
Πώς µπορεί κανείς να επιβιώνει
σε µια πραγµατικότητα όπως η
ελληνική, χωρίς χαρτιά και χωρίς
σταθερή ή καθόλου εργασία; Πώς
µπορεί κανείς να επιβιώνει σ’ ένα
εργασιακό καθεστώς που αγγίζει τα
όρια της δουλείας, αόρατος από τη
νοµοθεσία, έρµαιο του κάθε
επίδοξου εργοδότη, του κάθε
µαφιόζου, του κάθε µπάτσου, του
κάθε έλληνα ρατσιστή, του κάθε
φασίστα, του εθνικού κορµού
συνολικά, ο οποίος σήµερα (όντας
αγανακτισµένος περισσότερο από
ποτέ) διψάει για αίµα;

Ο ελληνικός κόσµος γνωρίζει από
ισχυρά µεταναστευτικά ρεύµατα ήδη
από τις αρχές του ’90, όπως
αντίστοιχα γνωρίζει από ρατσισµό
(και αντίστοιχες πρακτικές) πολύ
πριν οι ναζί πάρουν ποσοστό 6,97%
στις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου.
Η Ελλάδα µετά το τέλος του
ψυχρού πολέµου που
σηµατοδοτήθηκε από την πτώση της
Σοβιετικής Ένωσης το 1 991 και τη
νίκη των pυτικών δυνάµεων,
επωφελήθηκε από το εσωτερικό
(ευρωπαϊκό) µεταναστευτικό ρεύµα
που δηµιουργήθηκε και την εισροή
φθηνής (πάµφθηνης) εργατικής
δύναµης, που αυξανόταν ολοένα και
περισσότερο. Η επαρχία και η
ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα
παραγωγής ήταν τα πρώτα
ενδεικτικά στοιχεία χτισίµατος του
ελληνικού ονείρου πάνω στην
εκµετάλλευση των σωµάτων και της
µαύρης εργασίας των µεταναστών9
εργατών. Στις µητροπόλεις, οι
µετανάστες9εργάτες καταλαµβάνουν
θέσεις εργασίας µε φθηνό κόστος
για τα αφεντικά, που αφορούν
χειρωνακτικές9ευκαιριακές δουλειές
(οικοδοµές, οικιακές κατασκευές),
τις οποίες η ελληνική εργατική τάξη
πετώντας στα σύννεφα της
κοινωνικής ανέλιξης και της
εξασφάλισης που προσφέρει η
ανάπτυξη του δηµοσίου τοµέα
υπηρεσιών σε συνδυασµό µε την
ανάπτυξη του κράτους των
κοµµάτων (ρουσφέτια), αρνείται να
επιτελέσει . Είναι η χαρακτηριστική
περίοδος όπου κάθε νοικοκυριό
έχει µια µετανάστρια να καθαρίζει ,
και η ελληνική εργατική τάξη εκτός
από «αφεντικό του εαυτού της»
είναι και (ευκαιριακό) αφεντικό ενός
τουλάχιστον εργαζόµενου στον
προσωπικό της χώρο. Είναι η
περίοδος όπου το greek dream
αρχίζει να κορυφώνεται παράλληλα
µε την µικροαστικοποίηση της
εργασίας, τον αποπροσανατολισµό
από την πραγµατική ταυτότητα της
πλειοψηφίας των Ελλήνων εργατών
και την παντελή έλλειψη εργατικής
συνείδησης και άρα αλληλεγγύης.

Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει
κανείς τη µετεξέλιξη της ιδεολογίας
του ρατσισµού, που έχει ως
αποτέλεσµα σήµερα οι διαφορές και
άρα οι αποκλεισµοί να βασίζονται
κυρίως στις πολιτιστικές διαφορές
και όχι τόσο στις βιολογικές
(κοινωνικός pαρβινισµός). Από το
2001 και µετά ξεκινά επίσηµα ο
πόλεµος ενάντια στην τροµοκρατία,
στον οποίο παίρνει µέρος
σύσσωµος (σχεδόν) ο δυτικός
κόσµος (και φυσικά και η Ελλαδάρα
µας), µε στρατεύµατα στο
Αφγανιστάν, στη Σοµαλία, στο Ιράκ
κ.α. Μέσω του πολέµου και της
ιδεολογίας που τον συνοδεύει ,
επιτυγχάνονται δύο διαδικασίες. Απ’
τη µία κατασκευάζεται και
προωθείται η εικόνα του Ισλαµιστή

εξτρεµιστή, που έρχεται να
διαβρώσει µε τις απαρχαιωµένες
ιδέες και τρόπο ζωής του, τον
(ενιαίο) καθαρό δυτικό πολιτισµό
µας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στη
σταδιακή αναβάθµιση του κράτους,
σε κράτος έκτακτης ανάγκης9
ασφάλειας9καταστολής, ενώ
ταυτόχρονα δηµιουργείται το
έδαφος ώστε να µπορεί το
κεφάλαιο σήµερα εν µέσω κρίσης,
να υποτιµά την εργασία µε βίαιους
όρους και να εξοντώνει εργατική
δύναµη. Απ’ την άλλη, ο πόλεµος
που κηρύχτηκε στην Ανατολή
δηµιουργεί ισχυρότατα
µεταναστευτικά κύµατα, τα οποία
διαχειρίζεται το κράτος µε τρόπο
εξαιρετικά κερδοφόρο. Οι
ξυλοδαρµοί και η διαρκής απειλή
στις µητροπόλεις, τα βασανιστήρια
και οι δολοφονίες στα σύνορα,
καθώς και το επίπονο ταξίδι των
«παρανόµων» µεταναστών είναι
στιγµές του ίδιου πολέµου.

Οι µετανάστες9εργάτες που
εισέρχονται στην Ελλάδα (κυρίως
από την Ασία και την Αφρική) την
τελευταία δεκαετία, τίθενται υπό
καθεστώς πλήρους παρανοµίας. Η
είσοδός τους στην χώρα συνήθως
προϋποθέτει την «εκµίσθωση»
σωµατεµπόρων. Ο κύκλος χρήµατος
που στήνεται , ενισχύει το παράνοµο
κεφάλαιο που συνδέεται µε το
νόµιµο, µέσω γραφείων εύρεσης
εργασίας που συνεργάζονται µε
σωµατέµπορους και τράπεζες,
καθώς και µε την παρεµβολή κάθε
λογής µαφιόζων και πόλων του
οργανωµένου εγκλήµατος στην
εργασία των µεταναστών. Οι
µετανάστες9εργάτες, από την στιγµή
που πατούν το πόδι τους στην
ελληνική επικράτεια, βρίσκονται υπό
το διαρκή φόβο για την σωµατική
τους ακεραιότητα και την παραµονή
τους στη χώρα. Το κράτος
φροντίζει γι ’ αυτό, ξεκινώντας από
τα κέντρα κράτησης στον Έβρο, και
φτάνοντας µέχρι τα κάτεργα των
µητροπόλεων, που δεν είναι τίποτα
λιγότερο από ανοιχτά στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Η εργασία τους
παράγεται πλέον ως παράνοµη γιατί
πολύ απλά συµφέρει το κάθε
αφεντικό να εκµεταλλεύεται φθηνό
εργατικό δυναµικό σε συνθήκες
δουλείας. Αόρατοι καθώς είναι από
την νοµοθεσία, τίθενται υπό
καθεστώς εξαίρεσης, µε
αποτέλεσµα σήµερα, που η ανάγκη
διαχείρισης της κρίσης (από
πλευράς αφεντικών) και η
ανικανότητα τους να αναπαράγουν
σε µεγάλο µέρος την εργατική
δύναµη, επιβάλλει την περαιτέρω
υποτίµηση της εργασίας και την
εξόντωση, να περνούµε σε µορφές
στρατοπέδων συγκέντρωσης, λύσεις
για τον ευρωπαϊκό πολιτισµό
παραδοσιακές και αποτελεσµατικές.

