




Είμαστε άτομα που έχουμε συναντηθεί στους κοινωνικούς-
ταξικούς αγώνες. Κρίναμε σκόπιμο να συλλογικοποιήσουμε τις
αντιστάσεις μας και μετά από διαδικασίες πολιτικής
συγκρότησης, σχηματίσαμε τη συλλογικότητα Azadî.

Επιθυμούμε να δράσουμε προωθητικά-συμπληρωματικά στο
τοπικό και στο ευρύτερο κίνημα, μακριά από παθογένειες,
ελιτισμούς και ατομικισμούς. Να επηρεάσουμε και να
επηρεαστούμε, στοχεύοντας στη σύνδεση των αγώνων.

Δεν θα μπορούσαμε παρά να λειτουργούμε με βάση τις αξίες
της ελεύθερης κοινωνίας για την οποία παλεύουμε. Η ισοτιμία, η
αλληλεγγύη, η αυτοοργάνωση, ο αντιρατσισμός/αντιφασισμός, ο
αντισεξισμός, ο διεθνισμός, είναι οι βασικοί πυλώνες της
συλλογικότητας. Μέσω των οριζόντιων αντι-ιεραρχικών
διαδικασιών, προωθούμε τον κοινωνικό ταξικό πόλεμο και το
ευρύτερο συμφέρον των καταπιεσμένων.

Εχθρευόμαστε κάθε εξουσία, την έννοια της ιδιοκτησίας και
τις δομημένες ανταγωνιστικές κοινωνικές σχέσεις.
Ονειρευόμαστε και ραδιουργούμε για ένα κόσμο λεύτερο, χωρίς
καμιά μορφή εξουσίας, χωρίς τάξεις, εκεί που η αλληλεγγύη, η
ισότητα και η συντροφικότητα δεν θα είναι προτάγματα, αλλά θα
είναι αυτονόητα και θα εφαρμόζονται στην πράξη.

Για την επαναστατική προοπτική
Για την ολική καταστροφή κράτους και κεφαλαίου
Για τον κομμουνισμό και την αναρχία

Συλλογικότητα Azadî.

Για επικοινωνία: azadi@espiv.net



Φθινόπωρο 2015 – Αρχές 2016

Πτώματα ανθρώπων πλέουν ασάλευτα στην λεκάνη της
Μεσογείου, ενώ στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να ρέουν
ποτάμια αίματος. Από τον πόλεμο στη Συρία μέχρι τα εγκλήματα
του κράτους του Ισραήλ, οι επιζώντες συνεχίζουν να δέχονται
έναν αδιάκοπο πόλεμο, από φονταμενταλιστές και
αλληλοσυγκρουόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα.

Στη δήθεν πολιτισμένη Δύση, βλέπουμε τα επιμέρους κράτη
της να επιδίδονται σε ένα κακοστημένο επικοινωνιακό παιχνίδι
που παράγει θάνατο. Η υψηλή τέχνη της “Realpolitik1” έχει
επιφέρει αμέτρητα θύματα στις εμπόλεμες ζώνες, καθώς και
ουσιαστικό πλήγμα στις όποιες ελευθερίες και διακαιώματα στο
εσωτερικό της Ευρώπης. Έπειτα από κάποια δεκάδες χρόνια
κράτους πρόνοιας2, η ελεύθερη αγορά παίρνει και πάλι πίσω τα
ηνία. Μηδενική ασφάλιση, ελαστικοποίηση των σχέσεων
εργασίας και μετατροπή κάθε κοινωνικής διεκδίκησης σε
“τρομοκρατία”. Το σώμα των από κάτω στον “δυτικό πολιτισμό”
προορίζεται να συναντήσει τις συνθήκες που επικρατούν στα
ασιατικά εργατικά κολαστήρια.

Οι αντιφάσεις που προκύπτουν από τις κρατικές εξωτερικές
πολιτικές, είναι συνεχείς και μακάβριες. Οι υπαίτιοι της
εξαθλίωσης των λαών της Αφρικής και της Ασίας είναι οι ίδιοι
που μέσω της στρατηγικής τους έχουν προκαλέσει τη
μετανάστευση και την προσφυγιά. Είναι οι ίδιοι που σε
συνδυασμό με την εντεινόμενη λιτότητα και ανέχεια προωθούν τη
ξενοφοβία και τρέφουν τον εθνικισμό και τον φασισμό, για να
διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Εν τέλει όμως, είναι και οι ίδιοι
που θα φροντίσουν να τροφοδοτηθεί με φθηνά και αναλώσιμα
εργατικά χέρια ο δυτικός καπιταλισμός.

