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świadków w procesie przeciwko Rewolucyjnej Organizacji 17 Listopa-
da.

• W lipcu 2010 r. ta sama grupa zastrzeliła 37-letniego dziennikarza śled-
czego Sokratesa Goliasa, redaktora bloga Troktiko, powiaz̨anego z po-
licja ̨ i agencja ̨ antyterrorystyczna.̨ Było to spełnienie gróźb wysuwa-
nych już wcześniej przez SR pod adresem mainstreamowych dzien-
nikarzy, którym grupa zarzucała reprodukowanie państwowej propa-
gandy. Prawie zabójcze okazały sie ̨ strzały oddane przez bojowników
Walki Rewolucyjnej do 21-letniego Diamandisa Mantzounisa, policjan-
ta strzegac̨ego Ministerstwa Kultury na terenie Exarchii. Atak miał
miejsce 5 stycznia 2009 r. i stanowił bezpośrednia ̨ zemste ̨ za policyjne
zabójstwo 16-letniego Alexisa Grigoropulosa do jakiego doszłomiesiac̨
wcześniej,

• 6 grudnia 2008 r. również na terenie Exarchii, stanowiac̨ej bastion
ateńskich anarchistów. Mantzounis przeżył dziek̨i szybkiej reakcji
lekarzy i zabiegowi operacyjnemu. Gdy doszedł do siebie zrezygnował
ze służby w policji.

• 25 czerwca 2010 r. wwybuchu paczki przesłanej do greckiegoMinister-
stwa Porzad̨ku Publicznego zginał̨ doradcaministra Giorgos Vassilakis.
Nikt nie wział̨ odpowiedzialności za ten atak.

• 7 czerwca 2016 r. Grupa Zbrojnej Milicji zastrzeliła na Exarchii nar-
kotykowego dilera albańskiej mafii, który dźgnał̨ nożem anarchiste ̨ z
kawiarnio-ksieg̨arni Vox.

Grecja w Ogniu
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Deklaracja odpowiedzialności za
egzekucje ̨ neonazistów ze Złotego
Świtu

„Nie zwalczamy faszyzmu razem z rzad̨em, lecz wbrew niemu.
Wiemy, że żaden rzad̨ nie chce tak naprawde ̨ zmiażdżenia faszy-
zmu, ponieważ burżuazja zmuszona jest uciekać sie ̨do niego, za
każdym razem gdy władza wyślizguje jej sie ̨ z rak̨”
Buanaventura Durruti

Hiszpański anarchista, członek anarcho-syndykalistycznej konfederacji
pracy (CNT). Należał do zbrojnej organizacji Los Solidarios (Solidarni).
Członek Iberyjskiej Federacji Anarchistycznej (FAI). Organizował próbe ̨
egzekucji hiszpańskiego króla. Uczestniczył w powstaniu zbrojnym w 1933.
Współzałożyciel nowego porzad̨ku, który po barcelońskich represjach
zwiaz̨anych z frankistowskim zamachem stanu, uwolnił Katalonie ̨ i wiek̨sza ̨
cześ̨ć Aragonii, ustanawiajac̨ tam komunizm wolnościowy. Został zabity
w listopadzie 1936 podczas obleż̨enia Madrytu przez frankistowskich
faszystów.

Ludowe Bojowe Siły Rewolucyjne przyjmuja ̨odpowiedzialność za politycz-
na ̨ egzekucje ̨ faszystowskich członków neonazistowskiej partii Złoty Świt,
którzy strzegli jej biur w północnym rejonie Aten w Neo Iraklio. Zaatako-
waliśmy w odwecie za morderstwo Pavlosa Fyssasa, popełnione w Keratsini
przez członka Złotego Świtu Roupakiasa i inne szumowiny należac̨e do partii
neonazistowskiej. Atak ten dedykujemy również wykluczonemu proletaria-
towi z Afryki i Azji, wszystkim imigrantom doświadczajac̨ym zniewag, któ-
rzy sa ̨ ciag̨łym celem rasizmu, służac̨ego podtrzymaniu niskiej ceny ich siły
roboczej. Morderstwo Fyssasa jest punktem zwrotnym, ponieważ stało sie ̨
najważniejszym wydarzeniem kampanii morderstw Złotego Świtu, który na
przestrzeni ostatnich dwóch lat, a zwłaszcza po jego wejściu do burżuazyjne-
go parlamentu, cieszył sie ̨ pobłażaniem władzy wobec dokonywanych przez
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te ̨partie ̨ zabójstw i pobić imigranckich robotników, pobić i aktów przemocy
przeciwko Lewicy i antyautorytarystom, a wszystko to pod pełna ̨ ochrona ̨
„demokratycznej” policji.

Potomstwo Efialtesa (wojownik który zdradził greków walczac̨ych pod
Termopilami – przyp. tłum.), Piliosa Gousisa (zdradził greków podczas oble-̨
żenia miasta Mesolongi przez Turków – przyp.tłum.) i Nenoksa, potomstwo
niemieckiej okupacji wspieranej przez Tsoliades (oddziały greckiej Gwardii
Narodowej /Evzoni/ – szwadrony śmierci używane przez Niemców do
zwalczanie oddziałów EAM-ELAS czyli partyzantki komunistycznej – przyp.
tłum.), Iksów (paramilitarna milicja skrajnej prawicy monarchistycznej
znana jako Organizacja X, współpracujac̨a z hitlerowskim okupantem
przeciwko komunistom – przyp. tłum.), batalionu oficerskiego i kolabo-
rantów, bed̨zie eksterminowane i zostanie wysłane do nowego Meligalas
(miejscowość, gdzie we wrześniu 1944 r. ELAS dokonała masakry kilkuset
greckich hitlerowców – przyp. tłum.) i żadna „demokratyczna” policja
nie zdoła ich ochronić. Bojownicy Ludowych Bojowych Sił Rewolucyjnych
przeprowadzili atak pomimo faktu, że biura Złotego Świtu w N.Iraklio
znajduja ̨ sie ̨ w pobliżu posterunku policji, gdyż ci chełpliwi tchórze ze Z.Ś,
szukaja ̨ ochrony, starajac̨ sie ̨ być jak najbliżej zbrojnych psów reżimu -
policji, która z nimi współpracuje. Także ich centralne biura w Mesogion
mieszcza ̨ sie ̨ po drugiej stronie ulicy na przeciwko akademii policyjnej w
parku Chorofylakis.

Postanowiliśmy zaatakować pionki, szeregowych wykonawców, a nie sa-
mych członków parlamentu, ponieważ chcemy przekazać nastep̨ujac̨a ̨ wia-
domość: podczas rzekomego „rozwiaz̨ywania” Złotego Świtu nie do końca
było jasne kim sa ̨ członkowie tej partii. Teraz powinno być to już jasne dla
wszystkich, era ichwymówek i usprawiedliwień dobiegła końca. Od tej chwili
każdy kto sie ̨do nich zbliża staje sie ̨współodpowiedzialny. Ktokolwiek decy-
duje sie ̨zostać ich zwolennikiem, trzymać z nimi albo pojawiaćw ich biurach,
ściag̨a na siebie konsekwencje tej tożsamości.

Jeśli ktokolwiek spotka sie ̨ teraz z przemoca ̨ wymierzona ̨ w emigrantów,
lewicowców i anarchistów, jeśli znów zdarzy sie ̨ jakiś rasistowski incydent,
odpowiedzialność za to spadnie wyłac̨znie na Złoty Świt, nawet jeśli jego lu-
dzie ukryja ̨ sie ̨ na posterunkach policji. Nie uznajemy alibi petenta, jakim
moga ̨ zasłaniać sie ̨ krec̨ac̨y sie ̨ koło nich ludzie, oni też sa ̨ nazistami, ciaż̨y
na nich przysieg̨a zdrajców, wychwalaja ̨ junte ̨ i bed̨ziemy traktować ich jako
wrogów ludu. Od tej chwili „nierozważni” wyborcy, lumpen-konserwatyści
z burżuazyjna ̨moralnościa ̨ nie moga ̨ liczyć na żadne alibi. To samo dotyczy
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wać i powstrzymywać buntowników, którzy wierza ̨w sens walki
zbrojnej.”

Zabójstwo Fountoulisa i Kapelonisa było jedynym przejawem aktywności
Bojowych Sił Rewolucyjnych, co pozwala przypuszczać, że - zewzgled̨ówbez-
pieczeństwa - były one jednorazowa ̨ inicjatywa,̨ powołana ̨ specjalnie na te ̨
okazje.̨ Nie można też wykluczyć, że za akcja ̨ stali doświadczeni partyzanci,
aktywni w innych organizacjach zbrojnych.

Był to najdotkliwszy, ale nie jedyny cios, zadany Złotemu Switowi przez
antyfaszystów. Poza licznymi starciami ulicznymi, warto wymienić także za-
mach na siedzibe ̨ Złotego Świtu w Aspropyrgos (niedaleko Aten) do jakiego
doszło 4 grudnia 2012 r. Bomba dynamitowa podłożona tam przez Front An-
tyfaszystowski/Nieformalna ̨Federacje ̨Anarchistyczna ̨(FAI) wyrwała dziure ̨
w ścianie i naruszyła kontygnacje ̨ całego budynku. Wśród długiej listy in-
nych ataków warto wymienić także:

• 13 lutego 2013 r. - wybuch bomby pod biurem Z.Ś. w Pireusie.

• 14 luty - wybuch bomby pod biurem Z.Ś. w Larissie.

• 12 sierpnia - podpalenie biura Z.Ś. przy ul. Filolau w Atenach.

• 22 sierpnia - podpalenie samochodu dostawczego firmy należac̨ej do
szefa korynckiego Z.Ś.

• 27 grudnia w ogniu staneł̨y dwie filie piekarni “Christou Bakery”, na-
leżac̨ej do żony Germenisa, posła Z.Ś.

• 12 lutego 2014 r. - podpalenie prywatnego mercedesa i firmowego va-
na braci Mitsakos oraz auta dostawczego Zorrasa, należac̨ych do ateń-
skiego Z.Ś.

• 2marca 2014 r. - “Rewolucyjna Akcja Antyfaszystowska” podpaliławej-
ście do biura prawnika Failosa Kranidiotisa, który pełni role ̨ ogniwa
komunikacyjnego mied̨zy Nowa ̨Demokracja ̨ a Złotym Świtem.

Zabójstwa polityczne stanowia ̨obecnie rzadkośćw arsenale greckich grup
zbrojnych.

• W czerwcu 2009 r. Sekta Rewolucjonistów zastrzeliła Nektariosa Savva-
sa, oficera agencji antyterrorystycznej, pilnujac̨ego domu jednego ze
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i para-państwem, jak również wyszczególnienie licznych aktów przemocy
przeciwko imigrantom. Celem komunikatu jest również wykazanie, że praw-
dziwym podłożem rasizmu jest kapitalistyczna polityka kraju, rozdzierane-
go przez ofensywe ̨ klasowa,̨ prowadzona ̨ pod szyldem programów oszczed̨-
nościowych.

