
Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου σε Αργυρούπολη και Ελληνικό αντικρύσαµε στο πλαίσιο της 
µαθητικής παρέλασης να παρελαύνουν έφεδροι στρατιωτικοί µε πλήρη έξαρτυση. Οι 
µαθητές/τριες πορεύτηκαν πίσω από εθελοντές καραβανάδες υπό τους ήχους αλυτρωτικών 
ασµάτων για την Μακεδονία ενώ εθνικιστικές κορώνες δονούσαν την ατµόσφαιρα. Οι 
παρελάσεις για άλλη µια φορά αποτέλεσαν εύφορο έδαφος για να βγουν στην επιφάνεια τα 
χειρότερα κατακάθια της ελληνικής κοινωνίας και να ακουστεί η ρητορική τους.    

Το ελληνικό κράτος έχει µακρά παράδοση λειτουργικής σχέσης µε µορφώµατα 
παραστρατιωτικών µισθοφόρων και συνδέσµους εφέδρων. Στην ∆ικτατορία Μεταξά (ΕΟΝ), 
στη Γερµανική κατοχή (Τάγµατα ασφαλείας), στα ∆εκεµβριανά (Χίτες), στην περίοδο του 
Συναγερµού του Παπάγου (Ι∆ΕΑ), της ΕΡΕ (ΕΚΟΦ) και καθόλη τη µεταπολιτευτική περίοδο ο 
ρόλος τους ήταν γνωστός: Το µακρύ χέρι του κράτους στην καταστολή του "εσωτερικού 
εχθρού µε φιλοφασιστικές και αντικοµµουνιστικές θέσεις και πρακτικές που περιελάµβαναν 
δολοφονίες, εξαφανίσεις, βιασµούς, "αυτοκτονίες" κλπ. Η οµάδα Ο∆ΕΥΩ (Οµάδα ∆υναµικών 
Εξορµήσεων Υψίστης Ωφέλειας) που καλέστηκε και παρέλασε τις προάλλες αποτελεί ένα 
καχέκτυπο αυτών των οµάδων δεν παύει όµως να συγκροτεί έναν θύλακα για την ριζοσπαστική 
συγκρότηση των εθνικιστών στην σκιά των επίσηµων φορέων όπως του στρατού σε µια εποχή 
που τέτοιες οµάδες είναι αναγκαίες για το κράτος και το κεφάλαιο. Ο καθαρά εθνικιστικός και 
ρατσιστικός λόγος τους ενισχύεται από τις δράσεις τους σε κάθε στιγµή που ο ντόπιος 
εθνικισµός τους καλεί. Η περιφρούρηση των εθνικιστικών συλαλλητηρίων στη Θεσσαλονίκη 
και η προσπάθεια να µην χτιστεί Μουσουλµανικό τέµενος στον Βοτανικό είναι µερικές από 
αυτές. Η συνεργασία τους µε τον Ελληνικό Στρατό επίσηµοποιείται τόσο στην από κοινού 
διοργάνωση γυµνασίων και ασκήσεων µε όπλα στον Υµηττό όσο και στην υποστηρικτική 
συµµετοχή τους σε επίσηµες εκδηλώσεις του Ε.Σ.. Τέλος, πολλοί από αυτούς τους καραβανάδες 
(κάποιοι µε παράσηµα και από τις σφαγές στη Βοσνία όπως ο "στρατηγός" τους Ι.Ιωαννίδης) 
συµµετέχουν µε το προσωπείο των καλών παιδιών/εθελοντών σε οµάδες των δήµων τους, στις 
δασοπυροσβέσεις καθώς και σε αθλητικές οργανώσεις σπέρνοντας τις σκοταδιστικές τους ιδέες 
στον κοινωνικό ιστό και προσελκύοντας νέα µέλη. Καθόλου άσχετο περιστατικό δεν είναι ότι 
ένας από αυτούς ο Αλ. Τριβόλης γραπώθηκε από αντιφασίστες να σβήνει αντιφασιστικά 
συνθήµατα και να υπογράφει ως Χρυσή Αυγή στην Καισαριανή πριν κάποιες εβδοµάδες. Μιλάµε 
λοιπόν για τη δεξιά γωνία του επίσηµου κράτους που όταν χρειάζεται (θα) κάνει την βρώµική 
δουλειά µε θεσµικούς όρους και µη.

