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Σε προηγούμενο τεύχος, οι μέρες που ζούμε χαρακτηρίζονταν ως μπερδεμένες. Πλέον, πιο ξεκάθαρες δε γίνεται να
είναι. Το να τις περιγράψεις, όμως, εμπεριέχει πάντα μία δυσκολία, λόγω των α ν τ ι φ ά σ ε ω ν που γεννά και από τις
οποίες τρέφεται αυτό το σύστημα.

Editorial
Αντιφάσεις όπως, η γιαγιά που ξεροστάλιαζε στην ουρά του Α.Τ.Μ.,
σιχτιρίζοντας την ώρα και τη στιγμή που στήριξε τον αλέξη και είναι
η ίδια που την πήρε ο μαυροφορεμένος φουσκωτός από το χέρι
2 χρόνια πριν, για να την περάσει απέναντι στο δρόμο. Η μάνα
που αγωνιά για το κούρεμα των καταθέσεων και τον κίνδυνο να
κατασχεθούν τα λεφτά που βγήκαν ‘’νόμιμα’’, παραβλέποντας πως
η νομιμότητα σε αυτόν τον κόσμο δεν υφίσταται ή καλύτερα είναι
κατασκευασμένη. Ο γείτονας που νιώθει το ελληνικό έδαφος να
τρέμει κάτω από τα πόδια του και ξαφνικά θέλει να γίνει ένα με όλους
τους αποκλεισμένους και κατατρεγμένους, που στις μέρες της δήθεν
ευδαιμονίας του προσπερνούσε, για να μην τραυματιστεί η αισθητική
του αμφιβληστροειδούς του. Τα βαρύγδουπα λόγια των ειδικών και
των περσόνων πως αξίζει να λεγόμαστε ευρωπαίοι και να ανήκουμε
σε αυτήν τη δύση. Μια δύση που σέβεται την ανθρώπινη ζωή και τα
πολιτικά δικαιώματα, ενώ την ίδια στιγμή σπέρνει τον αυταρχισμό και
το ήθος της προάγει τη σύνθλιψη του μη δυτικού κόσμου.

Το πνεύμα των ημερών προστάζει, τόσο την περιγραφή και την
ερμηνεία της πολιτικής κατάστασης με οικονομικούς όρους και
μόνο, όσο και την αναγωγή της λύσης σε αυτούς. Δεν έχουμε
παρά να απαντήσουμε πως ευρώ και δραχμή είναι οι δύο όψεις
του ίδιου νομίσματος, που λέγεται εκμετάλλευση. Ευτυχώς, όμως,
για εμάς, κάπου στο ενδιάμεσο του κοινοβουλευτικού και μηπολιτικού βούρκου, της καθημερινής παρωδίας που παράγεται
από τα μέσα ενημέρωσης και της επίδοσης σε διαδικτυακό
σχολιασμό μέσω ανάλαφρων ποστ από αργόσχολους, επιπλέει
μισοπνιγμένη, μισοζωντανή μία δόση απέχθειας να περιγραφεί
η υποβάθμιση της ζωής μας με όρους Δ.Ν.Τ και μνημόνια. Αυτό,
κυρίως, δεν πηγάζει από την προσπάθειά μας να καλύψουμε
την αμάθεια και την πιθανή έλλειμματική μας γνώση πάνω σε
τέτοιους όρους (που είναι αλήθεια πως μαστίζει τους κόλπους
μας), αλλά από την επιθυμία να μην ταυτιστούμε με αυτό που
δε θέλουμε να γίνουμε.

Πλέον ο αλέξης και ό,τι εκπροσωπεί δεν μπορεί να κρύβεται
πίσω από τις λέξεις. Και αν οι λέξεις αυτές είναι κοινωνικό
κράτος και αριστερά, τότε ο σύριζα τις επανανοηματοδότησε
μέσα από τον τρόπο διαχείρισης της γενικευμένης τάσης που
εξωτερικεύεται με εθνικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να
υποκρινόμαστε πως δεν αναγνωρίζουμε το φασισμό, ακόμα κι
όταν προσπαθεί να πτυχωθεί σαν δημοκρατικό πέπλο. Δε θα
μας ξαφνιάσει μία πιθανή απόφαση αθώωσης της χ.α. από τα
έδρανα. Δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε πως θεωρίες
περί συνωμοσίας αυταρχικών ξένων ηγετών και δανειστών
έναντι του δύσμοιρου έθνους είναι ανυπόστατες, καθώς το
κεφάλαιο είναι εδώ να μας θυμίζει πως δεν κάνει διακρίσεις.
Σαν ομάδα λοιπόν, που γράφει συλλογικά, τυπώνει και μοιράζει
το ΛΥΣΣΑρι και μην έχοντας στερέψει από αντιφασιστική και
αντιεθνική λύσσα, την οποία και θέλει να διαδώσει, νιώθουμε
την ανάγκη να διευρύνουμε την ύλη μας και να τη μοιραστούμε
πλέον όχι μόνο με τον ανθό της νεολαίας, τους ανυπάκουους
μαθητές, που υφίστανται την καταπίεση όλο και εντονότερα, αλλά
και με όλο εκείνο το δραστήριο και ενεργητικό κομμάτι που
ψάχνει τρόπους να διοχετεύσει και τη δική του λύσσα. Αφήνοντας
την ανάγνωση να αποτελέσει απλή αφετηρία, να αναζητήσουμε
στο δρόμο αυτά που δεν αξίζει να νοσταλγούνται, αλλά να
γίνονται πράξη. Την αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια, την οργή.

Λίγη θεωρία...
Η σύγκρουση, στην ουσία, δεν είναι τίποτε
άλλο παρά η ανακούφιση από την ίδια
την κρίση ταυτότητας των υποστηρικτών του
φασισμού. Το άτομο, το οποίο βρίσκεται
σε κατάσταση εσωτερικής πάλης, μην
μπορώντας να χειραγωγήσει τον εαυτό
του, στρέφει την αρνητική ενέργεια
προς τον εξωτερικό κόσμο, επιτίθεται
και προσπαθεί να διαχειριστεί με αυτό
τον τρόπο το δικό του φόβο. Η ομαδική
δράση αυτών των ατόμων οφείλεται στην
άμεση ανάγκη τους για το ανήκειν κάτω
από ένα “ιδανικό”, υπηρετούμενο από
ένα σύνολο μονάδων που έχουν δεχθεί
την κατάλληλη εφαρμογή μελετημένων
μεθόδων ψυχοκοινωνικής μηχανικής,
ώστε να αποποιηθούν την προσωπική
τους αυτονομία και προσωπικότητα,
λειτουργώντας σαν ένα ενιαίο σώμα. Σε
φασιστικές ομάδες εντάσσονται άτομα που
έχουν την τάση να γίνονται φανατικοί οπαδοί.
Ακολουθούν τυφλά κανόνες υπακοής. Φυσικά
οι φασιστικές ομάδες είναι πάντοτε υπάκουες
στον έναν ηγέτη. Ο χώρος του φασισμού

καταλαμβάνεται από συναισθήματα λατρείας
και μίσους. Η ανάγκη για επιβολή και άσκηση
εξουσίας πάνω σε άλλα άτομα φανερώνει μία
διαστροφή, μεταλλαγμένη σε πολιτική πράξη.
Η σχέση με τον άλλο λαμβάνει παρανοϊκή
μορφή. Σήμερα η λέξη “φασισμός” ή “φασίστας”
χρησιμοποιείται κατά βάση υβριστικά, για να
δείξει απλά μια αυταρχική συμπεριφορά ή
ένα αυταρχικό άτομο. Η λανθασμένη αυτή
χρήση του όρου, έχει ως αποτέλεσμα η λέξη
να έχει σε μεγάλο βαθμό χάσει το πραγματικό
της νόημα. Ο φασισμός, πέρα από πολιτικό
σύστημα, είναι προπάντων ιδεολογία, που
κρύβει πίσω της μια συγκεκριμένη πολιτική
και φιλοσοφία, η οποία είναι ζωντανή και
υπάρχουσα. Η κατάχρηση του όρου φασίστας
προς οποιονδήποτε, απαξίωσε τον όρο. Τώρα
που οι αληθινοί φασίστες εμφανίστηκαν
δυναμικά στο προσκήνιο, ένα μεγάλο κομμάτι
της κοινωνίας δεν αποστρέφεται τον όρο,
δίνοντας τους ελεύθερο πεδίο δράσης. Πρόκειται
για αφοσιωμένους εθνικιστές ακτιβιστές, οι οποίοι
βρίσκονται σε αποτελεσματική συνεργασία με
παραδοσιακές ελίτ.
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Ο φασισμός είναι μια πολιτική ιδεολογία
με βασικό της χαρακτηριστικό την
καλλιέργεια του εθνικισμού και της
φυλετικής ανωτερότητας, τη στρατιωτική
πειθαρχία και την τυφλή υπακοή προς τα
ανώτερα αξιώματα. Κύριο χαρακτηριστικό
των φασιστικών καθεστώτων είναι ο
αυταρχισμός και η χρήση ολοκληρωτικών
μεθόδων διακυβέρνησης. Η φασιστική
ιδεολογία θεωρεί ότι οι άνθρωποι
ενώνονται στη βάση της “φυλής”, του
αίματος, της καταγωγής και των κοινών
πολιτισμικών στοιχείων. Πιστεύει στο ισχυρό
κράτος, ως το μέσο που θα εξασφαλίσει
την πορεία του έθνους. Το πανίσχυρο
κράτος συνοδεύεται απαραίτητα και από την
ανάλογη, ισχυρή, συγκεντρωμένη ηγεσία.
Η φασιστική φιλοσοφία απορρίπτει την
ατομική ελευθερία και τη διαφορετικότητα
και προάγει την εθνική ενότητα και
ομοιομορφία. Ο φασισμός πιστεύει στην
επιβίωση του ισχυρότερου. Τα έθνη και
οι κοινωνίες πρέπει να απαλλάσσονται
από αδύναμους, βιολογικά και πνευματικά
ανθρώπους, που δεν προσφέρουν τίποτα
στο έθνος και πιστεύει στη δημιουργία
ισχυρών, στο σώμα και το πνεύμα,
ανθρώπων που οδηγούν σε ισχυρά έθνη,
ικανά να σταθούν σε ένα κόσμο που
κατ’ αυτούς καθορίζεται από τη συνεχή
σύγκρουση εθνών. Για να επιβληθεί η
εθνική ενότητα τα φασιστικά καθεστώτα
πάντα εφηύραν αποδιοπομπαίους
τράγους, που βασικά ήταν οι πολιτικώς
διαφωνούντες, οι φυλετικά ή σεξουαλικά
διαφορετικοί, καθώς και όσοι γενικώς
θεωρούνταν “άχρηστοι” ή “επικίνδυνοι”
για το έθνος: κομμουνιστές, αριστεροί,
αναρχικοί, ομοφυλόφιλοι, εβραίοι, τσιγγάνοι.
Ο φασισμός λειτουργεί και διατηρεί τους
ανθρώπους μονίμως σε μια κατάσταση
“έκτακτης ανάγκης”, ψάχνοντας συνεχώς για
εχθρούς με μοναδικό στόχο τη σύγκρουση.