Siły Rewolucyjne ogólnikowo przyznaja ̨ sie ̨ do zwiaz̨ku z ruchem antyau-
torytarnym, a anarchistów wymieniaja ̨ jako jedyne środowisko, “które ener-
gicznie rozprawia sie ̨ z faszystami oraz nieprzerwanie walczy z państwem
i kapitalistycznym porzad̨kiem”. Analiza klasowa, leżac̨a u podstaw całego
komunikatu pozwala stwierdzić oczywiste daż̨enie do obalenia kapitalizmu
i ustanowienia społeczeństwa bezklasowego.

Podobnie jak inne grupy partyzantki miejskiej i goszystowskie ruchy re-
wolucyjne lat 60-ych, BSR wysuwaja ̨ krytyke ̨ oficjalnej lewicy (która potep̨i-
ła egzekucje ̨ złotoświtowców), zarzucajac̨ jej hamowanie konfrontacji oraz
obrone ̨ parlamentaryzmu. Zdaniem partyzantów celem ruchu rewolucyjne-
go powinno być “organizowanie sie ̨do rewolucji”, czyli budowa infrastruktu-
ry zbrojnego oporu, atakowanie symboli systemu, dostarczanie alternatywy
dla “oportunistycznej polityki unikajac̨ej walki”, zwracanie szefom ich terro-
ru klasowego i “włac̨zanie wewłasne szeregi każdej przemocy, wypływajac̨ej
z dołów społecznych”, by zapobiec rozładowaniu konfliktów społecznych na
drodze kompromisu z władza.̨

Wobec licznych głosów potep̨iajac̨ych zabójstwo Giorgosa Fountoulisa i
Manosa Kapelonisa, jakiś czas później BSR zdecydowały sie ̨ opublikować ko-
lejny 21-stronicowy dokument, w którym bronili swojej akcji:

„Natychmiast po ataku na członków Złotego Świtu, pojawiło sie ̨
wiele głosówmówiac̨ych o prowokacji. Wielu ludzi podniosło pa-
nike.̨ Zaczel̨i snuć scenariusze, kto za tym stoi, mówili o szpie-
gach i prowokatorach. Mówili nawet, że za atak odpowiedzialni
sa ̨ sami członkowie Złotego Świtu. Panika nigdy nie jest dobrym
doradca ̨ w sprawach politycznych. Spodziewaliśmy sie,̨ że wy-
wołana burza spowoduje ośmieszenie autorów wszelkich plotek,
zwłaszcza po tym jak nasza organizacja przyznała sie ̨ do ataku.”
(…) „Od około dwudziestu lat nie wydarzył sie ̨żaden zbrojny akt
rewolucyjny, który nie byłby wyszydzony przez partie lewicowe.
Tym razem to anarchiści/ antyautorytaryści, mówia ̨ o „prowo-
kacji”, pokazujac̨ tym samym, że ich celem jest szerzenie defe-
tyzmu, represji oraz wspomaganie rzad̨u w usiłowaniu, by izolo-
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kół biznesowych, wspierajac̨ych ich „działalność charytatywna”̨. Oni wszy-
scy zostawili odciski pal-ców na nożach morderców. Tak czy siak, ten sam
los czeka grecka ̨ policje,̨ nie tylko dlatego, że 50% sił bezpieczeństwa gło-
suje na Złoty Świt, lecz ze wzgled̨u na ich ciag̨ła ̨ współprace ̨ w charakterze
ochroniarzy faszystów oraz psów kapitału. Nasz 9milimetrowy pocisk został
zamówiony przez Mihosa, ich przedstawiciela w parlamencie, który powie-
dział: „bed̨a ̨musieli użyć pocisków, żeby nas powstrzymać”.

Morderstwo Pavlosa Fyssasa popełnione w biały dzień na oczach świad-
ków, oznacza krew, która przelała czare ̨ goryczy. Na tle sytuacji ekonomicz-
nej jest ono echem trwajac̨ej społecznej wojny klasowej. W ten sposób niefor-
malna i niewidoczna wojna społeczna prowadzona dotad̨ z niska ̨ intensyw-
nościa,̨ przedarła sie ̨ do przestrzeni publicznej w drastyczny sposób. Odpo-
wiedzialność za to ponosi Złoty Świt, a w szczególności ich gangsterskie bo-
jówki z Nikei. Mocny cios, jakim była polityczna decyzja ZŚ by dokonać mor-
derstwa, które przeprowadzili rek̨ami Roupakiasa, ściag̨nał̨ na nich strach
przed rzekomym rozwiaz̨aniem (przez władze – przyp. tłum.).

Każdamyślac̨a osoba, obserwujac̨a cały proces ich „rozwiaz̨ywania” – oraz
ich przyszłej reaktywacji bocznymi drzwiami – widzi, że tak naprawde ̨nicze-
mu nie położono kresu, wrec̨z przeciwnie, wszystko dopiero sie ̨ zaczyna.

Rozwój wypadków mógłby potoczyć sie ̨ inaczej, gdyby morderca Roupa-
kias nie został aresztowany, zanim - jak działo sie ̨ to w przypadku wielu in-
nych zabójstw i pobić imigrantów - sprawcy ukryliby sie ̨ w mroku. Zabra-
kło mu jednak szcześ̨cia i został zatrzymany. Mimo to, od samego poczat̨ku
nie wahał sie ̨ ujawnić oficerom policji swojej politycznej przynależności do
Złotego Świtu, ponieważ, rzecz jasna, żywił nadzieje,̨ że bed̨zie kryty przez
policje ̨ i rzad̨, tak jak działo sie ̨ to już wielokrotnie podczas pobić, pchnieć̨
nożem i zabójstw imigrantów oraz innych aktów przemocy. Krycie morder-
ców przez policje ̨potwierdziła partnerka Fyssasa, która była świadkiem tego
dokonanego z zimna ̨ krwia ̨ zabójstwa i ciag̨le prosiła obecnych tam glinia-
rzy o pomoc. Ich odrażajac̨a obojet̨ność wobec jej ostrzeżeń, że „oni go zabi-
ja”̨, ich zimna obojet̨ność po morderczym ataku, pokazuje te ̨ niemożliwa ̨do
przeoczenia współprace ̨ z faszystami. Być może policjantka, która dokonała
aresztowania, mówiac̨ „bez noży chłopaki”, nie była wtajemniczona w plan
zabójstwa, i jedyne o czym wiedziała, to to że dojdzie do pobicia, na które
pozwoliła, jak miało to miejsce już niezliczona ̨ ilość razy podczas faszystow-
skich napaści. Co sie ̨ stało ze śledztwem dotyczac̨ym zachowania konkretnej
grupy reagowania Dias? Dlaczego Dendias (minister porzad̨ku publicznego
– przyp. tłum.) podważył zeznania świadków, mówiac̨ych, że aresztowania
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dokonała tylko jedna policjantka, podczas gdy reszta gliniarzy nie zrobiła
absolutnie nic, i dlaczego oświadczył, że „w aresztowaniu brali udział wszy-
scy policjanci obecni na miejscu”?

Dendiaswie, że faszyści i policja konsultowali sie ̨tamnamiejscuw sprawie
tego zabójstwa, jednak kryje ich, by gliniarze – a poprzez swoja ̨odpowiedzial-
ność polityczna ̨on sam–nie zostali oskarżeni omorderstwo. Cały świat to ro-
zumie. Uderzenie rzad̨u w faszystowska ̨„budowle”̨ to sposób władz na obni-
żenie napiec̨ia gniewu społecznego, wkład w eksploatacje ̨ i asymilacje ̨ ruchu
antyfaszystowskiego oraz wykorzystanie poległego Pavlosa Fyssasa. To rów-
nież próba zagarniec̨ia społecznego poparcia na własna ̨ korzyść. Polityczni
stratedzy uciekaja ̨sie ̨zatem do społecznej demagogii, by obrócić bieżac̨e wy-
padki w świetna ̨okazje ̨do wyborczego pozyskania i przejec̨ia bloku prawico-
wego, co stanowi rezultat rywalizacji w autorytarnym obozie przeciwników
rewolucji. Od płomiennych deklaracji walki po teorie ̨dwóch ekstremów (teo-
ria używana przez partie rzad̨zac̨e do relatywizowania przemocy radykalnej
lewicy i zrównywania jej z terrorem faszystów, w celu ukrycia istnienia prze-
mocy państwa i kapitalizmu – przyp. tłum.), polityczny świat burżuazji po-
zostaje zdeterminowany i daż̨y do bezlitosnej wojny z nieposłusznym prole-
tariatem. Wojny, która zabezpieczy pokój klasowy, gwarantujac̨y polityczna ̨
normalizacje ̨ umożliwiajac̨a ̨ rozwój inwestycyjny.

Historyczna lekcja uczy nas, że faszyzmu nie niszczy sie ̨ w parlamencie
przy pomocy ustaw, gdyż jest on zawsze niszczony w walce, która rozgrywa
sie ̨ na ulicach. Uczy nas, że demokracja burżuazyjna zamiast walczyć z fa-
szyzmem zawsze starała sie ̨ kontrolować go do własnych celów, że faszyzm
jest tworzywem w rek̨ach kapitalizmu, że faszyści wbrew swoim ambicjom,
nigdy nie byli na tyle autonomiczni, na ile by sobie tego życzyli.

Faszyści Złotego Świtu zawsze byli równoległymi towarzyszami podróży
i politycznymi konkurentami Nowej Demokracji. Obie opcje, o tych samych
korzeniach politycznych, maszerowały na przemian stajac̨ mied̨zy soba ̨ do
autorytarnej rywalizacji lub zawierajac̨ wspólne układy. Faszyści zawsze by-
li profesjonalnymi kłamcami, wielkimi politycznymi kameleonami, lecz bez
wzgled̨u na to jak czes̨to zmienialiby swoje koszulki nie powinno to ich wy-
bielać w niczyich oczach. Jako nieskruszeni kolaboranci w czasach okupa-
cji, a dziś rozpruwacze z nożami nie powinni oni trafiać do wiez̨ień. Należy
poddawać ich egzekucjom. Antyfaszyści, jako niezależne i elastyczne siłymu-
sza ̨niszczyć faszystóww sposób dosłowny, poprzez samodzielne działanie w
każdej dzielnicy, w każdym miejscu, nie zostawiajac̨ żadnego pola państwu,
odrzucajac̨ ograniczanie sie ̨do kontr-informacji czy skarg i petycji dajac̨ych
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Posłowie
Tłumaczenie komunikatu Bojowych Sił Rewolucyjnych (BSR) nie było
łatwym zadaniem. Problemów przysparza kiepska jakość wersji angielskiej
oraz cechy samego tekstu, ges̨to nabitego odniesieniami do zazwyczaj nie-
znanych polskiemu czytelnikowi wydarzeń. Bez ich znajomości komunikat
staje sie ̨ niezrozumiały. Z tego wzgled̨u postanowiłem dodać szereg przypi-
sów omawiajac̨ych wybrane fakty. Cześ̨ć z nich umieściłem bezpośrednio
w tekście, natomiast tam gdzie wymagały one szerszego omówienia umie-
ściłem odnośnik do słowniczka historycznego znajdujac̨ego sie ̨ na końcu
broszury. Dziek̨i temu komunikat może służyć za swoiste wprowadzenie
i przewodnik po ges̨tej siatce historycznych odniesień, dajac̨ych lepsze
rozeznanie w kontekście i warunkach rozwoju greckiego antyfaszyzmu.

