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Όλη την περασμένη δεκαετία όποιος ακολουθούσε

τα “ευγενή” επαγγέλματα του μπάτσου και του κα-

ραβανά είχε μια μόνιμη δικαιολογία πάντα εύκολη

(γιατί και οι ίδιοι καταλάβαιναν ότι τέτοιου είδους

αποφάσεις χρήζουν δικαιολογίας... Άλλες εποχές):“η

ανεργία είναι μεγάλη, η αστυνομία / ο στρατός είναι,

απλώς, μια σταθερή δουλειά, με έναν σταθερό

μισθό”. Προφανώς, εμείς που δεν γίναμε μπάτσοι,

ήμασταν για αυτούς ρεμάλια τελειωμένα, είχαμε

πάρει τον κακό τον δρόμο και την άσωτη ζωή... Οι

τοίχοι, ήδη από εκείνη την εποχή, έλεγαν την αλή-

θεια: “καλύτερα άνεργος παρά μπάτσος”. Και όχι

μόνο· εμείς παρατάγαμε τη μία (σκατο)δουλειά μετά

την άλλη. Άλλωστε, η ανεργία στην Ελλάδα μέσα

στη δεκαετία του 2000 ήταν τέτοια, ειδικά για τους

πιο νέους, που το να βρεις κάποιον να σε εκμεταλ-

λεύεται δεν ήταν και πολύ δύσκολο· και η εναλλαγή

δουλειών ήταν μια διέξοδος. Αυτός λοιπόν που

“αναγκαζόταν” να γίνει μπάτσος το έκανε εξαιτίας

της “ανεργίας”. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι πως

πολλοί, πάρα πολλοί, αυτό το δέχονταν ως κάτι το

φυσιολογικό. Η αριστερά δεν είχε ποτέ πρόβλημα

να αγκαλιάσει αυτούς που την έκαναν τόπι στο ξύλο.

Δεν φταίνε κι αυτοί που έγιναν μπάτσοι... 

Θα περίμενε ίσως κανείς μια αλλαγή στάσης από τη

στιγμή που οι μπάτσοι και οι καραβανάδες πήγαν

μαζικά στα εκλογικά τμήματα για να βάλουν και

αυτοί το λιθαράκι τους στην εκλογική άνοδο της

Χρυσής Αυγής. Αλλά και πάλι. Δεν φταίνε αυτοί

που έγιναν φασίστες... Αν η “ανεργία” δημιουρ-

γούσε τους μπάτσους, όπως τώρα “η κρίση γεννά

τo φασισμό”. Με άλλα λόγια, για κάποιους κρίση ση-

μαίνει έλλειψη. Όπως για τους αναλυτές του “φασι-

σμού” που έχουν πλημμυρίσει παντού αυτόν τον

τόπο. Όλους εκείνους τους αναλυτές του κώλου που

τους περισσεύουν οι εμβριθείς αναλύσεις, το ύφος

και η πόζα, ο ακαδημαϊσμός  δημοτικού και δεν συμ-

μαζεύεται. Οι ντενεκέδες της αριστεράς, όμως, μοι-

άζουν να έχουν  ένα ιδιαίτερο ταλέντο. 

Να ένα μικρό παράδειγμα (από τα μυριάδες που θα

μπορούσαν να βρεθούν): Στις 12/9 μια συζήτηση

στη Βουλή, για άλλο θέμα, κατέληξε σε συζήτηση

για την εκλογική άνοδο της Χρυσής Αυγής. Ο πασό-

κος Φίλιππος Σαχινίδης, ενοχλημένος ίσως από το

πώς οι μέχρι τώρα υπάλληλοί του της Xρυσής

Aυγής κατόρθωσαν να τον φτάσουν και ίσως να τον

ξεπεράσουν, αναρωτήθηκε: “Τι κατάφεραν όλοι
αυτοί οι οποίοι συναγελάζονταν στην πλατεία Συν-
τάγματος αγκαλιά με τους χρυσαυγίτες; Να τους φέ-
ρουν εδώ μέσα”. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να το

αφήσει έτσι αυτό (ούτε και οι ίδιοι θέλουν να θυμούν-

ται, άλλωστε, με ποιους συναγελάζονταν στο Σύν-

ταγμα) και πέρασε στην αντεπίθεση: “Αργότερα,
πάντως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμ-

ματος κ. Δ. Παπαδημούλης βρήκε την ευκαιρία να
καταγγείλει τον κ. Σαχινίδη για ανιστόρητους ισχυρι-
σμούς και τόνισε ότι «την άνοδο της άκρας δεξιάς
την έφεραν η οικονομική και κοινωνική κρίση, η καλ-
πάζουσα ανεργία, η ύφεση, τα σκάνδαλα και η ατι-
μωρησία που ΝΔ και ΠαΣοΚ έχτισαν»”1.