Παράλληλα παρατηρούμε ότι οι περιφερειακές συγκρούσεις
όλο και πληθαίνουν και πλησιάζουν συνεχώς τη λεγόμενη
ανεπτυγμένη πρωτοκοσμική Ευρώπη. Εστίες ένοπλης σύγκρουσης
βλέπουμε να φουντώνουν, από το Μάλι, στον Νίγηρα και τη
Νιγηρία, στη Λιβύη· από τη δικτατορία της Αιγύπτου, στο βαθύ
κράτος της Τουρκίας και από το βαλκανικό σφαγείο της δεκαετίας
του '90 στην τώρα πια διχοτομημένη Ουκρανία, όπου ο
εθνικοσοσιαλιστικός παροξυσμός βρίσκεται στο οργασμικό
απόγειο του.

1.Ο όρος προέρχεται από τις κοινωνικές επιστήμες και αναφέρεται κυρίως στις κρατικές πολιτικές που δεν λαμβάνουν
υπόψιν τους, ιδεολογικές, κοινωνικές και ηθικές συνθήκες, αλλά μονάχα τους “πραγματικούς” παράγοντες της εκάστοτε κατάστασης.
2Μοντέλο κράτους το οποίο περιλαμβάνει πολλές δημόσιες παροχές, με στόχο την κοινωνική ειρήνη.
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Το κεφαλαιοκρατικό σύστημα βασίζεται στη σχέση
παραγωγής-κατανάλωσης με κυρίαρχο κίνητρο το συνεχώς
αυξανόμενο κέρδος. Η έννοια του κεφαλαίου δεν περιορίζεται
μόνο στα μέσα παραγωγής, αλλά περιλαμβάνει και τις σχέσεις
ιδιοκτησίας που καθιστούν δυνατή την ύπαρξη της υπεραξίας (η
οποία αντλείται από την εργασία των υποτελών στρωμάτων της
κοινωνίας) και την ιδιοποίηση αυτής από τους ιδιοκτήτες των
μέσων παραγωγής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο
βασικών πόλων, της κυρίαρχης αστικής τάξης και της εργατικής
τάξης, οπού μεταξύ τους υπάρχει διαρκής σύγκρουση
συμφερόντων. Από τη μία, η ισχνή μειοψηφία της αστικής τάξης
επιχειρεί να διατηρήσει και να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της σε
βάρος των καταπιεσμένων, ενώ από την άλλη η εργατική τάξη
(που θα έπρεπε να) αγωνίζεται για τη βελτίωση των όρων
διαβίωσης της, όπως και για τη συνολική ανατροπή του
καπιταλιστικού δίπολου. Ανάμεσα στους δύο πόλους βρίσκονται
τα μεσαία στρώματα, τα οποία (και ανάλογα με τις συνθήκες της
εκάστοτε συγκυρίας) είτε θα τείνουν προς την ανέλιξη στην
κοινωνική πυραμίδα, είτε θα προσομοιάζουν στα χαρακτηριστικά
της εργατικής τάξης.

Μετά το 1980 παρατηρείται η υποχώρηση του κεϋνσιανού3

οικονομικού μοντέλου που είχε επικρατήσει μετά τον 2ο
παγκόσμιο πόλεμο. Στη συνέχεια ακολουθεί επαναφορά στην
“αυτορύθμιση” των αγορών με τη νεοφιλελεύθερη4 θεώρηση, η
οποία διογκώνει τη χρηματοπιστωτική σφαίρα (το πραγματικό
χρήμα γεννάει πολλαπλάσιο πλασματικό χρήμα). Όλη αυτή η
κατάσταση διογκώνεται μέχρι το 2007, οπότε καταρρέει η αγορά
ακινήτων στις Η.Π.Α. , λόγω της αδυναμίας αποπληρωμής των
ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων χαμηλής φερεγγυότητας και
στη συνέχεια παρασύρεται το σύνολο σχεδόν των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως. Ειδικότερα, μετά
την κατάρρευση των αμερικανικών τραπεζικών κολοσσών
JP.Morgan και Lehman Brothers τον Σεπτέμβρη του 2008, όλα τα
κράτη σπεύδουν πανικόβλητα να διασώσουν τις τράπεζες τους.
Έτσι προκαλούνται σημαντικές δυσλειτουργίες στις χώρες του
πρώην ανατολικού μπλοκ. Λίγο αργότερα οι οικονομίες της
Ισλανδίας και της Λετονίας καταρρέουν ολοκληρωτικά.

