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Ποιος οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια ξανά τους λαούς στο πολεμι-
κό σφαγείο, από όπου ποτέ δεν ξέφυγαν οι χώρες και οι άνθρωποι 

που δεν είχαν την τύχη να γεννηθούν στην επονομαζόμενη «ανεπτυγ-
μένη» Δύση; Είναι ο Πούτιν και ο ανατολίτικος αυταρχισμός, είναι τα 
πολεμοκάπηλα γεράκια των ΗΠΑ, ή οι νεοφιλελεύθεροι χαρτογιακάδες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Η απάντηση είναι απλή: ΟΛΟΙ∙ γιατί αυτό που 
γεννάει τους πολέμους, τις συγκρούσεις, τις αδικίες, τους νεκρούς και 
τις ανείπωτες τραγωδίες της ανθρωπότητας είναι το παγκοσμιοποιημένο 
καπιταλιστικό σύστημα. Σε καιρό ειρήνης καθυποτάσσει εκμεταλλεύεται 
και ξεζουμίζει τους εργαζόμενους σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, κα-
ταπιέζει και κακοποιεί τους πλέον αδύναμους και συσσωρεύει αμύθητα 
πλούτη για τους παγκόσμιους ολιγάρχες – όμοιοι παντού: στις ΗΠΑ, στην 
Ε.Ε., στη Ρωσία στην Κίνα.

Αυτή η άγρια επίθεση που βιώνουν σήμερα οι κοινωνίες, μέσα σε συν-
θήκες βαθιάς και συνολικής συστημικής κρίσης και απονομιμοποίησης 
του πολιτικού συστήματος παγκόσμια, κλιμακώνεται και αναδεικνύονται 
τόσο οι αθεράπευτες αντιφάσεις του κρατικού-καπιταλιστικού μοντέλου 
οργάνωσης, όσο και η απόλυτη αδυναμία να παραχθεί από τα πάνω 

οποιοδήποτε συνεκτικό κοινωνικό όραμα, προοπτική και ελπίδα. Οι ρίζες 
αυτής της διαρκώς εντεινόμενης επιθετικότητας βρίσκονται στην ίδια τη 
φύση του καταπιεστικού και εκμεταλλευτικού συστήματος. Η ανάγκη για 
εμβάθυνση και επέκταση της εξουσίας κατατείνει στην επιχείρηση ελέγ-
χου κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, με σκοπό την πλήρη καθυπόταξη 
της κοινωνίας στις επιταγές του κράτους και των αφεντικών. Το κρατι-
κό-καπιταλιστικό σύστημα έχει δομηθεί στη βάση του παραλογισμού της 
κοινωνικής και ταξικής καταπίεσης, η οποία επιδιώκει με κάθε μέσο τη 
διαιώνισή της και κατά συνέπεια τη διαιώνιση των καταστρεπτικών της 
αποτελεσμάτων στην κοινωνία και τη φύση. Η τόσο ορατή σήμερα απο-
σύνθεση του δεν είναι αποτέλεσμα της πολύπλευρης κρίσης. Αντιθέτως, 
η πολύπλευρη κρίση είναι αποτέλεσμα της βαθιάς αποσύνθεσης και της 
χρεοκοπίας του συστήματος σε κοινωνικό, πολιτικό και αξιακό επίπεδο. 
Αυτή ακριβώς η αποσάθρωση και ολοσχερής χρεοκοπία του κόσμου του 
κράτους και του καπιταλισμού αποτελεί όριο για την εποχή της παγκόσμι-
ας ολοκλήρωσής του και ταυτόχρονα αιτία της όξυνσης των ενδοϊμπερι-
αλιστικών αντιθέσεων και της συνακόλουθης αύξησης της απειλής του 
πολέμου. 

Ενάντια στον πόλεμο 
το κράτος, τον καπιταλισμό, το φασισμό και τον ιμπεριαλισμό

Απέναντι στη δολοφονική διαχείριση της 
πανδημίας από το κράτος και τα αφεντικά 

ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ! 
ΤΡΟΦΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΤΕΓΑΣΗ
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ! Διαδήλωση στις 5 Φλεβάρη στην Αθήνα

συνέχεια στη σελ. 8
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Στις 29 και 30 του Γενάρη του 2022 πραγ-
ματοποιήθηκε στην Κατάληψη Λέλας Κα-

ραγιάννη 37, στην Αθήνα, το 5ο Συνέδριο της 
Α.Π.Ο –Ο.Σ.

Στη διήμερη αυτή διαδικασία συμμετείχαν 
οι συλλογικότητες, μέλη της ΑΠΟ, Αναρχική 
συλλογικότητα “Κύκλος της Φωτιάς” (Αθήνα), 
Αναρχική Συλλογικότητα “Όμικρον 72” (Αθή-
να), Συλλογικότητα για τον Κοινωνικό Αναρχι-
σμό “Μαύρο και Κόκκινο” (Θεσσαλονίκη) και 
Συλλογικότητα για τον Ελευθεριακό Κομμουνι-
σμό “Libertatia” (Θεσσαλονίκη), οι οποίες κατά 
την πρώτη ημέρα, στο πλαίσιο της ανοιχτής συ-
ζήτησης, τοποθετήθηκαν αναφορικά με μια σει-
ρά από ζητήματα της πολιτικής και κοινωνικής 
συγκυρίας, ενώ κατά τη δεύτερη ακολούθησε 
ο εσωτερικός διάλογος και απολογισμός σχε-
τικά με τη μέχρι τώρα, αλλά και τη μελλοντική, 

πορεία της οργάνωσης. Την ανοιχτή διαδικασία 
της πρώτης ημέρας παρακολούθησαν επίσης η 
Αναρχική Κοινότητα Αγώνα στα ανατολικά της 
Αθήνας “Υπόγειος Ιλισός” και σύντροφοι από 
την “Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική 
και Ταξική Χειραφέτηση”.

Οι τοποθετήσεις στο πλαίσιο της ανοιχτής 
διαδικασίας της πρώτης ημέρας αναφέρθηκαν 
σε μια σειρά από θεματικές της πολιτικής και 
κοινωνικής επικαιρότητας των τελευταίων χρό-
νων. Η διαχείριση της πανδημίας του Covid-19 
από το κράτος, η διάλυση του κοινωνικού αγα-

θού της υγείας με την επιβολή 
της εξοντωτικής κρατικής θα-
νατοπολιτικής στην κοινωνία, η 
εμφάνιση και η διασπορά ανορ-
θολογικών και συνωμοσιολογι-
κών αφηγήσεων. Παράλληλα, 
οι τοποθετήσεις εστίασαν στις 
οικονομικές, εργασιακές και εκ-
παιδευτικές αναδιαρθρώσεις που 
αποτελούν μέρος της ευρύτερης αναδιάρθρω-
σης του κρατικού- καπιταλιστικού συστήματος 
αλλά και στην γιγάντωση των πολεμικών προ-
ετοιμασιών, απότοκο των συνεχώς εντεινόμε-
νων διακρατικών ανταγωνισμών ανά την υφή-
λιο. Τέλος, αναλύθηκαν ζητήματα που αφορούν 
την όξυνση της έμφυλης βίας, η οποία συνδέ-
εται άρρηκτα με τον εξουσιαστικό θεσμό της 
πατριαρχίας, τη λεηλασία της φύσης από την 

καταστρεπτική μανία του κράτους και του 
κεφαλαίου, την καταστολή του αναρχικού κι 
επαναστατικού κινήματος, που το κράτος και 
κεφάλαιο έχει εξαπολύσει, την ανάγκη ανά-
πτυξης και διεύρυνσης των οργανωμένων 
αντιστάσεων και καταφάσεων των από τα 
κάτω σε μια σειρά από πεδία παρέμβασης 
όπως το εκπαιδευτικό, το κοινωνικό και το 
ταξικό/εργασιακό και την συνολικότερη υπε-
ράσπιση του ίδιου του αναρχικού προτάγ-
ματος και του κοινωνικού, ανατρεπτικού και 
επαναστατικού χαρακτήρα του.
Κατά τη δεύτερη ημέρα, οι διαδικασίες του 

Συνεδρίου συνεχίστηκαν με τις εσωτερικές συ-
ζητήσεις των συλλογικοτήτων, οι οποίες έκα-
ναν απολογισμό της μέχρι τώρα κίνησής της, 
της λειτουργίας των οργάνων και των ειδικών 
θεματικών ομάδων, επανεκτίμησαν το πολιτικό 
πλαίσιο και έθεσαν τις κατευθύνσεις κίνησης 
της οργάνωσης για το επόμενο διάστημα, με 
ορίζοντα την επόμενη Συνδιάσκεψη που κανο-
νίστηκε για το καλοκαίρι του 2022 στη Θεσσα-
λονίκη.

Η Α.Π.Ο. εκφράζει, από τη στιγμή της συγκρό-
τησής της, μια ανοιχτή πρόταση για τους αναρ-

χικούς που αναφέρονται στον οργανωμένο και 
συλλογικό αγώνα και στην κοινωνική επανά-
σταση· μια διαρκή πρόταση για την πολιτική και 
οργανωτική συγκρότηση του αναρχικού κινή-
ματος. Με δεδομένη την εκτίμηση πως η κατα-
σταλτική εκστρατεία του κράτους αποτελεί μια 
μακροπρόθεσμη επιλογή ασφυκτικού περιορι-
σμού των κοινωνικών και ταξικών αγώνων και 
αιχμή του δόρατος της συνολικής επιχείρησης 
αλλαγής του κοινωνικού τόπου σε μία δυστοπία 
εκμετάλλευσης και υποταγής και έχοντας την 
εκτίμηση της υποβόσκουσας κοινωνικής έκρη-
ξης απέναντι σε αυτή την επιχείρηση, θέλουμε 
να προχωρήσουμε στη συγκρότηση ενός πολι-
τικού σχεδίου που να αντιμετωπίζει κατάματα 
τις προκλήσεις των καιρών μας, συνυπολογίζο-
ντας εκείνους με τους οποίους βαδίζουμε μαζί 
και επιδιώκοντας να βρεθούμε στο πλάι ακόμα 
περισσότερων. Με σπουδή για την οργάνωση 
της άμυνας απέναντι στην επέλαση του κράτους 
και των αφεντικών και έχοντας ως ορίζοντα τη 
γενικευμένη κοινωνική και ταξική χειραφέτηση. 
Με συνέπεια στα ταξικά και κοινωνικά μέτωπα 
αγώνα που θέτουν φραγμούς στην περαιτέρω 
υποβάθμιση της ζωής μας στο σήμερα και έχο-
ντας ως στόχο την κατάκτηση της μόνης ζωής 
που αξίζει να βιωθεί: αυτής στα λαϊκά συμβού-
λια της κοινωνικής επανάστασης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση- 
Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

Ενημέρωση από το 5ο Συνέδριο της 
Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης 

Διαδήλωση στις 5 Φλεβάρη στην Αθήνα
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Το Φεβρουάριο του 2022 συμπληρώνονται 
δύο χρόνια από την έλευση της πανδημίας 

στη χώρα μας. Παράλληλα, συμπληρώνονται 
και δύο χρόνια από την έναρξη της εγκλημα-
τικής διαχείρισής της από το κράτος, η οποία 
έχει κοστίσει μέχρι στιγμής πάνω από 20.000 
νεκρούς, πενταψήφιο αριθμό κρουσμάτων σε 
καθημερινή βάση, και έχει συμφιλιώσει μια 
σημαντική κοινωνική μερίδα με τον θάνατο και 
την εξαθλίωση. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας, προχωρώντας σε μια 
«υποδειγματική εφαρμογή» νεοφιλελεύθε-
ρων πολιτικών, έκανε αυτό που θα έκανε κάθε 
αστική δύναμη για να οχυρώσει τη θέση των 
ισχυρών σε μια αναπάντεχη και πρωτόγνωρη 
συνθήκη. Μετακυλώντας το βάρος των συνε-

πειών της υγειονομικής κρίσης στην κοινωνική 
βάση, επιχείρησε να θωρακίσει την αστική τάξη 
τόσο οικονομικά -χρηματοδοτώντας εταιρείες 
κολοσσούς και επιχειρήσεις- όσο και πολιτικά - 
ενισχύοντας τους κατασταλτικούς μηχανισμούς 
και αναβαθμίζοντας το νομικό οπλοστάσιο με 
την ψήφιση αντικοινωνικών νόμων. Αποτέλε-
σμα αυτών είναι να βρισκόμαστε για μια ακόμη 
φορά στο ίδιο έργο θεατές, βλέποντας από τη 
μια το κεφάλαιο να θησαυρίζει ραγδαία, και 
από την άλλη τους αδύναμους να εξαθλιώνο-
νται και να καταπιέζονται όλο και περισσότερο 
κάθε μέρα που περνάει.

Το χειρότερο, όμως, απ’ όλα είναι ότι δεν 
φαίνεται να υπάρχει τέλος σε αυτή τη διαρκή 
υποβάθμιση και ευτελισμό των λαϊκών στρω-
μάτων. Και πώς να υπάρξει βέβαια όταν το 
κράτος συνεχίζει ακάθεκτα τη διάλυση του συ-
στήματος υγείας (ΕΣΥ), αφήνοντας νοσοκομεία 
σε αρκετά καλή κατάσταση όπως το Λοιμωδών 
να γίνουν ερείπια και εντάσσοντας στο σχεδι-
ασμό του το κλείσιμο και άλλων νοσοκομεί-
ων (Παίδων Πεντέλης). Κι όταν αντίστοιχα τα 
κρατικά κονδύλια αντί να χρησιμοποιηθούν για 
την εγκατάσταση νέων κλινών ΜΕΘ, τη στιγμή 
που άνθρωποι διασωληνώνονται εκτός αυτών, 
πηγαίνουν στα καθεστωτικά ΜΜΕ για να διαχύ-
σουν την αισχρή προπαγάνδα τους και να απο-
προσανατολίσουν την κοινή γνώμη.

Την ίδια ώρα για να μην κλο-
νιστεί το αφήγημα περί «επι-
στροφής στην κανονικότητα», 
τα σχολεία ξανανοίγουν χωρίς 
κανένα μέτρο προστασίας, με χα-
ρακτηριστικότερο παράδειγμα το 
γεγονός πως για να κλείσει ένα 
τμήμα πρέπει να νοσήσει πάνω 
από το 50% του συνόλου του, ενώ η κυβέρνη-
ση πάει ύπουλα να απεκδυθεί κάθε ευθύνη, πα-
ρέχοντας σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μόλις 
2 self-test εβδομαδιαίως. Παρόμοιες εικόνες 
κρατικής αναλγησίας συναντάμε και στα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς, όπου ο κόσμος λόγω των 
ελάχιστων δρομολογίων συνωστίζεται, θέτο-
ντας σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία του. 

Ωστόσο, η βαρβα-
ρότητα που βιώνουν 
οι καταπιεσμένοι 
δεν τελειώνει εκεί. 
Το κράτος έχοντας 
περάσει, με τη συ-
νεπικούρηση της 
παρούσας και όλων 
των προηγούμενων 
κυβερνήσεων, μια 
σειρά από αντεργατι-
κά νομοθετήματα που 

συνθλίβουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, 
υποδαυλίζει την εργοδοτική τρομοκρατία και 
παγιώνει μια δυστοπική συνθήκη και στους 
χώρους εργασίας. Δεν μας κάνει λοι-
πόν καμία εντύπωση που αδίστακτοι 
εργοδότες υποχρεώνουν τους εργα-
ζομένους να δουλέψουν κανονικά, 
παρότι εμφανίζουν συμπτώματα νό-
σησης, εκμεταλλευόμενοι το γεγο-
νός ότι για να απουσιάσει κάποιος 
από τη δουλειά του είναι απαραίτητη 
η προσκόμιση θετικού PCR τεστ, και 
το κόστος των τελευταίων είναι τε-
ράστιο. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο 
ότι η τιμή τους μετά από τόσες δια-
μαρτυρίες συνεχίζει να παραμένει σε 
δυσθεώρητα ύψη, καθώς και σε αυτή 
την περίπτωση μοναδικός στόχος εί-
ναι η προώθηση των καπιταλιστικών 
συμφερόντων και ο πλουτισμός των 
φαρμακοβιομηχανιών σε βάρος της 
εξαθλιωμένης εργατικής τάξης.

Όπως επίσης τυχαίες δεν είναι και 
οι ανατιμήσεις σε ρεύμα, θέρμανση 
και είδη πρώτης ανάγκης που υπο-
βαθμίζουν περαιτέρω τη ζωή των κα-
ταπιεσμένων και οδηγούν ορισμένες 
φορές ακόμη και στον θάνατο. Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε τις περιπτώσεις 

του προηγούμενου μήνα όπου συνάνθρωποί 
μας κάηκαν ζωντανοί στην προσπάθειά τους να 
ζεσταθούν από ξυλόσομπες, μην έχοντας άλλη 
επιλογή. Και πάλι οι αδύναμοι ζημιώθηκαν με 
τίμημα ακόμα και την ίδια τους τη ζωή για να 
βγούνε αλώβητα, αν όχι κερδισμένα, τα αφεντι-
κά και οι επιχειρήσεις από αυτή την υγειονομική 
κρίση.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τη βίαιη 
πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν εν και-
ρώ πανδημίας εκατομμύρια άνθρωποι. Για τη 
συνέχεια το μόνο που μας μένει είναι να αντι-
σταθούμε στη βαρβαρότητα των καιρών μας 
και αρνούμενοι τον συμβιβασμό με τον θάνατο 
να διεκδικήσουμε μια καλύτερη ζωή. Να ενώ-
σουμε όλοι οι καταπιεσμένοι τις δυνάμεις μας 
και να αγωνιστούμε μέχρι τέλους ενάντια στο 
αδηφάγο τέρας του κράτους και του καπιταλι-
σμού, για έναν κόσμο ισότητας, ελευθερίας και 
αλληλεγγύης. Μέχρι την αναρχία και τον ελευ-
θεριακό κομμουνισμό.

