
Πολίτες της Κόλασης µια λύση σας µένει, Επιστροφή στο Όνειρο.

Για να διαβάζεις αυτό το κείµενο σηµαίνει πως βρεθήκαµε στον δρόµο ή πως συναντηθήκαµε σε κάποια απεργιακή 
κινητοποίηση, σε κάποια συνέλευση, σε έναν κοινό τόπο µε κάποιους κοινούς πολιτικούς στόχους, γιατί όσο καίει 
εσένα να αλλάξει αυτή η σάπια κοινωνία, άλλο τόσο µας καίει και εµάς. Μας καίει γιατί δεν µπορούµε άλλο ζούµε σε 
ένα χώρο και χρόνο µε όλους να συµφωνούν "πως πρέπει να κάνουµε κάτι" φρικαρισµένοι µε όλα όσα συµβαίνουν 
γύρω τους και να µην κάνουν τίποτα. Έχουµε βαρεθεί να ακούµε για "χούντες", για λαµόγια πολιτικούς και την κακιά 
Μέρκελ. Έχουµε µπουχτίσει να ξέρουµε πως όλοι είναι όπως και εµείς µέχρι τον λαιµό και καταπίνουν  ό,τι συµβεί 
γύρω τους, το βουλώνουν και να συνεχίζουν σαν να µην τρέχει µία.

"Είναι τα τελευταία µέτρα για την σωτηρία της πατρίδος" - "Ψηφίζω  τα µέτρα αλλά να το ξέρετε, 
είναι η τελευταία φορά" - Μάιος 2010, Ιούνιος 2011, Φεβρουάριος 2012, Νοέµβριος 2012

Τα ιστορικά της κρίσης είναι λίγο πολύ-γνωστά, µε χίλιους διαφορετικούς τρόπους, τα ξέρει ο καθένας µας 
όπως πια όλοι ξέρουν το κοινό µυστικό που κάποιοι επιµελώς προσπαθούσαν να κρύψουν, πως δηλαδή η 
Χρυσή Αυγή είναι ναζήδες µε την βούλα. Καπιταλισµός και φασισµός πάνε πακέτο το ξέρουν και οι πέτρες 
πια. Ξέρουµε πως δεν θα ξεµπερδέψουµε ούτε εύκολα ούτε γρήγορα µε την "κρίση", τους φασίστες, τα 
αφεντικά, το κράτος και τον καπιταλισµό. Επίσης ξέρουµε πως µε µια ή δύο µέρες γενικής απεργίας, που 
ποτέ δεν είναι γενική, δεν πρόκεται να συµβεί τίποτα λιγότερο απο την εκτόνωση της κοινωνικής οργής 
απο τους εργατοπατέρες όπως επίσηςα κατορθώνουν να αχρηστεύσουν ίσως το πιο σηµαντικό µας όπλο 
την απεργία, κατ'επιταγή των αφεντικών τους. Και στην τελική γιατί τη στιγµή που σε κανέναν δεν 
περισσεύει το µεροκάµατο για να το χαρίζει, τη στιγµή που κάποιος δε βλέπει αποτέλεσµα σ’ αυτού 
του τύπου την απεργία, γιατί να απεργήσει;

Διαβάζεις στο µνηµόνιο ότι η ιδιωτικοποίηση των δηµοσιων εταιρειών θα ρίξουν τις τιµές των υπηρεσιών. 
Αµέσως µετά, 25% αύξηση εισιτηρίων στα ΜΜΜ. Τι είπες; Συλλογικές συµβάσεις; Σύνταξη; Δωρεάν 
παιδεία κ υγεία; Καλοµαθηµένος από την εποχή της φούσκας ε; Ρεύµα, Νερό, Τηλεπικοινωνίες, Ορυκτά, 
Λιµάνια, Δρόµοι. Sold Out. Υφεση 4,5% προβλέπει για το 2013 ο Προυπολογισµος. Δηλαδή: 7+%. Η Ελλάς 
που ποτέ δεν πεθαίνει θα σπάσει το ρεκόρ του αµερικανικού Great Depression. Κρίση και Μνηµόνια έχουν 
καταπιεί µέχρι τώρα τρείς κυβερνήσεις, έναν εκλεγµένο πρωθυπουργό, έναν συµφωνηµένο πρωθυπουργό 
"εθνικής ενότητας" και 3-4 κόµµατα, και προχωράµε... Η πολιτική αστάθεια είναι χαρακτηριστική και δείχνει 
πως οι "δηµοκρατίες" τους καταρρέουν. Και γιαυτό ακριβώς, για να επιβιώσουν, γίνονται όλο και πιο 
ολοκληρωτικές. 

