"Βγήκε για σεργιάνι το χαφιεδότσουρμο, αυτοί που
αποτελούνε τον εθνικό κορμό"...
Την Κυριακή 21/1 στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε εθνικιστικό συλλαλητήριο με μπροστάρηδες
τους εκπροσώπους του παπαδαριού, πολεμοχαρείς απόστρατους (Φ. Φραγκούλης), κομματικά
στελέχη όλου του φάσματος της "γαλάζιας πολυκατοικίας" (ΝΔ-ΑΝ.ΕΛ-ΛΑ.ΟΣ-Χ.Α) και μια σειρά
παρακρατικών-νεοφασιστικών μορφωμάτων. Παράλληλα, συνονθύλευμα φασιστοειδών και
χούλιγκαν τοπικής ομάδας, με τις πλάτες ΜΑΤ και ασφαλιτών, επιτέθηκαν στον Ελεύθερο Κοινωνικό
Χώρο "Σχολείο" (που αποκρούστηκαν από την οργανωμένη περιφρούρηση του χώρου) και έβαλαν
φωτιά στην κατάληψη Libertatia. Την Δευτέρα 22/1, σε διαδήλωση αλληλεγγύης που
πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι μπάτσοι συνέλαβαν 5 συντρόφους-ισσες
φορτώνοντάς τους αστείες και ανυπόστατες κατηγορίες.
Μέσα από τα σπλάχνα του "αθώου πατριωτισμού" και την φαιδρότητα του ντοπαρισμένου πλήθους
(έφιπποι κρητικοί, μηχανόβιοι με περικεφαλαίες...), μέσα από την σκοταδιστική ρητορική του
"Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια", ξεπροβάλλαν ως λογικό επόμενο οι πολεμικές ιαχές και οι
ναζιστικές λογικές περί "συλλογικής ευθύνης" ενάντια σε γειτονικούς λαούς, σε κοινωνικές ομάδες
που αμφισβητούν ή "μολύνουν" τις κυρίαρχες εθνικές αφηγήσεις, σε οποιονδήποτε υπερασπίζεται
ανοικτά τα ταξικά συμφέροντα των εκμεταλλευομένων πέρα και ενάντια από σύνορα και κράτη.
Έτσι, πλάι στις πρόσφατες αστυνομικές εκκενώσεις καταλήψεων ανά την Ελλάδα, έρχονται να
προστεθούν οι παρακρατικές/φασιστικές επιθέσεις σε αυτοοργανωμένους χώρους αγώνα και
αγωνιζόμενους ανθρώπους, γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα ότι αμφότερες υπηρετούν την
διαχρονική κατασταλτική στρατηγική του κράτους ενάντια στους κοινωνικούς-ταξικούς αγώνες,
ενάντια στους εκάστοτε "εσωτερικούς εχθρούς". Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε νέες
και να υπερασπιζόμαστε τις καταλήψεις και τις αυτοοργανωμένες εστίες αγώνα ενάντια σε
μπάτσους, φασίστες, εισαγγελείς, αριστερούς και δεξιούς διαχειριστές της εξουσίας. Γι' αυτό θα
συνεχίζουμε να φωνάζουμε "μπάτσοι-TV-νεοναζί, όλα τα καθάρματα, δουλεύουνε μαζί".

Κανένα έθνος δεν μας ενώνει, κανένα όνομα δεν μας χωρίζει!
Η αναθέρμανση του διακρατικού ανταγωνισμού μεταξύ Ελλάδας-ΠΓΔΜ μπορεί να εξηγηθεί πειστικά
μόνο μέσα από την προσπάθεια διευθέτησης των στρατηγικών συμφερόντων του κεφαλαίου στην
ευρύτερη Βαλκανική εν όψει της προβλεπόμενης ένταξης του γειτονικού κράτους στους ληστρικούς
της Ε.Ε και στην δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ. Ο δήθεν "σταθεροποιητικός" γεωπολιτικός ρόλος
του ελληνικού κράτους στην ευρύτερη περιοχή μεταφράζεται σε οικονομικές και στρατιωτικές
business στη Μεσόγειο από κοινού με Κύπρο-Ισραήλ-Αίγυπτο καθώς και στον απρόσκοπτο
οικονομικό επεκτατισμό των ντόπιων κεφαλαιοκρατών στα εδάφη των γειτονικών βαλκανικών
κρατών (πχ. EUROBANK/ΕΛΠΕ-συμφερόντων Λάτση). Την διαχρονική αυτή στρατηγική του ελληνικού
κράτους υπηρετεί απαρέγκλιτα και η "εθνική ατζέντα" της αριστερο-δεξιάς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ η οποία πατά στην "εθνική και δια-κομματική συναντίληψη" ότι "είμαστε μαγαζί γωνία και
πρέπει να παραμείνουμε κυρίαρχοι στη περιοχή". Έτσι, κανένα παράδοξο δεν γεννιέται από την real
politik του ΣΥΡΙΖΑ που πριμοδοτεί ανοικτά τις εθνο-πατριωτικές αφηγήσεις περί "αλυτρωτισμού των
γειτόνων" ή την διπλωματική πυγμή για "συνταγματική αλλαγή περί γλώσσας". Το πιστεύουμε και
το ξαναλέμε: εθνικά είναι τα συμφέροντα των αφεντικών, άλλοτε πασπαλισμένα από τα δεξιά,
άλλοτε πασπαλισμένα από τα αριστερά!
Οι "εθνικές ατζέντες" και οι "εθνικές διαπραγματεύσεις", οι φιέστες και τα συλλαλητήρια στο όνομα
των εθνικών συμφερόντων, διαχρονικά είναι ναρκοθετημένα πεδία για τα συμφέροντα των
εκμεταλλευόμενων σε όποια πλευρά των συνόρων κι αν τύχει να κατοικούν. Όσο κι αν θέλουν να
μας πείσουν για κάτι διαφορετικό, αποτελούν διαπραγματευτικά χαρτιά στα τραπέζια των
διακρατικών ανταγωνισμών, αποπροσανατολίζουν την ταξική οργή απέναντι στους πραγματικούς
δυνάστες της ζωής μας, δένουν πιο σφικτά τις τύχες των λαών στις αλυσίδες των πολέμων, της
φτώχειας, της εκμετάλλευσης. Ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία, η συσπείρωση του εθνικιστικούφασιστικού βόθρου με την αγαστή συνεργασία της εκκλησίας και του στρατού, ως αναπόσπαστα