...πριν την πράξη
Η αποδοχή του φασισμού από την κοινωνία
εξηγείται...
...αν εξετάσουμε τα μικρομεσαία στρώματα. Από τη μια μεριά, η
οικονομική τους θέση τους ξυπνά επαναστατικές τάσεις και από
την άλλη, οι βαθιά ριζωμένες αυταρχικές ιδέες της κοινωνίας τα
κάνουν συντηρητικά. Εκμεταλλευόμενη λοιπόν η προπαγάνδα
την αντίφαση αυτή κατόρθωσε να προσελκύσει την πλειοψηφία
των μεσαίων στρωμάτων, υποσχόμενη την προστασία από το
μεγάλο κεφάλαιο που τους απειλούσε. Τα φασιστικά καθεστώτα,
συνδυάζοντας αντιθετικά μεταξύ τους ιδεολογήματα, κατόρθωσαν
να συνενώσουν άτομα διαφορετικών ταξικών συμφερόντων με
την υπόσχεση μιας μελλοντικής αναβάθμισης, χρησιμοποιώντας
στην προπαγάνδα, τους κοινούς φόβους και τα κοινά μίση. Η ίδια
ακριβώς λογική διέπει τη φασιστική προπαγάνδα όταν αναφέρεται
σε έννοιες όπως λαός, ηγέτης, εθνική ενότητα, πόλεμος. Αυτές
οι έννοιες παίρνουν ένα χαρακτήρα που ασκεί μεγάλη έλξη σε
ετερόκλητες κοινωνικές ομάδες. Βέβαια, καλό είναι όλοι μας να
συνειδητοποιούμε πως οι θεσμοί ενός κράτους πρώτα γίνονται
δεκτοί από την ίδια την κοινωνία, κάτι που φυσικά σημαίνει
ότι, πολύ πριν οι θεσμοί αυτοί χρησιμοποιηθούν, οι κοινωνίες
αντίστοιχα είχαν ανοίξει το δρόμο με την απάθειά τους. Έτσι,
μέσα στο γενικευμένο κομφορμισμό, βλέπουμε τη μετάλλαξη του
ανθρώπου από σκεπτόμενο, σε κάποιον που απλά νοηματοδοτεί
την ύπαρξή του μέσα από τις διαφημίσεις, στην εύκολη ζωή. Η
απότομη προσγείωση όμως στην πραγματικότητα με τη μεγάλη
απάτη της κατανάλωσης καταφέρνει να τον συνθλίψει. Κι έτσι,
βλέποντας μπροστά του τον κόσμο, στον οποίο είχε πιστέψει, να
θρυμματίζεται, τρομαγμένος κλείνεται στον εαυτό του. Αναζητά
έτσι μια νέα απάτη και ο εθνικισμός θα του την προσφέρει.
Νιώθοντας φυλετικά ανώτερος, θα ρίξει τις ευθύνες για τη
μιζέρια του σε άλλους. Ο ίδιος αισθάνεται ότι η ευημερία του
απειλείται από τα κύματα μετανάστευσης. Η εθνική ενότητα γίνεται
το ύψιστο ιδανικό, αναπληρώνοντας έτσι το κενό. Στο φασισμό
το μίσος εκφράζεται υπόκωφα, με τη μορφή της περιφρόνησης,
της ξενοφοβίας και το ρατσισμό. Η κύρια απάτη στις κλειστές
απολυταρχικές κοινωνίες είναι πως οι άλλοι είναι κατώτεροι
αλλά ποτέ απλά διαφορετικοί και πρέπει να αποκλειστούν ή
ακόμα και να εξοντωθούν. Η κατάρρευση των καπιταλιστικών
κοινωνιών είχε ως επίπτωση τη συσπείρωση για λόγους ταύτισης
γύρω από τη θρησκεία, το έθνος, τη ράτσα και όξυνε το μίσος
προς τους ξένους. Το σύγχρονο κράτος εκπαιδεύει, προσδίδοντας
συγκεκριμένα πολιτιστικά χαρακτηριστικά σε όσους υπάγονται
σε αυτό, διαχωρίζοντάς τους ταυτόχρονα από τους ξένους,
τους «άλλους» που «διαφέρουν». Η φασιστική ιδεολογία, είναι
μαζί με άλλα και αποτέλεσμα των καταπιεσμένων κοινωνιών.

Μέσα στην οικογένεια το παιδί μαθαίνει να καταστέλλεται. Η
οικογένεια ενσαρκώνει την πατριαρχική δομή και το σεβασμό στις
ηθικές αρχές που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του αυταρχικού
κράτους. Μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι τις περισσότερες φορές,
πίσω από αυτές τις κυρίαρχες αξίες, υπάρχουν τα αυταρχικά
κηρύγματα των θρησκειών. Η εκκλησία γεμίζει τους ανθρώπους
με συντηρητισμό, σεξισμό, φόβους και απαγορεύσεις. Δεν είναι
τυχαίο ότι ο φασισμός υψώνει σημαίες και σταυρούς. Επίσης, σε
ό,τι έχει να κάνει με το σήμερα και τις συνθήκες που βιώνουμε,
η προπαγάνδα παραμένει βασικό καθεστωτικό όπλο και αυτό το
γνωρίζουν όλοι οι πολιτικοί και οικονομικοί ηγέτες. Η προπαγάνδα
έχει επιστημονικοποιηθεί όσο ποτέ άλλοτε, κυρίως μέσω των ΜΜΕ,
επηρεάζοντας τη συλλογική συνείδηση.

Ο φασισμός ουσιαστικά έρχεται και φωλιάζει εκεί που
αμφισβητείται η υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Έτσι
λοιπόν, σταδιακά, ισχυροποιούνται οι φασίστες που
ωφελούνται από τη λαϊκή αγανάκτηση, αλλά και τη
στήριξή τους από μέρους των ισχυρών τάξεων. Όταν
πλησιάζει ο κίνδυνος της επαναστατικής ανατροπής,
αυτές, παρέχουν όλο και περισσότερους πόρους και
διευκολύνσεις προς τους φασίστες.

Ο φασισμός είναι το αστυνομικό και στρατιωτικό
στοιχείο του κράτους...
...που συμβάλλει στη συγκρότηση της ολιγαρχίας και του πλούτου.
Στις μέρες μας λειτουργεί νόμιμα από την αστική δημοκρατία.
Εκμεταλλεύεται το βαθύ μίσος των εργαζόμενων ενάντια στην
αστική τάξη, στις τράπεζες και στους μεγιστάνες του πλούτου,
προσαρτώντας τους εξεγερμένους και αποπροσανατολίζοντάς
τους ως προς τους εχθρούς τους. Τα κυρίαρχα κόμματα της
αριστεράς περιορίζονται στην κοινοβουλευτική αντιπαράθεση
και αποδυναμώνουν την αντιφασιστική δράση, εξισώνοντας
φασίστες και αντιφασιστές ως τα δύο άκρα, προσπαθώντας πάση
θυσία να λειτουργήσουν μέσω της αστικής δημοκρατίας. Έτσι,
οι φασίστες γίνονται κράτος μέσα στο κράτος, υπό την έννοια
των επίσημων και ανεπίσημων παραγόντων, μυστικοί αλλά και
φανεροί οργανισμοί, δικτυωμένοι, που σκοπό έχουν την καταστολή
του κοινωνικού κινήματος με λύσεις οι οποίες είναι πολιτικέςστρατιωτικές-αστυνομικές και το περιορίζουν ή το καταστέλλουν
μεταξύ νομιμότητας και «παρανομίας». Ο φασισμός ουσιαστικά
έρχεται και φωλιάζει εκεί που αμφισβητείται η υπάρχουσα τάξη
πραγμάτων. Αυτό έχει σαν συνέπεια, οι ελίτ και τα κόμματά τους,
να προετοιμάζουν μια κατάσταση ισχυρού αυταρχικού κράτους
για να μπορέσουν να περάσουν αυτήν την κρίση, χωρίς να
ανατραπεί η εξουσία και τα προνόμιά τους. Έτσι λοιπόν, σταδιακά,
ισχυροποιούνται οι φασίστες που ωφελούνται από τη λαϊκή
αγανάκτηση, αλλά και τη στήριξή τους από μέρους των ισχυρών
τάξεων. Όταν πλησιάζει ο κίνδυνος της επαναστατικής ανατροπής,
αυτές, παρέχουν όλο και περισσότερους πόρους και διευκολύνσεις
προς τους φασίστες.

Σήμερα ο καπιταλισμός αναδιαρθρώνεται...
...σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Το κράτος, με
πρόφαση τη σωτηρία της οικονομίας και με στόχο τη σωτηρία του
κεφαλαίου, προσπαθεί να καταστείλει κάθε κοινωνικό αγώνα με
τη βοήθεια των φασιστών. Έτσι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο
φασισμός φορώντας το προσωπείο του πατριωτισμού, θα μιλήσει
για εθνική ομοψυχία και θα απαιτήσει νόμο και τάξη. Στόχος του
θα είναι αυτός που είχε σε ολόκληρη τη διάρκεια της ύπαρξής
του. Να εμποδίσει τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι η κοινωνική
τους τάξη είναι αυτή των καταπιεζόμενων, των εξουσιαζόμενων.
Να τους οργανώσει βάση εθνικότητας, και εθνικών συμφερόντων
ώστε να στραφούν ενάντια σε άλλους λαούς, αφήνοντας άθικτο
το καθεστώς εκμετάλλευσης. Κύριος φορέας του φασισμού είναι το
κράτος και το καπιταλιστικό σύστημα που υπηρετεί. Η αντιφασιστική
δράση του κράτους ήταν και θα είναι υποκριτική. Οι φασιστικές
πρακτικές θα αποτελέσουν σύμμαχο του κράτους όταν νιώσει ότι
απειλείται και σίγουρα δε μας πείθει ότι επιθυμεί την εξόντωση
του φασισμού. Αυτόν, θα τον εξοντώσουμε εμείς, με συλλογικούς
αγώνες, όταν καταλάβουμε ότι οι απόψεις και οι πεποιθήσεις που
τον στηρίζουν είναι προϊόντα μιας καλοστημένης προπαγάνδας,
ξεπεράσουμε τους φόβους μας, την καταστροφική λογική της
ανάθεσης και γίνουμε εμείς πιο «επικίνδυνοι» από αυτούς που
παίζουν το παιχνίδι στις πλάτες μας μέσω της αμφισβήτησης, των
σχέσεων εμπιστοσύνης και της έμπρακτης αλληλεγγύης.

Στο φασισμό το μίσος
εκφράζεται υπόκωφα, με τη
μορφή της περιφρόνησης, της
ξενοφοβίας και το ρατσισμό.
Η κύρια απάτη στις κλειστές
απολυταρχικές κοινωνίες είναι
πως οι άλλοι είναι κατώτεροι
αλλά ποτέ απλά διαφορετικοί
και πρέπει να αποκλειστούν ή
ακόμα και να εξοντωθούν.

Τελειώνετε με το ξέπλυμα
των φασιστών γιατί βιαζόμαστε
να τους σιδερώσουμε
Από την άνοδο των φασιστών και το βούρκο της εθνικής ενοτήτας εως τη δίκη της χα.

Το ζήτημα των καιρών που ζούμε είναι ότι
όλοι ψάχνουμε απαντήσεις, προσκολλημένοι
στις αξίες που τόσο καλά έχουν ριζώσει μέσα
μας μέσω του καπιταλιστικού συστήματος. Η
ζωή είναι διαρθρωμένη γύρω από το άτομο
και το προσωπικό του όφελος, το οποίο δεν
μπορεί να αποκοπεί από το οικονομικό. Μέσα
σε αυτό το πολυδιάστατο σύμπλεγμα σχέσεων
έρχεται ο διεθνοποιημένος καπιταλισμός να
κάνει τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα.
Αφενός να προσθέσει νέες παραμέτρους σε
αυτό το σύστημα και αφετέρου, λειτουργώντας
παραπλανητικά, να προωθήσει νέα όρια για
το τι θεωρούμε ξένο και τι οικείο, ενισχύοντας
ρατσιστικές τάσεις και αποκλείοντας μερίδα
του κόσμου από το να έχει πρόσβαση
στα ίδια αγαθά. Οι μεγάλες οικονομικές
δυνάμεις της γης άλλοτε ομαδοποιούνται
και άλλοτε ανταγωνίζονται για την υπεροχή
στον πλανήτη. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια,
τα προβλήματα εξατομικεύονται όπως και
οι λύσεις, αλλά στη συνέχεια προβλήματα
και λύσεις γίνονται ξανά μαζικά, καθώς
παράγονται από το ίδιο σύστημα. Για
παράδειγμα, όταν το ⅓ του πληθυσμού του
πλανήτη ανησυχεί για το που θα βρει το
κοντινότερο ATM, τα ⅔ δεν έχουν πρόσβαση
σε βασικά αγαθά. Όμως στους καιρούς μας
εμείς ψάχνουμε μόνο απαντήσεις, απαντήσεις
που είναι καταδικασμένες να αναπαράγουν
τις ίδιες συνθήκες μέσα από τις οποίες
γεννήθηκαν.
Και όπως λέει και το αυτοκόλλητο… αν η
απάντηση είναι φασίστες, μαλακιά ερώτηση
έκανες. Και με όση ψυχραιμία μπορεί
να μιλήσει κανείς για αυτό το σύστημα
οικονομικών σχέσεων που βιώνουμε, το οποίο
παίζει με το μυαλό μας και εκπληρώνει
τις ανάγκες που μας δημιούργησε έχοντας
έτοιμες απαντήσεις στα ερωτήματα που μας
θέτει, με άλλη τόση απέχθεια βλέπουμε ότι
έχει να κάνει με μια συσπείρωση γύρω από
εθνικιστικά στοιχεία.
Η εθνική ενότητα δεν μπορεί να είναι
παρά μόνο μια απάτη, δε θα έλυνε ποτέ
τις ανισότητες που βιώνουμε καθημερινά,
καθώς αυτές είναι προϊόν του ίδιου του
συστήματος. Άλλωστε, τι κοινό μπορεί να έχει
ένας εργάτης με το αφεντικό του, είτε είναι
“έλληνας”, είτε “ξένος”;

