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Στις αρχές του Ιούνη του 
2007 (από τις 6 έως τις 8 
για να είμαστε 
ακριβέστεροι), οι ηγέτες 
των κρατών που 
συγκροτούν το G8 θα 
συναντηθούν στο 
Heiligendamm 
(Χάιλιγκεννταμ) στη 
Γερμανία. 



  

Πίσω από ένα μεγάλο 
τείχος 12 χιλιομέτρων 
προστατευμένο από 
χιλιάδες στρατιώτες και 
αστυνομικούς σκοπεύουν 
να δώσουν μια εικόνα 
διαφάνειας και 
υπευθυνότητας στο 
σύγχρονο παγκόσμιο 
κοινωνικό, πολιτικό και 
οικονομικό μοντέλο. 



  

Η φαρσοκωμωδία που θα 
επικρατεί μέσα στους 
χώρους της συνόδου θα 
αποδειχτεί εξίσου τραγική 
και έξω. Μια ατελείωτη 
κουστωδία από ΜΚΟ, 
συνδικάτα, κόμματα, 
προσωπικότητες και 
οργανώσεις ρεφορμιστών 
θα συγκεντρωθούν απέξω 
και θα καταγγείλουν την 
έλλειψη διαφάνειας. 



  

Θα συζητήσουν για την 
παραγραφή του χρέους 
του τρίτου κόσμου, θα 
προτείνουν την 
οικοδόμηση μια 
εναλλακτικής 
ευρωπαϊκής λύσης 
απέναντι στο «κακό» 
νεοφιλελεύθερο 
πρόσωπο του 
καπιταλισμού. 



  

Μα πάνω από όλα θα 
απαιτήσουν τη 
συμμετοχή τους στο 
«τραπέζι του διαλόγου» 
προκειμένου να 
διαχειριστούν καλύτερα 
τη μιζέρια και την 
εκμετάλλευση. Εν 
συντομία, θέλουν να 
χτίσουν «έναν 
καπιταλισμό με 
ανθρώπινο πρόσωπο». 



  

Εμείς όμως, οι 
αντισυναινετικοί και 
ριζοσπάστες όλου 
του φάσματος, θα 
συγκεντρωθούμε 
στη Βόρεια Γερμανία 
για έναν διαφορετικό 
λόγο. 



  

Δεν μας ενδιαφέρει μία 
καρέκλα στο τραπέζι 
του διαλόγου στον 
καπιταλισμό, ούτε να 
δώσουμε ανθρώπινο 
πρόσωπο σε ένα τέτοιο 
σάπιο σύστημα. 



  

Γνωρίζουμε καλά 
πως δεν μπορεί να 
υπάρχει «καλύτερη 
εκδοχή» αυτής της 
εφιαλτικής 
πραγματικότητας. 



  

Το όραμά μας είναι 
τελείως διαφορετικό. Μια 
κοινωνία βασισμένη στην 
αμοιβαία βοήθεια και 
στην αλληλεγγύη, όπου 
δεν θα ληστεύονται οι 
καρποί της δουλειάς των 
ανθρώπων και οι 
αποφάσεις που 
επηρεάζουν το σύνολο 
της κοινωνίας δε θα 
λαμβάνονται από λίγους 
αλλά από το σύνολο. 



  

Δεν μας ενδιαφέρει 
τίποτα λιγότερο 
από την 
καταστροφή της 
καπιταλιστικής 
κυριαρχίας. 



  

Παγκόσμια γεγονότα 
όπως η σύνοδος του G8, 
ενώ είναι κυρίως 
συμβολικά από τη φύση 
τους, αποτελούν μια 
ευκαιρία για μας να 
δείξουμε πως δεν θα 
καθίσουμε με 
σταυρωμένα τα χέρια 
καθώς ο καπιταλισμός 
ασκεί πόλεμο εναντίον 
μας σε μόνιμη βάση. 



  

Οι αξέχαστες στιγμές 
που σηματοδότησαν τις 
κινητοποιήσεις στο 
Άμστερνταμ, την 
Πράγα, το Σηάτλ, τη 
Νάπολη, το Κεμπέκ, τη 
Γένοβα ή τη 
Θεσσαλονίκη είναι 
απλά εικόνες από το 
ψηφιδωτό που συνθέτει 
τον παγκόσμιο 
κοινωνικό και ταξικό 
πόλεμο. 



  

Όταν τα προάστια των 
γαλλικών μητροπόλεων 
φλέγονται, όταν σε 
διάφορες χώρες του 
κόσμου ολόκληρες 
γειτονιές εξεγείρονται 
τότε οι αντιφάσεις αυτού 
του συστήματος 
εκθέτουν τον εαυτό του 
στα κοινωνικά αυτά 
ρήγματα. 



  

Αποτελεί καθήκον του 
ριζοσπαστικού και 
αντιεξουσιαστικού χώρου 
να παρέμβει σε αυτήν την 
πραγματικότητα και να 
δώσει έναν προοδευτικό 
και επαναστατικό 
χαρακτήρα. 



