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ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΤΑ
ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΛΑ!

η πράξη αυτή που ξεγεννά
την δικιά μας Ιστορία, όσο κι
αν επιχείρησαν να θάψουν με
χίλιες θεωρίες για πάντα το
όνομά της, αυτή ξεπροβάλλει
ακόμα και κάτω από τις πιο
αντίξοες συνθήκες. Μέσα από
το σκοτάδι του σύγχρονου
ολοκληρωτισμού πάλι θα
ξαναπεί: «ήμουν, είμαι,
θα είμαι η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,
η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ».
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Παρέμβαση στο συνέδριο Harmonia

Το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Οκτώβρη, πραγματοποιήθηκε παρέμβαση από την αναρχική ομάδα “δυσήνιος ιππος”, συντρόφους-ισσες
και την “πρωτοβουλία αναρχικών ενάντια στις εξορύξεις” έξω από το
ξενοδοχείο Βυζαντινό, στο κέντρο της Πάτρας, ενάντια στις εξορύξεις
υδρογονανθράκων. Εκεί, το 2ήμερο 23 & 24 Οκτώβρη, διεξαγόταν η
3η Συνάντηση των Δικαιούχων του ευρωπαϊκού έργου HarmoNIA σχετικά με τις εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Αδριατικη και το Ιόνιο και
τη διαχείριση της ρύπανσης που θα επιφέρουν. Ανάμεσα στα διάφορα
ευρωπαιϊκά κράτη και πανεπιστήμια που συμμετείχαν, κεντρικοί ομιλητές
ήταν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛΠΕ), η Ελληνική Διαχειριστική
Εταιρεία Υδρογονανθράκων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών,
Εκπρόσωποι Τεχνικών Επιμελητηρίων και Δημόσιων Υπηρεσιών εμπλεκομένων με το περιβάλλον.

Το αίμα δεν είναι νερό, η μνήμη δεν είναι σκουπίδι
ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ, ΣΑΧΤΖΑΚ ΛΟΥΚΜΑΝ, ΠΕΤΡΙΤ ΖΙΦΛΕ

ξύ των οποίων ο ολοσχερής εμπρησμός της κατάληψης
Libertatia κατά την διάρκεια του εθνικιστικού συλλαλητηρίου τον Γενάρη του 2018 στην Θεσσαλονίκη και η
δολοφονική επίθεση χρυσαυγιτών στον ΕΚΧ Φαβέλα
τον Φλεβάρη του ίδιου έτους), μέχρι την δολοφονία
του Αλβανού εργάτη γης Πετρίτ Ζίφλε στην Λευκίμμη
Κέρκυρα τον Νοέμβρη του 2018 από τον χρυσαυγίτη Δ. Κουρή.
Μοναδικό ανάχωμα και φραγμό στην κρατική και παρακρατική
τρομοκρατία και στις φασιστικές επιθέσεις αποτέλεσαν οι μαζικές
και μαχητικές κινητοποιήσεις όλων των προηγούμενων χρόνων.
Από τις αντιφασιστικές διαδηλώσεις αντίστασης και μνήμης για
τον Π. Φύσσα κάθε χρόνο στο Κερατσίνι, τις κεντρικές αντιφασιστικές κινητοποιήσεις και τις εδαφικές μάχες στις γειτονιές, μέχρι
τα οδοφράγματα διεθνιστικής αλληλεγγύης απέναντι στον εθνικισμό, τη μισαλλοδοξία και τον πόλεμο. Η διαρκής και ανυποχώρητη
αντιφασιστική δράση, τόσο απέναντι στη Χ.Α. και κάθε φασιστικό
μόρφωμα όσο και απέναντι στην κρατική έκφραση της καταστολής
και του ρατσισμού ήταν αυτή που έθεσε αναχώματα στην επέλασή
τους και κατάφερε την υποχώρηση των νεοναζιστικών ομάδων
από το δημόσιο πεδίο. Και είναι αυτοί οι χιλιάδες των αναρχικών,
αντιφασιστών/στριών, αγωνιστών/στριών που κρατούν, μέσα
από τον συνεχή, ακηδεμόνευτο και αδιαπραγμάτευτο αγώνα, τον
Π. Φύσσα, τον Σ. Λουκμάν, τον Π. Ζίφλε για πάντα ζωντανούς!

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ - ΔΕ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ

Τ

α ξημερώματα της 18ης Σεπτέμβρη 2013 στο Κερατσίνι, παρακρατικό τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής πραγματοποιεί
δολοφονική επίθεση και ο αντιφασίστας Παύλος Φύσσας πέφτει
νεκρός από το μαχαίρι του φασίστα Ρουπακιά. Η δολοφονία του
Π. Φύσσα όπως και αυτή του Πακιστανού εργάτη Σ. Λουκμάν από
τους χρυσαυγίτες Λιακόπουλο και Στεργιόπουλο στα Άνω Πετράλωνα τον Γενάρη του ίδιου έτους αποτέλεσαν το αποκορύφωμα
της παρακρατικής δράσης των φασιστών, των δεκάδων νεοναζιστικών επιθέσεων σε βάρος μεταναστών, νεολαίων, αγωνιστών,
κομμουνιστών και αναρχικών αλλά και ενός πλήθους επιθέσεων
σε καταλήψεις και αυτοοργανωμένους χώρους του αναρχικού
αγώνα. Οι νεοναζί δολοφόνοι του Σ. Λουκμάν και του Π. Φύσσα αποτελούσαν κομμάτι των φασιστικών ταγμάτων εφόδου που
είχαν ενεργοποιηθεί από το ίδιο το κράτος ώστε να λειτουργούν
επικουρικά και συμπληρωματικά των επίσημων κρατικών ταγμάτων εφόδου με στόχο την αναχαίτηση του κύματος κοινωνικής
οργής και αμφισβήτησης που πλημμύριζε τους δρόμους, ιδιαίτερα
μετά την κοινωνική εξέγερση του Δεκέμβρη το 2008, για την επιβολή του φόβου και της τρομοκρατίας στους εκμεταλλευόμενους
και καταπιεσμένους.
Η επιλογή του κράτους να παραπέμψει τον παρακρατικό μηχανισμό της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση σε μια δίκη
παρωδία είχε σκοπό καταρχήν να εκτονώσει την κοινωνική οργή
και να προλάβει την γιγάντωση της κοινωνικής και ταξικής έκρηξης και επιπλέον μέσα από αυτήν την δίκη φιάσκο να ξεπλυθεί
το ίδιο το κράτος, οι θεσμοί, οι μηχανισμοί και οι άνθρωποί του
που δημιούργησαν και εξέθρεψαν τον παρακρατικό μηχανισμό της
ΧΑ. Άλλωστε η βαρβαρότητα της κρατικής καταπίεσης και καπιταλιστικής εκμετάλλευσης είναι η κυρίαρχη πηγή και έκφραση του
φασισμού, από τους πολέμους και τις στρατιωτικές επεμβάσεις,
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τις εκατόμβες νεκρών μεταναστών και προσφύγων στα σύνορα, τις κρατικές δολοφονίες στους
δρόμους, στα αστυνομικά μπλόκα και στα κρατητήρια μέχρι τις
δολοφονίες εργατών στο βωμό της κερδοφορίας των αφεντικών
και την καταστροφή και λεηλασία ολόκληρων περιοχών και κοινωνιών.
Από την δολοφονία του Σ. Λουκμάν και του Π. Φύσσα το 2013
μέχρι σήμερα οι κρατικοί κατασταλτικοί μηχανισμοί δεν έπαψαν
ποτέ να χρησιμοποιούν και να οπλίζουν το χέρι των ναζιστικών παρακρατικών ομάδων κρούσης. Από τις δεκάδες επιθέσεις σε πρόσφυγες και μετανάστες, σε κατειλημμένους χώρους αγώνα (μετα-

ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ-ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ
Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΣΑΚΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
Αντιφασιστική- Αντικατασταλτική Συγκέντρωση
Τετάρτη 6 /11, 9:00 πμ στο Εφετείο Αθηνών
την ημέρα απολογίας του παρακρατικού εγκληματία επικεφαλής της νεοναζιστικής συμμορίας της Χ.Α.
Αναρχική Συλλογικότητα «Κύκλος της Φωτιάς» | Αναρχική
Συλλογικότητα «Όμικρον72» |Αναρχική Φοιτητική Συνέλευση
Αροδαμός | Ομάδα Αδράστεια | Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών)

από την αντιφασιστική-αντικατασταλτική συγκέντρωση στο εφετείο
κατά τη διάρκεια της απολογίας του παρακρατικού εγκληματία Μιχαλολιάκου, αρχηγού της νεοναζιστικής συμμορίας ΧΑ
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Ενημέρωση αντιφασιστικής συγκέντρωσης στις 3/11
Στις 3/11 βρεθήκαμε ξανά στα
αντιφασιστικά μπλόκα. Με αφορμή το
ξενοφοβικό κάλεσμα της εθνικιστικής
γκρούπας του Ιερού Λόχου και άλλων
ομαδοποιήσεων από άλλες πόλεις της
Βορείου Ελλάδος θέσαμε σε εφαρμογή τη σταθερή πολιτική μας αντίληψη
για την αντίσταση στη νεοναζιστική
πρακτική και ρητορεία. Καλέσαμε το
μεσημέρι της ίδιας μέρας και μερικές ώρες πριν τη συγκέντρωση των
φασιστών σε αντιφασιστκό μπλόκο,
θέτοντας τα χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης, της συσπείρωσης και της
αντίστασης απέναντι στο ρατσιστικό
δηλητήριο. Μαζί με συντρόφουςισσες από την Α.Μ.Ο. Αταξία και
την Α.Φ.Σ Quieta Movere συνδιοργανώσαμε αντιφασιστική
συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της πόλης. Στο ίδιο σημείο
καλούσαν και άλλες αναρχικές
και αντιφασιστικές συλλογικότητες της πόλης. Η συγκέντρωση συσπείρωσε περίπου 300

άτομα και πορευτήκαμε με κεντρικό σύνθημα
στο πανό μας «ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ,
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ». Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης
φωνάχτηκαν πλήθος συνθημάτων ενάντια
στη κατασταλτική εκστρατεία τους κράτους
προς τις δομές προσφύγων-μεταναστών και
τις δομές αγώνα γενικότερα, αλληλεγγύης
στον αγώνα των κούρδων ανταρτών και κάθε
εξεγερμένου λαού και ενάντια στον φασιστικό
εσμό που ξεπηδά για άλλη μια φορά έτοιμος
να αναπαράξει την κρατική πλέον ακροδεξιά
ρητορική που στοχεύει στους καταπιεσμένους-νες και τους αγωνιστές-τριες.
Τοπικός συντονισμός Α.Π.Ο.|Ο.Σ. Θεσσαλονίκη

Απέναντι στην κρατική & παρακρατική τρομοκρατία... Ούτε βήμα πίσω!
Αλληλεγγύη στους συλληφθέντες της αντιφασιστικής μοτοπορείας

Τ

ην Τρίτη 22 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε,
μετά από αλλεπάλληλες αναβολές και διακοπές, το δικαστηρίο για τα βασανιστήρια που
υπέστησαν στην Γ.Α.Δ.Α. οι 15 συλληφθέντες
της μαζικής αντιφασιστικής μοτοπορείας του
2012. Το Α’ Τριμελές Πλημμελειοδικειο Αθηνών
απάλλαξε από όλες τις κατηγορίες τους 17 βασανιστές της ομάδας ΔΕΛΤΑ, ενώ η εισαγγελική
πρόταση έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει τα
πολύωρα βασανιστήρια ως απρεπή συμπεριφορά. Τόσο η έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης
όσο και η αποφυλάκιση του μπάτσου-δολοφόνου
Κορκονέα και η αθώωση του συνεργού του Σαραλιώτη για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλο στα Εξάρχεια το Δεκέβρη του
2008 ,που πυροδότησε την εξέγερση του Δεκέβρη δεν αποτελούν τυχαία γεγονότα. Για ακόμη
μια φορά η αστική δικαιοσύνη κλείνει το μάτι στην
κρατική καταστολή επιχειρώντας να εμπεδωθεί η
ατιμωρησία, η ασυλία και η νομική προστασία των
κατασταλτικών δυνάμεων, ενώ παράλληλα αποτελούν σαφή μηνύματα για την τρομοκράτηση και
τον αφοπλισμό της κοινωνίας.
Στις 5, 8 και 26 Νοεμβρη και στις 9,13 και
20 Δεκέμβρη συνεχίζεται στο Εφετείο (Δέγλερη) η δίκη της αντιφασιστικής μοτοπορείας
με 21 συντρόφους κατηγορούμενους. Αυτές
οι δίκες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο όξυνσης της κρατικής καταστολής, η οποία εκδηλώνεται με τις εκκενώσεις κατειλημμένων χώρων
αγώνα και δομών του κινήματος, τη στρατοπέ-