3.Στο κεϋνσιανό μοντέλο, προβλέπεται η αναδιανομή του πλούτου, δηλαδή μέρους των κερδών του κεφαλαίου στις
κατώτερες τάξεις με την μορφή κοινωνικών και άλλων παροχών, προκειμένου να αμβλυνθεί η κοινωνική δυσαρέσκεια και
οι αναταραχές.
4.Το κοινωνικό πλαίσιο της θεώρησης αυτής, απαιτεί τη διάλυση των συνδικάτων, την κατάργηση των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας και την ελαχιστοποίηση του κράτους ως εγγυητή αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου.
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Στην προσπάθεια τους να αποτρέψουν την πτώχευση
αρκετών ευρωπαϊκών τραπεζών, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εγγυούνται
για τις τράπεζες. Αυτό μοιραία οδηγεί στη μετακύλιση μέρους των
λεγόμενων “τοξικών” ομολόγων και των ζημιών τους στα κράτη
και στις οικονομίες τους.Έτσι εκδηλώνεται μια δομική συστημική
κρίση του καπιταλισμού. Η τραπεζική-χρηματοπιστωτική κρίση5

εξελίσσεται σε κρίση δημόσιου χρέους· καθώς τα ευρωπαϊκά
κράτη (κυρίως αυτά του ευρωπαϊκού Νότου), αναλαμβάνοντας την
υποχρέωση να παρέχουν ζεστό χρήμα στις τράπεζες, κινδυνεύουν
να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους ή να εκδώσουν
ομόλογα. Ζητείται (ή και επιβάλλεται) λοιπόν, η παρέμβαση
οργανισμών -ή πιο πρόσφατα “θεσμών”- όπως το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο και τα συναυτώ.

H Ιρλανδία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και ο
“φορολογικός παράδεισος της Μεσογείου” (βλ. Κύπρος) εφαρμόζουν
τις “συνταγές” του Ταμείου, του ΟΟΣΑ6 και των οργάνων της ΕΕ.
Βέβαια, είναι ιστορικά καταγεγραμμένο ότι όπου το Ταμείο
προσέφερε τα “φώτα” του, υπήρξε μόνο φτώχεια, πείνα, δυστυχία,
καταστολή, ανεργία, κατάργηση κάθε πρόνοιας (όπου υπήρχε),
διάλυση των κρατικών δομών υγείας και εκπαίδευσης, επισφάλεια
και ελαστικές σχέσεις εργασίας με πενιχρούς μισθούς. Η Αφρική
εξακολουθεί να λιμοκτονεί, τα κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ
ξεπούλησαν έναντι πινακίου φακής τον πλούτο τους και τα κράτη
της Λατινικής Αμερικής -που ήταν από τα πρώτα που δέχτηκαν τις
“περιποιήσεις” του Ταμείου στα τέλη του '70- μόλις πρόσφατα
άρχισαν να ξεπερνούν τα τραύματα που τους άφησαν “τα παιδιά
από το Σικάγο”7.

5.Παγκόσμια κατάσταση απειλούμενης οικονομικής ύφεσης στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα.
6.Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης.
7.Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σικάγο των ΗΠΑ. Οι οικονομολόγοι της σχολής αυτής είναι υπέρμαχοι
τηςελεύθερης αγοράς (ελάχιστη συμμετοχή του κράτους σε οικονομικά ζητήματα) και του νεοφιλελεύθερου οικονομικού
δόγματος. Οι προτάσεις τους άρχισαν να εφαρμόζονται τη δεκαετία του '80 και ουσιαστικά αποτέλεσαν το τέλος του
κοινωνικου και προνοιακού κράτους(επιδόματα, άδειες, συλλογικές συμβάσεις κλπ).