κοινωνία με μνήμη χρυσόψαρου
Ζούμε σε μια εποχή όπου τα πολιτικά
γεγονότα εναλλάσσονται ραγδαία και η
ανάλυσή τους σε κοινωνικό και οικονομικό
επίπεδο επιβεβαιώνει τη θεώρηση που θέλει
το σύστημα να προσαρμόζεται στις ανάγκες
της αναπαραγωγής του. Το σύστημα βρίσκεται
σε κρίση, και η απαθής μέχρι τώρα κοινωνία
προσπαθεί να βρει το σωτήρα της που
θα την επαναφέρει στη δεκαετία του ’90.
Αποστειρωμένη από κάθε πολιτική συνείδηση,
το μόνο πρόταγμα που αντιλαμβάνεται είναι
η εθνική ενότητα μέσω ενός κομματικού
μηχανισμού που θα αναπαράγει τη χθεσινή
συντηρητική συνθήκη. Ένα ψευτό-οργισμένο
κομμάτι της με πιο έντονες ρατσιστικές και
ξενοφοβικές αντιλήψεις βρήκε καταφύγιο
κάτω από την ομπρέλα της παρακρατικής
συμμορίας χρυσή αυγή, υιοθετώντας
ριζοσπαστικές απόψεις. Αν μπορούμε να
πούμε κάτι στα σίγουρα, είναι ότι η κοινωνία
μας χαρακτηρίζεται από μνήμη χρυσόψαρου.
Γεγονότα και καταστάσεις αλλάζουν σε τέτοιο
βαθμό που το μόνο που απομένει στο τέλος
δεν είναι τίποτα άλλο παρά θολές εικόνες,
που όταν προσπαθήσεις να τις συνδέσεις
γεννιούνται ερωτήσεις. Και όπως έχουμε
ξαναπεί, αν η απάντηση είναι οι φασίστες
σκέψου τι μαλακία ερώτηση έκανες. Και τώρα
ποιος; Ποιος θα είναι αυτός που θα περισώσει
αυτά, που τόσα χρόνια με κόπο, ιδρώτα και
πιστωτική κάρτα έχουν κατακτήσει; Σίγουρα
κάποιος που να μην ανήκει στο συστημικό
μπλοκ. Κάποιος που θα επαναφέρει τη χαμένη
μας υπερηφάνεια και το πιστωτικό μας όριο
στις προ μνημονίου εποχές.

πληροφορίες για τη
δίκη της χρυσής αυγής :
http://jailgoldendawn.
com/
20ή μέρα (08/10/2015)
-(φίλος Φύσσα): “Προσχεδιασμένη
η επίθεση, με εντολή Λαγού”.
-Ημέρα 20: “Όταν καποιος
έρχεται έτσι οπλισμένος, έρχεται
πάντα για κακό”.
-«Οταν πας κάπου οπλισμένος
δεν πας για να χαϊδέψεις».
-Βιντεοχρονολόγιο: Η Δίκη της
Χρυσής Αυγής – 13η Εβδομάδα
(9/10/2015).

Το δόγμα πατρίς-θρησκεία-οικογενεια ξυπνάει ένστικτα και τα
ΜΜΕ το κάνουν εικόνα. Είναι η Χρυσή αυγή ηλίθιε! Το μόρφωμα
αυτό όμως δεν είναι κάτι καινούργιο. Από τη μεταπολίτευση
κιόλας, το κράτος βρισκόταν σε μια συνεχή αλληλεπίδραση με
στελέχη της ακροδεξιάς, άλλοτε μοιράζοντας μεροκάματα (αμοιβή
Μιχαλολιάκου από Ε.Υ.Π) και άλλοτε απεμπλέκοντάς τους από
βαριές κατηγορίες. Έτσι, η άνοδός της, σε δημοσκοπικό επίπεδο,
από το 2009 μέχρι το 2012, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα δικών
τις προθέσεων και σχεδιασμών. Προφανώς, εν μέσω κρίσης
κάποιους διευκόλυνε, οπότε και την προώθησαν, είτε μέσω της
συνεχόμενης προβολής από τα μίντια ως κανονικούς ανθρώπους,
δείχνοντας ένα άλλο προφίλ και μετατρέποντάς τους σε λάιφ στάιλ
τηλέ-προσωπικότητες, είτε με τη βοήθεια του κράτους, δίνοντάς
τους χώρο να εκφράσουν τις μισαλλόδοξες αντιλήψεις τους. Πώς
έφτασε, όμως, ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας να εναποθέτει
τις εναπομείναντες ελπίδες της σε μια ναζιστική συμμορία; Οι
πρώτες δικαιολογίες κάνουν λόγο για αποπροσανατολισμένους
ψηφοφόρους. Με τα ποσοστά να παραμένουν ίδια και στις
εκλογές του 2015 οι δικαιολογίες αυτές τελείωσαν. Οι φασίστες
δεν πολλαπλασιάστηκαν ξαφνικά στην Ελλάδα. Αντίθετα, οι
ακροδεξιές ιδέες έχουν διεισδύσει σταδιακά στη συνείδηση του
κοινού, και τα τελευταία χρόνια έπρεπε να γίνουν mainstream.
Έπρεπε να βρεθεί ένας μοχλός αποσυμπίεσης να εκτονώσει την
αγανάκτηση των πολιτών.
Στις εκλογές του 2009 το ΛΑΟΣ συγκεντρώνει το ποσοστό του
5,63%, ενώ η χ.α. μόλις το 0,29%, ενώ το 2012 αντιστρέφονται
σε 1,58% και 6,92% αντίστοιχα. Ποσοστά (διατηρούνται μέχρι
σήμερα) που δεν οφείλονται στην παρουσία των ναζί στο δρόμο,
αλλά στη συνεχόμενη προβολή τους από τα μίντια. Σημασία
δεν έχει η είδηση, αλλά ο τρόπος που θα την παρουσιάσεις. Και
αυτό είναι κάτι που το ξέρουν καλά τα ΜΜΕ. Έτσι, γνωστοί για
την παρακρατική τους δράση φασίστες, ανταποκρίνονται στο
κάλεσμά τους, όπου άλλοτε παρουσιάζονται σαν αγανακτισμένοι
κάτοικοι και άλλοτε σαν καλοί χριστιανοί να κουβαλάνε εικόνες.
Προβάλλονται ως η αντισυστημική λύση, αφού είναι πλέον
προφανές ότι με το σύστημα αυτό κάτι δεν πάει καλά. Τα γεγονότα
βέβαια μιλούν από μόνα τους και αποδεικνύουν ότι η χα είχε,
έχει και θα έχει σχέσεις με το κράτος και το παρακράτος και
αυτό τη βοηθάει και τους βοηθάει. Από την πρώτη κιόλας στιγμή
έδειξε ότι εθνικοσοσιαλισμός και καπιταλισμός βαδίζουν χέριχέρι. Στηρίζει τον όμιλο Λάτση, τάσσεται υπέρ της οικονομικής
ενίσχυσης σε τράπεζες-πολυεθνικές-ενεχυροδανειστήρια, που
καταστρέφονται κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, είναι
κατά της φορολόγησης των εφοπλιστών, συνεργάζεται με
εργολάβους, απειλεί εργαζόμενους στη Ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη και γενικότερα υπονομεύει κάθε απεργιακή κινητοποίηση.
Ως αντάλλαγμα απολάμβαναν την ανοχή της αστυνομίας, όχι
μόνο σε επιθέσεις σε κοινωνικούς χώρους και στέκια (Αντίπνοια,
Συνεργείο), αλλά και στις διάφορες μπίζνες με κυκλώματα του
οργανωμένου εγκλήματος, που ήταν άλλωστε και η βασική τους
οικονομική δραστηριότητα, πριν την είσοδό τους στο κοινοβούλιο.
Ξεκαθάρισμα λογαριασμών, βεντέτες, προστασία, διακίνηση
ναρκωτικών και ντόπας συνδέουν
τη χρυσή αυγή με κυκλώματα της νύχτας.
Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς αυτό, αρκεί και
μόνο να δει τους υποψήφιους βουλευτές της
και το παρελθόν τους.

Οι δολοφονίες και οι αμέτρητες επιθέσεις που
έχει διαπράξει η χα δεν ήταν αρκετές για να
σοκάρουν την ελληνική κοινωνία. Το κράτος,
όμως, αποφάσισε να ανοίξει το φάκελό της,
μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Μετά
από πολύμηνη προετοιμασία της δικογραφίας,
τον Απρίλιο του 2015 οι φασίστες κάθονται
στο εδώλιο. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι με
αυτή τη δίκη τίποτα δεν είναι σίγουρο. Για να
της αποδοθεί ο χαρακτηρισμός ‘’εγκληματική
οργάνωση’’, που είναι άλλωστε και η πιο
σημαντική κατηγορία, πρέπει βάση της σύμβασης
του Παλέρμο να αποδειχτεί ότι υπήρχε
οικονομικό όφελος των κατηγορούμενων. Αν
πέσει αυτή η κατηγορία, τότε πέφτουν και οι
φασίστες στα μαλακά. Οι όποιες κατηγορίες
απεμπλέκουν τη χα και επιρρίπτονται στα άτομα
μεμονωμένα. Βέβαια, μέσα σε ένα κλίμα
οικονομικών πιέσεων από τους ευρωπαίους
εταίρους, καμία πολιτική παράταξη δε θα
καιγόταν να τελειώσει γρήγορα η δίκη. Η δίκη
διακόπτεται και θα συνεχίσει να διακόπτεται.
Όσο περισσότερο καθυστερήσει, τόσο ποιο
ευνοϊκή θα είναι η απόφαση από τους δικαστές.
Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες για τσάκισμα
του φασισμού μέσα από δικαστικές αίθουσες
με τη συνδρομή της αστικής δικαιοσύνης, ενός
ακόμα θεσμού, δομημένου με τους νόμους
του ισχυρού. Πάντα θα δικαιώνεται το αφεντικό
απέναντι στον εργάτη, το κράτος απέναντι στον
εξεγερμένο, το έθνος απέναντι στο μετανάστη,
ο φασίστας απέναντι στον αντιφασίστα.
Εμείς γνωρίζουμε ότι οι φασίστες, με ή χωρίς
σβάστικα, τσακίζονται στο δρόμο.

Οι φασιστικές λογικές πρέπει
να αναγνωρίζονται και να
απομονώνονται από την
καθημερινότητά μας, σε κάθε
αλληλεπίδραση με τον δίπλα
μας, σε όλους τους κοινωνικούς
χώρους, σχολεία, γήπεδα, χώρους
εργασίας, χώρους διασκέδασης. Δεν
απολαμβάνουμε τη βία, αλλά μόνο
μέσω του μαχητικού αντιφασισμού
μπορούμε να στείλουμε τις
οργανωμένες φασιστικές συμμορίες
πίσω στις τρύπες τους.

Η Ορθοδοξία είναι στοιχείο αχώριστο, συνυφασμένο με τη
συνείδησή μου ως Έλληνας… Όποιος μιλάει για Ορθοδοξία
ερήμην του Ελληνισμού, νομίζω ότι ματαιοπονεί, όποιος,
όμως, μιλάει για Ελληνισμό ερήμην της Ορθοδοξίας κάνει κάτι
χειρότερο, ασχημονεί…
Από την παραπάνω φράση του Γ. Μπαμπινιώτη μπορεί κανείς να
διαπιστώσει ότι στην Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε ο διαχωρισμός της
εκκλησίας από το κράτος. Έτσι έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό
που αποκαλείται ελληνισμός, ή αλλιώς εθνικός κορμός.