κομμάτια του ελληνικού κράτους, έρχεται να αποκρυσταλλώσει την ύπαρξη ενός επιπλέον
φόβητρου απέναντι στα ανοικτά μέτωπα των κοινωνικών-ταξικών αγώνων πολέμου ενώ διεξάγεται
ολομέτωπα η λεηλασία της ζωής μας από κράτος και αφεντικά. Ιστορικά, η εθνική ενότητα είναι
βαμμένη με αίμα ολόκληρων λαών είτε ως κρέας στα κανόνια των στρατοκρατών, είτε ως καύσιμη
ύλη για την απρόσκοπτη λειτουργία των καπιταλιστικών μηχανών του κέρδους.

Δεν θα στριμωχτούμε σε καμία εθνική αφήγηση, δεν υπηρετούμε
κανένα εθνικό συμφέρον.
Καλούμε τους κατοίκους των γειτονιών μας να παλέψουν για την ενότητα και την αλληλεγγύη όσων
ασφυκτιούν στις ακραίες συνθήκες καπιταλιστικής βαρβαρότητας, όσων αμφισβητούν τον κόσμο
των συνόρων, των στρατών, των κρατών, όσων μολύνουν συνειδητά τους εθνικούς μύθους. Από την
Μακεδονία ως τις προσφυγικές και πολυφυλετικές γειτονιές του Βύρωνα, του Παγκρατίου και της
Καισαριανής, να κάνουμε πράξη την ειρηνική συνύπαρξη λαών και πολιτισμών ενάντια σε λογικές
ανωτερότητας και καθαρότητας, ενάντια στον μιλιταρισμό και τον πόλεμο.
Καλούμε κάθε εκμεταλλευόμενο/η, κάθε άνεργο, εργαζόμενη, φοιτητή, μαθήτρια, να στήσουμε
συλλογικό ανάχωμα απέναντι στη λεηλασία της ζωής μας και τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό. Να
αναπτύξουμε και να συνδέσουμε τους δικούς μας αγώνες, τις δικές μας κοινωνικές-ταξικές
αντιστάσεις στην κατεύθυνση της συνολικής ανατροπής του κόσμου τους και την οικοδόμηση μιας
κοινωνίας ισότητας, δικαιοσύνης, αλληλοβοήθειας, ελευθερίας. Να χτίσουμε καθημερινά τον δικό
μας ανταγωνιστικό πολιτισμό μέσα από κοινότητες αγώνα και αυτοοργανωμένες δομές, καταλήψεις
και στέκια, απέναντι στον πολιτισμό της καταπίεσης, του ατομισμού, των αποκλεισμών.
Καλούμε τον καθένα και τη καθεμία να πολεμήσουμε καθημερινά, στο πλάι εκατομμυρίων άλλων,
σε κάθε άκρη της γης για την απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσμά της εξουσίας, για την
καταστροφή κράτους και κεφαλαίου. Να υπερασπιστούμε με κάθε μέσο την υπόθεση της
ανθρώπινης χειραφέτησης, τον δρόμο για την κοινωνική επανάσταση.
Την Κυριακή 4/2 να βρεθούμε στους δρόμους και τα πεζοδρόμια της πόλης αποτρέποντας κάθε
φασιστική/εθνικιστική απειλή. Με διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις, με την οργανωμένη αυτοάμυνα
και την περιφρούρηση των αυτοοργανωμένων χώρων και των καταλήψεων, με την συλλογική
επαγρύπνηση να δώσουμε σάρκα και οστά στον αιώνιο εχθρό του κράτους, των αφεντικών, του
φασισμού: την αγωνιζόμενη κοινωνία που παίρνει την υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης στα
χέρια της.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ LIBERTATIA ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 5 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ 22/1
Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ!
Φλεβάρης 2018 (από το κατειλημμένο έδαφος της Φιλολάου 99)