δευση αστυνομικών δυνάμεων κατοχής στην γειτονιά των Εξαρχείων, την επίθεση στον κοινωνικό
χαρακτήρα του πανεπιστημιακού ασύλου και την
επιχείρηση ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής
δράσης και της απεργίας. Μια συνθήκη η οποία
αναπόφευκτα σηματοδοτεί τη βίαιη καταστολή
των κοινωνικών και ταξικών αντιστάσεων που
αποτελούν ανάχωμα στην επέλαση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Αρωγοί κράτους και
κεφαλαίου στις κατασταλτικές αυτές στοχεύσεις,
αποτελούν οι φασίστες, οι οποίοι λειτουργώντας
ως εφεδρεία του συστήματος και παίζοντας τον
αντεπαναστατικό και παρακρατικό τους ρόλο εξαπολύουν πογκρόμ εναντίον μεταναστών και επιτίθενται σε καταλήψεις και εστίες αγώνα έχοντας
φυσικά και την αμέριστη κάλυψη των αστυνομικών δυνάμεων.
Απέναντι σε κράτος και φασίστες, ο αντιφασιστικός αγώνας, αυτοοργανωμένα και έξω από
θεσμούς και κόμματα, θέτει ισχυρό φραγμό στην
επιβολή των φασιστικών συμμοριών στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στους δρόμους,
στις πλατείες. Γι ΄ αυτόν τον λόγο η αντιφασιστική
μοτοπορεία, ως αναπόσπαστο κομμάτι του αντιφασιστικού αγώνα, χτυπήθηκε και διαλύθηκε με
τόση μανία. Η άγρια επίθεση από την ομάδα ΔΕΛΤΑ και οι βασανισμοί που ακολούθησαν σκοπό
είχαν, τόσο να τρομοκρατήσουν τον κόσμο του
αγώνα, όσο και να ανακόψουν την αντιφασιστική
δράση και να κάμψουν την αντίσταση απέναντι
στους φασίστες και τους κρατικούς τους εντολο-

δόχους.
Ως Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική
και Ταξική Χειραφέτηση στηρίζουμε το δημόσιο
κάλεσμα της Συνέλευσης Κατηγορουμένων της
Αντιφασιστικής Μοτοπορείας στις δίκες για να
ενισχυθεί έτσι ο αντιφασιστικός-αντικρατικός
αγώνας και λόγος. Χωρίς να στηριζόμαστε στην
αυταπάτη ότι ο φασισμός των επίσημων κρατικών ή ανεπίσημων παρακρατικών ταγμάτων
εφόδου μπορεί να καταπολεμηθεί στις δικαστικές
αίθουσες, αλλά μόνο στον δρόμο του αγώνα. Η
παρουσία του κινήματος σε αυτές τις δίκες θα
αποτελέσει ακόμα ένα πεδίο αντιπαράθεσης με
την κρατική καταστολή και τις φασιστικές συμμορίες. Ο αντιφασιστικός αγώνας είναι κομμάτι
του συνολικότερου αγώνα ενάντια σε κράτος και
κεφάλαιο. Ο αντιφασισμός των από τα κάτω, ξεπερνά την ανάθεση,την θεσμική διαμεσολάβηση,
τον δήθεν καθεστωτικό «αντιφασισμό». Διεξάγεται αυτοοργανωμένα, οριζόντια, μαχητικά στους
δρόμους, στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές,
στα σχολεία, τις σχολές.
ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΠΟΡΕΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ,
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΤΗΝ
ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ
Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική
και Ταξική Χειραφέτηση
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Ενημέρωση από τη διαδήλωση
No Pasaran! της 14ης Σεπτέμβρη

Τ

ο Σάββατο 14 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε η πολυπληθής διαδήλωση ενάντια
στην αστυνομική κατοχή και τις ναρκομαφίες
στα Εξάρχεια, το πογκρόμ των προσφύγων
και μεταναστών και τον εκτοπισμό τους από τη
γειτονιά, και την καταστολή των καταλήψεων,
των αυτοοργανωμένων χώρων αγώνα και
συνολικά των κοινωνικών και ταξικών
αντιστάσεων. Η πορεία αυτή κλείνει
έναν πρώτο κύκλο κινητοποιήσεων
στο πλαίσιο της ευρύτερης καμπάνιας
που καλέστηκε από τη συνέλευση NO
PASARAN!, στην οποία συμμετέχουμε
από κοινού με την κατάληψη Κ* Βοξ,
τις καταλήψεις στέγης προσφύγων και
μεταναστών Νοταρά 26 και Σπύρου
Τρικούπη 17, το αναρχικό – αντιεξουσιαστικό στέκι Αντίπνοια και το Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Γαλατσίου Στέγαστρο, την πολιτική συλλογικότητα Ταξική Αντεπίθεση (Ομάδα
Αναρχικών Κομμουνιστών) και συντρόφους/
φισσες- στην οποία ανταποκρίθηκαν με πλήθος δράσεων αλληλεγγύης σύντροφοι/ισσες
και συλλογικότητες από τον ελλαδικό χώρο και
διεθνώς.
Πάνω από επτά χιλιάδες αγωνιστές και
αγωνίστριες, αναρχικοί και αντιεξουσιαστές,
συσπειρώθηκαν γύρω από το κάλεσμα του
NO PASARAN! που πλαισιώθηκε από πλήθος καλεσμάτων πολιτικών, κοινωνικών και
ταξικών συλλογικοτήτων, μεταξύ των οποίων
και το κάλεσμα των σωματείων ΣΥΒΧΨΑ,
ΣΜΕΔ, ΣΕΦΚ και Σωματείο Εργαζόμενων στο
Πλαίσιο σε κοινό εργατικό μπλοκ, και κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.
Καθ’όλη τη διάρκεια της πορείας, πετάχτηκαν
τρικάκια και φωνάχτηκαν συνθήματα, μεταξύ

άλλων «Ούτε βήμα πίσω, καμιά υποταγή, στον
δρόμο να τσακίσουμε την καταστολή», «Όλοι
στους δρόμους, όλοι στις πλατείες, έξω απ’
τα Εξάρχεια μπάτσοι και μαφίες», «Με τους
μετανάστες είμαστε μαζί, επαναπροώθηση σε
μπάτσους και ναζί», «Η αλληλεγγύη το όπλο
των λαών, πόλεμο στον πόλεμο των αφεντι-

Διαδήλωση 14ης Σεπτέμβρη, Αθήνα

κών», «το δίκιο το έχουν οι εξεγερμένοι και όχι
οι ρουφιάνοι και οι προσκυνημένοι», «πόλεμο
σε μπάτσους και ναρκομαφίες, σφαγεία δεν
θα αφήσουμε να γίνουν οι πλατείες» αλλά και
συνθήματα επ’ αφορμής της συμπλήρωσης έξι
χρόνων από τη δολοφονία του Παύλο Φύσσα
από τους ναζί δολοφόνους της Χ.Α. Το μεγάλο πλήθος των διαδηλωτών, η δυναμική και ο
παλμός της κινητοποίησης, αποτελεί μια ηχηρή και αποστομωτική απάντηση στην κρατική
κατασταλτική εκστρατεία αλλά και στην ιδεολογική προπαγάνδα των ΜΜΕ που επιχειρούν
να απομονώσουν, να περιθωριοποιήσουν και
να εγκληματοποιήσουν όσους δεν πειθαρχούν
και αντιστέκονται στους αντικοινωνικούς-κατασταλτικούς σχεδιασμούς του κράτους και
του κεφαλαίου.
Λίγο μετά την κατάληξη της διαδήλωσης
στην πλατεία Εξαρχείων, το κράτος εξαπέλυσε, ως ανταπάντηση, μια βάναυση επίθεση

δυνάμεων ΜΑΤ στους γύρω δρόμους, χτυπώντας άγρια και πνίγοντας στα χημικά πλήθος
ανθρώπων που είτε είχαν συμμετάσχει στην
πορεία, είτε διέρχονταν από εκεί. Στο πλαίσιο
αυτής της επιχείρησης, τέσσερις νεολαίοι, που
προσήχθησαν τυχαία μεταξύ άλλων, βρίσκονται να διώκονται με ανυπόστατες κατασκευασμένες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.
Η σκευωρία που στήθηκε απέναντί τους αποτελεί μια κραυγαλέα δίωξη πολιτικής σκοπιμότητας σε μια προσπάθεια να εκφοβίσουν τους
αγωνιζόμενους και να αναχαιτίσουν το κύμα
της ταξικής και κοινωνικής αλληλεγγύης που
είχε εκδηλωθεί προηγουμένως. Εάν πιστεύουν ότι μπορούν να τρομοκρατήσουν και να
καταστείλουν τον κόσμο της αντίστασης, ματαιοπονούν.
Η μεγαλειώδης κινητοποίηση της 14ης
Σεπτέμβρη αποτελεί μια πολύτιμη κινηματική
παρακαταθήκη για το μέλλον, ένα οδόφραγμα
για την συλλογική υπεράσπιση των δομών του
αγώνα μας, των αγωνιστών και αγωνιστριών
και συνολικά των κοινωνικών και ταξικών
αντιστάσεων, αλλά και ένα πρώτο βήμα στην
κατεύθυνση της οργάνωσης της κοινωνικής και ταξικής αντεπίθεσης, για τη συνολική
ανατροπή του κόσμου της εξουσίας, για την
Κοινωνική Επανάσταση, την Αναρχία και τον
Ελευθεριακό Κομμουνισμό.
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ!
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ - ΚΑΜΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ!
NO PASARAN!
ΥΓ 1: Οι τέσσερις συλληφθέντες της 14/9
στα Εξάρχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, τρεις εκ των
οποίων με περιοριστικούς όρους.
ΥΓ2: Λίγες μέρες μετά τη πολυπληθή διαδήλωση, το κράτος συνεχίζει το κατασταλτικό του
έργο εισβάλλοντας και εκκενώνοντας σε δύο
προσφυγικές καταλήψεις στην Αχαρνών, ενώ,
σήμερα το πρωί, απομάκρυνε το πολιτικό περίπτερο που ήταν εγκατεστημένο στην πλατεία
Εξαρχείων, και αποτελούσε δομή του αγώνα
ενάντια στην κρατική καταστολή, τις ναρκομαφίες και τον κοινωνικό κανιβαλισμό.
Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37
18/9/2019

20 Σεπτέμβρη, συμβολική ανακατάληψη της Σπύρου Τρικούπη
17 που εκκενώθηκε στις 26 Αυγούστου
από την διαδήλωση αντίστασης
στην κρατική καταστολή και αλληλεγγύης στις καταλήψεις και τους
κοινωνικούς-ταξικούς αγώνες που
πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοέμβρη
στην Αθήνα

Διαδήλωση 9 Νοέμβρη, Αθήνα
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ, ΤΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ & ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ-ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
H Επιτροπή Σχέσεων της Διεθνούς των
Αναρχικών Ομοσπονδιών (CRIFA) υποστηρίζει το κάλεσμα για διεθνή αλληλεγγύη
που διατυπώθηκε από τους συντρόφους της
Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης (APO/IFA),
καλώντας επίσης για διεθνή κινητοποίηση
όλων των ατόμων και των συλλογικοτήτων
που αγωνίζονται ενάντια στην κρατική καταστολή και τον ολοκληρωτισμό. Για την αναρχία, για την κοινωνική επανάσταση!,
Μασσαλία, 2 Νοεμβρίου 2019