ΔΟΞΑ ΤΟ

Η εκκλησία για να καταφέρει να ριζώσει βαθιά στην κοινωνία το
συντηρητισμό και τον “πατριωτισμό”, έως σήμερα, είχε φυσικά τη
στήριξη και την προστασία, αλλά και την πλήρη συνεργασία της
κάθε κυβέρνησης.
Τα τελευταία πέντε χρόνια με την επιδείνωση της κρίσης, την
εμφάνιση των αγανακτισμένων, την είσοδο των φασιστών στη
βουλή και την τοποθέτηση μαφιόζων στο ρόλο του δημάρχου, η
εκκλησία βοήθησε και με το παραπάνω.
Αρχικά, η εκκλησία ξεκίνησε με την προώθηση του ναζιστικού
μορφώματος και την αφύπνιση του πατριωτικού-εθνικιστικού
ενστίκτου, που ήταν πολύ εύκολος στόχος για αυτήν, όταν ειδικά
έχει φροντίσει η ίδια, η θρησκεία και το έθνος να θεωρούνται
συνυφασμένα. Έτσι, με τη δημόσια φιλανθρωπική δραστηριότητα
της Χρυσής Αυγής, κάποιοι μητροπολίτες τη στήριξαν και τάχθηκαν
στο πλευρό της. Ακόμα και αν ένα μεγάλο μέρος της ιεραρχίας
της εκκλησίας έκανε κάποιες ενστάσεις, απέναντι στο ναζιστικό
μόρφωμα, σχετικές με τον τρόπο αντιμετώπισης των μεταναστών,
δήλωσαν ουδέτεροι στην ύπαρξη ενός φασιστικού κόμματος,
καθώς ένα “δημοκρατικό κράτος” πρέπει να παρέχει χώρο
έκφρασης σε όλους και πως όλες οι απόψεις είναι αποδεκτές.
Τα γεγονότα, όμως, που ακολούθησαν αποκάλυψαν αυτή την
‘’ουδέτερη’’ και τη ‘’δημοκρατική’’ τους στάση αρκετά γρήγορα.
Το καλοκαίρι του 2012 ανέβηκε για πρώτη φορά στο θέατρο
Χυτήριο των Αθηνών, από τη θεατρική ομάδα Artisan, το έργο
Corpus Christi. Το έργο την επόμενη μέρα κρίνεται βλάσφημο
από τη διαρκής ιερά σύνοδο της εκκλησίας της ελλάδος, η
παράσταση, όμως, συνεχίστηκε. Την επόμενη ημέρα η αστυνομία
συνέλαβε τρεις ηθοποιούς, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι,
αφού σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία. Τον Οκτώβριο,
επαναλήφθηκαν οι παραστάσεις, αλλά αυτή τη φορά δεν την
εμπόδισαν μόνο θρησκευτικές ομάδες, πρωταγωνιστικό ρόλο
έπαιξε η Χρυσή Αυγή, η οποία απείλησε το σκηνοθέτη και
τραμπούκισε τους ηθοποιούς.

ΕΧΟΥΜΕ

Όσο το κράτος και η εκκλησία έχουν συνέχεια, ο φασισμός
βαφτίζοντάς τους κάθε μέρα με καινούργια ονόματα και
Το ίδιο καλοκαίρι, (Αύγουστος - Σεπτέμβριος), την
ίδια καταστολή υπέστη μια σελίδα, η οποία πρόβαλε
μια σατιρική φιγούρα ενός μοναχού στο facebook. Η
σελίδα λεγόταν «Γέροντας Παστίτσιος» και σατίριζε
τη ζωή ενός μοναχού, που ονομάζονταν γέροντας
Παΐσιος. Η σελίδα είχε δημοσιεύσει μια ‘’τρολλ’’
ιστορία του γέροντα που με τον καιρό διαδόθηκε
ευρύτερα και έγινε πολύ γνωστή. Όμως, μια φασιστόθρησκόληπτη εφημερίδα (Ελεύθερη Ώρα), πήρε την
ιστορία και τη δημοσίευσε ως αληθινή. Τον Ιούλιο του
2012, η σελίδα αποκάλυψε ότι η ιστορία είναι δικό
της δημιούργημα και ήταν απλά μια φάρσα. Αυτό
προκάλεσε θυμό στα μέλη της Χρυσής Αυγής και
βουλευτές της κατήγγειλαν στη βουλή ότι η σελίδα
προσβάλει την ελληνό-ορθοδοξία. Έτσι, με συνοπτικές
διαδικασίες βγήκε ένταλμα σύλληψης προς τον
ιδιοκτήτη της σελίδας, ο οποίος και καταδικάστηκε σε
δέκα μήνες φυλάκισης για εξύβριση θρησκεύματος
κατ’ εξακολούθηση. Η απόφαση αυτή δέχτηκε πολλές
αρνητικές κριτικές (χαρακτηρίστηκε ως περιορισμός
της ελευθερίας του λόγου) στην ελλάδα και στο

ΦΑΣΙΣΜΟ

Από τον Ιανουάριο του 2015 άλλαξε η κυβέρνηση και η εξουσία
ήρθε στα χέρια της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όπως είναι
αναμενόμενο και πρέπον προεκλογικά, ο Α. Τσίπρας επισκέφτηκε
το Άγιο Όρος και η εκκλησία πείστηκε ότι τα συμφέροντά της θα
διασφαλιστούν από την καινούρια κυβέρνηση. Ο νυν-πρωθυπουργός
δεν έλειψε να πέσει σε παραλήρημα από το λιβάνι που μύρισε(κάπνισε) και ταύτισε με ενθουσιασμό, τον τρόπο ζωής στο Άγιο
Όρος με τη ζωή των Ζαπατίστας. Η επίσκεψη του, όμως, δεν έμεινε
μόνο ανατολικά, ο φυσικός ηγέτης επισκέφτηκε επίσης και τον Πάπα
Φραγκσίσκο Α’, φροντίζοντας να πιστοποιήσει το ακτιβιστικό του
πρόσωπο..
Έχοντας περάσει 8 μήνες διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι φασιστικές
δράσεις της εκκλησίας συνεχίζουν και σε ‘’αριστερούς” ρυθμούς.
Στη Νέα Μάκρη η εκκλησία ανάγκασε σε έξωση 72 οικογένειες με
την πρόφαση ότι η συγκεκριμένη δημόσια έκταση της ανήκει. Έτσι,
υποχρέωσε τις οικογένειες που ήθελαν να μείνουν να δίνουν ένα
οικονομικό αντίτιμο για την παραμονή τους εκεί. Το δημόσιο, βέβαια,
έχει άλλη άποψη και υποστηρίζει ότι ο χώρος του ανήκει. Όταν
κατατέθηκε το ζήτημα στη βουλή δεν ανακοινώθηκε δημόσια καμία
τελική εξέλιξη, πάρα μόνο το γεγονός ότι θα γίνει ξεκαθάρισμα του
ιδιοκτησιακού θέματος από τη δικαιοσύνη, ενώ το “κοινωνικό πρόσωπο”
της κυβέρνησης φτάνει μόνο μέχρι τη συζήτηση για τη ρύθμιση του
χρηματικού ποσού που θα καταθέτουν οι οικογένειες στην εκκλησία.
Παρόλο, λοιπόν, το κοινωνικό πρόσωπο που προσπαθεί να δείξει
η κυβέρνηση, η εκκλησία εκδηλώνει, χωρίς κανένα δισταγμό, το
φασιστικό και ρατσιστικό της πρόσωπο. Στο φετινό Thessaloniki Pride, η
μητρόπολη οργάνωσε ολονύχτιες προσευχές για τους “ανώμαλους”
που κάνουν παρέλαση και πήρε την πρωτοβουλία να τους “σώσει’’
από την κόλαση. Θα ήταν βέβαια πολύ μεγάλη παράληψη να μην
αναφερθεί το παραλήρημα της εκκλησίας σχετικά με το σύμφωνο
συμβίωσης των ομόφυλων, όταν στο παρελθόν έχει απειλήσει ακόμα
και με αφορισμούς τους βουλευτές.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Tο τελευταίο πολιτικοοικονομικό θέμα της χώρας που ο Μητροπολίτης
Άνθιμος πήρε θέση ήταν το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου και δήλωσε
φυσικά ότι είναι υπέρ της Ευρώπης και των δανειστών, προς έκπληξή
του, πάραυτα, γιουχαρίστηκε από την πλειοψηφία του κόσμου που ήταν
εκεί. Άλλοι Μητροπολίτες έδωσαν συγχαρητήρια στην κυβέρνηση και
έκαναν πομπώδη κοπλιμέντα υπέρ της, ενώ λίγους μήνες πριν, ήθελαν
απλά να της κάνουν εξορκισμό...
Όσο το κράτος και η εκκλησία έχουν συνέχεια, ο φασισμός και ο
ρατσισμός θα φωλιάζουν στους τεράστιους ναούς τους, βαφτίζοντάς
τους κάθε μέρα με καινούργια ονόματα και μεγαλώνοντάς τους στους
χρυσοστολισμένους μανδύες τους…

και ο ρατσισμός θα φωλιάζουν στους τεράστιους ναούς τους,
μεγαλώνοντάς τους στους χρυσοστολισμένους μανδύες τους…
εξωτερικό.
Η πολύτιμη βοήθεια της εκκλησίας προς την
κυβέρνηση της Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ, τη χα και το παρακράτος
δεν τελειώνει φυσικά εδώ. Την άνοιξη του 2014, στις
δημοτικές-περιφερειακές εκλογές στον Πειραιά και στο
Βόλο, η εκκλησία έβαλε το ‘’χεράκι’’ της να βοηθήσει
τους μαφιόζους και νταβατζήδες δυο ποδοσφαιρικών
ομάδων, τον Β.Μαρινάκη και τον Α.Μπέο.
Με ποιον τρόπο; Μα φυσικά μοιράζοντας ψηφοδέλτια
μέσα στο συσσίτιο και κατά τη διάρκεια κάποιας
‘’λειτουργίας’’. Φυσικά δεν έλειψαν και τα κηρύγματα,
τα οποία εξυμνούσαν τους δυο υποψήφιους
δημάρχους και επισήμαναν ότι είναι οι κατάλληλοι
για τη διαχείριση του τόπου και πως θα φροντίσουν να
‘’καθαρίσουν’’ το μέρος για τους νοικοκύρηδες.
Σύμφωνα με τα γεγονότα οι υποψήφιοι έγιναν
δήμαρχοι…

-Μα με αγαπάει…
-Μα τον άκουσα...
«Η αριστερά από την άλλη δήλωνε ότι
η ελληνική κοινωνία δεν είναι ρατσιστική
την ίδια ώρα που η χα συγκέντρωνε
μισό εκατομμύριο ψήφους, χώρια οι
καμμένοι έλληνες, ο τζήμερος, το ΛΑΟΣ,
η ντόρα και η νοοτροπία της κοινωνίας
εγκλωβιζόταν στα παραδείγματα που
αναφέραμε προηγουμένως. Με μια
γρήγορη και πρόχειρη εκτίμηση, έχοντας
την ανάγκη να καλύψουν τη στάση
τους, κάνουν λόγο για μπερδεμένους
-παραπλανημένους έλληνεςψηφοφόρους, μέσα σε ένα κλίμα πολιτικής
αβεβαιότητας. Για μας είναι σαφές, ότι
οι «παραπλανημένοι» ψηφοφόροι της
χα, αντιμετωπίστηκαν από την αριστερά
σαν πελάτες, σαν υποψήφιοι δικοί της
ψηφοφόροι. Όπως το λέμε κωδικοποιημένα,
δεν ψήφισαν τους φασίστες, ψήφισαν οι
φασίστες.
Κλασικό παράδειγμα είναι η Υπατία και οι
οροθετικές. Σε δυό θέματα βγαλμένα από
το manual της αριστεράς, σε δυo θέματα
λαβράκια για να βάλει η αριστερά κόντρα
στο υπάρχον, το βούλωσε. Πούλησε τους
μετανάστες και διαμαρτυρήθηκε τυπικά για
τις οροθετικές.
Ο σύριζα έχοντας ανέβει στα ποσοστά
απευθύνεται πλέον και σε άλλα κομμάτια
του πληθυσμού και επέλεξε να μην
ανεβάσει το θέμα για να μη χαλάσει
το image του και να μην απομακρύνει
πασόκους πελάτες.
Αν έκανε αυτά όταν το έπαιζε κινηματικός,
τώρα που είναι κατά φαντασίαν κυβέρνηση
κάνει και θα κάνει ακόμη λιγότερα.
Χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων δλδ.»
Αυτά γράφαμε τον Μάρτιο του 2013, στο
αντιφασιστικό 3μερο που οργανώσαμε
στην αρχιτεκτονική.
Η κατά φαντασίαν κυβέρνηση του ’13
έγινε real κυβέρνηση το ’15 κι άρχισαν τα
σύννεφα να χάνουν κόσμο. Έπεφταν όλοι
από τα σύννεφα. Για την ακρίβεια, μόλις
καλοκαίριασε άρχισαν να αδειάζουν τα
σύννεφα.
Με τη σειρά όμως. Δεν είμαστε σοφοί,
ούτε καφετζούδες. Αυτό που τραγικά μόνοι
ισχυριζόμασταν το 2013, ότι δλδ αυτό που
χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία είναι ο
βαθύς και οριζόντιος ρατσισμός και όχι οι
αντιμνημονιακές μπαρούφες κρατικοδίαιτων
πασόκων και αριστεροψεκασμένων
στρατηγών της επανάστασης, δεν το
είδαμε σαν όραμα. Χρησιμοποιούσαμε