Θα το ομολογήσουμε. Η πρώτη αντίδραση από

μεριά μας σε τέτοιες δηλώσεις είναι η απορία. Τι

είναι το ανιστόρητο; Πώς το ότι είσαι άνεργος σε

κάνει να θέλεις να μαχαιρώσεις εργάτες; Πώς τα

σκάνδαλα σε κάνουν να ψηφίζεις Χίτλερ; Ειρωνευό-

μαστε· έκπληξη δεν υπάρχει γιατί τα έχουμε ξανα-

κούσει. Τέτοιου είδους ιδέες μοιάζει να κυριαρχούν

στους χώρους της Αριστεράς, ειδικά της κρατικής

Αριστεράς.

Όποιος έζησε τις τελευταίες δυο δεκαετίες σε αυτόν

τον τόπο θα έπρεπε να ξέρει πως οι Έλληνες ήταν

ρατσιστές μέχρι το μεδούλι, πως στα χωριά γίνονταν

δολοφονίες μεταναστών για ψύλλου πήδημα και

πως κανείς δεν τιμωρήθηκε ποτέ για τα εγκλήματά

του, ενώ η αστυνομία “σκούπιζε” τα “ανθρώπινα

σκουπίδια” από τους δρόμους και ο στρατός τα πυ-

ροβολούσε στα σύνορα. Όποιος έζησε το πρώτο

μισό της δεκαετίας του '90 θα έπρεπε να θυμάται

πως ο “λαός” κατέβαινε στους δρόμους ζητώντας να

γίνει πόλεμος με τη Μακεδονία, πως παραστρατιω-

τικοί χτυπούσαν στο αλβανικό έδαφος προσπαθών-

τας να προκαλέσουν και πως Έλληνες φασίστες στο

πλάι το ομόδοξων και ομοϊδεατών τους Σέρβων

έσφαζαν στη Βοσνία.

Για την Αριστερά, φυσικά, εκείνα τα χρόνια φασίστες

δεν υπήρχαν. Ο Μιλόσεβιτς ήταν “αδερφός κομμου-

νιστής”, οι πόλεμοι στα Βαλκάνια γίνονταν γιατί “οι

Αμερικάνοι ήθελαν τα πετρέλαια”(;!) και το ελληνικό

κράτος εξόπλιζε τα αντάρτικα στην Τουρκία για να

βοηθήσει το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα.  Για

την Αριστερά, το αντιαλβανικό  πογκρόμ του 2004

(μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της

Αλβανίας επί της εθνικής Ελλάδος), ήταν μια σύγ-

κρουση μεταξύ “εθνικιστών”, μεταξύ “χούλιγκανς”...

Γι' αυτό και έστησε οθόνες στις πλατείες, για “να

δούμε τους αγώνες μαζί”. Για την Αριστερά, οι φα-

σίστες και οι χρυσαυγίτες που κάτω από τις φτερού-

γες του τοπικού αστυνομικού τμήματος μετέτρεπαν

την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα σε ένα μεγάλο

στρατόπεδο συγκέντρωσης, ήταν η “λογική” συμπε-

ριφορά του “λαού” απέναντι στο “πρόβλημα” της

ύπαρξης των μεταναστών εργατών. Για την Αρι-

στερά, όποιος μίλαγε για ρατσισμό, όποιος καλούσε

σε αντιφασιστικό αγώνα έκανε “διαφήμιση στους 50

βλαμμένους ναζί” και “αποπροσανατόλιζε τον

κόσμο από τα πραγματικά προβλήματα” που είναι

οι “Αμερικάνοι”. Δεν είχε κρίση τότε...

Ο φασισμός, η κρίση και στη μέση η αριστερά
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Ο κάθε προλετάριος μέσα στο αδυσώπητο δίκτυο των

μητροπολιτικών κοινωνικών σχέσεων, ακριβώς επειδή

είναι θύμα και εμπόρευμα, παραμένει δια-μελισμένος, κα-

τακερματισμένος, ακρωτηριασμένος, σφιγμένος, δια-

σπαρμένος από αντιθετικές γλώσσες που πολτοποιούν

την αυθόρμητη ταυτότητά του, τη μνήμη του και τη φαν-

τασία του. Με λίγα λόγια μετατρέπεται σε ένα φυσιολογικό

σχιζοειδές. Κι όχι μόνο πια μέσα στην εργασιακή διαδι-

κασία πλέον, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο χρόνο του, ο

οποίος έχει πια ρουφηχτεί ολόκληρος από το κεφάλαιο,

έχει σφραγιστεί κάθε μη καπιταλιστικός πόρος του. Φετίχ

αλλά και εξεγερμένος, εμπόρευμα αλλά και καταστρο-

φέας του εμπορεύματος, εν δυνάμει αυτόχειρας αλλά και

φονιάς –να λοιπόν που “εμφανίζεται ένας στρατιώτης”: ο

σχιζομητροπολιτάνος προλετάριος.    