Α

πό το καλοκαίρι -μετά τις εκλογές της
7ης Ιουλίου την αλλαγή της διακυβέρνησης- βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα
μια κρατική κατασταλτική εκστρατεία που
από την αρχή έθεσε στο στόχαστρο τον κόσμο του αγώνα -και ειδικότερα το αναρχικό
κίνημα- τις καταλήψεις και τις αυτοοργανωμένες δομές αγώνα, τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες, το σύνολο των κοινωνικών και ταξικών αντιστάσεων.
Από τις πρώτες ενέργειες της νέας δεξιάς κυβέρνησης ήταν η κατάργηση του
πανεπιστημιακού ασύλου, η αστυνομική
κατοχή των Εξαρχείων – μιας γειτονιάς με
πλούσιο αγωνιστικό παρελθόν και παρόνκαι η εκκένωση προσφυγικών καταλήψεων
με τη μεταφορά εκατοντάδων προσφύγων
και μεταναστών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, υλοποιώντας με αυτόν τον τρόπο
την απάνθρωπη αντι-μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε. στην κατεύθυνση του σύγχρονου ολοκληρωτισμού.
Πρόκειται για μια κατασταλτική διαδικασία σε εξέλιξη, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος και νέων επιχειρήσεων για εκκενώσεις καταλήψεων, ενώ με μια σειρά νόμων
καταργείται στην ουσία η εργατική απεργία,
προωθείται η ιδιωτικοποίηση βασικών κοινωνικών αναγκών και αγαθών και ανοίγει
ο δρόμος για τη λεηλασία του φυσικού περιβάλλοντος από πολυεθνικές εταιρείες σε
κάθε σημείο της χώρας. Από την άλλη, κοινωνικές, ταξικές και πολιτικές συλλογικότητες επιχειρούν να θέσουν ήδη τα πρώτα
αναχώματα στους αντικοινωνικούς σχεδια-

σμούς του κράτους και των αφεντικών. Η
μαζική διαδήλωση της 14ης Σεπτέμβρη '19
που οργανώθηκε από τη συνέλευση “NO
PASARAN” αποτέλεσε μια πρώτη δυναμική
απάντηση στον δρόμο από χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες απέναντι στα σχέδια
του κράτους δείχνοντας ότι ο κόσμος του
αγώνα δεν θα υποχωρήσει απέναντι στην
κρατική καταστολή αλλά θα συνεχίσει να
μάχεται σε κάθε πεδίο όπου εκδηλώνεται η
κρατική και καπιταλιστική επίθεση.
Απέναντι στην κατασταλτική επίθεση του
ελληνικού κράτους και την επαπειλούμενη
κλιμάκωση της το αμέσως επόμενο διάστημα στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο αναρχικό
κίνημα, στις πολιτικές και προσφυγικές καταλήψεις και τις δομές αγώνα στα Εξάρχεια,
στις αναρχικές καταλήψεις -από τη Mundo
Nuevo και την Libertatia στη Θεσσαλονίκη,
που η ανοικοδόμηση ολοκληρώνεται μέχρι
την εδώ και 31 χρόνια κατάληψη της Λέλας
Καραγιάννη στην Αθήνα- και συνολικά σε
όλους τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες στην Ελλάδα.
Οι ελπιδοφόρες λαϊκές εξεγέρσεις στο
Εκουαδόρ και τη Χιλή, η σθεναρή αντίσταση στην επαναστατημένη Ροτζάβα, οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις στην Ελλάδα,
τη Γαλλία, την Τουρκία, την Παλαιστίνη, οι
μικρές και μεγάλες αντιστάσεις σε όλον τον
κόσμο μας γεμίζουν αισιοδοξία και δύναμη
και αποδεικνύουν ότι ο εχθρός μπορεί να
είναι δυνατός αλλά δεν είναι άτρωτος! Να
εντείνουμε παντού τον οργανωμένο και μαχητικό αγώνα για την κοινωνική επανάσταση, για την Αναρχία!
NO PASARAN!
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ!
Αναρχική Πολιτική Οργάνωση (APO/IFA)
Διεθνής των Αναρχικών Ομοσπονδιών –
Επιτροπή Σχέσεων (CRIFA)
Ιταλική Αναρχική Ομοσπονδία (crint – FAI)
Ομοσπονδία για την Αναρχική Οργάνωση
(FAO/IFA) [Σλοβενία-Κροατία]

Από την εκδήλωση (25/10, ΕΜΠ) με
τη συμμετοχή αγωνιστών από καταλήψεις, ταξικά σωματεία, ομάδες αλληλεγγύης σε πρόσφυγες, συνελεύσεις
γειτονιάς, συλλογικότητες από τα πανεπιστήμια και με τη συμμετοχή του Γ.
Δημητράκη από τις φυλακές Δομοκού
κοινό εργατικό μπλοκ των σωματείων
ΣΥΒΧΨΑ, ΣΜΕΔ, ΣΕΦΚ και Σωματείο
Εργαζόμενων στο Πλαίσιο στη διαδήλωση της 14ης Σεπτέμβρη

ΓΗ & ΕΛΕυΘΕΡΙΑ

6

Ανακοίνωση της κατάληψης Libertatia
για την επίθεση του κράτους στις 8/11
Τ
ο μεσημέρι της 8ης Νοέμβρη, και ενώ πραγματοποιούνταν οι εργασίες της ανοικοδόμησης ομάδες ΔΙΑΣ και ΟΠΚΕ αφού προσέγγισαν
την κατάληψη Libertatia προσήγαγαν κόσμο
έξω από αυτήν, ενώ έπειτα εισέβαλλαν στο κτήριο συλλαμβάνοντας τα υπόλοιπα άτομα που
βρισκόταν στο χώρο. Σημαντικό να αναφερθεί
πως κάποιοι από τους προσαχθέντες δεν βρίσκονταν καν στο σημείο της κατάληψης και ούτε
έχουν σχέση με τη δομή αγώνα και τις εργασίες
της ανοικοδόμησης. Στη συνέχεια Οι 8 προσαχθέντες μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα
Τούμπας. Αμέσως πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από την κατάληψη
και μόλις οι μπάτσοι πήραν τους συντρόφους
για να τους πάνε στο τμήμα, οι συγκεντρωμένοι
σύντροφοι ξαναμπήκαν στην κατάληψη ώστε να
την περιφρουρήσουν από νέα επίθεση. Άμεσα
διοργανώθηκε πορεία αλληλεγγύης στους κρατούμενους από την κατάληψη προς το τμήμα
Τούμπας με τη συμμετοχή περίπου 150 συντρόφων. Οι μπάτσοι προκειμένου να αποφύγουν την πίεση στο τμήμα άφησαν ελεύθερους
4 προσαχθέντες, ενώ κράτησαν άλλους 4 τους
οποίους και μετέφεραν κατευθείαν από το τμήμα
στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση στον Εύοσμο.
Η κατηγορία που φαίνεται να αντιμετωπίζουν είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα και αφορά σε
παράνομες εργασίες στο κτήριο.
Η σημερινή επίθεση δεν αποτελεί έκπληξη
για εμάς είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι
εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ολοκληρωτικής καταστολής που προσπαθεί να επιβάλλει
το κράτος. Οι επιθετικές διαθέσεις της νέας κυβέρνησης και οι επιδιώξεις της για ‘’εκκαθαρίσεις’’ ήταν ξεκάθαρες μήνες πριν μέσω ενός μη-

ντιακού σήριαλ «διαρροών» από τα αστυνομικά
επιτελεία. Η επίθεση αυτή έρχεται σε συνέχεια
των αντίστοιχων επιθέσεων και εκκενώσεων
στην Αθήνα, απέναντι τόσο σε δομές φιλοξενίας
προσφύγων, όσο επίσης και σε δομές αγώνα
του αναρχικού κινήματος.
Για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται η σχέση
του κράτους και της φασιστικής παρακρατικής
δράσης. Ειδικά στην περίπτωση της κατάληψης
Libertatia όπου η ίδια αστυνομία 21 Ιανουαρίου
του 2018 κάλυψε την εμπρηστική επίθεση των
νεοναζί κατά τη διάρκεια του εθνικιστικού συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία, τώρα μετά από
1,5 χρόνο εργασιών και συντήρησης του κτιρίου εισβάλλει και συλλαμβάνει τους συντρόφους
μας και τους αλληλέγγυους αυτού του αγώνα.
Φυσικά, για τον εμπρησμό του νεοκλασσικού
κτηρίου δεν έγινε ποτέ ούτε μια προσαγωγή,
ενώ αντιθέτως εκκρεμεί δίκη 5 συντρόφων και
συναγωνιστών μετά την επίθεση της αστυνομίας στην πορεία αλληλεγγύης που είχε πραγματοποιηθεί τότε για την κατάληψη. Ότι δηλαδή δεν
κατάφερε το μακρύ χέρι του παρακράτους τότε,
δηλαδή να διαλύσει τη δομή και τον κόσμο της
κατάληψης επιχειρεί σήμερα να το πράξει το ίδιο
το κράτος.
Εμείς από τη μεριά μας δηλώνουμε πως δε
θα παραδώσουμε σπιθαμή γης ούτε στο κράτος,
ούτε στους ιδιώτες του. Η Libertatia δε θα λυγίσει, αλλά θα μείνει σύμβολο του αντιφασιστικού
αγώνα. Δεν πρόκειται να υποκύψουμε όσο και
αν προσπαθήσουν να μας καταβάλλουν. Ήμασταν και θα είμαστε αιώνια εχθρικοί προς τον
κόσμο τους -όσα και αν μας τάξουν, όσα και αν
μας πάρουν- και δε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο πιο ελεύθερο, πιο ίσο.
Για την Αναρχία και τον Κομμουνισμό.
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑ Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Η LIBERTATIA ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ

Οι διαδικασίες ανοικοδόμσης της κατάληψης συνεχίζονται με εργασίες
ανακατασκευής της σκεπής του μεγάλου κτηρίου. Βρισκόμαστε σε ένα
σημείο-σταθμό για τη συνέχεια της
καμπάνιας"Rebuild Liberatia".
Η αλληλεγγύη θα νικήσει!
Η Libertatia θα μείνει!
Αλληλεγγύη με τις δομές του αγώνα
που πλήττονται απο την κατασταλτική εκστρατεία κράτους & κεφαλαίου!

KAMIA ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ 4 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

Οι 4 σύντροφοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ορίστηκε τακτική δικάσιμος στις 17/09/2020 με την
κατηγορία επέμβασης σε ακίνητο. Επιπλέον οι 3
εκ των τεσσάρων έχουν και την κατηγορία της
απείθειας.
Κατάληψη Libertatia

Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 37 ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΝΕΤΑΙ - ΜΑΧΕΤΑΙ!
(...) Σήμερα, όπως και ολόκληρο το αναρχικό-αντιεξουσιαστικό κίνημα αλλά και οι
κοινωνικές αντιστάσεις, η κατάληψη βρίσκεται μπροστά σε μία ιστορικά κρίσιμη καμπή,
μπροστά σε μία επίθεση που απειλεί την
ύπαρξή της αλλά και το κίνημα στο οποίο ανήκει και αναφέρεται. Βρισκόμαστε σε εκείνο το
σημείο όπου σύσσωμο το καθεστώς, όπως
προστάζει η συνθήκη του σύγχρονου ολοκληρωτισμού, επιτίθεται. Πανεπιστημιακοί
που καταντούν ομάδα υποστήριξης των ΜΑΤ,
κατασταλτικοί στρατοί σε εφόδους, διακομματική πολιτική συναίνεση στο χτύπημα των
αναρχικών, ΜΜΕ σε γκαιμπελικό κρεσέντο,
συναποτελούν την κατασταλτική εκστρατεία

που θέλει να επιβάλλει τη σιγή του στρατοπέδου εργασίας στην κοινωνία και την φρίκη
του στρατοπέδου συγκέντρωσης στους «σημαδεμένους» από την εξουσία, ανυπότακτους
ή «περιττούς».
Από το κατειλημμένο έδαφος της Λέλας
Καραγιάννη 37, καλούμε στις εκδηλώσεις, τις κινητοποιήσεις και τις περιφρουρήσεις της κατάληψης για την υπεράσπισή της, και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο
πλευρό όλων όσοι παλεύουν ενάντια στο
καθεστώς του φόβου και της υποταγής.
Κανένα κατασταλτικό χτύπημα, καμιά εκστρατεία δεν μπορεί να «τελειώσει» το
δίκιο του αγώνα.
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ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

ΝΑ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ-ΤΑΞΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Η

