ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΤΘΤΝΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΝΕΟΝΑΖΘ
«Δελ πνιεκάκε ηνλ θαζηζκό καδί κε ηελ θπβέξλεζε, αιιά ζε πείζκα ηεο θπβέξλεζεο. Ξέξνπκε
όηη θακία θπβέξλεζε δελ επηζπκεί πξαγκαηηθά ηε ζπληξηβή ηνπ θαζηζκνύ,
γηαηί ε αζηηθή ηάμε είλαη αλαγθαζκέλε λα πξνζθεύγεη ζε απηόλ, θάζε θνξά πνπ βιέπεη ηελ
εμνπζία λα ηεο γιηζηξά από ηα ρέξηα.»
Μπνπαλαβεληνύξα Νηνπξξνύηη
Ιζπαλόο αλαξρηθόο, κέινο ηεο αλαξρνζπλδηθαιηζηηθήο εξγαηηθήο ζπλνκνζπνλδίαο (CNT),
ζπκκεηείρε ζηελ έλνπιε νξγάλωζε Los Solidarios (Οη Αιιειέγγπνη), κέινο ηεο Αλαξρηθήο
Οκνζπνλδίαο Ιβεξηθήο (FAI), νξγαλωηήο ηεο απόπεηξαο εθηέιεζεο ηνπ Ιζπαλνύ βαζηιηά.
Σπκκεηείρε ζηελ έλνπιε εμέγεξζε ηνπ 1933, ηδξπηήο ηεο νκώλπκεο θάιαγγαο πνπ κεηά ηελ
θαηαζηνιή ηνπ πξαμηθνπήκαηνο ηνπ Φξάλθν ζηελ Βαξθειώλε, απειεπζέξωζε ηελ Καηαινλία
θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Αξαγνλίαο εγθαζηδξύνληαο ηνλ ειεπζεξηαθό θνκκνπληζκό.
Σθνηώζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1936 ζηελ Μαδξίηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο ηεο πόιεο
από ηνπο θαζίζηεο ηνπ Φξάλθν.

Οη Μαρφκελεο Λατθέο Δπαλαζηαηηθέο Γπλάκεηο αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηηο
πνιηηηθέο εθηειέζεηο ησλ θαζηζηψλ-κειψλ ηνπ λενλαδηζηηθνχ θφκκαηνο Υξπζή Α πγή
π νπ ε ίραλ αλαιάβεη πεξηθξνχξεζε ζηα γξαθεία ηνπ βφξεηνπ ηνκέα Αζελψλ, ζην
Νέν Ζξάθιεην. Ζ επίζεζε έγηλε σο αληίπνηλα γηα ηελ δνινθνλία ηνπ Παχινπ Φχζζα
ζην Κεξαηζίλη απφ ηνλ ρξπζαπγίηε Ρνππαθηά θαη άιια θαζάξκαηα-κέιε ηνπ
λενλαδηζηηθνχ θφκκαηνο. Ζ επίζεζε είλαη επίζεο, αθηεξσκέλε ζην απαμησκέλν
πξνιεηαξηάην απφ ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία, ζηνλ θάζε κεηαλάζηε πνπ ινηδνξείηαη,
πνπ είλαη δηαξθήο ξαηζηζηηθφο ζηφρνο γηα λα απνηειεί ην θηελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ζ
δνινθνλία Φχζζα απνηειεί ζεκείν θακπή, αθνχ απνηέιεζε ην απνθνξχθσκα ηεο
δνινθνληθήο θακπάληαο ηεο Υξπζήο Απγήο, πνπ ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα θαη
ηδηαίηεξα κεηά ηελ είζνδφ ηεο ζην αζηηθφ θνηλνβνχιην, έρεη επηδνζεί ζπζηεκαηηθά ζε
δνινθνλίεο θαη μπινδαξκνχο κεηαλαζηψλ εξγαδνκέλσλ, μπινδαξκνχο θαη
βηαηνπξαγίεο θαηά αξηζηεξψλ θαη αληηεμνπζηαζηψλ, θαη φ ια α πηά κ ε ηελ π ιήξε θ
άιπςε η εο «δεκνθξαηηθήο» αζηπλνκίαο.
Ζ έλνπιε επίζεζε-απάληεζε ζηα γξαθεία ζην Ν. Ζξάθιεην είλαη ε αθεηεξία ηεο
ιατθήο εμφξκεζεο γηα λα ζηαινχλ ηα λενλαδηζηηθά απνβξάζκαηα ηεο Υξπζήο Απγήο
εθεί πνπ ηνπο αξκφδεη, ζηα ζθνππίδηα ηεο ηζηνξίαο. Οη απφγνλνη ηνπ Δθηάιηε, ηνπ
Πήιηνπ Γνχζε θαη ηνπ Νελέθνπ, νη απφγνλνη ησλ γεξκαλνηζνιηάδσλ η εο θ αηνρήο, η
σλ ρ ηηψλ, ησλ ηαγκαηαζθαιηηψλ θαη ησλ δνζίινγσλ ζα εμνλησζνχλ θαη ζα ζηαινχλ
ζηηο λέεο πεγάδεο ηχπνπ Μειηγαιά θαη θακία «δεκνθξαηηθή» αζηπλνκία δελ ζα
κπνξέζεη λα ηνπο πξνζηαηέςεη.
Οη αγσληζηέο ησλ Μαρφκελσλ Λατθψλ Δπαλαζηαηηθψλ Γπλάκεσλ πξαγκαηνπνίεζαλ
ηελ επίζεζε παξά ην γεγνλφο φηη ηα γξαθεία ηεο Υξπζήο Απγήο ζην Ν. Ζξάθιεην
βξίζθνληαη ζε απφζηαζε αλαπλνήο απφ ην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο, αθνχ νη
ζξαζχδεηινη ηεο Υξπζήο Απγήο επηδηψθνπλ λα βξίζθνληαη γηα πξνζηαζία θνληά ζηα
έλνπια ζθπιηά ηνπ θαζεζηψηνο, ηελ αζηπλνκία, ε νπνία ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο.
Άιισζηε θαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπο ζηελ Μεζνγείσλ, βξίζθνληαη απέλαληη απφ ηελ
ζρνιή ηεο αζηπλνκίαο ζην πάξθν Υσξνθπιαθήο.
Ζ επηινγή λα ρηππήζνπκε ηα αλαιψζηκα ησλ βνπιεπηψλ θαη φρη ηνπο ίδηνπο,
ζπλίζηαηαη ζην εμήο ηειεζίδηθν κήλπκα: Καηά ηελ θαηλνκεληθή «εμάξζξσζε» ηεο
Υξπζήο Απγήο ππήξμαλ έζησ κεξηθψο ηα απνθαιππηήξηα γηα ην πνηφλ ησλ
ρξπζαπγηηψλ. Σψξα φινη μέξνπλ, ηψξα ε

επνρή ηεο απελνρνπνίεζήο ηνπο ηειείσζε. Σψξα φπνηνο ηνπο πξνζεγγίδεη είλαη
ζπλππεχζπλνο. Ζ επηινγή ηνπ θάζε ελφο λα είλαη ζπλνδνηπφξνο ηνπο θαη λα
παξεπξίζθεηαη είηε πιεζίνλ ηνπο είηε ζηα γξαθεία ηνπο, αο θέξεη θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο
ηαπηφηεηαο πνπ ζα ηνλ ραξαθηεξίδεη. Αλ ν νπνηνζδήπνηε απφ εδψ θαη ζην εμήο
αζθήζεη βία ελαληίνλ κεηαλαζηψλ, ελαληίνλ αξηζηεξψλ ή αλαξρηθψλ, αλ επαλαιεθζεί
ην νπνηνδήπνηε ξαηζηζηηθφ ή θπιεηηθφ επεηζφδην, ηελ επζχλε ζα ινπζηεί
απνθιεηζηηθά ε Υξπζή Απγή θαη αο κεηαθνκίζεη κέζα ζηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα. Όζνη
ηνπο πιεζηάδνπλ δελ έρνπλ άιινζη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, είλαη λαδηζηέο, έρνπλ ηνλ
φξθν ηνπ ρίηε, πκλνχλ ηελ ρνχληα θαη ζα ηνπο αληηκεησπίζνπκε σο ερζξνχο ηνπ
ιανχ. Οη «παξαπιαλεκέλνη» ςεθνθφξνη, απηή ε ζπληεξεηηθή ινπκπελαξία κε ηελ
αζηηθή εζηθή, πιένλ δελ έρεη θαλέλα άιινζη. Σν ίδην θαη νη επηρεηξεκαηηθνί θχθινη πνπ
ζηεξίδνπλ ηηο «αγαζνεξγίεο» ηνπο. Όινη θέξνπλ ηα δαθηπιηθά ηνπο απνηππψκαηα ζηα
δνινθνληθά καραίξηα. ηελ ίδηα κνίξα έρεη ηεζεί νχησο ή άιισο θαη ε ειιεληθή
αζηπλνκία, φρη απιά γηαηί ην 50% ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο ςεθίδεη Υξπζή Απγή,
αιιά γηαηί απφ θνηλνχ θαη θαη’ εμαθνινχζεζε ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Υξπζή Απγή σο
νκννχζηνη θαζίζηεο - πξνζηάηεο θαη ζθπιηά ηνπ θεθαιαίνπ. Οη ζθαίξεο ησλ 9
ρηιηνζηψλ ήηαλ παξαγγειία ηνπ βνπιεπηή ηνπο Μίρνπ, πνπ είρε δειψζεη φηη «κφλν κε
ζθαίξεο ζα καο ζηακαηήζνπλ».
Ζ απξνθάιππηε δνινθνλία ηνπ Παχινπ Φχζζα απνηειεί ην αίκα πνπ μερείιηζε ην
πνηήξη. Δληφο ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο αληερεί σο έλαξμε ηνπ εκθπιίνπ ηαμηθνχ
πνιέκνπ. Ο άηππνο αφξαηνο εκθχιηνο πφιεκνο πνπ δηεμαγφηαλ ζε ήπηα έληαζε,
πέξαζε ζε δεκφζηα ζθαίξα κε ηνλ πιένλ απξνθάιππην ηξφπν. Σελ επζχλε γηα απηφ
θέξεη ε Υ.Α. θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ηάγκαηα εθφδνπ ηεο Νίθαηαο. Σν ζνθ πνπ
πξνθάιεζε ε πνιηηηθή απφθαζε ηεο Υ.Α. γηα ηελ δνινθνλία απφ ην ρέξη ηνπ
Ρνππαθηά, αθνινχζεζε ην δένο ηεο θαηλνκεληθήο ηεο εμάξζξσζεο.
Ο θάζε ζθεπηφκελνο άλζξσπνο παξαθνινπζψληαο ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο
«εμάξζξσζήο» ηνπο -θαη ηεο πιαγίσο επαλαθνξάο ηνπο ζην κέιινλ-, κπνξεί λα
αληηιεθζεί φηη ηίπνηα δελ ηειείσζε, αληηζέησο, φια ηψξα αξρίδνπλ.
Ζ πνξεία ησλ γεγνλφησλ ζα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθή αλ δελ ζπιιακβαλφηαλ ν
δνινθφλνο Ρνππαθηάο. Αλ, φπσο είρε ζπκβεί ζε ηφζεο άιιεο πεξηπηψζεηο
δνινθνληψλ ή μπινδαξκψλ κεηαλαζηψλ, νη δξάζηεο παξέκελαλ ζην ζθνηάδη. Όκσο,
ζαλ α πφ θ αθή η χρε, ν δνινθφλνο Ρνππαθηάο ζπλειήθζε, ν νπνίνο δελ δίζηαζε
επζχο εμαξρήο λα δειψζεη ζηνπο αζηπλνκηθνχο ηελ πνιηηηθή ηνπ ηαπηφηεηα, φηη είλαη
κέινο ηεο Υξπζήο Απγήο, επειπηζηψληαο πξνθαλψο, ζηελ θάιπςή ηνπ απφ ηελ ίδηα
ηελ αζηπλνκία, αιιά θαη απφ ηελ θπβέξλεζε φπσο άιισζηε έρεη γίλεη ζε ηφζεο άιιεο
πεξηπηψζεηο μπινδαξκψλ, καραηξσκάησλ, δνινθνληψλ κεηαλαζηψλ θαη
βηαηνπξαγηψλ. Σελ θάιπςε ησλ δνινθφλσλ απφ ηελ αζηπλνκία επηβεβαίσζε ε
ζπληξφθηζζα ηνπ Φχζζα πνπ βξηζθφηαλ κπξνζηά ζηελ ελ ςπρξψ δνινθνλία θαη
πνπ δεηνχζε ζπλερψο βνήζεηα απφ ηνπο κπάηζνπο πνπ βξίζθνληαλ εθεί. Ζ
απξνθάιππηε αδηαθνξία ηνπο ζηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο θίιεο ηνπ Φχζζα φηη «ζα ηνλ
ζθνηψζνπλ», ε παγεξή αδηαθνξία ηνπο κεηά ηελ δνινθνληθή επίζεζε, δείρλνπλ ηελ
αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζίζηεο. Ζ αζηπλνκηθφο πνπ έθαλε ηε ζχιιεςε
ιέγνληαο «φρη θαη καραίξηα ξε παηδηά», κάιινλ ήηαλ εθηφο ηνπ δνινθνληθνχ ζρεδίνπ
θαη ην κφλν πνπ γλψξηδε ήηαλ φηη επίθεηηαη μπινδαξκφο, ζηνλ νπνίν ζα ζπλαηλνχζε
φπσο έρεη γίλεη ακέηξεηεο θνξέο ζε επηζέζεηο θαζηζηψλ. Ση απέγηλε άξαγε ε έξεπλα
γηα ηε ζηάζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο Γίαο; Γηαηί ν Γέλδηαο δηέςεπζε ηηο θαηαζέζεηο
απηνπηψλ καξηχξσλ φηη κφλν κηα αζηπλνκηθφο πξαγκαηνπνίεζε ηε ζχιιεςε θαη νη
ππφινηπνη δελ έθαλαλ απνιχησο ηίπνηα, θαη δήισζε φηη «φινη νη αζηπλνκηθνί πνπ
ήηαλ εθεί θάλαλε ηε ζχιιεςε»; Ο Γέλδηαο γλσξίδεη φηη ππήξρε ζπλελλφεζε
αζηπλνκίαο θαη

