
ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ!

Έχουμε βαρεθεί να ακούμε ότι για τη σημερινή μας κατά-

σταση, για την κατρακύλα των μισθών και των συντάξεών μας,

για την υλική και διανοητική μας υποτίμηση «φταίνε οι ξένοι,

που έχουν έρθει στην όμορφη χώρα μας και που εξαιτίας τους

παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε».

Παραμύθια! Κανένας «ξένος» δε μας έριξε το μισθό, κανένας

«ξένος» δε μας έριξε τη σύνταξη, κανένας «ξένος» δε μας γέ-

μισε μπάτσους και μαφιόζους! Η προκήρυξη που κρατάς στα

χέρια σου, υποστηρίζει ότι ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑ-

ΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ – κι ότι αντίθετα το μεγάλο μας πρόβλημα,

το αληθινό μας πρόβλημα (και στη γειτονιά της Καλλιθέας και

παντού αλλού εδώ που τα λέμε…) είναι οι ρατσιστικές συμ-

μορίες που πολλαπλασιάζονται σα τα μανιτάρια, είναι οι μπάτσοι

που αναγκάζουν με τη βία το προλεταριάτο να υπομένει αδια-

μαρτύρητα όλα όσα υπομένει, είναι η μαφία που κάνει μπίζνες

πάνω στο φόβο μας.
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1. Καλλιθέα – Άγιος Παντελεήμονας δυο τσιγάρα δρόμος!
Εμείς που μοιράζουμε αυτήν την προκήρυξη στην Καλλιθέα είμαστε

οργανωμένοι αντιφασίστες και αντιφασίστριες. Στο μέτρο των δυνατο-
τήτων μας παρεμβαίνουμε σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας, συμμετέ-
χουμε και διοργανώνουμε αντιφασιστικές διαδηλώσεις, μοιράζουμε
έντυπα στους δρόμους και στα σχολεία της πόλης, προσπαθούμε να στή-
νουμε οδοφράγματα στη ρατσιστική πανούκλα και στους φορείς της.

Απ’ τη μικρή εμπειρία που έχουμε αποκομίσει κάνοντας όλα αυτά
έχουμε καταλάβει τα εξής: ότι ο ρατσισμός και ο φασισμός είναι ιδεο-
λογίες που εκπορεύονται απ’ τα πιο σκοτεινά κρατικά υπόγεια· ότι στό-
χος τους είναι να υποτιμούν με κάθε τρόπο τους μετανάστες εργάτες για
να τους κρατούν υπάκουους και αναλώσιμους· ότι αφού τσακίσουν κάθε
αντίσταση των μεταναστών θα χρησιμοποιήσουν (ήδη τις χρησιμοποι-
ούν…) τις ίδιες μεθόδους για να τσακίσουν οποιονδήποτε άλλον «πε-
ρισσεύει» ή αντιμιλάει· ότι τελικά οι φασίστες και οι ρατσιστές είναι οι
φυσικοί φορείς αυτών των επιδιώξεων, εργάζονται δηλαδή για τους ίδι-
ους δολοφονικούς σκοπούς πλάι στην αστυνομία και στη μαφία.

Αυτά που λέμε παραπάνω δεν τα κατεβάζουμε απ’ το μυαλό μας.
Αντίθετα μάλιστα, τα είδαμε να λειτουργούν σα μια καλοκουρδισμένη
μηχανή στο φασιστικό εργαστήρι που στήθηκε στον Άγιο Παντελεή-
μονα, είδαμε τα αποτελέσματα που παρήχθησαν, είδαμε τα φυσικά πρό-
σωπα που αναδύθηκαν. Υποστηρίζουμε ότι αυτά που συνέβησαν στον
Άγιο Παντελεήμονα δεν αφορούν απλά και μόνο μια πολύπαθη γειτονιά
στο κέντρο της Αθήνας. Όπως κάθε επιτυχημένο πείραμα έτσι κι αυτό
του Άγιου Παντελεήμονα προίκισε τ’ αφεντικά, τους μπάτσους και τη
μαφία με πολλά και χρήσιμα διδάγματα. Η δημιουργία τεχνογνωσίας για
τον στρατιωτικό και μαφιόζικο έλεγχο μιας ολόκληρης περιοχής (με γε-
νική εφαρμογή) αφού δοκιμάστηκε με επιτυχία στο κέντρο της Αθήνας
γέννησε σκέψεις επανάληψης. Καθόλου περίεργο! Όπως και σε άλλες
γειτονιές, έτσι και στην Καλλιθέα διάφοροι ρατσιστές κάτοικοι, διάφο-

ροι οπαδοί της Χρυσής Αυγής, διάφοροι φίλοι της αστυνομίας, διάφο-
ροι μικροί και μεγάλοι μαγαζάτορες που έχουν συμφέρον οι εργάτες
τους να το βουλώνουν καλοβλέπουν την προοπτική μετατροπής της γει-
τονιάς τους σ’ ένα μικρό Άγιο Παντελεήμονα.