νεοφιλελεύθερη-ακροδεξιά κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας που προέκυψε
μετά τις εκλογές του Ιούλη, πατώντας πάνω
στο δρόμο που είχε ήδη ανοίξει η πολιτική διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να βαθαίνει
τους όρους εκμετάλλευσης και καταπίεσης
σε ακόμα πιο διευρυμένα τμήματα του πληθυσμού πλήρως εναρμονισμένη με τις διαχρονικές στοχεύσεις της άρχουσας τάξης, τον ντόπιων και διεθνών ελίτ και των υπερεθνικών
μηχανισμών.
Η προπαγάνδα περί καπιταλιστικής ανάπτυξης και κερδοφορίας δεν μπορεί να σημαίνει
τίποτα περισσότερο σήμερα από την επίταση της εκμετάλλευσης, της καταστολής, των
κοινωνικών και ταξικών αποκλεισμών, την
υποτίμηση της εργασίας, την καλλιέργεια του
κοινωνικού κανιβαλισμού και την λεηλασία
της φύσης. Το νέο «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο
που ψηφίζεται τις επόμενες μέρες έρχεται ως
«οδοστρωτήρας» πάνω στην ήδη βεβαρημένη πραγματικότητα της εργασιακής γαλέρας,
ώστε να επιφέρει εκ νέου μειώσεις μισθών,
περαιτέρω παρέμβαση και ασφυκτικό έλεγχο
του κράτους στη λειτουργία και τις συλλογικές διαδικασίες των σωματείων, περαιτέρω
χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία, δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών όπου
παρέχονται όλες οι απαραίτητες διευκολύνσεις στο κεφάλαιο για το ξεζούμισμα των εργαζομένων.
Την ίδια ώρα, το κράτος εξαπολύει μια γενικευμένη κατασταλτική επιχείρηση ενάντια
στο αναρχικό κίνημα και στις κοινωνικές-ταξικές αντιστάσεις, στις δομές αλληλεγγύης και

Η ΒΙΟ.ΜΕ. ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ
ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ

στους χώρους του αγώνα ώστε να καθυπο- Απεργιακή Διαδήλωση Αθήνα, 2/10
τάξει τα κομμάτια εκείνα που αμφισβητούν
έμπρακτα τη βαρβαρότητα του περνώντας
το μήνυμα της υποταγής και σε όλους τους
υπόλοιπους. Από τις πρώτες μέρες της
παρούσας πολιτικής διαχείρισης, στο στόχαστρο μπαίνουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, οι αναρχικοί, οι αγωνιστές και οι
εργάτες. Είναι οι βασικοί στόχοι της καταστολής καθώς η απενεργοποίηση τους θα
βοηθήσει στην απρόσκοπτη εφαρμογή των
αντικοινωνικών σχεδιασμών του κράτους.
Η συντριπτική επίθεση συμπληρώνεται
από ένα σύνολο εξαγγελιών αντεργατικών
νομοσχεδίων και επιθετικών πολιτικών.
Μέσα σε όλα αυτά, η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου ολοκληρώνει το παζλ
Απεργιακή Διαδήλωση
της αντικατασταλτικής στρατηγικής.
Απέναντι στην επίθεση του χρεοκοπη- Πάτρα 2/10
μένου κόσμου κράτους και καπιταλισμού
ανήκει, μακριά από τις συνδικαλιστικές ελίτ
που επιβάλλει την φτώχεια, την εξαθλίωση,
οι οποίες έχουν συμπληρωματικό ρόλο ως
την εξατομίκευση και τους πλαστούς διαπρος την εργοδοσία. Ενάντια στην καπιταλιχωρισμούς ανάμεσα στους ανθρώπους της
στική βαρβαρότητα και την κρατική καταστολή
τάξης μας, επιλέγουμε να αγωνιστούμε από
προτάσσουμε την ταξική αλληλεγγύη, υπερατα κάτω όλοι μαζί, ντόπιοι, μετανάστες, φοισπιζόμαστε την απεργία, παίρνουμε την ζωή
τητές, μαθητές, εργαζόμενοι και άνεργοι. Η
στα χέρια μας.
μόνη πραγματική προοπτική για να ζήσουμε
με αξιοπρέπεια είναι η οργανωμένη κοινωνιΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
κή και ταξική αντεπίθεση των καταπιεσμένων
ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
και εκμεταλλευόμενων για την ανατροπή του
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ,
κόσμου της εξουσίας, μέσα από συλλογικούς
ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ
αγώνες, με πυξίδα την οικοδόμηση μια κοινωΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ
νίας ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας.
Με ταξικά σωματεία και πρωτοβουλίες εργαΑναρχική Πολιτική Οργάνωση
ζομένων της βάσης να διεκδικήσουμε ότι μας
– Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων
"Ως αναρχικοί/-ες και ελευθεριακοί κομμουνιστές/-τριες στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο
πλευρό των εργαζομένων της ΒΙΟ.ΜΕ. καθώς
αναγνωρίζουμε πως μέσω της γενικευμένης
αυτοδιεύθυνσης των εργαζομένων, της οργάνωσής τους σε σωματεία βάσης και της κατάληψης και αυτοδιαχείρισης των μέσων παραγωγής
εντείνεται η αντιπαράθεση της εργατικής τάξης
με το κεφάλαιο, με επαναστατικά χαρακτηριστικά, με ορίζοντα την τελική καταστροφή κράτους
και κεφαλαίου. Μέχρι να χτίσουμε μια κοινωνία
ελευθερίας, ισότητας κι αλληλεγγύης. "
{από τη συγκέντρωση στα δικαστήρια Θεσ/νίκης
ενάντια στον πληστηριασμό της ΒΙΟ.ΜΕ στις 19/9}
Από τις παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας
από τον ΣΥΒΧΨΑ και το Συντονιστικό δράσης
ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας. {Κυριακή 3/11, απεργία στον κλάδο του
βιβλίου και στα καταστήματα public του νομού
Αττικής}.
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ΓΗ & ΕΛΕυΘΕΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ: ΠΡΟΣΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΞΙΑΣ ΖΩΗΣ Ή ΑΠΛΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σ

τις 24 Σεπτέμβρη ένα 5χρονο αγοράκι
πέθανε στη Μόρια, όταν ένα φορτηγό
πέρασε πάνω από το χαρτόκουτο μέσα στο
οποίο έπαιζε το παιδί. Λίγες μόνο μέρες μετά,
στις29 Σεπτέμβρη ξέσπασε φωτιά στο ίδιο
στρατόπεδο συγκέντρωσης, από την οποία

σαν να σβήσουν τη φωτιά. Σημειώνουμε ότι
Η διάδοχη πολιτική διαχείριση έχει ήδη βάστον «πρότυπο» καταυλισμό ζουν περίπου λει στο στόχαστρο τους βασικούς αντιπάλους
12.000 άτομα, όταν η πρόβλεψη χωρητικό- της: αναρχικούς, μετανάστες, αγωνιστές και
τητάς του είναι οι 3.000 θέσεις.
εργάτες, καταστρώνοντας νέους σχεδιασμούς
Τα παραπάνω δεν αποτελούν κάποιο πρω- για την καταστολή και την καθυπόταξη τους.
τοφανές γεγονός, αλλά μία πάγια κατάσταση Αυτούς τους σχεδιασμούς εξυπηρετεί και το
στη διαχείριση της ζωής των κατασταλτικό σχέδιο που έχει προαναγγελθεί
προσφύγων και των μετανα- πριν από τις εκλογές και λαμβάνει χώρα αυτό
στών τα τελευταία χρόνια. Τα το διάστημα. Οι κατασταλτικές επιχειρήσεις με
στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις εκκενώσεις καταλήψεων, τις συλλήψεις
είναι το πιο χαρακτηριστικό καταληψιών, το ξεσπίτωμα προσφύγων και τη
παράδειγμα εφαρμογής του μεταφορά τους σε στρατόπεδα συγκέντρωκαθεστώτος εξαίρεσης. Σε σης.
μέρη σαν τη Μόρια, η ανΠρώτα θύματά της αποτελούν οι πρόσφυθρώπινη ζωή δεν έχει καμία γες και οι μετανάστες. Αφού διέκοψε την πααπολύτως αξία, καθώς το ροχή ΑΜΚΑ και τους απέκλεισε από την εργαΘεσσαλονίκη, 22 Οκτώβτη '19
πλέον απαξιωμένο κομμάτι σία και την περίθαλψη, η πολιτική απαρτχάιντ
του πληθυσμού, οι αόρατοι εκτείνεται στην απευθείας επίθεση εναντίον
έχασε τη ζωή της μία γυναίκα, ενώ υπάρχουν αυτής της κοινωνίας στερούνται όχι μόνο τις τους με τις εκκενώσεις στις καταλήψεις στέκαι αναφορές που ενημερώνουν ότι μαζί της στοιχειώδεις παροχές και δικαιώματα, όπως γης που τους φιλοξενούσαν στα Εξάρχεια. Η
πέθανε και το νεογέννητο παιδί της. Άλλα επτά αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, περίθαλ- ακροδεξιά ατζέντα που έχει υιοθετηθεί, επιάτομα μεταξύ τους και παιδιά έχασαν τη ζωή ψης, εκπαίδευσης ακόμα και σίτισης αλλά και κυρώνεται και από τις δηλώσεις του φασίστα
τους σε ένα ακόμη ναυάγιο στα ανοιχτά του το ίδιο το δικαίωμα στη ζωή.
Αιγαίου και δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν το
Η κατάσταση αυτή, και στην
κολαστήριο της Μόριας.
Ελλάδα, αλλά και σε όλα τα ευΣε ένα κλίμα αδιανόητης ναζιστικής έμπνευ- ρωπαϊκά κράτη υποδοχής προσης μιντιακής προπαγάνδας διακινείται στα σφύγων και μεταναστών, είναι
κεντρικά δελτία ειδήσεων και στα καθεστω- η πλέον θεμελιωμένη (και νομιτικά μέσα ότι η φωτιά (άρα και οι θάνατοι;) κά θεσπισμένη) διαχείριση των
ήταν ευθύνη των ίδιων των έγκλειστων με- ανθρώπων που κρίνεται ότι πεταναστών που εξεγέρθηκαν κατά της αστυ- ρισσεύουν μέσα στο καπιταλινομίας. Ωστόσο, η εξέγερση ξέσπασε αμέσως στικό σύστημα. Άνθρωποι χωΑθήνα, 19 Οκτώβτη '19
μετά την επίθεση των μπάτσων με δακρυγόνα ρίς χαρτιά, χωρίς ονόματα και
εναντίον των μεταναστών που προσπαθού- τέλος δίχως ζωές να προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φρίκη του πο- Μ. Βορίδη, μία μόλις μέρα μετά την πυρκαγιά,
λέμου και να πεθαίνουν προσπαθώντας σύμφωνα με τον οποίο «δε δικαιούνται οι πανα κερδίσουν λίγη από την αξιοπρέπεια ράνομοι μετανάστες ανθρωπιστική βοήθεια».
και τη ζωή που τους έχει στερήσει η βαρΗ μεταφορά των μεταναστών και των προβαρότητα της εξουσίας είτε αυτή πετάει
σφύγων από τις καταλήψεις (σε μια οργουβόμβες είτε χτίζει κολαστήρια.
ελιανή εξουσιαστική αντιστροφή) γίνονται στο
Οι εκλογές της 7ης Ιούλη σηματοδό- όνομα της ασφάλειας των ίδιων. Στην πραγτησαν τη συνέχιση της επίθεσης του κρά- ματικότητα το κράτος διαλύει τις αλληλέγγυες
τους και του κεφαλαίου απέναντι στους κοινότητες της ανθρωπιάς μέσα στις γειτονιές
καταπιεσμένους. Η ΝΔ έρχεται να βαδί- που λειτουργούν σε αλληλεπίδραση με τον
σει πάνω στο κόκκινο χαλί που έστρωσε υπόλοιπο πληθυσμό για να απομονώσει τους
η προηγούμενη κυβέρνηση, τόσο μέσα ανθρώπους που περισσεύουν σε στρατόπεδα
από την απονεύρωση των κοινωνικών συγκέντρωσης τα οποία μέρα με τη μέρα μεκαι ταξικών αγώνων όσο και με τα δε- τατρέπονται σε στρατόπεδα εξόντωσης. Γιατί
κάδες κατασταλτικά χτυπήματα που δέ- όταν το καθεστώς με νόμιμα μέσα επιβάλλει
χτηκαν οι καταλήψεις και οι δομές του συνθήκες που προϋποθέτουν τον θάνατο και
κινήματος κατά τη διάρκεια της διακυ- η κοινωνία κωφεύει, τότε ήδη έχουν μπει οι
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ , επιδιώκοντας βάσεις για τα επόμενα Άουσβιτς, Τρέμπλινκα,
την εγκαθίδρυση ένα καθεστώτος εκτά- Μπέλζεκ. Κι αν ακόμη θεωρήσουμε το Ολοκτου ανάγκης, όπου όσοι περισσεύουν καύτωμα ως μοναδικό έγκλημα στην Ιστορία,
θα πετιούνται στο περιθώριο. Επί ΣΥ- η γενεαλογία της εξόντωσης σε καιρούς ειρήΡΙΖΑ η Μόρια είχε (μόλις) 8.500 κρα- νης πληθυσμών που περισσεύουν είναι πολύ
τούμενους, υπερδιπλάσιους δηλαδή της μεγάλη για να την αγνοήσουμε.
χωρητικότητας.
Μετανάστες, πρόσφυγες, φυλακισμένοι
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και τομείς του Υπουργείου Παιδείας περνούν
στην υψηλή εποπτεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Τι κοινό έχουν οι κολασμένοι
της γης, οι έγκλειστοι και η νεολαία, τα Εξάρχεια και οι κοινωνικοί αγωνιστές; Το αυταρχικό κράτος του σύγχρονου ολοκληρωτισμού
βλέπει σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες
το κοινωνικό σώμα του εσωτερικού εχθρού
αποτελούν για αυτούς τις επικίνδυνες τάξεις,
από κοινού ασφαλώς με άλλα προλεταριακά
στρώματα, τα οποία επίσης εντάσσονται στο
πλαίσιο της συνολικής κρατικής κατασταλτικής πολιτικής.
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΞΕΝΟΙ
Από τη μεριά μας η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει ούτε σύνορα, ούτε χρονικά περιθώρια.
Είναι διαρκής, έμπρακτη και δεν εγκλωβίζεται
σε κανενός είδους διαχωρισμούς (πρόσφυγες – μετανάστες). Καμία λύση δεν μπορεί να
είναι προσωρινή μιας και το πρόβλημα δεν εμ-