Osobnym problemem sa ̨ zawarte w komunikacie patriotyczne akcenty z
powodu kórych został on nieprzychylnie przyjet̨y przez greckie środowisko
anarchistyczne i nie kolportowano go zbyt szeroko. Bojowe Siły Rewolucyjne
(BSR) nazywaja ̨ komunistyczna ̨ ELAS “naszymi przodkami, patriotycznymi
partyzantami” oraz podkreślaja,̨ że Grecja “nigdy nie należała do Greków” i
podlega “kolonialnym rzad̨om okupacyjnym”. Jednocześnie stwierdzaja,̨ że
“tożsamość narodowa zawsze była pułapka ̨ służac̨a ̨ zagwarantowaniu poko-
ju mied̨zy klasami”. Ta zastanawiajac̨a sprzeczność wydaje sie ̨ świadczyć o
światopoglad̨owej niejasności tej grupy, a być może jest odbiciem pomie-
szania ideowego, panujac̨ego w niektórych środowiskach greckiego anarchi-
zmu, które gloryfikuja ̨ komunistyczna,̨ prostalinowska ̨ ELAS i OPLE. Mimo
tych wszystkich zastrzeżeń uznałem, że gdy w gre ̨ wchodzi tak szczególne
wydarzenie jak zabójstwo polityczne warto podjać̨ próbe,̨ by dowiedzieć sie ̨
kim sa ̨ i jak myśla ̨ ludzie, którzy go dokonali.

Naturalnie nasuwa sie ̨pytanie do jakiego nurtu przynależa ̨bojownicy BSR,
o jaka ̨wizje ̨ przyszłości walcza?̨ Niestety w komunikacie znajdziemy na ten
temat niewiele informacji.

Jego główny atut to szczegółowa rekonstrukcja rozwoju greckiego neofa-
szyzmu, od czasu dyktatury “czarnych pułkowników” po kariere ̨ politycz-
na ̨ Złotego Świtu, omówienie jego powiaz̨ań z rzad̨ami Nowej Demokracji
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Polityka Papandreu wobec Exarchii tylko nieznacznie różniła sie ̨ od działań
poprzednich rzad̨ów. Mimo ułaskawienia trójki anarchistów Filippasa Kyrit-
sisa, KyriakosaMoirasa i Giannisa Skandalisa władze - wbrewwcześniejszym
zapewnieniom - nie zlikwidowały znienawidzonych policyjnych oddziałów
MAT, służac̨ych do tłumienia zamieszek.

Mimo poczat̨kowych sukcesów i dużych nadziei jakie wiaz̨ała z nim cześ̨ć
społeczeństwa (sympatyzowała z nim nawet partyzantka miejska z Organi-
zacji 17 Listopada), rzad̨ Papandreu zatonał̨ pod naporem afer korupcyjnych
z udziałem ministrów i samego Papandreu. Z końcem Zimnej Wojny, Pasok
stracił swój lewicowy charakter i przeobraził sie ̨ w partie ̨ neo-liberalnych
technokratów, prowadzac̨ polityke ̨pożyczek, cieć̨ socjalnych i wdrażania ra-
bunkowych reform narzuconych przez mied̨zynarodowe instytucje finanso-
we.
LAOS - Ludowe Zgromadzenie Prawosławne (czyt. Laikos Orthodoxos Sy-

nagermos) – grecka skrajnie prawicowa i nacjonalistyczna partia polityczna
założona przez Georgiosa Karatzaferisa 14 września 2000 roku. W wyborach
do greckiego parlamentu 7 marca 2004 roku zdobyli 2,2% (próg wyborczy
wynosi 3%) i nie dostali sie ̨ do parlamentu. Kilka miesiec̨y później podczas
wyborów do Europarlamentu zdobyli 4,2% i tym samym wprowadzili 1 de-
putowanego. W przedterminowych wyborach 2007 zdobyli 10 mandatów w
greckim parlamencie. W wyborach parlamentarnych w październiku 2009
zdobyła 15 mandatów.

LAOS postuluje zapobieżenie wstap̨ieniu Turcji do Unii oraz ostra ̨ polity-
ke ̨ imigracyjna.̨ Sprzeciwia sie ̨ nadawaniu greckiego obywatelstwa osobom
spoza kreg̨u kultury europejskiej. Jest przeciwny aborcji i prawnemu usank-
cjonowaniu zwiaz̨ków osób tej samej płci. Protestuje przeciw usuniec̨iu in-
formacji o wyznaniu z greckich dowodów osobistych. Przewodniczac̨y LAOS
w wypowiedziach publicznych czes̨to daje wyraz przekonaniom antykomu-
nistycznym oraz przywiaz̨aniu do tradycji walki zbrojnej z lewica,̨ majac̨ej
miejsce tuż po II wojnie światowej. LAOS dysponuje w Grecji własnym, samo-
wystarczalnym ekonomicznie, ogólnogreckim programem TV “Thle Asti”,
emitujac̨ym dużo publicystyki ekonomicznej i społecznej, chet̨nie oglad̨a-
nym przez wszystkie opcje polityczne.
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im złudzenie, że wywieraja ̨polityczny nacisk. By rozwijać bojowe zaangażo-
wanie, odkrywaćmetody, etapy i taktyki realizowane radykalnymi środkami,
bez wahania należy sieg̨ać po wszystko co ku temu niezbed̨ne i użyteczne.
Nie tracac̨ z pola widzenia antyautorytarnej walki grecki ruch wywrotowy
musi przejść do fizycznej destrukcji infrastruktury Złotego Świtu i koordy-
nowanego ataku przeciw jego członkom, całej hierarchii, liderom, przywód-
com komórek, żołnierzom i centaurom. Otwierajac̨ im głowy młotem, ucina-
jac̨ rek̨e ̨ sierpem, by dać tym samym przykład.

Pamieć̨ Klasowa: Trampolina rewolucji
społecznej
We wrześniu 2013 sondaże sfabrykowanych pytań i z góry narzuconych od-
powiedzi pokazały rosnac̨a pozycje ̨Złotego Świtu, plasujac̨ego sie ̨na trzecim
miejscu. Telewizyjny dialog zakomunikował procesy i zwiastuny możliwej
współpracy rzad̨owej koalicji Złotego Świtu i N.D.

Jednak bezwzgled̨u na to jak bardzo by tego chcieli, Złotego Świtu niemoż-
na brać na „poważnie”. Niezmienna ̨cześ̨cia ̨ich DNA jest tradycyjnymilitary-
styczny faszyzm. Przemoc nie jest dla nich instrumentalnym środkiem, lecz
celem samym w sobie. Widzac̨ wzrost swo jego „antysystemowego” wpływu,
złotoświtowcy poczuli sie ̨ośmieleni i postanowili rozszerzyć obszar swojego
działania. Na poczat̨ku września zaatakowali w Peramie zwiaz̨kówców PA-
ME (centrala zwiaz̨kowaWszechrobotniczy Front Bojowy - przyp. tłum.), do-
trzymujac̨ swojej umowy z armatorami. Policja jedynie sie ̨ przyglad̨ała, co
nie powinno zaskakiwać skoro 50% z nich to wyborcy Złotego Świtu oraz jak
wyjaśniliśmy wcześniej również jej członkowie. Zaledwie nastep̨nego dnia
członkowie Z. Ś. dostali posady zwiaz̨kowe w strefie stoczniowej.

Kolejne dni po ataku w Peramie przyniosły zapowiedź militarystycznego
show w miejscu, które stanowi ich specjalność – grobowcu ich politycznych
przodków i kolaborantów z SS. Każda szumowina faszystowskiego państwa i
para-państwa czuje sie ̨w Meligalas dobrze. (Co stanowi doskonała ̨okazje ̨by
na nowo wypełnić go trupami). Udomowiony pies, teraz rozszalały z podnie-
cenia, gryzie rek̨e ̨ swego pana. Rojalistyczne zbiry i zwolennicy junty, dzieci
oficerów Batalionu [Bezpieczeństwa] oraz wyborcy ND i LAOS-u. Nie ma już
widocznych ograniczeń dla ich taktyki politycznej, dla jawnegomordowania
wszelkich przeciwników politycznych lub wrogów rasy.

7



Odkad̨ Złoty Świt wszedł do burżuazyjnego parlamentu w wyborach 2012,
a zwłaszcza ostatnio (komunikat ukazał sie ̨ pod koniec 2013 r. przyp. tłum.),
dramatycznie wzrosła liczba przypadków przemocy rasowej, popełnianych
przez członków tej partii. Gdy nasiliły sie ̨ pobicia i ataki nożowników, ich
sprawcy zaczel̨i także okradać biednych, imigranckich robotników. W wielu
przypadkach przychodzili jako policja, by sprawdzić papiery i pozwolenie
na pobyt. Kiedy indziej działali wyrec̨zajac̨ w tym policje,̨ przy jej tolerancji,
sprawdzajac̨ imigranckie zezwolenia handlowe, tak jak miało to miejsce w
lecie ubiegłego roku w Rafina, gdzie zniszczyli stoiska handlowe prowadzo-
ne przez imigrantów, lub gdy szukali cudzoziemskich robotnikóww szpitalu
Kalamata, majac̨ nadzieje, że znajda ̨wśród nich nieubezpieczonych pracow-
ników. (Imigranci czes̨to pracuja ̨w urag̨ajac̨ych warunkach. W 2013 r. za ze-
branie tony pomarańczy dostawali 8-12 euro. Nagminne było niewypłacanie
im pensji i grożenie deportacja.̨ W kwietnu 2013 r. w mieście Manolada, wła-
ściciel gospodarstwa postrzelił 28 meż̨czyzn z Bangladeszu, którzy domagali
sie ̨ zwrotu zaległych wypłat - przyp. tłum.)