  

Μέρα με τη μέρα 
ο αγώνας αποκτά 
συγκεκριμένη 
μορφή, είτε τη 
μορφή 
διαδηλώσεων, 
συγκρούσεων ή 
άλλες μορφές 
αγώνα. 



  

Στη Βόρεια Αμερική με τις 
καμμένες περιουσίες αυτών 
που επιζητούν την 
καταστροφή του κόσμου για 
δικό τους όφελος, με τα 
εργατικά και φοιτητικά 
ξεσπάσματα στο Σαντιάγκο, 
το Μπουένος Άυρες και το Λα 
Παζ ή στη Βόρεια Ευρώπη 
όπου νέοι ξεσηκώνονται 
στους δρόμους της 
Κοπεγχάγης για να 
διατηρήσουν το δικαίωμα μιας 
εναλλακτικής διαβίωσης. 



  

Πρόκειται για τον ίδιο αγώνα εντός 
και εκτός φυλακών, ενάντια στα 
προγράμματα βασανισμών και 
απομόνωσης που εφαρμόζονται 
στους πολιτικούς κρατούμενους 
(όπως τα κελιά τύπου F ή το 
πρόγραμμα FIES του ισπανικού 
κράτους) και για την 
απελευθέρωση κρατουμένων της 
RAF και της Άμεσης Δράσης, των 
αναρχικών απεργών πείνας στην 
Ελλάδα, των φυλακισμένων του 
μαύρου κινήματος στις ΗΠΑ, και 
άλλων φυλακισμένων 
ριζοσπαστών. 



  

Είναι ένας αγώνας που 
διεξάγεται από το 
Παρίσι έως την Αθήνα, 
ο αγώνας ανάμεσα 
στους αποκλεισμένους 
και σε αυτούς που 
ευθύνονται για τους 
αποκλεισμούς. 



  

Αυτός ο αγώνας 
σίγουρα δεν θα 
διεξάγεται άλλο 
όπως εμείς θα 
θέλαμε, εάν δεν 
αποτελέσει την 
απαρχή νέων 
ρήξεων με το 
υπάρχον κοινωνικό 
σύστημα. 



  

Το καθήκον του 
ριζοσπαστικού χώρου 
είναι να καταδείξει τα 
ρήγματα που 
διαπερνούν την 
κοινωνική 
πραγματικότητα και να 
παρέμβει σε αυτά! 



  

Ασφαλώς η σύνοδος του 
G8 είναι ένα σύμβολο, 
μια συγκεκριμένη εικόνα 
ενός αφηρημένου 
κοινωνικού και 
οικονομικού μοντέλου. 



  

Εν συντομία, η 
σύνοδος από μόνη της 
είναι ένα θεατρικό 
μήνυμα. Αλλά και εμείς 
μπορούμε να στείλουμε 
ένα μήνυμα! 



  

Προερχόμαστε από 
διαφορετικούς 
πολιτικούς και 
κοινωνικούς χώρους, 
έχουμε διαφορετικές 
καταβολές και 
οράματα, καθώς 
επίσης και διαφορετική 
στρατηγική και τακτική. 



  

Για αυτούς ακριβώς 
τους λόγους η 
σύνοδος προσφέρει 
τη δυνατότητα 
σύναψης επαφών και 
δικτύωσης με 
συντρόφους από όλο 
τον κόσμο. 



  

Κατά τη διάρκεια 
αυτής της 
διαδικασίας θα 
δείξουμε στους 
ισχυρούς της γης 
την αλληλεγγύη 
αλλά και την οργή 
μας. 



  

Οι εκπρόσωποι και οι 
κυβερνώντες θα 
διαπιστώσουν ότι εμείς 
δεν θα γίνουμε ούτε 
υπήκοοι, ούτε 
διαμεσολαβητές. Και σ’ 
αυτό δεν θα μας 
εμποδίσει κανένα τείχος! 



  

ΚΑΝΕΝΑΣ 
ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ 
ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ! 



  

Μέσα στους αγώνες - 
ενάντια στον 
καπιταλισμό! 



  

Ελεύθερο Δημόσιο 
Κοινωνικό Πανεπιστήμιο 



  

Άμεσες δράσεις 
ενάντια στα 
σύνορα (No 
Border Action) 



  

Στον αγώνα για 
την υπεράσπιση 
του ασύλου 



  

Για την 
κατάργηση των 
παρελάσεων 



  

Ενάντια στην κοινωνία 
 Big-Brother



  

Ενάντια στη μισθωτή 
σκλαβιά



  

Αντιφασιστικός 
αγώνας διαρκείας



  

Ενάντια στα λευκά 
κελιά 



  

Για τη διεθνοποίηση 
του αγώνα



  

Να μεταφέρουμε την 
εμπειρία μας στο 
εξωτερικό!
Να γίνουμε πιο πολλοί! 
Να νικήσουμε!



  

ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ 
ΤΟ G8 ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ, ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΜΕΣΑ! 



  

ΒΟΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1-8 ΙΟΥΝΗ 2007

www.fight-g8.de.vu

www.resistance2003.gr
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