θαζηζηψλ γηα ηελ δνινθνληθή επίζεζε, φκσο ηνπο θάιπςε γηα λα κελ ρξεσζνχλ νη
κπάηζνη - θαη’ επέθηαζε θαη ν ίδηνο πνιηηηθά- ηε δνινθνλία. Απηφ, φινο ν θφζκνο ην
θαηάιαβε.
Σν ρηχπεκα απφ ηελ θπβέξλεζε ελαληίνλ ηνπ θαζηζηηθνχ «κνξθψκαηνο» ζπληέιεζε
ζην λα απνζπκπηεζηεί ε ακήραλε θνηλσληθή νξγή, ζπληέιεζε ζηελ θαπειεία θαη
αθνκνίσζε ηνπ αληηθαζηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ζηελ αζέιγεηα ηνπ πεζφληα Παχινπ
Φχζζα. Δπίζεο, ζηελ πξνζπάζεηα πθαξπαγήο θαη’ ηδίσλ φθεινο ηεο ιατθήο
ζηήξημεο. Οη πνιηηηθνί ηζχλνληεο ινηπφλ, επηδφζεθαλ ζηελ θνηλσληθή δεκαγσγία, ζηε
κεηαηξνπή ηνπ γεγνλφηνο σο ζαπκάζηα επθαηξία γηα ηελ εθινγηθή ςεθνζεξία ζηελ
δεμηά πνιπθαηνηθία, απφηνθν ηνπ ελδνεμνπζηαζηηθνχ αληαγσληζκνχ ζην ζηξαηφπεδν
ηεο αληεπαλάζηαζεο. Γηα ηελ επηδεηθηηθή πνιεκηθή εμαγγειία κέζσ ηεο ζεσξίαο ησλ
δπν άθξσλ, ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο θαη βνχιεζεο ηνπ αζηηθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ γηα
αδπζψπεην πφιεκν ελαληίνλ ηνπ αλππφηαθηνπ πξνιεηαξηάηνπ. Πνιέκνπ πνπ ζα
δηαζθαιίζεη ηελ ηαμηθή εηξήλε, ηελ απαηηνχκελε πνιηηηθή νκαιφηεηα πξνο ηέξςηλ ησλ
αλαπηπμηαθψλ επελδχζεσλ.
Ζ ηζηνξηθή δηδαρή επηζεκαίλεη φηη ν θαζηζκφο δελ ηζαθίδεηαη ζην θνηλνβνχιην θαη κε
λφκνπο, φηη ν θαζηζκφο ηζαθίδεηαη πάληα ζηε κάρε κέζα ζηνπο δξφκνπο. Όηη ε
αζηηθή δεκνθξαηία πνηέ δελ πνιέκεζε ηνλ θαζηζκφ θαη ήζειε πάληα λα ηνλ ειέγρεη.
Όηη ν θαζηζκφο είλαη απιά ε σκή κνξθή ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Όηη νη θαζίζηεο, παξά ηηο
θηινδνμίεο ηνπο, δελ ππήξμαλ πνηέ φζν ζα ήζειαλ απηνλνκεκέλνη.
Οη θαζίζηεο ηεο Υξπζήο Απγήο ππήξμαλ αλέθαζελ παξάιιεινη ζπλνδνηπφξνη θαη
πνιηηηθνί ζπλαγσληζηέο ηεο Ν.Γ. Με θνηλέο πνιηηηθέο θαηαγσγέο, πνξεπκέλνη κε
ελδνεμνπζηαζηηθνχο αληαγσληζκνχο θαη θνηλά ζπκβφιαηα. Οη θαζίζηεο ππήξμαλ
αλέθαζελ επαγγεικαηίεο ςεχηεο, νη κεγαιχηεξνη πνιηηηθνί ρακαηιένληεο. Όζα
πνπθάκηζα θαη αλ αιιάμνπλ δελ πξέπεη λα εμσξατζηνχλ ζηα κάηηα θαλελφο. Οη
θαζίζηεο ηεο Υξπζήο Απγήο σο ακεηαλφεηνη ρίηεο, δνζίινγνη επί θαηνρήο θαη
καραηξνβγάιηεο ζήκεξα, δελ πξέπεη λα θπιαθηζηνχλ, πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. ε
θάζε γεηηνληά, ζε θάζε ηφπν νη αληηθαζίζηεο, δίρσο λα αλαζέηνπλ θαη λα
παξαρσξνχλ ρψξν ζην θξάηνο, δίρσο λα κέλνπλ κφλν ζηελ αληηπιεξνθφξεζε ή ζε
θαηαγγειίεο κε ηελ πιάλε φηη αζθνχλ πνιηηηθέο πηέζεηο, πξέπεη κε απηελέξγεηα, κε
νιηγνκειείο, απηνηειείο, επέιηθηεο δπλάκεηο λα ηζαθίδνπλ ηνπο θαζίζηεο ζηελ
θπξηνιεμία. Να εκπιαθνχλ καρεηηθά, λα αλαθαιχπηνπλ κεζφδνπο, ζηάδηα θαη ηαθηηθέο
κε νηθεία κέζα, κε φηη είλαη απαξαίηεην, φηη είλαη αλαγθαίν θαη κε φηη απαηηείηαη. ηελ
Διιάδα, ρσξίο λα απνιεζηεί ν αληηθαζεζησηηθφο αγψλαο, ην αλαηξεπηηθφ θίλεκα
πξέπεη λα πξνβεί ζηελ πιηθή θαηαζηξνθή ησλ πιηθψλ ππνδνκψλ ηεο Υξπζήο Απγήο
θαη λα επηηεζεί ζπληεηαγκέλα θαηά ησλ θ πζηθψλ π ξνζψπσλ η εο.  χζζσκεο η εο η
εξαξρίαο, ε γεηψλ, π πξελαξρψλ, κειψλ, ζηξαηησηψλ θαη θεληαχξσλ. Να ηνπο
αλνίγεη ηα θεθάιηα κε ζθπξί, λα ηνπο θφβεη πξνο παξαδεηγκαηηζκφ ην ρέξη κε
δξεπάλη.

Σαξική μνήμη: ηο εθαληήπιο ηηρ κοινωνικήρ επανάζηαζηρ
Σνλ επηέκβξε ηνπ 2013 νη δεκνζθνπήζεηο ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ εξσηεκάησλ θαη
πξνθαζνξηζκέλσλ απαληήζεσλ δείρλνπλ ηελ Υξπζή Απγή κε ζηαζεξή άλνδν λα
θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε. Ο ηειενπηηθφο δηάινγνο κεηαθέξεη ηηο δηεξγαζίεο θαη
πξναλαγγέιιεη κηα ελδερφκελε ζπλεξγαζία γηα ζπγθπβέξλεζε Υξπζήο Απγήο κε Ν.Γ.
Ζ Υξπζή Απγή φκσο θαη λα ήζειε, δελ κπνξεί λα «ζνβαξεπηεί». Φέξεη ηα θαθέθηππα
ηνπ παξαδνζηαθνχ κηιηηαξηζηηθνχ θαζηζκνχ κέζα ζην d.n.a ηεο αλαιινίσηα. Ζ βία
γηα απηνχο δελ είλαη εξγαιεηαθφ κέζν, αιιά απηνζθνπφο. Ζ Υξπζή Απγή βιέπνληαο
ηελ «αληηζπζηεκηθή» ηεο επηξξνή λα αλεβαίλεη, έρεη απνζξαζπλζεί θαη επηιέγεη λα
αιιάμεη πίζηα. Αξρέο επηέκβξε ζην Πέξακα επηηίζεηαη ζε ζπλδηθαιηζηέο ηνπ ΠΑΜΔ
γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζπκβνιαίνπ κε ηνπο εθνπιηζηέο ηεο. Ζ αζηπλνκία θξαηάεη
ηζίιηεο, πξάγκα δηφινπ πεξίεξγν φηαλ ην 50% είλαη ςεθνθφξνη ηεο θαη φ πσο φ ςηκα
α πνδείρηεθε θ αη κ έιε η εο. Υξπζαπγίηεο απφ ηελ επνκέλε θηφιαο κέξα
πξνζιακβάλνληαη ζε εξγαηηθά πφζηα ζηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε. Λίγεο κέξεο
αξγφηεξα ε επίζεζε ζην Πέξακα κνηάδεη ζαλ πξναλαγγειία γηα έλα κηιηηαξηζηηθφ
ζφνπ ζην ακηγψο δηθφ ηνπο πεδίν - ζην κλήκα ησλ πνιηηηθψλ πξνγφλσλ ηνπο θαη
ζπλεξγαηψλ ησλ SS. ηελ πεγάδα ηνπ Μειηγαιά βξίζθεηαη φιε ε πιέκπα ηνπ
θαζηζηηθνχ θξάηνπο θαη παξαθξάηνπο. (Μηα ζαπκάζηα επθαηξία λα μαλαγεκίζεη ε
πεγάδα). Σν νηθφζηην καληξφζθπιν ιπζζαζκέλν πιένλ απφ ηελ έμαςε δαγθψλεη ην
ρέξη ηνπ αθεληηθνχ ηνπ. Σξακπνπθίδεη νκντδεάηεο βαζηιφθξνλεο θαη ρνπληηθνχο
απφγνλνπο ηαγκαηαζθαιηηψλ θαη ςεθνθφξσλ ηεο Ν.Γ θαη ηνπ ΛΑ.Ο.. Γελ ππάξρεη
θαλέλα νξαηφ αλάρσκα γηα λα κελ μεδηπιψζνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπο ηαθηηθή, γηα λα
κελ ζθάδνπλ πιένλ θαη αλνηρηά ηνλ φπνηνλ πνιηηηθφ αληίπαιν ή θπιεηηθφ ερζξφ ηνπο.
Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, ηδηαίηεξα απφ ηφηε πνπ ε Υξπζή Απγή κπήθε ζην αζηηθφ
θνηλνβνχιην ζηηο εθινγέο ηνπ 2012, απμήζεθαλ θαηαθφξπθα ηα πεξηζηαηηθά
ξαηζηζηηθήο βίαο απφ κέιε ηεο. Απμήζεθαλ νη μπινδαξκνί θαη νη δνινθνλίεο, θαη φια
απηά ζπλνδεπφκελα θαη απφ πξάμεηο ιεζηείαο ελαληίνλ θησρψλ κεηαλαζηψλ
εξγαδνκέλσλ. ε πνιιέο κάιηζηα πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαλ σο αζηπλνκηθνί γηα λα
ειέγρνπλ ραξηηά θαη άδεηεο παξακνλήο κεηαλαζηψλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο
ιεηηνπξγνχζαλ αληηθαζηζηψληαο ηελ αζηπλνκία, κε ηελ αλνρή ηεο αζηπλνκίαο, γηα λα
ειέγρνπλ άδεηεο αιινδαπψλ κηθξνπσιεηψλ, φπσο ζηε Ραθήλα πέξζη ην θαινθαίξη
φπνπ θαηέζηξεςαλ πάγθνπο αιινδαπψλ κηθξνπσιεηψλ ή λα ειέγρνπλ ηπρφλ καχξε
εξγαζία, φπσο ζην λνζνθνκείν Καιακάηαο ςάρλνληαο γηα αιινδαπέο εξγαδφκελεο.
Σα θπξηφηεξα πεξηζηαηηθά ηεο «παηξησηηθήο», «ειιελφςπρεο» δξάζεο ηνπο ηνλ
ηειεπηαίν ρξφλν: Ξπινδαξκφο Αηγχπηηνπ ζηνλ Πεηξαηά ζηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 2013 απφ 3
πνπ θνξνχζαλ δηαθξηηηθά ηεο Υ.Α. Δηζβνιή ζηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 7 θαζηζηψλ κε
ζθπξηά, γθινκπ θαη καραίξηα ζε ζπίηη Παθηζηαλνχ ζην Πεξηζηέξη φπνπ αθαίξεζαλ
έλα ιάπηνπ, έλα θηλεηφ θαη 40 επξψ. Δπίζεζε ζηελ Ηεξάπεηξα Κξήηεο ζηηο 14
Φεβξνπαξίνπ απφ 7 κέιε ηεο Υ.Α. ζε 3 Παθηζηαλνχο. Γνινθνλία ηνπ Παθηζηαλνχ
Shehzad Luqman ζηα Πεηξάισλα ελψ πήγαηλε ζηελ δνπιεηά ηνπ. Δπίζεζε 6
θαζηζηψλ ζηηο 31 Μαξηίνπ ζε 3 κεηαλάζηεο ζηελ Αζήλα. ηηο 10 Μαΐνπ ζηα Υαληά
λενλαδί βάδνπλ θσηηά ζε ζπίηηα Ρνκά -ν Καζηδηάξεο είρε απνθαιέζεη ηνπο Ρνκά
αλζξψπηλα ζθνππίδηα. ηηο 12 Μαΐνπ πάιη ζηα Υαληά 3 Μαξνθηλνί μπινθνπνχληαη ζην
παιηφ ιηκάλη. ηηο 13 Μαΐνπ ζηελ Αζήλα 15ρξνλνο Αθγαλφο δέρεηαη επίζεζε απφ
λενλαδί νη νπνίνη ηνπ έθνςαλ ην πξφζσπν κε ζπαζκέλν κπνπθάιη. ηηο 25 Μαΐνπ
ζηελ Θεζζαινλίθε έλαο κεηαλάζηεο απφ ηελ Ρνπάληα καραηξψλεηαη απφ 2 άηνκα
πνπ επέβαηλαλ ζε κεραλή ελψ ηελ ίδηα κέξα έλαο Ηξαθηλφο δέρεηαη επίζεζε απφ
νκάδα θαζηζηψλ ζην ΑΠΘ.

