
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ 
 
Το 2017 ξεκινά με τους φασίστες δολοφόνους της Χ.Α. να είναι “δημοκράτες” και να κυκλοφορούν ελεύθεροι. 
Καλλιεργούν επιθετικά τον ρατσισμό και τον εθνικισμό εισβάλοντας με τάγμα εφόδου σε σχολείο στο Πέραμα. Οι 
δολοφόνοι της Χ.Α. μεγαλώνουν τα παιδιά τους ποτίζοντάς τα μίσος. Μίσος για το διαφορετικό, για το αδύναμο, για 
το Άλλο. Αυτοί είναι οι “σωστοί” γονείς για το κράτος, τα ιδεώδη τους δεν απειλούν τα θεμέλια του κρατικού 
μηχανισμού, δεν απειλούν τις τράπεζες, δεν απειλούν Κράτος και Κεφάλαιο, αντίθετα τα στηρίζουν και τα ενισχύουν.  
 

Η κρατική ληστεία εκατοντάδων δις, με ή χωρίς μνημόνια, που παραδίδει δημόσιες υποδομές (λιμάνια, αεροδρόμια, 
σιδηρόδρομους κλπ) σε τράπεζες και διεθνείς τοκογλύφους με fast-track ιδιωτικοποιήσεις και συνεχή άμεση ή 
έμμεση φορολόγηση έχει όνομα : Κράτος και Κεφάλαιο. 
  

Τι αξία έχουν εκατοντάδες χιλιάδες κουτσουρεμένες συντάξεις και μισθοί μπροστά στις «αναγκαίες» παραγγελίες 
νέων όπλων από τις πολεμικές βιομηχανίες, για να επεκταθεί το «πατριωτικό» κεφάλαιο ; Ο περήφανος πατριώτης 
θα εναντιωθεί στο Κράτος για τον χαμηλό του μισθό και την κομμένη σύνταξη, μόνο όταν θεωρήσει ότι η εκάστοτε 
κυβέρνηση είναι «ξενόδουλη» και «ανθελληνική»... Το έθνος-κράτος και ο πόλεμος είναι δίδυμα αδέρφια. Δε 
μπορούν να υπάρξουν το ένα χωρίς το άλλο και θα κάνουν τα πάντα για να συναντηθούν. Ο ρατσισμός και ο 
εθνικισμός που σερβίρονται καθημερινά από κυβερνήσεις, κόμματα και ΜΜΕ σαν ζεστή σούπα σε κάθε εξαθλιωμένο 
και απελπισμένο για να είναι εξασφαλισμένη η τυφλή υποταγή του, έχουν όνομα : Κράτος και Κεφάλαιο. 
 

Οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας για να σωθούν οι τράπεζες και να μείνουν άστεγοι χιλιάδες άνθρωποι, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιβίωση και κερδοφορία του κεφαλαίου σε βάρος της ανθρώπινης ζωής έχουν 
όνομα : Κράτος και Κεφάλαιο. Οι καθημερινές διακοπές ρεύματος και νερού (που γίνονται ήσυχα και αθόρυβα σε 
χιλιάδες σπίτια) και οι συχνοί πλέον θάνατοι από μαγκάλια κι από το κρύο, έχουν όνομα : Κράτος και Κεφάλαιο. Η 
αιτία χιλιάδων αυτοκτονιών και δεκάδων χιλιάδων αστέγων στο δρόμο έχει όνομα : Κράτος και Κεφάλαιο. 
 

Η θεσμοθετημένη ομηρία – σκλαβιά εκατοντάδων χιλιάδων, στο ολοκληρωτικό καθεστώς της μαύρης, της 
απλήρωτης, της επισφαλούς εργασίας και της ανεργίας, προκειμένου να επιβιώσει ο καπιταλισμός, οι συνεχόμενες 
δολοφονίες στα εργασιακά κάτεργα που βαφτίζονται «εργατικά ατυχήματα»,  έχουν όνομα : Κράτος και Κεφάλαιο. 
 

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών, ο εγκλεισμός όσων αντιστέκονται σε κρατητήρια και η μαζική εξαθλίωση 
δεκάδων χιλιάδων ανθρώπινων ζωών για το κέρδος των ΜΚΟ (η φιλάνθρωπη εκμετάλευση μεταναστών επιδοτείται 
χοντρά), η απαγόρευση επιικοινωνίας τους με αλληλέγγυους (επισκεπτήρια), οι σκηνές στο χιόνι και στις λάσπες, η 
άρνηση ασύλου και οι απελάσεις πίσω στην «πατρίδα»-κόλαση έχουν όνομα : Κράτος και Κεφάλαιο. 
 

Η σύλληψη, απαγωγή και ομηρία ενός 6χρονου παιδιού από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της «για πρώτη 
φορά αριστεράς», ως εκδίκηση και εκβιασμός των γονιών του για την ένοπλη πολιτική τους δράση ενάντια στο 
καθεστώς του σύγχρονου ολοκληρωτισμού, που αποτελεί ταυτόχρονα και προειδοποίηση αντιποίνων (προς γνώση 
και συμμόρφωση) για κάθε αντικαθεστωτική δραστηριότητα, έχουν όνομα : Κράτος και Κεφάλαιο. 
 

Το ειδικό καθεστώς εξαίρεσης που έχει επιβληθεί στους πολιτικούς κρατουμένους (στέρηση αδειών, “ειδικές” 
απομονωτικές συνθήκες φυλάκισης κ.α), η ενορχηστρωμένη δαιμονοποίησή τους από τα ΜΜΕ ως “ποινικούς” και 
“τρομοκράτες”, έχουν όνομα : Κράτος και Κεφάλαιο. 
 

Η παρουσίαση από την ΕΛ.ΑΣ. σε δημόσιο εγχειρίδιό της, όλων των αναρχικών συλλογικοτήτων και οργανώσεων 
ως “τρομοκρατικές” και “εξτρεμιστικές”, βάζοντάς τες στην ίδια λίστα προγραφών τόσο με τις ναζιστικές και 
φασιστικές συμμορίες (εξαιρείται φυσικά από τα κατάστιχα, η πολυαγαπημένη των μπάτσων Χ.Α. γιατί είναι νόμιμη 
και δημοκρατική…) όσο και με τους ένοπλους του Τζιχάντ, είναι τρομοκρατία και έχει όνομα : Κράτος και Κεφάλαιο. 
 

Μέσα σ’ αυτό το βαθύ σκοτάδι του σύγχρονου ολοκληρωτισμού, να οργανώσουμε την κοινωνική-ταξική αυτοάμυνα. 
Απο την ζωή την ίδια καλούμαστε πλέον όλοι/ες, είτε να υποταχτούμε σιωπηλά στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, στην 
ανάθεση και στον κυβερνητισμό, στον κοινωνικό κανιβαλισμό και στο φασισμό,  προσκυνώντας επίδοξους ηγέτες και 
«εθνικούς σωτήρες», είτε να βάλουμε τέλος στον αργό θάνατο που μας επιβάλλουν και να ανοίξουμε με μαχητική 
αντίσταση, κοινωνική αυτοοργάνωση και ταξική αλληλεγγύη, το φωτεινό μονοπάτι για το επαναστατικό πέρασμα σε 
μια κοινωνία ελευθερίας, ισότητας και κοινοκτημοσύνης. Ενάντια σε Κράτος και Κεφάλαιο, τους μόνους τρομοκράτες. 
 

 
Βόλος, 22 Γενάρη 2017 
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