σαν εργαλείο τις ζωές μας, μελετούσαμε
και δεν περιγράφαμε τις κινήσεις του
κράτους, ακούγαμε τους ψίθυρους στα
καφενεία και όχι τις κραυγές στις απεργίες
της ΓΣΕΕ, κοιτούσαμε το πρόσωπο των
αντιμνημονιακών διαδηλωτών και όχι τις
λέξεις των πανό, βλέπαμε τις ελληνικές
σημαίες σαν τις σημαίες του στρατού
κατοχής κι όχι σα φαιδρή αναβίωση του
εαμ, ακτινογραφούσαμε το κοινωνικό
περιβάλλον των φασιστών κι όχι μόνο τις
συνήθειες και τα στέκια τους. Δλδ με δυο
λόγια, μέναμε πιστοί στο «ο εχθρός είναι
στις τράπεζες και στα υπουργεία» και στο
«όλοι οι θεσμοί αυτής της κοινωνίας…»
που φωνάζαμε. Άρα, δεν αράζαμε στα
σύννεφα ώστε να κινδυνεύουμε με πτώση.
Οι μικρές μας ορδές είναι εκπαιδευμένες
στη μειοψηφική δράση. Δε μας
εντυπωσιάζουν τα πλήθη, πόσο μάλλον τα
απολίτικα, κι αυτό μας κράτησε νηφάλιους
όταν το έθνος παραληρούσε για την
πρώτη φορά αριστερά. Θεωρώντας την
ελληνική κοινωνία ρατσιστική με βάση
τις πράξεις της κι όχι τα λόγια της, η
αλλαγή του πολιτικού προσωπικού μας
ήταν αδιάφορη, παρά τις ρητορείες περί
«νέας εποχής». Η «πολιτική με μικρό
π», όπως αποκαλούνται τα κινήματα που
συμμετέχουμε, ορίζει ότι δεν μπορεί μια
σχεδόν ακροδεξιά κοινωνία να εφαρμόσει
αριστερές πολιτικές. Δλδ, ορίζει ότι ο
κόσμος αλλάζει από κάτω προς τα πάνω
κι όχι αντίστροφα. Η «πολιτική με μεγάλο
Π», δλδ η άποψη ότι χρειάζεται ένα σοφό
επιτελείο που θα απελευθερώσει την
κοινωνία, δλδ κάθε μικρή και μεγάλη
αριστερά (κι ένα μέρος της αναρχίας που
γαλουχήθηκε με τα εαμ ελας μελιγαλας),
είχε βρει στον Τσίπρα τον ήρωά της ή
φανταζόταν ότι ο ήρωας ήθελε λίγη
υποστήριξη.
Η διασταύρωση Κοέλιο (ο συγγραφέας,
όχι ο πρωθυπουργός) και αριστερών,
έπειθε, όποιον ήθελε να πειστεί, ότι τα
καμώματα και οι μούτες του Βαρουφάκη
ήταν μέρος της συνωμοσίας του σύμπαντος
για την κυριαρχία της αριστεράς.
Όπως ο καψούρης νομίζει κάθε αιτία
χωρισμού σαν λεπτομέρεια και πιστεύει
ότι όλα για καλό γίνονται, όπως τα παιδιά
πιστεύουν στον Αι Βασίλη και ακούν τα
βήματά του, έτσι και η ελληνική πολιτική
μανιοκατάθλιψη αναγνώριζε σε κάθε
δεξιά πολιτική ένα αριστερό πρόσημο.

“Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες Έλληνες στέλνουν μήνυμα στην Ευρώπη: Δεν περνούν οι εκβιασμοί.”

ενότητα.
Η μετάθεση της αύξησης του βασικού
μισθού στο απώτατο μέλλον, τους φαινόταν
ελιγμός.
Ο Πάκης δεν ήταν ο πολιτικά υπεύθυνος
της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, αλλά
ο άνθρωπος που σταμάτησε τα τανκς.
Ο Καμμένος δεν ήταν ψεκασμένος
ακροδεξιός, αλλά πατριώτης
αντιμνημονιακός.
Ο Πανούσης δεν ήταν μεταμοντέρνος
ακροδεξιός, σύμβουλος του Χρυσοχοϊδη,
αλλά ευρωπαίος τεχνοκράτης.
Οι πρόσφυγες δεν πνίγονταν εξαιτίας του
φράχτη στον Έβρο, αλλά επειδή η Ευρώπη
είχε κλειστά σύνορα.
Οι εφοπλιστές δε φορολογούνταν από
σεβασμό στο σύνταγμα.
Οι πασόκοι της δεη πήραν αύξηση «προς
αποκατάσταση αδικιών» κι όχι γιατί είχαν
δουλέψει για το συριζα.
Οι δολοφονίες στα ΕΛΠΕ ήταν «κακιά ώρα»
κι όχι συνέχιση πολιτικής.
Όσο συμβαίναν όλα αυτά, τα σύννεφα
εξακολουθούσαν να είναι πολυσύχναστα.
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Έπρεπε να έρθει το δημοψήφισμα για να
αρχίσει να βρέχει συννεφοθαμώνες.
Εμείς σαν Λυσσάρι, λατρεύουμε το
αγόρι από την Κυψέλη. Έχουμε βαρεθεί
να ακούμε δεξιούς κι αριστερούς να
μας αποκαλούν απολίτικους επειδή
αδιαφορούμε για τις εκλογές. Έχουμε
κορεστεί από κρατικοδίαιτους επαναστάτες
με το μεγάλο σχέδιο. Κυρίως, έχουμε
χορτάσει αντιμνημονιακή κενολογία που
οδηγεί αργά ή γρήγορα στην εθνική

Μέσα σε επτά μήνες, τέλειωσε η
κοινωνική κρότου-λάμψης που λεγόταν
μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Χιλιάδες σελίδες
αντιμνημονιακής επανάστασης πετάχτηκαν
στο μπλέντερ του «όχι», δυστυχώς όχι
από το χέρι μας, για να γίνει ξεκάθαρο
και στον πιο παραμυθιασμένο αριστερό
αυτό που ήθελε να ξεχάσει. Καπιταλισμός
λέγεται, ούτε προδοσία, ούτε δραχμή, ούτε
διαπραγμάτευση, ούτε μέρκελ.
Το ξαναείπαμε: «ο εχθρός είναι στις
τράπεζες και στα υπουργεία». Όποιος
εξακολουθεί να βρίσκει δικαιολογίες
λέγεται ή απατεώνας ή αφελής.
Σαν τα παιδιά: μα υπάρχει αι βασίλης
Σαν τον καψούρη: μα τόσο καλά τα
πηγαίναμε
ΥΓ: Μέχρι να τυπωθούμε, έγιναν και
εκλογές. Νίκησε ο Αι Βασίλης. Χάσαμε το
αντιμνημόνιο.

Η μετατόπιση του πολιτικού φάσματος
όλο και ακροδεξιότερα, ή αλλιώς
ο ολοκληρωτισμός έρχεται.

Είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι φασισμός. Είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι η επιτήρηση και
στρατιωτικοαστυνομική διαχείριση της εργατικής τάξης (ή μάλλον μέρους της) είναι
φασισμός. Είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι τα
χαφιεδιλίκια, τα πρακτοριλίκια και οι παρακρατικές επιθέσεις είναι φασισμός. Είχαμε
συνηθίσει την υποτίμηση της εργατικής μας
δύναμης (ντόπιων και ξένων) να τη λέμε
φασισμό. Μεγάλο μέρος του κόσμου όταν
άκουγε στρατόπεδο συγκέντρωσης, εισβολή
σε σπίτια, ή όταν αποκαλούσαν τους μετανάστες παράνομους ή λάθρο, σκεφτόταν ότι
αυτό είναι “φασισμός”.
Καθώς, όμως, κατευθυνόμαστε προς το μέλλον όλα αυτά φαίνεται να γίνονται συνήθεια. Βλέπουμε μεθόδους και πρακτικές, που
ήταν παλιά συνυφασμένες με ακροδεξιές
κυβερνήσεις, να υιοθετούνται και να χρησιμοποιούνται από light δεξιές, από κεντρώες,
ακόμη και από αριστερές κυβερνήσεις. Αυτό
σημαίνει επιβολή του φασισμού και υλικά
και κοινωνικά και ιδεολογικά. Επειδή αυτό
που εν τέλει ενδιαφέρει τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι η υλική του επιβίωση, το καπιταλιστικό σύστημα έχει φροντίσει
η υλική επιβίωση κάποιων να εξαρτάται από
την υποτίμηση και την εξόντωση κάποιων
άλλων. Η δημιουργία εξωτερικών εχθρών,
πάντα βοηθούσε ως προς αυτό, δηλαδή την
εσωτερική ομαλότητα ή αλλιώς την εθνική
ενότητα.
Αυτή την εξάρτηση μπορούμε να τη διαπιστώσουμε αν εξετάσουμε τις χρηματικές
ροές, τόσο σε επίπεδο διακρατικού σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο εθνικού σχεδιασμού (ή ακόμη και τοπικού). Χρήματα
που προέρχονται από την Ευρώπη αλλά και
από την ελλάδα* μοιράζονται για δουλειές
που έχουν σχέση π.χ με τα σύνορα ή με
τη διαχείριση ανθρώπων και τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, για δουλειές που σχετίζονται

με την επιτήρηση και τη διαχείριση όσων
έρχονται απ’ έξω.
Ο ολοκληρωτισμός γίνεται πραγματικότητα
λοιπόν. Γίνεται, όμως, κανονικότητα ακόμα
και από αυτούς που δηλώνουν δημοκράτες,
αριστεροί, αναρχικοί... Και ενώ σε αυτούς
έχουν επενδύσει συναισθηματικά και πολιτικά και άλλοι. Πιθανά αυτό γίνεται λόγω
ελπίδας και μηδαμινής θεωρητικής και λογικής συγκρότησης, τα οποία τους κάνουν να
μην μπορούν να σκεφτούν άλλες απαντήσεις πέρα από το να στηρίξουν αυτούς τους
οποίους έκαναν τα παραπάνω κανονικότητα.
Έτσι, ο εκφασισμός ολοκληρώνεται ακόμα
ταχύτερα. Άρα, λογικές του τύπου θα αλλάξουμε το σύστημα από μέσα είναι όχι απλά
ξοφλημένες, αλλά και επώδυνες, κάτι σαν
το επιπλέον στήριγμα του ολοκληρωτισμού.

«Μετά τις νταλίκες, κόλλησαν στα καράβια

λεωφορεία του κτελ, περικυκλωμένα από όλη την
ασφάλεια του Βόλου, την ΔΙΑΣ και την ΟΠΚΕ,»

Όσο η εργατική τάξη παραμένει γαλάζια
και δε διαπιστώνει ότι τα συμφέροντα της
δεν είναι κοινά με αυτά του έθνους και
του κράτους θα μένει ηττημένη. Όσο δεν
βλέπει ότι έχει κοινά με όσους είναι στοιβαγμένοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης,
τους παρανομοποιημέμους μετανάστες, δε
θα μπορέσει ποτέ να γίνει ο εσωτερικός
εχθρός που οφείλει να γίνει. Θα συνεχίσει
να ζεί την ήττα της.
Δυστυχώς, δεν υπάρχουν σοβαρές ηθικές,
διανοητικές και θεωρητικές αντιστάσεις από
μια κρίσιμη μάζα, ώστε να αποτραπεί ο κοινωνικός κανιβαλισμός που αναφέρθηκε πιο
πάνω και όσο δεν υπάρξει κάτι να βάλει
φρένο σε όλα αυτά, ο δρόμος του φασισμού είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, είτε
είναι αρχηγός κράτους κάποιος δεξιός, είτε
κάποιος αριστερός, είτε τα λείψανα της αγιάς
βαρβάρας.