Ρενάτο Κούρτσιο – Αλμπέρτο Φραντζεσκίνι. Σταγόνες ήλιου
στη στοιχειωμένη πόλη.

Οι σαχ είναι μια αυτόνομη πολιτική ομάδα από την

Αθήνα. Η επιλογή μας να εκδίδουμε ένα τέτοιο έντυπο

μπορεί να ιδωθεί μόνο μέσα από το πρίσμα της εχθρό-

τητάς μας σε κάθε μορφή, μηντιακής και μη, μεσολάβη-

σης. Η αναπαραγωγή του στα πλαίσια του ταξικού

ανταγωνισμού είναι ελεύθερη. Θα το βρείτε σε αυτοδια-

χειριζόμενους χώρους και καταλήψεις. Καθώς και σε κεν-

τρικά βιβλιοπωλεία και περίπτερα.

Για επικοινωνία στο:

saxgk@yahoo.gr

autonomia71.wordpress.com

Τώρα, όμως, έχει κρίση και έχει και φασίστες. Αλλά

από πού προέκυψαν οι φασίστες τη στιγμή που, για

την Αριστερά, οι Έλληνες δεν ήταν ποτέ ρατσιστές;

Αφού δεν επιτρέπεται καμιά αναφορά στην ιστορία,

για να βγει η σούπα αρκεί να ανακατέψει κανείς όλα

τα συστατικά μαζί και να σερβίρει: “η κρίση φταίει για

το φασισμό”. Και έτσι η ευθύνη όλων αυτών που

τόσα χρόνια κλώσαγαν τον εθνικισμό, “προβληματί-

ζονταν” με τους μετανάστες, υπέσκαπταν τον αντι-

φασισμό / αντιρατσισμό κάνει φτερά. “Όσο πιο

φτωχοί, τόσο πιο φασίστες” μας λέει η Αριστερά, λοι-

πόν. Και φυσικά το υπονοούμενο είναι προφανές. Η

Αριστερά φοβάται τους φτωχούς· τους θεωρεί άξε-

στους, μη επαρκώς μορφωμένους, χαζούς, βίαιους

και επικίνδυνους.

Για την Αριστερά, εδώ και πολλά χρόνια, προλετά-

ριος και φασίστας είναι έννοιες ταυτισμένες. Η Αρι-

στερά εδώ και πολλά χρόνια νιώθει πολύ πιο άνετα

στα διάφορα ακαδημαϊκά σαλέ παρά οπουδήποτε

αλλού και διαλαλεί: Όταν έχεις λεφτά και χρόνο μπο-

ρείς να φτάσεις το δικό της “ανώτερο διανοητικό επί-

πεδό” και όσο λιγότερα έχεις τόσο πιο κοντά στη

Χρυσή Αυγή βρίσκεσαι. Για την άνοδο του φασισμού,

βέβαια, έχει παίξει και η κρίση το ρόλο της. Όχι όμως

λόγω της εξαθλίωσης της εργατικής τάξης που η με-

ταπολιτευτική κρατική Αριστερά πετάει με χαρά στον

καιάδα, για να διατηρήσει τα προνόμιά της στη νομή

της εξουσίας. Η εργατική τάξη ήταν εκείνη που πάν-

τοτε πολεμούσε τους φασίστες και βίωσε τις ήττες

της. Και είναι τα μικροαστικά στρώματα εκείνα που

δυο δεκαετίες τώρα πάτησαν με χαρά στα πτώματα

των μεταναστών για να εδραιώσουν τη θέση τους.

Σήμερα, λόγω κρίσης, τη νιώθουν αυτή τη θέση να

τρίζει και σιγά σιγά να κατρακυλάει.

Αλλά για την Αριστερά, αντιφασιστικός αγώνας είναι

η “ανθρωπιστική παιδεία” που μας έβαζαν να γρά-

φουμε στις εκθέσεις του λυκείου...

Άν δεν το βρίσκεις αλλού, θα το βρεις σίγουρα στην κατά-

ληψη του αρχείου 71 (Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων 7 στα

Εξάρχεια). Το υλικό του αρχείου είναι προσβάσιμο σε

άτομα και συλλογικότητες που επιθυμούν να το αξιοποι-

ήσουν για αυτομορφωτικούς και κινηματικούς σκοπούς.

Όσοι και όσες ενδιαφέρονται, μπορούν να περάσουν από

εκεί, κάθε Πέμπτη 17.00-20.00 και Σάββατο 12.00-16.00. 

σημειώσεις:
1“Αγριος καυγάς στη Βουλή για τη δήλωση του Σαχινίδη”,

Το Βήμα, 13/09/2012. 