Η δηµοκρατία δοκιµάζεται µας λένε. Η «κρίση» είναι πολιτική, κοινωνική, πολιτισµική, οικονοµική και 
πρέπει να βοηθήσουµε όλοι να ξεπεραστεί. Να κάνουµε υποµονή γιατί απλά χάθηκαν όλα, συντάξεις, 
κοινωνικά «προνόµια» και προνόµια, µισθοί, δικαιώµατα, ελπίδες, καταναλωτικές συνήθειες. Το πιο 
υποκριτικό είναι πως ίδια τα αφεντικά διατυµπάνιζαν πως η κρίση είναι ευκαιρία και πως θα µας έφερνε πιο 
κοντά. Πως δεν χρειάζεται να ανησυχούµε για τους νεοναζί γιατί µόλις µπούν στην βουλή θα φορέσουν 
γραβάτες και θα αφοµοιωθούν. Τους ναζήδες που οι ίδιοι εξέθρεψαν κατ’ εικόνα και οµοίωση τους. Η 
«κρίση» τούς φέρνει ακόµα πιο κοντά. Αριστερούς της ΜΝΗΜ.ΑΡ. δεξιούς και κεντρώους, νεοναζί και 
χουντικούς, αριστερούς και δεξιούς πατριωτοεθνικιστές. Η "Κρίση" µας λέγανε είναι ευκαιρία και µερικοί 
φαντασιώνονταν πως θα έρθουν οι 'ξένοι' και θα κάνουν µπίζνες αλλά το κεφάλαιο δεν έχει εθνικότητες, 
µόνο οι εργάτες έχουν εθνικότητες για να µπορούν να κανονίζουν τα αφεντικά εύκολα τα µεροκάµατα της 
ξεφτίλας. Και τα αφεντικά ενώνουν και πάλι τις δυνάµεις τους και προχωρούν. Δια πυρός και σιδήρου. Γιατί 
τώρα που έσπασε η φούσκα και πρέπει να εφαρµόσεις πρόγραµµα κοινωνικού πολέµου, φροντίζεις η 
αναµενόµενη οργή να διοχετευτεί αλλού για ν΄αντέξεις στην εξουσία. Όπερ και εγένετο: Δηµόσιοι - ιδιωτικοί, 
Έλληνες - µετανάστες, παραγωγικοί - αντιπαραγωγικοί. Διασπασµένοι όλοι εναντίον όλων ή όλοι µαζί 
εναντίον σε κράτος και κεφάλαιο; 

Στον ιδεολογικό και φυσικό κόσµο των αφεντικών είναι θεσµοθετηµένη δια νόµου η ανισότητα. Αυτή και η 
διαφορά µε τον πραγµατικά ελεύθερο κόσµο που οραµατιζόµαστε. Η αδιαµεσολάβητη (άµεση) δηµοκρατία, 
προϋποθέτει κ διασφαλίζει ταυτόχρονα την ισότητα των ανθρώπων. Βουνό να το κατανοήσουν τα αφεντικά 
και τα νεοφιλελεύθερα τσουτσέκια τους. Η κατάσταση δεν πρόκειται ν’ αλλάξει από µόνη της. Οι 



σοσιαλδηµοκρατικές αυταπάτες που µας πλασάρουν ("Δανία του Νότου") δε µας πείθουν πια. Ξέρουµε ότι 
δε χρειαζόµαστε κανέναν να µας υποδείξει τι πρέπει να κάνουµε. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε µόνοι και 
µόνες µας τις εναλλακτικές που έχουµε ανάγκη και επιθυµούµε. Συνελευσιακή οριζοντιότητα και άµεση 
δράση ενάντια σε κάθε αντιπροσώπευση, γραφειοκρατία και ιεραρχία. Aλλά πρέπει να ξεκινήσουµε κάποια 
στιγµή να το κάνουµε µαζικά, γιατί δεν θέλουµε να κάνουµε την βολτίτσα µας και µετά να πάµε για 
καφέ, Γιατί τη µέρα εκείνη δε θέλουµε να λείπουµε απ’ το δρόµο. Θέλουµε να είµαστε στον δρόµο που εκεί 
συναντάµε τους συναδέλφους µας για να ξαναφτιάξουµε απ’ την αρχή τα σωµατεία µας, χωρίς κόµµατα και 
διοικητικά συµβούλια, ξηλώνοντας τις ξεπουληµένες γραφειοκρατικές ηγεσίες. Μόνο έτσι θα κηρύξουµε 
πραγµατική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ για να πάρουµε πίσω όσα µας ανήκουν, τη ζωή 
που µας κλέβουν, µε στόχους το µπλοκάρισµα της οικονοµίας και να περάσει η παραγωγή στα χέρια 
των εργατών. 

Όταν λέµε πως η παραγωγή πρέπει να περάσει στα χέρια των εργατών εννοούµε αυτοί  που παράγουν τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες πρέπει να τα διαχειρίζονται κιόλας. Τα νοσοκοµεία στους γιατρούς και τους 
νοσηλευτές, τα πανεπιστήµια στους καθηγητές και τους φοιτητές, οι τηλεπικοινωνίες στους εργαζόµενους 
τους, τα καράβια από τα πληρώµατα τους. Με απλά λόγια: Αυτοδιαχείριση σε κάθε χώρο δουλειάς, 
χωρίς µάνατζερ και αφεντικά. Ταξικά σωµατεία βάσης που ξένοι και ντόπιοι εργάτες ενωµένοι θα 
αποφασίζουν για αυτά που παράγουν τα χέρια τους και τα µυαλά τους µε Άµεση Δηµοκρατία.