Oto główne przypadki ich „patriotycznych”, „wielko-greckich” działań w
ostatnim roku:

• 3 stycznia 2013 – pobicie EgipcjaninawPireusie przez trzechmeż̨czyzn
z emblematami Z.Ś.

• 25 stycznia – wtargniec̨ie 7 faszystów z młotkami, gazem i nożami do
domu Pakistańczyka w Peristeri, skad̨ zabrali laptop, telefon komórko-
wy i 40 euro.

• 14 lutego – Atak na 3 Pakistańczyków w Iarepetra na Krecie dokonany
przez 7 członków Z.Ś. Morderstwo Pakistańczyka Shehzada Lupmana
w Petralonie gdy szedł do pracy.

• 31 marca – atak 6 faszystów na 3 imigrantów w Atenach.

• 10 maja w Chania neonaziści podpalili dom należac̨y do Romów – Kasi-
diaris nazwał Romów ludzkimi śmieciami.

• 12 maja znów w Chani na terenie starego portu pobito 3 Marokańczy-
ków.

• 13 maja w Atenach neonaziści zaatakowali 15-letniego Afgańczyka ka-
leczac̨ mu twarz zbita ̨ butelka.̨
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Partie polityczne i organizacje
ELAS – Ellinikos Laikos Apeleftherotikos Stratos czyli Greckie Ludowe Wy-
zwoleńcze Wojsko – masowa formacja partyzancka, zwiaz̨ana z Narodowym
FrontemWyzwoleńczym (EAM), czyli lewicowa,̨ republikańska ̨ siła ̨politycz-
na,̨ powołana ̨ w 1941 przez Komunistyczna ̨ Partie ̨ Grecji (KKE) i trzy inne,
małe partie. Była to najsilniejsza i najbardziej aktywna formacja greckiego
ruchu oporu, jedyna zdolna do samodzielnego działania niezależnie od po-
mocy aliantów.
NOWADEMOKRACJA (NeaDimokratia, ND) – grecka partia konserwatywno-

liberalna, centroprawicowa, neoliberalna. Założona 4 października 1974
r. przez Konstandinosa Karamanlisa. Była nastep̨czynia ̨ istniejac̨ej przed
1967 Unii Narodowo Radykalnej. W latach 1974-1981, 1990-1993 oraz
2004-2009 partia rzad̨zac̨a. W latach 1997-2009 przewodniczac̨ym partii był
Konstantinos Karamanlis – bratanek jej założyciela. Od 30 listopada 2009
przewodniczac̨ym jest Antonis Samaras.

16 września 2007 wygrała wybory parlamentarne, uzyskujac̨ z poparciem
41,84% 152 miejsca w 300-osobowym parlamencie. W wyborach parlamen-
tarnych w październiku 2009 poniosła porażke,̨ zdobywajac̨ 33,48% głosów
(91 mandatów), w wyniku czego przeszła do opozycji. Trzy lata później wy-
grała wybory zdobywajac̨ 18,65% głosów. Przez blisko cztery dekady Grecja ̨
na przemian rzad̨ziła Nowa Demokracja i Pasok.
PASOK - Ogólnogrecki Ruch Socjalistyczny lub Panhelleński Ruch Socja-

listyczny – grecka partia centrolewicowa. Założona w 1974 przez Andreasa
Papandreu. Rzad̨zac̨a w latach 1981–1990, 1993–2004 oraz od 2009 do 2011.
Nasłynniejsza postać Pasoku to jej założycieł Andreas Papandreu, ważna po-
stać greckiej polityki. Kierował partia ̨w latach 1974–1996 oraz stanał̨ na cze-
le rzad̨u, który objał̨ władze ̨ w 1981 r. uruchamiajac̨ program lewicowych
reform: umożliwił komunistycznym uchodźcom powrót do kraju, wzmocnił
prawa pracownicze oraz prawa kobiet, nacjonalizował “problematyczne” za-
kłady, sprzyjał rozwojowi kooperatyw rolniczych, itp W polityce zagranicz-
nej Papandreu lawirował zwlekajac̨ z realizacja ̨ swojej wyborczej obietnicy
zamkniec̨ia amerykańskich baz w Grecji. Ostatecznie doszło do tego kilka
lat później. Chociaż Papandreu ochłodził relacje z NATO nie odważył sie ̨ jed-
nak opuścić sojuszu. Wetował sankcje wobec ZSRR nałożone przez Zachód w
zwiaz̨ku z sytuacja ̨w Polsce w 1981 r. oraz krytykował porozumienia z Camp
David, popierajac̨ Arafata i OWP. Rzad̨ Pasok utrzymywał otwarte stosunki
dyplomatyczne z Kuba ̨ i Libia ̨ Kadaffiego, który finansowo wspierał Pasok.
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Okupacja Politechniki Ateńskiej w 1995 roku
W 1995 roku doszło do aresztowań wśród anarchistów w Atenach i Saloni-
kach. Czterech ateńskich towarzyszy zostało oskarżonych o trzy napady
zbrojne. Marinos, znany bojownik, rozpoczał̨ strajk głodowy, domagajac̨
sie ̨ zwolnienia z wiez̨ienia. Na poczat̨ku stycznia 1996 r., po 61 dniach
głodówki zapadł w śpiac̨zke.̨ W tym czasie grupy anarchistów rozoczeł̨y
okupacje ̨ ateńskiego biura Amnesty International oraz Zwiaz̨ku Prawników
Ateńskich, domagajac̨ sie ̨ spełnienia żad̨ań Marinosa. Dziek̨i temu, pod
koniec stycznia, anarchista wyszedł ostatecznie na wolność.

W lipcu 1995 r. dwaj inni, w tym Spiros Dapergolas, wydawca nowego pi-
sma anarchistycznego “Alpha”, zostali aresztowani podczas napadu rabun-
kowego. Czwartego towarzysza Kostasa Kalamerasa, aresztowano na podsta-
wie zeznań, które wymuszono brutalnym przesłuchaniem od innej osoby za-
mieszanej w sprawe.̨ Policja próbowała powiaz̨ać go z aresztowanymi, wy-
korzystujac̨ fakt, że jako znany działacz ruchu dysponował wieloma znajo-
mościami i kontaktami. W listopadzie Kalameras rozpoczał̨ głodówke,̨ dzie-̨
ki czemu 21 grudnia wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji. W tym czasie
solidarnościowy ruch anarchistyczny nie zasypywał gruszekwpopiele. Urza-̨
dzanomarsze i wiece solidarności z aresztowanymi towarzyszami. W Saloni-
kach rozpoczet̨o okupacje ̨ wydziału teologii, po tym jak tamtejsza demon-
stracja przerodziła sie ̨w starcia z policja,̨ której atak anarchiści odparli przy
pomocy koktajli 16-17 listopada 1995 r. ich towarzysze w stolicy rozpoczel̨i
okupacje ̨ Politechniki Ateńskiej w proteście przeciwko uwiez̨ieniu towarzy-
szy Georga Balafasa, Georga Kritikopoulosa i Odyseusza Kambourisa (którzy
odsiadywali wyroki 5-12 lat) oraz Kostasa Kalamerasa, którywówczas prowa-
dził swój strajk głodowy już od tygodnia. Okupujac̨y solidaryzowali sie ̨ także
z buntem w wiez̨ieniu Koridallos. Gdy władze uczelni zgodziły sie ̨ na inter-
wencje,̨ na teren Politechniki weszły specjalne jednostki policji, które pobiły
znajdujac̨ych sie ̨ tam anarchistów. Kilkanaście osób zostało poważnie ran-
nych. Władze aresztowały 515 osób z których zdecydowały sie ̨ wypuścić 80
niepełnoletnich. Pozostałych oskarżono o posiadanie materiałów wybucho-
wych, konspirowanie, aktywny udział w zamieszkach, a nawet usiłowanie
zabójstwa policjanta.
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• 25 maja w Salonikach 2 ludzi na motorach pchneł̨o nożem imigranta z
Rwandy, a tego samego dnia grupa faszystów zaatakowała Irakijczyka
w A.U. Th.

• 1 lipca w Pagkrati, do autobusu linii 732 wsiadły 2 osoby, które zaczeł̨y
bić imigrantów z Afryki krzyczac̨ „Molon Labe”(grecki okrzyk patrio-
tyczny - przyp.tłum.).

• 2 czerwca w Egaleo grupa 12-13 faszystów zaatakowała domy imigran-
tów.

• 12 lipca 4 ludzi przedstawiajac̨ych sie ̨jako oficerowie policji „odwiedzi-
ło” 4 Pakistańczyków. Gdy imigranci zaczel̨i wyjaśniać, że maja ̨ważne
papiery intruzi zaczel̨i ich bić krzyczac̨, że sa ̨ członkami Złotego Świ-
tu. To samo wydarzyło sie ̨ 21 lipca w Tavros gdy 6 osób podajac̨ych sie ̨
za oficerów policji wtargneł̨o do domu imigrantów by sprawdzić ich
papiery. Napastnicy zaczel̨i bić swoje ofiary po czym ukradli im port-
fele, zezwolenia na prace,̨ a nawet sprzet̨y gospodarstwa domowego.
Krzyczeli, że należa ̨ do Z.Ś.

W wielu przypadkach policja starała sie ̨ zniechec̨ać imigrantów do wysu-
wania zarzutów, w innych kryła faszystów zatrzymujac̨ imigrantów, którzy
nie mieli ważnych dokumentów. W 2012 miały miejsce 154 przypadki prze-
mocy rasowej ze strony członków Złotego Świtu i innych faszystów. Nie za-
pomnieliśmy o brutalnym pobiciu egipskiego robotnika na targu rybnym w
Keratsini, ani o pogromie i zabójstwie imigranta w K.Patisia w 2011 r. po
tym jak afgańczyk zamordował greckiego obywatela Kantarisa. Zdaniem Z.Ś.
imigranci ponosza ̨ zbiorowa ̨ odpowiedzialność za przestep̨czość. Jednak ni-
gdzie na świecie nie ma ona rasowej tożsamości, bierze sie ̨ bowiem z kapita-
lizmu, jest jego rezultatem, wynikiem wyalienowanej świadomości i ned̨zy.
Ignorujac̨ fakt, że przestep̨stw dopuszczaja ̨ sie ̨ tylko niektórzy imigranci, ra-
sistowskie szumowiny z Z.Ś. pozostaja ̨ ślepe na przestep̨stwa Greków, takie
jak sprawa mordercy z Xanti, który zabił młoda ̨ kobiete ̨ i miał już na kon-
cie jeden wyrok za gwałt, czy sprawe ̨ „wielkiego Greka” z Rethimno, który
wykorzystujac̨ swoja ̨ prace ̨ trenera, molestował młodych chłopców.