Προφανώς κανείς τους δεν παραλογίζεται: αυτή τη στιγμή στην Καλ-
λιθέα το έδαφος είναι εύφορο. Οι μπάτσοι και οι πολιτικοί τους προϊστά-
μενοι εδραιώνουν την παρουσία και τον πολιτικό τους ρόλο στη γειτονιά,
η μαφία και οι υπάλληλοί της αποκτούν όλο και περισσότερα πατήματα,
οι ρατσιστές κάτοικοι καταλαβαίνουν ότι η εποχή τους παίρνει και πράτ-
τουν αναλόγως. Από την άλλη, οι μετανάστες εργάτες (και μαζί τους και
διάφοροι αντιφασίστες) στριμώχνονται όλο και περισσότερο από την
ασφυκτική πίεση της αστυνομίας και τις επιθέσεις των ρατσιστών. 

Αλλά τι είναι αυτό που κάνει τον Άγιο Παντελεήμονα παράδειγμα
προς μίμηση;

2. Παρανομοποίηση για όλους!
Αντίθετα με τα παραμύθια που τρέφονται οι ρατσιστές συμπολίτες

μας, το ελληνικό κράτος δεν είναι καθόλου ξέφραγο αμπέλι· όταν απο-
φάσισε να δεχτεί εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες στο εσωτερικό του
είχε υπόψη του τις πολιτικές διαχείρισης των μεταναστών που δούλευαν
παγκόσμια. Για την πειθάρχηση, το ξεζούμισμά και την εγγύηση ότι οι με-
τανάστες εργάτες θα δουλεύουν και δε θα πολυμιλάνε, το ελληνικό κρά-
τος ακολούθησε δοκιμασμένο σχέδιο. Από τη μεριά μας, ονομάζουμε
την πολιτική που ακολούθησε το ελληνικό κράτος «παρανομοποίηση της
εργασίας». Αυτή η πολιτική δούλεψε με φουλ τις μηχανές στην περί-
πτωση του Αγίου Παντελεήμονα, αυτή η πολιτική δουλεύει και αλλού.

Στη βάση της αυτή η πολιτική περιλαμβάνει την απόλυτη απαγόρευση
της μετανάστευσης. Όλα τα δυτικά κράτη άλλαξαν τη νομοθεσία τους
και μετέτρεψαν τη μέχρι τότε νόμιμη μετακίνηση από το ένα κράτος
στο άλλο σε κάτι το φοβερά «παράνομο». Αυτή η επιλογή δεν έγινε κατά
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λάθος - σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε πολύ μεθοδικά προσφέροντας
πολλαπλά οφέλη στους εμπνευστές της. Οπότε δημιουργήθηκε η εξής
κατάσταση: από τη μια τα δυτικά κράτη (και η Ελλάδα μαζί) δέχονταν με-
τανάστες στο εσωτερικό τους, από την άλλη όμως δεν τους έδιναν χαρ-
τιά, κρατώντας τους με το ζόρι «παράνομους». Οι μετανάστες εργάτες
που δούλεψαν στην Ελλάδα από τη δεκαετία του ’90 και μετά τελούν σε
μια υπαρξιακή παρανομία: είναι παράνομοι και υπόλογοι όχι για κάτι που
έκαναν, αλλά για κάτι που είναι! Αυτή η παρανομία έχει ξεκάθαρο στόχο:
κρατάει τους μετανάστες φοβισμένους, ανύπαρκτους για το νόμο, άρα
εύκολη λεία για τις ορέξεις των αφεντικών, των μπάτσων και της μαφίας.

