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Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης εφάρμοσε τις προεκλογικές του υποσχέσεις περί
πάταξη της ανομίας και επιβολής της νομιμότητας. Έτσι στις 20/12 μπάτσοι
εισβάλλουν στην κατάληψη Βίλλα Αμαλίας καισυλλαμβάνουν 8 άτομα. Μετά από
λίγες μέρες με “πρόσχημα” τους μικροπωλητές εισβάλουν στα πολιτικά στέκια της
ΑΣΟΕΕ και τα εκκενώνουν. Στις 9/1 σύντροφοι ανακαταλαμβάνουν τη Βίλλα
Αμαλίας και μέσα σε δυο ώρες όλος ο κατασταλτικός μηχανισμός επιστρατεύεται
και με μια κινηματογραφική εισβολή ξαναμπαίνουν στη Βίλλα συλλαμβάνοντας 93
συντρόφους.Αργότερα την ίδια μέρα όλως τυχαίως μετά από ανακοίνωση της
φασιστοσυμμορίας της Χ.Α. εισβάλουνστην Κατάληψη Σκαραμαγκά.
Το κράτος στοχευμένα και μεθοδευμένα υλοποιεί το σχέδιό του που δεν είναι άλλο
από τον ολοκληρωτισμό και την πληρη υποτιμηση μας σαν εργατικη ταξη.
Καταστρέφει οποιαδήποτε δομή προάγει την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την
αλληλεγγύη και λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στον στον πληρη εκφασισμό της
κοινωνίας. Ο Δένδιας μαζι με μικροαστους και τις εφεδριες τις Χρυσης Αυγης
μιλαει για “κεντρα ανομιας”. Αν εστία ανομίας είναι αυτοοργανωμένοι χώροι τότε
ναι θα σπείρουμε παντού τέτοιες εστίες που λειτουργούν αντιεμπορευματικά,
αντιιεραρχικά, στέκονται δίπλα στο πιο εξαθλιωμένο κομμάτι της εργατικής τάξη
τους μετανάστες, και αποτελούν πυρήνες αντίστασης ενάντια στον κοινωνικό
κανιβαλισμό.
Το πρόβλημα με όλους μας είναι ότι πολεμάμε τον σύγχρονο φάσιμο δίχως να
σκύψουμε το κεφάλι μέσα από καταλήψεις, στέκια, αντιφασιστικές συνελεύσεις με
την φαντασία μας, τις υποδομές μας και την επιλογή μας να εργαζόμαστε
συλλογικα.Ναι συλλογικά γιατί εμείς δεν κοιτάμε τον κόλο μας.
Νοικοκυραίοι - φασιστές - αφεντικά και μπάτσοι δεν μας τρομαζετε. Στεκόμαστε
απέναντι σας με ταξική αξιοπρέπεια γιατί δεν καταθέσαμε στην Ιστορία πάρα μια
βεβαιότητα ότι διαλέξαμε στρατόπεδο που μας επιβάλει η ηθική ,η συνείδηση και
το ταξικό μας συμφέρων
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