ΑΠΟ-ΟΣ Τοπικός συντονισμός Θεσσαλονίκης

#27, 3.2022

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Από τις συγκεντρώσεις σε 4 νοσοκομεία (ΑΧΕΠΑ, Γεννημα-
τάς, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο) που πραγματοποιήθηκαν από 
τον τοπικό συντονισμό Θεσ/νίκης στις 5 Φλεβάρη '22

22 Γενάρη - Θεσσαλονίκη



4 ΓΗ & ΕΛΕυΘΕΡΙΑ

Βρισκόμαστε σε μία περίοδο συνολικής 
συστημικής κρίσης με την αντιεξεγερτική 

και αντικοινωνική ατζέντα των κυρίαρχων να 
ξεδιπλώνεται με όλο και μεγαλύτερη σφο-
δρότητα ενώ η πανδημία λειτουργεί ως κα-
ταλύτης για την σαρωτική επίθεση κράτους 
και αφεντικών απέναντι στην μεγάλη κοινω-
νική πλειοψηφία και σε όλα τα μέτωπα. Σε 
αυτή την ασφυκτική πραγματικότητα η έξαρ-
ση της πανδημίας με τους δεκάδες νεκρούς 
κάθε μέρα, που συνολικά έχουν ξεπεράσει 
τους 25.000, δεν είναι παρά το αποτέλε-
σμα της εγκληματικής κρατικής διαχείρισης, 
της παντελούς αδιαφορίας και της απόλυτης 
απαξίωσης της ίδιας της ζωής. Την ίδια στιγ-
μή που χιλιάδες άνθρωποι νοσούν και έχουν 
ήδη χάσει την ζωή τους, ως αποτέλεσμα της 
μεθοδικής εγκατάλειψης και συρρίκνωσης 

του δημοσίου συστήματος υγείας (με ελλεί-
ψεις σε προσωπικό, υλικό και νοσοκομεία) 
-η ακροδεξιά πολιτική διαχείριση επιταχύνει 
τις αντικοινωνικές διαδικασίες αναδιάρθρω-
σης και το ρήμαγμα της κοινωνικής βάσης με 
την αποστέρηση των αναγκαίων κοινωνικών 

αγαθών, οδηγώντας ολοένα και περισ-
σότερα κομμάτια της κοινωνίας στην πε-
ραιτέρω εκμετάλλευση και εξαθλίωση. 
Έτσι σήμερα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι 
συνωστίζονται στα ΜΜΜ, τους χώρους 
εκμετάλλευσης και τα σχολεία χωρίς να 
έχουν άμεση και δωρεάν δυνατότητα δι-
ενέργειας μοριακών τεστ, τα πολιτικά και 
οικονομικά αφεντικά εξαναγκάζουν τους 
εργαζόμενους να επιστρέψουν στην ερ-
γασία τους όσο ακόμα νοσούν, μειώνουν 
τον προϋπολογισμό για την υγεία κατά 
800 εκ. ευρώ, χαρίζουν λεφτά σε επιχει-
ρήσεις, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά 
κέντρα που αισχροκερδούν εκμεταλλευόμε-
νοι τις ανάγκες της κοινωνίας για περίθαλψη, 
διάγνωση και προστασία, περικόπτουν αστικά 
δρομολόγια, συγχωνεύουν σχολικές μονά-

δες και συνεχίζουν να ενισχύουν την αστυ-
νομία με νέο εξοπλισμό και προσλήψεις κάθε 
λογής μπάτσων, το στρατό με νέα εξοπλιστι-
κά προγράμματα και τα μιντιακά φερέφωνα 
της εξουσίας με επιχορηγήσεις.

Η ψήφιση του νόμου για την περι-
στολή των διαδηλώσεων, η κατάργηση 
του 8ώρου και της απεργίας, η απελευ-
θέρωση των απολύσεων, η απόλυτη 
απαξίωση του αγαθού της υγείας με 
συγχωνεύσεις νοσοκομειακών μονά-
δων και ιδιωτικοποιήσεις, η εκπαιδευ-
τική αναδιάρθρωση των αποκλεισμών 
και της καταστολής, οι αντεργατικοί και 
αντισυνδικαλιστικοί νόμοι, η περαιτέρω 
όξυνση της εγκληματικής βίας των κα-

τασταλτικών μηχανισμών, οι συλλήψεις και 
διώξεις αγωνιστών/τριών σε διαδηλώσεις, η 
επίθεση στους αγώνες των υγειονομικών, οι 
οποίοι υπερασπίζονται τον δημόσιο χαρακτή-
ρα της υγείας και αντιμετωπίζουν την ποινικο-
ποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, αποτε-
λούν κομμάτια της επιβολής του σύγχρονου 
ολοκληρωτισμού σε ολόκληρη την κοινωνία.

Παράλληλα, ως αποτέλεσμα των νεοφιλε-
λεύθερων πολιτικών, η συνεχής αύξηση του 
κόστους διαβίωσης συνεχίζεται με ακόμα πιο 
έντονους ρυθμούς ενώ η ανασφάλιστη και 
επισφαλής εργασία, τα ελαστικά ωράρια, η 
εντατικοποίηση της εργασίας, οι ιδιωτικοποι-
ήσεις και η διαχείριση από τα αφεντικά όλων 
των βασικών μας αναγκών είναι σημεία που 
ανταποκρίνονται στην ανάγκη του καπιταλι-
σμού για την όξυνση της ταξικής ανισότητας, 
την πλήρη υποτίμηση την ζωής μας και την 
δημιουργία σύγχρονων πληβείων.

Το στεγαστικό ζήτημα με την συνεχή αύ-
ξηση των ενοικίων έχει καταδικάσει μεγάλο 
μέρος της κοινωνικής βάσης στο να αδυνατεί 

Απέναντι στη δολοφονική διαχείριση της 
πανδημίας από το κράτος και τα αφεντικά
ΑΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ! ΤΡΟΦΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΤΕΓΑΣΗ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ!

παρέμβαση της Συνέλευσης Αναρχικών για την 
Κοινωνική και Ταξική Χειραφέτηση στο Γενικό 
Νοσοκομείο Νίκαιας 

22 Γενάρη, Αθήνα

13 Ιανουαρίου Αθήνα: Από τη συμμετοχή της 
Συνέλευσης Αναρχικών για την Κοινωνική και 
Ταξική Χειραφέτηση στην κινητοποίηση των 
υγειονομικών εξω απο το υπ. Υγείας
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να ανταπεξέλθει και παράλληλα ο νέος πτω-
χευτικός κώδικας απειλεί χιλιάδες οικογένει-
ες με έξωση από την κατοικία τους. Η δωρεά 
των δημόσιων δομών παραγωγής ενέργειας 
στα χέρια των ντόπιων και υπερεθνικών αφε-
ντικών, με την τιμή της κιλοβατόρας στην Ελ-
λάδα να βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης 
και το κόστος των καυσίμων στο υψηλότερο 
επίπεδο που έχει υπάρξει ποτέ καθιστώντας 
την ανάγκη της θέρμανσης και της μετακίνη-
σης πολυτέλεια των λίγων καθώς και η συνο-
λικότερη αύξηση του κόστους των βασικών 
αγαθών εξαθλιώνουν όλο και περισσότερο 
την κοινωνία.

Η σημερινή νεοφιλελεύθερη διαχείριση 
έρχεται να υλοποιήσει την επιθετική κρατική 
πολιτική αναδιαρθρώσεων σε όλα τα κοι-
νωνικά πεδία. Ταυτόχρονα η καταστολή των 
κοινωνικών και ταξικών αντιστάσεων στο 
σύνολό τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπό-
θεση για την εφαρμογή των αντικοινωνικών 
πολιτικών τους. Η κατασταλτική εκστρατεία 
έχει ως σαφή στόχο την επιβολή ενός καθε-
στώτος τρομοκρατίας, μιας κοινωνικής συν-
θήκης που θα κυριαρχεί η σιωπή, ο φόβος και 
η υποταγή. Αυτός ο κοινωνικός μετασχηματι-
σμός, η αλλαγή της κοινωνικής συνείδησης, 
η εξουδετέρωση των κοινωνικών και ταξι-
κών αντιστάσεων είναι οι προϋποθέσεις για 
το βάθεμα των όρων επιβολής. Κράτος και 
κεφάλαιο επιχειρούν να καθυποτάξουν κάθε 
φωνή που αρθρώνεται ενάντια στους επιθε-
τικούς σχεδιασμούς τους είτε με τα ΜΑΤ είτε 
με την αναβάθμιση του νομικού και θεσμικού 
τους οπλοστασίου.

Μια ολομέτωπη επίθεση των πολιτικών και 
οικονομικών αφεντικών, που εκδηλώνεται με 
ακόμα πιο σφοδρούς όρους, απέναντι στην 
κοινωνική βάση, τους φτωχούς, τους από-
κληρους, όσους και όσες αγωνίζονται. Από τη 
γιγάντωση της εργοδοτικής τρομοκρατίας και 
της κρατικής επιθετικότητας, που οδηγεί σε 
συνεχείς δολοφονίες εργατών στα κάτεργα 
της εκμετάλλευσης, τον εγκλεισμό χιλιάδων 
προσφύγων και μεταναστών στα σύγχρονα 
Νταχάου των στρατοπέδων συγκέντρωσης 
και τις χιλιάδες δολοφονίες τους στα χερσαία 
και υδάτινα σύνορα της Ευρώπης-Φρούριο 
μέχρι τις σφαίρες, τα βασανιστήρια και τους 
ξυλοδαρμούς των ένστολων δολοφόνων 
της δημοκρατίας στα αστυνομικά μπλόκα, τα 
τμήματα, τις διαδηλώσεις, τις απεργίες και τις 
γειτονιές.

Από τη μεριά μας, ως αναρχικοί/ές, αντι-
λαμβανόμαστε ότι κανένα σύστημα εκμε-
τάλλευσης και καταπίεσης δεν πρόκειται να 
νοιαστεί για την υγεία και την επιβίωσή μας, 
παρά μόνο στον βαθμό που είμαστε χρήσι-
μοι για την αναπαραγωγή του. Προτάσσουμε 
την ταξική αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια 
και την ανάγκη για συλλογική προστασία της 

κοινωνίας και ενώνουμε 
τις φωνές μας με τους 
υγειονομικούς που διεκ-
δικούν την ενίσχυση της 
δημόσιας υγείας στα ήδη 
κορεσμένα και με ελλεί-
ψεις δημόσια νοσοκο-
μεία, απέναντι στα αντι-
κοινωνικά νομοσχέδια 
που προωθούν τις ιδιω-
τικοποιήσεις, τις συγχω-
νεύσεις και το κλείσιμο 
δημόσιων δομών υγείας 
και νοσοκομείων.

Απέναντι στους αντεργατικούς και αντι-
συνδικαλιστικούς νόμους, την εντατικο-
ποίηση της εκμετάλλευσης στους χώρους 
δουλειάς, τις απολύσεις, την γιγάντωση της 
ανεργίας και τις εργατικές δολοφονίες στο 
βωμό της καπιταλιστικής κερδοφορίας, στε-
κόμαστε δίπλα σε όσους βρίσκονται αντιμέ-
τωποι με την εργοδοτική τρομοκρατία και την 
κρατική καταστολή και σε όλους όσοι αγωνί-
ζονται για ζωή και αξιοπρέπεια στους χώρους 
εκμετάλλευσης, στα σχολεία, τις σχολές, τις 
γειτονιές ενάντια στην κρατική και καπιταλι-
στική βαρβαρότητα.

Απέναντι στο κρατικό και καπιταλιστικό 
σύστημα που δεν έχει να προσφέρει τίποτα 
περισσότερο από φτώχεια, εξαθλίωση και 
θάνατο να οξύνουμε τις κοινωνικές και τα-
ξικές αντιστάσεις για το γκρέμισμα του χρε-
οκοπημένου κόσμου της εξουσίας. Να αγω-
νιστούμε συλλογικά και από τα κάτω ενάντια 
στους δυνάστες μας, να δυναμώσουμε και να 
περιφρουρήσουμε τις κοινωνικές και ταξικές 
αντιστάσεις που βρίσκονται στο στόχαστρο 
της καταστολής και να οργανώσουμε 
νέες. Χωρίς να έχουμε αυταπάτες για 
τον ρόλο των θεσμών, χωρίς να προ-
σφέρουμε καμία συναίνεση στη δια-
χείριση της ζωής μας, να μην κάνουμε 
ούτε βήμα πίσω σε αυτά που έχουμε 
κατακτήσει και που διαρκώς διακυ-
βεύονται και να κάνουμε τους χώρους 
που εργαζόμαστε, φοιτούμε και ζού-
με εστίες αντίστασης και αγώνα. Να 
προτάξουμε την ταξική αλληλεγγύη, 
την κοινωνική αυτοοργάνωση και την 
μαχητική αντίσταση για το γκρέμισμα 
του κόσμου της εκμετάλλευσης και 
τη δημιουργία ενός κόσμου Ισότητας, 
Αλληλεγγύης και Ελευθερίας. Απένα-
ντι στην ηττοπάθεια, την απογοήτευση, 
να πάρουμε τις ζωές στα χέρια μας, να 
οργανώσουμε και να δυναμώσουμε 
τον αγώνα για την Κοινωνική Επανά-
σταση.

Γιατί εμείς οι καταπιεσμένοι και κα-
ταπιεσμένες αυτού του κόσμου δεν 

θα παζαρέψουμε τον θάνατό μας, θα πολε-
μήσουμε για τη ζωή, την ελευθερία και την 
αξιοπρέπεια!

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ 

ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ- 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΤΑΞΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
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Το ελληνικό κράτος, ως συνοριοφύλα-
κας της Ευρώπης-Φρούριο, διαχρονικά 

ακολουθεί και εκφράζει με τον πιο εμφατι-
κό τρόπο την αντιμεταναστευτική πολιτική 
που αντιπροσωπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Έτσι και ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, τα πο-
λιτικά και οικονομικά αφεντικά επιχειρούν 
μία, άνευ όρων, επίθεση εναντίον των λαών 
της καπιταλιστικής περιφέρειας μέσα από 
πολέμους, στρατιωτικές επιχειρήσεις, ανα-
τροπή καθεστώτων και την επιβολή νέων 
με στόχο τον έλεγχο ολόκληρων περιοχών, 
των πλουτοπαραγωγικών πηγών και την 
εκμετάλλευση ολόκληρων πληθυσμών, κα-
ταδικάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους στην 
εξαθλίωση, τη φτώχεια, τις αρρώστιες και 
τον ξεριζωμό, στο εσωτερικό η ακροδεξιά-
νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της ΝΔ, από τον 
φράχτη του Έβρου και τα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης, μέχρι τα ναυάγια στο Αιγαίο και 

τις παράνομες επαναπροωθήσεις, διευρύνει 
την δολοφονική στρατηγική της στα χερσαία 
και υδάτινα σύνορα, με στόχο τον έλεγχο και 
την αποτροπή των προσφυγικών και μετανα-
στευτικών ροών. Έτσι καθώς ο αριθμός των 
απωθήσεων από την Ελλάδα σχεδόν διπλα-
σιάστηκε το 2021, ο αριθμός των αφίξεων 
στα νησιά είναι στο χαμηλότερο επίπεδο 
των τελευταίων ετών, με τους ανθρώπους 
να ωθούνται προς άλλες, πιο θανατηφόρες 
διαδρομές μέσω της Κεντρικής και Δυτικής 
Μεσογείου και του Ατλαντικού. 

Τον τελευταίο χρόνο, η άνοδος των εξα-
ναγκαστικών επιστροφών με τη χρήση βίας 
σηματοδοτεί την συνέχιση της απάνθρωπης, 
εξευτελιστικής και ταπεινωτικής μεταχείρι-
σης των προσφύγων και μεταναστών, με 
κλοπές προσωπικών αντικειμένων, ξεγυ-
μνώματα, ξυλοδαρμούς ως και απαγωγές σε 
παράνομα κέντρα κράτησης μέχρι την επίσης 
παράνομη επαναπροώθησή τους. Το ελληνι-
κό καθεστώς με τη συνδρομή του δολοφο-
νικού μηχανισμού της Frontex επιχειρεί την 
παρεμπόδιση και βύθιση βαρκών και πλοίων 
που μεταφέρουν πρόσφυγες και ευθύνεται 

για το θάνατο εκατοντάδων μεταναστών και 
αγνοούμενων στα νερά του Αιγαίου, μεταξύ 
των οποίων παιδιά και βρέφη, με πιο πρό-
σφατα τα ναυάγια στην Πάρο, τα Αντικύθηρα 
και τη Φολέγανδρο. 

Πιο συγκεκριμένα, τον περασμένο Δε-
κέμβρη ένα σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 
περισσότεροι από 30 πρόσφυγες και μετα-
νάστες, βυθίστηκε νότια της Φολεγάνδρου 
και ανασύρθηκαν τα πτώματα 3 νεκρών 
ανθρώπων. Στις 4 Γενάρη ανασύρθηκαν 4 
ακόμα πτώματα και 17 άνθρωποι εξακολου-
θούν να αγνοούνται. Στις 23 Δεκεμβρίου 
ένα σκάφος, μετά από πρόσκρουση, βυθί-
στηκε στα Αντικύθηρα και οι 90 επιζώντες 
εγκλωβίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 
στο νησί. Αργότερα, ανασύρθηκαν 11 πτώ-
ματα. Την επόμενη ακριβώς μέρα, ιστιοφό-
ρο ανατράπηκε βορειοδυτικά της Πάρου με 
αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 16 ατόμων. 

Στις 24 Γενάρη περίπου 40 
άνθρωποι, μεταξύ αυτών 
17 παιδιά, διασώθηκαν λίγο 
έξω από το Τσεσμέ, με πιο 
πιθανό σενάριο αυτό της βί-
αιης επαναπροώθησής τους 
από την ελληνική ακτοφυ-
λακή μετά από προσέγγισή 
τους στις Οινούσσες.

Παράλληλα, στο εσω-
τερικό της χώρας και με 
πρόσχημα την πανδημία, 

επιχειρείται η διαρκής και με σκληρότερους 
όρους απομόνωση των προσφύγων και 
μεταναστών από τον κοινωνικό ιστό και ο 
εγκλεισμός τους στις δομές και τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης, όπου χιλιάδες άνθρωποι 
προσπαθούν να επιβιώσουν στοιβαγμένοι 
κάτω από άθλιες συνθήκες δια-
βίωσης, χωρίς τροφή, περίθαλ-
ψη και στέγη. Η πανδημία του 
covid-19, ήρθε να επισφραγίσει 
και να επιτείνει την ζοφερή συν-
θήκη που οι κυρίαρχοι επιφύ-
λαξαν για τους πρόσφυγες και 
μετανάστες, αποκλείοντας τους 
από βασικά αγαθά και αφήνο-
ντας τους έκθετους στην πανδη-
μία. Μη μπορώντας να τηρηθεί οποιοδήποτε 
μέτρο προστασίας υπό αυτές τις συνθήκες 
εντείνεται η ανεξέλεγκτη υπερμετάδοση του 
ιού και χιλιάδες καταδικάζονται σε νόσηση 
και θάνατο, στερούμενοι της δυνατότητας 
πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη.