• Είναι απ’ αυτήν την τεχνητή παρανομία που τα κάθε λογής ένστολα
σώματα απέκτησαν καινούριες αρμοδιότητες και αναβαθμισμένες εξου-
σίες πάνω σε ένα μεγάλο κομμάτι της εργατικής τάξης που ζει και δου-
λεύει στην Ελλάδα. Οι μπάτσοι με την απόλυτη εξουσία που απέκτησαν
πάνω στο απαγορευμένο, εξασφάλισαν για τους εαυτούς τους νέα πεδία
πλουτισμού. Όπου και όσο μπορούν ληστεύουν τους μετανάστες ερ-
γάτες, τους εκβιάζουν με χίλιες προφάσεις, τους παίρνουν τα λεφτά «για
να μη τους συλλάβουν» κλπ

• Είναι απ’ αυτήν την τεχνητή παρανομία που το εγκληματικό κεφά-
λαιο, ο κόσμος των μπράβων και των μαφιόζων εκτίναξε την κερδοφο-
ρία του σε δυσθεώρητα ύψη, κρατώντας με τη βία την εργασία των
μεταναστών σχεδόν τζάμπα. Δεκάδες χιλιάδες γυναίκες από το ανατολικό
μπλοκ και την Αφρική έγιναν σκλάβες της καταναγκαστικής πορνείας, δε-
κάδες χιλιάδες άντρες εξαναγκάστηκαν, με το πιστόλι στον κρόταφο, να
δουλέψουν τζάμπα στις δουλειές που δεν ήθελε κανείς να κάνει.

• Είναι απ’ αυτήν την τεχνητή παρανομία που διάφορες συμμορίες
νεοναζί αποκτούν δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στους μετανάστες
εργάτες σε διάφορες γειτονιές και πόλεις της Ελλάδας. Με τους μπά-
τσους να τους κάνουν πλάτες οι ναζί λεηλατούν τις ζωές των μετανα-
στών. Δεν πρόκειται φυσικά για κανενός είδους ακρότητα: η δράση των
ναζί είναι το αναγκαίο συμπλήρωμα της παρανομοποίησης της εργασίας
που χρόνια τώρα εφαρμόζει το ελληνικό κράτος. Οι ναζί δρουν στο πλάι
του – δρουν για τους ίδιους σκοπούς.

Οι ίδιοι παίχτες που δοκιμάστηκαν με επιτυχία στον Άγιο Παντελε-
ήμονα προσπαθούν να επεκετείνουν τις δουλειές του κι αλλού.

3.  Η Καλλιθέα και οι μουσουλμάνοι κάτοικοί της
Δεν ξέρουμε κατά πόσο το γνωρίζετε, αλλά στην Καλλιθέα και τις γει-

τονικές περιοχές υπάρχουν για χρόνια οργανωμένες κοινότητες μετανα-
στών. Τόσο οι Αιγύπτιοι, όσο και οι Πακιστανοί μετανάστες πλούτισαν τη
γειτονιά με την κουλτούρα τους, διεκδίκησαν τη δική τους -διακριτή απ’
την ελληνορθόδοξη σαπίλα- πολιτιστική ζωή, έφτιαξαν τζαμιά για να εκ-
δηλώνουν τα θρησκευτικά τους πιστεύω. Η πιο ενδεικτική στιγμή της εμ-
φάνισής τους στο δημόσιο χώρο ήρθε το Νοέμβρη του 2010, όταν
5.000-6.000 μουσουλμάνοι, καλλιθεώτες και άλλοι, συγκεντρώθηκαν στον
Ιππόδρομο για να γιορτάσουν μια θρησκευτική τους γιορτή.

Κι εδώ αρχίζει το «πρόβλημα»! Γιατί μπορεί η πατρίδα της δημο-
κρατίας (η Ελλάδα ντε…) να πουλάει στον εαυτό της φούμαρα περί «δη-
μοκρατικότητας», «ισοτιμίας» και σεβασμού όλων ανεξαιρέτως των
πολιτών της και των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, ωστόσο στην πε-
ρίπτωση των μουσουλμάνων το ζήτημα είναι κομματάκι πιο περίπλοκο.
Και καθόλου μα καθόλου δεν έχει να κάνει με τη θρησκεία τους.