Εµείς, απέναντι σ’ όλους αυτούς
που αποδέχονται το πρόβληµα των
µεταναστών και συνεπώς την
κρατική του διαχείριση, σ’ όλους
τους νοικοκυραίους που µιλούν για
υγειονοµική βόµβα έτοιµη να πλήξει
τον καθαρό ελληνικό πολιτισµό, που
µιλούν για βρωµιάρηδες, ανίερους,
τροµοκράτες, δολοφόνους, ληστές,
βιαστές, έχουµε να πούµε µονάχα
ένα πράγµα. Κάθε επίθεση σε
µετανάστη εργάτη είναι επίθεση στο
πιο ζωντανό και δραστήριο κοµµάτι
της τάξης µας, γι ’ αυτό κάτω τα ξερά
σας απ’ τους µετανάστες.

Φανταστείτε, τί ανταπόκριση θα είχε πριν από δυο ή τρία χρόνια
ένα κείµενο όπως αυτό, το οποίο θα σχολίαζε τον φασισµό µέσα
στην ελληνική κοινωνία; Ποιά θα ήταν άραγε τα σχόλια που θα
ακούγονταν απ’ όλους αυτούς που σήµερα δείχνουν υπερβάλλοντα
ζήλο για την καταπολέµηση του; Όσοι έχουν ασχοληθεί µε το ζήτηµα
θα θυµούνται καλά πόσο µη σηµαντικές και εκτός πραγµατικότητας
κρίνονταν κινήσεις που στόχευαν στην αντιφασιστική προπαγάνδα
πριν από µερικά χρόνια, συµπεριλαµβανοµένων και των
ριζοσπαστικών τµηµάτων της αριστεράς. Και έξω να πέφτουµε,
γεγονός είναι πως σήµερα τουλάχιστον το ζήτηµα του φασισµού
απασχολεί σε µεγάλο βαθµό το δηµόσιο λόγο, από τα δελτία
ειδήσεων µέχρι τις µεσηµεριανές εκποµπές.

Το ενδιαφέρον όλων άρχισε να εµφανίζεται λίγο πριν από την
είσοδο της χρυσής αυγής στη βουλή και εκδηλώθηκε αρχικά µέσω
προβληµατισµών της φύσης: «Πώς εξηγούνται οι εκτεταµένες
εκδηλώσεις ρατσιστικής βίας;». «Είναι άραγε υπεύθυνες οι άθλιες
κοινωνικές συνθήκες, στις οποίες µας οδήγησε αυτό το σάπιο
πολιτικό σύστηµα και οι τροϊκανοί/γερµανοί;», «Είναι η έλλειψη
επαρκούς µόρφωσης που επιτρέπει στην ιστορία να
επαναλαµβάνεται ;», «Ή φταίνε τα media, το κράτος και τα σκατά που
αυτοί πλασάρουν στον αθώο λαό;». Και συνέχισε µε ατάκες του
τύπου «Εντάξει τώρα, δεν είναι δα, και όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι
φασίστες·   παραπλανηµένοι   είναι , άνθρωποι που, µέσα στο ζόφο που
βιώνουν καθηµερινά, έκαναν µια λάθος επιλογή».