Στις 23 Απριλίου 2010 και αφού η οικονομία του ελληνικού
κράτους παραπαίει, η κυβέρνηση επιλέγει τις “ζεστές αγκάλες”
του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής επιτροπής και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίοι και συγκροτούν από κοινού τον
μηχανισμό βοήθειας. Οι όροι του μηχανισμού στήριξης για τον
επιπλέον δανεισμό της χώρας, περιλαμβάνουν αυστηρά μέτρα
δημοσιονομικής προσαρμογής τα οποία οδηγούν σε μακροχρόνιες
πολιτικές λιτότητας. Άμεσα αυτό μεταφράζεται σε μεγάλες
περικοπές μισθών/συντάξεων/επιδομάτων/δημοσίων δαπανών και
παροχών, αλλαγή των ορίων συνταξιοδότησης, δυσβάσταχτους
φόρους (βλ. χαράτσι/ΕΝΦΙΑ) κ.α. , τα οποία οδηγούν σε επισφαλείς
συνθήκες εργασίας και τεράστια ποσοστά ανεργίας, ενώ
δημιουργούν ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής ανέχειας, υπό τις
επιταγές της διεθνούς και της ντόπιας οικονομικής ελίτ, με τη
σύμφωνη γνώμη των κυβερνώντων και των μικρών και μεγάλων
αφεντικών.

Τα πρώτα σημάδια των πολιτικών της οξυμένης λιτότητας
δεν αργούν να εμφανιστούν, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι της
μεσαίας τάξης προλεταριοποιείται βίαια, κι έτσι η κοινωνική οργή
συσσωρεύεται με γοργούς ρυθμούς. Τον Μάη του 2011 ξεκινούν οι
μαζικές συγκεντρώσεις των “αγανακτισμένων”, σε όλη την
επικράτεια του ελλαδικού χώρου. Τα βασικότερα αιτήματα που
εκφράστηκαν τότε, ήταν η παραίτηση του πολιτικού προσωπικού
και η αποχώρηση του μηχανισμού στήριξης. Άξιο αναφοράς της
περιόδου είναι η συμμετοχή ενός ετερογενούς πλήθους με
διαφορετικές ταξικές καταβολές, συμφέροντα και στοχοθεσίες· η
υιοθέτηση του προτάγματος της άμεσης δημοκρατίας μέσω
λαϊκών συνελεύσεων για τη λήψη αποφάσεων, όπως και ο
εισοδισμός του πατριωτικού/ακροδεξιού οχετού για τη δημιουργία
κλίματος εθνικής ενότητας (βλ. κακοί Γερμανοί, ξένοι κατακτητές
κτλ.). Οι “αγανακτισμένοι” συναντώνται με τις πανεργατικές
απεργίες, οργανώσεις της αριστεράς και συλλογικότητες του
αναρχικού χώρου, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα.

Τον Μάη και τον Ιούνη του 2011 ξεσπούν σφοδρές
συγκρούσεις, οι οποίες καταπνίγονται από τη σκληρή καταστολή,
αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες τραυματίες, ενώ οι πλατείες και οι
δρόμοι μετεξελίσσονται σε πεδία μάχης. Οι κυβερνώντες
λαμβάνουν το μήνυμα της κοινωνικής δυσαρέσκειας και το
καθεστώς γίνεται αποδέκτης τριγμών. Αναζητείται βαλβίδα
εκτόνωσης, που οδηγεί σε μία περίοδο 4,5 ετών σημαντικής
πολιτικής αστάθειας με οικουμενικές κυβερνήσεις, κυβέρνηση
τεχνοκρατών και “ειδικού σκοπού”. Κι ενώ είναι διάχυτο το
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αίσθημα πλήρους απαξίωσης προς το πολιτικό σύστημα, τα
“κινήματα” δεν κατορθώνουν να εμπνεύσουν και να πείσουν για
την αναγκαιότητα των αγώνων, την ώρα που η συντριπτική
πλειοψηφία των υποκειμένων των “αγανακτισμένων”
απογοητεύεται από την αποτυχία των κινητοποιήσεων και των μη
έμπρακτων αποτελεσμάτων.