ηηο 1 Ηνπλίνπ ζην Παγθξάηη 2 άηνκα αλεβαίλνπλ ζην ιεσθνξείν 732 θαη αξρίδνπλ θαη
ρηππάλε κεηαλάζηεο απφ ηελ Αθξηθή θσλάδνληαο «Μνιψλ Λαβέ». ην Αηγάιεσ ζηηο
2 Ηνπλίνπ νκάδα 12-13 θαζηζηψλ πξαγκαηνπνηεί επηζέζεηο ζε ζπίηηα κεηαλαζηψλ.
ηηο 12 Ηνπιίνπ 4 Παθηζηαλνί δέρνληαη ηελ «επίζθεςε» 4 αηφκσλ πνπ
παξνπζηάδνληαη σο αζηπλνκηθνί θαη φηαλ άξρηζαλ νη Παθηζηαλνί λα δηακαξηχξνληαη
γηαηί είραλ λφκηκα έγγξαθα, νη εηζβνιείο άξρηζαλ λα ηνπο ρηππνχλ θσλάδνληαο φηη
είλαη κέιε ηεο Υξπζήο Απγήο. Σν ίδην έγηλε θαη ζηνλ Σαχξν ζηηο 21 Ηνπιίνπ φηαλ 6
άηνκα πξνζπνηνχκελα ηνπο αζηπλνκηθνχο εηζέβαιιαλ ζε ζπίηη κεηαλαζηψλ γηα λα
ειέγμνπλ ηα ραξηηά ηνπο θαη αθνινχζσο άξρηζαλ λα ηνπο ρηππνχλ θσλάδνληαο φηη
είλαη κέιε ηεο Υξπζήο Απγήο, θιέβνληάο ηνπο παξάιιεια πνξηνθφιηα, έγγξαθαάδεηεο εξγαζίαο αθφκε θαη νηθηαθέο ζπζθεπέο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε αζηπλνκία
πξνζπάζεζε λα απνηξέςεη ηνπο κεηαλάζηεο λα ππνβάιινπλ κελχζεηο, ζε άιιεο
ζπλέιαβε ηνπο κεηαλάζηεο πνπ δελ είραλ άδεηα παξακνλήο γηα λα θαιχςεη ηνπο
θαζίζηεο. Σν 2012 έγηλαλ 154 πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο βίαο απφ κέιε ηεο Υ.Α. θαη
άιινπο θαζίζηεο. Γελ μερλάκε ηνλ άγξην μπινδαξκφ Αηγππηίσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ
ηρζπφζθαια ηνπ Κεξαηζηλίνπ. Όπσο επίζεο, ην πνγθξφκ θαη ηελ δνινθνλία ελφο
κεηαλάζηε ζηα Κ. Παηήζηα ην 2011 κεηά ηελ δνινθνλία Καληάξε απφ Αθγαλφ. Γηα ηα
θαζάξκαηα ηεο Υ.Α. νη κεηαλάζηεο επζχλνληαη ζπιινγηθά γηα ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. Ζ
εγθιεκαηηθφηεηα θπζηθά, πνπζελά ζηνλ θφζκν δελ έρεη θπιεηηθή ηαπηφηεηα, ζξέθεηαη
απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ, είλαη απνηέιεζκά ηνπ, απφξξνηα ησλ αιινηξησκέλσλ
ζπλεηδήζεσλ θαη ηεο θηψρεηαο. Υσξίο λα παξαγλσξίδνπκε φηη αξθεηνί κεηαλάζηεο
έρνπλ εκπιαθεί ζε εγθιήκαηα, ηα ξαηζηζηηθά θαζάξκαηα ηεο Υ.Α. θάλνπλ ηα ζηξαβά
κάηηα ζε εγθιήκαηα Διιήλσλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δνινθφλνπ ηεο Ξάλζεο ν
νπνίνο δνινθφλεζε κηα λεαξή γπλαίθα θαη ν νπνίνο ήηαλ παιηά θαηάδηθνο γηα βηαζκφ
ή ε πεξίπησζε ηνπ «Διιελάξα» απφ ην Ρέζπκλν ν νπνίνο εθκεηαιιεπφκελνο ην φηη
ήηαλ πξνπνλεηήο αζειγνχζε ζε αγφξηα ζην γήπεδν. Γελ παξέιεηςαλ λα
ζπκπαξαζηαζνχλ ζηα δηθαζηήξηα ζε παηέξα θαη γηφ πνπ καδί κε θίιν ηνπο, είραλ
απαγάγεη ηνλ Αηγχπηην εξγάηε πνπ δνχιεπε ζην θνχξλν ηνπο ζηε αιακίλα επεηδή
δήηεζε ηα δεδνπιεπκέλα. Σνλ έδεζαλ, ηνλ βαζάληδαλ επί ψξεο θαη δελ παξέιεηςαλ λα
ηνλ ζνδνκίζνπλ κε θάπνην αληηθείκελν. Απηή είλαη ε «παηξησηηθή» δξάζε ησλ
θαζαξκάησλ ηεο Υ.Α. θαη γη’ απηφ ηα 2 «αζψα ζχκαηα» ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ «δελ
γλψξηδαλ ηίπνηα» φπσο καο ιέεη ν γνληφο ηνπ ελφο. «Γελ ήηαλ θαζίζηαο» !! Γελ
ήμεξε ην «παηδί» ζε πνηα νξγάλσζε αλήθε! ηελ πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ ηνκέα Αζήλαο,
εθεί π νπ α λήθαλ η α « αζψα» ζ χκαηα, ν η « ειιελφςπρνη» η εο Υ .Α., είραλ επηηεζεί
κεηαμχ άιισλ, ζηελ Μεηακφξθσζε, ζην θνπξείν ελφο κεηαλάζηε Παθηζηαλνχ,
καραίξσζαλ ηνλ ίδην, καραίξσζαλ ηνλ Έιιελα πειάηε θαη έβαιαλ θσηηά ζην καγαδί.
ε άιιε πεξίπησζε καραίξσζαλ Παθηζηαλφ θνληά ζην εξγνζηάζην ηεο ΦΑΓΔ, επίζεο
ζηελ Μεηακφξθσζε ελψ επηηέζεθαλ θαη ζε κεηαλάζηεο ζηε Λπθφβξπζε. Σίπνηα απφ
απηά δελ «γλψξηδαλ» ηα «αζψα» ζχκαηα ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ! Σν λα αλήθεη θάπνηνο ζε
κηα ηέηνηα εγθιεκαηηθή νξγάλσζε φπσο ε Υ.Α. είλαη απηφκαηα ζπλεξγφο αλ φρη θαη ν
ίδηνο θπζηθφο απηνπξγφο.
Ξαθληθά, κεηά ηελ δνινθνλία Φχζζα ζχζζσκα ηα ΜΜΔ, ε θπβέξλεζε, ε
«δηθαηνζχλε», ην ΠΑΟΚ «αλαθάιπςαλ» ηελ δνινθνληθή δξάζε ηεο Υξπζήο Απγήο.
Ξαθληθά, απηνί πνπ γηα ρξφληα ηνπο ρατδεχαλε, απηνί πνπ ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ σο
εθεδξηθή δχλακε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, φπσο έθαλε ε αζηπλνκία επί εκεξψλ ησλ
θπβεξλήζεσλ ηφζν ηεο ΝΓ φζν θαη ηνπ ΠΑΟΚ, ηψξα μαθληθά θεξχζζνπλ «ηνλ
πφιεκν ζηνλ θαζηζκφ θαη ηνπο λενλαδί». Απηνί πνπ απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 κε ηελ
ςήθηζε ηνπ κλεκνλίνπ εθάξκνζαλ κηα πνιηηηθή νινθιεξσηηζκνχ πξνο φθεινο ησλ
δαλεηζηψλ ηεο ρψξαο, ιεζηεχνληαο ηνλ ιαφ, θαηαξγψληαο ηηο παιηέο θαηαθηήζεηο ηνπ
εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, θαηαξγψληαο ην δηθαίσκα ηεο απεξγίαο κε ηηο επηζηξαηεχζεηο,
ξίρλνληαο ηα ζθπιηά ηεο αζηπλνκίαο, ηα ΜΑΣ, ηνπο ΓΗΑ, ηνπο ΓΔΛΣΑ πάλσ ζηνπο
δηαδεισηέο, θαηαληψληαο αθφκα θαη ην ίδην ηνπο ην αζηηθφ θνηλνβνχιην κηα

καξηνλέηα ησλ δαλεηζηψλ, απηνί η σλ ν πνίσλ η ελ π νιηηηθή ζ α δ ήιεπαλ θ αη ν Υ
ίηιεξ θ αη ν Μνπζνιίλη, αιιά θαη νη εκεδαπνί θαζίζηεο φπσο ν Μεηαμάο θαη νη
ζπληαγκαηάξρεο, απηνί ηψξα ππνθξηηηθά θεξχζζνπλ ηνλ «πφιεκν ζηνλ θαζηζκφ».
Όκσο ε ζχγρξνλε ειιεληθή ηζηνξία έρεη απνδείμεη φηη ε χπαξμε παξαθξαηηθψλ
κεραληζκψλ θαη ε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ην θαζεζηψο θαη ηελ αζηπλνκία είλαη
λνκνηειεηαθφ γεγνλφο. Απφ ηνπο ρίηεο θαη ηνπο ηαγκαηαζθαιίηεο ηεο θαηνρήο, ηνπο
Μαγγαλάδεο θαη ηνπ νχξιεδεο, ηνλ Παπαδφγθσλα, φινπο απηνχο πνπ
δνινθνλνχζαλ θνκκνπληζηέο θαη αγσληζηέο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο κπξνζηά ζηα
κάηηα ηεο ρσξνθπιαθήο αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ρσξνθπιαθή, ηνπο Μάυδεο
ηνπ εκθπιίνπ πνπ βίαδαλ, πνπ απνθεθάιηδαλ λεθξνχο αληάξηεο γηα λα εηζπξάμνπλ
ακνηβή, σο ηνπο δνινθφλνπο ηνπ Λακπξάθε θαη θηάλνληαο ζηηο κέξεο καο, ζηελ
ΔΠΔΝ θαη ηνλ Βνξίδε κε ην ηζεθνχξη ην 1985 ζην Υεκείν, ηνπο λενδεκνθξάηεο
Κέληαπξνπο θαη Ρέηληδεξο θ αη η νπο δνινθφλνπο ηνπ Σεκπνλέξα, Καιακπφθα, πίλν
θαη Μαξαγθφ ην 1991 σο ηνπο ρξπζαπγίηεο καραηξνβγάιηεο δνινθφλνπο φπσο ν
Ρνππαθηάο, ην θξάηνο θαη ηδηαίηεξα ε αζηπλνκία αλέθαζελ ζηήξηδε ηέηνηα θαζάξκαηα
αθνχ ηα ρξεζηκνπνηνχζε εθεδξηθά ελαληίνλ ηνπ «εζσηεξηθνχ» ερζξνχ. Πνιχ απιά, ε
δνπιεηά ηνπ ΚΤΠαηδή Μηραινιηάθνπ βξηζθφηαλ πάληα ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία ζην
βαζχ θξάηνο.
Μπάηζνη θαη θαζίζηεο είλαη ηα νηθφζηηα καληξφζθπια ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ
θνηλνβνπιεπηηθή αζηηθή δεκνθξαηία θαη ν θαζηζκφο είλαη δπν φςεηο ηνπ ίδηνπ
λνκίζκαηνο, δειαδή δηαθνξεηηθέο κνξθέο επηβνιήο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Κξάηνο θαη θεθάιαην γελλνχλ ην θαζηζκφ, φπσο ιέεη απφ παιηά έλα αλαξρηθφ
ζχλζεκα ζηελ Διιάδα. Απηφ απνδεηθλχεη θάζε ηζηνξηθή αλαγσγή απφ ην
κεζνπφιεκν σο ηα εξείπηα πνπ άθεζε πίζσ ηνπ ν Β΄ παγθφζκηνο πφιεκνο, θάζε
ηζηνξηθή αλάιπζε απφ ην λαδηζκφ ηνπ Υίηιεξ, ηνλ θαζηζκφ ηνπ Μνπζνιίλη ζηελ
Ηηαιία, ηνπ Φξάλθν ζηελ Ηζπαλία θαζψο θαη ηεο καθξφρξνλεο ηδηάδνπζαο ηζηνξίαο
ηνπ θαζηζκνχ ζηελ Διιάδα. Γη’ απηφ θαη ε επαλαζηαηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο
είλαη κηα ζεκαληηθή παξαθαηαζήθε γηα ην επαλαζηαηηθφ θίλεκα.
Ζ ηαμηθή κλήκε είλαη ην φπιν ζηα ρέξηα ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. Δίλαη ε
παξαθαηαζήθε πνπ ζαξθάδεη ηελ ηζηνξηθή παξαράξαμε, ην εθφδην πνπ δελ επηηξέπεη
λα δηεηζδχζεη ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα ε πιάλε, ηα επίπιαζηα δηιιήκαηα, ε
ηδενινγηθή πξνπαγάλδα. Πφζν άιισζηε, ηελ ζηηγκή πνπ απηφο ν θφζκνο
ππνβάιιεηαη ζηα δ εηλά η εο ν ηθνλνκηθήο α θαίκαμεο θ αη η εο θξαηηθήο θαηαζηνιήο.
Ζ ηαμηθή κλήκε δελ είλαη κλήκε ρξπζφςαξνπ κέζα ζηελ ηειενπηηθή γπάια λα ηξψεη
φηη ηνπ ζεξβίξνπλ, λα αλαπαξάγεη ηελ ξεηνξηθή ηεο εμνπζίαο. Ζ ηαμηθή κλήκε είλαη
απηή πνπ καο δηδάζθεη φηη ν θαπηηαιηζκφο ρξεζηκνπνηνχζε φπνηε έθξηλε γηα λα
δηεθπεξαηψλεη ηηο νξέμεηο ηνπ, πφηε ηε δεκνθξαηία θαη πφηε ηνλ θαζηζκφ. Ζ ηαμηθή
κλήκε καο πιεξνθνξεί φηη φπνηε ρηππήζεθαλ «κέζα ζηα δεκνθξαηηθά πιαίζηα» νη
θαζίζηεο, ζχληνκα ηνπο επαλέθεξαλ. Απφ ηνπο λαδί ζηε κεηαπνιεκηθή
Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο έσο ηελ Διιάδα, απφ ηνλ ηξακπνχθν
Γθνληδακάλε έσο ηνλ αξρηβαζαληζηή ηεο ρνχληαο, ηνλ Μάιιην, ε εθάζηνηε εμνπζία
ηνπο παξείρε φρη κφλν αζπιία αιιά θαη αμηψκαηα ζε θξαηηθέο ζέζεηο.
Απφ ηελ άιιε, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη ην ζεσξεηηθφ ηέικα απηψλ πνπ
θαηέρνπλ ηελ ηαμηθή κλήκε, αιιά απέρνπλ ζηαζεξά απφ ηνλ ηαμηθφ πφιεκν. Ζ
ηζηνξηθή γλψζε πνιιέο θνξέο κεηαηξέπεηαη ζε άγθπξα. Οη αληηζηεθφκελνη
κεηαηξέπνπλ ηελ ηαμηθή κλήκε ζε ηζηνξηθφ βαξίδη, παξειζνληνινγνχλ αξκελίδνληαο
ζην ερηέο, δίρσο λα επεμεξγάδνληαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ αγψλα ζην ζήκεξα. Ζ
νπνξηνπληζηηθή αξηζηεξά, θαη φρη κφλν απηή, θνκπνξξεκνλεί ζε δηαιέμεηο, ζε
αθαδεκατθέο ηζηνξηνγξαθίεο θαη ζην δηα ηαχηα παξακέλεη πξνζθνιιεκέλε ζε άλεπξεο
θαηαγγειίεο. Θεσξία δίρσο πξάμε είλαη ιφγηα ηνπ αέξα. Ζ ηαμηθή

ζπλείδεζε πθίζηαηαη, απνθηά ηελ ππφζηαζε πνπ ηεο αξκφδεη, ελζαξθψλεηαη ζηελ
απηελέξγεηα, ζηελ ζπλαπηνπξγία θαη ελεξγεηηθή εκπινθή, ζηελ ράξαμε επί ράξηνπ
ηνπ αλαηξεπηηθνχ ζρεδίνπ κέρξη ηελ ηέιεζε ηεο πξαθηηθήο ηνπ εθαξκνγήο. ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε παξαθνινπζείο ζησηθά λα ζε ζθάδνπλ.
Αλ είλαη λα πξέπεη λα μαλαεηπσζεί, αο είλαη. Μπάηζνη θαη θαζίζηεο είλαη ηα νηθφζηηα
καληξφζθπια ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ θνηλνβνπιεπηηθή α ζηηθή δ εκνθξαηία θ αη ν θ
αζηζκφο ε ίλαη δπν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο - ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Οη θαζίζηεο είηε σο λαδί είηε σο εζληθνζνζηαιηζηέο είηε σο Έιιελεο εζληθηζηέο δελ
εο