Για να εξηγήσουμε αυτό το «πρόβλημα» (πρόβλημα φυσικά για την
ελληνική αστυνομία και τους πολιτικούς της προϊσταμένους) θα χρει-
αστεί να ανατρέξουμε κάποιους μήνες πίσω. Συγκεκριμένα θα πάμε πίσω
στο Δεκέμβρη του 2008, τότε που η σφαίρα του Κορκονέα κατέδιξε το
βαθύ ρήγμα που χωρίζει στα δυο την ελληνική κοινωνία. Στη μία άκρη
του ρήγματος βρέθηκαν οι φίλοι των μπάτσων, οι κάθε λογής ιδιοκτήτες,
οι φασίστες, οι μπάτσοι και οι ρουφιάνοι. Στην άλλη άκρη ένα κάρο δια-
φορετικά υποκείμενα – μαθητές λυκείων, νέοι απ’ τις γειτονιές που είχαν
σιχτιρίσει με την αστυνομική βία, φρικαρισμένοι εργάτες, φρικαρισμένοι
άνεργοι. Όλα αυτά τα υποκείμενα ήταν επιφανεικά και μόνο διαφορετικά
μεταξύ τους. Το στοιχείο που τα ένωνε ήταν η συνείδηση ή έστω η υπο-
ψία πως είναι καταδικασμένοι να ζήσουν μια ζωή αβίωτη. Ήταν πλά ι σ’
αυτά τα υποκείμενα που ήρθε να προστεθεί άλλο ένα: οι χιλιάδες αό-
ρατοι μετανάστες εργάτες που κατάφεραν για λίγο να ξεγλιστρίσουν
από το άγρυπνο μάτι της ελληνικής αστυνομίας που για την ώρα είχε
στρέψει την προσοχή της αλλού.

Σα να μην έφτανε αυτό, το μάη του επόμενου έτους (2009) εκατον-
τάδες μετανάστες του πιο «παράνομου» είδους ξεσηκώθηκαν για δεύ-
τερη φορά και συγκρούστηκαν στα ίσια με την ελληνική αστυνομία στο
κέντρο της Αθήνας... Μόνοι τους, δίχως τους αριστερούς να τους κάνουν
πλάτες, δίχως έλληνες να τους «νομιμοποιούν» με την παρουσία τους,
δίχως γραμματείς και φαρισαίους. Αφορμή απ’ όσο μάθαμε ήταν το σκί-
σιμο του Κορανίου σ’ έναν καθημερινό μπατσικό έλεγχο στο κέντρο
της πόλης.

Βάλτε τα τώρα κάτω και σκεφτείτε: από τη μια στο θεωρητικό της
κομμάτι η πολιτική της παρανομοποίησης επέβαλε στους μετανάστες
εργάτες που ζουν στην Ελλάδα να δουλεύουν στο σκοτάδι, αμίλητοι,
ακούνητοι και πειθαρχημένοι. Από την άλλη όμως, αποδεικνυόταν στην
πράξη ότι αυτό το σχέδιο εμφάνιζε ανεπίτρεπτες ρωγμές: πρώτα εν-
θουσιώδη συμμετοχή στις συγκρούσεις με την αστυνομία το Δεκέμβρη
του 2008, ύστερα βίαιη εξέγερση κάποιων εκατοντάδων μουσουλμάνων
στο κέντρο της Αθήνας και σύγκρουση με την αστυνομία και τους αρ-

Ένας απλός καθημερινός έλεγχοςι
Τρίτη βράδυ Μάης μήνας. Οι μπάτσοι προσαγάγουν για

«τυπικό έλεγχο» τέσσερις αιγύπτιους μετανάστες στο αστυ-
νομικό τμήμα Καλλιθέας. Η πρώτη εκλογική αναμέτρηση έχει
ήδη λάβει χώρα. Η Χρυσή Αυγή έχει πείσει 440.00 συμπολί-
τες μας να την ψηφίσουν. Οι μετανάστες βαφτίζονται φο-
βερό και τρομερό «πρόβλημα» για την επίλυση του οποίου
συναγωνίζονται όλα τα πολιτικά κόμματα του τόπου (που δεν
είναι φασίστες…). Στο δημόσιο λόγο κυριαρχούν δεσμεύ-
σεις του είδους «να πάρουμε πίσω τις πλατείες μας», «να
φτιάξουμε φυλακές για τους μετανάστες», «να τους διώ-
ξουμε», «να τους φάμε» κλπ κλπ. Οι φασίστες χαίρονται. Οι
ιδέες τους δεν είναι περιθωριακές – είναι κομμάτι της επί-
σημης πολιτικής ατζέντας του τόπου.