Τελικά αποδεικνύεται ότι όχι µόνο παραπλανηµένοι δεν ήταν οι
ψηφοφόροι της χρυσής αυγής, αλλά και πως τα στόµατα που την
υποστηρίζουν συνεχίζουν να πληθαίνουν. Η χρυσή αυγή µετά από
τρεις µήνες πολιτικής δραστηριότητας (στην επίσηµη πολιτική σκηνή
τουλάχιστον), κατάφερε να κατακτήσει το προφίλ του έντιµου
φιλολαϊκού κόµµατος, το οποίο µάλιστα απαρτίζεται από λαϊκές
φιγούρες που ανιδιοτελώς ήρθαν να υπερασπιστούν τα δικαιώµατα
των ελλήνων εργατών (και όχι µόνο) χωρίς να γνωρίζουν οι
δύσµοιροι πολλά από πολιτική. Το προφίλ αυτό το πέτυχε ως ένα
βαθµό µιµούµενη την ρητορεία της πάλαι ποτέ κοµµουνιστικής
αριστεράς και µπαίνοντας δυναµικά στην κουτσοµπολίστικη ατζέντα.
Από µια σκοπιά δεν άλλαξαν και πολλά στην καθηµερινότητα των
ελλήνων νοικοκυραίων... Απλά εκεί που άλλοτε από την πολυθρόνα
τους θα φώναζαν "µπράβο ρε Αλέκα καλά τους τα 'χωσες" (χωρίς να
είναι απαραίτητα αριστεροί ψηφοφόροι) , πλέον προτιµούν το
"µπράβο ρε Κασιδιάρη!". Αντίστοιχα, στο καθηµερινό πρόγραµµα
µιας µεσηµεριανής εκποµπής, τις διακοπές του Σάκη πλέον µπορεί
να ακολουθήσει ένα θέµα παρόµοιο µε το µπουγέλο της Κανέλη ή
µια επίθεση σε µικροπολιτές στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως και να έχει , η ευκολία µε την οποία η χρυσή αυγή κατάφερε
να µπει στο δηµόσιο λόγο (πότε αντικαθιστώντας και πότε
συµπληρώνοντας παλαιότερα µοτίβα) αποδεικνύει ότι ο φασισµός
είναι πολύ πιο διάχυτος και ριζωµένος στα µυαλά των ελλήνων. Γι ’
αυτό και εµάς δε µας αρκεί µια προσέγγιση που θέτει στο κέντρο
του προβληµατισµού της το συγκεκριµένο κόµµα/συµµορία ή
τουλάχιστον δε µας αφορά στο βαθµό που αντιµετωπίζεται σαν ένα
ακόµη τρεντ της εποχής.

pεν πέσαµε από τα σύννεφα όταν αντικρύσαµε τα εκλογικά
αποτελέσµατα, τόσο της 6/5, όσο και της 1 7/6. Γνωρίζουµε καλά πως
πρακτικές σαν αυτές της χρυσής αυγής, έχουν
πολύ   διευρυµένη   κοινωνική νοµιµοποίηση και δεν µονοπωλούνται
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σήµερα, περισσότερο από ποτέ...
είµαστε όλοι µετανάστες.

Χρονικό κρατικής
διαχείρησης µεταναστών

Η “ιστορία” µας παρόλο που ξεκινάει πριν το 1 990, µε τα
γκέτο των Ποντίων που ερχόντουσαν από τις χώρες της
Ε.Σ.Σ.p., έχει ως επίσηµη αφετηρία το 2008, µε το Ευρωπαïκό
σύµφωνο περί µετανάστευσης και ασύλου. Εκείνη την περίοδο
εγκαθιδρύθηκε η FRONTEX στα σύνορα (φράχτης Έβρου),
καθώς και µια σειρά από αντιδραστικές διατάξεις που
αφορούσαν βασικά ζητήµατα των µεταναστών (δικαιώµατα και
υποχρεώσεις για απόκτηση πολιτικού ασύλου, χαρακτηρισµός
πρόσφυγα κλπ), οι οποίες ενισχύθηκαν και από την ανέγερση 20
κέντρων κράτησης κυρίως στα pωδεκάνησα και σε βόρειες
παραµεθόριες περιοχές (Παγανή της Λέσβου, Βέννα Ροδόπης,
φυλάκιο στον Έβρο, στρατόπεδο Λαυρίου κλπ).