έιεηςαλ πνηέ απφ ηελ Διιάδα. Απφ ηελ δηθηαηνξία ηεο 4 Απγνχζηνπ ηνπ Μεηαμά,
ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ λαδί, ηνπο ρίηεο, γεξκαλνηζνιηάδεο θαη ηνπο δνζίινγνπο θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο θαηνρήο θαη ηεο εζληθφ - απειεπζεξσηηθήο αληίζηαζεο ηνπ Δ.Α.Μ ΔΛ.Α., απφ ηηο ακεξηθάληθεο λαπάικ γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο επνπνηίαο ηνπ
Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ, ην εθηειεζηηθφ απφζπαζκα, ηηο δηψμεηο θαη ηα μεξνλήζηα,
κέρξη ηνπο Γθνληδακάλεδεο πνπ έραηξαλ αζπιίαο πξηλ ηελ επηαεηία ησλ
ζπληαγκαηαξρψλ θαη πνπ έιαβαλ αμηψκαηα θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο, απφ ηελ
ππφζαιςε ησλ ρνπληηθψλ «ζηαγνληδίσλ» έπεηηα απφ ηελ «αιιαγή θξνπξάο» ηνπ
θαζεζηψηνο θαη βαίλνληαο πξνο ηελ κεηαπνιίηεπζε, απφ ηελ ΔΠΔΝ έσο ηελ
εθεδξηθή ρξήζε ηνπο σο Υξπζή Απγή ζηελ παξνχζα πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
– νη θαζίζηεο ήηαλ πάληα εδψ. Γελ είλαη παξνδηθφ κφξθσκα, δελ είλαη ππξνηέρλεκα
πιάλεο θαη απηή ε ηαμηθή κλήκε είλαη δηαθσηηζηηθή γηα ηελ αληίιεςε ηνπ ηαθηηθηζκνχ,
ησλ ζθνπηκνηήησλ θ αη η εο βαζεηάο θαηαλφεζεο ηεο θχζεο ηνπ θαζηζκνχ.
Παξάιιεια σο ππνζεκείσζε θαη ελψπησλ ηεο ππάξρνπζαο πνιηηηθήο
απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε γθεκπειηθή πξνπαγάλδα ησλ Μ.Μ.Δ
δηαξξέεη αλά δηαζηήκαηα πιεξνθνξίεο πεξί θίλδπλνπ πξαμηθνπήκαηνο. Απφ ηνλ
ζηξαηεγφ Φξάγθν Φξαγθνχιε, ηηο ππφγεηεο θαη ζθνηεηλέο ζπδεηήζεηο ζε
ζπλσκνηηθνχο θχθινπο, κέρξη θαη ηελ απηνηειή θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηελ
Υξπζή Απγή, απηέο νη «δηαξξνέο» ζην απνηέιεζκά ηνπο ζσξαθίδνπλ ηελ εμνπζία θαη
εμπγηαίλνπλ ην πξνζσπείν ηεο. Ζ ηαμηθή κλήκε καο ελεκεξψλεη φηη ην θαζεζηψο ηνπ
νινθιεξσηηζκνχ πνπ εγθαζηδξχεηαη, δελ ζπληειείηαη πάληα κέζσ κηαο απηφκαηεο
κεηάβαζεο, κίαο απφηνκεο δηαδηθαζίαο φπσο γλσξίδνπκε απφ ηελ εμνπζηαζηηθή
επηινγή ηεο παιηλφξζσζεο ή ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξαμηθνπήκαηνο.
Απηή ε ηαμηθή κλήκε ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ θηλήκαηνο, έζησ ζπκππθλσκέλε θαη σο
λχμε, είλαη έλα απφ ηα ζεκέιηα γηα ηελ πνιηηηθή ζηξαηησηηθή ζπγθξφηεζε, νξγάλσζε
θαη αληεπίζεζε ηνπ επαλαζηαηεκέλνπ πξνιεηαξηάηνπ. Δπηθαηξνπνηεκέλε ζην ζήκεξα
ζπληειεί κφλν σο εθαιηήξην γηα επαλαζηαηηθά εγρεηξήκαηα, πνπ ζπλδεφκελα ζα
επηζπεχζνπλ ηνλ ξεαιηζηηθφ ηαμηθφ πφιεκν γηα ηελ θαζνιηθή αλαηξνπή ηνπ
θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ ηαμηθή αληεπίζεζε ζηε ρψξα πνπ
πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζηελ Δπξψπε, ε θξίζε θαη νη πνιηηηθέο
αληηκεηψπηζήο ηεο έρνπλ επηθέξεη ηηο πην αθξαίεο ζπλζήθεο θησρνπνίεζεο. Γηα ηελ
αληεπίζεζε πνπ ζα ζπκπαξαζχξεη ηνπο πξνιεηάξηνπο ζηελ Δπξψπε. Γηα ηελ
θαζνξηζηηθή έθνδν πνπ ζα αληεπηηεζεί ζην μέλν θαη εγρψξην θεθάιαην, ην θξάηνο θαη
ην θαζηζηηθφ παξαθξάηνο ηνπ. Γηα ηελ θαηάιπζε ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο
νηθνλνκηθήο δηθηαηνξίαο ησλ αγνξψλ πνπ ππεξεηεί.

Ο αόπαηορ εμθύλιορ ηηρ κοινωνικήρ ανηίζηαζηρ με ηο βαθύ κπάηορ
Αο έξζνπκε ινηπφλ, ζηελ ηζηνξία ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο θαη ηνπ θαζηζηηθνχ
παξαθξάηνπο ηνπ. Δπειπηζηψληαο κέζα απφ απηφ ζηελ δηεχξπλζε ηεο θνηλσληθήο
ηαμηθήο απηνκφξθσζεο θαη ζην ζεσξεηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ θηλήκαηνο.
Σα γεγνλφηα απφ ηελ «αιιαγή ηεο θξνπξάο», α πφ η ν ’74 έσο ζήκεξα, ησλ
εθεδξηθψλ ηαγκάησλ, ησλ θνηλψλ κπζηηθψλ πξαθηφξσλ ηεο Ν.Γ - ΠΑΟΚνθξαηίαο
πνπ ηάηδαλ ηνλ ΚΤΠαηδή Μηραινιηάθν, ηνπο ακεηαλφεηνπο ρίηεο, ηνπο βαζηιφθξνλεο
θαη ρνπληηθνχο ιχλνληαο θαη καδεχνληαο αλά ζπγθπξία ην ινπξί ηνπο, φπσο θαη απφ
ηελ άιιε, ε ακέηνρε ζηάζε ηεο αξηζηεξάο γηα απηέο ηηο «θξπθέο» αιήζεηεο, πνπ
εγθισβίζηεθε ζην θνηλνβνπιεπηηθφ παηρλίδη κε ηελ ηδενινγηθνπνίεζε ηεο θπγνκαρίαο
θαη ηε γλσζηή πξαθηνξνινγία, είλαη γεγνλφηα, πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία γλσζηά ζε φιν
ην πνιηηηθφ θάζκα. Όκσο, κπξνζηά ζηελ δνινθνλία ηνπ Φχζζα φινη ηνπο
ππνθξίλνληαλ ηνπο αλήμεξνπο.
Αο αλαθέξνπκε ηα πην θνκβηθά: ηα πξψηα κεηαπνιηηεπηηθά ρξφληα, ρξφληα
ηαξαγκέλα πνπ ν ιαφο επηδεηνχζε ηελ απνρνπληνπνίεζε, ρξφληα θνηλσληθνχ ηαμηθνχ
πνιέκνπ θαη εξγαηηθψλ αγψλσλ κέζα ζηα εξγνζηάζηα, νη αθξνδεμηέο νξγαλψζεηο
είλαη δεθάδεο. Με λσπέο αθφκα ηηο πιεγέο απφ ηελ ρνχληα, ζηηο εθινγέο ηνπ 1977
δηαθξίλεηαη ε Δζληθή Παξάηαμε ηνπ πχξνπ Θενηφθε ζπγθεληξψλνληαο 6,82% ησλ
ςήθσλ. Δλ ζπλερεία ηε ζθπηάιε παίξλεη ε ΔΠΔΝ κε πξφεδξν ηνπ θφκκαηνο ηνλ ηέσο
πξαμηθνπεκαηία Γεψξγην Παπαδφπνπιν. Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ ’70 ε Νέα Σάμηο ηνπ
Γ. Ναζηνχιε ζα επηδνζεί ζε βνκβηζηηθέο ελέξγεηεο ελαληίνλ αζελατθψλ
θηλεκαηνγξάθσλ πνπ πξφβαιαλ ηαηλίεο «θνκκνπληζηηθήο θαη εβξατθήο
πξνπαγάλδαο». Σν ’77 ζα δηεμαρζεί δίθε ζηελ Διιάδα γηα ηηο «παηξησηηθέο
ελέξγεηεο» πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Νέα Σάμηο. Ο Κ. Πιεχξεο θαη ν Ν. Μηραινιηάθνο
ζα θαηαδψζνπλ ζηεγλά ηνλ Α. Καιέληδε ηεξψληαο έηζη ηνλ δηαρξνληθφ αμηαθφ θψδηθα
ησλ θαζηζηψλ, ηνπ δνζηινγηζκνχ, απφ ηφηε κέρξη ηψξα. Ζ Νέα Σάμηο ήηαλ δηεζλήο
νξγάλσζε πνπ θηινδνμνχζε λα απνηειέζεη ηελ δηεζλή ησλ επξσπαίσλ λαδηζηψλ. Ωο
Οrdine Νuovo ζα «κεγαινπξγήζεη» ζηελ Ηηαιία κε πνιχλεθξεο ηπθιέο βνκβηζηηθέο
επηζέζεηο θαηά πνιηηψλ: πιαηεία Φνληάλα ζην Μηιάλν, ζην ηξέλν Ηηαιηθνχο, ζην
ζηδεξνδξνκηθφ ζηαζκφ ηεο Μπνιφληα. Απηά ηα γεγνλφηα έρνπλ ραξαρηεί ζηε κλήκε
ηνπ ηηαιηθνχ ιανχ σο ζθαγέο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο
έληαζεο.
Σέιε δεθαεηίαο ‘70 εκθαλίδεηαη ην πεξηνδηθφ ηεο Υξπζή Απγή κε εμφθζαικν λαδηζηηθφ
πεξηερφκελν. Σν απαξηίδνπλ κέιε απφ παξέεο ζθηλάδσλ θαη αζηπλνκηθνί.
(Αλδξαζθέιαο θ.α.). Σν ’84 παίξλεη ην δαρηπιίδη απφ ηνλ Γ. Παπαδφπνπιν ν Ν.
Μηραινιηάθνο θαη εγείηαη ηεο ΔΠΔΝ ν νπνίνο είλαη γηφο ηνπ απφζηξαηνπ αμησκαηηθνχ
ηνπ ζηξαηνχ μεξάο Γ. Μηραινιηάθνπ, κε αληηθνκκνπληζηηθή δξάζε θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο θαηνρήο θαη ηνπ εκθπιίνπ. ην μελνδνρείν Caravel ηελ ίδηα ρξνληά ε ΔΠΔΝ
δηνξγαλψλεη παλεπξσπατθφ λενλαδηζηηθφ ζπλέδξην. πκκεηέρεη ν Ε. Μ. Λεπέλ ηνπ
γαιιηθνχ Δζληθνχ Μεηψπνπ, παξίζηαηαη ν Μ. Βνξίδεο, ζεκεξηλφο θνηλνβνπιεπηηθφο
εθπξφζσπνο ηεο ΝΓ ελψ θεκνινγείηαη φηη ην κήλπκα ηνπ Γ. Παπαδφπνπινπ
θξνληίδεη λα κεηαθέξεη ν Σ. Μηραιφιηαο, αδεξθφο ηνπ «θχξεξ» κε δηαζπλδέζεηο
ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο, λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο ΠΑΔ Οιπκπηαθφο,
ζπλδέεηαη ζήκεξα κε έλαλ ζεκαληηθφ ρξεκαηνδφηε ηεο Υ.Α, ηνλ εθνπιηζηή
Μαξηλάθε. Παξνπζηάδεη ζεάξεζην έξγν σο ζπλήγνξνο ζηνπο Παπαδφπνπιν,
Κνζθσηά, Δθξαίκ, Πεξίαλδξν, Σζνραηδφπνπιν θαη ηψξα ζηνλ αδεξθφ ηνπ.
Σν ζπλέδξην ηνπ Caravel ζα δερηεί νξγαλσκέλε επίζεζε αλαξρηθψλ. Σν ’85 νη
θαζίζηεο παξνπζηάδνληαη σο «αγαλαθηηζκέλνη πνιίηεο» έμσ απφ ην θαηεηιεκκέλν
Υεκείν θαη σο

ζπλήζσο, πιάη - πιάη ζηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο. Σν ’86 ν Μηραινιηάθνο ζα
απνρσξήζεη απφ ηελ ΔΠΔΝ μαλαλνίγνληαο ην καγαδί ηεο Υξπζήο Απγήο.
Κάζε πνιηηηθφ πξφζσπν ηνπ ζπζηήκαηνο γλψξηδε θαη ζψπαηλε. Απφ ην ΠΑ.Ο.Κ θαη
ηα δχν Κ.Κ.Δ φηαλ θαηήγγεηιαλ ηνπο «πξνβνθάηνξεο» θαη ηα «ρνπληηθά ζηαγνλίδηα»,
κέρξη ηελ Ν.Γ. ησλ rangers θαη ησλ θεληαχξσλ πνπ εξκήλεπε ηηο θνηλσληθέο
ζπγθξνχζεηο έληερλα ζε «αξηζηεξνρνπληηζκφ» καγεηξεχνληαο απφ ηφηε ηελ ζεσξία
ησλ δχν άθξσλ.
Αιιά αο επαλέιζνπκε ζην «θνηλσληθφ» έξγν ηεο Ν.Γ-Υξπζήο Απγήο. ηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’90 θαη κεηά ηελ δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, ην δήηεκα ηεο πξψελ
Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο είλαη βνχηπξν ζην ςσκί ηεο Υ.Α.
φπνπ δείρλνπλ λα έρνπλ ηελ ίδηα «ππεξπαηξησηηθή» γξακκή κε ηνλ ακαξά, ηφηε
ππνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο θπβέξλεζεο Μεηζνηάθε. Όπσο ππαξμηαθφ ιφγν ζηα
ξαηζηζηηθά αληαλαθιαζηηθά ηνπο δίλεη ε έιεπζε ρηιηάδσλ Αιβαλψλ κεηαλαζηψλ κεηά
ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θαζεζηψηνο Αιία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90,
δεθαεηία πνπ θπξηαξρεί ν λενθηιειεπζεξηζκφο, φιεο νη θπβεξλήζεηο ραίξνπλ ηεο
αξσγήο ησλ θαζηζηψλ -θαη ηεο Υ.Α.- ζηνλ ηνκέα ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηάμεο θαη ηεο
ηαμηθήο εηξήλεο, θαζψο ζπλδξάκνπλ αλνηρηά ζην έξγν ηεο θαηαζηνιήο εμεγέξζεσλ
θαη αληηζηάζεσλ πιάη ζηα ΜΑΣ σο «αγαλαθηηζκέλνη πνιίηεο»: ηηο θηλεηνπνηήζεηο
ησλ καζεηψλ ηνλ Οθηψβξε ηνπ ’91, ζηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ ην ’95, ζηα
εμεγεξζηαθά γεγνλφηα κε ηελ θαηάιεςε ηεο Παληείνπ θαη ηεο ΑΟΔΔ απφ αλαξρηθνχο
θαη αληηεμνπζηαζηέο ηνλ Απξίιε ηνπ ’95 πνπ έγηλαλ σο απάληεζε ζην καραίξσκα
αλαξρηθνχ - θαηαιεςία ζηέγεο ζηελ Αζήλα απφ θαζίζηα…
ε απηά ηα πξψηα έηε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 έρεη εηζβάιεη ε ηδησηηθή ηειεφξαζε ζηε
δσή ηεο ρψξαο. Οη δεκνζηνγξάθνη ηφηε, νη ίδηνη πνπ ζήκεξα ζεσξνχληαη θαηαμησκέλα
θεξέθσλα, αλακαζάλ ηελ πξνπαγάλδα πνπ βάιεη ελαληίνλ ηνπ «πξνβνθάηνξα» θαη
ηεο «κεηνςεθίαο» θαη ππεξαζπίδεηαη ηνπο «αγαλαθηηζκέλνπο πνιίηεο». Δμαίξεζε,
ζαλ ζήκεξα, πνπ ζα ζπλαγσληζηνχλ νη δεκνζηνγξάθνη πνηνο είλαη ν πην
«αληηθαζίζηαο», ζα απνηειέζεη ν Ννέκβξεο ηνπ ’93, έπεηηα απφ ην ραξαγκέλν κε
ζβάζηηθα πξφζσπν καζήηξηαο ιπθείνπ θαη ηεο αθφινπζεο καδηθήο πνξείαο πνπ ζα
δηαδειψζεη θαη ζα ζπγθξνπζηεί κε ηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο. Ο πξνπαγαλδηζηηθφο
ιφγνο ησλ ΜΜΔ ζα επηζηξέςεη ζηηο «αθξνθηλνχκελεο νκάδεο» θαη ζην
«ζπκκνξηηνπφιεκν» κεηαμχ θαζηζηψλ θαη αλαξρηθψλ. Σν ’98 έμσ απφ ηα δηθαζηήξηα
ηεο Δπειπίδσλ ν Α. Αλδξνπηζφπνπινο καδί κε ηνλ Παλαγηψηαξν θαη ηελ γλσζηή ηφηε
γθξνχπα ζα επηηεζεί ζε αξηζηεξηζηέο ηξαπκαηίδνληαο ζνβαξά ηνλ Γ. Κνπζνπξή. Ζ
Υξπζή Απγή αδεηάδεη ηνλ Αλδξνπηζφπνπιν (Πεξίαλδξν), κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ
αδεηάδεη ζήκεξα ηνλ Ρνππαθηά.
Σν 2000 ν λπλ βνπιεπηήο Παλαγηψηαξνο, ζπλέηαηξνο ηνπ πξάθηνξα Α. Βαβχιε,
καραηξψλεη ζηελ θνηιηά θαηαιεςία έμσ απφ ηελ Βίιια Ακαιίαο. ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο έρεη εκπνηηζηεί κε ην ξαηζηζηηθφ
δειεηήξην ησλ Μ.Μ.Δ. Ζ αιβαληθή ππεθνφηεηα έγηλε ζπλψλπκε κε ηελ
εγθιεκαηηθφηεηα θαη κε ηελ ηαμηθή θαησηεξφηεηα. Σν σθέιηκν ζπλαπάληεκά ηνπο
εθδειψλεηαη ζην εζληθηζηηθφ πνγθξφκ θαηά κεηαλαζηψλ ζηνλ αγψλα ΔιιάδαοΑιβαλίαο κε «επίζεκν» απνινγηζκφ έλαλ λεθξφ ζηελ Εάθπλζν. Οη θάκεξεο ηεο
νιπκπηάδαο ζηελ πιαηεία Οκνλνίαο φπνπ έγηλαλ επηζέζεηο ζε κεηαλάζηεο, «δελ
ιεηηνχξγεζαλ» θαη νη δξάζηεο δηέθπγαλ.
Οη θαζίζηεο ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα βξίζθνληαη ζε πιήξε θάιπςε θαη αγαζηή
ζπλεξγαζία κε ηελ ειιεληθή αζηπλνκία. Λεηηνπξγνχλ ζε κηα καθξφρξνλε ζρέζε
άιινηε σο εληνινδφρνη θαη άιινηε κε ηελ θηινδνμία ηεο απηνλνκίαο ηνπο, αιιά πάληα
θαηφπηλ εληνιψλ σο ζηαζεξφο