Όπως πληροφορηθήκαµε από τις ανακοινώσεις των ίδιων των οµάδων η παρουσία τους εκεί 
έγινε σε πλήρη συνεργασία µε τον δήµαρχο Γ. Κωνσταντάτο και της παράταξής του. Ο 
πασοκοθρεµένος δήµαρχος δεν διστάζει µε κάθε ευκαιρία να ασκήσει τον τυχοδιωκτισµό του, 
αναπτύσσοντας σχέσεις µε όλη τη δεξιά πολυκατοικία. Από τον Λάτση µέχρι τους λούµπεν 
ακροδεξιούς. Άλλωστε στην πολιτική αρένα που έχει βρεθεί πρέπει να ικανοποιήσει τα 
συµφέροντα των αφεντικών του µέσω της επένδυσης στο Ελληνικό, να πολεµήσει τους 
πολιτικούς αντιπάλους του και να διατηρήσει µια ετερόκλητη εκλογική βάση που πιάνει από 
κεντρώους φιλελεύθερους ως γνήσιους φασίστες. 

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΚΑΝΕΙ ΠΛΑΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ

και το αντίστροφο



Έχει δώσει µάχη για να νοµιµοποιηθεί κοινωνικά το ξεπούληµα του αεροδροµίου και να 
δηµιουργηθεί µια περιφραγµένη περιοχή µόνο για πλουσίους. Είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, 
των περιφράξεων των δηµοσίων χώρων, της επιτήρησης στα πάρκα, των έργων βιτρίνας. Κατά 
την παραµονή των προσφύγων στο camp του Ελληνικού, προωθούσε τη δηµιουργία ρατσιστικής 
επιτροπής κατοίκων, διέδιδε ρατσιστικό δηλητήριο και ψέµµατα. Για να αντιµετωπίσει τις 
αντιδράσεις µας χρησιµοποίησε µέχρι και γνωστούς µπράβους της περιοχής στις "ανοιχτές 
συνελεύσεις" του. Ο δήµαρχος της περιοχής µας είναι ένας επικίνδυνος πολιτικάντης που µέσα 
σε κλίµα εθνικιστικής έξαρσης συνεργάζεται ανοιχτά µε φασίστες. Τους κάνει πλάτες, για να του 
κάνουν πλάτες.

Από το 2010 ως σήµερα, όλες οι πολιτικές δυνάµεις έβαλαν το χέρι τους και άρρητα 
συνεργάστηκαν στην ενορχήστρωση της επίθεσης που δέχτηκε η κοινωνία µέσω των µνηµονίων 
και την επιβολή κοινωνικής ειρήνης µε καταστολή των αντιστάσεων και ενσωµάτωση των 
αγώνων. Πλέον το πεδίο αντιπαράθεσης έχει µεταφερθεί στα επίπλαστα θέµατα για εθνική 
κυριαρχία. Η πολιτική ατζέντα όλων των κοµµάτων µετατοπίζεται προς τα δεξιά και δίνονται µια 
σειρά από ευκαιρίες σε όλο το φάσµα του πατριωτικού-εθνικιστικού χώρου να κάνει έντονη την 
παρουσία του στον δηµόσιο λόγο και χώρο. Εν'όψει εκλογών το δόγµα των διακρατικών 
ανταγωνισµών, του εξωτερικού εχθρού, της πιθανότητας πολεµικής σύρραξης και της 
αναγκαιότητας για εθνική ενότητα παίζει σε έντονους ρυθµούς από ΜΜΕ και πολιτικούς όλων 
των αποχρώσεων ενώ διάφορες εθνικιστικές και παραστρατιωτικές οµάδες κάνουν πιο ορατή 
την παρουσία τους. Λογαριάζουν όµως χωρίς τον ξενοδόχο. 

Τυχοδίωκτες δήµαρχοι, καραβανάδες, ένστολοι, πατριδολάγνοι κάθε απόχρωσης ούτε να 
το σκέφτεστε! Όποιος και αν είναι ο µανδύας µε τον οποίο παρουσιάζεστε όποια και αν 
είναι τα πολιτικά σας σχέδια δεν θα αφήσουµε το µίσος, ο εθνικισµός και ο ρατσισµός να 
βρουν πάτηµα στις γειτονιές µας. Ενάντια στα καλέσµατα για εθνική οµοψυχία, όπως και 
κατά το παρελθόν, έτσι και σήµερα, οι κοινότητες µας, οι ακηδεµόνευτοι αγώνες για 
αξιοπρέπεια και ελευθερία και τα προτάγµατα της αντίστασης, της αυτοοργάνωσης και της 
αλληλεγγύης θα περάσουν από πάνω σας. 
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από τα νότια και τα ανατολικά