φανίστηκε τώρα αλλά δημιουργείται εδώ
και χρόνια από τις χώρες που διαχειρίζονται τον παγκόσμιο πλούτο. 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.
ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΑ ΤΑ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ –
ΝΑ ΙΣΟΠΕΔΩΘΕΙ ΤΟ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΜΟΡΙΑ
ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑΞΙΚΑ, ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΟΤΕ ΚΑΙ
ΠΟΥΘΕΝΑ
Συλλογικότητα για τον κοινωνικό
αναρχισμό «Μαύρο & Κόκκινο», μέλος
Α.Π.Ο.-Ο.Σ.

ΚΑΜΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ

Το πρωί της Τετάρτης 6 Νοέμβρη, Ιρανός μαθητής δέχεται επίθεση έξω από
το 4ο γυμνάσιο Νεάπολης-Συκεών
από δύο κουκουλοφόρους φασίστες,
οι οποίοι τον χαρακώνουν στο χέρι και
τον απειλούν να μην ξαναπάει σχολείο.
Η επίθεση αυτή συμπληρώνει το παζλ
της βαρβαρότητας που διεξάγει κράτος
και παρακράτος απέναντι σε μετανάστες,
πρόσφυγες, αγωνιστές, όπως επίσης και
εναντίων κατειλημμένων και αυτοοργα-

νωμένων χώρων αγώνα. Αυτής που
συγκροτείται και πραγματώνεται μέσα
από τα συρματοπλέγματα, μέσα από το
ρατσιστικό δηλητήριο, μέσα από τους
αποκλεισμούς, τον φόβο, την ιδιώτευση,
το μίσος για το διαφορετικό, το δίκαιου
του δυνατού, την πολιτική εξαίρεσης και
του θανάτου, είτε αυτού στα σύνορα και
στα camps, είτε αυτού που ονομάζεται
πογκρόμ, είτε αυτού που συντελείται
για την περαιτέρω φτωχοποίηση και την
εξαθλίωση των από τα κάτω.

από την πορεία γειτονιάς που κάλεσε η συνέλευση No
Pasaran στις 6 Νοέμβρη 2019 σε αλληλεγγύη με την
κατάληψη στέγης προσφύγων και μεταναστών Νοταρά 26

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ
ΤΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ
ΔΕΝ ΧΩΡΑΝ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ
Στηρίζουμε την Μικροφωνική Συγκέντρωση : Πέμπτη 7/11 στο
ρολόι Νεάπολης, 18.00 και την
Πορεία : Παρασκευή 8/11 στο
ρολόι Νεάπολης, 18:00 που καλείται από την Αναρχική Μαθητική
Ομάδα «Αταξία»
Τοπικός Συντονισμος Α.Π.Ο.-Ο.Σ.

10 Νοέμβρη '19: από τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στις
κρατούμενες πρόσφυγες που πραγματοποιούν απεργία
πείνας από τις 2 Νοέμβρη στα κελιά της Πέτρου Ράλλη.

8 Νοέμβρη '19: από την πορεία που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη μετά την φασιστική επίθεση σε
14χρονο μαθητή από το Ιράν
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ΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΕΚΤΡΟΠΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ, ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΑ…

OI MHXANEΣ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΛΕΗΛΑΤΟΥΝ ΤΗ ΓΗ

Στο λιμάνι της Πάτρας όπου φυλάσσονται τα τμήματα των ανεμογεννητριών που πρόκειται να τοποθετηθούν στις βουνοκορφές.
Ανάρτηση πανό για την πορεία στην Καρδίτσα στις 12/10.

29 Σεπτέμβρη: παρέμβαση στην περιοχή όπου έχουν τοποθετήσει τα μηχανήματα τους οι ''επενδυτές’’ της ‘’ανάπτυξης’’ πάνω
από τον οικισμό Καμάρια με κατεύθυνση προς τη Νιάλα.

«Η ανάπτυξη ήταν, είναι και θα είναι καταρχάς ένας ξεριζωμός. (…) Ανάπτυξη
είναι ο οικονομικός πόλεμος (με τους νικητές του, αλλά ακόμα περισσότερο με
τους ηττημένους του), η ασυγκράτητη λεηλασία της φύσης, η καταστροφή των
διαφορετικών πολιτισμών».
Στις μέρες μας, ο γιγαντιαίος σχεδιασμός του ελληνικού κράτους για τη λεηλασία του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ντόπιων και παγκόσμιων πολιτικών και οικονομικών
ελίτ, και των ενεργειακών αναγκών του χρεοκοπημένου κρατικού–καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας θα επιφέρει ανυπολόγιστες καταστροφικές συνέπειες στα φυσικά οικοσυστήματα και στη δυνατότητα αξιοπρεπούς
διαβίωσης των ανθρώπων στους τόπους τους.
Πέραν των φαραωνικών εγκληματικών έργων που επιχειρούνται σήμερα,
όπως τα Υ/Η φράγματα στον Αχελώο (πρόσφατα επανήλθε στο προσκήνιο το
ζήτημα της εκτροπής του προς τη Θεσσαλία, ως συνέχεια της δήθεν αυτοτελούς σχεδιαζόμενης λειτουργίας των Υ/Η φραγμάτων στον άνω ρου του) και
τα ανοιχτά μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική, αναγγέλλονται ήδη και επιχειρούνται μια σειρά και άλλων καταστροφικών για τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες
σχεδιασμών σε πλήθος σημείων της χώρας: Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την
εγκατάσταση αιολικών βιομηχανικών ζωνών σε όλα τα ορεινά συγκροτήματα (με κορυφαίο παράδειγμα, σήμερα, το γιγαντιαίο πρότζεκτ που σχεδιάζεται
στην περιοχή των Αγράφων), τα προγράμματα φωτοβολταϊκών βιομηχανικών
ζωνών, την κατασκευή εκατοντάδων Υ/Η φραγμάτων σε πλήθος ποταμών και
χειμάρρων, την παράδοση αναρίθμητων φυσικών οικοτόπων στην τουριστική
βιομηχανία, τις εξορύξεις υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις σε όλο το έδαφος της ελληνικής επικράτειας, την καύση σκουπιδιών στο
Βόλο και βιορευστών σε Μεσολόγγι, Κιλκίς και αλλού ως «εναλλακτικό» καύσιμο και τρόπο διαχείρισης της υπερσυσσώρευσης των απορριμάτων και των
αποβλήτων που το ίδιο το υπερκαταναλωτικό σύστημα παράγει, την ιδιωτικοποίηση του νερού που ήδη συντελείται ή δρομολογείται σήμερα σε μια σειρά
από περιοχές (Πήλιο, Θεσσαλονίκη, φράγμα Πείρου στην Πάτρα).
Οι σχεδιασμοί αυτοί έρχονται να προστεθούν σε μια άνευ προηγουμένου
επιθετικότητα απέναντι στην κοινωνία και τη φύση, η οποία εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική πραγματικότητα, με το βάθεμα της αναδιάρθρωσης του πολιτικοοικονομικού συστήματος, στο όνομα της κρατικής – καπιταλιστικής ανάπτυξης, η οποία σε «περιόδους κρίσης» εμφανίζεται ως υπόθεση
εθνικού συμφέροντος. Μια αναδιάρθρωση με χαρακτηριστικά γενικευμένης
επιχείρησης εκποίησης δημόσιων φυσικών πόρων και εκτάσεων στο ιδιωτικό
κεφάλαιο που πραγματοποιείται από το ελληνικό κράτος υπό την κηδεμονία
της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. και εξελίσσεται παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό του
νομικού πλαισίου. Όπως ο νόμος του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
“Fast Track” και εκατοντάδες άλλα νομοσχέδια και υπουργικές αποφάσεις,
ώστε να αρθούν οποιεσδήποτε θεσμικές δεσμεύσεις υπήρχαν μέχρι σήμερα στην εκμετάλλευση και εμπορευματοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος,
όπως η προστασία της δασικής έκτασης, ο δημόσιος χαρακτήρας του αιγιαλού,
η υποχρέωση κατάθεσης περιβαλλο-ντικών μελετών στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα κ.ά.
Άλλωστε, σε παγκόσμιο επίπεδο οι συνθήκες άγριας εκμετάλλευσης της
φύσης και της κοινωνίας, επιφέρουν περαιτέρω υποβάθμιση της ζωής, τόσο
του ανθρώπου όσο και συνολικά του φυσικού κόσμου, εξαντλώντας τους φυσικούς πόρους και φτάνοντας μέχρι τα έσχατα όρια της διακινδύνευσης της
ίδιας της επιβίωσης, όπως έμμεσα ομολογείται από τους ίδιους τους κρατικούς
αξιωματούχους μιλώντας πλέον για ανεπίστρεπτες κλιματικές αλλαγές και περιβαλλοντική κρίση. Από τον Αμαζόνιο ως τη Σιβηρία, οι αποψιλώσεις και οι
εμπρησμοί των δασών, η μόλυνση των θαλασσών, το λιώσιμο των πολικών
πάγων, οι κλιματικές αλλαγές, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η συρρίκνωση της βιοποικιλότητας και η εξαφάνιση πλήθους ζωικών ειδών, είναι μερικά
μόνο μέρη της συνολικής οριακής περιβαλλοντικής κρίσης που δημιουργεί η
κρατική-καπιταλιστική επιθετικότητα. Γίνονται έτσι φανερά, τόσο το μέλλον που
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επιφυλάσσει και επιβάλλει σε όλους μας ο κρατικός–καπιταλιστικός πολιτισμός
της μόλυνσης και της ανάπτυξης που περνάει μέσα από την ένταση της επίθεσης
στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες, όσο και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά του αδιέξοδα.
20 Αυγούστου,
Είναι γεγονός πως, στην εποχή μας, ο φυσικός κόσμος δέχεται
μια άνευ συγκεντρώση στο
κατειλημμένο
ιστορικού προηγούμενου καταστροφική και λεηλατική επίθεση στο όνομα της ΒΟΞ
αξιοποίησης και της ανάπτυξής του προς όφελος δήθεν των ανθρώπων. Η επίθεση αυτή δεν γίνεται σε ένα μόνο σημείο του φυσικού κόσμου, σε ένα μόνο
ή ορισμένα στοιχεία του και δεν έχει σαν φορέα της γενικά τον άνθρωπο. Η κοινό πανό της αναρχικής ομάδας δυσήνιος ίππος, της συλλοεπίθεση γίνεται συνολικά στον φυσικό κόσμο και γίνεται από ένα ολόκληρο πο- γικότητας Μαύρο και Κόκκινο και της κατάληψης Libertatia στην
λιτικοοικονομικό σύστημα προς όφελος κατά κύριο λόγο της ολιγαρχίας που πορεία στην Καρδίτσα στις 12 Οκτώβρη
βρίσκεται στην κορυφή του. Κάθε σημείο που εκδηλώνεται αυτή η επίθεση και
κάθε στοιχείο που βάλλεται προς αξιοποίησή του στο όνομα της ανάπτυξης είναι
μέρος της ευρύτερης καταστροφής που υφίσταται το περιβάλλον και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Δεν έχει δηλαδή μόνο την τοπική του διάσταση ώστε η
αντίδραση να αφορά μια ομάδα ανθρώπων κάθε φορά, αλλά μια ευρύτερη διάσταση που αφορά πολλές ακόμα ομάδες ανθρώπων, ολόκληρη την κοινωνία.
Η υπεράσπιση του φυσικού κόσμου και η οργάνωση της ζωής σε αρμονία με αυτό, όπως και η υπεράσπιση του δημόσιου – ελεύθερου χώρου είναι
θεμελιώδεις παράγοντες για την εξέλιξη της κοινωνίας στην κατεύθυνση της
ελευθερίας, της αυτονομίας, της συλλογικοποίησης και της δημιουργικότητας.
Σήμερα, οι αγώνες υπεράσπισης του φυσικού κόσμου και του δημόσιου χώ- από τη συγκέντρωση έξω από το υπουργείο περιβάλλοντος στην
ρου που ξεσπούν σε σημεία όπου σχεδιάζεται η λεηλασία και καταστροφή τους Αθήνα, στις 7 Νοέμβρη 2019
και πλήττεται η δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων,
βρίσκονται συχνά εγκλωβισμένοι στα όρια του τοπικού, της θεσμικής διαμαρτυρίας, του νομικού πλαισίου, της αντιπροσώπευσης, της διαμεσολάβησης και
της ανάθεσης. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις συσπειρώνουν την πλειοψηφία
των κατοίκων των περιοχών που πλήττονται, ενώ αρκετές φορές προχωρούν
πέραν του θεσμικού πλαισίου διαμαρτυρίας αμφισβητώντας τους κρατικούς και
δημοτικούς παράγοντες και φορείς.
Απέναντι σε αυτήν τη συνθήκη απαιτείται μια συνολική κοινωνική αφύπνιση,
το ξεπέρασμα της ανάθεσης, της διαμεσολάβησης και της αδράνειας, το δυνάμωμα των κοινωνικών και ταξικών αγώνων, η συγκρότηση πλατιών, αυτοοργανωμένων, αντιθεσμικών μετώπων αντίστασης και η δημιουργία αναχωμάτων
σε κάθε σημείο που εκδηλώνεται η κρατική και καπιταλιστική επιθετικότητα. Από
την πλευρά μας, μην προσδοκώντας τίποτε ουσιαστικό από τους θεσμούς και
τους διαμεσολαβητές τους, και έχοντας βαθιά επίγνωση ότι οι λογικές ανάθεσης οδηγούν στην παραίτηση και την ήττα των κοινωνικών αγώνων, οργανώνουμε από τα κάτω τις αντιστάσεις μας στήνοντας αναχώματα στην επέλαση
κράτους και κεφαλαίου, με σκοπό να πυκνώσουν οι δεσμοί αλληλεγγύης και
συντροφικότητας των αγωνιζόμενων και να συντεθούν οι αρχές και οι θέσεις
τους στην κατεύθυνση μιας συνολικότερης επιλογής ρήξης με την εξουσία και
τις αντικοινωνικές επιταγές της. Στηρίζουμε τις τοπικές πρωτοβουλίες αντίστασης οι οποίες είναι ουσιαστικές για τη δυναμική και την εξέλιξη του αγώνα, και
απευθυνόμαστε ευρύτερα σε όλο τον κόσμο του αγώνα και την κοινωνία συνολικά πιστεύοντας ότι αυτοί οι αγώνες δεν αφορούν στενά τοπικά περιβαλλοντικά ζήτηματα, αλλά ένα κεντρικό πολιτικό ζήτημα.
Απέναντι στο δυστοπικό μέλλον που μας επιφυλάσσουν, υπάρχει η επιλογή
της αντίστασης και του αγώνα. Να τους θυμίσουμε τι συμβαίνει όταν η κοινωνία
παίρνει την κατάσταση στα χέρια της και αντιστέκεται μαζικά και μαχητικά στους
σχεδιασμούς τους. Οι κοινωνικές και ταξικές αντιστάσεις είναι ζωντανές και θα
νικήσουν!
Από τον Αχελώο, τα Άγραφα και τις Σκουριές …μέχρι την Κρήτη, τον Πατραϊκό, το Ιόνιο, το Βόλο και το Πήλιο και όπου αλλού εκδηλώνεται η κρατική- καπιταλιστική επιθετικότητα…
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!
αναρχική ομάδα «δυσήνιος ίππος» – μέλος της ΑΠO
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ

Σ

τις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου, ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ,
Μάικ Πομπέο, θα βρεθεί στην Αθήνα στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ του ελληνικού και του αμερικανικού κράτους,
και προκειμένου να υπογράψει συμφωνίες οι οποίες ενισχύουν σημαντικά την παρουσία του πλέον δολοφονικού μηχανισμού του πλανήτη, του κράτους των ΗΠΑ, στην Κρήτη, τη Θεσσαλία και την Αλεξανδρούπουλη. Στη συμφωνία, της οποίας αρχικός δημιουργός είναι
η κυβέρνηση του Σύριζα και την οποία ολοκληρώνει η κυβέρνηση της
NΔ, περιλαμβάνεται: Η επ’ αόριστον παραχώρηση και «αναβάθμιση»
της βάσης της Σούδας, ένα ορμητήριο του αμερικανικού στρατού και
του ΝΑΤΟ με ιδιαίτερα κρίσιμη σημασία στον έλεγχο της Ανατολικής
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η «αναβάθμιση» της Νατοϊκής
βάσης στη Λάρισα με την παρουσία πολεμικών μη επανδρωμένων
αεροσκαφών και τη μόνιμη παρουσία επανδρωμένων πολεμικών
αεροσκαφών. Η χρήση σημαντικού τμήματος του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης ως ναυτικής νατοϊκής βάσης.
Η συμφωνία αυτή είναι μέρος της επιβολής βασικών κατευθύνσεων του κυρίαρχου μπλοκ εξουσίας, του Δυτικού, ενάντια στις κοινωνίες των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής. Η στρατιωτικοποίηση μεγάλων περιοχών και η εμβάθυνση του
ελέγχου, η ενίσχυση της παρουσίας των επαγγελματιών δολοφόνων,
η τεχνολογική αναβάθμιση των οπλοστασίων, είναι μέσα που χρησιμοποιούνται σε ένα σκοπό. Τον σκοπό του ολοκληρωτικού ελέγχου,
της ασφυκτικής κρατικής επιβολής και της προετοιμασίας για νέες
πολεμικές συρράξεις, περιφερειακές αλλά και γενικευμένες. Καθώς
η κρατική και καπιταλιστική δυστοπία δεν έχει να υποσχεθεί στους
πληβείους αυτού του κόσμου παρά φτώχεια και εξαθλίωση, και την
ώρα που οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί οξύνονται διαρκώς, το ΝΑΤΟ
αποτελεί τον χωροφύλακα-εγγυητή της αιματηρής «τάξης» του σύγχρονου ολοκληρωτισμού. Είναι η στρατιωτική υπερεθνική συμμαχία
που θέλει να επιβάλει δια πυρός και σιδήρου τα συμφέροντά των
κρατών-μελών της στην περιοχή.
Το ελληνικό κράτος ως αναπόσπαστο μέρος και το κράτος των
Η.Π.Α. ως η ηγέτιδα δύναμη αυτής της συμμαχίας επικυρώνουν και
αναβαθμίζουν τη συμφωνία τους, που μεταξύ άλλων και στα πλαίσια του «Στρατηγικού Διαλόγου» εμπεριέχει: Το «αντι»τρομοκρατικό
δόγμα, την ενίσχυση της συμμαχίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τον
έλεγχο των ενεργειακών πόρων, την επίταση λεηλασίας της τάξης

των εργαζόμενων και του φυσικού κόσμου μέσω μεγάλων επενδυτικών σχεδιασμών.
Ο υπουργός Εξωτερικών του κράτους των Η.Π.Α. Πομπέο και ο
Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός του ελληνικού κράτους συναντιούνται εκπροσωπώντας τις μπότες των στρατών κατοχής που παρελαύνουν στο εσωτερικό της Δύσης και στην καπιταλιστική περιφέρεια,
τη φρίκη του Γκουαντανάμο και της Μόριας, τη δολοφονική βία των
κατασταλτικών μηχανισμών ενάντια σε μειονότητες, μετανάστες,
αγωνιζόμενους, τα κάτεργα των φυλακών και τις εργασιακές γαλέρες. Εκπροσωπούν τα βομβαρδιστικά που ισοπεδώνουν πόλεις και
χωριά, και τον θάνατο για τους ξεριζωμένους στα σύνορα.
Εν μέσω της κατασταλτικής εκστρατείας που έχει εξαπολύσει το
ελληνικό κράτος στους κατειλημμένους χώρους, τις δομές του αγώνα και τις κοινωνικές και ταξικές αντιστάσεις, την ημέρα που η Αθήνα
θα βρίσκεται σε ένα τεράστιο κατασταλτικό κλοιό, η παρουσία των
αγωνιζόμενων στο δημόσιο χώρο είναι δρόμος ανοιχτός για να τον
διαβούν όσοι αρνούνται να δεχτούν την βαρβαρότητα.
Καλούμε στην διαδήλωση το πρωί του Σαββάτου, για να αντιπαραθέσουμε στο καθεστώς της εξαθλίωσης και του θανάτου, τη διεθνιστική αλληλεγγύη και τον αγώνα για ελευθερία και ισότητα. Για
να αντιπαραθέσουμε στις συμφωνίες των πολιτικά και οικονομικά
ισχυρών που προοικονομούν μια εμπόλεμη πραγματικότητα, τη συντροφικότητα των από τα κάτω. Για να αντιπαραθέσουμε στους κατασταλτικούς μηχανισμούς τις φωνές εκείνων που δεν υποτάσσονται
στο φόβο. Για να αντιπαραθέσουμε στον κόσμο της εκμετάλλευσης
και της υποταγής και στην δυστοπία που μας επιβάλλει, την μόνη
πραγματικότητα που αξίζει να βιωθεί: Την επανάσταση για την κοινωνική απελευθέρωση, τον κόσμο της Αναρχίας και του Ελευθεριακού
Κομμουνισμού.
ENANTIA ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΙ ΑΓΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΠΟΡΕΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 5/10
ΣΤΙΣ 12.ΟΟ, ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
Αναρχική Πολιτική Οργάνωση – Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων
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Στις 12 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Εξαρχείων συγκέντρωση που είχε καλεστεί από τις "αναρχικές-αντιεξουσιάστριες συντρόφισσες"
ενάντια στον αστυνομικό στρατό κατοχής και τις σεξιστικές επιθέσεις του.
Μετά το τέλος της συγκέντρωσης έγινε πορεία στην οποία προπορεύτηκε
γυναικείο μπλοκ. Δεκάδες αγωνιζόμενες γυναίκες στάθηκαν απέναντι από
τις αστυνομικές δυνάμεις που στρατοπεδεύουν στην οδό Τοσίτσα και καθημερινά προβαίνουν σε ομοφοβικές και σεξιστικές επιθέσεις ενάντια σε
όσες και όσους ζουν και παλεύουν στη γειτονιά. Για αρκετή ώρα μπροστά
στις διμοιρίες των ΜΑΤ φωνάζονταν συνθήματα. Η πορεία ολοκληρώθηκε
στην πλατεία Εξαρχείων όπου συντρόφισσες κρέμασαν πανό στέλνοντας
μήνυμα αλληλεγγύης στην επαναστατημένη Ροτζάβα.
Τη συγκέντρωση στήριξαν με κάλεσμα η «Πρωτοβουλία συντροφισσών
από τα Εξάρχεια» και η «Ομάδα ενάντια στην Πατριαρχία – Α.Π.Ο.|Ο.Σ.» και
συμμετείχαν πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες.