Nie omieszkali natomiast wstawić sie ̨ za ojcem i synem, którzy razem ze
swoimi przyjaciółmi, uprowadzili egipskiego robotnika, pracujac̨ego w ich
piekarni w Salaminie, ponieważ upomniał sie ̨ o swoje wynagrodzenie. Zwia-̨
zali go i torturowali przez kilka godzin, a także zgwałcili analnie, używajac̨
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do tego różnych przedmiotów. To jest właśnie „patriotyczna” działalność
szumowin ze Z.Ś. i dlatego właśnie 2 „niewinne ofiary” z N.Iraklio, jak po-
wiedział jeden z ich rodziców „o niczym nie wiedziały”. „Oni nie byli faszy-
stami”!! „Dzieciak” nie wiedział do jakiego rodzaju organizacji należy. Dzia-
łajac̨ na obszarze północnej cześ̨ci Aten, gdzie te „niewinne ofiary”, „wiel-
cy patrioci” z Z.Ś. zaatakowali mied̨zy innymi w Metamorfosi salon fryzjer-
ski, gdzie pchnel̨i nożem imigranta z Pakistanu oraz greckiego klienta, by
wreszcie podpalić to miejsce. Innym razem, zaatakowali nożem Pakistańczy-
ka koło zakładu FAGE, również w Metamorfosi oraz napadli na imigrantów
w Likobrisi. Oczywiście „niewinne” ofiary z N. Iraklio o żadnej z tych spraw
„nie wiedziały”! Ktoś kto należy do do tak przestep̨czej organizacji jak ZŚ
automatycznie staje sie ̨wspólnikiem, nawet jeśli sam nie jest bezpośrednim
sprawca.̨

Niespodziewanie, po zabójstwie Fyssasa wszystkie mass media, rzad̨,
„sprawiedliwość”, PASOK, „odkryły” mordercza ̨ działalność Złotego Świtu.
Ci, którzy obściskiwali sie ̨ z nimi od lat, którzy używali ich przy różnych
okazjach jako pomocnej siły - jak robiła to policja podczas rzad̨ów N.D.
i rzad̨ów PASOK - teraz raptownie zadeklarowali „wojne ̨ z faszystami i
neonazistami”. Ci sami, którzy w maju 2010 przegłosowali memorandum,
wprowadzajac̨ policyjny totalitaryzmw interesie pożyczkodawców kraju, ra-
bujac̨ społeczeństwo, znoszac̨ stare zdobycze ruchu pracowniczego, znoszac̨
prawo do strajku, spuszczajac̨ na protestujac̨ych policyjne psy, prewencje,̨
D.I.A.S., oddziały D.E.L.T.A., zamieniajac̨ nawet swój własny parlament w
marionetke ̨ pożyczkodawców. Ci sami, którym policji mogliby pozazdrościć
Hitler i Mussolini oraz nasi rodzimi faszyści, Metaxas i pułkownicy. Ci sami
z hipokryzja ̨ deklaruja ̨ teraz „wojne ̨ z faszyzmem”. Współczesna historia
Grecji dowiodła jednak, że istnienie para-państwowych mechanizmów i
zasługujac̨ej na powszechna ̨uwage ̨kooperacji mied̨zy reżimem a policja ̨ jest
czymś nieuniknionym. Od Iksów i batalionu oficerów podczas okupacji, Mag-
ganassesa, Sourlissesa i Papadogonasa, wszyscy ci mordercy komunistów i
bojowników Narodowego Ruchu Oporu robili to na oczach policji oraz przy
jej współpracy, poprzez Jednostki Bezpieczeństwa Prowincji (powołane
przez prawice ̨ podczas wojny domowej i poprzedzone antylewicowymi
czystkami w armii. Rekrutowano do nich hitlerowskich kolaborantów
- przyp. tłum.), których członkowie podczas wojny domowej gwałcili
buntowniczki i obcinali głowy buntownikom, po morderców Lambrakisa
(grecki polityk, lekarz i społecznik o lewicowych poglad̨ach rozjechany
samochodem przez dwóch faszystów z inspiracji służb specjalnych i policji.
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7 stycznia doszło do incydentów mied̨zy “rodzicami”, a okupujac̨ymi stu-
dentami, nauczycielami i wspierajac̨ymi protest radnymi opozycji.

Nastep̨nego dnia grupa osiłków zaatakowała kilka uniwersytetów, raniac̨
studentów, pod okiem policji, która nie reagowała. 1 stycznia 1991 o 19:30
trzydziestosobowa, uzbrojona grupa ONNED (młodzieżówka rzad̨zac̨ej No-
wej Demokracji), działajac̨a w Patras, pod wodza ̨ lokalnego szefa Johna Cor-
na, nieskutecznie zaatakowała tamtejszy uniwersytet, podczaswrec̨zenia dy-
plomów magisterskich. Godzine ̨ później, ci sami ludzie zaatakowali trzecia ̨
szkołe ̨ średnia,̨ rozganiajac̨ i raniac̨ niektórych z jej uczniów, a nastep̨nie
zamykajac̨ sie ̨ wewnat̨rz szkolnego budynku. Wkrótce przed jego wejściem
zebrały sie ̨ dziesiat̨ki studentów, nauczycieli, rodziców, opozycyjni radni i
burmistrz Patras. Około 23:30 grupa nauczycieli i rodziców podjeł̨a próbe ̨
wejścia do środka. Gdy otworzyli drzwi faszyści zaatakowali ich, używajac̨ ło-
mów, desek i cegieł. Zasypany ciosami na ziemie ̨upadł nauczycielmatematy-
ki Nikos Temponeras, członek Robotniczego Frontu Antyimperialistycznego
(EAM). Faszyści dosłownie rozłupali mu czaszke.̨ Gdy zawieziono go do szpi-
tala jeszcze żył, jednak rankiemustaływszelkie czynności życiowe. Do szpita-
la trafiło też czworo osób w poważnym stanie oraz szereg innych z lżejszymi
obrażeniami. Grupa napastników rozpłyneł̨a sie ̨w powietrzu, nie niepokojo-
na przez policje.̨ Świadkowie stwierdzili, że wśród morderców znajdował sie ̨
szef ONNED Achaia i członek rady miejskiej J. Corn oraz jego kolega A. Ma-
ragos. To brutalne morderstwo zwiek̨szyło napiec̨ie w całym kraju, wywołu-
jac̨ nowa ̨ fale ̨masowych protestów. W samej Patrze odbyła sie ̨ 25-tysiec̨zna
demonstracja, która przerodziła sie ̨ w zamieszki, podczas których podpalo-
no komisariat i Ratusz. 10 stycznia dla uczczenia Temponaresa i przeciwko
terrorowi prawicy, ulicami Aten ruszyła 50-tysiec̨zna demonstracja. Została
ona zaatakowana przez oddziały policji, która ostrzeliwujac̨ tłum deszczem
granatów gazowych starali sie ̨ zaped̨zić jej uczestników na teren uniwersy-
tetu. Starcia trwały przez cały dzień. Do jednego ze sklepów odzieżowych
sias̨iadujac̨ych z kampusem, prewencja wrzuciła pojemnik z gazem, wywo-
łujac̨ w ten sposób pożar. Gdy wezwano straż pożarna,̨ policjancji zmusili
strażaków do ucieczki, ostrzeliwujac̨ ich kolejna ̨ seria ̨ granatów gazowych.
W efekcie rozprzestrzeniajac̨y sie ̨ pożar dotarł późnym wieczorem do pobli-
skiego budynku, pochłaniajac̨ życie czterech zamieszkujac̨ych go osób. Sy-
tuacja w kraju uległa uspokojeniu dopiero gdy do minister edukacji B. Kon-
togiannopoulos podał sie ̨ do dymisji, a rzad̨ porzucił plan “reform”. Zabójca
Temponaresa, Kalampakos wyszedł na wolność 2 lutego 1998 r.
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Aresztowano 37 osób, a do szpitali trafiło ok. 100 ofiar tej pacyfikacji (dwu-
dziestu osobom udało sie ̨ uciec i przedostać do grupy okupujac̨ej Politechni-
ke)̨. Cześ̨ć pobitych była pokrwawiona i miała pozdzierane z głów fragmenty
skóry, co zaszokowało opinie ̨ publiczna ̨ do tego stopnia, że nawet rzecznik
rzad̨u Kostas Laliotis zrezygnował ze swojego stanowiska w proteście “prze-
ciwko brutalności policji”. Sprowokowało to dalsze demonstracje i zamiesz-
ki. W wyniku tych zdarzeń minister porzad̨ku publicznego Menios Koutso-
giorgas i podsekretarz Atanasios Tsouras złożyli rezygnacje ̨ na rec̨e premie-
ra Andreasa Papandreu (z formalnie lewicowej partii PASOK), który jednakże
je odrzucił. Melistas, policjant-morderca został skazany na 2,5 roku wiez̨ie-
nia w zawieszeniu.

26 listopada o 21:40, Rewolucyjna Organizacja 17 Listopada pomściła
śmierć Michalisa. Gdy kolumna prewencji jadac̨a okupować Exarchie ̨mijała
parking przed Hotelem Caravel, nastap̨iła eksplozja zaparkowanego tam
samochodu-pułapki. Na miejscu zginał̨ młody oficer prewencji Nikos Geo-
rgakopoulos, któremu wybuch zmiażdżyła klatke ̨ piersiowa.̨ Rany odnieśli
także pozostali członkowi jego oddziału Jeden z nich stracił oko, które
odzyskał dopiero po interwencji lekarzy.

Protesty studenckie w 1991 r. i zabójstwo Nikosa
Temponerasa
Od jesieni 1990 roku trwały studenckie protesty przeciwko rzad̨owym
planom premiera Mitsotaki, który chciał cześ̨ciowo sprywatyzować uniwer-
sytety, ograniczyć ich autonomie ̨ terytorialna ̨ oraz obciać̨ niektóre prawa
socjalne (np. darmowe podrec̨zniki). Chodziło mu także o ograniczenie
władzy samorzad̨ów studenckich i zwiaz̨ków nauczycielskich. W odpowiedzi
na plan premiera studenci rozpoczel̨i okupacje uniwersytetów, które objeł̨y
70% uczelni wyższych. Organizowano marsze liczac̨e od 10 do 30 tysiec̨y
osób.

1 lipca 1991 r. okupacje wciaż̨ trwały, a Federacja Edukacji Szkół Średnich
ogłosiła nawet wstrzymanie pracy, zachec̨ajac̨ nauczycieli liceów, by rów-
nież przyłaczyli sie ̨ do okupacji. Powszechnie mówiono, że para-państwowy
aparat Nowej Republiki (prawica, policja, tajne służby) mobilizuje grupy
“oburzonych rodziców”, specjalnie wyszkolonych do “złamania” okupacji,
nawet przy użyciu przemocy, jeśli okaże sie ̨ to konieczne.

