
Το κτήνος είναι πρό των πυλών
Μικρη συμβολή απέναντι στο φασιστικό φαινόμενο

Άλλη μια επέτειος που θα γιορταστεί με τις δέουσες τιμές, άλλο ένα θεαματικό σκηνικό θα στηθεί 
εντέχνως, καλώντας άπαντες τους ‘εθνικά υπερήφανους’ έλληνες να τιμήσουν με την παρουσία 
τους τις παρελάσεις που θα πραγματοποιηθούν ανά την επικράτεια. 
Παρελάσεις απότοκα του φασιστικού καθεστώτος της 4ης Αυγούστου.
Στρατοί στους δρόμους, μαθητικές παρελάσεις με βήμα στρατιωτικό,  εθνική ομοψυχία, το 
καλύτερο ιδεολογικό ντοπάρισμα της κυριαρχίας επί της κοινωνίας.
Ιδιαίτερα στην σημερινή συγκυρία της άκρατης  ισοπέδωσης κάθε έννοιας ελευθερίας, το πρόταγμα 
είναι η εθνική ομοψυχία, όλοι ενωμένοι, ‘ωραίοι σαν έλληνες’ ενάντια στους κακούς ευρωπαίους, 
σε αυτούς που επιβουλεύονται την τύχη της χώρας.
Από το όχι του Μεταξά  στους κακούς γερμανούς, στα όχι των κάθε λογής αντιμνημονιακών στην 
Μέρκελ, το ίδιο επαναλαμβανόμενο θέατρο του παραλόγου.
Ο φασισμός είναι εδώ, όπως ήτανε και την δεκαετία του 40’, χτυπώντας την πόρτα  μιας κοινωνίας 
ισοπεδωμένης από την χρηματοπιστωτική κρίση, ψάχνοντας υποστηρικτές και ευήκοα ώτα  με 
σκοπό να διαχύσουν το δηλητήριο τους, να οριοθετήσουν γραμμές  μέσα στην κοινωνία, να 
αβαντάρουν σαν υποστηρικτές το ίδιο σύστημα που οδήγησε την κοινωνία  στην εξαθλίωση και 
στην υποταγή. 
Γνήσιοι συνεχιστές των οπαδών του Μεταξά επιχειρούν την κάθαρση και την υποταγή κάθε τι μη 
ελληνικού, στηρίζοντας πλέον και επισήμως την επιβολή της κυριαρχίας επί του συνόλου, έχοντας 
σαν στόχο την δημιουργία κλίματος φόβου με σκοπό την παραίτηση από τους κοινωνικούς αγώνες.
Ο φασισμός είναι εδώ, στην καθημερινότητα μας, στις επιχειρήσεις σκούπας των αστυνομικών 
απέναντι στους μετανάστες, στα τάγματα εφόδου ντόπιων νεοναζί, στην καταστολή κάθε 
αντίστασης με τον πιο ωμό τρόπο.
Είναι ωσεί παρών  στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες, στο τσάκισμα κάθε έννοιας ελευθερίας, στην 
αφαίμαξη μισθών και συντάξεων, στην υποβάθμιση της έννοιας της ίδιας μας της ζωής.
Όσο μένουμε απαθείς και φοβισμένοι, όσο κλεινόμαστε στο μοντέλο ζωής που σχεδίασαν για μας, 
όσο κοιτάμε την προσωπική μας ευμάρεια εις βάρος του διπλανού μας, το κτήνος του φασισμού θα 
μεγαλώνει τρεφόμενο από τον φόβο και την ανασφάλεια μας.

Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί, οι έμποροι φωνάζουν γι’ αγορές. 
Οι άνεργοι πεινούσαν, τώρα πεινάνε κι όσοι εργάζονται. 
Αυτοί που αρπάζουν το φαΐ απ’ το τραπέζι κηρύσσουν τη λιτότητα. 
Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα, ζητάνε θυσίες. 
Οι χορτάτοι μιλάνε στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θα’ ρθουν.
Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε πως πόλεμος και ειρήνη είναι δυο πράγματα ολότελα 
διαφορετικά.
Ομως η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους μοιάζουν όπως ο άνεμος κι η θύελλα.
Ο πόλεμος γεννιέται απ’ την ειρήνη τους, ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη 
τους.
Οταν αυτοί που είναι ψηλά μιλάνε για ειρήνη, ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται ο πόλεμος.
Οταν αυτοί που είναι ψηλά καταριούνται τον πόλεμο, διαταγές για επιστράτευση έχουν 
υπογραφεί.
Σαν θα’ ρθει η ώρα της πορείας πολλοί δεν ξέρουν πως επικεφαλής βαδίζει ο εχθρός τους.
Η φωνή που διαταγές τους δίνει είναι του εχθρού τους η φωνή.
Εκείνος που για τον εχθρό μιλάει είναι ο ίδιος τους ο εχθρός      
Bertolt Brecht

Οι συγκεκριμένες πρακτικές δεν είναι καινούριες.