Κάλεσμα στήριξης της ομάδας ενάντια στην πατριαρχία της Α.Π.Ο.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ,
ΤΙΣ ΣΕΞΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

στε απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη τη γη μαζί με όλους τους καταπιεσμένους
αυτού του κόσμου απέναντι στους καθημερινούς μας δυνάστες. Από τις
Ζαπατίστριες στην Τσιάπας ως τις αντάρτισσες στη Ροτζάβα και από τις
γυναίκες αγωνίστριες στην Τουρκία και στις ΗΠΑ, αγωνιζόμαστε για να
ανατρέψουμε το σάπιο κόσμο της πατριαρχίας, του κράτους και του καπιταλισμού και να οικοδομήσουμε στα συντρίμμια του αυτόν της κοινωνικής ισότητας, της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης,
αυτόν της γυναικείας χειραφέτησης, της κοινωνικής αυτοδιεύθυνσης,
της αναρχίας και του ελευθεριακού κομμουνισμού.
Στηρίζουμε τη συγκέντρωση που καλείται το Σάββατο,
12/10, στην πλατεία Εξαρχείων, στις 12 μ.
ΝΟ PASARAN!
ΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΜΠΑΤΣΟΙ ΚΑΙ ΜΑΦΙΕΣ
Η ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο

ι εκλογές της 7ης Ιούλη σηματοδότησαν τη συνέχιση της επίθεσης
του κράτους και του κεφαλαίου απέναντι στους καταπιεσμένους. Η
νέα κυβέρνηση, στο πλαίσιο της ευρύτερης κατασταλτικής εκστρατείας
που έχει εξαπολύσει απέναντι στις κοινωνικές και ταξικές αντιστάσεις,
έχει θέσει στο στόχαστρο αναρχικούς, μετανάστες, πρόσφυγες, αγωνιστές και εργάτες, καταλήψεις και δομές του κινήματος, καταστρώνοντας νέους σχεδιασμούς για την πειθάρχηση και την καθυπόταξη τους.
Το κράτος επιχειρεί να μετατρέψει τα Εξάρχεια, μια γειτονιά με μακρά
ιστορία αντίστασης, μια γειτονιά που συμβολίζει την αυτοοργάνωση,
την εξέγερση και την αλληλεγγύη, σε ζώνη κατοχής, με έναν ολόκληρο
αστυνομικό στρατό να έχει στρατοπεδεύσει σε κάθε γωνιά, αφήνοντας
παράλληλα ανέγγιχτες τις ναρκοπιάτσες.
To κρατικό σχέδιο κατάκτησης εκδηλώνεται μεταξύ άλλων με ομοφοβικές και σεξιστικές επιθέσεις, παρενοχλήσεις και απειλές σε γυναίκες,
μαθήτριες, εργαζόμενες, και σε όσους και όσες ζουν και αγωνίζονται
στην περιοχή των Εξαρχείων. Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις επιτίθενται με ιδιαίτερη σφοδρότητα απέναντι σε αγωνιζόμενες γυναίκες,
με χλευασμούς, ξυλοδαρμούς και σωματική βία. Στις 14 Σεπτέμβρη,
μετά την πραγματοποίηση της μαζικής διαδήλωσης ενάντια στην κατασταλτική εκστρατεία, στο πλαίσιο της επίθεσης που εξαπολύθηκε με
ξυλοδαρμούς και χημικά σε όσους κινούνταν στην περιοχή, άνδρες των
ΜΑΤ χτύπησαν συντρόφισσες ασκώντας τους σεξιστική βία και απευθύνοντάς τους απειλές και προσβολές.
Οι σεξιστικές επιθέσεις των μπάτσων απέναντι σε αγωνιζόμενες, έχουν
ως στόχο, εκτός από την πειθάρχηση και την καταστολή της αντίστασης,
να τις τιμωρήσουν και να τις εξευτελίσουν που και ως γυναίκες επέλεξαν
να εξεγερθούν και να αγωνιστούν ενάντια στο κράτος, το κεφάλαιο, τους
ναρκέμπορους και την καταστολή. Ως αγωνιζόμενες, ως αναρχικές και
ως γυναίκες στεκόμαστε αλληλέγγυες με τις συντρόφισσες και με όσους
και όσες βιώνουν τη βία των δυνάμεων καταστολής. Στεκόμαστε αλληλέγγυες η μία στην άλλη και όλες μαζί οργανωνόμαστε και αγωνιζόμα-
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Ζωρζ Αμπνταλλά: o μακροβιότερος πολιτικός κρατούμενος στην Ευρώπη

Ο

Ζ. Αμπνταλλά βρίσκεται κρατούμενος
για 35 χρόνια στις φυλακές του γαλλικού κράτους. Δραστηριοποιήθηκε πολιτικά
στις αρχές της δεκαετίας του 1970, σε νεαρή ακόμα ηλικία, μέσα από τις γραμμές του
Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης, και αργότερα συμμετείχε στην
ίδρυση της Ένοπλης Επαναστατικής Λιβανέζικης Φράξιας. Μέχρι τη σύλληψή του πολέμησε
ενάντια στο ισραηλινό κράτος και το καθεστώς
κατοχής που επέβαλε σε μεγάλο μέρος των
παλαιστινιακών εδαφών και στον νότιο Λίβανο. Ήδη, μετά τον πόλεμο των έξι ημερών το
1967 και τον αραβο-ισραηλινό πόλεμο του
1973, το Ισραήλ είχε επεκτείνει την κυριαρχία
του στην παλαιστινιακή γη, και η αυξανόμενη
επεκτατικότητα του οδήγησε στην εισβολή του
στον νότιο Λίβανο αρχικά και στην προέλασή
του λίγα χρόνια αργότερα, το 1982, μέχρι την
πρωτεύουσα Βηρυττό και τη σφαγή χιλιάδων
παλαιστινίων στη Σάμπρα και τη Σατίλα.

Παρά το γεγονός ότι από το 1999 δικαιούται την υφ’ όρον αποφυλάκισή του, όλες
οι αιτήσεις του απορρίπτονται από το γαλλικό
κράτος που ευθυγραμμίζεται με την εκδικητική
απαίτηση του κράτους των ΗΠΑ και του Ισραήλ
να παραμείνει φυλακισμένος εξαιτίας της αγωνιστικής του στάσης όλα αυτά τα χρόνια.
Η υπόθεση του Αμπνταλλά είναι συνδεδεμένη με τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού,
ο οποίος στις μέρες μας με μεγάλο κόστος σε
ανθρώπινες ζωές επιχειρεί με μαζικές και καθημερινές διαδηλώσεις να
σπάσει τον ασφυκτικό αποκλεισμό
που έχει επιβληθεί στη Λωρίδα της
Γάζας – από γης, αέρος και θάλασσας- με το “τείχος ασφαλείας” που
κατασκέυασε το Ισραήλ και τις επιδρομές του ισραηλινού ναυτικού και
αεροπορίας.
Στις 24 Οκτωβρίου, ημέρα που
ο Ζ.Αμπνταλλά συμπλήρωνε 35

Ανακοίνωση του Συντονιστικού των Μαπούτσε
CAM σχετικά με τις κινητοποιήσεις στη Χιλή

Σ

το λαό – έθνος μαπούτσε, σε αλληλεγγύη με τον αγωνιζόμενο χιλιάνικο λαό,
ως Συντονιστικό Αράουκο – Μαγιέκο δηλώνουμε το εξής:
– Kiñe: Ότι μπροστά στο ξέσπασμα του
χιλιάνικου λαού ενάντια στην κατεστημένη
τάξη, το σύνολο των καταπιεστικών αστικών θεσμών και των νεοφιλελεύθερων
πρακτικών τους, εν πρώτοις, είμαστε αλληλέγγυοι με τα δίκαια κοινωνικά αιτήματα, τα
οποία, αν καταλαβαίνουμε καλά, δεν έχουν
πολιτική καθοδήγηση από την επαναστατική
αριστερά, ωστόσο όντως αντιπροσωπεύουν
τη δίκαιη και αξιοπρεπή κραυγή ενός λαού
καταπιεσμένου από τις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές, που βρέθηκε σε κρίση εξαιτίας της
απληστίας και της φιλοδοξίας των ισχυρών,
οι οποίοι δε διστάζουν να επιβάλουν με αίμα
και σφαίρες τις νεοφιλελεύθερες, εξορυκτικές και αρπακτικές πρακτικές τους, ισοπεδώνοντας τα εδάφη και τα δικαιώματα των
ανθρώπων γενικά.
– Epu: Ότι, στο πλαίσιο αυτών των διαποτισμένων με επαναστατικότητα, οργή και
αξιοπρέπεια αγώνων, διεκδικούμε το νόμιμο δικαίωμα στην εξέγερση από την πλευρά
του καταπιεσμένου χιλιάνικου λαού, μια και
η νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση επιβάλλει
οικονομικές πολιτικές που ευνοούν μόνο
τους μεγάλους οικονομικούς ομίλους και,
την ώρα των κινητοποιήσεων, δε διστάζει
να απαντήσει με άγρια καταστολή ενάντια
στις αντιστάσεις, βγάζοντας ακόμα και τους

στρατιωτικούς στο δρόμο, οι οποίοι κουβαλάνε στο ιστορικό τους μόνο γενοκτονία για
το λαό μαπούτσε και σφαγές για την εργαζόμενη τάξη και τα οργανωμένα λαϊκά τμήματα
και οι οποίοι ξεδιάντροπα ακόμα δείχνουν
τα αιματοβαμμένα από τη δικτατορία του
Πινοσέτ χέρια τους, πάντα με το σκοπό να
προστατεύσουν την ολιγαρχία που καταπιέζει, τόσο τους Χιλιανούς όσο και τους Μαπούτσε.
– Küla: Σε αυτό το ίδιο πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τον αγώνα του μαπούτσε
λαού μας, κάνουμε έκκληση να δοθεί συνέχεια με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στην
εδαφική διαμάχη και στην αντίσταση ενάντια
στην αστική εξουσία, όπως συνεχίζουμε να
το κάνουμε εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.
Να εργαστούμε και να αγωνιστούμε χωρίς ανακωχή και χωρίς φόβο μέχρι την οριστική έξωση των εταιριών υλοτομίας, των
υδροηλεκτρικών σταθμών και όλων των
υπολοίπων καπιταλιστικών επενδύσεων
που έχουν βρει καταφύγιο σε αυτό το νεοαποικιακό καθεστώς. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μόνο μέσα από εκφράσεις αντίστασης και από συνεπείς οργανώσεις του
λαού – έθνους μας μαπούτσε, ενωμένες σε
μία πολιτική και επαναστατική πρόταση για
την εθνική απελευθέρωση των Μαπούτσε,
βασισμένη στις στρατηγικές μας γραμμές για
την εθνική ανοικοδόμηση μέσα από την αντίσταση και τον εδαφικό έλεγχο.

χρόνια φυλάκισης, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στην Πάτρα (στο
Γαλλικό προξενείο) και στην Αθήνα (στην Γαλλική πρεσβεία).
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΕΖΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΖΩΡΖ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ
ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗ ΜΑΧΟΜΕΝΗ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

– Meli: Δε χωράει αμφιβολία ότι αυτή η
διαδικασία εθνικής απελευθέρωσης των
Μαπούτσε θα φανεί καλύτερα στον ορίζοντα όταν οι καταπιεσμένοι και οι καταπιεσμένες του χιλιάνικου λαού αρχίσουν να
εγείρουν ένα αληθινό αριστερό πρόγραμμα
με λαϊκές ρίζες και με εκπροσώπηση των εργαζομένων και των επαναστατών, που δε θα
πέφτει στους φθαρμένους πλέον τρόπους
άσκησης πολιτικής, με μικροαστούς ψευτοηγέτες, προδότες και λακέδες που εκπροσωπούνται από το Frente Amplio (Ευρύ Μέτωπο) και τη Νέα Πλειοψηφία (Nueva Mayoría).
– Kechu: Τέλος, καλούμε το λαό – έθνος
μας μαπούτσε να συνεχίσει την ανοικοδόμηση, να δώσει συνέχεια στη διαδικασία, να
δυναμώσει και να αυξήσει την αντίσταση δημιουργώντας νέα Όργανα Εδαφικής Αντίστασης (ORT) και ομάδες μάχης. Να συνεχίσει
τον εδαφικό έλεγχο και τις νόμιμες διεκδικήσεις για την υπεράσπιση των εδαφών μας
(Wallmapu). Στέλνουμε τον καλύτερο χαιρετισμό μας στη δυσαρέσκεια των καταπιεσμένων που είναι και δική μας, στις πράξεις
αντίστασης μπροστά στους πραγματικούς
εχθρούς, τους καπιταλιστές, τους ισχυρούς!!
Ο αγώνας των Μαπούτσε είναι για τη γη και
την αυτονομία, για την εθνική ανοικοδόμηση,
θέτοντας τις βάσεις για μία αληθινή εθνική
απελευθέρωση των Μαπούτσε.
Η εθνική απελευθέρωση των Μαπούτσε θα επιτευχθεί μόνο μαζί με την
απελευθέρωση του χιλιάνικου λαού!!!
WEUWAIÑ – MARRICHIWEU!!!
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΡΑΟΥΚΟ – ΜΑΓΙΕΚΟ
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Τ

