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Έχουμε και λέμε, οι διαταξικοί συμβιβασμοί που είχαμε συνηθίσει έχουν παρέλθει προ πολλού. Το μεταπολιτευτικό - 
κοινωνικό συμβόλαιο μας τελείωσε, κράτος και αφεντικά προκειμένου να επιβιώσουν από την κρίση που αυτοί 
δημιούργησαν, εντείνουν (έλλειψη δικών μας οργανωμένων αντιστάσεων) τον πόλεμο σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής.

∆ιανύοντας όμως ήδη το πέμπτο έτος ύφεσης  (ή αναιμικής ανάπτυξης) για κάποιους, αιωρείται ακόμα το ίδιο ερώτημα. Τις 
πταίει πια γι’αυτή την κρίση; Μήπως τα γκόλντεν μπουϊς και η απληστία τους; ‘Η μήπως η ανεπάρκεια του πολιτικού 
προσωπικού; Φταίνε οι τζογαδόροι του χρηματιστήριων ή οι ανεύθυνοι πολίτες που εθιστήκαν στον υπερδανεισμό; Φταίει ο 
Θεός που μας μισεί; Η αλήθεια είναι πως ο καπιταλισμός περνά την πιο βαθιά κρίση της πρόσφατης ιστορίας του, βαθύτερη 
ίσως ακόμα και από εκείνη του 1929. Η οποία είναι μια κρίση δομική και συστημική, μια τυπική κρίση υπερσυσσώρευσης  
κεφαλαίων και υπερπαραγωγής εμπορευμάτων. 

∆εν μπορούμε όμως να μιλάμε για μια ‘απλή’ οικονομική κρίση, δηλαδή για μια οικονομική κακή 
παρένθεση( η οποία επιδέχεται και διαφορετική διαχείριση, το ποια θα δούμε στην συνεχεία). Σήμερα μιλάμε για μια κ α θ ο 
λ ι κ η κρίση αναπαραγωγής του καπιταλισμού, που αγγίζει όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, μια καθολική κρίση 
αναπαραγωγής της  σχέσης κεφάλαιο, η οποία 5 χρόνια τώρα, διαρκώς μετασχηματίζεται. Όλα αυτά τα λέμε, διότι μετά από 
5 γαμημένα χρόνια σύγχυσης περί κρίσης , όπου διάφοροι  μπούφοι αριστερά και δεξιά μας παρομοιάζουν Aτις αιτίες ως  τα 
αποτελέσματα, έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε ακόμα και μεταξύ μας. Αν οι διαφορετικοί 
αυτοί μπούφοι, αριστερά και δεξιά έβρισκαν απήχηση μόνο στα αφεντικά μας(μικρά-μεγάλα),  ουδέν το κακό, ουδεμιά και η 
σύγχυση.

 Όσο όμως εμείς παίρνουμε τις μπούρδες που αραδιάζουν τις μετρητής, τόσο τα μνημόνια δεν θα είναι η σανίδα επιβίωσης 
των αφεντικών εις βάρος μας, αλλά μια συνωμοσία των ξένων κατά της Ελλάδας. Το περιβόητο κούρεμα δεν θα είναι η 
χρεωκοπία των αφεντικών σε δόσεις, αλλά ζηλευτό βραβείο που παλέψαμε για αυτό όλοι μαζί. Η τρόικα δεν θα είναι  ο 
επιτηρητής των συμφωνιών μεταξύ του ελληνικού κράτους, του κόμματος δηλαδή των αφεντικών μας με τους 
ανταγωνιστές του, αλλά η μπότα του ξένου κατακτητή που μας πατάει. Όσο για την Μέρκελ, μπορούμε εύκολα να μιλάμε 
για την μετενσάρκωση του Χίτλερ ακόμα και με ξανθό μουστάκι

Είναι ζήτημα ζωής να καταλάβουμε τώρα που τελειώνουν τα παραμύθια, ότι για να γυρίσουμε σελίδα στην ιστορία, 
δυο πράγματα είναι απαραίτητα. Αρχικά η διάλυση των μεταπολιτευτικών ψευδαισθήσεων, γύρω από το ρόλο του 
κράτους. Την άλλοτε φιγούρα του κράτους πατέρα, με τα πολλά καρότα, έχει αντικαταστήσει αυτή του κράτους 
ασφάλειας με το μαστίγιο. Ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός του κράτους ασφάλειας, συντίθεται στην αναγκαιότητα 
να πεταχτεί το περίσσευμα στον πάτο, να κατασκευαστεί ο εσωτερικός εχθρός. Αυτή είναι η στόχευση του ταξικού 
πολέμου από πλευράς κράτους και αφεντικών. Το μόνο σίγουρο είναι, πως ο αναδυόμενος ολοκληρωτισμός του 
κράτους ασφάλειας ,των ειδικών συνθηκών κράτησης, των στρατοπέδων συγκέντρωσης, της εργασιακής γαλέρας 
των voucher, της στρατιωτικής διαχείρισης χωροταξικά και πληθυσμιακά όπως και η φυσική εξόντωση των 
υποκειμένων που στοχοποιεί θα  εντείνεται στον βαθμό που η ανάληψη δράσης από μεριάς μας παραμένει 
ανοργάνωτη και σπασμωδική. 
Εμείς λέμε ότι ο εσωτερικός αυτός εχθρός έχει δυνατότητες όσο αντιλαμβάνεται την συλλογική του δύναμη και τα 
συλλογικά του δίκια. Μπορεί να αντισταθεί αποτελεσματικά μέσω της αδιαμεσολάβητης οργάνωσης της τάξης μας 
προτάσσοντας τα δικά μας συμφέροντα (τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με αυτά των αφεντικών ) μακριά από 
αριστερές η άλλες αυταπάτες, συνδικαλιστικές ή όποιες  άλλες μεσολαβήσεις, οι οποίες άλλωστε είναι ανίκανες να 
αντιπαρατεθούν στη δυστοπική συνθήκη που ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Όσο οι άλλοι ψάχνουν ψήφους, εμείς 
σπάμε το κεφάλι μας(και κάποιων άλλων, που εντέχνως δεν έχουν αναφερθεί στη προκήρυξη) για να 
συναντηθούμε με όλους εκείνους εργάτες, μετανάστες, μαθητές, άνεργους και όσους άλλους κράτος και αφεντικά 
κρίνουν ότι περισσεύουν και είναι επικίνδυνοι για την αναπαραγωγή του υπάρχον συστήματος.  

Η προκήρυξη λοιπόν, που κρατάτε στα χέρια σας, μπορεί να ιδωθεί και ως κάλεσμα. Σε όποιον-α αντιλαμβάνεται 
την απάτη που κρύβεται γύρω από το εκλογικό πανηγυράκι που έχει στηθεί, όπως και τις διακηρύξεις των 
αυτόκλητων σωτήρων μας  και δεν ψήνεται με άλλη μεταφυσική. Μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας, και 
παρακάτω θα βρει τον τρόπο.

Υποψιασµένες Μειοψηφίες Ρέθυµνο
στο Μέτωπο του Ταξικού Πολέµου

25.01.2015ypokreth.espivblogs.net

Το γκρέμισμα των μεταπολιτευτικών  ψευδαισθήσεων #1

Στους μπουρζουάδες κριτική να κάνουμε αύτο 
δεν φτάνει(από τα στρατευμένα που μας μεγάλωσαν)
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