Πίσω στον έλεγχο: οι αιγύπτιοι, μετά τη φιλική εξακρί-
βωση στοιχείων, αφήνονται ελεύθεροι. Ο φρουρός τους χαι-
ρετά εγκάρδια: «Και που ’στε; Εσάς θα σας γαμήσουμε…
Περιμένετε και θα δείτε». Δυο τετράγωνα πιο κάτω από το
αστυνομικό τμήμα 15 φασίστες επιτέθηκαν με σιδηρογρο-
θιές στους αιγύπτιους. Άλλων τους άνοιξαν τα κεφάλια,
άλλων όχι.

Προσπαθήστε να σκεφτείτε από μόνοι σας: Γίνεται να
μαζεύονται δεκαπέντε οπλισμένα άτομα έξω από ένα αστυ-
νομικό τμήμα, χωρίς να τους πάρει χαμπάρι κανείς; Όχι!
(εκτός βέβαια κι αν είναι μιλημένοι…) Γίνεται δεκαπέντε
οπλισμένα άτομα να ανοίγουν κεφάλια έξω από ένα αστυνο-
μικό τμήμα και να μη συλλαμβάνεται ούτε ένας; Όχι! (εκτός
βέβαια κι αν έχουν πάρει το οκ από το διοικητή…) Γίνεται ο
φρουρός να προβλέπει το μέλλον; Όχι! (εκτός κι αν το
ήξερε από πριν…)
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χηγούς των κοινοτήτων τους το Μάη του 2009 και τέλος μαζική δημό-
σια προσευχή πολλών χιλιάδων μουσουλμάνων σε δεκατέσσερα σημεία
στην Αττική (Νοέμβρης 2009).

Συμφορά για τους αρχιτέκτονες της δημόσιας τάξης! Συμφορά για
τους οπαδούς της κοινωνικής ηρεμίας! Οι αόρατοι αποκτούσαν ξαφνικά
φωνή. Συγκρούονταν με την αστυνομία, δήλωναν περήφανα τα θρη-
σκευτικά τους πιστεύω, βγήκαν για λίγο απ’ τα υπόγεια τους στους δρό-
μους και στις πλατείες της πόλης. Καθόλου φοβισμένοι και πολύ μα πολύ
οργισμένοι!

Χρειάζεται εδώ να επισημάνουμε το εξής: το «πρόβλημα» που έβλε-
παν να αναδύεται οι πολιτικοί προϊστάμενοι του ελληνικού κράτους, οι
μπάτσοι και οι ειδικοί τους, δεν ήταν καθόλου θρησκευτικό. Δεν ήταν
καθόλου η πίστη στον Αλλάχ, δεν ήταν καθόλου οι φανατικοί μουσουλ-
μάνοι. Αυτό που καταλάβαιναν οι ειδικοί της παρανομοποίησης ήταν ένα
«πρόβλημα» πολιτικό: οι απαγορευμένοι μουσουλμάνοι εργάτες είχαν
κατορθώσει να συγκροτήσουν αναμεταξύ τους μια σχέση επικοινωνίας,
ένα μικρό κύτταρο συζήτησης και ενημέρωσης. Αυτό που συνέβαινε
κάτω από τη μύτη της αστυνομίας – στους χώρους θρησκευτικής λα-
τρείας, στις πλατείες και στα καφενεία που σύχναζαν μουσουλμάνοι –
ήταν ένα είδος οργάνωσης. Ένας τρόπος συλλογικής αυτοάμυνας απέ-
ναντι στους μπάτσους και στους φασίστες.

Είναι κατά τη γνώμη μας αυτό το κύτταρο πρωτογενούς οργάνωσης
που κράτησε ζωντανό το μίσος τους, που κράτησε τις κοινότητές τους
ζωντανές απέναντι στους φασίστες. Είναι χάρη σ’ αυτούς τους τρόπους
συλλογικής αυτοάμυνας που εκατοντάδες μουσουλμάνοι κατάφεραν να
ξεσηκωθούν  στο κέντρο της Αθήνας. Είναι αυτές οι κοινότητες που τους
επέτρεψαν να επιβιώσουν σε μια πόλη εχθρική.

Κι είναι ακριβώς αυτές οι κοινότητες που έπρεπε να τσακιστούν, αν
η πολι τική της παρανομοποίησης ήθελε να συνεχίσει.

