ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Σήμερα το οικονομικό(καπιταλισμός) και πολιτικό (αστική δημοκρατία) σύστημα
περνάει μια από τις μαγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία του σε όλο τον κόσμο. Στον Ελλαδικό
χώρο βιώνουμε οξύτατες αλλαγές με τους μισθούς και τις συντάξεις να μειώνονται ολοένα
και περισσότερο, την ανεργία να έχει φτάσει επίσημα πάνω από το 20% και τα εργατικά και
κοινωνικά δικαιωμάτα να συρρικνώνονται όπου δεν έχουν εξαφανιστεί εντελώς.
Το σύστημα για να επιβιώσει από αυτή τη βαθιά κρίση εξοπλίζεται ολοένα και
περισσότερο, έχουμε λοιπόν από την μία την ωμή βία των μπάτσων και της δικαστικής μαφίας
που προστατέυουν τα συμφέροντα των πλουσίων και από την άλλη τα Μ.Μ.Ε. σε συνεργασία
με τους ξεπουλημένους λόγιους που προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο με κάθε
τρόπο.
Η γενική δυσαρέσκεια και ανέχεια που επικρατεί, έχουν εκφαστεί με διάφορους τρόπους
όπως μαχητικές μαζικές διαδηλώσεις και απεργίες, σαμποτάζ, καταλήψεις, κινήσεις άρνησης
πληρωμών κ.α. Όταν οι εξουσιαστές δεν μπορούν να τα καταστείλουν άμεσα με φυσική
βία και διώξεις βρίσκουν άλλους τρόπους για να μειώσουν τη μαχητικότητα αυτή. Δηλαδή
δημιουργούν και υποστηρίζουν ακίνδυνες Μ.Κ.Ο. που αυτοαποκαλούνται ‘‘κινήματα’’.
Χρησιμοποιούν πατριωτικά απο-κόμματα και τη θεσμική αριστερά που ευαγγελίζονται ότι θα
μας σώσουν από τα δεινά των μνημονίων προσπαθώντας να χειραγωγήσουν την λαúκή οργή.
Όταν υπάρχει αναταραχή τα σκατά ανεβαίνουν στην επιφάνεια, έτσι συμβαίνει και
με το κόμμα των νεοναζί που κάνει τη βρώμικη δουλειά του κράτους, το οποίο πλέον σαν
κοινοβουλευτικό αστικό κόμμα μπορεί να κάνει και πιο άνετα τις βρωμοδουλειές του.
Όμως απέναντι στον σύγχρονο ολοκληρωτισμό υπάρχουν άνθρωποι που δεν σκύβουν το
κεφάλι αλλά αντιστέκονται και μάχονται για έναν κόσμο χωρίς εξουσία και ατομική ιδιοκτησία.
Έναν κόσμο απαλλαγμένο από τα δεσμά του καπιταλισμού και του κράτους που είναι
υπεύθυνοι για τα δεινά μας.
Στις 11/7 η καταλήψη Apertus στο Αγρίνιο δέχεται επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό.
Στις 13/7 η καταλήψη Δράκα στην Κέρκυρα δέχεται εμπρηστική επίθεση.
Οι συγκεκριμένοι χώροι είναι εστίες αντίστασης που παλεύουν ενάντια στην σύγχρονη
βαρβαρότητα και για αυτό το λόγο δέχθηκαν τις επιθέσεις αυτές. Η αλληλεγγύη είναι δεδομένη
με τους συντρόφους των δύο καταλήψεων αλλά και με όλους όσους αγωνίζονται μέσα και έξω
από την φυλακή.
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