Μέσα σε αυτό πλαίσιο που έχουν διαμορ-
φώσει οι κυρίαρχοι για τους πρόσφυγες και 

μετανάστες, οδηγώντας τους στον 
ξεριζωμό, την απομόνωση και τον 
εγκλεισμό, την εξαθλίωση και τον 
θάνατο, έρχονται να προστεθούν 
οι φασιστικές και ρατσιστικές 
επιθέσεις εναντίον τους, όπως ο 

ξυλοδαρμός τριών μεταναστών από το Πα-
κιστάν στα Καμίνια τον περασμένο Οκτώβρη 
από ομάδα παρακρατικών και η ρατσιστική 
επίθεση και η εισβολή σε σπίτια μεταναστών 
εργατών γης στο Λασίθι τον Αύγουστο του 
2021.

Η εδραίωση της φυσικής και ηθικής εξό-
ντωσης των προσφύγων και μεταναστών 
που αναζητούν καλύτερες συνθήκες διαβί-
ωσης, είναι απόρροια της ευρωπαϊκής ολο-
κληρωτικής πολιτικής και αποτυπώνει τη δο-
λοφονική στρατηγική των κρατών απέναντι 
στους αδύναμους και τους κατατρεγμένους. 
Από την πλευρά μας ως αναρχικές/οί, ως 
κομμάτι των εκμεταλλευόμενων και καταπι-
εσμένων αντιστεκόμαστε στη ρατσιστική και 
εγκληματική πολιτική του κράτους απέναντι 
στους πρόσφυγες και μετανάστες. Να διεκδι-
κήσουμε ντόπιοι και μετανάστες την ελεύθε-
ρη πρόσβαση όλων μας στα κοινωνικά αγα-
θά (υγεία, παιδεία, τροφή, στέγαση) και να 
οξύνουμε τον αγώνα για έναν κόσμο χωρίς 
κράτη, σύνορα και εκμετάλλευση.
 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

  
Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική 

και Ταξική Χειραφέτηση

Ως Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική και Τα-
ξική Χειραφέτηση πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις 
για την εγκληματική κρατική διαχείριση της πανδη-
μίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μέχρι σήμερα 
21.000 νεκρούς και για τους πνιγμούς προσφύ-
γων και μεταναστών στο Αιγαίο, οι οποίοι αποτε-
λούν κρατικές δολοφονίες, κολλώντας χαρτοπανό 
στο ΙΚΑ Αλεξάνδρας, στο ΤΟΜΥ Κεραμεικού, στην 
Πατησίων και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 
ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ

Διαδήλωση στην Αθήνα, 
6 Φλεβάρη '22



7#24, 3.2021

ΣΑΧΖΑΤ ΛΟΥΚΜΑΝ ΓΙΑ 
ΠΑΝΤΑ ΖΩΝΤΑΝΟΣ,

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ 
ΑΓΩΝΑ ΝΙΚΙΕΤΑΙ 

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ

15 Ιανουαρίου  · Από την διαδήλωση στα 
Πετράλωνα για τα 9 χρόνια απο τη δολο-
φονία του μετανάστη εργάτη Σ. Λουκμαν 

#27, 3.2022

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΩΝ

(... )Από τη μεριά μας η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει 
ούτε σύνορα, ούτε χρονικά περιθώρια. Είναι διαρκής, 
έμπρακτη και δεν εγκλωβίζεται σε κανενός είδους δι-
αχωρισμούς (πρόσφυγες - μετανάστες). Καμία λύση 
δεν μπορεί να είναι προσωρινή μιας και το πρόβλημα 
δεν εμφανίστηκε τώρα αλλά δημιουργείται εδώ και 
χρόνια από τις χώρες που διαχειρίζονται τον παγκό-
σμιο πλούτο. Η οργάνωση των καταπιεσμένων σε 

όλο τον κόσμο είναι η μόνη που μπορεί να ανατρέψει την κυριαρχία και να εξασφαλίσει ανθρώπινες και αξιο-
πρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Η κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των καταπιεσμένων ξένων ή ντόπιων αποτελεί 
το όπλο μας ενάντια στους εκμεταλλευτές. Οργανωνόμαστε και αγωνιζόμαστε μαζί με τους μετανάστες για 
μια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας. Αλληλεγγύη, κοινός αγώνας και κοινή ζωή. Αυτό τίθεται πλέον ως μια 
διαχωριστική γραμμή, που ορίζει τη διαφορά ανάμεσα στους ανθρώπους και τα καθάρματα.

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑΞΙΚΑ - ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤ(ΡΙ)ΕΣ

Συλλογικότητα για τον Κοινωνικό Αναρχισμό - Μαύρο & Κόκκινο, μέλος της ΑΠΟ

Tρία ναυάγια, τριάντα 
νεκροί μέσα σε 4 μέρες 

Την Τετάρτη 22/12, 3 νεκροί πρόσφυγες 
στο ναυάγιο της Φολέγανδρου, σώθηκαν 13 
πρόσφυγες, ενώ άγνωστος είναι ο συνολι-
κός αριθμός που βρισκόταν μέσα. Την Πέμπτη 
23/12 πνίγηκαν 11 ακόμη πρόσφυγες ενώ 
διασώθηκαν 90, στα Αντικύθηρα, (52 άνδρες, 
11 γυναίκες και 27 παιδιά).  Τέλος την Πα-
ρασκευή 24/12 σημειώθηκε ένα από τα πιο 
πολύνεκρα ναυάγια, βορειοδυτικά της Πάρου. 
16 νεκροί ανάμεσα τους τρεις γυναίκες και ένα 
βρέφος, ενώ σώθηκαν 63 άτομα. Το συγκεκρι-
μένο πλοίο προσπαθούσε να περάσει από την 
Τουρκία στην Ιταλία, με σκοπό να αποφύγει τις 
επαναπροωθήσεις των ελληνικών λιμενικών 
αρχών στο Αιγαίο. 

Μέσα σε 3 μέρες μετράμε 30 νεκρούς 
πρόσφυγες. Ο αριθμός των νεκρών μετα-
ναστών/ριών στο Αιγαίο αυξάνεται κάθε 
μέρα. Τον τελευταίο χρόνο, οι πρόσφυγες για 
να αποφύγουν τα απάνθρωπα pushback και τις 
φυλακίσεις στα νησιά, επιχειρούν την πολύ πιο 
επικίνδυνη διαδρομή απευθείας από Τουρκία-
Ιταλία. Αυτή η κρατική διαχείρηση έχει ως απο-
τέλεσμα να αυξάνονται τα ατυχήματα και οι δυ-
σκολίες μετακίνησης. Να αυξάνεται ο θάνατος.

"Η κατάσταση των πληθυσμών αυτών στον 
ελλαδικό χώρο έχει χειροτερέψει ακόμα περισ-
σότερο κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Η ακροδε-
ξιά κρατική διαχείριση, ακολουθώντας τις αντι-
μεταναστευτικές πολιτικές των προηγούμενων 
χρόνων, προβαίνει σε μια σειρά κινήσεων που 
δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι ζωές των μεταναστών 
δεν έχουν καμιά αξία για την κρατική μηχανή, 
καθιστώντας τους πληθυσμούς αυτούς αόρα-
τους και αναλώσιμους. Έτσι, από τη μια τα camps 
μετατρέπονται σε κλειστά κέντρα κράτησης (Σά-

μος, ενδοχώρα) και δημιουργούνται καινούρια 
(Λέρος, Χίος, Κως, Λέσβος), ενώ από την άλλη 
κόβονται τα όποια οικονομικά βοηθήματα και 
προγράμματα υπήρχαν, σε μια διαδικασία εγκλει-
σμού και περαιτέρω περιθωριοποίησης των 
ανθρώπων αυτών χωρίς πρόσβαση σε στέγη, 
περίθαλψη κι εκπαίδευση. Φυσικά, οι παράνο-
μες επαναπροωθήσεις -για τις οποίες πρόσφατα 
μάλιστα φάνηκε με ξεκάθαρο τρόπο η κρατική 
αλαζονεία- συνεχίζονται σε τακτική βάση, φτά-
νοντας μέχρι και τις κανονικές απαγωγές ανθρώ-
πων. Επίσης, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, η 
αίτηση ασύλου συνδέεται πλέον ξεκάθαρα με μια 
πολιτική εγκλεισμού των μεταναστών, καθώς η 
υποβολή τέτοιου αιτήματος θα πρέπει να γίνεται 
πλέον μόνο στα καινούρια, κλειστά κέντρα κράτη-
σης. Παράλληλα, η κρατική πολιτική προωθεί και 
ανατροφοδοτεί τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία 
απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες, ιδιαίτερα 
στις τοπικές κοινωνίες όπου υπάρχουν τα κλειστά 
κέντρα κράτησης ή σε περιοχές που λειτουργούν 
ως σημεία εισόδου στη χώρα, με αποκορύφωμα 
τα γεγονότα στον Έβρο την άνοιξη του 2020.

Μέσα σ’ όλο αυτό το πλαίσιο, οι μετανάστες και 
οι πρόσφυγες μετατρέπονται σε «αόρατους πλη-
θυσμούς», με τις ζωές τους να μην έχουν καμία 
αξία για την ακροδεξιά διαχείριση και την κρατική 
θανατοπολιτική. Όπως δεν έχουν και οι ζωές των 
φτωχών ανθρώπων που στοιβάζονται στις ΜΕΘ 
καθημερινά γιατί δεν υπάρχει καμιά μέριμνα για 
την υγεία παρά μόνο για τον περαιτέρω έλεγχο 
του πληθυσμού, όπως δεν έχουν αξία οι ζωές 
των εργατών με τα δυστυχήματα σε χώρους δου-
λειάς ή εν ώρα εργασίας να αυξάνονται συνεχώς 
ή οι ζωές άλλων πληθυσμών, όπως οι Ρομά, με 
τα κρατικά όργανα να έχουν το δικαίωμα να γαζώ-
νουν μικρά παιδιά για ένα κλεμμένο αμάξι, όπως 
στην περίπτωση του Νίκου Σαμπάνη."

(από κείμενο της συλλογικότητας Libertatia)

8 Δεκ. Θεσσαλονίκη: 
πορεία αλληλεγγύης στους μετανάστες
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Το κρατικο-καπιταλιστικό σύστημα φέρει 
εντός του τις αντιφάσεις του, ο ανταγωνισμός 
μεταξύ των αστικών επιτελείων για την καλύτε-
ρη τοποθέτησή τους στη σκακιέρα για την κατα-
λήστευση και τον διαμοιρασμό των πολύτιμων 
και περιορισμένων φυσικών πόρων, το άπλω-
μα της «σφαίρας επιρροής» τους είναι που 
κάνει τις σειρήνες του πολέμου να ηχούν ξανά 
και ξανά. Γιατί όσο οι κοινωνίες βρίσκονται δέ-
σμιες του λεγόμενου «εθνικού συμφέροντος», 
του ιδιωτικού κέρδους και της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης ο πόλεμος θα αποτελεί τον 
μονόδρομο των αυτοκρατοριών σε σύγκρου-
ση. Αυτή η καπιταλιστική νομοτέλεια, ωστόσο 
καθόλου δεν σημαίνει ότι το σύστημα της κα-
ταπίεσης οδεύει μόνο του στον αφανισμό του, 
μέσω των αδιεξόδων και των αντιφάσεων του. 
Αν οι λαοί δεν διεκδικήσουν να πάρουν τη μοί-
ρα στα χέρια τους τότε οι συνολικές συνθήκες 
διαβίωσης θα γίνουν ακόμη χειρότερες, με 
κυριότερη απειλή αυτήν του πολέμου, καθώς 
επίσης και της περαιτέρω φτωχοποίησης και 
εξαθλίωσης.

Ενόσω ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός 
ενοποιεί τα πεδία μέσω της αποικιοποίησης του 
χώρου από τις σχέσεις εξουσίας που φέρει, 
ταυτόχρονα διαφυλάσσεται ως κόρη οφθαλ-
μού η εθνικιστική αφήγηση σε κάθε έθνος-
κράτος είτε ως δήθεν απαραίτητη συνθήκη 
άμυνας απέναντι σε ορατές και αόρατες απει-
λές είτε ξεκάθαρα ως ιδεολογική προετοιμασία 
των πληβείων για τη συμμετοχή τους στην πο-
λεμική μηχανή των κυρίαρχων. Παντού τα ίδια 
χιλιοπαιγμένα σενάρια: καλλιέργεια αποσχιστι-
κών εθνικιστικών δυνάμεων στη Γιουγκοσλα-
βία, εμφύλιες συρράξεις, εμπλοκή του εκά-
στοτε ισχυρότερου ιμπεριαλιστικού πόλου στο 
πεδίο, πόλεμος, βομβαρδισμοί, φτώχεια, 
εξαθλίωση για τις μάζες με μοναδικό σκο-
πό να επιβληθεί δια της βίας η θέληση του 
επικυρίαρχου. Στην Ουκρανία ξανά στο ίδιο 
έργο θεατές, τα γνωστά δυτικά καθάρματα 
εκμεταλλεύονται την κοινωνική διαμαρτυ-
ρία, την εκτρέπουν σε χειραγωγήσιμο πο-
λιτικό γεγονός, χρηματοδοτούν την ακρο-
δεξιά που έχει αναπτυχθεί σε ένα πλαίσιο 
έξαρσης του αντιρωσικού εθνικισμού, 
κατορθώνοντας να επιβάλουν στο πολιτι-
κό πεδίο μια δυτική φιλελεύθερη κυβέρ-
νηση, η οποία ηγεμονεύουσα νομιμοποιεί 
τους νεοναζί ως εμπροσθοφυλακή για τις 
πολύ βρώμικες δουλειές: εξοντώνονται 
δεκάδες άοπλοι άνθρωποι στην Οδησσό… 
Από την άλλη πλευρά, οι Ρώσοι εκμεταλ-
λεύονται την καχυποψία των Ρωσόφωνων 
της περιοχής, υποστηρίζουν στρατιωτικά 
τις απόπειρες απόσχισης τους και εν τέλει 
με το γνωστό πρόσχημα της υποστήριξης 
των μειονοτήτων και του «ζωτικού χώρου» 
εισβάλουν σε όλη τη χώρα από άκρη σε 
άκρη για να πετύχουν μια νέα ανατροπή 
στο πολιτικό πεδίο και να επαναφέρουν 

την Ουκρανία στη σφαίρα επιρροής τους. Άμα-
χοι βομβαρδίζονται, άνθρωποι σκοτώνονται, 
υποδομές και ζωές καταστρέφονται… Το να 
διαλέγει κάποιος πλευρά είναι σαν να βάζει ένα 
πιστόλι στο κεφάλι του. Το να επιλέγει πλευρά 
κάποιος φτωχός, κάποιος εργάτης, κάποιος 
που δεν έχει απολύτως κανένα συμφέρον να 
το κάνει αποτελεί μια απεριόριστη τραγωδία 
όχι μόνο γιατί βαδίζει με ταχύτερο βήμα στον 
όλεθρο του πολεμικού αφανισμού, αλλά γιατί 
σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει την τεράστια ση-
μασία του να κάνει ό,τι περνάει από το 
χέρι του για να σταματήσει αυτόν τον 
πόλεμο και κάθε πόλεμο. Όπως αποδεί-
χτηκε και στην Ουκρανία η ειρήνη δεν 
βρίσκεται στους εθελόδουλους εναγκα-
λισμούς με τον έναν ή τον άλλο ιμπερι-
αλιστικό πόλο, ούτε στην προτεκταριο-
ποίηση, δεν βρίσκεται στον εθνικισμό, 
στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, στα 
τάγματα και τις ταξιαρχίες των τεθω-
ρακισμένων. Η ειρήνη βρίσκεται στον 
κοινό διεθνιστικό αγώνα ενάντια στους 
εξουσιαστές, τα αφεντικά ανατολής και δύσης, 
βρίσκεται στη συναδέλφωση των λαών που 
δεν έχουν τίποτε να χωρίσουν… Σήμερα, που 
τα οπλικά συστήματα των κυρίαρχων μπορούν 
να επιφέρουν τεράστιες απώλειες στους από 
τα κάτω, περισσότερο από ποτέ είναι επίκαιρη 
ξανά η παλιά περίφημη κραυγή του διεθνισμού: 
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΝΩΘΕΙ-
ΤΕ!

Να μην γίνουμε κρέας για τις οβίδες τον 
αφεντικών, να αντιπαλέψουμε τον μιλιταρισμό, 
να μπλοκάρουμε τον πόλεμο εδώ αλλά και πα-
ντού στον πλανήτη. Η Ελλάδα αποτελεί μέλος 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και είναι βαθιά προσ-
δεδεμένη στο άρμα του Ευρωατλαντισμού, 
υπεύθυνου για τόσες και τόσες εγκληματικές 

επεμβάσεις τα τελευταία και όχι μόνο χρόνια. 
Επίσης, η ανανέωση της αμυντικής συνεργα-
σίας Ελλάδας-ΗΠΑ με την αναβάθμιση της 
ΝΑΤΟϊκής βάσης της Σούδας και του ρόλου 
της στην ευρύτερη περιοχή, τη μεταφορά «ει-
δικών» όπλων στην αεροπορική βάση του 
Αράξου και την επέκταση των υφιστάμενων 
στρατιωτικών βάσεων σε μια σειρά περιοχών 
της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Λάρι-
σας, του Στεφανοβικείου και της βάσης ελικο-
πτέρων στην Αλεξανδρούπολη, αποτελεί ένα 

ακόμα δείγμα επικύρωσης και διεύρυνσης των 
σχέσεων του ελληνικού και αμερικάνικου κρά-
τους, επιβεβαίωσης της πρόσδεσης της εγχώ-
ριας αστικής τάξης στο άρμα συμφερόντων της 
κυρίαρχης διεθνούς πολιτικο-οικονομικής ελίτ 
και ενίσχυσης του ρόλου του ελληνικού κρά-
τους στη νευραλγική περιοχή των Βαλκανίων 
και της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι σήμερα το 
υποπόδιο του Δυτικού Συνασπισμού που φέρει 
τον τίτλο του πρωθυπουργού της χώρας, ξεκί-
νησε αποστολές πολεμικού υλικού με C-130, 
ο κρετινισμός του μπορεί να γραφτεί με ανεξί-
τηλα γράμματα στην ιστορία της χώρας. Είναι 
καθήκον να αγωνιστούμε ενάντια στην επίση-
μη εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Ωστόσο, 
αυτή η θέση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 

το υποκριτικό πρόσχημα για την έμμεση 
υποστήριξη οποιουδήποτε εξουσιαστικού 
στρατοπέδου. Με την ίδια πίστη στις αρ-
χές του προλεταριακού διεθνισμού που 
καλούμε σε αντιπολεμική κινητοποίηση 
εδώ ενάντια σε όλους τους στρατιωτικούς 
συνασπισμούς με την ίδια ένταση υποστη-
ρίζουμε τις αντιπολεμικές συγκεντρώσεις 
στη Ρωσία και όπου αλλού οι άνθρωποι 
καταλαβαίνουν ότι το πεδίο του πολέμου 
αποτελεί το σφαγείο των αδύναμων. Γιατί 
εμείς μπορεί να δρούμε σε αυτό το κομμάτι 
γης, όμως ο εχθρός είναι παντού είναι το 
κράτος και ο παγκόσμιος καπιταλισμός σε 
όλες τις εκδοχές του.