παξαθξαηηθφο κεραληζκφο. Σα ηάγκαηα εθφδνπ έρνπλ ζπζηαζεί πξν πνιινχ θαη
θαηαγξάθνπλ αλεπίζεκα δεθάδεο πεξηζηαηηθά ηξακπνπθηζκνχ θαη λπρηεξηλέο
επηδξνκέο
καραηξσκάησλ.
Σν
θξάηνο
κε
ην
παξαθξάηνο
ινηπφλ,
αιιεινηξνθνδνηνχληαη ζπληεξψληαο θαη νξγαλψλνληαο ην ζηξαηφπεδν ηεο
αληεπαλάζηαζεο. Αλαγξαθή ζπλζεκάησλ, πξνπειαθηζκφο απεξγψλ, βνκβηζηηθέο
επηζέζεηο θαηά αλππνςίαζησλ πνιηηψλ, εγθψκηα θαη ακλήζηεπζε ησλ ρνπληηθψλ,
επαλαθνξά ηνπ ιφγνπ πεξί «θνκκνπληζηνζπκκνξηηψλ» ζην Μειηγαιά, ζπλζήκαηα
ζηελ θεδεία ηνπ Μάιηνπ, ππξνβνιηζκνί ζηνπ Νηεξηηιή, λπρηεξηλά θπθιψκαηα, νίθνη
αλνρήο κε ηδηνθηήηξηα ηελ Εαξνχιηα, παξαζηξαηησηηθή ππνδνκή, γπκλάζηα
«παηξησηηθψλ» πνιηηνθπιαθψλ κε ζπφλζνξεο κηθξνεπηρεηξεκαηίεο, εθνπιηζηέο,
εθδνηηθνχο νίθνπο. ε απηέο ηηο δεθαεηίεο νη θαζίζηεο κπαηλνβγαίλνπλ ζηηο ηξχπεο
ηνπο, ρεηξαγσγνχληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην βαζχ θξάηνο. ε απηέο ηηο δεθαεηίεο νη
κφλνη πνπ ηνπο θπλήγεζαλ, πνπ ηνπο ρηχπεζαλ κελ αθήλνληάο ηνπο λα ζεθψλνπλ
θεθάιη, θιείλνληαο ηα γξαθεία ηνπο ην έλα κεηά ην άιιν (Κεθαιιελίαο, νισκνχ,
σθξάηνπο) ήηαλ αλαξρηθνί, αληηεμνπζηαζηέο θαη ειάρηζηεο εμαηξέζεηο αξηζηεξηζηψλ.
Οη θαζίζηεο ηεο Υξπζήο Απγήο, ζε αληίζεζε κε φηη ιέεη ε θνηλνβνπιεπηηθή αξηζηεξά
γηα ιφγνπο αληηπνιίηεπζεο, δελ είλαη πξντφλ ηεο θξίζεο. Τπήξραλ αλέθαζελ θαη
έραηξαλ αζπιίαο απφ ην θξάηνο, αιιά εθκεηαιιεχηεθαλ ζην κέγηζην σο άξκνδε ζε
έλα πνιηηηθφ θνξέα ηελ πνιηηηθή απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ απαμίσζε
ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, αιιά θαη ηελ αηδέληα ηνπ αληί κεηαλαζηεπηηθνχ δεηήκαηνο θαη
ηεο έλδεηαο πνπ έρεη πεξηέιζεη ν ειιεληθφο ιαφο. Γηαδίδνληαο ςεχδε, δεκηνπξγψληαο
εληππψζεηο, πθαξπάδνληαο κε δφιν ηε ιατθή ζηήξημε, δηείζδπζαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ
πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηθξνλνχζαλ δεκφζηα.
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ην ρξνλνιφγην ηεο θαζηζηηθήο βίαο ππθλψλεη θαη ηδίσο ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία θνξπθψλεηαη. Αμίδεη ν θάζε έλαο λα θάλεη κηα ζχληνκε
αλαζθφπεζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ιίγν πξηλ θαη κε ηελ ππαγσγή ηεο ρψξαο ζην
ΓΝΣ ζην επίθεληξν ηεο δίλεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, λα παξαζέζεη κηα ζεηξά απφ
γεγνλφηα θαη ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ πνιηηηθή ζηξαηεγηθή ησλ θαζηζηψλ. Σν
έδαθνο πξνιείαλε ν ζπλαγσληζηήο ηνπο Καξαηδαθέξεο θαη νη «αγαλαθηηζκέλνη
θάηνηθνη» η νπ Ά γηνπ Παληειεήκνλα κε ηνλ Μαξθνγηαλλάθε λα ηνπο ζπκπαξίζηαηαη.
ηνλ Άγην Παληειεήκνλα εγθαηαζηάζεθαλ πεηξακαηηθά σο θξάηνο ελ θξάηεη θαη
αξρίζαλε ην πνγθξφκ ελαληίνλ Αθγαλψλ, Παθηζηαλψλ θαη άιισλ κεηαλαζηψλ κε ην
πξφζρεκα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, κε ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ ηνπηθνχ αζηπλνκηθνχ
ηκήκαηνο. Αθνινχζσο θαη ε πεξηνρή ηεο πιαηείαο Αηηηθήο πεξλάεη ππφ ηνλ έιεγρφ
ηνπο πάιη κε ηηο γλσζηέο ηαθηηθέο ησλ πνγθξφκ, ηνπο μπινδαξκνχο, ηηο επηζέζεηο
θαηά καγαδηψλ κεηαλαζηψλ, ηνπο εκπξεζκνχο θαηά απηνζρέδησλ ηδακηψλ θιπ.
Παξφκνηα γεγνλφηα ζπλέβεζαλ θαη ζε άιιεο γεηηνληέο φπσο ζηελ Κπςέιε θαη ζην
Παγθξάηη. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2008 καδί κε ηα ΜΑΣ επηηίζεληαη -αθφκα θαη κε
κνιφησθ- ελαληίνλ ησλ αλαξρηθψλ πνπ έθαλαλ αληηζπγθέληξσζε γηα ην ζφνπ ηεο
επεηείνπ ησλ Ηκίσλ. Όιε απηή ηελ πεξίνδν εμαπνιχνπλ απφ θνηλνχ κε ηα ΜΑΣ
επηζέζεηο ελαληίνλ ηεο θαηάιεςεο Βίιια Ακαιίαο. ηελ εμέγεξζε ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ
2008 εθεί πνπ κπνξνχζαλ (π.ρ. Πάηξα), έπαημαλ γηα πνιινζηή θνξά ηνλ ξφιν ησλ
«αγαλαθηηζκέλσλ». Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009 γίλεηαη ε πξψηε απφπεηξα
δνινθνληψλ κε ρεηξνβνκβίδα ζην γεκάην εθείλε ηελ ψξα ζηέθη Μεηαλαζηψλ ζηα
Δμάξρεηα. Αθνινπζεί ε πξψηε θεθαιαηνπνίεζε ηεο δξάζεο ηνπο φηαλ ιίγνπο κήλεο
κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ, ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 2010 κπαίλεη ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο Αζήλαο ν Μηραινιηάθνο. Σν 2011 εμαπνιχνπλ γεληθεπκέλν
πνγθξφκ θαηά κεηαλαζηψλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο εθκεηαιιεπφκελνη ηελ δνινθνλία
Καληάξε απφ Αθγαλφ. Αο κελ μερλάκε ην ζπεθνπιαδφξηθν

αβαληάξηζκα πάλσ ζηελ ζθεπσξία ηεο Marfin, ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αθνκκαηηθνχδηαηαμηθνχ εηζνδηζκνχ ηεο ιατθήο δπζθνξίαο θαη νξγήο ηα δπν ρξφληα θνηλσληθήο
έληαζεο ’10-’12, ην απξνθάιππην ζπνλζνξάξηζκα ησλ Μ.Μ.Δ κε ηελ θαηαηγηζηηθή
καχξε δηαθήκηζε θαη ην καθηγηάξηζκα ηνπ «αληηκλεκνληαθνχ-αληηζπζηεκηθνχ»
πξνζσπείνπ ηεο Υξπζή Απγήο...
Έπεηηα απφ φια απηά αθνινπζεί ε ζξηακβεπηηθή είζνδφο ηνπο ζηηο εθινγέο ηνπ 2012
ζην θνηλνβνχιην πνπ «ζηραηλφληνπζαλ», νη δηαθεκηδφκελεο «αγαζνεξγίεο» κε ην
δηαπιεθφκελν «θνηλσληθφ έξγν» πνπ επηηεινχζαλ ζε ζπζζίηηα θαη αηκνδνζίεο κφλν
γηα Έιιελεο, ν ξφινο ηνπο ζηελ ςήθηζε ησλ αληεξγαηηθψλ λνκνζρεδίσλ ππέξ
ηξαπεδηηψλ θαη ππέξ εθνπιηζηψλ, λαπηηιηαθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ, ηα
ρξπζαπγίηηθα ΟΑΔΓ ηεο καχξεο εξγαζίαο θαη ηεο εηζαγσγήο ησλ 15 επξψ
κεξνθάκαην, ην κάλαηδκελη, ηα αζχζηνια ςεχδε, ηελ θνηλσληθή δεκαγσγία θαη ην
«αληηζηάξηιηθη». Παηάλε πιένλ ζε ζηξσκέλν ραιί.
Ζ αληεπαλάζηαζε πξνλφεζε, ζσξαθίζηεθε, νξγαλψζεθε ηδενινγηθά θαη πξαθηηθά.
Πιένλ επηηίζεηαη κε θάζε κέζν κε θάζε ηξφπν.

ΝΔ-ΥΡΤΗ ΑΤΓΗ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ
Ζ Ν.Γ. θέξδηζε ηνλ επηζθαιή χξηδα ζηηο εθινγέο ηνπ ’12, παξάγνληαο δηιιήκαηα
εθθνβηζκνχ θαη έρνληαο ζε κεγάιν κέξνο ηελ ίδηα πνιηηηθή αηδέληα κε ηελ Υξπζή
Απγή. Ο ακαξάο επηδίδεηαη εμ’ αξρήο ζε πνιεκηθέο εμαγγειίεο, επηδεηθλχνληαο
ζηδεξά ππγκή θαη έρεη θξνληίζεη λα θαιέζεη ζε ζπζπείξσζε φινπο ηνπ δεμηνχ ρψξνπ.
Ζ Ν.Γ εθπξνζσπείηαη -έρεη επηιέμεη γηα επηθνηλσληαθή εκπξνζζνθπιαθή- ηνπο
θαξαθαζίζηεο Βνξίδε, Κξαληδηψηε, Γεσξγηάδε, Γέλδηα. Τπεξαζπηζηέο ηεο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ζε πιήξε ζχκπλνηα νη Πξνβφπνπινο, Γαζθαιφπνπινο.
Γηνξηζκέλνο θαη εγθάζεηνο αλακεηαδφηεο απηήο ηεο πνιηηηθήο ηεο ηξφηθαο, ν
ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ ηνπξλάξαο.
Ζ Ν.Γ. αξρίδνληαο ηνλ πφιεκν θαηά ηεο θνηλσλίαο κε «θαζαξέο θνπβέληεο» απφ ηελ
θαηαζηνιή ηεο απεξγίαο ζηελ ραιπβνπξγία, θηλήζεθε κε πίζηε θαη πεηζαξρεκέλα
ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο έληαζεο. Με επηζηξαηεχζεηο απεξγψλ θαη ηελ θαηάξγεζε
εξγαζηαθψλ θεθηεκέλσλ θαη δηθαησκάησλ. Αλαδηάξζξσζε εμ’ αξρήο ηελ θαηαζηαιηηθή
ζπκπεξηθνξά, ειαζηηθνπνίεζε γηα άιιε κηα θνξά ην λνκηθφ νπινζηάζην, δηακήλπζε
ηελ «ηάμε θαη ηελ αζθάιεηα» πξνο ην θεθάιαην επηβάιινληαο δηα ηνπ θφβνπ θαη ηεο
ηξνκνθξαηίαο ηελ ππαθνή ζηνπο εξγαδφκελνπο. Πξνέβε ζε καδηθέο απαγσγέο
ρηιηάδσλ κεηαλαζηψλ αηρκαισηίδνληάο ηνπο ζηα γθνπαληάλακν θέληξα θηινμελίαο,
θαηαζηέιινληαο ηηο εμεγέξζεηο ηνπο. Πξνέβε ζε ζεακαηηθέο απαιινηξηψζεηο
θαηεηιεκκέλσλ δνκψλ αληίζηαζεο γηα λα «βγάιεη ηηο θνπθνχιεο απφ ηα θαζάξκαηα»
επηδεηθλχνληαο ηηο πξνζέζεηο ηεο αληεπαλάζηαζεο. Δθάξκνζε βαζαληζηήξηα ζηνπο
15 ζπιιεθζέληεο ηεο αληηθαζηζηηθήο κνηνπνξείαο. Δθφξκεζε σο ζηξαηφο θαηνρήο
ζηηο θνπξηέο ζπάδνληαο πφξηεο ζηελ Ηεξηζζφ θαη πνηληθνπνίεζε καδηθά ηνπο
θαηνίθνπο γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ELDORADO
GOLD θαη ζηελ ππεξεζία ηεο γηα εθδηθεηηθά αληίπνηλα ζην ζακπνηάδ ησλ θαηνίθσλ
ζην εξγνηάμην ηεο εηαηξίαο. Δλεπιάθε απφ θνηλνχ θαηά ζπξξνή θαη θαηά
εμαθνινχζεζε κε ηα ηάγκαηα εθφδνπ ηεο Υ.Α. πξνζθέξνληάο ηνπο πιήξε θάιπςε.
Γηαθήξπμε ηελ επηβνιή ηνπ κνλνπσιίνπ ηεο θξαηηθήο βίαο, ζέινληαο λα θαηαζηήζεη
κε ζαθή θαη θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν

φηη ζα βαζαλίδεη, ζα δνινθνλεί, ζα αηρκαισηίδεη φπνηνλ αληηζηέθεηαη ζηελ ζχγρξνλε
εθδνχιεπζε πνπ έρεη ππνγξάςεη.
Ζ Ν.Γ. είλαη απηή πνπ ζηελ νπζία έξρεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην θνηλσληθφ-ηαμηθφ
θάηεξγν. Με δηαιπκέλε ηε κηθξνκεζαία ηάμε, κε ην θξάηνο ζε πηψρεπζε, ρηιηάδεο
ρξεσκέλα λνηθνθπξηά, ρηιηάδεο απηφρεηξεο, ρηιηάδεο ζε νπξέο ζπζζηηίσλ, ρηιηάδεο ζε
νπξέο ζηνπο ΟΑΔΓ, κε εμαζιησκέλν ηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη ζηελ επαηηεία. Ζ
θπβέξλεζε εθαξκφδεη ηελ πνιεκηθή ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ κε ηελ πθαξπαγή ηεο
δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο πεξηνπζίαο. Σα θφκκαηα ηεο Ν.Γ θαη ηνπ ΠΑΟΚ έρνπλ κείλεη
ήδε ζηελ ηζηνξία σο απηά πνπ παξέδσζαλ ηελ ρψξα, πιένλ ζα κείλνπλ θαη ππφινγα
γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο εμαζιίσζεο, ην θαζεζηψο δνπιείαο, ηε κεηαβίβαζε ηνπ ηξφπνπ
παξαγσγήο ζηελ βάζε ηεο νηθνλνκηθήο δψλεο. Ζ Ν.Γ. κε μαλακκέλε ηελ θαζηζηηθή
δάδα, δηνηθψληαο κε πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, κε θνξνιεζηξηθέο
επηδξνκέο θαη ηδησηηθνπνηήζεηο θνηλσληθψλ αγαζψλ δηεθδηθεί επάμηα ην success story
ην νπνίν ζέιεη γηα ην 2014 ηελ αλεξγία λα αλέξρεηαη ζην 35%, ηνπο άζηεγνπο ζε
40.000, ζπξξηθλψλνληαο ηα εηζνδήκαηα κε πεξηθνπέο θαη θνξνινγία θαηά 55%,
θηάλνληαο ηε κείσζε ησλ νλνκαζηηθψλ κηζζψλ ζην 40%.
νβαξή Υξπζή Απγή έρνπκε θαη ιέγεηαη Ν.Γ. Δπξσπατθφ θ αζηζκφ έ ρνπκε θ αη ε
γείηαη ν Αληψλεο ακαξάο. Ζ Ν.Γ. κε ηε Υ.Α. ζπλεξγάδνληαλ, ζπλέπηπηαλ θαη
αιιεινηξνθνδνηνχληαλ απφ ηε κεηαπνιίηεπζε κέρξη θαη ζήκεξα. Ν.Γ θαη Υ.Α έρνπλ
θνηλή πνιηηηθή αηδέληα θαη ηνπο ίδηνπο ερζξνχο. Ο ακαξάο δηαθαηέρεηαη απφ
ηδεαζκνχο. ηα ηαμίδηα ππνηέιεηαο πνπ έθαλε ζε πνιηηηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο
θχθινπο ζε Ακεξηθή θαη Ηζξαήι δνχζε ην φλεηξφ ηνπ, ζξηακβνινγνχζε γηα ην ρηχπεκα
ζηνλ θαθέθηππν θαη αζφβαξν θαζηζκφ. Σα ζπγραξεηήξηα πνπ δέρηεθε απφ ηνπο
θνληάδεο ηεο δηεζλνχο νιηγαξρίαο, απνηεινχλ αλέθδνην. Παηψληαο ην θεθάιη ηνπ
θηδηνχ απνζθνπεί ε αζπφλδπιε νπξά λα θνπινπξηαζηεί ζην πφδη ηνπ. Άδξαμε ηελ
ζαπκάζηα επθαηξία λα δψζεη άιιν έλα κήλπκα ππγκήο πεξηκέλνληαο λα ηνλ
ζπγραξνχλ κ ε η α δ ηθά η νπ θ ξηηήξηα. Φηψρεηα θαη θαζίζηεο παξακέλνπλ, ε
θνηλσληθή δσή αζθπθηηά, ην ζχζηεκα είλαη θνηλσληθά απφλνκηκνπνηεκέλν θαη δελ
πείζεηαη θαλέλαο.
Ζ ιατθή ζπκνζνθία απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ παιέςεη κε ηα ρψκαηα, απφ ηα
θαηψηεξα ζηξψκαηα, δηαζέηεη σο γλψζε θαη έλζηηθην, φηη γηα λα ζθνηψζεηο έλα θίδη
ηνπ ηζαθίδεηο ην θεθάιη, ην απνθεθαιίδεηο θαη αλ θάλεηο θαη θέθη ηνπ θφβεηο θαη ηα
πιεπξά. Ο ακαξάο φκσο ην ζέιεη δσληαλφ θαη δεκέλν, κηα λα δείρλεη απηφ «ην θαθφ
απ’ ην νπνίν καο θπιάεη» θαη κηα ηελ θηψρεηα. Δγγπεηήο πάζε ζπζία ηεο νκαιφηεηαο
ηεο εξγαζηαθήο εθδνχιεπζεο κε κφληκν θξάηνο έθηαθηεο αλάγθεο.
Παξάιιεια φρη ζην άιιν άθξν, αιιά ζε άιιν ζχκπαλ, ε νπνξηνπληζηηθή
θνηλνβνπιεπηηθή αξηζηεξά κε ηελ παξάδνζε ησλ πνιηηηθψλ δηψμεσλ, ηελ ηζηνξία ηεο
αληίζηαζεο θαη ηε κλήκε ησλ αγψλσλ, ρξφληα ηψξα, θαιέο δεθαεηίεο, κε ηελ
ζπλήζεηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο ζην ζηφκα, κπέξδεςε ην παξά πφδαο θαη ην έθαλε
παηεξίηζα γηα ην εηξεληθφ πέξαζκα ζηνλ ζνζηαιηζκφ.

Η Ε.Ε ηηρ Παγκοζμιοποίηζηρ, η Ε.Ε ηος Ολοκληπωηιζμού.
ε απηφλ ηνλ ηφπν ε εθάζηνηε εμνπζία ππήξμε πάληα ηνπνηεξεηήο. Δγθάζεηνη,
δηνξηζκέλνη θπβεξλήηεο, μελφδνπινη πνπ επηδίδνληαλ ζηελ ηαμηθή εθκεηάιιεπζε ησλ
πιεβεηαθψλ ζηξσκάησλ, πνπ αθφληδαλ ηηο μηθνιφγρεο ηνπο ζην αλππφηαθην
πξνιεηαξηάην. Απφ ηελ

ζχζηαζε ηνπ έζλνπο θξάηνπο ε Διιάδα ππήξμε ππνρείξην ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ.
Μεγάιεο δπλάκεηο θαη κεγάιεο ηδέεο. Πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά δελ άλεθε ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα πνηέ ζηνπο Έιιελεο. Όια ηα πνιηηηθά θφκκαηα αλεμαηξέησο
ππήξμαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα είλαη εληνινδφρνη ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Ζ εζληθή
αλεμαξηεζία ππήξμε πάληα πνιηηηθφο αληηπεξηζπαζκφο ησλ εγθάζεησλ
θπβεξλψλησλ θαη δεκαγσγία γηα ηελ αληηπνιίηεπζε. Ζ εζληθή ηαπηφηεηα ήηαλ ε
παγίδα φπνπ ρξεζηκνπνηείην πάληα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηαμηθήο εηξήλεο.
Γηα λα αληηιεθηνχκε ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα ηελ πνιηηηθή δηαθπβέξλεζεο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο, ζα πξέπεη λα ηελ εμεηάζνπκε εληφο ησλ πνιηηηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ δηαθξαηηθψλ ηεο ζπκκαρηψλ, δηεζλψλ ζπζρεηηζκψλ θαη αλαθαηαηάμεσλ.
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε δελ αθνξά κφλν ηελ Διιάδα θαη ην δεκνζηνλνκηθφ ρξένο,
απνηειεί φπιν καδηθήο θαηαζηξνθήο ζηα ρέξηα ησλ ηξαπεδψλ ελαληίνλ ηνπ
πξνιεηαξηάηνπ κηαο ζεηξάο ρξεσκέλσλ θξαηψλ. Γελ ζπκβαίλεη κφλν εδψ ε ξεηνξηθή
γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο θξίζεο λα βάδεη ζην ζηφραζηξν ην δεκφζην θξάηνο, λα
πεξηθφπηεη ηηο πξνλεηαθέο παξνρέο, λα ζεσξεί αλαγθαίν θαθφ ηελ χπαξμε ελφο
πιενλάδνληνο πιεζπζκνχ πνπ επηβηψλεη απφ απνξξίκκαηα, λα ζεσξεί ηελ
νπνηαδήπνηε θνηλσληθή πνιηηηθή επηδήκηα.
ε απηέο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νθείινπκε λα θαηαγξάςνπκε θάπνηεο απφ ηηο
βαζηθέο ζπληζηακέλεο πνπ ζπλέηεηλαλ ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ νινθιεξσηηζκνχ πνπ έρεη
ε Δπξψπε- θξνχξην. Σελ Δ.Δ. ηε ζηηγκή ηνπ λαπαγίνπ ηεο, πνπ νη ηνπνηεξεηέο καο
ζέινπλ λα είκαζηε πξνζδεκέλνη.
Απφ ηελ ζ εακαηηθή π ηψζε η νπ η νίρνπο η ν ’ 89 θ αη χ ζηεξα ι ακβάλεη ρ ψξα κ ηα
κεηαςπρξνπνιεκηθή πξνπαγάλδα, ζπνλζνξάξεηαη βαζκηαία ε επξσελσζίηηθε
θαζαγίαζε κε ηελ εμνκνίσζε ηνπ θαζηζκνχ θαη ηνπ θνκκνπληζκνχ. Δίλαη απηή ε
πξνπαγάλδα ηεο ιήζεο πνπ ζηελ ζεκεξηλή ζπγθπξία κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Δπξσπατθή κλήκε», κπνξνχλ λα κεηέρνπλ «φινη νη θνηλσληθνί θνξείο πνπ
πξνσζνχλ ηελ επξσπατθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε» επηδνηνχκελνη έσο 100.000 επξψ,
φπσο απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, δήκνη, πεξηθέξεηεο, ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, ΜΚΟ, εξεπλεηηθά
ηδξχκαηα. Απηέο νη επηδνηήζεηο δελ θφπηνληαη γηα ηελ επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ηελ
ρηηιεξηθή ζεξησδία θαη ζε αλαληηζηνηρία γηα ηελ απηαξρηθφηεηα ηνπ ζηαιηληθνχ
θξάηνπο, παξαραξάζζνπλ ηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, επηβάιινπλ ζηελ πξσηνθαζεδξία
ην κνλνπψιην ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο.
Δπαλεξρφκελνη ζηα ηέιε ηνπ ’80 παξαηεξνχκε θχθινπο ηζηνξηθψλ λα επηρεηξνχλ ηνλ
αλαζεσξεηηζκφ ηεο ηζηνξίαο ηνπ λαδηζκνχ, κε κηα αμηνζεκείσηε εθδνηηθή δπλακηθή
θαη πιεζψξαο άξζξσλ. Ο Υίηιεξ παξνπζηάδεηαη σο ν «ζνζηαιεπαλαζηάηεο πνπ νη
πνιηηηθέο ηνπ ππήξμαλ επλντθέο γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε». Πσο ηα ζηξαηφπεδα
ζπγθέληξσζεο θαη νη θνχξλνη εμφλησζεο είλαη πξνπαγάλδα ησλ ληθεηψλ ηνπ
πφιεκνπ. Απηφο ν ηζηνξηθφο ξεβηδηνληζκφο δηαρέεηαη ζηαδηαθά ζε φιε ηελ Δπξψπε.
Παξάιιεια, ε πηψζε ηνπ ηνίρνπο κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ επηθέξεη
κηα θαηλνχξγηα ηαμηθή αλαδηάξζξσζε. Σελ ελζσκάησζε εθαηνκκπξίσλ
ππνηηκεκέλσλ πξνιεηάξησλ πνπ ζα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή κε
άιιε κηα παξάηαζε δσήο κέρξη ηελ έθξεμε ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο.
Έπεηηα απφ ηελ αιιαγή ηεο ρηιηεηεξίδαο, κε ηελ επίζεζε ηεο 11εο επηέκβξε, κε
ηνπο πνιέκνπο ζε Αθγαληζηάλ θαη Ηξάθ, κε ηελ νξγάλσζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο
ησλ αγνξψλ, θαη εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο απφ ηελ βνκβαξδηζκέλε θαη
ππνζηηηδφκελε θαπηηαιηζηηθή

πεξηθέξεηα λα δεκηνπξγνχλ κεηαλαζηεπηηθά θαξαβάληα, αμίδεη λα ζηαζνχκε ζε δχν
κείδνλα ζεκεία ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξψπεο: Σελ αχμεζε ησλ αληηκεηαλαζηεπηηθψλ
θαη αληηηξνκνθξαηηθψλ λνκνζεζηψλ θαη ηελ ζσξάθηζε ηεο Δπξψπεο-θξνχξην φπνπ
ζηξαηησηηθνπνηεί ηελ αζηπλφκεπζε. Βηνκεηξηθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο πξφζσπσλ
θαη νθζαικηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θάκεξεο παξαθνινχζεζεο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο.
Θέηεη εηδηθφ θαζεζηψο ειέγρνπ γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο επηβάηεο, πεξηζηέιιεη
αηνκηθά δηθαηψκαηα. Σα θξάηε ηεο Δ.Δ. δηνιηζζαίλνπλ ζηαδηαθά ζε απηαξρηθφηεξεο
κνξθέο δηαθπβέξλεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ππεθφσλ ηνπο θαηαξγψληαο παξάιιεια
εξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο.
Ο αληηθνκνπληζκφο θαη ην δφγκα ηεο θξαηηθήο ηξνκνθξαηίαο θαηαιακβάλεη φιν θαη
πεξηζζφηεξν έδαθνο κε καδηθέο απειάζεηο, κε θξάρηεο θαη ζηξαηφπεδα
ζπγθέληξσζεο. Με αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ (απφ ηελ
Γαλία, ην Βέιγην, ηελ Οπγγαξία, Απζηξία, Γαιιία, Οιιαλδία, Ρσζία, κέρξη ηελ Ηηαιία).
Ο εζληθηζκφο παξαραξάδνληαο ηελ ηζηνξία απφ ηνλ κεζνπφιεκν έσο ηα εξείπηα ηνπ
Β’ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ελψπηνλ ηεο απνηπρεκέλεο ελνπνίεζεο ησλ εηαίξσλ θαη
έλαληη ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ απφ Αθξηθή θαη
Αζία, επαλέξρεηαη ζηελ γεξαηά ήπεηξν απελνρνπνηεκέλνο.
ήκεξα, ε αθξνδεμηά ζηελ Δπξψπε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Υ.Α.,
εθκεηαιιεπφκελε ηε δηάρπηε δπζαξέζθεηα γηα ην δηεθζαξκέλν πνιηηηθφ θαζεζηψο ησλ
ρξεκαηηζηψλ θαη ηξαπεδηηψλ, απνπξνζαλαηνιίδεη ζπλερψο κέζα απφ ηελ
πξνπαγάλδα ηεο, δηαρέεη ηε ζχγρπζε σο πξνο ηηο αηηίεο ηεο θξίζεο ππνδεηθλχνληαο
γηα αηηία ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη επί ηεο νπζίαο θαηεπζχλεη ηε δπζαξέζθεηα ζε
κνλνπάηηα αζθαιή γηα ην ζχζηεκα.
Έλα ξεχκα πνπ αλαδχεηαη δηαξθψο ελάληηα ζηελ ΟΝΔ θαη ηελ ΔΔ ζα κπνξνχζε λα
είλαη ε αξρή κηαο παλεπξσπατθήο αλαηξεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κηα δεδνκέλε ζέζε θαη
ην ππφ δηεθδίθεζε δεηνχκελν γηα θάζε επαλαζηαηηθφ θίλεκα. Αληί απηνχ, ε
ηζρπξνπνίεζε ησλ θαζηζηψλ θαηεπζχλεη απηή ηελ ηάζε, επηδεηψληαο έλαλ πην
απξνθάιππην θξαηηθφ νινθιεξσηηζκφ, πξνο ηελ πξαγκάησζε ηνπ επξσπατθνχ
νινθιεξσηηζκνχ, πξνο ηνλ εληαθηαζκφ ηεο θνηλσληθήο αληίζηαζεο θαη ηελ άλνδν ηνπ
εζληθηζκνχ.
Ηζηνξηθά, ν εζληθηζκφο ζην εζσηεξηθφ θάζε ρψξαο, ξαδηνχξγεζε θαη εμαλάγθαζε ζηελ
ηαμηθή εθερεηξία, ζηελ θαζππφηαμε ησλ θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ, ζηελ δηαηαμηθή
νκνγελνπνίεζε θαηαπηεζηψλ θαη θαηαπηεδφκελσλ. Ο εζληθηζκφο απνηέιεζε ηελ
ηδενινγία ηνπ κίζνπο, ην θαχζηκν θάζε θξάηνπο γηα ηνλ επεθηαηηζκφ ηνπ. Γηα πξψηε
θνξά κεηά ηνλ Β’ παγθφζκην πφιεκν ζηελ Δπξψπε, έλα θνκκάηη πιεζπζκνχ ησλ
ηξηηνθνζκηθψλ θνηλσληψλ κεηαηξέπεηαη επηζήκσο ζε δηαθξηηή ππφ δησγκφ θαηεγνξία.
Ο νινθιεξσηηζκφο ζηνλ νπνίνλ κεηαβαίλεη ε Δ.Δ. αθφκα θαη αλ θαηαζηξέθεη
επηδεηθηηθά ηηο ζβάζηηθεο, έρεη νηθεηνπνηεζεί ηελ ζηξαηεγηθή ηηο ηαθηηθέο θαη ηελ
απηαξρηθφηεηα ηνπ θαζηζκνχ. Αιιάδνπλ κφλν ηα ζχκβνια θαη ηα ρξψκαηα.