   Χρησιμοποιούνται από παλιά για να μας χειραγωγήσουν και να μας κοιμίσουν απαθείς στο 
βάθος του καναπέ. Ομως η κοινωνία έχει αλλάξει. Εμείς έχουμε αλλάξει. Για πρώτη φορά υπάρχουν 
δυνατές αντιστάσεις. Από το Δεκέμβρη του 2008 μέχρι τις μεγάλες απεργίες της τελευταίας διετίας, 
από την αυτοοργάνωση στους χώρους εργασίας, μέχρι την επανοικειοποίηση ελεύθερων χώρων, 
αντιστεκόμαστε. Για αυτό, οι εξουσιαστές κάθε είδους παίζουν το κρυφό και τελευταίο τους χαρτί.
Επαναδραστηριοποιούν τη Χρυσή Αυγή που μέσα σε 2 χρόνια έχει γίνει κόμμα με απήχηση και 
λόγο. Οι σύγχρονοι κυνηγοί μαγισσών, παραμορφωμένοι από τα στεροειδή, είναι εδώ. Με κρατική 
επιχορήγηση, με γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Χτυπάνε τους αδύναμους, μοιράζουν σάντουιτς 
και κλείνουν το μάτι πονηρά για να τους ψηφίσεις. Εχθροί των αγωνιστών, των μελαμψών, των 
ομοφυλοφιλων, της γνώσης, των μεταναστών, είναι εδώ. Το τελευταίο χαρτί της εξουσίας. Ο φόβος και 
η απειλή.
Οι ναζί της γειτονιάς μας σε αγαστή συνεργασία με το κράτος και τους μπάτσους.
Εχοντας γνώση του προβλήματος και γνωρίζοντας πως η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα απλό ακροδεξιό 
κόμμα, αλλά μια νεοναζί συμμορία με δράση που την κάνει επικίνδυνη για την ζωή όλων μας, 
τασσόμαστε ενάντια στον φασισμό και κάθε υποστηρικτή τους.
Δεν θα επιτρέψουμε οι γειτονιές μας να γίνουν πεδία φασιστικών επιθέσεων, θα μας βρίσκουν πάντα 
επιθετικά απέναντι σε κάθε μισάνθρωπη δράση τους.

Ενάντια στον εκφασισμό της κοινωνίας.

Να οργανώσουμε τις κοινωνικές αντιστάσεις

Ενάντια στην ανοχή.

Να μην συνηθίσουμε την ασχήμια αυτού του κόσμου
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   Εδώ και δύο χρόνια, όλοι οι μηχανισμοί του κράτους βρίσκοντας
πρόσφορο βήμα στα φερέφωνά τους τα ΜΜΕ, παραληρούν καθημερινά.
Εχουμε κρίση! Η λέξη, προφανώς, έχει πολύ διαφορετική σημασία για τους πολιτικούς,
τους δημοσιογράφους, τα αφεντικά, τους τραπεζίτες από ότι έχει για όλους εμάς.
Με πρόσχημα την κρίση, το κράτος και το πολιτικό σύστημα
επιχειρούν να διαχύσουν το φόβο στην κοινωνία. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να βρουν
εξιλαστήρια θύματα για τα δικά τους εγκλήματα, να στοχοποιήσουν ανύπαρκτους
εχθρούς, να πλουτίσουν ακόμα περισσότερο και να εδραιώσουν την κυριαρχία τους,
οικονομική και πολιτική. Ετσι, υπό το καθεστώς της κρίσης και έχοντας εξαπολύσει τη
μεγαλύτερη επίθεση στους καπιεσμένους, δεν παραλείπουν καθημερινά να φωνάζουν.
ΕΓΩ θα σας σώσω και να υποδεικνύουν τους εχθρούς...
ως ανάχωμα στις αναδυθείσες κοινωνικές αντιστάσεις.

xτίζει την στρατηγική της αντιεξέγερσης.

ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΑΣ

   Στο στόχαστρό τους έχουν βρεθεί όσοι σηκώνουν κεφάλι. Ολοι οι
εργατικοί αγώνες δέχονται την επίθεση των ΜΜΕ. Οι αγωνιστές, οι πορείες, όσοι και
όσα απειλουν με τις πολιτικες τους πραξεις την κοινωνική ομαλότητα, λοιδορούνται ή
καταστέλλονται από τους επίδοξους σωτήρες του.
Ταυτόχρονα με την επίθεση σε όσους αγωνίζονται, υπάρχει μια γενικευμένη επίθεση
και στους πιο “αδύναμους”, στα πιο εξαθλιωμένα κομμάτια της κοινωνίας.
Συχνά πυκνά τα ΜΜΕ θυμούνται τους “λαθρο”μετανάστες για τα κακά όλου του
κόσμου. Ρεπορτάζ- μαριονέτες και στημένα θεατράκια δρόμου έρχονται το ένα μετά το
άλλο για να δείξουν την “αγανάκτηση” των πολιτών με τους μετανάστες.
Προπαγάνδα που πουλάει, αποπροσανατολίζει από τον κύριο
εχθρό, βάζοντας στη θέση του κάτι πιο απτό.
Κράτος και ΜΜΕ προβάλουν όποτε και ότι τους συμφέρει για την συνολικότερη
παθητικοποιήση των πολιτών. Οι μετανάστες γίνονται βορά σε μια εκφασισμένη
κοινωνία η οποία καθοδηγούμενη από το σύστημα και τους υποτακτικούς του (ΜΜΕ,
αστυνομία, παρακρατικοί) βρίσκει τα εξιλαστήρια θύματα που δεν εναρμονίζονται
με τις προδιαγραφές (φύλο, φυλή, εθνικότητα) που το κράτος ορίζει και επιρρίπτει σε
όλους τους φτωχοδιάβολους την αιτία της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει.
Είναι φαίνεται εύκολο υπό την κάλυψη ‘δημοσιογραφικών’ ρεπορτάζ να βαφτίζεται
εγκληματίας, ύγειονομική βόμβα’, ο ασιάτης γείτονας, ο ‘άγνωστος’, ο μη έλληνας.
Πουλάει φαίνεται η ρατσιστική προπαγάνδα και βαλθήκανε όλοι να το βάλουν στο
πρόγραμμά τους. Με την επαναδραστηριοποιήση της Χ.Α και τις θέσεις για τους
μετανάστες το γυρίσανε σχεδόν όλοι στο ακροδεξιό μέτωπο ψηφοθηρικά με ακόμα πιο
σκληρά μέτρα.

   Η κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στο σύνολο του πολιτικού συστήματος όπως 
αυτή καταγράφηκε τα 2 τελευταία χρόνια, δημιούργησε τις ριγματώσεις για περαιτέρω
ριζοσπαστικοποιήση της κοινωνίας.
Το κράτος από την πλευρά του μπροστά στον κίνδυνο κοινωνικής απονομιμοποιήσης
της εξουσίας επιβάλει το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ενεργοποιεί τον ακροδεξιό πόλο
ως ανάχωμα στις αναδυθείσες κοινωνικές αντιστάσεις.

   Το ρόλο της “πολιτο”φυλακής έχουν αναλάβει οι Νεοναζί Χρυσαυγίτες συμπληρωματικά της 
“ανεπάρκειας” του “νόμου” να κάνει κάτι πιο δραστικό.
Ετσι έρχεται η δολοφονική ράβδος παρακρατικών φασιστών με ταμπέλα προστάτη και αστυνομικές πλάτες να 
βάλει σε τάξη την κατά τα άλλα ήρεμη κοινωνία μας.
Στην κρίση αυτών των ατόμων αλλά και κάποιων “καλοθελητών” μπαίνουν όσοι δεν συμβαδίζουν με τα 
αρρωστημένα πρότυπά τους.
Οι μετανάστες βρέθηκαν στη μέση ενός πολέμου και χρησιμοποιούνται ως πλυντήριο ευθυνών. Τι πιο βολικό 
λοιπον για τα σαίνια της κάθε εξουσίας, από το να ξεκινήσουν ένα κυνηγητό απέναντι στο διαφορετικό. Να 
κυκλοφορούν τα εκατομμύρια τους από τράπεζα, σε τράπεζα και να φωνάζουν: “Αυτός θα σου κλέψει τα 
20 euro!” Να οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπους στην ανεργία και να φωνάζουν: “Αυτός θα σου πάρει την 
δουλειά!” Να μην υπάρχει τρόπος για αξιοπρεπή περίθαλψη ή για φάρμακα και να βαφτίζουν τις εκδιδόμενες 
και τους μετανάστες, υγειονομική βόμβα!

αφίσα που κολλιέται μαζικά στις γειτονιές του Πειραιά