Ξέρουµε ότι ο αγώνας γίνεται εκεί έξω. Έξω απ’ τα ξεπουληµένα τριτοβάθµια συνδικάτα και τις κλαδικές και 
τοπικές µικρογραφίες τους. Όπλα µας είναι οι µαχητικές απεργίες διαρκείας, που έχουν το χαρακτήρα που 
θα έπρεπε να έχει η γενική απεργία, µεε καταλήψεις υπουργείων, εφορειών, σχολείων και σχολών, 
εργασιακών χώρων.
Στη διακλαδική αλληλεγγύη µεταξύ των εργαζοµένων, στην ουσιαστική στήριξη όσων αγωνίζονται σε 
άλλους εργασιακούς χώρους, Στα µαχητικά πρωτοβάθµια σωµατεία βάσης. Στο δρόµο, σπάζοντας τον 
τρόµο που γεννά η λυσσαλέα καταστολή του κράτους. Εκεί θυµόµαστε την αξία του συλλογικού εργατικού 
αγώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο αγώνας των εργαζοµένων της Βιοµηχανικής Μεταλλευτικής που 
ρεαλιστικά ζητάνε αυτό που φάνταζε αδύνατο: το εργοστάσιο στα χέρια των εργατών. Ο αγώνα της 
Βιοµηχανικής Μεταλλευτικής αξίζει την έµπρακτη αλληλεγγύη όλων των προοδευτικών ανθρώπων που 
οραµατίζονται µια κοινωνία χωρίς εκµεταλλευτές και εκµεταλλευόµενους. http://biom-metal.blogspot.gr/

Όσοι τυχαίνει να ζούµε στην Ελλάδα δεν είµαστε µόνοι σε αυτή τη κατάσταση, το ίδιο συµβαίνει σε Ισπανία, 
Πορτογαλία, Ιταλία. Αυτό σηµαίνει πως η επίθεση των αφεντικών δεν γνωρίζει σύνορα, πατρίδες και 
"φυλές". Δεν έχουµε καµία µαγική συνταγή (ούτε και θέλουµε). Αυτό που ξέρουµε είναι ότι εδώ πέρα κάτι 
δεν πάει καλά. Και µόνο µε αγώνα για αυτάρκεια, αυτονοµία και ισότητα και αλληλεγγύη µπορούµε να 
καταφέρουµε να κάνουµε τον κόσµο πιο ανθρώπινο. Να έρθουµε σε ρήξη µε τους γραφειοκράτες, τα 
αφεντικά -µικρά και µεγάλα-, µε τους φασίστες στις γειτονιές, µε το κράτος, τον καπιταλισµό. 
Μαζικές απεργίες διαρκείας να µπλοκάρουµε την οικονοµία τους. Να συµβάλλουµε µε όλες µας τις 
δυνάµεις να περάσει όλη η παραγωγή στα χέρια της κοινωνίας. Έχουµε καταγαµηθεί όσο κι εσείς, αλλά 
έχουµε ξενερώσει µε τις ψεύτικες υποσχέσεις του καπιταλισµού, µιας και ένα πράγµα είναι βέβαιο: µε αυτό 
το σύστηµα δε θα δούµε άσπρη µέρα. Η ταξική αντεπίθεση πρέπει να γενικευτεί και να µετατρέψει 
µονοµιάς το φόβο σε οργή, τις επιθυµίες σε δράση, και τα λόγια σε πράξη. Για την γενικευµένη 
κοινωνική αυτοδιεύθυνση την συλλογική και ατοµική ελευθερία.

Όποιος θέλει να µας βρεί, θα µας βρεί στο  Αυτοδιαχειριζόµενο Στέκι Πολυτεχνείου Κρήτης  

"κάτω απο τις Βήτα" ή στέλνει mail για επικοινωνία στο steki_pk@espiv.net

"...αντιλαµβανόµενοι την  σηµαντικότητα της ιστορικής στιγµής, το χρέος µας απέναντι σε µας αλλά και την  ιστορία, δε 
µπορούµε παρά να φωνάξουµε ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ!!!

Να συγκροτηθούµε, να σηκώσουµε το γάντι που µας πετούν  και να τους το επιστρέψουµε στα µούτρα. Να 
δυναµώσουµε κάθε εστία αντίστασης και αγώνα, κάθε τι που αντιπαλεύει τη βαρβαρότητα που µας επιβάλλουν. Να 
οργανώσουµε την αγριότητα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας...για µας, για όλους." 

απόσπασµα κειµένου απο τους 15 συλληφθέντες, αναρχικούς-ες, αντιφασίστες-ριες της µηχανοκίνητης πορείας.
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