Όλο αυτό το διάστημα του 2010-2015, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. (μέχρι
τότε ένα μικρό αριστερό κόμμα), καλλιεργεί συνεχώς σαν λύση,
κλίμα προσφυγής στις κάλπες, προκειμένου να απεμπλακεί η
χώρα από τον μηχανισμό στήριξης. Χρησιμοποιώντας λαϊκισμούς
και υποσχέσεις καταφέρνει να δημιουργήσει ελπίδες και
προσμονές για ένα καλύτερο αύριο μέσα από την αφομοίωση των
αγώνων, την αρπαγή πολιτικής υπεραξίας και τη μετουσίωση της
σε εκλογικά ποσοστά. Ο εύκολος και ανώδυνος δρόμος των
εκλογών, παράγει αποτελέσματα τον Γενάρη του 2015, φέρνοντας
τον μέχρι τότε “άφθαρτο” ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στην κυβέρνηση και
δημιουργώντας μια νέα πλέον σοσιαλδημοκρατία με την ίδια
βιτρίνα, απλά με διαφορετική ταμπέλα. Το κυβερνητικό παζλ
συμπληρώνεται από το ακροδεξιό αποκούμπι των ΑΝ.ΕΛ., το
οποίο εκφράζει τα αντιμνημονιακά συντηρητικά αντανακλαστικά
κομματιών της κοινωνίας. Στοχεύοντας στο ίδιο ακροατήριο,
βρίσκουν ευκαιρία να αναδυθούν από τον βούρκο και οι μαφιόζοι
ναζίδες της Χρυσής Αυγής.

Γενάρης 2015 - Φλεβάρης 2016

Πρώτη (και δεύτερη) φορά αριστερά και ένα χρόνο μετά, οι
συνθήκες παραμένουν ουσιαστικά ίδιες. Μετά τις φιλολαϊκές
ρητορείες, τις χαρές και τα πανηγύρια, οι μάσκες δεν έμειναν για
πολύ στις θέσεις τους. Οι χειρισμοί και οι πρακτικές του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. , αποδεικνύουν ξεκάθαρα τον αστικό του χαρακτήρα, ο
οποίος δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους προκατόχους του.

Όσο κι αν διατράνωνε την αντίθεσή του στη λιτότητα, η
αλήθεια είναι πως υπερψήφισε χωρίς ιδιαίτερες αναστολές το τρίτο
Μνημόνιο που περιλαμβάνει τα σκληρότερα μέτρα μέχρι σήμερα.
Όσο κι αν έταζε την ελπίδα, στηρίχθηκε στον φόβο παρουσιάζοντας
εαυτόν ως τον μοναδικό εγγυητή της κοινωνικής ειρήνης.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η διατήρηση των στρατοπέδων
συγκέντρωσης μεταναστών και του φράχτη του αίσχους στον Έβρο,
η καταστολή διαδηλώσεων, η εκκένωση καταλήψεων, κ.α. Όμως
το σημαντικότερο επίτευγμα κοροϊδίας είναι πως παρόλο την πλήρη
πολιτική του αποτυχία και ασυνέπεια (π.χ. μετατροπή του Όχι στο



δημοψήφισμα σε Ναι), έχει αποσπάσει σε μεγάλο βαθμό την
κοινωνική συναίνεση. Αυτό εξηγείται, διότι προβάλει συνεχώς, τη
μη ύπαρξη εναλλακτικού σχεδίου, τις διεθνείς πιέσεις, το άδειασμα
των αποθεματικών στα ταμεία, καταλήγοντας έτσι στη λογική του
μη χείρον βέλτιστον. Συμπληρώνεται επίσης από την έντονη
απαξίωση του πολιτικού συστήματος, η οποία φάνηκε στις
τελευταίες εκλογές μέσα από τα ποσοστά αποχής, την ύφεση της
δυναμικής των “κινημάτων” και γενικά της περιρρέουσας
ατμόσφαιρας απογοήτευσης. Εν ολίγοις, η “κοινή γνώμη” λέει,
“τους δοκιμάσαμε κι αυτούς, το προσπάθησαν, αλλά οι κακοί ξένοι
μας έχουν βάλει στο μάτι και μας πολεμάνε”. Μια τακτική εύπεπτη
και αποδοτική, όπως φαίνεται και εκ του αποτελέσματος των
τελευταίων εκλογών.