Η απελεςθεπωηική λαϊκή βία και η βία ηος καθεζηώηορ δεν ενώνονηαι,
ζςγκπούονηαι.
«Κόιαζε είλαη ζήκεξνλ ε θαηάζηαζηο ηεο παηξίδαο καο. Σθάδνπλ νη Γεξκαλνί,
ζθάδνπλ ηα ηάγκαηα αζθαιείαο, ζθάδνπλ θαη νη αληάξηεο. Σθάδνπλ θαη θαίλε.» Απφ
ηνλ ελαξθηήξην ιφγν ηνπ Γ. Παπαλδξένπ ζην ζπλέδξην ηνπ Ληβάλνπ, Μάηνο 1944.

ηα ιφγηα απηά ηνπ Γ. Παπαλδξένπ, πξσζππνπξγνχ ηεο κνλαξρηθήο εμφξηζηεο
θπβέξλεζεο ζηελ Μ. Αλαηνιή, θαλαηηθνχ ερζξνχ ηνπ ΔΑΜ θαη ζθαγέα ηνπ ιανχ ζην
ζπιιαιεηήξην ηνπ ΔΑΜ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1944, αληηθαηνπηξίδεηαη ε δ ηαρξνληθή
ππνθξηζία ησλ ραζάπεδσλ ηνπ ιανχ γηα ηελ «θαηαδίθε ηεο βίαο απφ φπνπ θη αλ
πξνέξρεηαη». Σελ ζθπηάιε απφ ηνλ ραζάπε ησλ Γεθεκβξηαλψλ ηνπ ’44 έρνπλ πάξεη
θαη νη ζεκεξηλνί θαζίζηεο κε πξνεμάξρνληα ηνλ ακαξά, κε ηελ θξάζε
«θαηαδηθάδνπκε ηε βία απφ φπνπ θη αλ πξνέξρεηαη». Μηα θξάζε φπνπ νη ζχηεο θαη ηα
ζχκαηα εμνκνηψλνληαη, νη θαηαπηεζηέο εμνκνηψλνληαη κε ηνπο θαηαπηεζκέλνπο κε ηνλ
ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ ν θαηνπηλφο «Γέξνο ηεο Γεκνθξαηίαο» εμνκνίσλε ηελ βία
ησλ Γεξκαλψλ θαη ησλ πξνδνηψλ ζπλεξγαηψλ ηνπο ηαγκαηαζθαιηηψλ κε ηελ βία ησλ
αληαξηψλ ηνπ ΔΛΑ. Πίζσ α πφ α πηή η ελ θ ξάζε β ξίζθεηαη ε θ αηαδίθε η εο ιατθήο
αληίζηαζεο θαη ε πξηκνδφηεζε ηεο δηθήο ηνπο βίαο, ηεο θξαηηθήο θαη αζηπλνκηθήο
βίαο, ηεο ιεζηξηθήο βίαο, ηεο ππνδνχισζεο ηνπ ιανχ. Έηζη, κε ηνλ ίδην ηξφπν ε
θπβέξλεζε ακαξά εμνκνηψλεη ηελ δνινθνλία ηνπ Παχινπ Φχζζα απφ ηνπο
ρξπζαπγίηεο κε ηελ εθηέιεζε ησλ δχν λαδηζηψλ ρξπζαπγηηψλ ζην Ν. Ζξάθιεην.
Δμνκνηψλεη ηελ εγθιεκαηηθή δξάζε ηεο Υξπζήο Απγήο κε ηνλ αληηζηεθφκελν ιαφ ηεο
Β.Α. Υαιθηδηθήο θαη ηνλ εκπξεζκφ ηνπ εξγνηαμίνπ ηεο εηαηξίαο ρξπζνχ ζηηο θνπξηέο.
Με ηνλ ίδην ηξφπν εμνκνηψλεη ηελ δξάζε ηεο Υξπζήο Απγήο κε ηελ δξάζε ησλ
αλαξρηθψλ νη νπνίνη είλαη ν κνλαδηθφο ρψξνο πνπ έρεη αληηκεησπίζεη δπλακηθά ηνπο
θαζίζηεο ηεο Υξπζήο Απγήο, ν νπνίνο κάρεηαη δηαρξνληθά ελάληηα ζην θξάηνο,
ελάληηα ζηηο επηηαγέο ηνπ θεθαιαίνπ κε ηηο καδηθέο, βίαηεο δηαδειψζεηο ελαληίνλ ησλ
κλεκνλίσλ.
ηελ αθνκνησκέλε ζην ζχζηεκα επίζεκε αξηζηεξά ηεο θαξπαδηάο πνπ ρξφληα ηψξα
κηιάεη γηα «πξνβνθάηνξεο» θαη «ζθνηεηλά θέληξα αλσκαιίαο» θαη πνπ δελ απέηξεςε
νχηε αληηζηάζεθε ζην ειάρηζην ζηε ρνχληα ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, απαληάκε φηη ν
έλνπινο αγψλαο θαη νη εθηειέζεηο θαζηζηψλ ήηαλ πάγηα πξαθηηθή ηνπ ιατθνχ θαη
επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, φπσο έρεη απνδείμεη ε ηζηνξία ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ θαη ηεο
Δζληθήο Αληίζηαζεο, φπνπ ηδηαίηεξα ζηελ Αζήλα εθηειέζηεθαλ απφ η νλ Δ ΛΑ θ αη η
ελ Ο ΠΛΑ δεθάδεο ρίηεο θαη ηαγκαηαζθαιίηεο, ρσξνθχιαθεο θαη κέιε ηεο Δηδηθήο
Αζθάιεηαο πνπ ζπλεξγάδνληαλ κε ηνπο θαηαθηεηέο. Καη βέβαηα λα κελ μερλάκε θαη
ηνλ Μειηγαιά. Οη παηξηψηεο αγσληζηέο πξφγνλνί καο μέξαλε πψο λα εμνληψλνπλ
ηνπο θαζίζηεο πξνδφηεο. Καη φζν γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ κηιάλε φηη «πάγσζε
ε θνηλσλία» απφ ηηο εθηειέζεηο ησλ δχν λαδηζηηθψλ απνβξαζκάησλ, δελ έρνπλ παξά
λα ζπγθξίλνπλ πνηεο ήηαλ νη ιατθέο αληηδξάζεηο κεηά ηελ δνινθνλία ηνπ Φχζζα,
φπνπ δεθάδεο ρηιηάδεο ιανχ δηαδήισζαλ ζην Κεξαηζίλη, φπνπ ε λενιαία
ζπγθξνχζηεθε κε ηα ΜΑΣ θαη ηνπο θαζίζηεο ζπλεξγάηεο ηνπο ελψ δελ ππήξμε θακηά
απνιχησο αληίδξαζε γηα ηηο εθηειέζεηο ησλ δχν ρξπζαπγηηψλ ζην Ν. Ζξάθιεην.
Αθφκα θαη νη ίδηνη νη ρξπζαγίηεο δελ κπφξεζαλ λα ζπζπεηξψζνπλ ηνλ θφζκν ηνπο, λα
νξγαλψζνπλ κηα δηαδήισζε θαη αξθέζηεθαλ λα καδεπηνχλ κεξηθέο δεθάδεο ζην
ζεκείν ηεο εθηέιεζεο ησλ δχν κειψλ ηνπο. Ο ειιεληθφο ιαφο έρεη θαη ηζηνξηθή κλήκε
θαη γλψζε γηα ην ηη θαζάξκαηα είλαη νη θαζίζηεο. Ο ιαφο θαη νη λενιαία εμεγείξεηαη θαη
αληηδξά φηαλ δνινθνλνχληαη παηδηά δηθά ηνπ, φπσο ν Γξεγνξφπνπινο ή ν Φχζζαο
θαη φρη φηαλ εθηεινχληαη θαζίζηεο θαη κπάηζνη.
Ζ ηζηνξία έρεη γξαθηεί κε αίκα θαη κειάλη. Σν θαιπάδνπζαο θαληαζίαο, ηζηνξηθήο
δηαζηξέβισζεο, εζθεκκέλεο πνιηηηθήο ζχγρπζεο θαη παξαπιαλεηηθφ ηδενιφγεκα ησλ
δχν άθξσλ, πέξαλ ηνπ φηη δελ απνηειεί επθπνιφγεκα αιιά ζπλέρεηα ηνπ
«αξηζηεξνρνπληηζκνχ», ηείλεη λα νξηζηεί σο αηρκή ηνπ δφξαηνο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ
αζθεί ε θπβέξλεζε γηα ηελ επεξρφκελε εθινγηθή αλακέηξεζε θαη θπζηθά, φρη κφλν
ελφςεη απηήο.
Ο αζηηθφο πνιηηηθφο θφζκνο, ηελ ζηηγκή πνπ ηξίδνπλ ηα ζεκέιηα ηνπ,
ζπληεξεηηθνπνηείηαη, νζθξαίλεηαη ηελ δηάρπηε νξγή πνπ ζέιεη λα ηνπ επηηεζεί θαη
βγάδεη ηα λχρηα ηνπ, γηα απηφ θαη

θαιείηαη λα εμεηαζηεί γηα ηελ ζπλνρή ηνπ ζπληαγκαηηθνχ ηφμνπ, γηα ηελ ζπλνρή ηεο
άκπλάο ηνπ θαη ηελ επζπγξάκκηζε ηεο επίζεζήο ηνπ. Γηα λα βάιεη νκφζπκα ηα βέιε
ηνπ ελαληίνλ θάζε ξηδνζπαζηηθήο έθθαλζεο απφ ηα θάησ. Δλαληίνλ θάζε πξννπηηθήο
ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ αγψλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ αληηζηάζεσλ, ελαληίνλ θάζε
επαλαζηαηηθνχ εγρεηξήκαηνο πνπ δηαζαιεχεη ην λφκν θαη ηελ ηάμε ηνπο
δηαξξεγλχνληαο ην «άηξσην» πξνζσπείν ηνπ θξάηνπο.
Σα βέιε ηνπο απνζθνπνχλ κφλν ελαληίνλ ηνπ θφζκνπ ηεο αληίζηαζεο. Ζ αξηζηεξά,
αθφκα θαη αλ επηθαιείηαη ηηο αηηίεο ηεο αληίζηαζεο γηα επλφεηνπο πνιηηηθνχο ιφγνπο,
δελ ζα δηζηάζεη λα ηαπηηζηεί κε ηελ δεμηά, αλ δεη ην ζεκέιην ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ λα
θαηαξξέεη. Ζ λνκηθή ειαζηηθφηεηα ηνπ ζπληαγκαηηθνχ ηφμνπ δηαζθαιίδεη ην βειελεθέο
ηνπ ρηππήκαηνο πξνο νπνηαδήπνηε απνκαθξπζκέλε αληίζηαζε δελ αθνκνηψλεηαη,
θαη δηαζθαιίδεη ηα δεδηθαζκέλα γηα ηελ δηεχξπλζε ηνπ λνκηθνχ νπινζηαζίνπ.
πλέξρνληαη πάλσ ζηνπο θνηλνχο ηνπο θφβνπο, ζσξαθίδνληαη γηα ηελ άκπλα ηνπο,
απαηηψληαο δειψζεηο λνκηκνθξνζχλεο θαη ππνηαγήο ζην ζχζηεκα. Οη πνιίηεο απηνχ
ηνπ ηφπνπ ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ηδενινγηθή ππνηαγή ζηελ έλλνκε ηάμε. Να
απνθεξχμνπλ ξεηά θάζε ηδέα πνπ πξνηξέπεη ζηελ αλαηξνπή θαη θαηάιπζε ηνπ
πνιηηεχκαηνο. Να απνθεξχμνπλ κεηά βδειπγκίαο «ηελ βία απφ φπνπ θη αλ
πξνέξρεηαη» θαη λα απνδέρνληαη παζεηηθά ην θξαηηθφ κνλνπψιην ηεο βίαο θαη ηελ
ηαμηθή ηξνκνθξαηία ηεο εθδνχιεπζεο.
Παξελζεηηθά σο αληεπηρείξεκα ζε αληηιήςεηο πνπ θπξίσο πξνέξρνληαη απφ φζνπο
απνπνηνχληαη ηηο επζχλεο ηνπο θαη αλαζέηνπλ ηελ επέιαζε ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ
εγγελή εζεινδνπιία ηεο θνηλσλίαο ή ζε απηνχο πνπ δελ έρνπλ ζπιινγηθή ζπλείδεζε
άξα θαη επαλαζηαηηθή ζθέςε θαηαδηθάδνληαο ηελ θνηλσλία ζπιιήβδελ σο
εθθαζηζκέλε, θαηαζέηνπκε ηελ αληίξξεζή καο παξαπέκπνληαο ίζσο, ζε φιε ηελ
ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο. Ο άλζξσπνο ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο είρε πάληα ηελ αλάγθε
γηα εηξήλε θαη επεκεξία. Δίρε αλάγθε ηελ νκαιή ζπκβίσζε, ζε αληίζεζε κε ηελ αζηηθή
θηινζνθία πνπ ηνλ αληηκεησπίδεη ελ ηε γελέζεη ηνπ σο κνρζεξφ θαη αληαγσληζηηθφ φλ
πνπ έρεη αλάγθε ηελ πεηζάξρεζή ηνπ απ’ ην θξάηνο-Λεβηάζαλ. Οη ζπλζήθεο πνπ καο
πεξηβάιινπλ, νξίδνπλ θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Σα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, νη
«αμίεο» ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, ηα αζηηθά ηδενινγήκαηα, ην θξάηνο
θαη ηα αθεληηθά είλαη νη δηαρξνληθνί ππαίηηνη ησλ θνηλσληθψλ δεηλψλ. Όπνηε ζην
πέξαζκα ησλ αηψλσλ θαιπηέξεπζε ε δσή ησλ αλζξψπσλ, απηφ νθεηιφηαλ ζηελ
ζπίζα πνπ άλαςαλ θάπνηα πνιηηηθά ππνθείκελα, θάπνηνο επαλαζηαηηθφο θνξέαο πνπ
αλέιαβε ηηο επζχλεο ηνπ, πνπ είρε ζπιινγηθφ ζρέδην γηα ηνλ θνηλσληθφ
κεηαζρεκαηηζκφ, πνπ είρε ζχκπλνηα ιφγνπ θαη πξάμεο. Όπνηε κέζα ζηελ ηζηνξία
αλάζαλε ε θνηλσλία θαη πξνρψξεζε ε αλζξσπφηεηα έλα βήκα πην θνληά ζηελ
ειεπζεξία, έγηλε κέζα απφ εμεγέξζεηο, θνηλσληθνχο ηξηγκνχο θαη απειεπζεξσηηθέο
δηεξγαζίεο, έγηλε κέζσ ηεο πνιηηηθήο αλππαθνήο θαη ηεο βίαηεο θνηλσληθήο
επαλάζηαζεο. Γηα λα δήζνπκε ινηπφλ ειεχζεξνη πξέπεη λα ζπάζνπλ ηα δεζκά, γηα
λα ζπάζνπλ νη αιπζίδεο ρξεηάδεηαη βία. Γηα λα γθξεκηζηνχλ ηα ζηξαηφπεδα
ζπγθέληξσζεο, νη θξάρηεο, νη θπιαθέο ρξεηάδεηαη βία. Γηα λα θαεί ην κπνπξδέιν ε
βνπιή ρξεηάδεηαη βία πνπ ζα ζπληξίςεη ηνπο έκκηζζνπο πξαηηνξηαλνχο ή ηνπο
εζεινληέο πξνζηάηεο ηνπ θνηλνβνπιίνπ. Γηα λα βγνχκε απφ ηελ θξίζε, απφ ηνλ
πφιεκν ηνλ νπνίν καο ρηππάλε θάζε κέξα, ρξεηάδεηαη βία, ρξεηάδεηαη ν αληίζηνηρνο
θνηλσληθφο- ηαμηθφο πφιεκνο.
ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο θαηερφκελεο επηβίσζεο πνπ καο έρνπλ ππνβάιεη, θάζε
ππξνζβεζηηθή ξεηνξηθή, αλ δελ είλαη αθειήο ή ζξαζχδεηιε είλαη χπνπηε. Οη πνιηηηθνί
νπνξηνπληζηέο, απηνί κε ηε ξεμηθέιεπζε θξαζενινγία, φπνηα αηηία θαη αλ έρνπλ, απφ
φπνηεο ηδενιεπηηθέο αγθπιψζεηο θαη αλ δηαθαηέρνληαη, απφ φπνηα ληεηεξκηληζηηθά ή
άιια θξηηήξηα