Τον Απρίλη του 201 2, λίγες µόνο µέρες µετά την προκήρυξη
των εκλογών, ανακοινώθηκε από τον Μ. Χρυσοχοϊδη η πρόθεση
του υπουργείου Προ.Πο. και του υπουργείου Εθνικής Αµύνης,
να ξεκινήσει άµεσα την κατασκευή στρατοπέδων συγκέντρωσης
(ΣΤΡΑ.ΣΥ.) µεταναστών σε όλη τη χώρα. Σε αυτά, θα
κρατούνταν από την ηµέρα της σύλληψής ως την ηµέρα της
απέλασής τους, οι άνθρωποι που βαπτίστηκαν από το ελληνικό
κράτος ως λαθραίοι . Η εξαγγελία αυτή θεωρήθηκε από τα
υπουργικά επιτελεία του κράτους ως θριαµβευτική λύση του
“προβλήµατος” των µεταναστών χωρίς χαρτιά, και το πρώτο
ΣΤΡΑ.ΣΥ., αυτό της Αµυγδαλέζας, άνοιξε στις 29/04.

Τις αµέσως επόµενες µέρες προωθήθηκε η ιδέα
αποκατάστασης του «ιστορικού κέντρου» της Αθήνας (και
συνεπώς της οικονοµικής αναβάθµισής του), µε αποτέλεσµα να
ενταθούν τα πογκρόµ και οι επιχειρήσεις σκούπας, εναντίων
µεταναστών. Όλη η εκστρατεία µίσους στολίστηκε µε µια
προπαγάνδα περί κοινωνικής απειλής λόγω της
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ9ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ9
ΓΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ του κέντρου της
πρωτεύουσας, από τη διαµονή των µεταναστών σε αυτό.
Αποτέλεσµα των ηµερών ήταν χιλιάδες προσαγωγές µετά από
ελέγχους της αστυνοµίας αναφορικά µε την κατοχή ή όχι
νόµιµων χαρτιών (άδεια παραµονής, ροζ κάρτα) καθώς και
εκατοντάδες συλλήψεις για µικρο9παραβάσεις. pεκάδες ήταν οι
εισβολές σε σπίτια από τα οποία οι µετανάστες κυριολεκτικά
απήχθησαν, και στη συνέχεια στοιβάχτηκαν στα κρατητήρια των
διαφόρων Α.Τ της Αττικής και του τµήµατος Αλλοδαπών,
αναµένοντας τη µεταφορά τους στα διάφορα ΣΤΡΑ.ΣΥ. που θα
οικοδοµούνταν.

Με γερά εδραιωµένα τα αποτελέσµατα των βουλευτικών
εκλογών, εντάθηκαν και οι δολοφονικές επιθέσεις κατά
µεταναστών ακόµα και στους “νόµιµους” χώρους εργασίας τους
(επιθέσεις σε µικροπωλητές σε πανηγύρια στη Ραφήνα και το
Μεσολόγγι , ιχθυόσκαλα Περάµατος), και στους ίδιους τους
οικισµούς τους (καταυλισµοί Ροµά). Έτσι , η αναγγελία της
επιχείρησης “Ξένιος Ζευς”, που θα είχε ως πρώτη φάση τις
συλλήψεις και µετέπειτα την απέλαση των “παρανόµων”, βρήκε
πρόσφορο έδαφος µέσα σε ένα παραλήρηµα ρατσιστικών
επιθέσεων και αντίστοιχης προβολής από τα ΜΜΕ. Η δολοφονία
του Ιρακινού στα µέσα του Αυγούστου, δεν προκάλεσε καµία
έκπληξη στην κοινωνία (και άρα και καµία κινητοποίηση), και τα
επόµενα στρατόπεδα που έκαναν την εµφάνισή τους στη Ξάνθη,
την Κοµοτηνή και την Κόρινθο (03/08, 04/08 και 23/08),
εγκαινίασαν τα ολοκαίνουρια κλουβιά τους, εν µέσω
εθνικιστικών διαµαρτυριών από µέλη της χρυσής αυγής και
κατοίκους των περιοχών αυτών. Οι µετανάστες µε την
“εγκληµατική” τους φύση ήταν ανεπιθύµητοι , έστω και
φυλακισµένοι και περιφραγµένοι µε συρµατοπλέγµατα.