Παντού όμως βρίσκονται επίσης αναρχι-
κοί και άνθρωποι που θέλουν να παλέψουν 
ενάντια στην πολεμική κρατική και καπιτα-
λιστική μηχανή. Οι αναρχικοί στη μεγάλη 
ιστορία τους δεν έπαψαν ποτέ να αγωνί-
ζονται απέναντι στους εξουσιαστές όποια 
προβιά κι αν αυτοί φορούσαν για να ικανο-
ποιήσουν τα ιδιαίτερα συμφέροντα τους: τα 
συμφέροντα των αφεντικών. Είτε αγγλικός 

Αθήνα, 21 Γενάρη

τ.οπικός συντονισμός Θεσ/νίκης έξω απο το αμερι-
κάνικο προξενείο (1/3)

συνέχεια  από τη σελίδα 1
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Θεσσαλονίκη

Η θέση μας σχετικά με τα γεγονότα που λαμβά-
νουν χώρα στην Ουκρανία είναι ξεκάθαρη από τις 
προηγούμενες αναρτήσεις μας. Ωστόσο, θεωρή-
σαμε απαραίτητο να την εκφράσουμε με σαφήνεια, 
ώστε να μην υπάρχει κάτι που δεν έχει ειπωθεί.

Εμείς, η συλλογικότητα του Αναρχικού Μαχητή, 
δεν είμαστε σε καμία περίπτωση οπαδοί του ουκρα-
νικού κράτους. Το έχουμε επανειλημμένα επικρίνει 
στο παρελθόν και έχουμε υποστηρίξει την αντιπολί-
τευση εναντίον του, ενώ έχουμε επίσης γίνει η αιτία 
μεγάλης κλίμακας καταστολής εναντίον του φορέα 
VirtualSim, που έγινε από τις ουκρανικές υπηρεσίες 
ασφαλείας σε μια προσπάθεια να μας πολεμήσουν. 
Και σίγουρα θα επιστρέψουμε σε αυτή την πολιτική 
στο μέλλον, όταν η απειλή της ρωσικής κατάκτησης 
θα έχει υποχωρήσει. Όλα τα κράτη είναι στρατόπε-
δα συγκέντρωσης.

Αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία 
υπερβαίνει αυτή την απλή φόρμουλα και την αρχή 
ότι κάθε αναρχικός πρέπει να αγωνίζεται για την 
ήττα της χώρας του στον πόλεμο. Διότι δεν πρό-
κειται απλώς για έναν πόλεμο μεταξύ δύο περίπου 
ίσων δυνάμεων για την ανακατανομή των σφαιρών 
επιρροής του κεφαλαίου (...).

Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία είναι 
μια πράξη ιμπεριαλιστικής επίθεσης: μια επίθε-
ση που, αν πετύχει, θα οδηγήσει σε μείωση της 
ελευθερίας παντού -στην Ουκρανία, στη Ρωσία 
και πιθανώς και σε άλλες χώρες. Και θα αυξήσει 
επίσης την πιθανότητα ο πόλεμος να συνεχιστεί και 
να κλιμακωθεί σε παγκόσμιο πόλεμο. Το γιατί αυτό 
συμβαίνει στην Ουκρανία είναι προφανές, σε ό,τι 
μας αφορά. Αλλά στη Ρωσία, ένας μικρός νικηφό-
ρος πόλεμος (καθώς και εξωτερικές κυρώσεις) θα 

δώσει στο καθεστώς αυτό που του λείπει σήμερα. 
Θα του δώσει τη «λευκή κάρτα» για οποιαδήποτε 
ενέργεια, λόγω της πατριωτικής έξαρσης που σε μέ-
ρος του πληθυσμού. Και θα μπορέσουν να ρίξουν 
τα όποια οικονομικά προβλήματα στις κυρώσεις και 
τον πόλεμο.

Η ήττα της Ρωσίας, στην παρούσα κατάσταση, θα 
αυξήσει την πιθανότητα να ξυπνήσει ο κόσμος, με 
τον ίδιο τρόπο που συνέβη το 1905 [όταν η στρα-
τιωτική ήττα της Ρωσίας από την Ιαπωνία οδήγησε 
σε εξέγερση στη Ρωσία], ή το 1917 [όταν τα προ-
βλήματα της Ρωσίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πό-
λεμο οδήγησαν στη Ρωσική Επανάσταση] -ανοίγο-
ντας τα μάτια τους για το τι συμβαίνει στη χώρα.

Όσον αφορά την Ουκρανία, η νίκη της θα ανοίξει 
επίσης το δρόμο για την ενίσχυση της δημοκρατίας 
της βάσης - άλλωστε, αν επιτευχθεί, θα γίνει μόνο 
μέσω της λαϊκής αυτοοργάνωσης, της αλληλοβο-
ήθειας και της συλλογικής αντίστασης. Αυτά θα 
πρέπει να είναι η απάντηση στις προκλήσεις που ο 
πόλεμος θέτει στην κοινωνία. Επιπλέον, οι δομές 
που θα δημιουργηθούν για αυτή την αυτοοργάνω-
ση της βάσης δεν εξαφανιστούν μόλις τελειώσει ο 
πόλεμος. Φυσικά, η νίκη δεν θα λύσει τα προβλήμα-
τα της ουκρανικής κοινωνίας. Η επίλυση αυτών των 
προβλημάτων μπορεί να επέλθει με την αξιοποίηση 
των ευκαιριών που ανοίγονται για την κοινωνία από 
την αστάθεια του καθεστώτος που έπεται τέτοιων 
αναταραχών. Ωστόσο, η ήττα όχι μόνο δεν θα τα 
λύσει - θα τα επιδεινώσει πολλές φορές.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς λό-
γους για την απόφασή μας να υποστηρίξουμε την 
Ουκρανία σε αυτή τη σύγκρουση. Ας τους ονομά-
σουμε γεωπολιτικούς λόγους. Αλλά δεν είναι καν 

οι πρωταρχικοί λόγοι. Οι σημαντικότεροι λόγοι είναι 
εσωτερικοί, ηθικοί: επειδή η απλή αλήθεια είναι ότι 
η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος, ότι ακολουθεί μια 
ανοιχτά φασιστική πολιτική. Αποκαλεί τον πόλεμο 
ειρήνη. Η Ρωσία λέει ψέματα και σκοτώνει. Εξαι-
τίας των επιθετικών ενεργειών της, άνθρωποι πε-
θαίνουν και υποφέρουν και στις δύο πλευρές της 
σύγκρουσης. Ναι, ακόμη και εκείνοι οι στρατιώτες 
που οδηγούνται τώρα στην κρεατομηχανή του πο-
λέμου (αν εξαιρέσουμε τα καθάρματα για τα οποία 
"ο πόλεμος είναι η μητέρα φύση τους", και τα οποία  
κατά τη γνώμη μας δεν είναι καν άνθρωποι πλέον). 
Και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να το σταματήσουμε.

Ως εκ τούτου, καλούμε όλους όσους διαβάζουν 
αυτό το κείμενο, που δεν είναι αναίσθητοι - να 
δείξουν αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό (όχι στο 
κράτος!!!) και να υποστηρίξουν τον αγώνα του για 
ελευθερία ενάντια στην τυραννία του Πούτιν.

Μας αναλογεί να ζούμε σε ιστορικές στιγμές. Ας 
κάνουμε αυτή τη σελίδα της ιστορίας όχι ντροπια-
στική, αλλά μια σελίδα για την οποία μπορούμε να 
είμαστε περήφανοι.

Ελευθερία στους λαούς του κόσμου! Ειρήνη 
στο λαό της Ουκρανίας! Όχι στην επιθετικότητα του 
Πούτιν! Όχι στον πόλεμο!

* Το κείμενο συμπεριλαμβάνεται σε ανακοινώσεις 
και άρθρα που δημοσιεύτηκαν από το CrimethinC

Σύλληψη αναρχικού στην Ρωσία. Μόνος του 
με ένα πλακατ "Σταματήστε τον πόλεμο"

ιμπεριαλισμός, είτε αμερικάνικος «αντιτρομο-
κρατικός πόλεμος» είτε σοβιετική «σοσιαλιστι-
κή και αντιμπεριαλιστική» επέμβαση, οι αναρ-
χικοί χτυπούσαν τον συναγερμό ενάντια στον 
πόλεμο και τον μιλιταρισμό, προσπαθώντας 
να καλύψουν τις σειρήνες των επικείμενων 
βομβαρδισμών, της επικείμενης βαρβαρότη-
τας. Αυτό θα πράξουμε και σήμερα! Γιατί ή θα 
σταματήσουμε τον πόλεμο ή θα πρέπει να υπο-
στούμε τις φοβερές συνέπειές του. Συνέπειες 
που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των 
φτωχών και των αδύναμων, είτε αυτές αφο-
ρούν το κόστος ζωής είτε την ίδια τη ζωή, η αξία 
της οποίας αρχίζει να ευτελίζεται και στο ευρω-
παϊκό έδαφος, όσο την έχουν ευτελίσει τα πλα-
νητικά αφεντικά στην καπιταλιστική περιφέρεια 
και στα κορμιά των προσφύγων και των μετα-
ναστών που ξεριζώνονται. Είναι καθήκον μας 
ως αναρχικοί επαναστάτες να αγωνιστούμε για 
την ενίσχυση του ακηδεμόνευτου χαρακτηρα 
του αντιπολεμικού κινήματος που θα παλεύει 
για το δίκιο των από τα κάτω εν αντιθέσει με τα 
υποκριτικά καλέσματα των φιλελεύθερων που 
προσπαθούν να καπηλευτούν την ανθρωπιά 
για να την κάνουν καύσιμα για τα νέα πολεμικά 
τους σχέδια. Απέναντι στη δυστοπία του σύγ-
χρονου ολοκληρωτισμού, όπου η μεγάλη πλει-

οψηφία εξαθλιώνεται και υποτάσσεται, να αντι-
παραθέσουμε την ελευθεριακή κοινωνία που 
οργανώνεται μέσα από τα ομόσπονδα κοινωνι-
κά συμβούλια «για την Ελευθερία του καθενός 
και την Ισότητα όλων». Καμία εμπιστοσύνη σε 
οποιονδήποτε δεν κρατά ψηλά τη σημαία του 
προλεταριακού διεθνισμού – και μόνον αυτή!

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ 
ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ – ΑΜΕΣΗ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ 

ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ & ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΞΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ 
ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ 

ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΑΤΟ, ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΜΙΑ 

ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΕΜΙΚΗ 
ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ – 
ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ 

ΜΗΧΑΝΗ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ, ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ & ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ – 
ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 

ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟ ΝΑΤΟ – 
ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟ!

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση- 
Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

Η θέση του Aναρχικού Μαχητή για την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

Αντιπολεμική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη
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Στις 28/2/2022 πραγματοποιήσαμε αντι-
πολεμική παρέμβαση έξω από την Βουλή 

αναρτώντας πανό και πετώντας τρικάκια. Ως 
αναρχικές γυναίκες στεκόμαστε ενάντια στον 
πόλεμο, στις θηριωδίες που αυτός επιφέρει 
πάνω στους λαούς, στο θάνατο, το φόβο, την 
προσφυγιά και τον ξεριζωμό. Στεκόμαστε ενά-
ντια στον εθνικισμό, τον μιλιταρισμό, και την 
πατριαρχία, ενάντια στο κράτος και το κεφά-
λαιο. Στεκόμαστε ενάντια στον ιμπεριαλισμό, 
στη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρα-
νία, στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, 
στο ΝΑΤΟ και τους σχεδιασμούς του. Ενώνου-
με τη φωνή μας με όλες και όλους που διαδη-
λώνουν και αγωνίζονται ενάντια σε αυτόν τον 
πόλεμο. Ο πόλεμος που ξεσπά και μεθοδεύεται 
από τους κυρίαρχους δεν είναι πόλεμος των 
φτωχών, των απόκληρων, των πληβείων. Εί-
ναι ένα ακόμα πεδίο των ανταγωνισμών των 
πολιτικών και οικονομικών αφεντικών σε πα-
γκόσμιο επίπεδο που ως αποτέλεσμα έχει τον 

αλληλοσπαραγμό των 
από τα κάτω, το ρίζωμα 
της μισαλλοδοξίας, το 
βάθεμα του κοινωνι-
κού κατακερματισμού. 
Η μόνη προοπτική των 
λαών είναι ο ταξικός, 
κοινωνικός πόλεμος, 
για την ανατροπή του 
κρατικού, καπιταλι-
στικού, πατριαρχικού 
κόσμου της εξουσίας, είναι η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, για την οικοδό-
μηση ενός κόσμου ισότητας, αλληλεγγύης και 
ελευθερίας, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ, 
ΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ,

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!

ΟΥΤΕ ΜΕ ΡΩΣΙΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΝΑΤΟ
ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΡΕΑΣ ΓΙΑ 

ΟΒΙΔΕΣ

Ομάδα ενάντια στην πατριαρχία (Αναρχική Πολι-
τική Οργάνωση- Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων)

Σε ό,τι αφορά την στρατιωτική κλιμάκωση 
στην Ανατολική Ευρώπη, όπου η Ουκρα-

νία και η Ρωσία έρχονται αντιμέτωπες η μία με 
την άλλη, πιέζοντας την κλιμάκωση αυτή στα 
όρια της ευθείας αντιπαράθεσης, καθώς, είναι 
γεγονός η έντονη εμπλοκή των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής αλλά και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, εμμένουμε στη θέση μας για 
απόρριψη του ιμπεριαλισμού των αντιμαχό-
μενων κρατών και των διακρατικών συνασπι-
σμών, NATO και του Οργανισμού συνθήκης 
συλλογικής ασφαλείας.

Η εξουσιαστική πολιτική των κρατών, ο 
εθνικισμός, οι μικρές πατρίδες, αποτελούν 
μόνο επιφάσεις που σκοπό έχουν να κρύψουν 
την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, των 
φυσικών πόρων και εδαφών. Οι επιπτώσεις 
της αναμέτρησης αυτής, ακόμη κι αν δεν οδη-
γήσει ανοιχτά σε πόλεμο, θα είναι, σε όλες 
τις περιπτώσεις, εξαιρετικά σοβαρές, πρώτα 
και κύρια για τους άμαχους πληθυσμούς της 
περιοχής εκείνης, οι οποίοι βρίσκονται σε κα-
τάσταση σύγκρουσης και στέρησης βασικών 
αγαθών εδώ και χρόνια.

Ωστόσο, αυτή η σύγκρουση ήδη επηρεάζει 
την εργατική τάξη σε όλη την Ευρώπη, η οποία 
βλέπει ήδη τα εισοδήματα της να μειώνονται 
σημαντικά λόγω της αύξησης του κόστους της 
ενέργειας και των βασικών αγαθών, όπως 
επίσης εξαιτίας των μειώσεων στα ποσά που 
ξοδεύονται από τα κράτη για τις κοινωνικές 
ανάγκες λόγω της αύξησης των πολεμικών 
δαπανών.

Η τωρινή διαμάχη αποτελεί κομμάτι ενός 
σεναρίου παγκόσμιας αύξησης των πολιτι-
κών και στρατιωτικών αναταραχών. Παρόλο 
που οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ακόμη 

στην ηγεσία της παγκόσμιας δύναμης, αντιμε-
τωπίζουν εμφανείς δυσκολίες τα τελευταία 
χρόνια, όπως αποδεικνύεται από την εσπευ-
σμένη τους απομάκρυνση από το Αφγανιστάν 
αλλά και στο εσωτερικό του κράτους τους, 
όπως φάνηκε από τις κοινωνικές εξεγέρσεις 
του 2020 και την αναζωπύρωση των ταξικών 
συγκρούσεων στη χώρα.

Με βάση τη δική του ρητορική, το Ρώσικο 
Κράτος θέτει τον εαυτό του σε θέση άμυνας, η 
οποία το αναγκάζει να επιτεθεί, ώστε να στα-
θεί στα πόδια του. Η κρίση στη ρώσικη σφαί-
ρα επιρροής, η οποία έγινε ορατή με τις κοι-
νωνικές κινητοποιήσεις στη Λευκορωσία το 
καλοκαίρι του 2020 και τις διαδηλώσεις στη 
Ρωσία τον Ιανουάριο του 2021, δείχνουν την 
ευθραυστότητα του ρώσικου κράτους εξωτε-
ρικά και εσωτερικά. Αυτή η ευθραυστότητα θα 
μπορούσε να αποβεί μοιραία αν, έστω και ένα 
από τα γειτονικά κράτη καταρρεύσει, όπως 
δείχνει και η βίαιη και βιαστική καταστολή της 
εξέγερσης στο Καζακστάν τον Ιανουάριο του 
2021.

Η Ιταλία είναι έντονα εμπλεκόμενη με την 
διαμάχη αυτή, καθώς υπάρχουν βάσεις των 
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε όλη τη χώρα, και συ-
γκεκριμένα με τις εγκαταστάσεις στη Σικελία, 
οι οποίες χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν 
τον ρώσικο στόλο στην Μεσόγειο. Επιπλέον, 
το ιταλικό κράτος έχει άμεση παρουσία στην 
Ανατολική Ευρώπη με δικά του στρατεύμα-
τα, και συνεπώς παίρνει ενεργό ρόλο στη 
δίνη του πολέμου. Στη Λετονία, στρατεύματα 
εξοπλισμένα με τανκς και οχήματα χιονιού 
έχουν αναπτυχθεί ως κομμάτι της αποστολής 
του ΝΑΤΟ: ‘Βαλτικός Φύλακας’, στη Ρουμα-
νία, κοντά στην Κοστάντζα, βρίσκεται σμήνος 

τεσσάρων αεροσκαφών τύπου Typhoon, ως 
κομμάτι της αποστολής ‘Air Black Storm’, στη 
Μαύρη Θάλασσα βρίσκεται η πολεμική φρε-
γάτα τύπου FREMM, ονόματι ‘Μargottini’ και 
το ναρκαλιευτικό ‘Viareggio’ καθώς και το 
αεροπλανοφόρο ‘Cavour’, με πολεμικά αερο-
σκάφη τύπου F – 35.