38

Do zabójstwa doszło 22 maja 1963 r. Patrz ksiaż̨ka: “Z” Vassilisa Vassilikosa
- przyp. tłum.), a docierajac̨ do naszych czasów, po E.P.E.N. (Narodowa Unia
Polityczna, partia skrajnej prawicy założona przez byłego członka junty
czarnych pułkowników, Georgiosa Papadoulosa. Należał do niej założyciel
Złotego Świtu Michaloliakos – przyp. tłum.) i Voridisa z siekiera ̨w rek̨u pod
Szkoła ̨ Chemii w 1985 r. (gdzie przewodził 20-osobowej grupie EPENowców,
którzy zaatakowali pokojowa ̨ demonstracje ̨ solidarności z okupowana ̨
szkoła ̨ chemii. Rok później kolejny raz zaatakował z innymi faszystami
uzbrojonymi w noże i łomy, raniac̨ 9 studentów. Potem robił kariere ̨ poli-
tyczna ̨ Nowej Demokracji. W 2002 r. gazety opublikowały zdjec̨ie Voridisa
z tej akcji, na którym widać jak trzyma w rek̨u siekiere ̨ - przyp. tłum.) po
Centaurów i Rangersów Nowej Demokracji, morderców Temponerasa w
1991 r. takich jak Kalampakos, Spinos i Maragos (patrz:słowniczek), po
złotoświtowych rozpruwaczy, pokroju Roupakiasa – państwo, a zwłaszcza
policja, zawsze wspierało tego rodzaju szumowiny, gdyż były mu one
przydatne w walce z wrogiem „wewnet̨rznym”. Robota wykonywana przez
Michaloliakosa, grecka ̨ sekcje ̨ CIA, była zawsze aranżowana na usługach
“para-państwa”, „państwa w państwie” (ang: „deep state”-zakulisowa grupa
wpływów, współtworzona przez wysokie ranga ̨ osobistości z resortów
siłowych, kreg̨ów politycznych i biznesowych, wykorzystujac̨a do swoich
celów terrorystyczna ̨ działalność skrajnej prawicy. Przykładem działania
para-państwa jest zabójstwo Lambrakisa – przyp. tłum.)

Gliniarze i faszyści sa ̨domowymi psami kapitału. Parlamentarna demokra-
cja burżuazyjna i faszyzm stanowia ̨ dwie strony tej samej monety, to różne
formynarzucania systemukapitalistycznego. Jakmówi stary anarchistyczny
slogan używany w Grecji, państwo i kapitał produkuja ̨ faszyzm. Dowodzi te-
go każda historyczna redukcja, poczaw̨szy od okresu pomied̨zy wojnami po
zgliszcza, jakie pozostawiła po sobie II W.Św, wszystkie historyczne analizy
hitlerowskiego nazizmu, faszyzmu Mussoliniego we Włoszech, Frankistow-
skiego faszyzmu w Hiszpanii, jak również długa historia faszyzmu w Grecji.
Z tego właśnie powodu rewolucyjne objaśnianie historii jest ważnym dzie-
dzictwem ruchu rewolucyjnego.

Pamieć̨ klasowa to broń w rek̨ach warstw społecznych. To spuścizna, któ-
ra wyśmiewa fałszywe wersje historii, to narzed̨zie które chroni przed błed̨-
nym jej pojmowaniem i mitologizacja,̨ przed fałszywymi dylematami, i nie
pozwala ideologicznej propagandzie na przenikanie wgłab̨ niższych warstw
społecznych. Jakże bymogła, skoro lud jest skazywany na cierpienie z niedo-
statku finansowego i tłamszony przez państwo. Pamieć̨ klasowa nie jest pa-
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miec̨ia ̨złotej rybki pływajac̨ej w telewizyjnym słoju, która zjada wszystko co
jej zaserwuja ̨i powiela retoryke ̨władzy. Towłaśnie pamieć̨ klasowa uczy nas,
że kapitalizm czasem używa demokracji, a czasem faszyzmu, zależnie od te-
go, co w danymmomencie pozwala mu zaspokoić jego apetyty. To ona infor-
muje nas, że kiedykolwiek faszyści otrzymuja ̨ cios „w ramach demokratycz-
nych struktur”, wkrótce i tak zostana ̨ przywróceni do łask. Od nazistów w
powojennej Republice Federalnej Niemiec (gdzie byli naziści dość powszech-
nie służyli w aparacie państwowym RFN, np: były esesman Hans Ulrich Wa-
gner dowodził berlińska ̨ policja,̨ a Hans Globke, współtwórca ustaw norym-
berskich penił funkcje ̨sekretarza stanu - przyp. tłum.) po Grecje,̨ przez sady-
ste ̨ Gotzamanisa (grecki polityk, faszysta, minister finansów w rzad̨zie kola-
boracyjnym podczas okupacji Grecji. Po wyjściu okupantów w 1944 r uciekł
do nazistowskich Niemiec. W 1945 r. grecki sad̨ skazał go zaocznie na kare ̨
śmierci. Kilka lat później powrócił do Grecji, gdzie nie niepokojony przez
władze startował w wyborach na burmistrza Salonik w 1954 r. oraz wybo-
rach z 1958 r - przyp. tłum.) po Malliosa (policyjny kat w okresie rzad̨ów
junty, odpowiedzialny za torturowanie wielu studentów poprzez deprywa-
cje ̨ sensoryczna,̨ bicie, głodzenie, gwałty i rażenie prad̨em. Demokratyczne
władze - wówczas rzad̨ Karamanlisa - pobłażliwie rozliczały dawnych katów,
korzystajac̨ z ich usług w swoich resortach siłowych. Mallios otrzymał wy-
rok kilkum-cy wiez̨ienia, który zamienionomu na grzywne.̨ Sprawiedliwość
wymierzyła Malliosowi dopiero Rewolucyjna Organizacja 17 Listopada, prze-
prowadzajac̨ jego egzekucje ̨ w grudniu 1976 r. - przyp. tłum.), kierujac̨ego
torturami prowadzonymi przez junte, władza każdego okresu dawała im nie
tylko ochrone,̨ ale również państwowe posady w swoich biurach.

Z drugiej strony, powinniśmy pamiet̨ać także o bagnie ciag̨łego teoretyzo-
wania uprawianego przez tych, którzy posiadajac̨ pamieć̨ klasowa,̨ uporczy-
wie uchylaja ̨ sie ̨ oni od walki klasowej. Wiedza historyczna wielokrotnie sta-
wała sie ̨ kotwica,̨ uniemożliwiajac̨a ̨ niektórym oderwanie sie ̨ od przeszłości.
Ci, którzy opieraja ̨ sie ̨ przeistaczaniu pamiec̨i klasowej w historyczny spła-
wik, mówia ̨ o przeszłości pograż̨eni w dniu wczorajszym, bez zajmowania
sie ̨ dostosowaniem walki do obecnych warunków. Oportunistyczna lewica, i
nie tylko ona, popisuje sie ̨ swoimi odczytami, chełpi akademickimi historio-
grafiami, lecz gdy przychodzi co do czego, pozostaje przywiaz̨ana do swoich
miałkich skarg i narzekań. Teoria bez praktyki nie ma sensu. Świadomość
klasowa istnieje, zyskuje stosowny dla siebie status, przejawia sie ̨ w oddol-
nym działaniu, we wzmożonym, aktywnym zaangażowaniu, gdy kreśli na
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na dana ̨osobe.̨ Osoby uznane za zwolenników lewicy czy choćby odmawiaja-̨
ce umieszczenia na ścianie swego domu materiałów propagandowych o tre-
ści typu “popieram rzad̨”, były zwalniane z pracy na uniwersytetach, w wy-
miarze sprawiedliwości i w administracji. W propagandzie nowego reżimu
znaczac̨e miejsce zajmowały nawiaz̨ania do retoryki z okresu dyktatury Me-
taksasa.

Junta zaostrzyła funkcjonujac̨a ̨w kraju cenzure ̨i wprowadziła szereg prze-
pisów o charakterze obyczajowym. Kobietom zabroniono noszenia “wyzywa-
jac̨ych strojów”, zaś młodzi meż̨czyźni musieli obcinać krótko włosy. Muzy-
ka rebetiko została całkowicie zdelegalizowana. Prase ̨ objet̨o zakazem wy-
mieniania polityków działajac̨ych przed przewrotem 21 kwietnia 1967. Cen-
zorzy analizowali także treść drukowanychw gazetach utworów poetyckich,
ogłoszeń i reklam. Szczególna ̨uwage ̨ zwracano na utwory dramatyczne – ze
sztuk uznanych zawywrotowe lub sprzeczne z porzad̨kiempublicznymwyci-
nano całe fragmenty lub całkowicie zakazywano ich wystawiania. Zakaz ten
objał̨ nawet dzieła z okresu starożytnego, np. Sofoklesa i Arystofanesa. W
1967 wydano indeks ksiaż̨ek zakazanych, na którym obok rodzimej literatu-
ry znalazła sie ̨wiek̨szość tłumaczonych na jez̨yk grecki utworów rosyjskich,
gramatyka jez̨yka rosyjskiego oraz słownik grecko-bułgarski.

Okupacja ateńskiej Szkoły Chemii i zabójstwo
Michalisa Kaltezasa w 1985 r.
Michalis Kaltezis był 15-letnim uczniem, który został zabity przez policje ̨
17 listopada 1985 r. Zginał̨ podczas corocznego marszu, upamiet̨niajac̨ego
krwawe stłumienie buntu studenckiego na Politechnice Ateńskiej w 1973 r.
Policjant Atanasios Melistas postrzelił Michalisa w tył głowy z odległości 20
metrów, gdy nastolatek wraz z innymi demonstrantami uciekał w kierunku
Placu Exarchii.

Gdy rozeszła sie ̨ wieść o jego śmierci, lewicowcy i anarchiści postanowili
okupować stara ̨ Szkołe ̨ Chemiczna ̨ na ulicy Solonos. Okupowano także Po-
litechnike.̨ 18-go listopada rano, Komitet ds Autonomii Uniwersytetu, któ-
remu przewodził Michalis Atatopoulos, udzielił policji zgody na wejście do
budynku Chemii. Inwazja odbyła sie ̨ z użyciem gazu łzawiac̨ego, który zasto-
sowano po raz pierwszy od 1976 r. i kojarzono wówczas wyłac̨znie z okresem
dyktatury “czarnych pułkowników”.
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strukturach równoległych” (super-SID, cześ̨ciowo loża P2) włac̨zonych
do aparatu państwowego: struktury te skupiały wysoki odsetek członków
kierownictwa włoskich służb specjalnych i wchodziły w skład równie pół-
oficjalnych mied̨zynarodowych siatek wpływu i wywiadu, które działały na
rzecz “ukierunkowania” ewolucji politycznej Włoch, a “wśród aktywistów
- wykonawców “brudnej roboty” - niektórzy byli funkcjonariuszami służb
specjalnych, inni jedynie mniej czy bardziej regularnymi informatorami, a
jeszcze inni uważali, że prowadza ̨ działania przeciwko “systemowi”.