Μεγάλο κομμάτι των κινηματικών-προοδευτικών δυνάμεων
από την άλλη, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε κατάσταση
ύφεσης. Πολλοί ήταν αυτοί που είτε ανακάλυψαν την προοπτική
της ευημερίας στις υποσχέσεις του ΣΥ.ΡΙΖ.Α για βελτίωση του
καπιταλισμού, είτε παρασύρθηκαν από τη συγκυρία και δεν
στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Χάθηκε έτσι, μια μεγάλη
ευκαιρία στην οποία μπορούσε να σχηματιστεί ένα πλατύ
οριζόντιο κίνημα, που θα στεκόταν ανάχωμα, στην επίθεση που
δέχονται τα κατώτερα στρώματα.

Τέλος, μέσα σε όλη αυτή την ιδιαίτερη κοινωνικό-πολιτική
συνθήκη και με πρόσχημα την κρίση, παίρνουν σάρκα κι οστά οι
διαχρονικές επιδιώξεις των μικρών και μεγάλων αφεντικών
(καταστηματάρχες, εφοπλιστές, εργοστασιάρχες, πολυεθνικές
κτλ.). Κατακτήσεις εργατικών δικαιωμάτων που κερδήθηκαν μέσα
από αγώνες, διαγράφονται με αποφάσεις fast track, βοηθώντας
τους ήδη οικονομικά ισχυρούς να πλουτίσουν ακόμα περισσότερο.



Τα καπιταλιστικά καθεστώτα χρησιμοποιούν μια σειρά από
εργαλεία και μέσα προκειμένου να διατηρήσουν την κυριαρχία
τους. Επιχειρούν έτσι να σβήσουν τη φλόγα της πάλης των τάξεων
και να επιβάλουν την κοινωνική ειρήνη. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής
περιλαμβάνει την αποξένωση, τον ωχαδερφισμό, το lifestyle, την
αδιαφορία για τον συνάνθρωπο, το κυνήγι της καριέρας, κτλ. Όλα
τα παραπάνω στοχεύουν στον κατακερματισμό των
καταπιεσμένων, έτσι ώστε να μην μπορούν να αντιληφθούν την
ταξική τους θέση και τα συμφέροντά τους. Συμβαίνει όμως το εξής
παράδοξο· μεγάλο κομμάτι των υποτελών τάξεων εναντιώνεται
είτε στους διπλανούς του, είτε στα ευάλωτα κοινωνικά
στρώματα. Μετατρέπεται σε ουροβόρο όφι καταβροχθίζοντας τις
σάρκες του, ξερνώντας συντηρητισμό, ρατσισμό, ξενοφοβία,
πατριωτισμό και εθνικισμό και γενικότερα ότι πιο σάπιο έχει να
επιδείξει η ανθρώπινη ύπαρξη. Και ξαφνικά ως δια μαγείας, οι
υπεύθυνοι της κοινωνικής εξαθλίωσης δεν είναι οι από πάνω,
αλλά οι από κάτω. Μια λύση εύκολη, βολική και κυρίως ανέξοδη,
η οποία ορίζεται ως κοινωνικός κανιβαλισμός.

Ένας ακόμα βασικός πυλώνας της κυριαρχίας, είναι αυτός
της εθνικής ενότητας. Τα έθνη-κράτη έχουν διαμορφωθεί προς
όφελος του καπιταλισμού και της κερδοφορίας του κεφαλαίου·
λειτουργώντας μεταξύ τους ως συγκοινωνούντα δοχεία. Για την
εύρυθμη και απρόσκοπτη διαιώνιση της ύπαρξής τους, είναι
αναγκαία η δημιουργία ενός ιδεολογικού πολέμου με πρωταρχικό
του χαρακτηριστικό τον φόβο. Εφευρίσκονται έτσι συνεχώς,
εχθροί εντός και εκτός των τειχών, οι οποίοι τάχα απειλούν τις
“καλές και αγαθές” προθέσεις των εκάστοτε εξουσιαστών. Στη
συνέχεια αυτός ο φόβος πρέπει να περάσει στους από κάτω,
εκβιάζοντας και αποσπώντας την κοινωνική συναίνεση και την
εθνική ομοψυχία.