«Στο κέντρο κράτησης μπορεί να μην είχε άλλο
νερό εκτός από αυτό που τους πήγαμε εμείς, αλλά
είχε δυο άθλιες τουαλέτες και 45 κρεβάτια για να
«καλωσορίσουν» τους 115 πρόσφυγες.»

*http://www.thrakitoday.com/2015/06/vrethike-lisi-gia-tin-aspida-ston-evro.html
Τη στιγμή που το πανελλήνιο βασανιζόταν με το “δίλημμα” Ευρώπη-ξευρώπη και ευρώ ή δραχμή το
ελληνικό κράτος πέτυχε τον τριπλασιασμό της χρηματοδότησης από την ευρώπη επί του μεταναστευτικού.

Υλικό και αποσπάσματα από κείμενο που
γράφτηκε από την ανοιχτή συνέλευση
μαγνησίας ενάντια στα κέντρα κράτησης.

Ευρώπη-φρούριο
Οι μετανάστες, με τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα
και από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, καταδικάζονται με το
χειρότερο τρόπο καθώς γι’ αυτούς δεν ισχύει κανένας νόμος,
κανένα ανθρώπινο δικαίωμα, ακόμα και αν είναι εγκλωβισμένοι
σε εμπόλεμα καθεστώτα. Τόσα χρόνια είναι εκτεθειμένοι σε
ανεξέλεγκτη βία με μόνο σκοπό τον περιορισμό τους και την
εξόντωσή τους. Δεν υπάρχει θέση γι’ αυτούς στις αναπτυγμένες
χώρες. Τα κράτη ήταν πάντα αποφασισμένα για την εξόντωσή
τους, ακόμα πριν αυτοί περάσουν τα σύνορα, ή στην καλύτερη
περίπτωση για την εκμετάλλευσή τους με τη φθηνή εργασία
και για τη χρήση τους ως αποδιοπομπαίους τράγους για όλα
τα δεινά των καπιταλιστικών καθεστώτων. Η Ελλάδα εκεί που
έστελνε μετανάστες, γίνεται αποδέκτης μεταναστών, λόγω της
κατάρρευσης των κομμουνιστικών καθεστώτων. Έτσι, ξεκινάνε τα
καθεστώτα εργασιακής εκμετάλλευσης με την ανοχή του κράτους
και συγχρόνως ξεκινάει το πατριωτικό παραλήρημα με αφορμή
το όνομα Μακεδονία. Σιγά-σιγά, η νομιμότητα των μεταναστών
κρίνεται από το αν δουλεύουν μαύρα ή όχι και ξεκινάνε οι
απελάσεις, το ατελείωτο κυνηγητό και ένα μη λειτουργικό σύστημα
για τη νομιμοποίησή τους, το οποίο φτάνει τα όρια του σαδισμού, αν
μέσα σε αυτό συμπεριλάβουμε και τη συμπεριφορά των μπάτσων
απέναντί τους. Οι νέοι πόλεμοι στο Ιράκ και η κατάσταση στην
Αφρική δημιουργούν νέα μεταναστευτικά-προσφυγικά κύματα και
αυτά με τη σειρά τους χρήζουν νέας διαχείρισης, νέες διεθνείς
συνθήκες, με την εκμετάλλευση, το εμπόριο γυναικών και άλλες
απάνθρωπες καταστάσεις να γιγαντώνονται και όλα να ξεκινάνε
από τα σύνορα και τον έλεγχό τους.
Με την κορύφωση της κρίσης, το 2012, μπαίνουν στο προσκήνιο
τα Κέντρα Φιλοξενίας, ή αλλιώς Κέντρα Κράτησης ή πιο σωστά
τα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης. Χώροι όπου κρατούνται άνθρωποι

που στερούνται την ελευθερία τους και το δικαίωμά τους στην
κινητικότητα, που δεν έχουν τελέσει κανένα έγκλημα ούτε
τους περιμένει καμία δίκη. Απλά το κράτος με την αλαζονεία
του ισχυρού αποφασίζει ότι οι άνθρωποι αυτοί παρανόμως
βρίσκονται στη χώρα, ότι πρέπει να κατέχουν συγκεκριμένα
έγγραφα για να θεωρούνται νόμιμοι και έτσι αποφασίζει
για τις ζωές αυτών των ανθρώπων, ανδρών, γυναικών και
παιδιών. Τους ονομάζει επικίνδυνους για τη σωματική μας
ασφάλεια, για την υγεία μας, αφού τους παρουσιάζει ως
εισβολείς, άρρωστους και επικίνδυνους για την εθνική μας
ενότητα. Με τη δικαιολογία αυτή κακοποιεί, δέρνει, σκοτώνει,
φέρεται στους ανθρώπους αυτούς σαν σκουπίδια, τους στερεί
τις βασικές συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης και αυτά όλα στα
κέντρα κράτησης, μέσα στα οποία ό,τι γίνεται κρατιέται μυστικό
και δε βλέπει τα φώτα της δημοσιότητας. Βέβαια, τις πρακτικές
αυτές εφαρμόζουν εύκολα τα γνωστά όργανα του κράτους,
μπάτσοι, στρατός κ.τ.λ. Ένα παραμύθι που μόνο σκοπό έχει την
απομόνωσή τους με τη συναίνεση του λαού. Ένας λαός που
πείθεται για όλα αυτά και κλείνει τα μάτια και τα αυτιά του στην
αλήθεια, αφήνοντας το κράτος να τον παραπληροφορεί και να
τον τρομάζει με φαντάσματα. Να μην ξεχνάμε ότι τα κράτη
στην εποχή που διανύουμε εφαρμόζουν αυταρχικές μορφές
διακυβέρνησης, γίνονται αστυνομικά κράτη σε συνεχές καθεστώς
έκτακτης ανάγκης που προωθούν το ρατσισμό ως μια τεχνική
διακυβέρνησης. Η κοινότητα με αυτόν τον τρόπο εύκολα παίρνει
ρατσιστική μορφή με θεσμικά εργαλεία τα οποία τρέφουν
τις διακρίσεις μεταξύ των ομάδων. Οι μετανάστες έχουν πια
συστηματικά διαχωριστεί από το κοινωνικό σώμα, αφού, ακόμα
και αν δεν το παραδεχόμαστε, το μεγαλύτερο ποσοστό του
λαού θεωρεί ότι η ζωή των μεταναστών αξίζει λιγότερο από τη
δική τους. Πως αλλιώς να εξηγήσουμε την

ανοχή του κόσμου στα εγκλήματα του
κράτους στα κέντρα κράτησης όπου η
ανθρώπινη ζωή έχει υποβιβαστεί σε
βαθμό που πολλοί μετανάστες θεωρούν
ότι η αυτοκτονία είναι η μόνη τους λύση,
την ανοχή και αδιαφορία στις εικόνες
πνιγμένων παιδιών στη θάλασσα, τα
οποία πια παρακολουθούνται ως σκηνές
κάποιας ταινίας φαντασίας που δεν αφορά
προσωπικά κανέναν από εμάς, την
αποδοχή της σαδιστικής συμπεριφοράς
των σωμάτων ασφαλείας σε αυτούς που
τα κράτη αυθαίρετα έχουν ονομάσει
λαθρομετανάστες, στους βιασμούς των
γυναικών και τη σωματική κακοποίηση
αυτών που έχουν ονομαστεί παράνομοι
χωρίς να έχουν παρανομήσει ακόμα και
με βάση το αποδεκτό από την κοινωνία
αστικό δίκαιο.
Το κράτος δούλεψε αρκετά χρόνια και
με ό,τι μέσο διαθέτει για να παγιωθεί
η παραπάνω κατάσταση. Αρχικά,
φυλετικοποίησε την εγκληματικότητα.
Ξαφνικά, όλα τα εγκλήματα γίνονταν
από τους ‘επικίνδυνους’ μετανάστες.
Επίσης, όλες τις ασθένειες τις έφερναν οι
μετανάστες. Βέβαια κανείς δε σκέφτεται ότι
η κατάσταση της υγείας ενός ανθρώπου
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
αποτελέσει λόγο διοικητικής κράτησης
ή απέλασης. Μιλήσανε για αύξηση της
ανεργίας λόγω της έλευσης μεγάλου
αριθμού μεταναστών. Ξεχάσαμε όμως
ότι βασικά οι μετανάστες στην Ελλάδα
ασχολήθηκαν με την ανειδίκευτη,
ανασφάλιστη, κακοπληρωμένη εργασία
και το ότι οι αριθμοί των μεταναστών
που πραγματικά θέλουν να μείνουν
και να δουλέψουν Ελλάδα είναι πολύ
μικροί, έχουν μειωθεί από το 2008
και μετά και οι περισσότεροι μετανάστες
που περνάνε τα σύνορα της Ελλάδας
θέλουν να φύγουν και όχι να μείνουν και
να εργαστούν εδώ. Παραπληροφόρηση
για να ξεχνάει ο λαός ότι την ανεργία
την προκάλεσε η οικονομική κρίση και
η πολιτική της λιτότητας. Και γιατί οι
Έλληνες μετανάστες του εικοστού αιώνα
ένιωθαν το δικαίωμα στην εργασία στο
εξωτερικό; Εκεί, δε στερούσαν τις δουλειές
από τους ντόπιους; Κανείς όμως δε μιλά
για την εργασιακή εκμετάλλευση των
μεταναστών από τους εργοδότες τους.
Και όταν κάτι δε γίνεται να κρυφτεί, όπως
στην περίπτωση της Μανωλάδας, η αστική
δικαιοσύνη θα πάρει και πάλι έμμεσα
το μέρος των παλικαράδων Ελλήνων. Η
αλήθεια είναι ότι η ακροδεξιά πολιτική
κουλτούρα στην ελληνική κοινωνία είναι
ούτως ή άλλως ισχυρή και οι κυρίαρχες
πολιτικές επιλογές την εδραιώνουν. Όλη
η ρατσιστική κουλτούρα έχει ασκηθεί
από το κράτος και την κοινωνία σε όλο
της το μεγαλείο στις πλάτες ανθρώπων
που ασκούν το αναμφισβήτητο δικαίωμα
του κάθε ανθρώπου να κάνει αυτά
που θεωρεί απαραίτητα για τη δική του
επιβίωση, της οικογένειάς του και των
συνανθρώπων του. Και ενώ το κράτος έχει
τη νομοθεσία για να τους προστατέψει,
επιλέγει με παρακρατικούς μηχανισμούς
να εφαρμόζει μια ανύπαρκτη νομοθεσία,
η οποία τελικά έχει σαν αποτέλεσμα τη

γενοκτονία. Να μην αγνοήσουμε και το
γεγονός ότι το Ελληνικό κράτος λαμβάνει
τεράστια χρηματικά ποσά για την ένταξη
των μεταναστών, τη χορήγηση ασυλίας και
για την ασφάλεια των συνόρων, μεγάλο
μέρος των οποίων πάνε στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη.
Στην αντιμεταναστευτική πολιτική της
Ελλάδας δεν εναντιώνεται ούτε η κατά
παράδοση αντιρατσιστική αριστερά, η
οποία μιλά για ανθρώπους που αξίζουν
τη λύπησή μας και γι’ αυτό πρέπει να τους
προσφέρουμε βοήθεια βελτιώνοντας τις
συνθήκες στις οποίες κρατούνται. Δε θέλει
να χαλάσει το ευρωπαϊκό κλίμα και έτσι
επιλέγει να ασχοληθεί φιλανθρωπικά
με το ζήτημα. Ο νέος νόμος για την
ιθαγένεια που αφορά στους μετανάστες
δεύτερης γενιάς δε λύνει το πρόβλημα
των γονιών αυτών των παιδιών δεύτερης
γενιάς, οι οποίοι φυσικά και πρέπει να
αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο με
αυτά για ευνόητους λόγους. Οι μετανάστες
δε χρειάζονται τη λύπησή μας και την
παρηγοριά μας. Ο όρος λαθρομετανάστης
δεν είναι σωστός. Είναι προσβλητικός.
Κανένας άνθρωπος δε γίνεται να είναι
λαθραίος.
Οι αλλοδαποί που βρίσκονται στην
Ελλάδα δεν είναι εδώ γιατί περνάνε καλά.
Αντίθετα, κακοποιούνται, φυλακίζονται,
στερούνται βασικών δικαιωμάτων και η
επιπλέον κακομεταχείριση τους δε θα
τους στείλει πίσω από εκεί που ήρθαν,
γιατί εκεί πίσω οι συνθήκες είναι ακόμα
πιο ακραίες. Είναι εδώ για την αποφυγή
της φτώχιας ή είναι πρόσφυγες και ζητούν
άσυλο. Διώκονται από τη χώρα τους για
λόγους θρησκευτικούς ή και πολιτικούς. Η
ελευθερία μετακίνησής τους δεν είναι μια
χάρη που εμείς αποφασίζουμε αν θα τους
την κάνουμε. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα
τους και θεμελιωμένη ελευθερία του
κάθε ανθρώπου. Μία είναι η απάντηση
σε όλα αυτά. Χορήγηση χαρτιών σε όλους
τους μετανάστες χωρίς διαχωρισμούς,
χωρίς προϋποθέσεις και εξαιρέσεις και όχι
Ευρώπη-φρούριο στρατιωτικοποιημένο. Δεν
υπάρχει παράνομος μετανάστης, παράνομη
είναι η διαχείριση των μεταναστών από
το κράτος. Όλοι οι άνθρωποι έχουν
δικαίωμα στην ελευθερία. Η ελευθερία
δεν είναι προνόμιο κάποιων. Την
ελευθερία δεν πρέπει να τη φοβόμαστε.
Ο αυτοπεριορισμός δεν έρχεται με
την απαγόρευση και η ελευθερία έχει
την ιδιότητα να αυτοπεριορίζεται χωρίς
απαγορεύσεις.

