
ΜΠΑΤΣΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠ ΤΑ ΠΑΛΙΑ!

Εντάξει, πόση σχέση μπορεί να έχει πια αυτό το ακατα-
νόητο πράγμα που ονομάζουμε φασισμό με το Χαλάν-
δρι; Είναι δυνατόν η “ποιότητα ζωής” που εξασφαλίζει
στους κατοίκους της η γειτονιά να μην μπόρεσε να ξορ-
κίσει κι αυτό το κακό; Κι άλλωστε γιατί να ασχολείται
κανείς με μια χούφτα νεοναζί παρακρατικούς κι εκεί-
νους που τους ψήφισαν; Μήπως τελικά καλύτερα να
αφήσουμε τέτοιες έννοιες να ξεκουράζονται στα ιστο-
ρικά βιβλία και να κοιτάξουμε τίποτα πιο επίκαιρο;

Θα λέγαμε πως τέτοιες ερωτήσεις, οι οποίες έχουν
τελευταία κατακλύσει το δημόσιο λόγο, είναι αφελείς.
Όμως είναι ακριβώς το αντίθετο: σκοπεύουν να απο-
κρύψουν τι πραγματικά συμβαίνει στην εποχή μας, σκο-
πεύουν να αποκρύψουν ότι ο φασισμός, όχι σαν
γραφικοί χιτλερικοί και σβάστικες, αλλά σαν ένα κρατικό
σχέδιο για την διαχείριση της ζωής και της εργασίας μας
μαζί με τους κοινωνικούς του συμμάχους ορθώνεται
μπροστά μας με σάρκα και οστά. Ναι, και στο Χαλάν-
δρι.

Κι όμως υπάρχει!

Πάρτε για παράδειγμα την τοπική Επιτροπή Κατοίκων.
Η αλλιώς, τον τρόπο που ένα μάτσο ρατσιστές επέλεξαν
για να συσπειρωθούν και να υπερασπιστούν όλα τα προ-
νόμια που κέρδισαν τις τελευταίες δεκαετίες πατώντας
πάνω στο λαιμό των μεταναστών εργατών: την αξία της
ιδιοκτησίας τους, το “δικαίωμα” τους να στέλνουν τα
παιδιά τους σ' ένα σχολείο καθαρό από Ρομά... Οι μι-
κροαστοί που επανδρώνουν αυτό το ρατσιστικό μόρ-
φωμα, μπορεί ακόμα να μην έχουν γνωρίσει τις ένδοξες
μέρες που γνώρισαν οι αντίστοιχοί τους κάτοικοι του
Άγιου Παντελεήμονα, ωστόσο μας διαβεβαιώνουν με
κάθε τους βήμα πως πολύ θα το ήθελαν. Πολύ θα ήθε-
λαν να πείσουν έναν εξίσου ρατσιστή δήμαρχο να τους

οργανώσει, πολύ θα ήθελαν να διώξουν τους Ρομά (που
μένουν εδώ κοντά σαράντα χρόνια) απ' τη γειτονιά και
φυσικά πολύ θα ήθελαν τα οικόπεδα και τα σπίτια τους
να πιάνουν τα ίδια λεφτά που έπιαναν πριν καμιά δεκαε-
τία. Το ότι η οργανωτική τους κατάσταση δεν τους επι-
τρέπει ακόμα να μιμηθούν τους ρατσιστές του κέντρου
της πόλης και τα έργα τους δεν σημαίνει πως δεν πρέπει
να τους αντιμετωπίζουμε με το ίδιο μίσος, δεν σημαίνει
πως πρέπει να υποτιμήσουμε το πόσο δολοφονικοί
μπορεί να γίνουν τελικά οι μικροαστοί στην προσπάθεια
να υπερασπιστούν τα υλικά τους συμφέροντα.

