
ÖÁÓÉÓÔÅÓ ÐÉÓÙ
ÓÔÉÓ ÔÑÕÐÅÓ ÓÁÓ!
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Από το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης και 
μετά η εργατική τάξη της χώρας βρέθηκε ανάμεσα 

σε δυο εμπόλεμα μέτωπα: το πρώτο αφορούσε την 
πειθάρχηση στο εσωτερικό, το δεύτερο την εξοικείωση 
με τον πόλεμο στο εξωτερικό.

Η ναρκοθέτηση του δημόσιου χώρου μ’ ένα σωρό 
επίσημα και ανεπίσημα σώματα ασφαλείας 

εξέφρασε την ανάγκη των αφεντικών να ελέγξουν 
τους δρόμους και τις πλατείες. Οι Ομάδες Δίκυκλης 
Αστυνόμευσης (η ομάδα ΔΙΑΣ), οι ρατσιστικές 
επιτροπές κατοίκων, οι συμμορίες των ναζί είναι όλα 
τους συνεργαζόμενα κομμάτια. Στόχος τους είναι 
να κρατήσουν τα κατώτερα στρώματα της εργατικής 
τάξης πειθαρχημένα και φοβισμένα. Η άνεργη 

μητροπολιτική νεολαία, οι μετανάστες εργάτες, οι γκέι 
και οι τρανς, οι ρομά, οι οπαδοί και οι από κάτω της 
εργασιακής πυραμίδας υπήρξαμε ο άμεσος στόχος 
αυτής της επίθεσης. Βαφτίζοντας μας «εγκληματίες», 
«πρεζάκηδες», «παράνομους», «ανώμαλους» κ.λπ. οι 
κρατικοί μηχανισμοί ασκούν εργατική πολιτική. Η μάχη 
για το ποιος θα επιτρέπεται και ποιος θα απαγορεύεται 
στο δημόσιο χώρο είναι στην ουσία της διαχείριση της 
εργατικής τάξης. Χωρίζει το κοινωνικό σώμα στα δύο 
και εκβιάζει τους πάντες να πάρουν θέση.

Η όξυνση των διακρατικών ανταγωνισμών είναι το 
άλλο μισό της ίδιας διαδικασίας. Με όχημα την 

εικοσαετή διάλυση της Μέσης Ανατολής το ελληνικό 
κράτος, οι ιδεολογικοί και στρατιωτικοί του μηχανισμοί 



εμπλέκονται όλο και πιο πολύ σε μια δίχως γυρισμό 
αναμέτρηση με το τουρκικό κράτος. Ο αντιτουρκικός 
ρατσισμός, η πλύση εγκεφάλου με τις ΑΟΖ και 
τα πετρέλαια του Αιγαίου, η καθημερινή κρατική 
προπαγάνδα από τηλεοράσεως προσπαθούν να μας 
εξοικειώσουν με την πιθανότητα μιας ελληνοτουρκικής 
σύρραξης. Τα θερμά επεισόδια και οι αερομαχίες στο 
Αιγαίο, οι γεωτρήσεις και οι ασκήσεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο στοχεύουν στην περικύκλωση του τουρκικού 
κράτους. Η ελληνική εξωτερική πολιτική παραμένει 
σταθερά ιμπεριαλιστική, σταθερά αντιτουρκική, σταθε-
ρά δολοφονική. Τα πρόσφατα φασιστικά συλλαλητή-
ρια για το «όνομα της Μακεδονίας» υπήρξαν πρόβες 
πατριωτικής στράτευσης για τους δύσκολους καιρούς 
που είναι να ’ρθουν.

Κρίνουμε ότι η επίθεση που δεχόμαστε στο εσωτερικό 
και οι πολεμικές προετοιμασίες που δουλεύουν για το 

εξωτερικό δεν είναι ασύνδετες μεταξύ τους. Αμφότερες 
αποτελούν όψεις των νέων κρατικών πολιτικών. Αμφό-
τερες χτίζουν με λόγια και με έργα το νέο φασισμό. 
Καθόλου περίεργο που μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον οι 
φασίστες, είτε φέρουν τη σβάστικα είτε όχι, αποκτούν 
νέες αρμοδιότητες στις γειτονιές της Αθήνας: η 
συνδρομή στους αστυνομικούς σχεδιασμούς, οι φιλίες 
με τους μαγαζάτορες, τα κονέ με τη μαφία,  η διαχείριση 
των «παράνομων» μεταναστών, η υποστήριξη των 
πολεμικών προετοιμασιών των ελλήνων καραβανάδων 
φτιάχνουν τη στιγμή που μιλάμε ευκαιρίες για δεκάδες 
χιλιάδες φασίστες συμπολίτες μας.

Όπως σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, έτσι και 
στην Καλλιθέα, οι φασίστες εμφανίζονται και 

εξαφανίζονται αναλόγως των κρατικών προτεραιοτήτων. 

Για την ώρα το οργανωτικό τους επίπεδο αντιστοιχεί σε 
σβάστικες στους τοίχους. Αν οι σχεδιασμοί της δημόσιας 
τάξης και της εξωτερικής πολιτικής το απαιτήσουν, μπορεί 
οι πιο δραστήριοι από αυτούς να εξελιχθούν σε σημείο 
σύνδεσης του ελέγχου στο εσωτερικό με τον πόλεμο 
στο εξωτερικό. Είναι ετούτη η ανάγκη που γέννησε τους 
φασίστες: και τη δεκαετία του 30, και τη δεκαετία του 60, 
και τη δεκαετία του 90 και στις μέρες μας.

Από μεριάς μας δε νιώθουμε καθόλου αμήχανα 
με τις τελευταίες εξελίξεις: η «ανάδυση του 

φασισμού», είτε εκφράζεται με τη σβάστικα, είτε φοράει 
γραβάτα, μας κάνει να συναισθανόμαστε τη δύναμή 
μας: οι φασίστες γίνονται επίκαιροι επειδή πρώτα εμείς 
συγκροτηθήκαμε και σηκώσαμε κεφάλι. Οι φασίστες 
επιδιώκουν να εμφανίζονται στις γειτονιές μας, επειδή 
πρώτα εμείς αρνηθήκαμε να πειθαρχήσουμε στα σχέδια 
των αφεντικών. Οι φασίστες προσπαθούν να κερδίσουν 
κομμάτια του δημόσιου χώρου επειδή πρώτα εμείς τον 
διεκδικήσαμε (κι αρκετές φορές τον κερδίσαμε) για 
λογαριασμό μας. 

Και κάτι για το τέλος: εμείς δεν είμαστε ούτε κουκουέδες, 
ούτε χριστιανοί. Είμαστε πλάσματα της μητρόπολης, 

του πάρκου και της πλατείας. Ξέρουμε τις δυνάμεις τις 
δικές μας, ξέρουμε και τις δυνάμεις των εχθρών μας. 
Κι είναι γι’ αυτό που λέμε ότι η Καλλιθέα δεν ανήκει 
στους φασίστες και στους φίλους τους. Κι όποιος δεν το 
καταλαβαίνει με το καλό θα το καταλάβει με το ζόρι.
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