Αυτή η ανάπτυξη δυνάμεων εγκρίθηκε με 
έναν προϋπολογισμό της τάξης των 78 εκα-
τομμυρίων ευρώ, ένα ποσό που σίγουρα η κυ-
βέρνηση θα πρέπει να αυξήσει. Ήδη έχει ανα-
κοινωθεί η πρόθεση να αποσταλούν 2.000 
επιπλέον Ιταλοί στρατιώτες στην περιοχή. Οι 
αυξανόμενες στρατιωτικές δαπάνες δικαιο-
λογούνται με το επιχείρημα της ασφάλειας 
μας, αλλά κανείς δεν λέει ότι η ασφάλεια θα 
έπρεπε κανονικά να νοείται ως παιδεία, υγεία, 
εισόδημα για όλους και όχι πόλεμος.

Ως αναρχικοί, σκοπεύουμε να υψώσουμε τη 
σημαία της αλληλεγγύης μεταξύ των εκμετα-
λευόμενων τάξεων, πέρα από και ενάντια σε 
κάθε έθνος. Για αυτό τον λόγο, καλούμε όλους 
όσοι εναντιώνονται στον πόλεμο να ενδυνα-
μώσουν και να επανεκκινήσουν τον αγώνα 
ενάντια στην πολεμοχαρή πολιτική της Ιταλι-
κής κυβέρνησης, ώστε να δημιουργήσουμε 
ένα πλατύ αντιπολεμικό κίνημα, το οποίο να 
πετύχει την απόσυρση των στρατιωτικών 
αποστολών στο εξωτερικό.

Στην περίπτωση ανοιχτής σύγκρουσής, η 
θέση μας παραμένει αυτή της επαναστατικής 
άμυνας, της αλληλεγγύης, της αδελφοποί-
ησης και της εξέγερσης ενάντια στις Υψηλές 
Εντολές κάθε Κράτους.

Ιταλική Αναρχική Ομοσπονδία – FAI,
Συνέλευση, 20 Φεβρουαρίου 2022

[Ιταλία] Ανακοίνωση της FAI σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία
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Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η 24χρο-
νη Γεωργία ναρκώνεται και βιάζεται ομαδι-

κά σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Την ώρα 
που προσπαθεί να φύγει από πάρτι που πραγ-
ματοποιείται εκεί από μεγαλοεπιχειρηματίες 
της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, και ενώ εί-
ναι ημιλιπόθυμη, τρία άτομα την εγκλωβίζουν 
και την οδηγούν σε ένα δωμάτιο. Την επόμενη 
μέρα ξυπνά με εμφανή σημάδια κακοποίησης 
και βιασμού. Από την πρώτη στιγμή καταγγέλ-
λει τα γεγονότα. Ενώ βρίσκεται ακόμα σε σοκ, 
παραμένει για ώρες μόνη της στο αστυνομικό 
τμήμα χωρίς καμία υποστήριξη. Εκεί κατονο-
μάζει τον Μάνο Παπαδόπουλο, έναν εκ των 
ιδιοκτητών της επιχείρησης «Αχίλλειον» ως 
το άτομο που την οδήγησε στους βιαστές και 

τον Βασίλη Λεβέντη ως έναν εκ των τριών 
βιαστών της. Η αστυνομία την «ενημερώνει» 
ότι πάει να τα βάλει με «επώνυμη οικογένεια» 
(για ποιο άλλο λόγο πέρα από το να την τρο-
μοκρατήσει;) και μέσα στο αστυνομικό τμήμα 
η κοπέλα δέχεται απειλές από τον δικηγόρο 
των βιαστών. Η ίδια αναφέρει ότι αναγκάζεται 
να περιμένει τρεις ημέρες προτού εξεταστεί 
από ιατροδικαστή, δεν της κάνουν αμέσως 
εξετάσεις αίματος μολονότι η ίδια καταγγέλλει 
ότι ήταν ναρκωμένη, ενώ οι δικαστικές αρχές 
δεν την καλούν να καταθέσει παρά μόνο 14 
μέρες αργότερα. Στο ενδιάμεσο διάστημα, οι 
δύο από τους δράστες που έχουν κληθεί να 
καταθέσουν είτε ως κατηγορούμενοι είτε ως 
μάρτυρες αφήνονται ελεύθεροι, δεν γίνεται 
έρευνα για τα άλλα πρόσωπα και η υπόθεση 
θάβεται, παρά το γεγονός ότι ο Παπαδόπου-

λος τις ίδιες μέρες παραδέχεται εμμέσως το 
γεγονός στα σόσιαλ μίντια. Και όταν πλέον η 
υπόθεση έρχεται στο φως εξαιτίας της επι-
μονής της κοπέλας και της δημοσιοποίησης 
των καταγγελιών της, αρχίζει η επιχείρηση 
συκοφάντησης της ίδιας και ξεπλύματος των 
δραστών, με τη χρήση όλων των πατριαρχι-
κών και ταξικών στερεοτύπων να προβάλλο-
νται από τα ΜΜΕ, τα οποία αποκαλύπτουν το 
όνομα και τη φωτογραφία της παρά τη θέλησή 
της.

Η υπόθεση αυτή έρχεται να αναδείξει πως 
δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό 
αλλά για τη συστηματική εγκληματική δράση 
ενός κυκλώματος, στο οποίο εμπλέκονται επι-
χειρηματίες, μεγαλοαφεντικά, παράσιτα-γόνοι 

μεγαλοαστικών οικογενειών 
και μαφίες, οι οποίοι βασίζο-
νται απροκάλυπτα στην εξου-
σία που έχουν και στη γνώση 
τους πως η δράση τους θα 
υποβαθμιστεί, θα συγκαλυ-
φθεί και θα ξεπλυθεί από την 
αστυνομία, τις δικαστικές αρ-
χές, τα ΜΜΕ και τα πολιτικά 
αφεντικά. Είναι οι ίδιοι που 
με την εξουσία που κατέχουν 
εντείνουν τους όρους εκμε-

τάλλευσης στα εργασιακά τους κάτεργα, οι 
ίδιοι που επιχειρούν να επιβληθούν με τη βία 
σε όποιο σώμα επιλέξουν. Πρόκειται για μια 
συνθήκη, την οποία όχι απλά γνωρίζουν οι 
θεσμοί και επιχειρούν να την καλύψουν αλλά 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαιώνι-
σης τους.

Γιατί εκείνο που οπλίζει τα χέρια των βια-
στών και δολοφόνων, και ξεπλένει τα εγκλή-
ματά τους είναι ένα ολόκληρο σύστημα, που 
έχει όνομα και λέγεται πατριαρχία, κράτος και 
καπιταλισμός. Οι δράστες γαλουχούνται, εν-
θαρρύνονται, οπλίζονται και στο τέλος καλύ-
πτονται και δικαιολογούνται από τις κυρίαρχες 
αξίες και τους ίδιους τους μηχανισμούς. Γιατί η 
έμφυλη βία είναι συστημική βία και αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της κρατικής και καπι-
ταλιστικής βαρβαρότητας.

Γιατί είναι οι ίδιοι οι 
κρατικοί φορείς που 
υπερφίαλα διατυμπα-
νίζουν ότι νοιάζονται 
για την εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναι-
κών, που καθημερινά 
αναπαράγουν την κατα-
πίεσή τους. Απολύουν 
εγκύους, αθωώνουν 

βιαστές και γυναικοκτόνους, προωθούν νο-
μοσχέδια ενάντια στις αμβλώσεις, κρατούν 
κατά χιλιάδες έγκλειστες πρόσφυγες-μετανά-
στριες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις πνί-
γουν στο Αιγαίο, τις απειλούν, τις ξυλοκοπούν 
και τις βιάζουν στα σύνορα, τις παρενοχλούν 
σεξουαλικά- όπως καταγγέλλουν οι φυλακι-
σμένες μετανάστριες στην κόλαση της Πέτρου 
Ράλλη και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
και καταστέλλουν αγωνιζόμενες γυναίκες που 
δεν σκύβουν το κεφάλι μπροστά στην κρατική, 
καπιταλιστική, πατριαρχική βαρβαρότητα.

Απέναντι στη ζοφερή πραγματικότητα που 
μας επιφυλάσσουν οι εξουσιαστές σε ολόκλη-
ρο τον πλανήτη, προτάσσουμε την οργάνωση 
των από τα κάτω και τη διεκδίκηση όσων μας 
ανήκουν, την οργανωμένη ταξική αντεπίθεση 
των εκμεταλλευόμενων για την ανατροπή του 
κόσμου της πατριαρχίας, του κράτους και του 
καπιταλισμού, για τη δημιουργία μιας κοινωνί-
ας χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση.

Η ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ ΒΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΝΕΙ, ΣΤΟ 
ΔΡΟΜΟ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΤΕ ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ, ΓΙΑ 

ΤΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ

Ομάδα ενάντια στην πατριαρχία-
 Αναρχική Πολιτική Οργάνωση

ΜΠΑΤΣΟΙ- ΑΦΕΝΤΙΚΑ- ΜΜΕ - ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ: 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΟΠΛΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΒΙΑΣΤΗ

17/1, Θεσ/νίκη Κόσμος από την συγκέντρωση συγκρό-
τησε σώμα και πορεύτηκε μέχρι έξω από το μαγαζί του 
βιαστή το οποίο περιφρουρούσαν διμοιρίες. 

28 γεναρη [θεσ/νίκη] 

Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση αναρχικών γυναικών 
με συνθήματα στο μαγαζί του βιαστή

Διαδήλωση ενάντια στην έμφυλη βία 
και τις γυναικοκτονίες στην Αθήνα



12 ΓΗ & ΕΛΕυΘΕΡΙΑ

Χθες Τετάρτη 15 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε η a Χθες Τρίτη 14 Σεπτέμβρη ξεκίνησε η πρώτη μέρα 
του 2ου ελευθεριακού φεστιβάλ κατειλημμένων χώρων και συλλογικοτήτων όπου έλαβε χώρα στην κα-
τάληψη Mundo Nuevo Χθες Πέμπτη 16 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε η 3η μέρα του 2ου ελευθεριακού 
φεστιβάλ κατειλημμένων χώρων και συλλογικοτήτων όπου έλαβε χώρα στο ΑΠΘ.

Απ'τη συμμετοχή της ομάδας ενάντια στην πατριαρ-
χια (ΑΠΟ) στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στο 
κέντρο της Αθήνας

Συγκέντρωση στο Πρωτοδικείο για την έναρ-
ξη της δίκης του παιδοβιαστή Λιγνάδη.

ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ 
(ΠΑΡΑ)ΒΙΑΣΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ

(...) H περιρρέουσα ατμόσφαιρα στην εκ-
παιδευτική κοινότητα αντανακλά για ακόμη μια 
φορά τα πατριαρχικά/εξουσιαστικά κατάλοιπα 
που υποβόσκουν στον κρατικό μηχανισμό και 
τροφοδοτούνται ανελλιπώς από το παρόν σύ-
στημα. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελούν οι 
καταγγελίες μαθητριών του 3ου Γυμνασίου και 
Λυκείου Θεσσαλονίκης σχετικά με αισχρά σχό-
λια και παραβιαστικές κινήσεις δύο καθηγητών 
του σχολείου. Οι μαθήτριες προέβησαν σε γνω-
στοποίηση των περιστατικών με αίτημα την επεί-
γουσα απομάκρυνση των παραβιαστών από τη 
σχολική κοινότητα μέσω νομικών διαδικασιών. 
Ωστόσο οι καταγγέλλουσες υπέστησαν σφοδρή 
αμφισβήτηση, η οποία εκπορεύεται από την ανη-
συχία του εκπαιδευτικού συστήματος για περαι-
τέρω γνωστοποίηση του ζητήματος. Απότοκο της 
αμφισβήτησης αυτής αποτελεί η αντανακλαστική 
κίνηση της δευτεροβάθμιας να παραχωρήσει 
εργασιακές άδειες στους δύο καθηγητές και να 
εισαγάγει Ένορκη Διοικητική Εξέταση, αδρανο-
ποιώντας επ  ́αόριστον την παραμονή τους ή μη 
στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Όσο οι φορείς της δευτεροβάθμιας πασχίζουν 

να επιβραδύνουν ή ακόμη να εμποδίσουν την 
άμεση ποινή των παραβιαστών, επιβεβαιώνουν 
πρόδηλα την αδυναμία της αστικής δικαιοσύνης 
να βρεθεί στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης κα-
ταπιεσμένων γυναικών. Το ίδιο το σύστημα γεν-
νά τις έμφυλες διακρίσεις και οπλίζει καθημερινά 
τα χέρια επιτηδείων (παρα)βιαστών, ενισχύοντας 
ατέρμονα το πατριαρχικό καθεστώς με κύρια 
μέσα τη συνοχή και τη συγκάλυψη. Δεν είναι λίγα 
τα περιστατικά έμφυλης βίας στον εκπαιδευτικό 
χώρο, στα οποία η κρατική δικαιοσύνη αποφά-
σισε να σωπάσει, αποδεικνύοντας πως για όλες 
εμάς, το σύστημα δεν αποτελεί χέρι σωτηρίας, 
αλλά κινητήριο μοχλό αναπαραγωγής πατριαρχι-
κών και εξουσιαστικών συμπεριφορών. Από τις 
παραβιαστικές κινήσεις των καθηγητών στο 3ο 
Γελ μέχρι τις παρενοχλήσεις μαθητριών από κα-
θηγητή του τμήματος ΔΙΠΑΕ, ο κρατικός μηχανι-
σμός κατόρθωσε την αποσιώπηση των περιστα-
τικών και την απομάκρυνσή τους από την σφαίρα 
της δημοσιότητας. Ωστόσο, όλες εμείς ως υπέρ-
μαχες της γυναικείας δικαιοσύνης στεκόμαστε η 
μια δίπλα στην άλλη και επιτελούμε τον ρόλο που 
αδυνατεί να διεκπεραιώσει η σύγχρονη αστική 
δικαιοσύνη.(...)

 Ελεύθερες Γυναίκες / Μαύρο & Κόκκινο 
-μέλος ΑΠΟ ΟΣ

11 Φεβρουαρίου - Θεσ/νίκη - Συγκέντρω-
ση εξω απο το ΚΘΒΕ για την έναρξη της δί-
κης του παιδοβιαστή Λιγνάδη.

25 Φλεβάρη - παρέμβαση στη διεύθυνση δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης ανατ. Θεσσαλονί-
κης, για τις παραβιαστικές συμπεριφορές κα-
θηγητών σε μαθήτριες. 

Ως ομάδα ενάντια στην πατριαρχία- ΑΠΟ δι-
αδηλώσαμε την 25η Νοέμβρη σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη ενάντια στο κράτος, την πατρι-
αρχία και την έμφυλη βία. Για όλες όσες έχουν 
δολοφονηθεί και έχουν βιασθεί, για όσες έχουν 
παρενοχληθεί και βασανισθεί, για όσες έχουν 
έρθει αντιμέτωπες με την κατασταλτική μανία 
των ένστολων καθαρμάτων της ΕΛ.ΑΣ. Για όσες 
αγωνίζονται ενάντια στην επιβολή των κρατικών 
πολιτικών πάνω στα σώματά τους. Για τις εξε-
γερμένες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Αθήνα

Παρέμβαση αναρχικών γυναικών με μπογιές και στέν-
σιλ στην είσοδο της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής 
και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. 

19 Δεκ. Παρέμβαση για τις γυναικοκτονίες και 
την έμφυλη βία στη γειτονιά του Φαλήρου Θεσ-
σαλονίκης από τη συλλογικότητα για τον ελευ-
θεριακό κομμουμισμό Libertatia

Θεσσαλονίκη
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Πίσω από τους βολικούς για την κυριαρ-
χία μύθους, που διαστρεβλώνουν την 

υπόθεση της γυναικείας χειραφέτησης πα-
ρουσιάζοντάς την ως αίτημα “ισότητας” στη 
διαχείριση της εξουσίας, κρύβεται η ιστορία 
αιματηρών, μαχητικών αγώνων και εξεγέρ-
σεων γυναικών από τα κάτω. Οι ρίζες της 
8ης Μάρτη, ως ημέρας μνήμης των γυναι-
κείων αγώνων και αντιστάσεων, βρίσκονται 
στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες μετανα-
στριών εργατριών που ξέσπασαν στον κλά-
δο της κλωστοϋφαντουργίας στις ΗΠΑ στις 
αρχές του 20ού αιώνα. Αγώνες ριζοσπαστι-
κοί και μαχητικοί, που ξεσπούσαν μέσα από 
τους κόλπους του πιο άγρια εκμεταλλευόμε-
νου κομματιού της κοινωνίας. Αγώνες που 
δείχνουν τον δρόμο στο σήμερα, σε μια πε-
ρίοδο όπου η όξυνση της πατριαρχικής βίας 
προς τις γυναίκες, ιδιαίτερα των πληβειακών 
στρωμάτων, πάνω στα σώματα τους και σε 
κάθε πτυχή της κοινωνικής τους ζωής, απο-
τελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κρατικής και 
καπιταλιστικής βαρβαρότητας: των θανάτων 
λόγω της κρατικής διαχείρισης της πανδημί-
ας και της απαξίωσης της ανθρώπινης ζωής, 
της θεσμικής αδιαφορίας για την κάλυψη 
των κοινωνικών αναγκών και της συνεχούς 
επίθεσης απέναντι στους φτωχούς, τους 
αποκλεισμένους, τους αδύναμους.

Αυτοί που γαλουχούν και οπλίζουν τους 
δολοφόνους, τους βιαστές, τους κακοποιη-
τές και εκμεταλλευτές μας και έπειτα σπεύ-
δουν να τους καλύψουν και να τους δικαιο-
λογήσουν είναι ένα ολόκληρο σύστημα που 
έχει όνομα και λέγεται κράτος, κεφάλαιο και 
πατριαρχία: από τις δεκάδες γυναικοκτονίες, 
που καταγράφονται σε σχεδόν καθημερινή 
βάση, με πλέον πρόσφατη τον ξυλοδαρμό 
79 χρονης γυναίκας μέχρι θανάτου από τον 
σύζυγό της στα Ιωάννινα και τις απόπειρες 
γυναικοκτονίας, όπως η απαγωγή γυναίκας 
στην Ξάνθη, την οποία ο δράστης κράτη-
σε δεμένη επί 20 ώρες και αποπειράθηκε 

να πνίξει καθώς και η περίπτωση της 
20χρονης Μαριάννας από τον πρώην 
σύζυγό της ο οποίος αφού την ξυλο-
κόπησε και προσπάθησε να την πνίξει, 
έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα προκειμέ-
νου να την κάψει· από τους βιασμούς – 
με πλέον πρόσφατο το παράδειγμα της 
Γεωργίας που ανέδειξε τη συστηματική 
εγκληματική δράση ενός κυκλώματος, 
στο οποίο εμπλέκονται μεγαλοαφε-
ντικά, παράσιτα-γόνοι μεγαλοαστικών 
οικογενειών και μαφίες – και τους 
παιδοβιασμούς, την υπόθεση του άλ-
λοτε εκλεκτού της ΝΔ, Δ. Λιγνάδη, την 
περίπτωση του παιδεραστή καθηγητή 
της ΑΣΟΕΕ Α. Δράκου και τον βιασμό 
ανήλικης από ιερέα στην Αθήνα μέχρι 
τα κυκλώματα trafficking και παιδικής 
πορνογραφίας, και τις σεξουαλικές 
παρενοχλήσεις στα σχολεία και τις σχολές. 
Πρόκειται για μια σειρά εγκλημάτων που συ-
γκαλύπτονται και ξεπλένονται από τους κρα-
τικούς θεσμούς, την αστυνομία, το δικαστικό 
σύστημα και τα ΜΜΕ.