4. Η Καλλιθέα και οι φασίστες της.
Τον Γιώργο Καλαντζή μπορεί πια να μην τον θυμάται κανείς, ωστόσο

το Νοέμβρη του 2011, τύχαινε να είναι ο γενικός γραμματέας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ετούτου εδώ του κράτους. Με
αφορμή τη μαζική δημόσια προσευχή των μουσουλμάνων της προ-
ηγούμενης χρονιάς προέβη στην εξής δήλωση:

Πέρυσι ορισμένοι μουσουλμάνοι μετέτρεψαν πλατείες σε χώρους
προσευχής με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εντάσεις, επεισόδια αλλά
και να δοθεί μια εντελώς λανθασμένη εικόνα και για τους ίδιους και, κυ-
ρίως, για την ελληνική κοινωνία.

Πριν από λίγους μήνες, τον Αύγουστο, η ελληνική Πολιτεία έθεσε,
συντεταγμένα και αποφασιστικά, τις κόκκινες γραμμές της επιβάλλον-
τας την απαγόρευση τέλεσης προσευχών σε πλατείες. Συγχρόνως, όμως,
προσέφερε και τις εναλλακτικές λύσεις που εξασφάλισαν αξιοπρεπείς
όρους για την τέλεση της προσευχής για την λύση της Νηστείας του Ρα-
μαζανίου. […]

Τα πρώτα βήματα μιας διαφορετικής πολιτικής για τις θρησκευτικές
μειονότητες της χώρας μας έχουν γίνει με επιτυχία. Αποτελούν ένα κε-
κτημένο.

Με την ευκαιρία αυτή, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την πρωτόγνωρη
οικονομική κρίση και τα κοινωνικά προβλήματα που αυτή δημιουργεί, ο
ελληνικός λαός δεν έκανε το θανάσιμο λάθος που έχουν κάνει άλλοι.
Δεν έψαξε να βρει ενόχους σε ομάδες πληθυσμού που έχουν θρη-
σκευτικές διαφορές με την πλειοψηφία. Δεν κατηγόρησε τους μετανά-
στες. Δεν δαιμονοποίησε κανέναν. Ακόμα και μέσα σε τόσο δύσκολες
καταστάσεις, ο ελληνικός λαός εξακολουθεί να δίνει ένα λαμπρό παρά-
δειγμα ανοχής, δημοκρατίας, υπευθυνότητας και συνύπαρξης. Και αυτή
είναι η ελπίδα μας.

Καθόλου τυχαία, την ίδια περίοδο που ο ανώτατος κρατικός υπάλ-
ληλος έβλεπε τις σχέσεις ελλήνων και μεταναστών να χαρακτηρίζονται
από «ανοχή, δημοκρατία, υπευθυνότητα και συνύπαρξη» οι επιθέσεις
των φασιστών στα τζαμιά εντάθηκαν. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση εδώ!
Στο επίσημο κομμάτι της η πολιτική της παρανομοποίησης θεωρούσε
ότι οι δημόσιες προσευχές των μουσουλμάνων αποτελούσαν «κόκκινη
γραμμή», και στο ανεπίσημο κομμάτι της έκλεινε το μάτι στους νεοναζί
να βοηθήσουν τους μουσουλμάνους να καταλάβουν τι πάει να πει «συ-

Οι καλοί άνθρωποι
Ελ σαλχίν στα αραβικά σημαίνει οι καλοί άνθρωποι. Η

φράση αυτή κοσμούσε τη τζαμαρία του τζαμιού που βρί-
σκεται στην οδό Σοφοκλέους. Εκεί μαζεύονταν κάποιοι απ’
τους αιγύπτιους μετανάστες που ζουν κατά χιλιάδες την Καλ-
λιθέα. Δίχως να ενοχλούν κανέναν, δίχως να προκαλούν κα-
νέναν. Πέρσι το Μάη, οι ντόπιοι φασίστες έσπασαν τη
τζαμαρία, έριξαν βενζίνη και πυρπόλησαν το τζαμί. Ζωγρά-
φισαν και μια σβάστικα απ’ έξω, μη τυχόν και μας μείνουν
αμφιβολίες για τα πολιτικά τους πιστεύω… Οι ίδιο σκατό-
ψυχοι λίγες μέρες αργότερα πυρπόλησαν και δεύτερο τζαμί,
στην οδό Αριστείδου αυτή τη φορά. Αδιαφορώντας που
εντός του βρίσκονταν άνθρωποι. Αδιαφορώντας που παρα-
λίγο να καούν ζωντανοί. (Ή μήπως ο σκοπός ήταν να καούν
ζωντανοί;)