Απόρροια αυτής της διαδικασίας είναι η λεγόμενη εθνική
ενότητα. Σε ένα σύστημα που τα αφεντικά δεν έχουν κανένα κοινό
συμφέρον με τους εργάτες-άνεργους κτλ. , ένα συνονθύλευμα που
αποτελείται από media, φασίστες, πολιτικούς λακέδες,
καθεστωτικούς κ.α. , προσπαθεί να μας πείσει για το αντίθετο.
Είναι σαφές όμως, πως μια διαταξική οπτική της κατάστασης, δεν
μπορεί παρά να οδηγήσει στη συντήρηση της. Η εθνική ενότητα
λειτουργεί σαν αντίβαρο ως προς το θυμικό της ταξικής
καταγωγής. Γεννάει μία μεταφυσική αντίληψη που προσπαθεί να
διαγράψει την ταξική θέση του υποτελούς σώματος της κοινωνίας
μέσω μίας ρητορείας που προωθεί εθνοτικά-τοπικά στερεότυπα με
σκοπό τη διαρκή αναπαραγωγή και τη διαιώνιση τους. Δημιουργεί
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αίσθημα συλλογικής ευθύνης, ως προς την υπεράσπιση του τόπου,
των ηθών και των εθίμων, με βάση την εθνότητα. Το έθνος-κράτος
διαστρεβλώνει τα ιστορικά γεγονότα κατά το δοκούν, για να
δημιουργήσει συλλογική συναισθηματική φόρτιση.



Το μόνο μέσο που μπορεί να οδηγήσει στην εξάλειψη της
αδικίας και της καταπίεσης, είναι η κοινωνική επανάσταση. Η
επανάσταση θα είναι βίαια και ριζοσπαστική, καθώς ο εχθρός
είναι πάνοπλος και δεν θα αφήσει αναίμακτα και ειρηνικά τα
σύγχρονα ανάκτορά του. Δεν θα έρθει μέσα από εκλογές,
προσευχές και ευχολόγια, αλλά μέσα από συνεχή αγώνα και
συλλογική ταξική συνείδηση. Εκεί είναι που θα συγκρουστούν δύο
κόσμοι, αυτός που παράγει την εξαθλίωση και την ανέχεια, με
αυτόν της αντίστασης και της ελπίδας. Ένα σημείο τομής στο
χρονικό συνεχές.

Η επανάσταση δεν θα έρθει ούτε από ατρόμητους μαχητές,
ούτε από κανέναν σωτήρα, αλλά οφείλει να πραγματωθεί από την
ίδια την κοινωνία η οποία και θα ορίσει τα ακριβή
χαρακτηριστικά της. Μια σπίθα που θα μεταδοθεί μεταξύ των
καταπιεσμένων και θα αποτελέσει ένα συλλογικό φαντασιακό
όραμα και πράξη. Η διεθνής ιστορία είναι εδώ για να μας
επιβεβαιώσει. Ξεφυλλίζοντας κάποιες από τις φωτεινές της
σελίδες, βρίσκουμε πολλά ελπιδοφόρα παραδείγματα, από μικρές
νίκες σε απεργίες και τοπικούς αγώνες, μέχρι γενικευμένες
συγκρούσεις, εξεγέρσεις και επαναστάσεις έως και ολόκληρες
αυτοθεσμοθετημένες κοινότητες. Στο χέρι μας είναι λοιπόν να
(ξανα)κάνουμε εφικτή την ουτοπία και να οδηγηθούμε στην
ευτοπία.

Ωστόσο, το να φτάσουμε μέχρι εκείνο το σημείο δεν είναι
κάτι το απλό. Είναι αναγκαία η δημιουργία ενός κοινού τόπου
συνεύρεσης και συνδιαμόρφωσης, ο οποίος θα περιλαμβάνει ένα
ευρύ και πολύμορφο κίνημα αντίστασης και επαναστατικής
προοπτικής που θα λειτουργεί με οριζόντιους-ισότιμους όρους.
Ένα κίνημα με σαφείς θέσεις, πρόγραμμα και στόχους, μακριά
όμως από αποκλεισμούς, αφορισμούς, ιδεολογική καθαρότητα και
αγκυλώσεις. Η φαντασία, η όρεξη, η διάθεση και η επικοινωνία,
βασικά στοιχεία της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας, είναι τα
χαρακτηριστικά που μπορούν να δώσουν πνοή και σάρκα στον
αγώνα για την ανατροπή της βαρβαρότητας.

