ΜΕΣΑ ΑΠ’ TA ΔΕΛΤΙΑ
ΜΙΛΑEI Η ΑΣΤΥΝΟMIA
ΕΔΏ ΚΑΙ ΔΎΟ ΧΡΌΝΙΑ όλων των ειδών οι κρατικοί
ρουφιάνοι κλαίνε στα κανάλια για την ανθρώπινη ζωή.
Πότε για τον κορονοϊό, πότε για τον πόλεμο, πότε για
την οπαδική βία, πότε για τα τρόφιμα που δεν φτάνουν
για όλους και πότε για τις παιδοκτονίες. Καθώς το ένα
σκάνδαλο διαδέχεται το επόμενο με ρυθμούς πολυβόλου, το αστυνομικό δελτίο έχει γίνει το μοναδικό
θέμα συζήτησης παντού. Κι όμως, παρά την φιλότιμη
προσπάθεια να μας πείσουν για το αντίθετο, το επίδικο αυτών των συζητήσεων δεν είναι ούτε η ανθρώπινη ζωή ούτε η «μάχη ενάντια στη βία». Ο ασταμάτητος
βομβαρδισμός μας με ανατριχιαστικές περιγραφές και
σκάνδαλα έχει συγκεκριμένες πολιτικές λειτουργίες:
Την στοχοποίηση της εργατικής τάξης ως την πηγή
όλων των κακών.
Την αποδοχή των αστυνομικών δελτίων ως εργαλείο
κατανόησης του κόσμου.
Το χτίσιμο ενός εθνικού κορμού έτοιμου να κατασπαράξει όποιον δεν κάθεται ήσυχα.

Λένε «δείτε πόσο σκατά είναι η εργατική τάξη» και
εννοούν «δείτε πόσο τους αξίζει να τους λιώσουμε».
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΡΆΤΟΣ έχει σχέδια για μας και δεν
χάνει ευκαιρία να μας τα τρίψει στη μούρη. Απ’ το ρεπερτόριο της καθημερινής μας ενημέρωσης αντηχούν
οι κρατικές εντολές: Οι εργάτες να δείξουν κατανόηση για τ’ αφεντικά τους. Οι γυναίκες να πειθαρχηθούν
εκ νέου στην εργασία του νοικοκυριού και της μητρότητας. Τα κορίτσια να μην πολυκυκλοφορούν. Οι
μαθητές να αγαπάνε τα θρανία και τις μάσκες τους. Η
νεολαία των εργατογειτονιών να βρίσκεται διαρκώς
υπό αστυνομικό έλεγχο. Και όλοι μαζί να συμμορφωθούμε στην προετοιμασία για πόλεμο.
Η «ΕΥΑΙΣΘΗΣΊΑ» ΤΩΝ ΡΟΥΦΙΆΝΩΝ για την πάρτη μας είναι η κρατικά οργανωμένη απειλή εναντίον
μας. Είναι η προετοιμασία μας για τις θυσίες που θα
κληθούμε να κάνουμε για λογαριασμό του ελληνικού
καπιταλισμού.

Την ανάδειξη της κρατικής αγκαλιάς ως τη μόνη διέξοδο στα προβλήματά μας.
Την επιτήρηση και πειθάρχηση της εργατικής δύναμης στα νέα δεδομένα της κρίσης.
Την εμπέδωση της μίας και μοναδικής κρατικής
«αλήθειας» και τον συντονισμό όλων με αυτήν.
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