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Το Μνημόνιο φέρνει τον εκφασισμό της κοινωνίας και την τυφλή κοινωνική βία
Τα ανησυχητικά κρούσματα νεοναζιστικής βίας πριμοδοτούνται από το Μαύρο Μέτωπο της
συγκυβέρνησης του Μνημονίου, από «μεγάλα» τηλεοπτικά κανάλια, φυλλάδες και εταιρίες
δημοσκοπήσεων, από την πολιτική της φτώχειας, της ανεργίας, της αστυνομοκρατίας...

Το σύστημα και οι μηχανισμοί του κατασκευάζουν τους νέους Χίτλερ, πατώντας πάνω στην
ανασφάλεια του κόσμου, για να μην απειληθεί ποτέ η κυριαρχία αυτών που μας
εξαθλιώνουν. Θέλουν να στρέψουν την οργή των εργαζομένων και των ανέργων μακριά από
τους συλλογικούς αγώνες για μια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας. Θέλουν τους
εργαζόμενους δούλους των αφεντικών, ψηφοφόρους «μετριοπαθών» ή φασιστών
απατεώνων, φοβισμένους ιδιώτες που θα εκλιπαρούν τους «ισχυρούς ηγέτες» να
αποφασίζουν για τη ζωή τους. Εμφανίζουν τους μετανάστες ως πηγή κάθε κακού,
ξεχνώντας να μας πουν ότι οι κυβερνήσεις της Δύσης καταστρέφουν τις χώρες τους και
τους στέλνουν εδώ για να τους εκμεταλλεύονται οι εργοδότες.
Ταυτόχρονα, σε μια κοινωνία με τσαλαπατημένη κάθε έννοια δημοκρατίας και διαλυμένο
τον κοινωνικό ιστό, μεγαλώνει η εγκληματικότητα και η τυφλή κοινωνική βία. Οι έλληνες και
ξένοι γκαουλάιτερ –που φυλάσσονται από χιλιάδες αστυνομικούς– ανοίγουν τις πύλες της
κολάσεως: θέλουν να μετατρέψουν τον λαό σε φασιστικό όχλο, ενθαρρύνουν την
οπλοχρησία, στήνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι προσκυνημένοι οπαδοί του
Ράιχενμπαχ και του PSI, τα φερέφωνα του βιομήχανου Μάνεση, των εφοπλιστών και των
μεγαλοεργολάβων –όποια μάσκα κι αν φορούν– συμπεριφέρονται σαν Τάγματα Ασφαλείας,
στην υπηρεσία της καπιταλιστικής κατοχής.
- Δεν ανήκουμε στην ίδια πατρίδα με τον Μπόμπολα, τον Λάτση, τον Κόκκαλη, τους
τραπεζίτες και τους πολιτικούς-τσιράκια τους. Πατρίδα όλων αυτών είναι τα κέρδη τους.
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- Απλώνουμε το χέρι στους κολασμένους της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, τους
εργάτες, τους ανέργους, τους νέους, έλληνες και μετανάστες. Απαιτούμε από τους
εργαζόμενους της Δύσης να κάνουν το ίδιο για τους έλληνες που μεταναστεύουν για να
βρουν μια καλύτερη ζωή. Δεν είναι οι έλληνες μετανάστες «τεμπέληδες», όπως δεν είναι
και οι μετανάστες στην Ελλάδα «εγκληματίες» και «μιάσματα».
- Μιάσματα είναι οι καπιταλιστές και οι τραπεζίτες που κλέβουν τον πλούτο που εμείς οι
εργαζόμενοι παράγουμε, εγκληματίες είναι οι πολιτικοί και τα κόμματα που μας
καταδικάζουν σε μισθούς Κίνας και στρατολογούν φασιστικές συμμορίες-μπράβους στην
υπηρεσία τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η εμφάνιση φασιστικών πολιτοφυλακών στις
υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας εντάσσεται στη λογική «ανάπλασης» τους από τις
εταιρίες real estate.
Στην Καλλιθέα, φασιστικές συμμορίες κάνουν face control στον ΗΣΑΠ, χτυπούν μετανάστες
και αριστερούς αγωνιστές με «άνωθεν» κάλυψη, επιδιώκουν να μετατρέψουν την περιοχή
σε δεύτερο Άγιο Παντελεήμονα. Στη Νέα Σμύρνη, ο τοπικός Τύπος και πολιτικάντηδες
σιγοντάρουν το ρατσιστικό μίσος. Ο πασόκος δήμαρχος Νέας Σμύρνης Τζουλάκης
χρησιμοποιεί την δημοτική αστυνομία για να εκδιώκει τους μετανάστες της πλατείας που
βγάζουν ένα κομμάτι ψωμί, λες και τα εμπορικά καταστήματα κλείνουν από τους φτωχούς
μετανάστες και όχι από το Μνημόνιο.
Εμείς λέμε: Δεν θα περάσουν! Η Νέα Σμύρνη, προσφυγική γειτονιά και περιοχή με μεγάλη
παράδοση δημοκρατικών αγώνων, θα αντισταθεί. Η Νέα Σμύρνη δεν ξεχνά τι σημαίνει
προσφυγιά / Οι παππούδες μας πρόσφυγες, οι γονείς μας μετανάστες, εμείς ποτέ
ρατσιστές! Με αλληλεγγύη και εξεγερμένη αξιοπρέπεια να βάλουμε φραγμό στον
εκφασισμό της κοινωνίας, στην τυφλή βία και την παρακμή!
Καλούμε το νεοσμυρνιώτικο λαό,τις δυνάμεις της αριστεράς,τα εργατικά σωματεία της
περιοχής,τους αγωνιστές και αγωνίστριες της λαικής συνέλευσης:
1. Σε διαρκή κινητοποίηση τους νεοσμυρνιώτες-ισσες. Μονόδρομος δεν είναι τα μνημόνια
που φέρνουν χρεοκοπία του λαού, αλλά οι μαχητικοί εργατικοί αγώνες έξω από
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, η ενότητα των ανέργων και των εργαζομένων του ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα, οι δομές ταξικής δράσης και αλληλεγγύης στις γειτονιές, όπως είναι η Εργατική
Λέσχη Νέας Σμύρνης. Μονόδρομος είναι η διαγραφή του χρέους, η έξοδος από το Ευρώ και
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εθνικοποίηση των τραπεζών, οι αυξήσεις στους μισθούς, η
απαγόρευση των απολύσεων, οι συλλογικές συμβάσεις και ο εργατικός έλεγχος παντού.
2. Σε διαδήλωση στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη Νέα Σμύρνη.
3. Στην αντιρατσιστική συναυλία την ίδια μέρα στις 5μμ στην πλατεία Δαβάκη στην
Καλλιθέα.
Μια Πόλη Ανάποδα / Αριστερή Παρέμβαση στους Δρόμους της Νέας Σμύρνης

2/2