ο πρωι της Τρίτης 15 Οκτωβρίου είκοσι περιπου σύντροφοι των
ομάδων Μαύρο & Κοκκινο – Libertatia (μελη της ΑΠΟ) πραγματοποιήσαμε παρέμβαση στην είσοδο του Τουρκικού Προξενειου στην
Θεσσαλονίκη ως κίνηση αλληλεγγύης στον αγώνα του λαου της Rojava και
εναντια στην εισβολή της Τουρκιας στα εδάφη της Βορειοανατολικης Συρίας.
Ανοίχτηκε πανό και φωναχτηκαν συνθηματα υπέρ των Κούρδων αγωνιστών
που υπερασπίζονται τα εδαφη και τις κατακτήσεις του Συνομπονδιακού μοντέλου Αυτοδιοίκησης της περιοχής τους. Οι διμοιρίες των ΜΑΤ που φυλάσσουν
το Προξενείο επιχείρησαν να υπερκαλύψουν τον αρχικό αιφνιδιασμό τους δείχνοντας υπερβάλλοντα ζήλο στην απώθηση των συγκεντρωμένων στο απέ-

ναντι πεζοδρόμιο. Χαρακτηριστικά έσπρωχναν τους συντρόφους πανω στον
κεντρικό δρομο της Αγιου Δημητρίου ενω διέρχονταν αυτοκίνητα. Ασφαλώς
το μένος τους πολλαπλασιάστηκε όταν συνειδητοποίησαν οτι έχουν να κάνουν
με αναρχικούς, οι οποίοι αψήφησαν τη δύναμή τους και τους προκάλεσαν
αναγκάζοντας τους να διακόψουν προσωρινά το πρωινό καφεδάκι. Η κίνηση μας αυτη έρχεται σε συνέχεια της μαζικής παρουσιας των αναρχικών στη
διαδήλωση του προηγουμενου Σαββάτου 12/10 όπου η επίσης πολυ μαζική
συμμετοχή των Κούρδων της Θεσσαλονίκης βρήκε και πάλι απέναντί της στο
Τούρκικο Προξενείο μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις που δεν επέτρεψαν στην
πορεία να συνεχίσει μεχρι την πόρτα του.

Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στη μαχόμενη Ροτζάβα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΘΑ ΗΤΤΗΘΕΙ!

Τ

ο κράτος της Τουρκίας αναζητά
έναν νέο πόλεμο με την εχθρότητα των παλαιών πολιτικών του, με τα
τανκς, τα κανόνια, τα μαχητικά αεροσκάφη και τους πολεμοκαπηλούς του.
Στα εδάφη που ζούμε, το κοινοβούλιο,
το οποίο σχεδόν ποτέ δεν λειτούργησε
μετά τις αλλαγές που ονομάστηκαν ως
«προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης»,
συγκλήθηκε αμέσως με ατζέντα του
τον πόλεμο. Τα μέλη του σήκωσαν τα
χέρια τους, ψηφίζοντας τον πόλεμο. Εκείνοι που σε κάθε ευκαιρία
υποστήριζαν πως «ο Ερντογάν οδηγεί 80 εκατομμύρια ανθρώπους στην καταστροφή», δεν δίστασαν αυτή τη φορά να υποστηρίξουν τον πόλεμο.
Δεν έχει περάσει καν μια δεκαετία από την αρχή του πολέμου,
στον οποίο πολλά κράτη έπαιξαν τον ρόλο τους στην Συρία. Το
τουρκικό κράτος, όπως και πολλά άλλα, συνεχίζει να λειτουργεί
σα να μην συμβάλλει στο να ξεκινήσει και να επεκταθεί ο πόλεμος.
Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση, το τουρκικό κράτος αποφάσισε να εισέλθει και πάλι στην περιοχή που έχει εν μέρει καταλάβει,
με τη δικαιολογία πως «προστατεύει την εδαφική του ακεραιότητα». Οι κεφαλές του κράτους δεν ντράπηκαν να μιλούν για ειρήνη,
ούτε και να βαφτίζουν τον πόλεμο, τον οποίο εξαπολύουν για τα
δικά τους συμφέροντα, ως ειρήνη. Στο πλαίσιο της πολεμικής επιχείρησης με την ονομασία «Πηγή της Ειρήνης», επιστρατεύτηκαν
αμέσως τα πολεμικά αεροπλάνα και ειδικότερα οι τυφλές αεροπορικές επιθέσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν μπροστά τα μάτια των
κρατών και της κοινής γνώμης που υποτίθεται ότι «καταδικάζουν»
το τουρκικό κράτος.
Παράλληλα με την απόσυρση των στρατευμάτων τους, οι ΗΠΑ
ανακοινώνουν πως ο ατέρμονος πόλεμος «τελειώνει για εκείνους» και προσθέτουν πως το τουρκικό κράτος θα πρέπει να αποδεχτεί τις ορδές του ISIS, τις οποίες η Ευρώπη αρνείται να δεχτεί.
Το κράτος που επέβλεψε και έστρωσε τον δρόμο για τις σφαγές

των συντρόφων, των αδερφών και
των φίλων μας στον τόπο κατοικούμε,
τώρα αναλαμβάνει την κηδεμονία του
ISIS. Ο πόλεμος αυτός, που ξεκίνησε
μια μέρα πριν την επέτειο μιας από τις
μεγαλύτερες σφαγές που συνέβησαν
σε αυτόν τον τόπο, της Σφαγής της
10ης Οκτώβρη, όταν πάνω από εκατό άνθρωποι που συμμετείχαν σε μια
συνάντηση για την ειρήνη δολοφονήθηκαν, προμηνύει νέες σφαγές.
Τα κρατικά ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν την
πολιτική του πολέμου. Δεν έχει περάσει καιρός από τότε που τα
μέσα συντάσσονταν με την αντι-μεταναστευτική ρητορική, ρωτώντας τους Σύρους για το «τι πρόκειται να κάνουν στον τόπο
μας». Ωστόσο, δεν ρωτούν τι γυρεύουν οι στρατιώτες του τουρκικού κράτους στα εδάφη που κατοικούν οι Σύροι. Τα μέσα που
υποτίθεται ότι έχουν το καθήκον να «ενημερώνουν το κοινό»,
εξακολουθούν να προωθούν τον πόλεμο και να αποσιωπούν τις
σφαγές. Τα μέσα, που δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο παρά
να νομιμοποιούν την πολεμική στρατηγική του τουρκικού κράτους,
συνεχίζουν να διαχέουν τα ψέματα του μέσα από την ηρωική τους
ρητορική.
Όλοι οι πόλεμοι που διεξάγουν οι δυνάμεις για τα δικά τους
συμφέροντα είναι σφαγές. Κάθε πόλεμος που προωθείται από
εθνικιστικές και μιλιταριστικές πολιτικές είναι σφαγή. Κάθε σφαίρα, κάθε βόμβα που στοχεύει τους καταπιεσμένους, στοχεύει την
ελευθερία.
Κάθε πόλεμος που στοχεύει την ελευθερία είναι
καταδικασμένος να ηττηθεί.
Δεν μπορούν να κερδίσουν τον πόλεμο, ούτε να
δικαιολογήσουν τις σφαγές που θα διαπράξουν.
Κάθε κράτος που πολεμά τους λαούς θα ηττηθεί!
Επαναστατική Αναρχική Δράση / DAF
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Α

πό τις 9 Οκτωβρίου εξελίσσεται η νέα και ολομέτωπη στρατιωτική επίθεση του τουρκικού κράτους με τους μισθοφόρους του
ενάντια στην επαναστατημένη Rojava. Η εισβολή στα απελευθερωμένα εδάφη του αγώνα ξεκίνησε, αφού πρώτα είχε προηγηθεί στις
6/10 η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ για αποχώρηση των
αμερικανικών στρατευμάτων, δίνοντας το πράσινο φως στην επιθετική εκστρατεία του τουρκικού κράτους. Η επίθεση αυτή είχε προα-

τους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ευρώπης Φρούριο, την
περαιτέρω φτωχοποίηση, εξαθλίωση και ενταντικοποίηση της εκμετάλλευσης των από τα κάτω μέχρι την καταστροφή και λεηλασία της
φύσης και ολόκληρων κοινωνιών. Από το καθεστώς έκτακτης ανάγκης και την καταστολή των μεγάλων διαδηλώσεων στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις, μέχρι τα σύννεφα πολέμου στην Τσιάπας απέναντι
στους Ζαπατίστας, τις συλλήψεις και τις φυλακίσεις των Τούρκων
αναρχικών και κομμουνιστών που εναντιώνονται στο φασιστικό καθεστώς του Ερντογάν, την αστυνομική κατοχή στα Εξάρχεια, το χτύπημα στους αυτοοργανωμένους χώρους και τις δομές του αντικρατικού και αντικαπιταλιστικού αγώνα.
Είναι αυτός ακριβώς ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός που γεννά πολέμους, θανάτους, προσφυγιά, φτώχεια και εξαθλίωση, που έρχεται
να καταστείλει οποιαδήποτε αντίσταση στην επέλασή του, υπενθυμίζοντάς μας ότι στην τελική πάντα η κυρίαρχη σύγκρουση θα είναι
μεταξύ κράτους και κεφαλαίου από την μία, και της χειραφετητικής
και απελευθερωτικής δυνατότητας του ανθρώπου από τα δεσμά της
εκμετάλλευσης και καταπίεσης από την άλλη. Μία σύγκρουση που
έρχεται από τα βάθη της ιστορίας, η πάλη ενάντια στον παρηκμασμένο κόσμο της εξουσίας, και διατρέχει όλες τις μεγάλες επαναστατικές
στιγμές στην ανθρώπινη ιστορία.
Ο επαναστατημένος λαός της Ροτζάβα, έχοντας ως πρόταγμα τον
δημοκρατικό συνομοσπονδισμό δεν στοχεύει στην δημιουργία ενός
ακόμη έθνους-κράτους, αντικαθιστώντας την πρότερη καταπίεση
με μία καινούργια. Έχοντας στον πυρήνα του την οικολογία και την
γυναικεία χειραφέτηση, φέρνοντας μία πολυπολιτισμική ταυτότητα
καθώς συνενώνει Κούρδους, Άραβες, Ασύριους και άλλες πληθυσμιακές ομάδες, χτίζει δομές κοινωνικής οργάνωσης και αυτοάμυνας απέναντι στις κρατικές, καπιταλιστικές και φασιστικές επιθέσεις.
Ξεπερνάει τα σύνορα της Συρίας και εμπνέει πληθυσμούς στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, προτάσσοντας ένα μοντέλο κοινωνικής αυτόοργάνωσης των από τα κάτω μέσω της συλλογικής αυτοδιοίκησης,
ανταγωνιστικό ως προς τον εξουσιαστικό, κρατικό και καπιταλιστικό
τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας.
ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ναγγελθεί από τον Ερντογάν και αποτελεί την τρίτη πράξη της εισβολής του τουρκικού κράτους στην Συρία, με πιο πρόσφατη επίθεση
αυτή της κατάληψης του Αφρίν από τον τουρκικό στρατό.
Είναι εμφανές ότι αυτό που διακυβεύεται είναι η ίδια η ύπαρξη της
επαναστατημένης Rojava και των πληθυσμών της, η οποία απειλείται
να καταπνιγεί στο αίμα. Όλες οι μεγάλες κουρδικές συνοριακές πόλεις και τα χωριά βρίσκονται υπό συνεχή βομβαρδισμό, σε μία έκταση εκατοντάδων χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς ήδη
από την πρώτη ημέρα, ανάμεσά τους και παιδιά. Ο λαός της περιοχής
εξαναγκάζεται σε εκτοπισμό, προκειμένου να σώσει την ίδια του τη
ζωή. Οι μαχητές και μαχήτριες των SDF και YPG/YPJ αφού ήρθαν
αντιμέτωποι πρώτα με το τέρας του ISIS το οποίο και κατατρόπωσαν,
πληρώνοντας πολύ βαρύ έμψυχο τίμημα, καλούνται να υπερασπιστούν την ίδια τους την γη και την ελευθερία για μία ακόμη φορά.
Σε παγκόσμιο επίπεδο ο κόσμος του κράτους και των αφεντικών,
ο κόσμος της εξουσίας, έχει κηρύξει πόλεμο ενάντια στα πληβειακά
στρώματα και την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, ενώ κάθε κομμάτι
της κοινωνικής βάσης που επιλέγει να εναντιωθεί στις επιταγές των
κυρίαρχων, αυτό που έχει να αντιμετωπίσει είναι η άγρια καταστολή,
οι διώξεις, οι φυλακίσεις και ο θάνατος. Από τους χιλιάδες νεκρούς
πρόσφυγες και μετανάστες σε όλη την Μεσόγειο και τον εγκλεισμό
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