Μπαίνοντας στο καλοκαίρι 2015 κι έχοντας ζήσει 5
μήνες “αριστερής” διακυβέρνησης, παρατηρούμε γύρω
μας πως τίποτα δεν άλλαξε, πόσο μάλλον στην πόλη
που κυκλοφορούμε, που τα ηνία έχει αναλάβει από
πέρσι ένας υπόδικος μαφιόζος. Αναρωτιούνται κάποιοι
πώς είναι δυνατόν να τον ψήφισαν 33.925 που ζουν
ανάμεσά μας, ξεχνώντας να αναφέρουν πως 6.441
πήγαν στην κάλπη τη 2η κυριακή και ψήφισαν άκυρο ή
λευκό, όταν η επιλογή τους ήταν ανάμεσα στο μαφιόζο
και ένα συριζαίο... (Σημ.: η διαφορά σε σταυρούς
ανάμεσά τους ήταν μόλις 4.001.) Αγνοούν, ίσως, πως
τη μοναδική φορά που κατέβηκαν μαζικά στο δρόμο
τα τελευταία χρόνια οι βολιώτες, ήταν για να δουν
κάποιους να χορεύουν συρτάκι στην παραλία! (Απτόητος
ο εργολάβος της δεξιάς και της εκκλησίας και νυν
“εκπολιτιστικός” πρόεδρος μελετά τη διοργάνωση νέου
ρεκόρ, καθότι κάπου στον Καναδά, λίγους μήνες μετά,
“μας” πήραν το ρεκόρ στο συρτάκι, και δεδομένου ότι η
πόλη είναι γεμάτη αλκοολικούς προσανοτολίζεται αυτήν
τη φορά σε τσιπουροκατάνυξη...) Ομοίως, αναρωτιούνται
μερικοί πως πήγαν κάποιοι και ξαναψήφισαν τους
φασίστες της ΧΑ, αλλά δεν έχουν κανένα πρόβλημα με
τους λοιπούς φασίστες στα υπόλοιπα κόμματα...
Η δολοφονία Φύσσα έβαλε το σχέδιο της σοβαρής
ΧΑ στο ψυγείο για λίγο, το ξεσκαρτάρισμα μεταξύ της
ηγετικής της ομάδας συνεχίζεται, η “ομάδα” Μπαλτάκου
αναμένει, ένας ρέιντζερ ανέλαβε την ηγεσία της ΝΔ
και θα αναμετρηθεί, μάλλον, στις εσωκομματικές τους
με τον τσεκουροφόρο Βορίδη, στο πασοκ διεκδίκησε
την αρχηγία ο φασίστας-ρατσιστής Λοβέρδος, ο
εκδότης Μαυρίκος έφτιαξε νέο κόμμα -τη Δεξιά- και
όλοι, μαζί με τα μίντια, παλεύουν να κλείσουν την
“αριστερή παρένθεση” που δεν είναι κάτι άλλο από μια
πατριωτικοσοσιαλδημοκρατική συμπαιγνία.
Απ’τις αρχές του ’90 και πριν τα μακεδονικά
συλλαλητήρια το ποσοστό των φιλοχουντικώνφιλοβασιλικών ψηφοφόρων της ΝΔ ήταν άνω του
30%. Μετά τις φιέστες για τη μακεδονία και το
γενικό παροξυσμό της πατριδολαγνίας, οι ναζίδες
ανασυγκροτήθηκαν και επανεμφανίστηκαν στο δρόμο,
αλλά το πιο αποκρουστικό ήταν που έγινε τότε της
μόδας να είναι κανείς νεοναζί. Στο πολυτεχνείο του ‘95
εμφανίστηκαν πλάι με τα ματ ως αγανακτισμένοι πολίτες
με σβάστικες, αλλά το ελικόπτερο του αντ1 έκανε ζουμ
μόνο στα ανάποδα φορεμένα fly εντός της κατάληψης
με ένα αντίστοιχο της εποχής ρεπορτάζ, όπως και φέτος
με την “αερομεταφερόμενη μοίρα αλεξιπτωτιστώναναρχικών”. Στο Βόλο συγκροτήθηκαν ως SWP (skinhead white power), οι πωλήσεις ναζί μεμοραμπίλια
εκτοξεύτηκαν και τα βράδια στην πόλη άκουγες τον ήχο
της μπότας (της βέρμαχτ). Λίγο, οι μεταξύ τους κόντρες
και οι μεμονωμένες αντιδράσεις, αλλά κυρίως ότι πέρασε
η μόδα, τους έκανε να εξαφανιστούν, αλλά δεν έχουν
αφοπλιστεί ακόμα. Οι ίδιοι επικεφαλής τους, τριγυρίζουν
και ψάχνουν νέους ηλίθιους να στρατολογήσουν.

η ιστορία
επαναλαμβάνεται

Μετά είχαμε τη Γιουγκοσλαβία, το euro και τους ολυμπιακούς,
όπου η “ανωτερότητα της ελληνορθόδοξης φυλής” χτύπησε
κόκκινο. Ευτυχώς,είχαμε έναν Κεντέρη και αργότερα μια Χαλκιά
που μας φώτισαν για την επιτυχία του ελληνικού dna...
Γιατί όμως ήταν/είναι όλοι τους τόσο ευκολόπιστοι, γιατί είναι
τόσοι πολλοί που πιστεύουν πόσο ανώτεροι είναι οι τωρινοί
κάτοικοι αυτής της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης? Δεν είναι
μόνο η αμόρφωτη οικογένεια που σπέρνει το δηλητήριο της
ελληνορθόδοξης φασιστικής ματαιοδοξίας, αλλά, κυρίως,η
βασική εκπαίδευση στο σχολείο. Ένα σχολείο που και στην
“πρώτη φορά αριστερά” εποχή διατηρεί τις φασιστικές παρελάσεις
και την πρωινή προσευχή... και αν τυχόν δεν είχαν το χρόνο
να απομακρύνουν τα κάγκελα από τα παράθυρα και τα
συρματοπλέγματα από την περίφραξη, ή ακόμα και να ξήλωναν
λίγο τσιμέντο από την αυλή, ώστε να μυρίσουν τα παιδιά λίγο
χώμα, να δουν την ανάπλαση της φύσης και να ακούσουν το
ζουζούνισμα των εντόμων, τουλάχιστον αυτόν με τα αίματα
που τρέχουν στο κεφάλι του από τα μπηγμένα αγκάθια τι τον
κρατούν ακόμα σε κάθε αίθουσα;
Τι μαθαίνουν για τη σύγχρονη ιστορία σε όλες τις τάξεις
Α’ και Β’ βαθμίδας; Σχεδόν τίποτα! Αναμασούν ανά 3 χρόνια
τα ίδια και τα ίδια... αρχαία ελλάδα, βυζάντιο, “επανάσταση
του ‘21”, “έπος” του ‘40... Όλα αυτά όχι μόνο επιδερμικά,
αλλά και παραποιημένα. Η όποια δωρεάν εκπαίδευση (γιατί
μέχρι και για ξένες γλώσσες πληρώνουν φράγκα για να
πάρουν ένα άχρηστο χαρτί) επικεντρώνεται στην αποστήθιση,
χωρίς καμία κριτική σκέψη. Στοχεύει στον ανταγωνισμό και
επιβραβεύει το γλείψιμο και τη ρουφιανιά. Υπάρχουν, βέβαια,
ελάχιστες εξαιρέσεις εκπαιδευτικών που μπορεί να θέλουν να
προσφέρουν μια πιο σφαιρική γνώση, αλλά κινδυνεύουν μέχρι
και με απόλυση, αν παρουσιάσουν διαφορετική εκδοχή της
ιστορίας από αυτή που παρουσιάζεται στα σχολικά συγγράμματα
και στις σχολικές γιορτές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης πως
χιλιάδες εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο δε γνωρίζουν σε ποιο
σχολείο θα διδάσκουν κι αν θα ‘ναι μόνο ένα ή θα περνούν
τη μέρα τους από σχολείο σε σχολείο. Οι οικονομικές απολαβές
τους δε, συνήθως είναι αποτρεπτικές στο να μετακομίσουν στην
πόλη ή χωριό του σχολείου τους και παράλληλα, αναγκάζονται
να απασχοληθούν στον ελεύθερο χρόνο τους ή στο χρόνο
προετοιμασίας του μαθήματος της επόμενης μέρας.
Αλλά και τα πιο ανήσυχα παιδιά, που δε γουστάρουν να
χάνουν την ώρα τους στην tv και θέλουν να αναζητήσουν κι
άλλες πηγές, σερφάροντας στο διαδίκτυο, πνίγονται στις εμετικές
σελίδες προπαγάνδας περί “ελλήνων”. Δυστυχώς, οι φασίστες και
το παρακράτος έχουν κάνει δουλειά μυρμηγκιού σ’ αυτόν τον
τομέα, και έτσι υπάρχουν αμέτρητες σελίδες παραπληροφόρησης,
όπου φυσικά αναπαράγονται από συστημικά αλλά και
εναλλακτικά sites σε πανελλαδικό και τοπικό επίπεδο.
Έτσι, δεν είναι καθόλου παράξενο που άκουγες σε διπλανή
παρέα σε ταβέρνα, νέους ψηφοφόρους που αμφιταλαντεύονταν
μέχρι τελευταία στιγμή αν θα το ρίξουν στο σύριζα ή στη ΧΑ...
Πλέον, αν θέλουν να παραμείνουν, όπως ορίζει το σύγχρονο
lifestyle, αντιμνημονιακοί πατριώτες, τους έμεινε μόνο μια
επιλογή!

Η σέλφι του νεοφιλελευθερισμού στο lifestyle καλλωπισμένης σβάστικας
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http://tinyurl.com/mtm49eg

Μια εξαιρετικά ακριβής θεωρητική
και πραγματιστική ανάλυση
του χιπστεροναζισμού από το
«Άγκαρρα» (agkarra.com).

Κάλεσμα σε χίπστερ χοροεσπερίδα με τους ροζ
ναζιστές της διοργάνωσης να φαντασιώνονται
Άουσβιτς και το χορό που θα (τους)
απελευθερώσει.
Η “αισθητική” τους, καρικατούρα των νοσηρών
πρακτικών που χαριεντίζονται.
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http://tinyurl.com/ox4nqda
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Ο Π. Χατζηστεφάνου
σε αντι-χισπτεροναζί κέφια.
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Η σέλφι
του
νεοφιλελευθερισμού
στο lifestyle
καλλωπισμένης
σβάστικας

Έπειτα, το σκατί παντελόνι
επιστρατεύεται και τα χρωμοσώματα
με τριχοφυΐα απολαμβάνουν τη
μιζέρια τους γύρω από φλας…

ισ

Μα τι συνδυασμός… με μια πρόχειρη
αντιστοίχηση των εγχώριων νεοφιλελέ
διανοητών έχουμε φτιάξει την ιδιανική
συνθήκη όπου εργάτες (μετανάστες
και έλληνες) θα δουλεύουν για την
κατοπολέμηση της ανεργίας χώρις
ωράριο,συμβάσεις και μισθό, αλλά με ένα
πιάτο γενναιόδωρο φαΐ για αντάλλαγμα.
Μετά θα αναφωνούν για τη βρώμα που
αποπνέυον τα μουσουλμανικά αμόρφωτα
σκουπίδια στο μετρό και θα ονειρεύονται
το στρατό στους δρόμους για την αποτροπή
διαδηλώσεων.