Junta “czarnych pułkowników”
Dyktatura wojskowa w Grecji, w latach 1967-1974. Została zapoczat̨kowana
21 kwietnia 1967 przez wojskowy zamach stanu. W 1973 krwawo stłumio-
no strajk studentów. W 1974 nieudana próba przyłac̨zenia Cypru do Grecji
skompromitowała junte ̨– rzad̨y objał̨ wezwany z emigracji Konstandinos Ka-
ramanlis.

21 kwietnia 1967 puczyści, którym przewodził generał brygady Stilianos
Patakos oraz pułkownicy Jeorios Papadopulos i NikolaosMakarezos, dokona-
li zamachu stanu. Wykorzystany przy tym został plan o kryptonimie Prome-
theus, opracowany wcześniej w NATO na wypadek próby przejec̨ia władzy
w Grecji przez komunistów. Przywódca spiskowców – pułkownik Jeorios Pa-
padopulos uprzednio pełnił m.in. obowiaz̨ki rezydenta greckiego wywiadu,
przy CIA. W puczu wzieł̨o udział 3000 żołnierzy i 150 czołgów, zakończył sie ̨
on w ciag̨u trzech godzin.

Zamachowcy przejel̨i kontrole ̨nad kluczowymi punktami Aten i dokonali
aresztowań czołowych polityków m.in. premiera Panagiotisa Kanellopuolo-
sa oraz Andreasa i Jeoriosa Papandreu. Junte ̨ czarnych pułkowników popie-
rały Stany Zjednoczone – jako jedyny rozwiniet̨y ówcześnie kraj.

Zwycies̨cy oficerowie zdelegalizowali wszystkie partie polityczne i zawie-
sili gwarantowane w konstytucji prawa obywatelskie, opierajac̨ swoje dzia-
łania na ustawodawstwie stanu wyjat̨kowego. W wiez̨ieniach i miejscach od-
osobnienia znalazło sie ̨około 8 tysiec̨y osób uznanych za komunistów lub ich
sympatyków. Stosowano tortury, w miejscach koncentracji wieź̨niów spora-
dycznie dokonywano publicznych, niczym nieprowokowanychmordów. Nie
tylko kontynuacja studiów wyższych, ale nawet prowadzenie skutera wyma-
gało uprzedniego uzyskania tzw. Certyfikatu społecznej przyzwoitości, zwia-̨
zanego z pisemna ̨deklaracja ̨poparcia wobec reżimu oraz brakiem donosów
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papierze wywrotowe plany, które potem wciela w życie. W każdym innym
przypadku, stoicko przyglad̨asz sie ̨ jak cie ̨ szlachtuja.̨

Jeśli trzeba powiedzmy to jeszcze raz. Gliniarze i faszyści to domowe psy
kapitału. Parlamentarna demokracja burżuazyjna i faszyzm sa ̨dwiema stro-
nami tej samej monety – systemu kapitalistycznego. Faszyści, pod postacia ̨
nazistów czy narodowych socjalistów lub jako działajac̨y greccy nacjonaliści
nie sa ̨ w Grecji czymś nowym. Faszyści byli tu zawsze - od dyktatury Meta-
xasa wprowadzonej 4 sierpnia (patrz: słowniczek), współpracowników nazi-
stów, chites, niemieckich tsoliades oraz kolaborantów aktywnych podczas
okupacji i narodowo-wyzwoleńczego oporu E.A.M.-E.L.A.S, przez amerykań-
ski napalm zrzucanyw celu zdławienia Armii Demokratycznej, plutony egze-
kucyjne i spustoszone wyspy po Gkontzamanisesa, który przez 7 lat cieszył
sie ̨nietykalnościa ̨ze strony pułkowników, sprawujac̨ w tym czasie urzad̨ pu-
bliczny, po ukrywanie sympatyków junty, gdy doszło do „zmiany straży” re-
żimu, a sytuacja polityczna zczeł̨a sie ̨ zmieniać, od EPEN po korzystanie z
ich pomocy, gdy podczas obecnego kryzysu przekształcili sie ̨ w Złoty Świt.
To nie przejściowa formacja ani zasłona dymna. Dla pojec̨ia taktyki, przy-
czyn i głeb̨szego zrozumienia natury faszyzmu niezbed̨na jest nam pamieć̨
klasowa.

W obliczu istniejac̨ej destabilizacji politycznej, jako swoisty przypis,
goebbelsowska propaganda mass mediów uruchamia co jakiś czas przecieki
mówiac̨e o zagrożeniu (skrajnie prawicowym – przyp. tłum.) zamachem. Od
generała Fragosa Fragoulisa, przez podziemne i owiane mrokiem dyskusje
toczone w zakonspirowanych kołach, po samodzielne zagarniec̨ie władzy
przez Złoty Świt, „przecieki” te wzmacniaja ̨ pancerz władzy, wybielajac̨
noszona ̨przez nia ̨maske.̨ Pamieć̨ klasowa informuje nas, że do ustanowienia
obecnego reżimu totalitarnego nie zawsze dochodzi na skutek automatycz-
nej zmiany, nagłej procedury przebiegajac̨ej jako autorytarna decyzja o
restauracji czy zamachu wojskowym. Pamieć̨ klasowa ruchu radykalnego
(…) jest jedna ̨ z podstaw dla politycznej formacji militarnej, organizacji
i kontrataku zbuntowanego proletariatu. Adoptowana do dzisiejszych
czasów, dostarcza wsparcia tylko wtedy gdy stanowi trampoline ̨ dla rewo-
lucyjnych przedsiew̨zieć̨, ogniskujac̨ych cheć̨ przyśpieszenia rzeczywistej
walki klasowej o całkowite odrzucenie kapitalizmu w Grecji.

Na rzecz kontrataku klasowegow kraju, gdzie bardziej niż w jakimkolwiek
innymmiejscu Europy, kryzys i wynikajac̨e z niego polityki wywołały ekstre-
malne warunki wped̨zania ludzi w biede.̨ Na rzecz kontrataku, który pocia-̨
gnie za soba ̨proletariat Europy. Dla zdecydowanego uderzenia, które bed̨zie
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kontratakować kapitał rodzimy i zagraniczny, państwo i jego faszystowskie
para-państwo. O obalenie demokracji burżuazyjnej i finansowej dyktatury
rynków, której ona służy.

Niewidzialna wojna domowa oporu społecznego
przeciwko para-państwu
Przyjrzyjmy sie ̨ zatem historii współczesnego państwa i jego faszystowskie-
go para-państwa.Mamy nadzieje,̨ przyczynić sie ̨tym samymdo rozwoju spo-
łecznej samo-edukacji klasowej oraz teoretycznego uzbrojenie ruchu rady-
kalnego. Wydarzenia jakie miały miejsce od czasu „zmiany warty”, od ’74
do teraz, bataliony wsparcia, wspólni tajni agenci N.D.-PASOKracji, która
utrzymywała członka CIA Michaloliakosa, niezłomni chites, rojaliści i jun-
tyści poluzowujac̨y i skracajac̨y swoja ̨ smycz zależnie od okazji, jak również
po drugiej stronie, obojet̨na wobec tych rzekomo „ukrytych” faktów posta-
wa lewicy, która wpadła w pułapke ̨gry parlamentarnej, dorabiajac̨ ideologie ̨
do swojego wycofania z walki, sa ̨ faktami, informacja,̨ wiedza ̨ znana ̨ całemu
politycznemu spektrum. Mimo to, przed morderstwem Fyssasa oni wszyscy
zachowywali sie ̨ tak jakby nic o tym nie wiedzieli.

Przypomnijmy najistotniejsze fakty: Podczas pierwszych lat politycznej
zamiany miejsc, trudnych lat, kiedy ludzie starali sie ̨ pozbyć wszystkiego co
było zwiaz̨ane z junta,̨ lat społecznej wojny klasowej i robotniczych walk w
fabrykach, organizacje skrajnej prawicy były liczne. Choć rany zadane przez
junte wciaż̨ były świeże, “Narodowy Rozwój” Spirosa Totokisa zaskoczył wy-
nikiem 6,82% poparcia w wyborach z 1977.