εθπνξεχεηαη ε ηξνρνπέδε ηνπο, εληφο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλζεθψλ, εληφο ηεο
ζπλερφκελεο θνηλσληθήο ιεειαζίαο πνπ δερφκαζηε, φηαλ αλαθφπηνπλ ηελ
επαλαζηαηηθή βία, ζπλεγνξνχλ νπζηαζηηθά ζην θξαηηθφ κνλνπψιην ηεο βίαο,
ζπλεγνξνχλ ζηελ θαζεζησηηθή βία, ζηελ βία ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ παξαθξάηνπο. Γηα
λα ηειεηψλνπκε ινηπφλ κε ηελ ζεσξία ησλ «δχν άθξσλ», ην κφλν «άθξν» πνπ
ππάξρεη είλαη ην ίδην ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, είλαη ε βία ηνπ θαζεζηψηνο, ε βία ηνπ
θεθαιαίνπ, ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ παξαθξάηνπο.
Ο θάζε έλαο πνπ επαγγειίδεηαη ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε απφ ηνπο εγθάζεηνπο
θπβεξλψληεο θαη απφ ηελ νηθνλνκηθή αθαίκαμε πνπ επηβάινπλ -ή α θφκα θ αη η ελ
αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο απφ Γ.Ν.Σ. απφ Δ.Κ.Σ. θαη απφ Δ.Δ-, α πφ η ηο δ ηεζλείο α
γνξέο η εο πινπηνθξαηίαο, πνπ κε φπιν καδηθήο θαηαζηξνθήο ην δεκνζηνλνκηθφ
ρξένο επέβαιαλ ηελ εμαζιίσζε, ηελ ξαγδαία θησρνπνίεζε ηνπ ιανχ καο, ηελ αλήιεε
εθκεηάιιεπζε ληφπησλ θαη μέλσλ εξγαηψλ, ηε κφλε β ία π νπ π ξέπεη λ α α
πνθεξχμεη επηζηξέθνληάο ηελ εθεί απ’ φπνπ πξνέξρεηαη, είλαη ε αληηθνηλσληθή βία ηνπ
ερζξηθνχ ζηξαηνπέδνπ, είλαη ε βία ηνπ θαζεζηψηνο. Δίλαη ε «εζηθνπιαζηηθή» βία ησλ
Μ.Μ.Δ, ε ηξνκνθξαηία πνπ εμαπνιχνπλ θαζεκεξηλά κέζα ζε θάζε ζπίηη. Δίλαη ε
απεξγνζπαζηηθή θαη ηξακπνχθηθε βία πνπ πξνζηαηεχεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ εγρψξηνπ
θαη δηεζλνχο θεθαιαίνπ, πνπ αλνίγεη ην δξφκν γηα ηελ ζαξσηηθή επέιαζε ηνπ
λενθηιειεπζεξηζκνχ. Δίλαη ε βία ηεο εκπξνζζνθπιαθήο ηνπ θεθαιαίνπ, ηνπ
θαζηζηηθνχ παξαθξάηνπο θαηά αλήκπνξσλ κεηαλαζηψλ, θαηά ησλ ηδενινγηθψλ ηνπο
αληηπάισλ. Ζ βία ηεο ιεπθήο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο ηαμηθήο ηξνκνθξαηίαο ελαληίνλ
ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ.
Ζ αθξφηεηα πνπ πξέπεη λα απνθεξπρηεί θαη ε βία πνπ πξέπεη λα επηζηξαθεί,
βξίζθεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ζηελ πνιηηηθάληηθε
δηαρείξηζή ηνπο. Σελ βία ηνπο πνπ είλαη θαηά ελφο νιφθιεξνπ πιεζπζκνχ, πνπ
βξίζθεηαη ζηηο νπξέο ησλ ζπζζηηίσλ ηνπ δήκνπ, ηεο εθθιεζίαο ή αθφκα ηεο Υξπζήο
Απγήο. ηηο νπξέο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ., ηηο θαηαζρέζεηο θαηνηθηψλ, ηα ραξάηζηα ηεο Γ.Δ.Ζ.
θαη ην θνκκέλν ξεχκα. ηηο ηειεθσληθέο απεηιέο ησλ εηζπξαθηηθψλ εηαηξεηψλ, ηα
ρξεσκέλα λνηθνθπξηά, ηηο απιήξσηεο δφζεηο. ηα γελλφζεκα, ηα θιεηζηά λνζνθνκεία,
ηηο ηζεθνπξσκέλεο ζπληάμεηο. ηα ππνζηηηδφκελα παηδηά πνπ ιηπνζπκνχλ ζηα
ζρνιεία, ηελ δεκφζηα εθπαίδεπζε πνπ δηαιχεηαη. ηελ αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο, ζε
απηνχο πνπ πεζαίλνπλ αξγά θαη βαζαληζηηθά απφ ηε θηψρεηα γηαηί δελ έρνπλ λα
θάλε, γηαηί δελ έρνπλ θάξκαθα, γηαηί θξπψλνπλ, γηαηί «ηξειαίλνληαη». ηνπο επαίηεο
θαη ηνπο άζηεγνπο πνπ πιεζαίλνπλ θαη θνηκνχληαη ζηνπο δξφκνπο. ηα
ελερπξνδαλεηζηήξηα πνπ πιεκχξηζαλ ηηο πφιεηο, ηνπο ζχγρξνλνπο καπξαγνξίηεο πνπ
θαηαθεχγεη ν θφζκνο εμαγνξάδνληαο ηελ επηβίσζή ηνπ. ηνπο άλεξγνπο, φπσο ν Θ.
Καλανχηεο, πνπ πέηαμαλ απφ ηα Μ.Μ.Μ γηα έλα εηζηηήξην, ζηνπο κεηαλάζηεο πνπ
κεηαμχ άιισλ δηψμεσλ, ηνπο θαηεβάδνπλ επίζεο, καδηθά απφ ηα Μ.Μ.Μ ειέγρνληαο
θαη ζπιιακβάλνληάο ηνπο. ηνλ ίδην ηνλ αέξα πνπ αλαπλένπκε, ηνλ ζαλαηεθφξν απφ
ηελ αηζαινκίριε πνπ θαπλίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα ζπίηηα. ηνπο «απηφρεηξεο»
πνπ πεδάλε απφ ηηο ηαξάηζεο θαη ηνπο απνθιεηζκέλνπο απφ θάζε κνξθή θνηλσληθήο
δσήο ιφγσ αλέρεηαο. ηηο θιεηζηέο ςπρηαηξηθέο θιηληθέο θαη ηελ αχμεζε ησλ ςπρηθψλ
λνζεκάησλ. …ηνλ θπληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ καο γδέξλεη «γηα ην θαιφ καο»,
πνπ δνινθνλεί ελ ςπρξψ «γηα ηελ ζσηεξία καο». Απηή ε θαζεκεξηλή βία απηή ε
αθξφηεηα είλαη αζπλαγψληζηε θαη κφλν φπνηνο σθειείηαη απφ απηήλ ηελ εμνκνηψλεη
κε ηελ βία ηεο αληίζηαζεο. Ο θφζκνο ηεο αληίζηαζεο πξέπεη λα αλαιάβεη ηηο
ηζηνξηθέο ηνπ επζχλεο. Να εκπιαθεί ζηε κάρε, λα εκπλεχζεη θαη λα θαιέζεη ηελ
θνηλσλία λα νξζψζεη ην αλάζηεκά ηεο, λα επαλαζηαηήζεη. Όζν παξακέλεη
ζθιαβσκέλε, νη αθέληεο ζα ηξνρίδνπλ ηα ζπαζηά ηνπο θαη ζα ζθάδνπλ ηνλ ιπγηζκέλν
ζβέξθν ησλ θησρψλ.

Όζνη επειπηζηνχλ θαη πξνηάζζνπλ ηελ δηέμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πξέπεη λα
αληηζηξέςνπλ ηνλ πφιεκν ησλ αθεληηθψλ. Απνζαζξψλνληαο ηνπο ηαμηθνχο
ζπζρεηηζκνχο κε απαιινηξίσζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ πινχηνπ ηνπο. Να νξγαλσζνχλ
ζηελ επαλαζηαηηθή φρζε. Ρεαιηζηηθά θαη πξαθηηθά λα εμνπιηζηνχλ θαη λα
εθνξκήζνπλ ζε επίζεζε θαηά κέησπν. Ο αληαξηνπφιεκνο είλαη ν πφιεκνο ηνπ ιανχ,
είλαη ε πην πνιχηηκε παξαθαηαζήθε πνπ καο έρεη δσξίζεη γηα λα αμηνπνηήζνπκε ε
ηζηνξία. Οη αληηζηεθφκελνη πξέπεη λα ππεξθεξάζνπλ θαη λα ππεξβνχλ θάζε
νπνξηνπληζηηθή ξεηνξηθή πνπ ζπληεξεί ηελ εηηνπάζεηα θαη ηελ θπγνκαρία. Να
νηθεηνπνηεζνχλ θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ βία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα θάησ, απφ ηελ
ηάμε πνπ εμεγείξεηαη γηα λα θαηαξγήζεη ηηο ηάμεηο. Να ππεξαζπηζηνχλ ηελ βία πνπ
επηηίζεηαη ζηα ζχγρξνλα θαζηζηηθά ηάγκαηα αζθαιείαο. Να επηζηξέςνπλ ηελ βία θαη
ηελ ηξνκνθξαηία ηεο ηαμηθήο εθδνχιεπζεο ζηα αθεληηθά πνπ ηνπο εθκεηαιιεχνληαη.
Να εκπιαθνχλ ζηελ θνηλσληθή επαλάζηαζε ππεξαζπηδφκελνη ηελ ηαμηθή ηνπο ζέζε,
ηνλ αγψλα γηα ηελ απειεπζέξσζε απφ ηηο θαηνρηθέο θπβεξλήζεηο, απφ ην απνηθηαθφ
πξνηεθηνξάην. Ωο επαλαζηαηηθφ πξνιεηαξηάην πνπ ιακβάλεη ζέζε κάρεο ζηελ ηαμηθή
αληεπίζεζε, νθείινπκε λα ξηδνζπαζηηθνπνηήζνπκε θάζε ελδηάκεζν αγψλα πνπ
αλαδχεηαη ππεξβαίλνληαο ηα εθηνλσηηθά αληαλαθιαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Να
απηννξγαλσζνχκε ζηελ αληίζηαζε ππαγφκελνη πξνο ηελ επαλαζηαηηθή θαηεχζπλζε.
Με θαηαδξνκηθέο επηζέζεηο ζηα θεθαιαηνθξαηηθά ζχκβνια, δηθηπψλνληαο ζηαδηαθά
θαη εληείλνληαο ηηο εθφδνπο καο κέζσ ελφο ζπλεπνχο αληαξηνπφιεκνπ.
Οηθνδνκψληαο ηηο επάιμεηο θαη νξγαλψλνληαο ηηο απαξαίηεηεο νπιαπνζήθεο,
θαηαιακβάλνληαο λεπξαιγηθέο ζέζεηο ηεο εμνπζίαο.
ε απηφλ ηνλ πφιεκν δελ πξέπεη λα πηνεζνχκε, λα θακθζνχκε απφ ηα αλακελφκελα
αληίπνηλα θαη ηηο πξνβνθάηζηεο ηνπ ερζξνχ. Ο εκθχιηνο έρεη μεθηλήζεη πξν πνιινχ
σο αφξαηνο, κε ζηαζεξέο ιάκςεηο πνπ ππελζπκίδνπλ ηελ παξνπζία ηνπ. Οη φρζεο
πιένλ γίλνληαη δηαθξηηέο θαη ν θ αζείο ε κψλ θ αιείηαη λ α π άξεη ζ έζε. Ω ο γ
ελίηζαξνο ζηελ φ ρζε η νπ θ εθαιαίνπ, ηνπ θξάηνπο θ αη ησλ θ αζηζηψλ ηνπ ή σο ε
παλαζηάηεο ζηνλ α γψλα π νπ δηεθδηθεί κε θφζηνο ηε δσή θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ, ηελ
απειεπζέξσζε απφ ηνλ δπγφ ηεο πνιπεζληθήο πινπηνθξαηίαο θαη ησλ εγρψξησλ
θνηδακπάζεδσλ. Διάρηζηε απάληεζε ην αίκα ηνπο, κφλε δηθαηνζχλε ε ιανθξαηία.
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