*

Αξέχαστες στιγμές ξεπλύματος ναζί, προώθησης
θεωρίας δυο άκρων και μεταφυσικής υπόστασης
“δύο ξένων στην ίδια πόλη”.
Ο αναρχικός παραμάσχαλα με πολιτικά δοκίμια,
πέτρες και φουλ φέις, ενώ ο φασίστας να νοιάζεται
για το σωματότυπό του, την “καθαρή” από
αλλοδαπούς πόλη και την προκοπή της πατρίδας.

Υπέροχα! Μόλις κερδίθηκε η άποψή
του και για σήμερα (πιθανόν με
κάποιο κουπόνι για κοκτείλ σε ρουφ
γκάρντεν ανάλογης αισθητικής).
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Διάνα… ήδη με την πρόφαση μιας
μεταρρυθμιστικής νεοφιλελεύθερης τάσης με
πολύχρωμα tabs, posts και τρεις αράδες για
ατομικές ελευθερίες (φυσικά απευθυνόμενες
σε διαφωτισμένους και περήφανους
εκσυγχρονιστές και όχι την πλέμπα) έχεις
ξεφύγει από την άμεση αναφορά σε κακές
λέξεις για τον μέσο κάγκουρα του scroll
down.Ιστοσελίδες διανθισμένες με κατάλληλη
δοσολογία ώχρινου χίπστερ lifestyle,
εφηβικής τροφής για πνευματικό και σωματικό
αυνανισμό, ανάλαφρα ποστς αλλά και
πολιτική επικαιρότητα, που τροφοδοτείται κάπου
μεταξύ των χρωστούμενων μαθημάτων του
Τζήμερου, των πεταμένων μυθιστορημάτων
του χωμενίδη και το σακίδιο του θεοδωράκη,
είναι έτοιμες για περιήγηση.

Στην καθημερινότητα του μέσου λίγο
κάγκουρα-λίγο πασόκο-λίγο απολίτικολίγο τρέντυ χρήστη των σελίδων… ταιριάζει
υπέροχα ο συνδυασμός. Απ’ τον αυνανισμό
με στυλ, περνάμε στα αθλητικά και απ’ τη
συνθήκη για τα νέα δημοσιονομικά μέτρα,
στη βρώμα των κομμουνιστών και στην
εγκληματικότητα των μεταναστών.

νικ

Γνωρίζουμε πολύ καλά να αναγνωρίζουμε
τις φασιστικές ιαχές και τις ναζιστικές ανάσες.
Στον δρόμο, στη γειτονιά, στη δουλειά, στη
σχολή, στο τρένο, παντού. Αναγνωρίζουμε
τις μαφιόζικες και παρακρατικές ή και κρατικές
πολλές φορές πρακτικές, των απογόνων
του χίτλερ και του παπαδόπουλου.Όπως
πολύ καλά γνωρίζουμε την ιστορική
αλλά και καθημερινή επιβεβαίωση της
οικονομικής προέκτασης του φασισμού,
δηλαδή τον καπιταλισμό και το οικονομικόπολιτικό σύστημα που τον συντηρεί, το
νεοφιλελευθερισμό.

Εξωφρε

χιπστεροναζισμός

Βέβαια, η προεργασία του σχεδιασμού
χίσπτερ σβάστικας είχε ξεκινήσει πολύ
νωρίτερα, πρωτού οι πολιτικές και οικονομικές
αναλύσεις γίνουν σικ στα κουμπάκια με
άποψη, στα free press με στυλ και στις
διαφημίσεις για i-phone 14. *Κάπου μεταξύ
των πρωτοσέλιδων με “τον αναρχικό και
τον φασίστα σαν δυο όψεις του lifestyle της
πόλης”, κάπου μεταξύ της καλλιέργειας του
σατανισμού και της αθεΐας από βλάσφημα,
εγχώρια, μέταλ σχήματα. Κάπου μεταξύ
των διαλειμμάτων του naked city από το
κολωνάκι και τους περήφανους διαγωνισμούς
σέλφι στα χωριά με πυρκαγιές.

Σε χρήσιμη χρονική συγκυρία για ξέπλυμα, η
athens voice και αρκετές δεκάδες “δημοκρατικές”
σελίδες ακόμη, ενδιαφέρονται για το νέο ντύσιμο
της κόρης του φυρερίσκου Μιχαλολιάκου, τη δίαιτά
της και τις ερωτικές τις κατακτήσεις. Λίγες μέρες
αργότερα οι χιπτστεροναζί νεοφιλελέ δι-άνοιες της
συντακτικής ομάδας θα ξεπλύνουν περαιτέρω τους
ναζί με παράλληλο στύψιμο του αντιφασισμού .

Όποιος δε θέλει να
μιλήσει
για τον καπιταλισμό,
καλά θα κάνει να σωπάσει και
για το φασισμό.
Η εύστοχη,διορατική και διαχρονική αποστροφή του
Μαξ Χορκχάιμερ κάπου πριν τη ναζιστική επέλαση
στον κόσμο, μοιάζει να ακολουθεί κάθε πτυχή της
καθημερινής ζωής μας. Όπως περίπου το κράτος το
κεφάλαιο, όπως περίπου τα γυαλιστερά κοστούμια
τη μαφία. Όπως οι ορέξεις, οι σχεδιασμοί και οι
προσταγές ντόπιων και υπερεθνικών αφεντικών
γονιμοποιούνται στη δεκτική μήτρα των κρατών και
παίρνουν σάρκα και οστά με υπογραφές ή αίμα, ή
ακόμα περισσότερο αίμα.

Η εικόνα του αντισυστημικού μαφιόζου της νύχτας, που
χτυπάει με το ένα χέρι –όχι μόνο στο τραπέζι- και με το άλλο
υπογράφει τις μπίζνες με εκκαθαριστικές μεθόδους, δείχνει να
κρατεί καλά και να νομιμοποιείται συναινετικά από κομμάτια
της κοινωνίας, άσχετα αν δεν εξωτερικεύεται με εμφανή τρόπο.
Η καταστολή της μαφίας δε θυμίζει απαραίτητα την κρατική,
έτσι οι υπόγειες μεταμεσονύχτιες μεθοδεύσεις και το σφίξιμο
της γραβάτας το επόμενο πρωί κρατούν σε μια καθόλα
καπιταλιστική ισορροπία πόλεις ολόκληρες.
Γνωρίζοντας τη γενικότητα, την παγκοσμιότητα και τη συχνότητα
ανάλογων φαινομένων καπιταλιστικού και εν δυνάμει
φασιστικού ζόφου, δεν επικεντρωνόμαστε σε τοπικό μόνο
επίπεδο. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ρήξη με τη στρόφιγγα του
θανάτου (κράτους,κεφαλαίου,μαφίας) θα έρθει καθολικά
ή δε θα υπάρξει. Όμως σε πείσμα παραπλανημένων,
ψεκασμένων, αποχαυνωμένων αλλά και ηλίθιων (για τους
φασίστες,ρατσιστές,σεξιστές έχουμε ήδη δώσει απάντηση
με την υπάρξή μας), η καθημερινή πάλη στο καπιταλιστικό
υπάρχον είναι και καθημερινή πάλη, με ποικίλα μέσα ενάντια
στη φασιστική ατάκα της επόμενης γωνίας, στη μαφιόζικη
συναίνεση των επόμενων εκλογών και στην καθημερινή
ρυπαρότητα των αναπνοών τους.

Ως μέλη της αντιφασιστικής ομάδας Λυσσάρι ζούμε, δρούμε
και αλληλεπιδρούμε στο Βόλο, μια πόλη ιστορικά βιομηχανική
και καπιταλιστική από τη μία,όσο και αντιφασιστική από την
άλλη.Μια πόλη με κινηματικές δομές και γεγονότα αλλά και
με τη μαφία στη δημοτική ηγεμονία πάντα με τις ευχές και τη
λαμέ μικροαστική «νομιμοποίησή» της.
Ως εκ τούτου οι πρόσφατες εργατικές δολοφονίες, οι φαστ-τρακ
μπίζνες στην καθημερινή υποβάθμιση και στην υποβάθμιση της
καθημερινότητας, οι απειλές σε αντιφασίστες και η καταστολή
στα κομμάτια του ανταγωνιστικού κινήματος που αντιστέκονται,
αποτελούν τρανή επιβεβαίωση του αρχικού συνειρμού.
Ειδικά σε μια μικρή κοινωνία όπου πρόσωπα και καταστάσεις
δεν κρύβονται επαρκώς, ούτε σε χλιδάτα δωμάτια φιλοχρυσαυγιτών ξενοδόχων, ούτε σε κεντρικά καφέ με σεξιστικό
εξαερισμό, είναι εξαιρετικά απλό το να δεις πίσω από κλειστές
πόρτες. Ίσως εξίσου απλό με το να δεις ποιος σε ψεκάζει
χημικά όταν ανοίγεις αυτές τις πόρτες ή όταν υπερασπίζεσαι
τον κοινωνικό χαρακτήρα του νερού και των πόρων.
Η συνέχεια της αρχικής μας συνάρτησης βέβαια, βρίσκει
πεδίο ορισμού και σε μικρο(αστικό) επίπεδο.Εκεί φιγουράρει
ηκαρικατούρα του ματσο-ελληναρά που δέρνει τη γυναίκα
του και χαστουκίζει τα παιδιά του, ενώ κάνει αστειάκια για το
βιασμό, πίνοντας φρεσκοσερβιρισμένη μαργαρίτα που βρωμάει
εργατική εκμετάλλευση και ζέχνει κονσομανσιόν γύρω από
δερμάτινους καναπέδες και νίκελ σκαμπό.
Φιγουράρει η μοίρα μεγάλου κομματιού της κοινωνίας που
αποχαυνωμένα πίσω από φίλτρα στο hipstagram κοιτάζει
επιληπτικά τις χιλιάδες λάμπες και τα κόκκινα χαλια στην
καταναλωτική φιέστα της πρωτοχρονιάς, ενώ ακαριαία βρίσκεται
να υπερασπίζεται τις αόρατες δαγκωμένες γιαγιάδες από
τα λυσσαλέα αδέσποτα της παραλίας και να απονέμει
μεσσιανικούς τίτλους στο φασίστα μπόγια και τις μεθοδεύσεις
του. Βρίσκονται χιλιάδες νοικοκυραίοι που δεν έχουν ανοίξει
λαρύγγι για τα σκατά (κυριολεκτικά εδώ) που κολυμπάνε
επι μήνες και κάνουν γαργάρες με αυγά για να μη χάσουν
νότα από τα άσματα της πάολας στο φρεσκο-ραντισμένο με
λουμπενοσύνη αστικό τοπίο τους.

“Όλα τα είδαμε πια
Κι η διαστροφή των πρωτοσέλιδων
Κόβει την ανάσα σαν δακρυγόνο.
Η νεκρή τους φύση χωρίς εμάς κι οι καλλιτέχνες
τους,
Μπογιατζήδες του φασισμού,
Να φορούν και να χλευάζουν την άρνησή μας.
Στα τσακίδια!
Τα έργα της εμετικής τους τέχνης,
Τα ερείπια που αφήνουν στο πέρασμά τους.
Ως εδώ το γλέντι σας κουφάλες
Η ομορφιά ανήκει στους ζωντανούς
Γεμίζει τις πλατείες με φωνή.
Δεν μετριέται, δεν χαρατσώνεται, δεν σωπαίνει.
Ήρθε να καταλάβει το θράσος σας. ”
Απόσπασμα από το ποίημα «Η ομορφιά μας»
Σημειώσεις της στέπας #3, 2013, Εκδόσεις των Ξένων, Θεσσαλονίκη
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τυπώθηκε στο βόλο, το φθινόπωρο του 2015, σε 1000 αντίτυπα