(...)

Απέναντι στο υποκριτικό ενδιαφέρον των 
θεσμών για την εξάλειψη της έμφυλης βίας 
και των διακρίσεων, στέκονται οι χιλιάδες 
γυναίκες που σπάνε τη σιωπή, που αρνού-
νται το ρόλο του θύματος, που στέκονται 
αλληλέγγυες η μία δίπλα στην άλλη, που 
χτίζουν μέσα από την ατομική και συλλογική 
τους εξέγερση την προοπτική ενός κόσμου 
πραγματικής ισότητας και ελευθερίας. Ως 
αναρχικές και ως γυναίκες, οργανωνόμα-
στε και αγωνιζόμαστε μέχρι το γκρέμισμα 
του κόσμου της πατριαρχίας, του κράτους και 
του καπιταλισμού. Για να οικοδομήσουμε στα 
συντρίμμια του, τον κόσμο της κοινωνικής 
ισότητας, της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας 
και της δικαιοσύνης, της αναρχίας και του 
ελευθεριακού κομμουνισμού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ!

 Ομάδα ενάντια στην πατριαρχία/
 Αναρχική Πολιτική Οργάνωση- 

Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

8 ΜΑΡΤΗ – ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, 
ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ

Ελεύθερες Γυναίκες - Μαύρο&Κόκκινο, 
μέλος ΑΠΟ-ΟΣ Φωτογραφίες από την εκδήλω-
ση «Ο αγώνας ενάντια στην πατριαρχία, την έμ-
φυλη βία και τις διακρίσεις, από αναρχική σκο-
πιά» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19/02 
στο χώρο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης στη Νεάπολη

Θεσσαλονίκη Αθήνα



14 ΓΗ & ΕΛΕυΘΕΡΙΑ

Τα ξημερώματα της Τρίτης 08/02 συλ-
λαμβάνονται δύο άτομα έπειτα από επι-

χείρηση της αντιτρομοκρατικής, με αφορμή 
την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού 
στην είσοδο του «Ιδρύματος Εθνικού και 
Θρησκευτικού Προβληματισμού». Το από-
γευμα συλλαμβάνεται ένα ακόμη άτομο, 
ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται έφο-
δοι στα σπίτια των συλληφθέντων. Την 
Τετάρτη 09/02 πραγματοποιείται συγκέ-

ντρωση αλληλεγγύης έξω από τα Δικα-
στήρια, ενώ ο εισαγγελέας αποδίδει στους 
δύο συλληφθέντες και την συλληφθείσα 
κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα 
περί εκρηκτικών υλών και μηχανισμών, 
εμπρησμού, φθοράς ξένης περιουσίας κ.α. 
καθώς και την συγκρότηση και ένταξη στην 
οργάνωση αναρχική δράση.

Όλες οι κινήσεις της αντιτρομοκρατικής 
και του κράτους βρίσκονται σε άριστη αρ-
μονία με το ευρύτερο κατασταλτικό σχέ-

διο του κράτους απέναντι στο αναρχικό 
κίνημα, που επιχειρεί να το αντιμετωπίσει 
εγκαθιδρύοντας ένα ειδικό καθεστώς εξαί-
ρεσης για τους έγκλειστους αγωνιστές, 
εφαρμόζοντας ειδικές ποινικές διατάξεις 
και στοχεύοντας στην φυσική, ηθική και 
συναισθηματική εξόντωση όσων πέφτουν 
στα χέρια του, τον εκφοβισμό και παρα-
δειγματισμό των υπολοίπων και φυσικά 
την ποινικοποίηση και εγκληματοποίηση 

του συνόλου του αναρχικού αγώνα.
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους συλ-

ληφθέντες απέναντι στην εκδικητικότητα, 
τις κρατικές μεθοδεύσεις και τα καθε-
στωτικά παπαγαλάκια που επιχειρούν να 
διαμορφώσουν την κοινή γνώμη ώστε να 
ανοίξουν τον δρόμο σε μια αναβαθμισμέ-
νη ποινική μεταχείρισή τους. Τον δρόμο 
της κοινωνικής επανάστασης να τον βα-
δίσουμε οι καταπιεσμένοι και οι καταπιε-
σμένες από κοινού μέχρι η κρατική πολι-
τική θανάτου να διαλυθεί και στον θρόνο 

της κυριαρχίας να χτίσουμε έναν κόσμο 
χειραφετημένο, αλληλέγγυο, ελεύθερο.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ 
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ/ΣΥΛΛΗΦΘΕΙΣΕΣ

Τοπικός Συντονισμός Θεσσαλονίκης | 
Α.Π.Ο. – Ο.Σ

Τα ξημερώματα της 14ης Νοεμβρίου δεν 
σταματήσαμε σε έλεγχο που πραγματοποι-

ούσε ομάδα Δίας στην περιοχή του νέου Φα-
λήρου. Αμέσως ξεκίνησε καταδίωξη εις βάρος 
μας από πολιτικό όχημα, που δεν έφερε τα 
χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. Ως λευκοί, δεν 
δεχτήκαμε μια πληθώρα από σφαίρες, όμως 
στην περιοχή του Μοσχάτου, το αυτοκίνητο 
αυτό μας εμβόλισε εν κινήσει και μας πέταξε 
στο οδόστρωμα (με μεγάλη επικινδυνότητα να 
τραυματιστούμε θανάσιμα). Η σύλληψή μας 
συνδέθηκε με επίθεση που δέχτηκε η τροχαία 
Πειραιά νωρίτερα εκείνο το βράδυ και πραγ-
ματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 
τριών χιλιομέτρων, απ' το σημείο που γινόταν 
ο έλεγχος (ο έλεγχος γινόταν από σταθερές 
μονάδες έξω από το βρωμοκάναλο του Σκάι). 

Μεταφερθήκαμε στη ΓΑΔΑ, όπου αρνηθήκαμε 
να δώσουμε αποτυπώματα, τα οποία μία μέρα 
πριν περάσουμε ανακριτή διατάχθηκε η υπο-
χρεωτική λήψη τους, καθώς και η λήψη γενε-
τικού υλικού, σε μια προσπάθεια ταυτοποίησης 
μας με τα πειστήρια που βρέθηκαν στην επίθε-
ση, αλλά και με προηγούμενες υποθέσεις. Με 
ανίσχυρα αποδεικτικά στοιχεία εναντίων μας, 
αποφασίζεται η προφυλάκισή μας με πρόφαση 
την πανομοιότυπη ένδυση, όπως φαίνεται από 
βιντεοληπτικό υλικό του τμήματος.
Η υπόθεση αυτή είναι ένα φιάσκο και μια απε-
γνωσμένη προσπάθεια της αστυνομίας για μια 
μεγάλη νίκη και νομιμοποίηση του νέου ποινι-
κού κώδικα στην κοινή γνώμη. Καθοριστικό 
ρόλο σε αυτό έχουν τα μέσα κρατικής παρα-
πληροφόρησης, τα οποία πρώτα έτρεξαν να 

μας προδικάσουν, χρησιμοποι-
ώντας εναντίων μας στοιχεία με 

ανύπαρκτη νομική υπόσταση-μίλησαν για σπίτι 
γιάφκα, παρασκευαστήριο εκρηκτικών καθώς 
και έκαναν διασπορά ψευδών ειδήσεων σχε-
τικά με την πρώτη προφυλάκιση για μολότοφ 
στην Ελλάδα, μεγαλοποιώντας έτσι, το έργο της 
αστυνομίας και την αναγκαιότητα στις αλλαγές 
του ποινικού κώδικα. Οι μεταβολές του άρθρου 
272 και όπως αυτές σχετίζονται με τις αλλαγές 
των 264 και 270, έχουν σκοπό τη διάχυση του 
τρόμου στο αναρχικό/ανταγωνιστικό κίνημα, 
σε όποιον αντιστέκεται ή αμφισβητεί την κυρι-
αρχία του κράτους και των συνεταίρων του. Ως 
αναρχικοί δεν μας εκπλήσσει η υπόθεση αυτή 
και το πώς έχει εξελιχθεί έως τώρα, δεν πιστεύ-
ουμε στην αστική δικαιοσύνη και δεν έχουμε 
αυταπάτες σχετικά με το ποιους εξυπηρετεί.(...)

17 Νοεμβρίου  Θεσσαλονίκη

17 Νοεμβρίου  Αθήνα

6  Δεκεμβρίου  Αθήνα

6  Δεκεμβρίου  Θεσσαλονίκη

11/02 Συγκέντρωση αλληλεγγύης 
στα Δικαστήρια Θεσ/νικης

Κείμενο των δύο προφυλακισθέντων για την επίθεση στην τροχαία του Πειραιά

Στις 2 Μάρτη ολοκληρώθηκε η δίκη των συ-
ντρόφων Πολύκαρπου Γεωργιάδη και Μ.Τ. 
και της συντρόφισσας Ε.Μ. Ο Π. Γεωργιάδης 
αποφυλακίστηκε, καθώς η έδρα χορήγησε 
ανασταλτικό χαρακτήρα στην ποινή κάθειρ-
ξης 5 ετών που τον καταδίκασε. Ο σύντρο-
φος Μ.Τ. καταδικάστηκε για το πλημμέλημα 
της οπλοκατοχής σε 2 χρόνια με αναστολή 
και η συντρόφισσα Ε.Μ. αθωώθηκε από 
όλες τις κατηγορίες. Καλή λευτεριά!
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Έναν χρόνο πριν και ενώ η κοινωνία βρί-
σκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα της 

πανδημίας και την εγκληματική διαχείριση και 
εργαλειοποίηση της από το κράτος, με το ίδιο 
να έχει επιβάλει το απόλυτο καθεστώς ελέγ-
χου και καταστολής, η αντικοινωνική και αντι-
εξεγερτική πολιτική του εκδηλώνεται πλήρως 
σε όλα τα κοινωνικά πεδία. Στην βάση της εκ-
παιδευτικής αναδιάρθρωσης κατατίθεται προς 
ψήφιση ο (αντι)εκπαιδευτικός νόμος (4777) 
Κεραμέως – Χρυσοχοϊδη. Ένας νόμος o οποί-
ος βάζει μέσα στα πανεπιστήμια μπάτσους, κά-
μερες, τουρνικέ, νέους πειθαρχικούς νόμους, 

ελάχιστη βάση εισαγωγής για τους μαθητές 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατάργηση 
των φοιτητικών συλλόγων και πολλά άλλα 
μέτρα, στοχεύοντας στην πλήρη ισοπέδωση 
των κοινωνικών και πολιτικών αντιστάσεων 
εντός των πανεπιστημίων. Ταυτόχρονα, πτυ-
χή της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης είναι η 
εξυπηρέτηση των αναγκών του κεφαλαίου και 
όχι της κοινωνικής βάσης. Ιδρύματα όπου είναι 
προσανατολισμένα ολοκληρωτικά προς την 
παγιωμένη γνώση και την εξειδίκευση. Στην 
κατεύθυνση αυτή της εφαρμογής του σύγχρο-
νου ολοκληρωτισμού στην εκπαίδευση αυτή η 
γενικότερη πολιτική και ο νόμος 4777 έπεται 
μίας σειράς άλλων κατασταλτικών κινήσεων 
από την μεριά του κράτους κατά την διάρκεια 
της ακροδεξιάς κυβέρνησης της ΝΔ όπως 
ήταν η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύ-
λου, οι εκκενώσεις καταλήψεων κ.α.

Σε μία κοινωνική κατάσταση όπως αυτή 
της καραντίνας (κλειστά πανεπιστήμια, απαγό-
ρευση κυκλοφορίας, μετακίνηση νέων προς 
την επαρχία) το κράτος πόνταρε στο ότι το 
φοιτητικό κίνημα και η νέα γενιά δεν θα έχει 
τα απαραίτητα αντανακλαστικά, έτσι ώστε να 
μαζικοποιηθεί, να οργανωθεί και να υψώσει 
οδοφράγματα αντίστασης για μια ανατροπή 
του νομοσχεδίου και ότι θα καταφέρει να το 
καταστείλει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Κρίνο-
ντας από το αποτέλεσμα το φοιτητικό κίνημα 
στην Αθήνα οριοθετήθηκε, καταστάλθηκε και 
περιορίστηκε σε πρακτικές όπου δεν μπορού-

σαν να αποτελέσουν ουσιαστικά αναχώματα 
στους κρατικούς σχεδιασμούς, ενώ στην Θεσ-
σαλονίκη συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Βασική 
διαφορά μεταξύ των δύο πόλεων δεν είναι μο-
νάχα η γεωγραφική τοποθεσία των πανεπιστη-
μιακών σχολών, όπου εκεί το campus συμπε-
ριλαμβάνει την πλειοψηφία των τμημάτων και 
βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, αλλά κυρίως 
το ότι στην Θεσσαλονίκη αναρχικές πολιτικές 
και πρακτικές πρωτοστάτησαν εντός του φοι-
τητικού κινήματος.

Περνώντας στο σήμερα, τα γεγονότα της 
εκκένωσης του κατειλημμένου χώρου «στέ-

κι στο βιολογικό», της εισόδου των ΕΚΑΜ 
μέσα στην ΑΣΟΕΕ αλλά και της ανακοίνω-
σης της κυβέρνησης, ότι η πανεπιστημιακή 
αστυνομία θα έχει αναλάβει δράση μέχρι τις 
αρχές Μαΐου μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι το 
κράτος είναι έτοιμο να συνεχίσει την επίθε-
ση του στα φοιτητικά υποκείμενα και στον 
κόσμο που αγωνίζεται μέσα από τα πανεπι-
στήμια. Μας αποδεικνύουν ότι η μοναδική 
απάντηση των νέων ανθρώπων θα πρέπει 
να είναι να ξαναβγούν για άλλη μια φορά 
στον δρόμο.

Εμείς ως αναρχικοί φοιτητές αντιλαμβανό-
μαστε ότι διαχρονικά οι εκάστοτε εξουσίες που 
αναλαμβάνουν την διαχείριση της χώρας – από 
την μεταπολίτευση κι έπειτα – προσπαθούν να 
αλλάξουν ριζικά το τομέα της παιδείας, ως 
ένα από τα πιο ζωτικά και γόνιμα κομμάτια της 
κοινωνίας, όπου πάντοτε όμως συναντούσαν 
μεγάλες αντιστάσεις. Και αυτό διότι 
αυτοί οι χώροι αποτέλεσαν και απο-
τελούν πεδία ζύμωσης, πολιτικής 
και ταξικής συγκρότησης των νέων, 
ανάπτυξης ριζοσπαστικών, ελευ-
θεριακών και αναρχικών ιδεών και 
προταγμάτων, καθώς και έναν συ-
νεχή πόλο αγώνων ενάντια στην 
καταπίεση και την εξαθλίωση της 
κοινωνίας από την εξουσία. Θεω-
ρούμε έτσι ότι πρέπει να οργανωνό-
μαστε και να διεκδικούμε συνεχώς 
οι σχολές μας να είναι ένα πεδίο 
αντίστασης ενάντια σε κάθε μορ-
φή εξουσίας που πηγάζει είτε από 
υπουργεία είτε από πρυτανείες. Δι-
ότι σκοπός μας δεν είναι η διατήρη-
ση της παρούσας τάξης πραγμάτων, 
αλλά η πλήρης καταστροφή της και 
η οικοδόμηση μίας πραγματικότη-
τας χτισμένη με βάση τις δικές μας 
αξίες και αρχές. Με όρους αλλη-
λεγγύης, ισότητας, ελευθερίας. Με 
όρους οριζόντιας οργάνωσης των 
εκπαιδευτικών δομών και αμοιβαί-

ας εμπιστοσύνης μεταξύ των υποκειμένων 
που δρουν μέσα σε αυτές. Κέντρα παραγωγής 
γνώσης και τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση 
της κοινωνίας, του ανθρώπινου και φυσικού 
κόσμου. Χώροι κοινωνικοποίησης και πολιτι-
κοποίησης που να οδηγούν στην ολοκλήρωση 
ενός χειραφετημένου συνόλου και ατόμου.

Θεωρούμε ότι μονάχα πολιτικές που βα-
σίζονται σε αρχές όπως αυτή της αυτοορ-
γάνωσης και της αλληλεγγύης, μπορούν να 
δημιουργήσουν μαζικούς, ακηδεμόνευτους 
αγώνες και να ριζοσπαστικοποιήσουν το φοι-
τητικό κινηματικό υποκείμενο ώστε να μπορεί 
να διεκδικήσει τον κόσμο που οραματίζεται. 
Για αυτό προτάσσουμε την οργάνωση μας ως 
αναρχικοί κι αναρχικές στον χώρο των πανε-
πιστημίων, την συλλογικοποίηση εκείνων οι 
οποίοι αντιλαμβάνονται τις σχολές ως κομμάτι 
της κοινωνικής τους ζωής, της καθημερινότη-
τας τους και όσων αγωνίζονται για ένα καλύ-
τερο αύριο. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε 
νέα δίκτυα και διαδικασίες παράλληλα με τις 
ήδη υπάρχουσες με σuκοπό την καλύτερη 
οργάνωση του αγώνα μας από τα κάτω, από 
την περιφέρεια προς το κέντρο, έτσι ώστε ο 
πολιτικός μας λόγος να μπορέσει να συνδε-
θεί άμεσα με το φοιτητικό υποκείμενο και να 
συνεχίσει αυτό το νήμα της αναρχικής/αντιε-
ξουσιαστικής δράσης έξω αλλά και μέσα στις 
σχολές, έτσι ώστε το φοιτητικό κίνημα και στην 
Αθήνα να συγκροτηθεί στην βάση, οργανωμέ-
να, με όρους διεκδικητικούς και μαχητικούς, 
για μία ελευθεριακή παιδεία σε έναν κόσμο 
γενικευμένης αυτοδιεύθυνσης, ισότητας και 
ελευθερίας.