Για να αναφέρουµε κάποιους αριθµούς, τα στρατόπεδα που
έχουν κατασκευαστεί για να στεγάζουν κατά µέσο όρο 1 000
κρατουµένους, έχουν φτάσει να φιλοξενούν πάνω από 3000,
κάτι που έχει σαν αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις να
αντιστοιχεί λιγότερο από 1 ,5 m2 στον καθένα. Η µετάδοση
ασθενειών διευκολύνεται ακόµα περισσότερο από τις σχεδόν
ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής και ιατρικής περίθαλψης, και η
αποκοπή από την κοινωνία καθιστά σχεδόν ουτοπική την
προοπτική για νοµική υποστήριξη των µεταναστών. Όλες αυτές
οι συνθήκες εξαθλίωσης, αντίστοιχες µε αυτές των φυλακών,
έχουν οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις τους κρατουµένους σε
εξεγέρσεις, που όλες όµως αντιµετωπίστηκαν µε την πιο βίαια
καταστολή.

Σήµερα, οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 8000, και οι
επίσηµες απελάσεις τις 1 000. Και ενώ, µέρα µε τη µέρα
πληθαίνουν οι δολοφονικές επιθέσεις κατά µεταναστών και
άλλων κοµµατιών της κοινωνίας που έχουν βαπτιστεί
αντικοινωνικά, τα υπεύθυνα υπουργεία εξαγγέλουν την πρόθεσή
τους για την ανέγερση συνολικά 30 ΣΤΡΑ.ΣΥ. σε όλη τη χώρα,
εγχείρηµα που θα στηριχτεί από την ΕΕ µε 250εκατ. ευρω για το
διάστηµα 201 1 9201 3 .

Μένει να δούµε τι θα ακολουθήσει . Όσοι θέλουν µια Ελλάδα
ευρωπαïκή, µπορούν να συνεχίσουν να απολαµβάνουν από τις
πολυθρόνες τους την εξόντωση των µεταναστών9εργατών,
περιµένοντας τη σειρά τους, ανακουφισµένοι από τη δική τους
(φαινοµενική) ανωτερότητα. Για πόσο ακόµα όµως;

Κι αν όλα
αυτά µας φαίνονται µακρινά δεν έχουµε παρά να

πάµε µέχρι το Κιλκίς όπου ο ελληνικός στρατός τον Φλεβάρη του 201 1
έκανε ασκήσεις αντιµετώπισης/διαχείρησης πλήθους�διαδηλωτών. Εικόνα από το µέλλον;

Βλέπουµε ότι για να συνεχίσει την άπληστη και αιµοβόρα κερδοφορία του, το κεφάλαιο αναδιαρθρώνεται
τόσο οικονοµικά όσο και πολιτικά. Οικονοµικά µε τα µνηµόνια και πολιτικά µε την τροµοκρατία του χρέους, τις

κυβερνήσεις εθνικής ενότητας πακέτο µε το στήσιµο ενός µπατσοστρατιωτικού συµπλέγµατος, που περιλαµβάνει την ιδιότυπη
κατοχή ζωνών του κέντρου από τους µπάτσους, τις παρακρατικές/παραστρατιωτικές οργανώσεις, την αύξηση της

υποχρεωτικής θητείας. Ο θεσµός της καταστολής αυξάνεται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά µε την
αστυνοµία να στρατιωτικοποιείται και το στρατό να «αστυνοµικοποιεί» το ρόλο του.