Ωστόσο θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα εν
λόγω καθάρματα είναι ένα, κι όχι αρκετό, παράδειγμα
για να μιλήσουμε για φασισμό στη γειτονιά μας. Θα μπο-
ρούσε να το πει μόνο αν επέλεγε ν' αγνοήσει τα κλιμάκια
της αστυνομίας που επισκέφθηκαν πριν μερικούς μήνες
σχολεία της ευρύτερης περιοχής κοιτώντας να αποκτή-
σουν γνώση για τους απείθαρχους μαθητές, για τις πο-
λυεθνικές παρέες και για τους καταληψίες, συνάπτοντας
παράλληλα τις απαραίτητες φιλικές σχέσεις με τους δι-
ευθυντές και τους ρουφιάνους προκειμένου να γίνει κα-
τανοητό ότι απ' τα κρατικά σχέδια για τη δημόσια τάξη
δεν περισσεύει κανένας χώρος ούτε φυσικά κι ο σχολι-
κός. Θα μπορούσε να το πει, μόνο αν επέλεγε να απο-
σιωπήσει ότι στη διπλανή γειτονιά του Αμαρουσίου, το
αφεντικό μιας καφετέριας αποφάσισε ότι ο καλύτερος
τρόπος για να ανταμείψει τον επί μήνες απλήρωτο με-
τανάστη εργάτη που είχε στη δούλεψη του, ήταν να του
δώσει ένα μάθημα εργασιακής ηθικής, ξυλοκοπώντας
τον. Για να ισχυριστεί λοιπόν κανείς ότι ο φασισμός δεν
αφορά το Χαλάνδρι θα έπρεπε είτε να έχει τα μάτια του
κλειστά, είτε να έχει άλλους σκοπούς. Όμως δεν αφορά
μόνο το Χαλάνδρι· ό,τι αναφέρεται παραπάνω δεν είναι
παρά κομμάτι μιας ευρύτερης διαδικασίας, μιας πραγ-
ματικής κρατικής στρατηγικής για τους καιρούς της κρί-
σης.

,



Τα κρατικά σχέδια...

Δεν είναι δύσκολο να εντοπίσουμε κάποια απ' τα πρό-
σωπα που παίρνει αυτή η στρατηγική. Ζούμε, για πα-
ράδειγμα, σε μια χώρα με στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Εκεί μέσα βρίσκονται έγκλειστοι χιλιάδες μετανάστες
εργάτες όχι για κάτι που έκαναν αλλά για αυτό ακριβώς
που είναι: μετανάστες που ζουν και εργάζονται σ' ελ-
ληνικό έδαφος. Κι αν κοιτάξουμε την εργασία των με-
ταναστών που βρίσκονται έξω απ' τα στρατόπεδα τα
πράγματα δεν είναι καθόλου καλύτερα. Ο μοναδικός
κανόνας στον οποίο υπόκειται είναι η απόλυτη βία των
αφεντικών, των μαφιόζων και όλων όσων αποκομίζουν
απ' αυτήν υλικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα οι μετα-
νάστες εργάτες να δουλεύουν στο όριο της φυσικής
τους εξόντωσης, η οποία ωστόσο δεν αποκλείεται.
Έτσι κι αλλιώς θα περάσει στα ψιλά. Το προνόμιο αυτό
εγγυάται φυσικά στα ντόπια αφεντικά η ελληνική αστυ-
νομία. Ο μηχανισμός που έχει εδώ και μια δεκαετία
καταλάβει το δημόσιο χώρο και φροντίζει ώστε κάθε
πτυχή της ζωής σ' αυτή την πόλη να διεξάγεται ολοένα
και περισσότερο με όρους στρατιωτικούς, είτε πρό-
κειται για την υγεία, είτε για την εκπαίδευση, είτε για
τη δουλειά: παντού υπάρχει χώρος για περισσότερους
μπάτσους.