Οι καλοί άνθρωποι απέμειναν να κοιτάζουν απορημένοι
τους πυρπολημένους χώρους τους. Απορημένοι για την κα-
τρακύλα της ελληνικής κοινωνίας και οργισμένοι για την αν-
θρωποφαγία της. Μην απορείτε που αυτού του είδους η
«εγκληματικότητα» δεν απασχόλησε κανέναν. Είναι απ’ αυτά
τα εγκλήματα που βολεύουν…

Η οδός Δαβάκη
Λέγεται συχνά ότι η περιοχή γύρω απ’ την πλατεία Δα-

βάκη είναι η πιο αστυνομοκρατούμενη περιοχή της Αθήνας,
μετά το κέντρο της πόλης. Ειδικά η οδός Δαβάκη (και η προ-
έκτασή της η Σιβιτανίδου) είναι ο δρόμος με την πιο συχνή
παρουσία εποχούμενων ένστολων. Υποτίθεται ότι το έγ-
κλημα δεν τολμά να κάνει την εμφάνισή του στο συγκεκρι-
μένο άξονα, γιατί άγρυπνοι φρουροί της Τάξης περιμένουν
να το καταστείλουν. Κι όμως! Στο συγκεκριμένο δρόμο, με
τη συγκεκριμένη πυκνότητα αστυνομίας είναι που έχουν γίνει
οι περισσότερες ρατσιστικές επιθέσεις (ρωτήστε για παρά-
δειγμα ή τελοσπάντων ψάξτε μόνοι σας πόσες επιθέσεις
έχουν γίνει ενάντια σε μετανάστες πάνω ή γύρω απ’ την πλα-
τεία Κύπρου). Κι όμως! Στο συγκεκριμένο δρόμο (πότε
πάνω στην πλατεία Κύπρου, πότε στο ποτάμι) είναι που αρά-
ζει αμέριμνος ο τοπικός πυρήνας νεοναζί! Στο συγκεκριμένο
δρόμο έχει τρελαθεί να ζωγραφίζει σβάστικες. Τι να συμ-
βαίνει άραγε; Μήπως οι ένστολοι με τις μηχανές δεν ξέρουν
τι γίνεται δέκα μέτρα απ’ τα πόστα τους; Κατά τη γνώμη μας
ισχύει το ανάποδο: η έντονη παρουσία της αστυνομίας απο-
τελεί την καλύτερη εγγύηση ότι οι ρατσιστικές επιθέσεις θα
διεξάγονται κανονικά και υπό προστασία…
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νύπαρξη». Για παράδειγμα στη γειτονιά της Καλλιθέας οι ντόπιοι ναζί
έκαναν πράξη τις ιδέες των προϊσταμένων τους ως εξής: επιτέθηκαν σε
δυο τζαμιά και τα έκαψαν (το Μάη και τον Ιούνη του 2010). 

Έκτοτε βέβαια συνέβησαν και τα παρακάτω:
• οι μπάτσοι κατέλαβαν στρατιωτικά τη γειτονιά της Καλλιθέας. Στα

πιο κεντρικά σημεία της γειτονιάς μας, σε δρομάκια και πεζοδρόμους
ένοπλοι γορίλες περιπολούν με ύφος και ήθος λεγεωνάριου μισθοφό-
ρου. Η έντονη παρουσία τους καθόλου δεν έχει να κάνει με την πολυ-
διαφημισμένη «πάταξη της εγκληματικότητας», αλλά επιτελεί μια
λειτουργία πολιτική: οι μπάτσοι ενημερώνονται από τους ρουφιάνους
της γειτονιάς, αποκτούν σχέσεις με τους καταστηματάρχες και τους ιδιο-
κτήτες, εξοικειώνονται με τις ρατσιστικές συμμορίες της γειτονιάς και
ανταλλάσσουν καλημέρες

• οι ρατσιστικές επιθέσεις πολλαπλασιάστηκαν. Οργανωμένοι ή
ανοργάνωτοι φασίστες συχνά πυκνά χτυπούν μετανάστες στα στενά και
στις πλατείες της Καλλιθέας, χωρίς να φοβούνται καθόλου την παρου-
σία της αστυνομίας (γιατί άραγε;)

• κι εντωμεταξύ στη γειτονιά εμφανίστηκε «από το πουθενά» μια να-
ζιστική συμμοριούλα που νιώθει άνετη να κυκλοφορεί με μαχαίρια και σι-
δηρογροθιές, να χτυπάει όποιον μετανάστη της φαίνεται του χεριού της,
να χαριεντίζεται με τους μπάτσους, να ξερνάει στους τοίχους σβάστικες.

