
κατώτεροσ μιςκόσ ςτον πάτο, περικοπζσ ςτισ περικομμζνεσ ςυντάξεισ 
κι άλλεσ απολφςεισ, κι άλλα λεφτά ςτισ τράπεηεσ, κι άλλθ φτώχεια, 

1,5 εκ. άνεργοι, ενεχυροδανειςτιρια παντοφ, 
χαράτςια και ειςφορζσ, καταςχζςεισ και πλειςτθριαςμοί 

ξφλο ςτισ διαδθλώςεισ, τρομονόμοι, παράνομεσ οι απεργίεσ…     

Ο βασιλιάς είναι πλέον γυμνός. 
Κανζνα πρόςχθμα δθμοκρατικότθτασ ι κοινωνικισ ςυναίνεςθσ δεν μπορεί να δικαιολογιςει το κακεςτϊσ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ που επιβάλλει  θ δικτατορία του κράτουσ και των αφεντικϊν. 

Καμία επίκλθςθ ςε κυςίεσ και υπομονι δεν μασ πείκει να υπομείνουμε τθν λεθλαςία τθσ ηωισ μασ. 

Κανζνα δίλθμμα «ςυναίνεςθ ι χρεωκοπία» δεν μπορεί να μασ ςτριμϊξει ςτθν μοιρολατρία και τθν απάκεια. 

Καμία «διζξοδο από τθν κρίςθ» δεν αναηθτοφμε ςτισ εκνοςωτιριεσ ςυγκυβερνιςεισ, ςτουσ τραπεηίτεσ, τουσ 

τεχνοκράτεσ και τα κάκε λογισ κοράκια. 

Καμία ψευδαίςκθςθ δεν χωρά για τον ρόλο των κομμάτων, των εκλογικϊν αναμετριςεων, των 

εργατοπατζρων, τθσ αντιπροςϊπευςθσ και τθσ ανάκεςθσ! 

Κανζνα καταςταλτικό μζτρο δεν μπορεί ν’ ανακόψει το γενικευμζνο κφμα ανυπακοισ και αμφιςβιτθςθσ. 

Καμία εναλλακτικι λφςθ δεν περιμζνουμε από τουσ αριςτεροφσ ψάλτεσ του καπιταλιςμοφ και από τισ 

ςυμμορίεσ των φαςιςτϊν και των εκνικιςτϊν. 
 

Η λύση βρίσκεται στους δρόμους και τα πεζοδρόμια, 
στους αγώνες μας! 

…στις καταλήψεις, τις απεργίες, τις διαδηλώσεις, τις συγκρούσεις… 
 

…εκεί που θ αγωνία τθσ επιβίωςθσ γίνεται αγϊνασ για ηωι και αξιοπρζπεια μζςα από ςυλλογικοφσ, 
αυτοοργανωμζνουσ, ακηδεμόνευτουσ αγώνεσ… 
…εκεί που ο κοινωνικόσ κανιβαλιςμόσ και θ φτϊχεια μεταμορφϊνονται ςε δομζσ αλληλεγγφησ και 
αλληλοβοήθειασ των εκμεταλλευομζνων, ντόπιων και μεταναςτϊν (παηάρια, ςυλλογικζσ κουηίνεσ, απεργιακά 
ταμεία κ.α)… 
…εκεί που θ εξατομίκευςθ και θ απάκεια ςπάνε μζςα από κοινότητεσ αγώνα ςε κάκε χϊρο που ηοφμε, 
εργαηόμαςτε, φοιτοφμε, αναπνζουμε… 
…εκεί που θ κοινωνικι οργι παίρνει μορφι μζςα από το πολφμορφο ςαμποτάριςμα τθσ παραγωγισ και τθσ 
οικονομίασ, μζςα από τθν ςτοχοποίθςθ των πολιτικϊν και οικονομικϊν κζντρων λιψθσ αποφάςεων, μζςα από 
τισ δικζσ μασ καθημερινζσ άγριεσ απεργίεσ… 
…εκεί που ο αγϊνασ του κακενόσ γίνεται αγϊνασ όλων μασ οξφνοντασ τθν ταξική αντεπίθεςη των «από κάτω» 
ενάντια ςτισ επιταγζσ και τουσ εκβιαςμοφσ των αφεντικϊν 
…εκεί που θ αγανάκτθςθ ενάντια ςτο πολιτικό ςφςτθμα και τουσ λακζδεσ του χειραφετείται και γεννά τθν 
ςυκζμελθ άρνηςη του κόςμου τησ εκμετάλλευςησ και τθσ μιςκωτισ ςκλαβιάσ, τθσ καταπίεςθσ και τθσ 
εξουςίασ, του κράτουσ και του καπιταλιςμοφ…   
…εκεί που οι κοινωνικζσ ανάγκεσ και επικυμίεσ αναηθτοφν τα ςπζρματα τθσ κοινωνικήσ αυτοδιεφθυνςησ 
χωρίσ αφζντεσ και δοφλουσ, χωρίσ αυκεντίεσ και διαμεςολαβθτζσ… 

 

Δεν ψάχνουμε σωτήρες, δεν θέλουμε αφέντες! 
Να παλέψουμε για την προοπτική της ανατροπής και της κοινωνικής απελευθέρωσης,  

της εξέγερσης και της κοινωνικής επανάστασης 
για την κοινωνία της ισότητας, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας. 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 
              Αν όχι τώρα, πότε; 

  

Πρωτοβουλία Αναρχικών-Αντιεξουςιαςτών 

από τουσ πρόποδεσ του Υμηττού 
paapty.squat.gr             