Αναρχικοί Φοιτητές / Αθήνα

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
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Ανατολικά και νότια από το Ξεροβούνι, απλώνονται απέραντες 
καμένες εκτάσεις γης από τις πυρκαγιές του περασμένου καλο-
καιριού, ενώ όλη η δυτική Πάρνηθα είναι καμένη από την πυρκα-
γιά του 2007 και στην κορφή Μουγκουλτός υψώνονται γιγαντι-
αίες ανεμογεννήτριες... 

20 Φλεβάρη '22:  στην κορφή της Κυράς, στην Πάρνηθα. 
Από κάτω οι γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες που "ξεφύτρωσαν" 
πάνω από τα Δερβενοχώρια στην καμένη δυτική Πάρνηθα και στο 
βάθος ο Κιθαιρώνας, ο Ελικώνας και ο Παρνασσός.

Το τελευταίο διάστημα, ο λόφος του Στρέφη, 
ένας χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με τη 

γειτονιά των Εξαρχείων και ένας από τους ελά-
χιστους δημόσιους πράσινους χώρους στο κέ-
ντρο της πόλης, έχει βρεθεί στο επίκεντρο των 
σχεδιασμών του Δήμου Αθηναίων με σκοπό 
την εμπορευματοποίηση και εκμετάλλευση 
του από ιδιωτικά συμφέροντα. Ήδη από τον 
Γενάρη του 2021, με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, ο λόφος ανατέθηκε στην κτημα-
τομεσιτική εταιρεία Prodea και την εταιρεία 
UNISON Facilities Services, το έργο των οποί-
ων περιλαμβάνει τόσο την ανάπλαση και οικο-
νομική εκμετάλλευση του, όσο και την φύλαξη, 
την περίφραξη και τον έλεγχο της πρόσβασης 
σε αυτόν. Πρόσφατα, με πρόσχημα τις τελευ-
ταίες έντονες βροχοπτώσεις, ο δήμος προχώ-
ρησε στην παραχώρηση της κατασκευής αντι-
πλημμυρικών έργων στον λόφο στην Prodea, 
επιχειρώντας έτσι να ανοίξει τον δρόμο για τη 
συνολική εφαρμογή του προτεινόμενου έργου 
“ανάπλασης” το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τα σχέδια που προωθούνται στον λόφο του 
Στρέφη, όπως και εκείνα που αφορούν στην 
κατασκευή σταθμού μετρό στην πλατεία 
Εξαρχείων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 
μια ευρύτερη κρατική επιχείρηση ιδιοποίη-
σης του δημόσιου χώρου από την κρατική 
καταστολή, τις ναρκομαφίες, την εμπορευμα-
τοποίηση, την ανάπλαση, τα φαινόμενα κοι-
νωνικού κανιβαλισμού και τις αντικοινωνικές 
συμπεριφορές, στην γειτονιά των Εξαρχεί-
ων. Μια γειτονιά που είναι ταυτισμένη τόσο 

με την ανάπτυξη μιας κοινωνικής κουλτούρας 
ανοιχτής στη διαφορετικότητα όσο και με τους 
αγώνες πολιτικής αμφισβήτησης και αντίστα-
σης, με ένα πλήθος πολιτικών, κοινωνικών και 
ταξικών εγχειρημάτων και δομών αυτοοργά-
νωσης. Βασικός στόχος του κράτους είναι η 
πλήρης κοινωνική αποσάθρωση της περιοχής, 
η αλλοίωση των κινηματικών και αγωνιστι-

κών χαρακτηριστικών της και η αποστέρηση 
της αγωνιστικής ιστορίας της – μέσα απο την 
εκκένωση καταλήψεων και χώρων αγώνα και 
την καταστολή των αγωνιστών- και τη μετα-
τροπή της σε ελεγχόμενη ζώνη κερδοφορίας. 
Ο “εξευγενισμός” και η τουριστικοποίηση των 
Εξαρχείων προχωρά παράλληλα με την αστυ-
νομική κατοχή της γειτονιάς, με την καταστολή 
των εγχειρημάτων αγώνα και το χτύπημα των 
αγωνιστών και όλων όσων αντιστέκονται στην 
κρατική και καπιταλιστική βαρβαρότητα.

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ 
“ΑΝΑΠΛΑΣΗ” ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΕΦΗ,

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΤΑΞΙΚΗ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ανοιχτή συνέλευση αλληλεγγύης στην 
κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37 

21 Ιανουαρίου  · Αθήνα: συγκέντρωση για την υπε-
ράσπιση του λόφου του Στρέφη απέναντι στην "ανά-
πλαση" έξω από τα γραφεία της εταιρείας PRODEA 
αναδόχου του έργου. 

Κάλεσμα στήριξης της πορείας για την υπεράσπιση του λόφου Στρέφη

Ενάντια στης φύσης τη λεηλασία - Αγώνας για τη Γη και την Ελευθερία

13 Νοέμβρη '21, πορεία στα Εξάρχεια

12 Δεκεμβρίου 2021
Δεκαοκτώ μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στην εξόρμηση, για 
την Ημέρα των Βουνών, της Πρωτοβουλίας Αγώνα για τη Γη και 
την Ελευθερία. στα εναπομείναντα ελατοδάση της Πάρνηθας 
και την ανάβαση στο απείραχτο ακόμα Ξεροβούνι (1.119 μ.) 
υπό σφοδρό παγωμένο άνεμο... 
Επιπλέον αναρτήθηκε πανό της Πρωτοβουλίας Αγώνα στο πα-
λιό Ξενία ενάντια στο Καζίνο, τις βίλλες, τις βάσεις, τις κεραίες 
και τις ανεμογεννήτριες στην Πάρνηθα, ενώ αποκαταστάθηκαν 
τα φθαρμένα ή εξαφανισμένα σημάδια στο μονοπάτι  που οδη-
γεί από την πηγή Κορομηλιά πάνω στο Ξεροβούνι. 

Ξεροβούνι

Κυρά
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ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Τα ξημερώματα της 31ης Δεκέμβρη, παραμο-
νή της πρωτοχρονιάς το κράτος αποφάσισε 

να προχωρήσει σε εκκένωση της κατάληψης 
«Στέκι στο Βιολογικό» που μετρούσε ως τότε 
ήδη 34 χρόνιας ζωής και αγώνα. Μπάτσοι και 
ασφαλίτες, καταπατώντας για μία ακόμη φορά 
το πανεπιστημιακό άσυλο, μπήκαν στο χώρο του 
στεκιού, καταστρέφοντας πράγματα και γκρε-
μίζοντας τους τοίχους στο εσωτερικό του. Οι 
πρυτανικές αρχές και η κοσμητεία έσπευσαν να 
δώσουν συγχαρητήρια και ευχαριστίες στην κυ-
βέρνηση, ενώ όλα τα ΜΜΕ, τοπικά ή και εθνικής 
εμβέλειας αναπαρήγαγαν συνεχώς τα ψέματων 
των εξουσιαστών προκειμένου να χειραγωγή-
σουν την κοινή γνώμη και να τρομοκρατήσουν 
τους αγωνιστές, δημιουργώντας κλίμα. 

Η επίθεση εναντίον του κατειλημμένου στε-
κιού, ενός χώρου του κινήματος που μετράει 
ήδη 34 χρόνια στους αγώνες αποτελεί μια 
ακόμα επίθεση κράτους και κεφαλαίου απένα-
ντι στις κινηματικές δομές, σε συνεργασία αυτή 
τη φορά με την πρυτανική αρχή, η οποία δεν 
ξεχνάμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής 
χρονιάς, έδωσε πολλάκις τη συγκατάθεσή της 
για εισβολή των μπάτσων μέσα στο άσυλο των 
πανεπιστημίων, για εκκένωση της κατειλημμέ-
νης από αγωνιζόμενους φοιτητές και φοιτή-
τριες πρυτανείας ενάντια στο 
νόμο Κ/Χ. Το κράτος γνωρίζει 
καλά ότι η περσινή κατάληψη 
της πρυτανείας αποτέλεσε τον 
πυροκροτητή για την ενδυ-
νάμωση του κινήματος και το 
κατέβασμα στο δρόμο κάθε 
βδομάδα χιλιάδων ανθρώπων 
και για την αναζωογόνηση των 
συλλόγων, ενώ ταυτόχρονα 
έδωσε το στίγμα της ριζοσπα-
στικοποίησης των αντιλήψεων 
και του αγώνα και αυτό δεν 
μπορεί να το αφήσει αναπά-

ντητο, ούτε και να ρισκάρει να ριζώσει αυτή η 
αντίληψη μέσα στα πανεπιστήμια, ένα κοινωνικό 
πεδίο διαχρονικά πρόσφορο για την ανάπτυξη 
αντιθεσμικών και ριζοσπαστικών αντιλήψεων 
και ώσμωσης ιδεών. Μέσα στις πιο δύσκολες 

συνθήκες του lock-down και της καταστολής η 
κατάληψη της πρυτανείας στάθηκε πεδίο ζύ-
μωσης, έδωσε ώθηση για νέες καταλήψεις σε 
άλλες πόλεις, ενώ ξεμπρόστιασε με τον πιο 
οφθαλμοφανή τρόπο μπροστά στα μάτια ολό-
κληρης της κοινωνίας τον κρατικό αυταρχισμό 
και την αστυνομική κτηνωδία. Η πορεία των 
10.000 ανθρώπων την επομένη της δεύτερης 
εκκένωσης της και η οργανωμένη αντιπαράθε-
ση χιλιάδων ανθρώπων με την ωμή καταστολή 
έδειξαν ότι τα σχέδια τους για εδραίωση της ολο-
κληρωτικής καταστολής θα παραμείνουν τέτοια. 

Οι καταλήψεις αποτελούν κομμάτι του αγώνα, 
το έδαφος όπου προετοιμάζο-
νται τα σχέδια της κοινωνικής 
και ταξικής αντεπίθεσης και 
για αυτό πρέπει να χτυπηθούν, 
στο πλαίσιο της «προληπτικής 
αντιεξέγερσης» για να μην 
βρουν κοινωνικές προσβάσεις 
να μην έρθουν σε ώσμωση 
με την διογκούμενη οργή των 
πληβειακών μαζών, ιδιαίτερα 
σε μια περίοδο όπου τα προ-
τάγματα του αναρχικού αγώνα 
είναι τα μόνα που μπορούν να 
δώσουν μιαν απάντηση στη 

βάρβαρη πραγματικότητα που βιώνουμε. Αλ-
ληλεγγύη, αυτοοργάνωση και αλληλοβοήθεια. 
Όπως λοιπόν απέτυχαν και οι προηγούμενες 
κατασταλτικές ενέργειες τους θα αποτύχουν και 
αυτές οι τωρινές. Η έντονη και διαρκής παρου-
σία των αναρχικών αγωνιστών σε όλα τα μέτω-
πα πάλης, η σύνδεσή τους με τους κοινωνικούς 
αγώνες, η συμμετοχή της νεολαίας, των φοιτη-
τών και των μαθητών, των νέων εργαζόμενων, 
των ανθρώπων με αξιοπρέπεια σε αναρίθμητα 
εγχειρήματα του αναρχικού και αντικρατικού 
αγώνα έχουν διαμορφώσει ένα αγωνιστικό 
υποκείμενο το οποίο διεκδικεί χωρίς να παρα-
καλά κανέναν, επιτίθεται χωρίς να μεμψιμοιρεί. 
Και ως σχέση δεν καταστέλλεται. Το αναρχικό 
κίνημα γεννήθηκε μέσα από σχέσεις αμοιβαίας 
κοινωνικής αλληλοβοήθειας, αναπτύχθηκε και 
ενέπνευσε με το όπλο της -δίχως προϋποθέσεις 
και όρους- αλληλεγγύης και αυτό παραμένει το 
ιδανικό και ο προσανατολισμός του για την κοι-
νωνία που οραματίζεται. 

Από το κατειλημμένο έδαφος της Mundo Nuevo 
δηλώνουμε: 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 
ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ 
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ, 
ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΑΓΩΝΑ, ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΕΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ "ΣΤΕΚΙ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ"

15 Ιανουαρίου  · Θεσσαλονίκη: 
Από τη μαζική πορεία αλληλεγγύης 

στις καταλήψεις στο "στέκι στο Βιολογικό"
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Η κρατική και καπιταλιστική επίθεση στα κα-
τώτερα κοινωνικά στρώματα και τους ερ-

γαζόμενους οξύνεται όλο και περισσότερο τα 
τελευταία χρόνια. Η νεοφιλελεύθερη διαχείριση 
έρχεται να υλοποιήσει με τους σκληρότερους 
όρους μια οικονομική και κοινωνική αναδιάρ-
θρωση που συνθλίβει και φτωχοποιεί μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού και έχει ως πρωταρχική 
έγνοια τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Σήμερα 
εργαζόμενοι σε διάφορους κλάδους αγωνίζο-
νται και διεκδικούν τα αυτονόητα.

Την Τρίτη 22 Φλεβάρη ξεκίνησε η δίκη για 
την υπόθεση των εργαζόμενων της Βιομηχανί-
ας Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ) Καβάλας 
(ELFE) για τις πρώτες ομαδικές απολύσεις των 
133 εργαζομένων του σωματείου της. Συγκε-
κριμένα η εργοδοσία της ΒΦΛ κατέθεσε στο 
Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) φάκελο 
με όλα τα οικονομικά, φορολογικά και επενδυ-
τικά στοιχεία της εταιρίας/ ομίλου, το κόστος 
εργασίας, στοιχεία για το εργατικό δυναμικό με 
στόχο την αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα 
των ομαδικών απολύσεων. Μόνο που τα στοι-
χεία που κατατέθηκαν από τη διοίκηση για τις 
απολύσεις του 2021 αφορούσαν στον ισολο-
γισμό του 2014. Παρ’ όλα αυτά με συνοπτικές 
διαδικασίες εγκρίθηκε η ομαδική απόλυση των 
εργαζόμενων. Με τον ίδιο τρόπο κινήθηκε και 
η εργοδοσία της Energean όπου ακολούθησαν 
και εκεί τμηματικές, ομαδικές, εκδικητικές απο-
λύσεις των εργαζομένων των πετρελαίων της 
Καβάλας. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εργοδο-
σίες λειτούργησαν με παρόμοιο τρόπο. Με ερ-
γαλείο τον νόμο Χατζηδάκη και με πρόσχημα την 
εξυγίανση των επιχειρήσεων και τη μείωση του 

κόστους των βιομηχανιών εκβίαζαν τους εργα-
ζόμενους να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις, 
ποινικοποίησαν τα σωματεία απολύοντας όλους 
όσοι ήταν μέλη αυτών, απείλησαν με μηνύσεις 
και απολύσεις και τέλος, απέλυσαν ομαδικά τους 
εργαζόμενους.

Ταυτόχρονα, σε όλη την χώρα έχει ξεσπάσει 

ένα κύμα εργατικών αγώνων. Στη Λάρυμνα η 
κυβέρνηση ανακοίνωσε στους εργαζόμενους 
της ΛΑΡΚΟ την πρόθεση της να απολύσει όλους 
τους εργαζόμενους μέσα στον Φλεβάρη για να 
ικανοποιήσει το αίτημα των επενδυτών μαζί με 
την αποχώρησή τους από τους οικισμούς που 
μένουν τα τελευταία χρόνια με τις οικογένειές 
τους. Η απόφαση των εργαζομένων μέσα από 
τη γενική συνέλευση ήταν η συνέχιση του αγώ-
να τους για να μείνουν στις δουλειές και τα σπί-
τια τους. Ταυτόχρονα στο Λιμάνι του Πειραιά οι 
εργαζόμενοι της Cosco συνεχίζουν τον δυναμικό 
αγώνα τους, διεκδικώντας υπογραφή ΣΣΕ που 
θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, εφαρμο-
γή του νόμου για τα ΒΑΕ, επαναπρόσληψη όλων 
των συμβασιούχων που δεν ανανεώθηκαν οι 
συμβάσεις τους, μόνιμη και σταθερή δουλειά για 
όλους. Την ίδια στιγμή που οι γραμμές των μπλό-
κων των αγροτών και κτηνοτρόφων σ’ όλη τη 
χώρα δυναμώνουν με αίτημα την επιβίωση και 
μέτρα που θα τους εξασφαλίσουν τη δυνατότητα 
να συνεχίσουν την παραγωγή.

ενάντια στις εργοδοτικές δολοφονίες 
και την αδιαφορία …

Το κράτος και η εγκληματική πολιτική του προ-
σμετρά ήδη χιλιάδες θανάτους εν μέσω πανδη-
μίας, ενώ η ανθρώπινη ζωή είναι πλέον φανε-
ρό πως δεν έχει καμία απολύτως αξία αν είσαι 
φτωχός εργάτης, πρόσφυγας ή μέλος κάποιας 
μειονότητας. Την ίδια στιγμή που η ανεργία γιγα-
ντώνεται, η μακρά λίστα των θανάτων των ερ-
γαζομένων όλο και μεγαλώνει. Στις 15/2 στην 
Πάτρα 22χρονος εργάτης πέθανε στην προ-
σπάθειά του να κρυφτεί γιατί ήθελε να αποφύγει 

έλεγχο του ΕΦΚΑ, καθώς 
ήταν ανασφάλιστος. Στις 
13/2 ένας 25χρονος χει-
ριστής κομπρεσέρ τραυ-
ματίστηκε θανάσιμα έπει-
τα από έκρηξη σε φρεάτιο 
μεθανίου στη Θήβα. Οι 
ζωές των καταπιεσμένων 
θυσιάζονται στον βωμό 
της καπιταλιστικής κερδο-
φορίας, η οποία για να συ-

νεχίσει απρόσκοπτα τον κύκλο εκμετάλλευσης 
χρειάζεται την κρατική τρομοκρατία.

Τα εργατικά «ατυχήματα», η εντατικοποίηση 
της εργασίας, οι μειώσεις των μισθών, οι αυξή-
σεις των ωραρίων σε βάρος των εργαζομένων, 
οι συνθήκες στους χώρους εργασίας που επιδει-
νώνονται και υποβαθμίζονται συνεχώς και-απο-

κορύφωμα όλων, η απαξίωση και η υποβάθμιση 
της δημόσιας υγείας σε συνδυασμό με την αδι-
αφορία κράτους και αφεντικών για την τήρηση 
των μέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας περιγράφουν την σκληρή εργασιακή 
πραγματικότητα και τις νέες συνθήκες που μας 
επιβάλλονται καθημερινά, στοχεύοντας στην 
φτωχοποίηση και την εξαθλίωση των ζωών μας.

προτάσσουμε την ταξική αλληλεγγύη, υπε-
ρασπιζόμαστε τα εργασιακά δικαιώματα...