Όλα αυτά για την καταπολέµηση του «εσωτερικού εχθρού», του
αντικαπιταλιστικού�ανταγωνιστικού κινήµατος.

Τα αφεντικά όµως επιστρατεύουν άλλοτε το µαστίγιο (µπατσοκρατία) και
άλλοτε το καρότο (εθνική ενότητα, εθνική ανάπτυξη) για να επιβάλλουν τα
συµφέροντα τους. Από τη µία τα
ελληνικά µε τα τούρκικα αφεντικά κάνουν «χρυσές δουλειές»* και από την
άλλη στο εσωτερικό των χωρών σπέρνουν το δηλητήριο του εθνικισµού
και των σωτήρων για τη χώρα εθνικών διεκδικήσεων, για να δικαιολογήσουν τη
διατήρηση ή αύξηση των δαπανών για αστυνοµικούς και στρατιωτικούς

εξοπλισµούς. *(Αύξηση ελληνικών εξαγωγών προς Τουρκία κατά 1 1 8,5%
(1 .8 δις δολάρια) το πρώτο 8µηνο του 201 1 . Το Μάιο του 201 1 ο Ερντογάν µε

1 0 υπουργούς και µια στρατιά επιχειρηµατιών υπογράφουν 21 εµπορικές συµφωνίες µε το
ελληνικό κεφάλαιο και κράτος. Το τούρκικο προλεταριάτο το ξεζουµίζουν περίπου 360

ελληνικές εταιρίες, µε επενδύσεις πάνω από 6 δις. Ευρώ)

Από την προκύρηξη του αυτόνοµου σχήµατος "αλγεβρικές θεωρίες στην κρυπτογραφία.. .το µαθηµατικό στην
υπηρεσία των ενόπλων δυνάµεων". Μάρτιος 2012

Ενάντια στην στρατιωτικοποίηση της ζωής µας, ενάντια στον φόβο, ενάντια στην καφρίλα. . .δεν είµαστε ολοι έτσι.

από την οργάνωση αυτή καθεαυτή.   Από τα κυβερνητικά προγράµµατα
της πλειοψηφίας των κοµµάτων, µέχρι την έντονη παρουσία των µπάτσων
και την καταστολή στις απεργίες. Από το µικρό9αφεντικό, που
προσλαµβάνει ένα µετανάστη δίνοντας του ψίχουλα, µέχρι το ρατσιστή
γείτονα που πιστεύει πως οι µετανάστες ευθύνονται για την κρίση. Από
τους ευυπόληπτους πορνοπελάτες, έως τους οπαδούς της εθνικής
Ελλάδος και τα πογκρόµ σε µετανάστες το ’04. Από την Μανωλάδα του
’08, µέχρι το Μεσολόγγι του ‘1 2. Από τους νεκρούς µετανάστες στα
ναρκοπέδια του Έβρου, µέχρι τους νεκρούς µετανάστες στο κέντρο της
Αθήνας. Από την µάνα, που ζητά να γίνει έλεγχος για AIDS  σε παιδί
µεταναστών, γιατί φοβάται για την υγεία του δικού της, µέχρι το
εξευτελισµό που βιώνουν καθηµερινά οι µετανάστες στις αστικές
συγκοινωνίες από ελεγκτές και σεκιουριτάδες. Σε καθένα από τα
παραδείγµατα αυτά, δεν πρόκειται µόνο για οργανωµένους χρυσαυγίτες,
που δρουν ενάντια σε καθετί εξω9ελληνικό. Πρόκειται για την ελληνική
κοινωνία που δρα ή στηρίζει έµπρακτα στις καθηµερινές της σχέσεις,
αυτού του είδους τις πρακτικές. Είναι η ελληνική κοινωνία, η οποία
νοµιµοποιεί και επικροτεί τέτοιου είδους παρεµβάσεις από το κράτος
όπως το κυνήγι των οροθετικών γυναικών, όπως τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης και όπως το γενικευµένο κρατικό πογκρόµ "Ξένιος Ζευς".