Το διακύβευμα που τίθεται είναι η αλλαγή της ως τώρα
νοοτροπίας και των μεταξύ μας σχέσεων. Τίποτα δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως παγιωμένο και ως ανέφικτο, όμως χρειάζονται ισχυρές
βάσεις που θα επιτρέψουν την καταστροφή του καπιταλιστικού
εποικοδομήματος. Κάτι τέτοιο θα συμβεί σταδιακά, εμπλουτίζοντας
τα πολιτικά μας εργαλεία, δημιουργώντας δομές αλληλεγγύης και
αλληλοβοήθειας, ξεκινώντας (και στηρίζοντας) αγώνες και εν γένει
προωθώντας μια πλατιά κουλτούρα αντίστασης. Οι κοινότητες
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αγώνα σε συνδυασμό με το θεωρητικό τους υπόβαθρο και την
αλληλεπίδραση μεταξύ των υποκειμένων αποτελούν αναχώματα
και έχουν την δυνατότητα να εμπνεύσουν αυτούς που θεωρούνται
λάδι στα γρανάζια του καπιταλισμού.



Η επανάσταση δεν είναι το πρόταγμα, αλλά το μέσο. Δεν
αποτελεί κάποιο μεταφυσικό γεγονός, ούτε θα αλλάξει τα πάντα
με ένα μαγικό ραβδί. Θα υλοποιηθεί από ανθρώπους, οι οποίοι στη
συνέχεια θα δημιουργήσουν μια νέα κοινωνία με διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Μια κοινωνία ελευθερίας, ισότητας και
αλληλεγγύης. Μια κοινωνία χωρίς χρήματα και ιδιοκτησία, αφού
δεν θα έχουν πια λόγω ύπαρξης. Μια κοινωνία που θα συνθέτει
και θα αποφασίζει από κοινού, σύμφωνα με τις ανάγκες της και
δεν θα βρίσκεται υπό τις επιταγές οποιουδήποτε αφέντη. Μια
κοινωνία που θα σέβεται και θα συνυπάρχει αρμονικά με τη φύση
και το περιβάλλον, και δεν θα τα αντιμετωπίζει σαν
εκμεταλλεύσιμα, κερδοφόρα προϊόντα. Ένα σύνολο κοινοτήτων,
οργανωμένο σε δίκτυα, συνεταιρισμούς, κολλεκτίβες και
ομοσπονδίες, στο οποίο θα υπάρχει αλληλοστήριξη και όχι
στυγνός ανταγωνισμός. Χωρίς φράχτες και σύνορα, αφού οι
μεταξύ μας διακρίσεις είναι ανώφελες. Χωρίς αποστειρωμένη
γνώση εγκλωβισμένη σε βαρετές αίθουσες και σε εργαστήρια
πολυεθνικών, αλλά ελεύθερη για το συλλογικό συμφέρον. Χωρίς
το κοινωνικό οικοδόμημα του έμφυλου διαχωρισμού, γιατί είναι
χαρακτηριστικό του παλιού, εξουσιαστικού κόσμου. Χωρίς
εξουσία και δυνάμεις καταστολής, αφού οι όροι λειτουργίας θα
συνδιαμορφώνονται και δεν θα επιβάλλονται.
Χωρίς προνομιούχους και υποτελείς, γιατί απλά είμαστε όλοι
ίσοι.

Σε κάθε περίπτωση όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να
οριστούν με απόλυτη ακρίβεια. Η επιτυχία της αυτοοργανωμένης
μετεπαναστατικής κοινωνίας θα είναι ένα διαρκές στοίχημα. Κάθε
ελεύθερη κοινότητα είναι αναπόφευκτο να αντιμετωπίσει
προβλήματα και εμπόδια, το ζητούμενο όμως είναι να βρεθούν οι
τρόποι διαχείρισης. Όπως μέσα από τις δυσκολίες, μαθαίνουμε και
συνεχίζουμε, έτσι και μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες θα
λειτουργούμε και θα βελτιωνόμαστε. Η κοινωνία έχει όλες τις
δυνατότητες να γνωρίζει και να επιλύει τα ζητήματα που
προκύπτουν, πολύ καλύτερα από αυτούς που την θέλουν
υποταγμένη. Μονάχα τότε μπορεί να εξαλειφθεί η καταπίεση και η
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο σε όλο τον πλανήτη. Όταν οι
από τα κάτω αυτού του κόσμου εκπληρώνοντας το ιστορικό τους
καθήκον, σπάσουν τις αλυσίδες τους και τολμήσουν την έφοδο
στον ουρανό.
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