Μέσα σε όλη αυτή τη ζοφερή συνθήκη, είναι 
σημαντικό να οργανωθούν οι καταπιεσμένοι και 
οι εργαζόμενοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
την επίθεση από κράτος και κεφάλαιο που όλο 
και εντείνεται. Αυτό θα γίνει μόνο μέσα από την 
ταξική οργάνωση στη βάση και στους χώρους 
δουλειάς, την ενίσχυση των δομών αγώνα, την 
αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, τη συλλογι-
κοποίηση. Ο αγώνας ενάντια στις απολύσεις, τα 
νέα αντεργατικά μέτρα, τα εργοδοτικά εγκλήμα-
τα και τις δολοφονίες πρέπει να είναι διαρκής κι 
οργανωμένος συνδεδεμένος με άλλα μέτωπα 
αγώνα. Με σωματεία βάσης, οριζόντια και αντιι-
εραρχικά σχήματα και από τα κάτω συνελεύσεις 
γειτονιών, μαζί με φοιτητές, μαθητές, εργαζό-
μενους, άνεργους, να δώσουμε στους χώρους 
εργασίας, τα σχολεία και τις σχολές, τη μάχη του 
ταξικού και κοινωνικού αγώνα. Για να υπερασπι-
στούμε τα εργατικά συμφέροντα και δικαιώματα, 
τις ανάγκες, τη ζωή και την αξιοπρέπειά μας δεν 
υπάρχει άλλος δρόμος από την κοινή, οριζόντια, 
συντονισμένη, οργανωμένη από τα κάτω δράση 
όλων των εργαζόμενων, όλων των καταπιεσμέ-
νων.

Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους/ες της 
ΒΦΛ Καβάλας
Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους/ες της 
Κavala oil

Libertatia, συλλογικότητα για τον ελευθεριακό 
κομμουνισμό / μέλος της ΑΠΟ-ΟΣ

Ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία 
οι εργατικοί αγώνες 

να γίνουν η ανάσα των καταπιεσμένων
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Στις 21 Δεκεμβρίου αστυνομι-
κές δυνάμεις εισβάλλουν στο 

εργοστάσιο Kavala Oil του ομίλου 
Energean, κόβοντας την περίφραξη 
και επιτίθενται στους 170 εργαζό-
μενους με χειροβομβίδες κρότου 
λάμψης, οι οποίοι βρίσκονται σε δι-
αμαρτυρία για την ενίσχυση των μέ-
τρων ασφαλείας του εργοστασίου 
και ενάντια στην νέα αναδιάρθρωση 
που επιχειρεί να προωθήσει η διοί-
κηση. Μια αναδιάρθρωση που πε-
ριλαμβάνει απολύσεις, μειώσεις μισθών, 
νέες συμβάσεις εργασίας με επαχθέστε-
ρους όρους και εκ περιτροπής εργασία. 
Το εργοστάσιο βρίσκεται περικυκλωμένο 
από δυνάμεις καταστολής ήδη από το προ-
ηγούμενο βράδυ, οι οποίες εμποδίζουν την 
πρόσβαση σε αλληλέγγυους εργάτες και 
στις οικογένειες των εργαζόμενων που 
βρίσκονται μέσα στο περικυκλωμένο ερ-
γοστάσιο. Συνολικά πραγματοποιούνται 
17 συλλήψεις εργαζομένων και μελών του 
σωματείου, οι οποίοι κατηγορούνται για 
διατάραξη κοινής ειρήνης, παράνομη βία, 
άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων, βία 
κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώ-
πων, παραβάσεις του νόμου περί όπλων. 
Ενώ την επόμενη μέρα ΜΑΤ επιτίθενται 
στους συγκεντρωμένους έξω από τα δικα-
στήρια της Καβάλας, όπου βρίσκονταν οι 

17 συλληφθέντες.
Η Energean ενώ έχει ήδη λάβει 100 
εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά προ-
γράμματα χρηματοδότησης, επιχειρεί να 
μειώσει το κόστος παραγωγής μέσω της 
εντατικοποίησης της εργασίας, των μειώ-
σεων μισθών, των απολύσεων αλλά και 
περικόπτοντας πόρους και εργασίες που 
σχετίζονται με την ασφάλεια και τα μέτρα 
προστασίας για τους εργαζόμενους και τις 
εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Έτσι η 
διοίκηση αξιοποιώντας όλους τους προ-
ηγούμενους αντεργατικούς και αντισυνδι-
καλιστικούς νόμους, με πιο πρόσφατο τον 
νόμο Χατζηδάκη επιχειρεί να επιβάλλει την 
αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, 
αρνούμενη ουσιαστικά να διαπραγματευτεί 
με το σωματείο, στοχοποιώντας όσους ορ-
γανώνονται σε αυτό και προχωρώντας σε 

μηνύσεις εργαζομένων.
Απέναντι στη συνολική επίθεση κρά-

τους και αφεντικών στην κοινωνία, την 
εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης 
στους χώρους δουλειάς, την γιγάντωση 
της ανεργίας και τις εργατικές δολοφο-
νίες στο βωμό της καπιταλιστικής κερ-
δοφορίας, στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο 
δίκαιο αγώνα των εργατών της Kavala 
Oil, που βρίσκονται αντιμέτωποι με την 
εργοδοτική τρομοκρατία και την κρατι-
κή καταστολή και σε όλους όσοι αγω-

νίζονται για ζωή και αξιοπρέπεια στους 
χώρους εκμετάλλευσης, στα σχολεία, τις 
σχολές, τις γειτονιές ενάντια στην κρατική 
και καπιταλιστική βαρβαρότητα.
 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ, 
ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΤΑΞΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

 
Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική 

και Ταξική Χειραφέτηση

Αλληλεγγύη στους αγωνιζόμενους εργάτες της Kavala Oil 

Στις 13  Φλεβάρη πραγματοποιήθηκαν στο πάρκο Κύπρου και 
Πατησίων εκδηλώσεις με αφορμή τα 13 χρόνια του συλ-

λογικού και ακηδεμόνευτου αγώνα που ξέσπασε το πρωινό της 
26ης Γενάρη του 2009, όταν συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, 
σε μια επιχείρηση παράδοσης του πάρκου σε ιδιωτική εταιρεία 
προκειμένου να μετατραπεί σε πάρκινγκ, ξερίζωσαν τα δέντρα 
του πάρκου, και κατέστρεψαν την παιδική χαρά του.

Σε ένα πάρκο καταπράσινο και προσβάσιμο σε όλους, δεκά-
δες άνθρωποι, μέλη της συνέλευσης, κάτοικοι της γειτονιάς και 
αγωνιζόμενοι από άλλες γειτονιές της Αθήνας, συναντηθήκαμε 
στο πάρκο, φροντίσαμε τα δέντρα, ειδικά όσα είχαν πρόσφατα 
πληγεί από την κακοκαιρία και φυτέψαμε δύο νέα. 

Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι απολαύσαμε παραμύθια που 
τα δέντρα ψιθυρίζουν από την αφηγήτρια Ελεάνα Χατζάκη και τέ-
λος, ο χώρος πλημμύρισε από πολύχρωμες μελωδίες και έντονο 
ρυθμό των αφροβραζιλιάνικων κρουστών από τους Quilombo.

Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ελέανα Χατζάκη και τους 
Quilombo που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και συνέβαλαν 
καθοριστικά στην υλοποίηση των εκδηλώσεών μας. Επίσης να 
ευχαριστήσουμε τους συναγωνιστές από το Αυτοδιαχειριζόμενο 
πάρκο Ναυαρίνου, από την Ανοιχτή Συνέλευση για την Υπερά-
σπιση του Λόφου Στρέφη, από το Αναρχικό-Αντιεξουσιαστικό 
στέκι "Αντίπνοια" και από την Ανοιχτή Συνέλευση Αλληλεγγύης 
στην κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37, αλλά και όλους και όλες 
όσοι/όσες παρεβρέθηκαν στις εκδηλώσεις μας.

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΑΡΧΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ, 

ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΡΙΖΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΚΑ, ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ!

Συνέλευση Αντίστασης και Αλληλεγγυής Κυψέλης/Πατησίων
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2 Μαρτίου 2022.

Σε όσους υπέγραψαν τη Διακήρυξη για τη Ζωή:
Στην εθνική και διεθνή Έκτη:
Σύντροφοι και συντρόφισσες, αδελφές και αδελ-
φοί:

Μοιραζόμαστε μαζί σας το λόγο και τις σκέψεις 
μας γι’ αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γεωγρα-
φία που ονομάζεται Ευρώπη:

ΠΡΩΤΟΝ: Υπάρχει μια επιθετική δύναμη, ο ρω-
σικός στρατός. Στο παιχνίδι υπάρχουν συμφέρο-
ντα του μεγάλου κεφαλαίου, και από τις δύο πλευ-
ρές. Αυτοί που υποφέρουν τώρα, από τις χίμαιρες 
των μεν και από τους ύπουλους οικονομικούς 
υπολογισμούς των δε, είναι οι λαοί της Ρωσίας και 
της Ουκρανίας (και ίσως σύντομα και οι λαοί και 
άλλων γεωγραφιών, κοντινών ή μακρινών). Ως 
ζαπατίστας δεν υποστηρίζουμε το ένα ή το άλλο 
Κράτος, αλλά εκείνους που αγωνίζονται για τη 
ζωή ενάντια στο σύστημα.

Όταν έγινε η πολυεθνική εισβολή στο Ιράκ (εδώ 
και 19 σχεδόν χρόνια), με επικεφαλής τον αμε-
ρικανικό στρατό, υπήρξαν κινητοποιήσεις σε όλο 
τον κόσμο ενάντια σε εκείνον τον πόλεμο. Κανείς 
λογικός άνθρωπος δεν πίστευε ότι το να αντιτα-
χθεί κανείς στην εισβολή σήμαινε ότι τάσσεται στο 
πλευρό του Σαντάμ Χουσεΐν. Τώρα η κατάσταση 
είναι παρόμοια, αν και όχι η ίδια. Ούτε Ζελένσκι 
ούτε Πούτιν. Σταματήστε τον πόλεμο.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Διάφορες κυβερνήσεις έχουν τα-
χθεί υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς, με βάση 
οικονομικούς υπολογισμούς. Το ανθρωπιστικό 
δεν παίζει κανένα ρόλο στις εκτιμήσεις τους. Για 
αυτές τις κυβερνήσεις και τους «ιδεολόγους» 
τους υπάρχουν επεμβάσεις-εισβολές-καταστρο-
φές καλές και κακές. Οι καλές είναι αυτές που 
πραγματοποιούνται από όσους υποστηρίζουν και 

οι κακές είναι αυτές που διαπράττονται από τους 
αντιπάλους τους. Το χειροκρότημα στο εγκληματι-
κό επιχείρημα του Πούτιν που δικαιολογεί τη στρα-
τιωτική εισβολή στην Ουκρανία θα μετατραπεί σε 
ανάθεμα όταν, με τα ίδια λόγια, δικαιολογηθεί η 
εισβολή σε άλλους λαούς των οποίων οι επιλογές 
δεν είναι της αρεσκείας του μεγάλου κεφαλαίου.

Κάποιοι θα εισβάλουν σε γεωγραφίες για να 
τις σώσουν από τη «νεοναζιστική τυραννία» και 
κάποιοι άλλοι για να τελειώνουν με τα γειτονικά 
«ναρκο-κράτη». Και όλοι θα επαναλάβουν τα ίδια 
λόγια του Πούτιν: «θα αποναζικοποιήσουμε» (ή 
το ανάλογο) και θα αφθονούν οι «αιτιολογίες» 

περί «κινδύνου για τους λαούς τους». Και έτσι, 
όπως μας λένε οι συντρόφισσές μας στη Ρω-
σία: «οι ρωσικές βόμβες, οι ρουκέτες, οι σφαί-
ρες πετούν προς τους Ουκρανούς και δεν τους 
ρωτούν για τις πολιτικές τους απόψεις και τη 
γλώσσα που μιλούν», αλλά το μόνο που αλλά-
ζει είναι η εθνικότητα των μεν και των δε.

ΤΡΙΤΟ: Τα μεγάλα κεφάλαια και οι κυβερνή-
σεις τους στη «Δύση» έκατσαν με σταυρωμένα τα 
χέρια και παρακολούθησαν – και μάλιστα ενθάρ-
ρυναν – την επιδείνωση της κατάστασης. Στη συ-
νέχεια, όταν η εισβολή ήταν σε εξέλιξη, περίμεναν 
να δουν αν η Ουκρανία θα αντισταθεί, κάνοντας 
τους υπολογισμούς τους για το τι θα μπορούσαν 
να κερδίσουν από το ένα ή το άλλο αποτέλεσμα. 
Καθώς λοιπόν η Ουκρανία αντιστέκεται, αρχίζουν 
να τείνουν χείρα «βοηθείας», εν είδει λογαρια-
σμού που θα εισπραχθεί αργότερα. Ο Πούτιν δεν 
είναι ο μόνος που αιφνιδιάστηκε από την αντίστα-
ση της Ουκρανίας.

Οι νικητές σε αυτόν τον πόλεμο είναι τα μεγάλα 
κονσιόρτουμ όπλων και οι μεγάλοι καπιταλιστές 
που βλέπουν την ευκαιρία να κατακτήσουν, να κα-
ταστρέψουν/ανοικοδομήσουν εδάφη, δηλαδή να 
δημιουργήσουν νέες αγορές για αγαθά και κατα-
ναλωτές, για ανθρώπους.

ΤΕΤΑΡΤΟ: Αντί να στραφούμε σε αυτά που 
διαδίδουν τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά 
δίκτυα των δύο πλευρών -και που αμφότεροι τα 
παρουσιάζουν ως «ειδήσεις»- ή στις «αναλύσεις» 
των, ξαφνικά αναρίθμητων, ειδικών της γεωπο-
λιτικής και υπερασπιστών του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας και του ΝΑΤΟ, αποφασίσαμε να ανα-
ζητήσουμε και να ρωτήσουμε εκείνους που, όπως 
και εμείς, επιμένουν στον αγώνα για τη ζωή στην 
Ουκρανία και τη Ρωσία.

Μετά από αρκετές προσπάθειες, η Ζαπατιστική 
Επιτροπή Έκτη κατάφερε να έρθει σε επαφή με 
τους συγγενείς μας στην αντίσταση και την εξέ-
γερση στις γεωγραφίες που ονομάζονται Ρωσία 
και Ουκρανία.

ΠΕΜΠΤΟΝ: Συνοψίζοντας: αυτοί οι σύντροφοί 
μας, που επίσης υψώνουν τη σημαία του ελευθε-
ριακού @, παραμένουν σταθεροί: σε αντίσταση 
όσοι βρίσκονται στο Donbass, στην Ουκρανία, και 
σε εξέγερση όσοι περπατούν και εργάζονται στους 
δρόμους και τη γη της Ρωσίας. Υπάρχουν άνθρω-
ποι που συνελήφθησαν και ξυλοκοπήθηκαν στη 
Ρωσία επειδή διαμαρτυρήθηκαν κατά του πολέ-
μου. Υπάρχουν νεκροί στην Ουκρανία που 
σκοτώθηκαν από τον ρωσικό στρατό.

Τους ενώνει (και μας ενώνει μαζί τους), όχι 
μόνο το ΟΧΙ στον πόλεμο, αλλά και η άρνηση 
να «ευθυγραμμιστούν» με κυβερνήσεις που 
καταπιέζουν τους λαούς τους.

Μέσα στη σύγχυση και το χάος και στις δύο 
πλευρές, τους κρατάνε σταθερούς οι πεποι-
θήσεις τους: ο αγώνας τους για ελευθερία, 
η απόρριψη των συνόρων και των Εθνικών 
Κρατών τους και των αντίστοιχων καταπιέσε-
ων που μόνο σημαία αλλάζουν.

Καθήκον μας είναι να τους υποστηρίξουμε στο 
μέτρο των δυνάμεών μας. Μια λέξη, μια εικόνα, 
μια μελωδία, ένας χορός, μια υψωμένη γροθιά, 
μια αγκαλιά – ακόμη και από μακρινές γεωγραφίες 
– είναι μια στήριξη που θα ενθαρρύνει τις καρδιές 
τους.

Το να αντιστέκεσαι σημαίνει να επιμένεις και 
να αντέχεις καιρό. Ας στηρίξουμε αυτούς τους 
συντρόφους στην αντίστασή τους, δηλαδή στον 
αγώνα τους για τη ζωή. Τους το οφείλουμε και το 
οφείλουμε και σε μας τους ίδιους.

ΕΚΤΟ: Για όλα τα παραπάνω, καλούμε την 
εθνική και διεθνή Έκτη -σύμφωνα με τους χρό-
νους του, τις γεωγραφίες και τους τρόπους του ο 
καθένας- να διαδηλώσει ενάντια στον πόλεμο και 
να υποστηρίξει τους Ουκρανούς και τους Ρώσους 
που αγωνίζονται στις γεωγραφίες τους για έναν 
κόσμο με ελευθερία.

Καλούμε επίσης σε οικονομική στήριξη της αντί-
στασης στην Ουκρανία σε λογαριασμούς που θα 
μας υποδειχθούν εν ευθέτω χρόνω.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή Έκτη του EZLN 
κάνει το ίδιο, στέλνοντας λίγη βοήθεια σε όσους 
στη Ρωσία και την Ουκρανία αγωνίζονται ενά-
ντια στον πόλεμο. Έχουμε επίσης ξεκινήσει επα-
φές με τους συντρόφους μας μας στη SLUMIL 
K’AJXEMK’OP (Ευρώπη) για τη δημιουργία ενός 
κοινού οικονομικού ταμείου για την υποστήριξη 
όσων αντιστέκονται στην Ουκρανία.

Ξεκάθαρα, φωνάζουμε και σας καλούμε να 
φωνάξουμε και να απαιτήσουμε: Έξω ο ρώσικος 
στρατός από την Ουκρανία!

Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει τώρα. Αν συ-
νεχιστεί και αν, όπως προβλέπεται, κλιμακωθεί, 
τότε ίσως δεν θα υπάρχει κανείς να λογοδοτήσει 
για το τοπίο μετά τη μάχη.

Από τα βουνά του νοτιοανατολικού Μεξικού.

Subcomandante Insurgente Moisés. SupGaleano.
Επιτροπή Έκτη του EZLN.

Μάρτιος 2022.

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ
(Σχετικά με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία)

Αντιπολεμική πορεία Ζαπατίστας στο Αλταμιράνο

Παρέμβαση αναρχικών ενάντια στον πόλεμο, Ρώμη

Πανό αναρχικών σε αντιπολεμική συγκέντρωση, 
Λιουμπλιάνα, Σλοβενία