Κι όμως όποιος νομίζει ότι η διαδικασία αυτή
θα 'χει για πάντα στο στόχαστρο αποκλειστικά τους
μετανάστες κάνει μεγάλο λάθος. Αρκετοί απ' τους ντό-
πιους το αισθανόμαστε ήδη, στο μισθό που δε βγάζει
το μήνα, στην κατάθλιψη της ανεργίας, στα ανύπαρκτο
μέλλον μας: περισσεύουμε, κι όλα όσα τόσο καιρό δο-
κιμάζονταν με εξαιρετική δολοφονικότητα πάνω στους
μετανάστες εργάτες, όλο και γρηγορότερα πλησιάζουν
προς το μέρος μας.

...κι οι εχθροί τους

Ο ζόφος που περιγράψαμε έχει όνομα: λέγεται νέος
ελληνικός φασισμός. Το είπαμε και στην αρχή: δεν
πρόκειται για μερικούς νεοναζί αλλά για μια πραγμα-
τική κρατική στρατηγική που ξεδιπλώνεται εναντίον
μας κι ακόμη δεν έχει αποκαλύψει εντελώς πόσο βίαια

μπορεί να γίνει. Ωστόσο, όπως καθετί, δεν συμβαίνει
στο κενό. Η εφαρμογή της μαζί με τους συμμάχους
της, όπως για παράδειγμα οι ντόπιοι ρατσιστές της επι-
τροπής, γεννάει και τους εχθρούς της. Εκείνους που
δεν ψηνόμαστε να το βουλώνουμε ενώ χιλιάδες μετα-
νάστες βρίσκονται φυλακισμένοι. Εκείνες που δεν γου-
στάρουμε να κάνουμε τουμπεκί ούτε στ' αφεντικά μας,
ούτε στους φίλους τους τους μπάτσους. Εκείνους κι
εκείνες που τελοσπάντων το νιώθουμε, πρώτα με τα
στομάχια μας κι ύστερα με τα μυαλά μας, ότι αυτό που
έχουμε απέναντι μας δεν είναι μια σύντομη παρέκκλιση
απ' την οποία θα ξεφύγουμε μαγικά με την σωστή
ψήφο αλλά μια σκοτεινή πραγματικότητα που θα μας
κάνει παρέα για καιρό. Και δουλεύουμε ήδη ενάντια
στο μέλλον που μας επιφυλάσσουν. Στο Χαλάνδρι,
όπως και σε κάθε γειτονιά..

antifa μικροφωνική
Το αναφέραμε και προηγουμένως, τα κρατικά σχέδια
λένε πως κάθε χώρος της πόλης θα πρέπει να καταλη-
φθεί. Είτε απ’ τον περιφερόμενο θίασο των μηχανοκί-
νητων μπάτσων, είτε απ’ τους φασίστες. Στην πλατεία
της κάθε γειτονιάς λοιπόν θα πρέπει να παίζει ησυχία,
τάξη και ασφάλεια. Όμως τα συγκεκριμένα σχέδια δεν
πάνε και τόσο καλά. Το κρατικό αβαντάρισμα της Χρυ-
σής Αυγής έκανε φανερό ότι το να αλωνίζουν οι ναζί
στις γειτονιές μπορεί να έχει συνέπειες, πρώτα απ’ όλα
για την ίδια τους τη σωματική ακεραιότητα. Κι έτσι ήταν
πολλοί και πολλές αυτοί που τα τελευταία χρόνια κοί-
ταξαν να αγωνιστούν ώστε να κρατήσουν τις πλατείες,
να διεκδικήσουν τις ίδιες τους τις γειτονιές. Άλλοτε
είχαν μεγαλύτερη κι άλλοτε μικρότερη επιτυχία,
ωστόσο ένα έγινε κατανοητό: ο δημόσιος χώρος δεν
είναι παραδομένος στους φασίστες, αξίζει να παλέ-
ψουμε γι’ αυτόν!

Στην ίδια προσπάθεια εντάσσεται κι η μικροφωνική που
διοργάνωσε το antifa xalandri: οι γειτονιές μας αντιφα-
σιστικές, οι πλατείες πολυεθνικές κι οι φασίστες στις
εντατικές!
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