Οπότε; Οπότε τα σημάδια είναι ανησυχητικά. Η γειτονιά της Καλλι-
θέας προσφέρεται για να δοκιμαστεί πάνω της το ίδιο πείραμα που δού-
λεψε στον Άγιο Παντελεήμονα. Τα είπαμε και παραπάνω τα λέμε κι εδώ:
ο στόχος δεν είναι η «πάταξη της εγκληματικότητας», δεν ήταν ποτέ
αυτός. Ο στόχος είναι ο ασφυκτικός έλεγχος των γειτονιών μας από την
αστυνομία, ο έλεγχος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής από τη μαφία
και τους μπράβους. Ο στόχος είναι η ανάδειξη των ρατσιστικών συμ-
μοριών σε εκείνους που θα κυριαρχήσουν στο δημόσιο χώρο. Ο στό-
χος είναι το τσάκισμα κάθε κοινότητας των μεταναστών, ώσπου οι
τελευταίοι να είναι εντελώς μόνοι κι άρα εντελώς ευάλωτοι. Τελικά ο
στόχος είναι το τσάκισμα οποιουδήποτε δε χωράει στις νόρμες της μα-
φίας, των μπάτσων και των φασιστών.

Δεν τρέφουμε αυταπάτες για τη μαυρίλα των εποχών μας. Από την
άλλη βέβαια δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε τις γειτονιές
μας στους μπάτσους και στους φασίστες. Δεν είμαστε καθόλου διατε-
θειμένοι να πουλήσουμε τις ζωές μας δίχως μάχη. Και ξέρουμε πολύ
καλά ότι σ’ αυτές μας τις αποφάσεις δεν είμαστε μόνοι μας. Δυστυχώς
έχουμε χάσει πολύ χρόνο· αν δε σταματήσουμε τα σχέδια που στο-
χεύουν τους μετανάστες στην Καλλιθέα (και παντού) σήμερα, ίσως αύριο
να είναι πολύ αργά. Όσο υπάρχει ακόμη καιρός πρέπει να τσακίσουμε
τους φασίστες και τις συμμορίες τους, προτού μετατρέψουν τη γειτο-
νιά μας σε ένα νέο Άγιο Παντελεήμονα.

Οι autonome antifa που συζήτησαν, πλήρωσαν και μοιράζουν αυτή την
προκήρυξη είναι μια αντιφασιστική συνέλευση που συζητάει και δρα στην
Αθήνα.

“Συνέλευση”: Δηλαδή οριζόντια οργάνωση -άνεργοι και εργαζόμενοι,
μαθητές και φοιτητές, άντρες και γυναίκες που μαζεύονται και αποφασίζουν
όλοι μαζί.

“Αντιφασιστική”: Δηλαδή, όλοι μας καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως ετούτη
η κοινωνία είναι μια ταξική κοινωνία· και ότι μέρα με τη μέρα γκρεμίζεται στα
κεφάλια μας, ακριβώς όπως τα είπαμε παραπάνω. Η μοναξιά, ο ρατσισμός και
η ρουφιανιά που βασιλεύουν γύρω μας, είναι τα μπάζα από αυτό το γκρέμισμα.

Autonome Antifa - Αντιφασιστική Συνέλευση: Δηλαδή, μπροστά σε αυτό
το γκρέμισμα, να μην είμαστε ούτε μόνοι, ούτε φοβισμένοι, ούτε αδύναμοι.

Ετούτη η αφίσα κολλήθηκε στη γειτονιά της καλλιθέας πριν
λίγες εβδομάδες. Δεν ήθελε να πει ότι ο φασισμός είναι κακό
πράγμα. Δεν ήθελε να κλαψουρίσει, να καταδικάσει, να σιχτι-
ρίσει… Ήθελε απλώς να μιλήσει σε άλλους σαν κι εμάς, να
απλώσει το χέρι, να δείξει ότι υπάρχουν άντρες και γυναίκες
στην καλλιθέα (όπως και παντού…) που μάχονται το φασισμό
οργανωμένα. Άντρες και γυναίκες που αφιερώνουν τα μυαλά,
την καρδιά και τα χέρια τους στον αντιφασιστικό αγώνα. 

Το ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι – χρειάζεται όμως να
οργανωθούμε! Έχετε τα μάτια σας ανοιχτά και κάπου θα μας
ξαναδείτε!!!
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