία των κρατικών 
και καπιταλιστικών μηχανισμών, όπως 
η ενέργεια και οι μεταφορές, ενώ μπρο-
στά στην αμετακίνητη στάση της κυβέρ-
νησης, προετοιμάζεται γενική απερ-
γία μετά τις 10 Ιουνίου. Παράλληλα, οι 
συγκρούσεις στους δρόμους εξαπλώ-
νονται ενώ τις κατασταλτικές δυνάμεις 
σπεύδουν να συνδράμουν και οι φα-
σιστικές συμμορίες. Τα γεγονότα στη 
Γαλλία καταδεικνύουν ότι, με μνημόνια 
ή χωρίς, αυτό που επιβάλλει η Ε.Ε. και 
τα κράτη που την συναποτελούν είναι η 
καπιταλιστική αναδιάρθρωση και πως η 
μόνη απάντηση βρίσκεται στην αδιαμε-
σολάβητη μαζική κοινωνική και ταξική 
αντίσταση στους δρόμους.

Ως Αναρχική Πολιτική Οργάνωση – 
Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων στεκόμα-
στε αλληλέγγυοι στους αγωνιζόμενους 
εργάτες και εργάτριες, στους επισφα-
λείς, στους άνεργους και τους νεολαί-
ους που με ιδιαίτερο σθένος παλεύουν 
ενάντια στην κρατική καταστολή και την 
καπιταλιστική αναδιάρθρωση στη Γαλ-
λία, αναγνωρίζοντας πως στις μέρες μας 

είναι επιτακτικότερη από ποτέ η σύνδε-
ση των αγωνιζόμενων διεθνώς και ο 
κοινός αγώνας ενάντια στην κοινή επί-
θεση που δεχόμαστε. Από το Μεξικό μέ-
χρι την Τουρκία κι από την Ελλάδα μέ-
χρι τις φτωχογειτονιές της Γαλλίας, φω-
νάζουμε στα ταξικά μας αδέρφια πως τί-
ποτα δεν έχει τελειώσει και πως κανείς 
καταπιεσμένος δεν είναι μόνος του όσο 
υπάρχει αντίσταση και αγώνας. Για να 
πάρουμε τις ζωές στα χεριά μας, να ανα-
λάβουμε την ευθύνη να ορίσουμε το πα-
ρόν και το μέλλον, χτίζοντας μια νέα χει-
ραφετημένη κοινωνία με βάση την αξι-
οπρέπεια, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία 
και την αλληλεγγύη στα συντρίμμια του 
κόσμου της εξουσίας, του κράτους και 
του κεφαλαίου.

ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ 
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ 

ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ 

Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Συγκέντρωσεις Αλληλεγγύης
Αθήνα: Γαλλική Πρεσβεία, 

Τρίτη 14/6, 6μμ
Θεσσαλονίκη: Γαλλική Πρεσβεία, 

Τετάρτη 15/6, 12πμ
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Τo πρωί της Τρίτης 14/6 πραγμα-
τοποιήθηκε κατάληψη στο Γαλλι-

κό Προξενείο της Πάτρας σε ένδει-
ξη αλληλεγγύης στους αγωνιζόμε-
νους στη Γαλλία. Στους τοίχους του 
γαλλικού προξενείου γράφτηκαν 
συνθήματα όπως "greves, blocages, 
sabotages" δηλαδή "απεργίες, μπλό-
κα, σαμποτάζ". Μοιράστηκαν, επί-
σης, κείμενα της Αναρχικής Πολι-
τικής Οργάνωσης στους περαστι-
κούς που αναφέρονται στον αγώ-
να που διεξάγεται τους τελευταίους 
μήνες στην Γαλλία ενάντια στον νέο 
εργασιακό νόμο και στο Καθεστώς 
Έκτακτης Ανάγκης, πετάχτηκαν τρι-
κάκια και στάλθηκαν φαξ κοινοποίη-
σης της κατάληψης και αλληλεγγύης 
σε όσους αγωνίζονται στη Γαλλία (σε 
ελληνικά και γαλλικά) σε πρεσβείες 
και υπουργεία.


