Η κοινωνική εξαθλίωση

έχει όνομα και αιτία...
Eίναι οι θεσμοί και τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τις τύχες της κοινωνικής
πλειοψηφίας, ισχυροποιώντας και παγιώνοντας την εξουσία τους. Οι κατέχοντες θέσειςκλειδιά στην πολιτική, στη δικαιοσύνη, στα σώματα ασφαλείας, στα υπουργεία. Οι
δημοσιογράφοι με την πένα τους, τα ιντερνετικά site και τα τηλεοπτικά πάνελ. Οι τράπεζες
με το “κύρος” τους, οι επιχειρηματικοί όμιλοι – πολυεθνικές με τις βιτρίνες τους, οι “υγιείς
έλληνες εργοδότες” με το κοινωνικό-ανθρωπιστικό τους πρόσωπο, οι επενδυτές με το
χρήμα τους. Εκείνοι που μας καλούν “να βάλουμε πλάτη” χάριν της εθνικής ανάπτυξης, για
το καλό μας....

...είναι το Κράτος και το Κεφάλαιο
που ευθύνονται για το κουρέλιασμα των ζωών μας με τη συνεχώς εντεινόμενη επίθεση
εναντίων μας. Τη μείωση των μισθών και των συντάξεων και τη μετατροπή
τους σε χαρτζιλίκι. Την απελευθέρωση των απολύσεων υπό τη σκιά του
εκβιασμού της ανεργίας. Τα ελαστικά ωράρια και την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας.
Τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης και τη υποβάθμιση της υγείας, και το παράλληλο
προμοτάρισμα της ιδιωτικής.Τις νομιμοποιημένες αυθερεσίες των αφεντικών και τους
τσαμπουκάδες τους. Το χτύπημα κάθε μορφής διεκδίκησης και αγώνα σε συνδυασμό με την
ταυτόχρονη όξυνση της καταστολής και του έλεγχου. Την αύξηση του κόστους διαβίωσης,
από το εισιτήριο των ΜΜΜ στα τιμολόγια νερού και ρεύματος.

Μέσα στις συνθήκες κλιμάκωσης των αντικοινωνικών μέτρων και την
όξυνσης της εκμετάλλευσης,

εμείς δεν συναινούμε ..

εμείς οι από τα κάτω, οι καταπιεσμένοι/ες, οι εργαζόμενοι/ες δεν έχουμε να ελπίζουμε κάτι
από δεξιούς και αριστερούς “σωτήρες” και ηγέτες, από φασίστες που τάζουν εθνικά ξεροκόμματα
και υπερηφάνια, από γραφειοκράτες και επαγγελματίες συνδικαλιστές, από τεχνοκράτες με τις
“γνώσεις” και το κομπόδεμά τους.
Στηρίζουμε ηθικά, υλικά και πολιτικά τους αδιαμεσολάβητους κοινωνικούς – ταξικούς αγώνες.
Τα αυτοοργανωμένα στέκια και τις καταλήψεις, τις συνελεύσεις γειτονιών, τα σωματεία βάσης,
τις οριζόντιες πολιτικές ομάδες, τους σαμποτέρ και τους ένοπλους αντάρτες.

...συλλογικοποιούμαστε και δημιουργούμε
τις δικές μας κοινότητες αγώνα
οριζόντια και αντιεραρχικά, ισότιμα, χωρίς διαχωρισμούς φύλου και φυλής. Βαδίζουμε
με σκοπό την κοινωνική επανάσταση και απελευθέρωση...

Μέσα από το δρόμο του αγώνα και της σύγκρουσης,
να χτίσουμε τα θεμέλια μιας άλλης κοινωνίας

αναρχικοί και κομμουνιστές

από τις γειτονιές της Κυψέλης και του Γκύζη
επικοινωνία : sak-kg.espivblog.net, sak-kg@espiv.net
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