Ο πατριωτισμός
είναι το καταφύγιο

των αδιστάκτων
To παρόν κείμενο δε μιλά για το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα
του λαού της γείτονος χώρας, βόρεια της Φλώρινας, να
αυτοπροσδιορίζονται εδώ και πάνω απο 100 χρόνια ως
Μακεδόνες και να ονομάζουν τον τόπο τους Μακεδονία,
ούτε πρόκειται να θίξει το εάν ο δημοκρατικός

πατριωτισμός μαζί με τους εθνικοκομμουνιστές,
τους εθνικοσοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους
πατριώτες μπορούν να έχουν τίποτε άλλο ως
αιχμή του δόρατος, εκτός από τους φασίστεςχουλιγκάνους, οι οποίοι βεβήλωσαν το μνημείο του
ολοκαυτώματος και έκαψαν την κατάληψη Libertatia.
Μιλάμε, όμως, περισσότερο, για την κυβερνώσα
τυχοδιωκτική αριστερά, το νεκροθάφτη των ιδεών και
των αγώνων, που αφενός θέτει ως εμπροσθοφυλακή το
πατριωτικό αφήγημα περί “ύψιστου εθνικού συμφέροντος”
όταν καταργεί εργασιακά δικαιώματα, καταστέλλει
αγώνες, διαλύει την υγεία, μετονομάζει τους ανέργους σε
ωφελούμενους, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να προωθήσει
μία κατ’ επίφαση εναλλακτική ατζέντα όταν έρχεται η ώρα
να δώσει τα διαπιστευτήρια στα νατοϊκά, ευρωπαϊκά και
ντόπια αφεντικά, ανοίγοντας το ζήτημα της ονομασίας της
Μακεδονίας.
Αρνούμενες να εντασσόμαστε σε δίπολα, όπως αυτό που
θέλει την εναντίωση στις εθνο-πατριωτικές κραυγές πάνω
στο “Μακεδονικό” ζήτημα να λαμβάνει φιλοκυβερνητικό
πρόσημο. Επιλέγουμε να ξεκαθαρίσουμε την απόστασή
μας και να βαθύνουμε ακόμη περισσότερο τη ρήξη με
αριστερούς διαχειριστές και κάθε προσφιλές του κομμάτι,

διασφαλίζοντας πως οι ιδέες μας δεν μπορούν
να είναι κομμάτι καμίας κυβερνητικής καμαρίλας
ή έστω να θεωρηθούν ως τέτοιες.

Αποκορύφωμα του εθνικιστικού οχετού των ημερών
σχετικά με την ονομασία της Μακεδονίας, αποτέλεσε

το συλλαλητήριο της Κυριακής, κοινός τόπος
για κάθε φασίστα, αφεντικό, μισαλλόδοξο,
χριστιανόπληκτο,
βλάκα
νοικοκυραίο
και
πατριώτη όλων των ειδών, μονοπωλώντας το δημόσιο
λόγο και κάνοντας ξεκάθαρα πλάτες στα τάγματα εφόδου
του πατριωτικού κορμού.

Ομάδες φασιστών, με την πλήρη κάλυψη που
παρείχε το εθνικιστικό συλλαλητήριο και την
αγαστή συνεργασία των μπάτσων, επιτέθηκαν
στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο, στην
αντεθνική/αντιεξουσιαστική
συγκέντρωση
που πραγματοποιούνταν εκείνες τις ώρες στην
Καμάρα και έβαλαν φωτιά στην κατάληψη
Libertatia, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας
καταστράφηκε. Στην περίπτωση του εμπρησμού της
Libertatia αλλά και της επίθεσης στον ΕΚΧ Σχολείο, η οποία
απωθήθηκε αποτελεσματικά από τον κόσμο της κατάληψης
και αλληλέγγυους, κινδύνεψαν πολλές ζωές και από την
προκλητική και αναμενόμενη απάθεια των μπάτσων, το οποίο
φυσικά δεν είναι κάτι που μας εκπλήσσει. Δεν θα ήταν η
πρώτη φορά άλλωστε που η στάση τους θα μπορούσε να
οδηγήσει σε απώλεια ζωής.
Βέβαια την επόμενη μέρα, στην πορεία αλληλεγγύης της
κατάληψης Libertatia, άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Οι μπάτσοι
επιχειρώντας να περιορίσουν όσο το δυνατόν το δρομολόγιο
της πορείας, η οποία κινήθηκε στην περιοχή της ανατολικής
Θεσσαλονίκης, και να προστατεύσουν το σύνδεσμο
χουλιγκάνων-φασιστών της περιοχής, οι οποίοι φέρονται,
μεταξύ άλλων, πως συμμετείχαν στον εμπρησμό της Libertatia, είχαν αποκλείσει τα γύρω στενά και επιτέθηκαν στην

πορεία, σπάζοντας τη στα δύο, τραυματίζοντας
κόσμο και πραγματοποιώντας συλλήψεις στο
σωρό.

Ενάντια στην καταστολή που μας θέλει μόνες,
στεκόμαστε μαζί, σπάζοντας το αστικό δίπολο
“ενοχής και αθωότητας”.
Αυτή τη φορά, μια απόπειρα τσουρουφλίσματος
του ελαστικού ενός οχήματος της ΕΛΑΣ (!),
το οποίο κατασβέστηκε άμεσα, αποτέλεσε
αδιάσειστο στοιχείο στον ισχυρισμό μπάτσων
και εισαγγελέων πως κινδύνεψαν ανθρώπινες
ζωές, και οδήγησαν στο στήσιμο κατηγοριών
περί κακουργηματικού εμπρησμού (!) εναντίον
5 συντρόφων/-ισσας, που οδηγούνται την
Παρασκευή 26/1 ενώπιον του ανακριτή.

Ο καθένας μας και η καθεμιά από μας ήμασταν
εκεί και θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε αυτή τη
στιγμή στη θέση τους. Για μας η ανυποχώρητη
υπεράσπιση των χώρων του αγώνα είναι
αδιαπραγμάτευτη, όπως και η αηδία μας για κάθε
λογής εθνικό παραλήρημα. Στεκόμαστε στο
πλευρό των συντρόφων και της συντρόφισσας
μας.

Καμία δίωξη στους 4
συλληφθέντες και στη 1
συλληφθείσα.
Ανοιχτή Συνέλευση Αγώνα Άνω Πόλης