Φασισµός για µας λοιπόν, είναι ένα σύνολο σχέσεων που αποκλείει9
εξαιρεί ορισµένα τµήµατα της εργατικής τάξης, ανοίγοντας τον δρόµο
στην  περαιτέρω  υποτίµηση της εργατικής µας δύναµης και στην
στρατιωτικοποίηση της εργασίας µας. Φασισµός για µας δεν είναι ένα
στιγµιότυπο της ιστορίας που απλά επαναλαµβάνεται 9 αυτή την φορά
σαν φάρσα. Ο νέο9ολοκληρωτισµός δεν έχει ανάγκη από σύµβολα, ο
σύγχρονος φασισµός υπάρχει εδώ και καιρό κι έχει ήδη αρκετούς
πολιτικούς εκφραστές. Η άνοδος της χρυσής αυγής είναι απλά ακόµη µία
έκφραση των σάπιων σχέσεων µεταξύ των εργατικών υποκειµένων. Όλα
τα άλλα είναι απλά θόρυβος... αναβίωση µεσαιωνικών φανατισµών στο
λιµάνι του Πειραιά, ξύλο έξω από την βουλή µεταξύ βουλευτών,

λογοκρισία στα site της χρυσής αυγής από την wordpress, λόγια για αντίσταση στη φασιστική
απειλή, νοσταλγοί του Χίτλερ, σβάστικες, µαίανδροι και δε συµµαζεύεται .. . θόρυβος που
εκτονώνει τις συζητήσεις γύρω από το ζήτηµα του φασισµού.

Με την έννοια αυτή, θεωρούµε ότι στους υποστηρικτές της χρυσής αυγής, αλλά ακόµη και
σε αυτούς του Καµένου και του Σαµαρά (στον εθνικό κορµό τελικά), δεν αξίζει κανενός
είδους άλλοθι και ντάντεµα. Τους αξίζει κριτική 9ίσως και καµιά φάπα στους πιο
αντιδραστικούς9 µήπως και ξυπνήσουν (αυτή την φορά στ’ αλήθεια, όχι όπως πέρυσι στο
σύνταγµα). Γιατί είναι αυτοί που   παραδοσιακά αναπαράγουν αυτές τις σχέσεις που προωθούν
τον φασισµό. Είναι θύτες και όχι θύµατα, όπως βολεύει την αριστερά να τους αντιµετωπίζει ,
ψάχνοντας ψήφους µέσα στα σκατά. Οποιαδήποτε άλλη αντιµετώπιση είναι λαϊκισµός και
οδηγεί σε µετατοπίσεις αρκετά επικίνδυνες ως προς τα εργατικά µας συµφέροντα. Η οµιλία
της χρυσής αυγής υπό την ανοχή του ΚΚΕ στη χαλυβουργία, η αναγνώριση των µπάτσων και
των στρατιωτικών ως εργατικά υποκείµενα είναι µερικά ενδεικτικά παραδείγµατα τέτοιων
µετατοπίσεων.

Για εµάς πάντως είναι ξεκάθαρο˙ µόνο οι εργάτες µέσα από τις αυτόνοµες δοµές µας
(στους χώρους δουλειάς, στις καταλήψεις και στις γειτονιές µας), υπερασπιζόµενοι την
κοινωνικότητα, την αλληλεγγύη και την πολύµορφη συνάφεια στις καθηµερινές µας σχέσεις,
µπορούµε να πολεµήσουµε τον φασισµό, ενόσω παράλληλα, µαχητικά θα διεκδικούµε ξανά
όλα όσα µας ανήκουν.

Κόντρα στους φασίστες δε έχουµε αυταπάτες,
αυτοί που θα απαντήσουν θα είναι οι εργάτες.




