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Τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου, ημέρα γενικής απεργίας,
αφισοκολλήσαμε τις προσόψεις της ΔΕΗ και της Εφορίας με την
αφίσα ενάντια στην ακρίβεια που τυπώσαμε τον Οκτώβριο του
2021.
Το πρωί συμμετείχαμε ως Χειρονομία Αντιεξουσιαστική Κίνηση
στην μαζικότατη απεργιακή συγκέντρωση με πανό που έγραφε “Η
φτώχεια δεν έχει καλοπέραση πουθενά/Παγκόσμιος αντικρατικός
αντικαπιταλιστικός αγώνας ενάντια σε κρίσεις και πολέμους”,
ενώ μετά το τέλος της πορείας πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση,
την οποία στηρίξαμε, έξω από την Pizza Fan από τη Συνέλευση
Βάσης Εργαζομένων Διανομέων Ιωαννίνων σε ένδειξη διαμαρτυρίας
για την απόλυση διανομέα.
Μοιράσαμε, τόσο την μπροσούρα που διακινούμε από τον περασμένο
Οκτώβριο, όσο και κείμενο που συμπεριλαμβάνει τις νέες
εξελίξεις στο μέτωπο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία,
καθώς και την ενεργειακή και κάθε άλλη κρίση που παράγουν τα
κράτη και το κεφάλαιο.
Ακολουθεί το κείμενο που μοιράστηκε την ημέρα της απεργίας
όπως και η μπροσούρα της Χειρονομίας για την ακρίβεια.
Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ ΠΟΥΘΕΝΑ
Μετά το πέρασμα και του φετινού χειμώνα και τις τελευταίες
διεθνείς εξελίξεις, είναι πλέον ορατό ότι οδεύουμε κοινωνικά
από την μία κρίση στην άλλη.
Έχουμε την οικονομική κρίση του 2008, όπου η περίφημη ελεύθερη
αγορά επιβιώνει χάριν στην κρατική παρέμβαση. Η πολιτική της
λιτότητας, όπου κράτος και τεχνοκράτες ειδήμονες παρουσιάζουν
σαν μονόδρομο, στοχεύει στην απορρόφηση της ζημίας από την
κοινωνική βάση. Το κόστος ζωής ανεβαίνει, οι άνθρωποι
φτωχοποιούνται, ενώ για πολλούς η καθημερινή επιβίωση
μετατρέπεται σε μόνιμο άγχος. Στην συνέχεια, έχουμε την
πανδημική κρίση, αποτέλεσμα του εξαντλητικού ρυθμού παραγωγής

και κατανάλωσης εμπορευμάτων. Στην διάρκεια αυτής, κράτος και
ειδικοί, μετατρέπουν την υγειονομική προστασία, σε όχημα για
την περαιτέρω οικονομική και ψυχολογική εξαθλίωση της
κοινωνίας. Η ενεργειακή κρίση που ακολουθεί, μας αναγκάζει μια
ακόμα φορά να πληρώσουμε τα σπασμένα, με τετραπλάσιους
λογαριασμούς ρεύματος και τις τιμές των καυσίμων στα ύψη.
Παράλληλα, η λεηλασία του φυσικού πλούτου για χάρη της αέναης
κερδοφορίας, δομικό στοιχείο του καπιταλισμού, παρουσιάζεται
εδώ και δεκαετίες ως οικολογική κρίση. Σε αυτή την ήδη ζοφερή
πραγματικότητα για όλους μας, έρχεται να προστεθεί η εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία, που παρουσιάζεται πάλι με όρους
κρίσης. Όπως και σε κάθε πόλεμο, έτσι και τώρα, οι νεκροί, η
φτώχεια, η εξαθλίωση αλλά και το εθνικιστικό δηλητήριο που
αφήνει πίσω του, πέφτουν πάλι στις πλάτες της κοινωνικής
βάσης. Άλλωστε, τα συμφέροντα πίσω από την σύγκρουση αυτή, δεν
αφορούν τους ανθρώπους που σκοτώνουν και σκοτώνονται, αλλά
αυτά των κρατών, των ολιγαρχών και της ίδιας της
καπιταλιστικής αναπαραγωγής.
Κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές τις κρίσεις είναι τα όρια
που συναντά ο ίδιος ο καπιταλισμός. Η κυριαρχία του κέρδους σε
βάρος φύσης και κοινωνίας αποτελεί την πραγματική κρίση. Τα
κράτη παρά την ρητορική τους, δεν δείχνουν καμία πρόθεση υπέρ
του λαού, απεναντίας, ξοδεύουν υπέρογκα ποσά στον πολεμικό και
κατασταλτικό του εξοπλισμό. Έτσι, παίρνουν ξεκάθαρη θέση υπέρ
των συμφερόντων του κεφαλαίου, ενώ η λογική των συνεχών
κρίσεων, ενισχύει την εικόνα του κράτους-προστάτη που κάνει
ότι καλύτερο μπορεί, κόντρα στις συμφορές που μας βρήκαν.
Οι αλλεπάλληλες αυτές κρίσεις, διαμορφώνουν μια δυσβάσταχτη
ζωή για τα άτομα και τις κοινωνίες. Η φτωχοποίηση και η
εξαθλίωση του πληθυσμού συνεχίζονται, ενώ η ανεργία και η
επισφαλής εργασία κυριαρχούν. Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις
τους, δηλαδή την δυσκολία για επιβίωση και εξασφάλιση των
βασικών, όπως ένα ζεστό σπίτι τον χειμώνα και μια άνετη
πρόσβαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, διαμορφώνουν και
ένα νέο τρόπο ζωής. Αυτόν της συνεχούς ανασφάλειας για το
μέλλον, του φόβου, των έκτακτων αναγκών και της

κανονικοποίησης του αυταρχισμού και του πολεμικού λόγου.
Άλλωστε, πολλά από εμάς, από όσο θυμούνται τον εαυτό τους,
βρίσκονται στην δίνη μιας κρίσης και απαιτείται να κάνουν
θυσίες. Έτσι, νιώθουμε ότι οι εξελίξεις μας ξεπερνούν, η άποψη
μας δεν είναι αρκετά εξειδικευμένη και ωθούμαστε στην ατομική
και συλλογική αδράνεια.
Στην παρούσα συνθήκη, η εκτίναξη των τιμών σε βασικά αγαθά, η
ενεργειακή φτώχεια και τα χρηματιστήρια ενέργειας, η άνοδος
στα ενοίκια και τα κτηματομεσιτικά funds, η πολεμική φρίκη που
εκτυλίσσεται δίπλα μας και όλα αυτά μετά από δύο χρόνια
πανδημίας, καθιστούν τις συλλογικές αντιστάσεις ενάντια στην
περαιτέρω υποβάθμιση της ζωής μας επιτακτικές. Από την
γειτονική Αλβανία, μέχρι την μακρινή Χιλή ο αγώνας οφείλει να
είναι παγκόσμιος, αντι κρατικός και αντικαπιταλιστικός.
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