Sztafeta trwała dalej, gdy jego miejsce objał̨ EPEN, któremu przewodził
były dyktator Georgios Papadopoulos. W latach 70-ych “Nowy Ład” D. Nasto-
ulisa przeprowadził zamachy bombowe w ateńskich kinach, oskarżajac̨ je o
wyświetlanie filmów z „komunistyczna ̨ i żydowska ̨ propaganda”̨. W 1977 w
Grecji odbył sie ̨proces dotyczac̨y „patriotycznych akcji” przeprowadzonych
przez Nowy Ład. Kostas Plevris (neo-faszysta, w latach ‘70 powiaz̨any z ter-
rorystycznymNowym Ładem, nastep̨nie prawnik Sad̨u Najwyższego i pisarz,
obecnie prowadzi własny program w prywatnej tv. Startował w wyborach
z ramienia partii Radykalnego Odrodzenia. Skazywany i oczyszczany z za-
rzutu nienawiści rasowej za swoje antysemickie publikacje i negowanie Ho-
lokaustu - przyp. tłum.) i N. Michaloliakos pośrednio zakablowali Arystote-
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Terrorystyczna Operacja Gladio
Czarny terror rozpoczał̨ sie ̨ wraz z zamachami bombowymi w Padwie, w
kwietniu 1968 r. Dokładnie rok później neofaszyści powiaz̨ania z kołami
prawicowymi w armii włoskiej i greckiej dokonali zamachów bombowych
na Targana i na Dworcu Centralnym w Mediolanie. 8 sierpnia 1969 roku
bomby eksplodowały w kilku pociag̨ach. Ogółem w ciag̨u dwóch miesiec̨y
(październik-listopad 1969) faszyści dokonali 52 ataków terrorystycznych.
Bya to jednak, jak sie ̨ miało później okazać, zaledwie przygrywka do
właściwej ofensywy. 12 grudnia 1969 r. w Rzymie i Mediolanie wybu-
chły cztery bomby, od których zgineł̨o 16 osób, a ok. 110 odniosło rany.
Najbardziej morderczy był wybuch bomby w hallu na Piazza Fontana w
Mediolanie. Odpowiedzialność za te ataki usiłowano przypisać środowi-
skom anarchistycznym i choć ślady wyraźnie prowadziły do środowisk
neo-faszystowskich, zacierano je, m.in. likwidujac̨ ok. 10 świadków, aż w
końcu okazało sie,̨ że od neofaszystów prowadza ̨ do pewnych generałów
włoskich służb specjalnych SID. Wspomniane zamachy dały poczat̨ek “stra-
tegii poteg̨owania napiec̨ia”. 28 maja 1974 r. od bomby rzuconej w Brescia
na demonstrujac̨ych zwiaz̨kowców zgineł̨o 7 osób, a rannych zostało 90.
4 sierpnia 1974 r. wybuch bomby w pociag̨u na trasie Rzym-Monachium
spowodował śmierć 12 osób i rany u 48. “Poteg̨owanie napiec̨ia” osiag̨neł̨o
punkt kulminacyjny 2 sierpnia 1980 r. w zamachu bombowym na dworcu
centralnym w Bolonii - było tam 85 zabitych i 200 rannych. Jak to później
potwierdził wymiar sprawiedliwości, narzed̨ziem tego ślepego terroryzmu
była skrajna prawica. Zgodnie z danymi statystycznymi włoskiego Mini-
sterstwa Spraw Wewnet̨rznych, 67,5% aktów przemocy popełnionych w
latach 1969-1980 należy przypisać skrajnej prawicy., 26,5% skrajnej lewicy,
a 6% innym. W liczac̨ej prawie dwa tysiac̨e stron i wyczerpujac̨o udoku-
mentowanej pracy o włoskim “stronnictwie zamachu stanu” (Il partito del
golpe, Ferrara, Italo Bovolenta Editore 1981) Gianni Flamini udowodnił, że
w rozmaitych epizodach “poteg̨owania napiec̨ia” brały udział “równoległe”
służby specjalne, stanowiac̨e “podziemna ̨ organizacje ̨ bezpieczeństwa
NATO”. W 1990 r. Flamini wykazał dodatkowo, że organizacja ta nie działa
jedynie we Włoszech, ale w całej Europie Zachodniej pod nazwa ̨ Gladio.
Rene Monzat, główny specjalista francuski w zakresie skrajnej prawicy
europejskiej i jej koneksji instytucjonalnych, pisze podsumowujac̨ wyniki
rozlicznych badań nad ówczesnymi akcjami terrorystycznymi włoskiej
“prawicy wywrotowej”, że w dużej mierze “miały one swoje źródło w
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EAM-ELAS (którzy byli najwiek̨sza ̨ siła ̨ antyfaszystowska ̨ greckiego ruchu
oporu), a Georgiosem Papandreu, popieranym przez brytyjczyków króla
Jerzego II. Doprowadziły one do utworzenia wspólnego rzad̨u “jedności
narodowej”. Obie strony liczyły na to, że stopniowo uda im sie ̨ przejać̨
nad nim kontrole.̨ Na mocy zawartego porozumienia komuniści mieli nie
wkraczać do Aten i oddać swoje oddziały pod kontrole ̨ brytyjskiego gen.
Ronalda Scobie, którego oddziały przygotowywały sie ̨ do desantu na Grecje.̨

12 października 1994 r. brytyjczycy “wyzwolili” Ateny. Jednocześnie za-
ostrzała sie ̨ sytuacja polityczna, panował głód, bieda i bezrobocie, aktywne
były bojówki monarchistów i faszystów, (w tym cieszac̨y sie ̨ wolnościa ̨ ko-
laboranci hitlerowscy) którzy atakowali oddziały komunistyczne i ludność
cywilna,̨

Partyzanci ELAS, nie odrzucajac̨ współpracy z rzad̨em, domagali sie ̨ dla
siebie udziału w siłach porzad̨kowych i obronnych przyszłej Grecji oraz uka-
rania kolaborantów i hitlerowskich zbrodniarzy wojennych w Grecji. Oba te
punkty nie zostały zaakceptowane przez króla Jerzego II oraz Brytyjczyków.
W efekcie próby rozbrojenia ELAS, w grudniu 1944 r. doszło do 37-dniowych
krwawych starć w Atenach, w których byli hitlerowcy greccy (tzw. Batalio-
ny Bezpieczeństwa) oraz była kolaboracyjna policja hitlerowskiego tzw. Pań-
stwa Greckiego, stanowili główna,̨ grecka ̨ siłe ̨ zbrojna,̨ walczac̨a ̨ po stronie
monarchy i Brytyjczyków. 3 grudnia Churchill wydał polecenie gen. Scobie-
mu, by zaprowadził “porzad̨ek” w stolicy, nawet za cene ̨ przelewu krwi. Za-
ciekłych walk nie ugasiło nawet użycie brytyjskiego wojska. Pochłoneł̨y one
życie 10 tysiec̨y ludzi. Gdy 24 grudnia Churchill przybył do Grecji, by nego-
cjować rozejm,whtoleu “Grande Bretange”, w którym sie ̨zatrzymał odkryto
poteż̨na ̨bombe,̨ co zmusiło tyrana do przeniesienia sie ̨na statek zacumowa-
ny w Pireusie. W wyniku tzw. “porozumień w Warkizie” zdecydowano sie ̨
utworzyć nowy rzad̨ Plastirasa, który zobowiaz̨ał sie ̨ do przeprowadzenia
reform, podczas gdy ELAS zgodziła sie ̨ złożyć broń i wycofać na odległość
240 km od Aten. Rzad̨ jednak złamał umowe ̨ i przy wsparciu hitlerowskich
kolaborantów rozpoczał̨ fale ̨ terroru oraz prześladowań. Do połowy 1945 r.
zamordowano ok. tysiac̨a członków Komunistycznej Partii Grecji (KKE), 75
tys. osób trafiło do wiez̨ień, gdzie poddawano ich torturom, a ok. 65 tys. ści-
gano. Prześladowano także ludnośc cywilna.̨ Brytyjczycy umocnili swoje mi-
litarne i polityczne panowanie, instalujac̨ własnych ekspertów przy mario-
netkowym greckim rzad̨zie, który odtad̨ realizował polityke ̨ zgodna ̨z ich in-
teresami.
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lesa Kalentzisa (zadeklarowany narodowy socjalista, wykonawca zamachów.
Wsypany przez Plevrisa i skazany na 12 lat wiez̨ienia, Kalentzis oskarżył go
o bycie marionetka ̨ para-państwa, co znajdowało potwierdzenie w słowach
Plevrisa, który otwarcie przechwalał sie ̨ swoja ̨współpraca ̨ z greckimi tajny-
mi służbami -KYP - przyp. tłum.), zgodnie ze wspólnym dla faszystów – za-
równo wtedy ja i dziś – kolaboracyjnym systemem wartości. Nowy Ład był
organizacja ̨mied̨zynarodowa,̨ która aspirowała do rolimied̨zynarodówki eu-
ropejskich faszystów. „Rozkwitła” we Włoszech, znana tam jako Ordine Nu-
ovo, przeprowadzajac̨ ślepe ataki bombowe przeciwko cywilom, które pocia-̨
gneł̨y za soba ̨wiele ofiar: plac Fontana w Mediolanie, pociag̨ Italicus, stacja
kolejowa w Bolonii. Wydarzenia te wyryły sie ̨w pamiec̨i włoskiego ludu jako
państwowe masakry, służac̨e wprowadzeniu strategii napiec̨ia. (Patrz słow-
niczek: Operacja Gladio).

Pod koniec lat 70-ych ukazał sie ̨magazyn Złotego Świtu z okładka ̨prezen-
tujac̨a ̨ nazistowska ̨ zawartość. Pismo było tworzone przez skinheadów i po-
licjantów (Andraskelas i inni) należac̨ych do organizacji. W ’84 G. Papadopo-
ulos namaścił NikolaosaMichaloliakosa, syna G.Michaloliakosa, oficera i we-
terana armii lad̨owej, który w czasie okupacji i wojny domowej organizował
akcje przeciwko komunistom. W efekcie przekazania władzy, Michaloliakos
stanał̨ na czele EPEN. W tym samym roku EPEN zorganizował paneuropej-
ska ̨konferencje ̨nazistowska ̨w Hotelu Caraval. Brali w niej udział m.in. Jean
Marie Lepen z francuskiego Frontu Narodowego, a także M. Boridis (Chodzi
zapewne o neofaszyste ̨ Makisa Voridisa, który został szefem EPEN po odej-
ściu Michaloliakosa do ZŚ. W 2007 został posłem LAOS-u, w 2011 objał̨ teke ̨
ministra infrastruktury i transportu i przeszedł do prawicowej Nowej De-
mokracji. Od 2014 był ministrem zdrowia – przyp. tłum.), który do dziś jest
parlamentarnym przedstawicielem N.D. Kraż̨yły pogłoski, że T. MIchalolia-
kis przekazał jej uczestnikom przesłanie od G. Papadopoulosa.

T. Michaloliakis to brat „wodza” (obecnego ŻŚ) oraz prawny doradca FC
Olympiakos, powiaz̨any z kołami biznesowymi, w tym z armatorem Marina-
kisem, ważnym finansista ̨ Złotego Świtu. T. Michaloliakos wykonywał rów-
nież pobożna ̨prace ̨jako adwokat Papadopoulosa, Kostokasa, Efrema, Perian-
drosa i Tsochatopoulosa, a teraz również jako adwokat swojego brata.

Zjazd w Karaveli spotkał sie ̨ ze zorganizowanym atakiem anarchistów. W
’85 faszyści pojawili sie ̨ pod okupowana ̨ Szkoła ̨ Chemii (patrz:słowniczek),
udajac̨ “oburzonych obywateli”, gdzie jak zwykle stanel̨i po stronie sił pre-
wencji. W ’86 Michaloliakos zwinał̨ EPEN, by otworzyć swój własny interes,
tym razem jako Złoty Świt.
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Każdy polityczny członek systemu o tym wiedział i milczał. Poczaw̨szy
od P.A.S.O.K. i K.K.E. gdy utyskiwała o „prowokatorach” oraz „odpryskach
junty”, po rangersów i centaurów z N.D. którzy umiejet̨nie interpretowali
konflikty społeczne jako „lewicowy juntyzm”, nastep̨nie zaś wymyślili teo-
rie ̨ “dwóch ekstremów”.

Wróćmy jednak do „społecznej” roboty Nowej Demokracji-Złotego Świ-
tu. Na poczat̨ku lat 90-ych, po rozwiaz̨aniu Jugosławii, kwestia byłej Jugo-
słowiańskiej Republiki Macedonii stała sie ̨ woda ̨ na młyn Z.Ś. pokazujac̨, że
faszyści maja ̨ te ̨ sama ̨ultra-patriotyczna ̨ linie ̨ co Samaras, który pełnił wów-
czas role ̨ ministra spraw zagranicznych w rzad̨zie Mitsotakisa. Nowe rasi-
stowskie odcienie ich polityki ujawniły sie ̨ gdy po upadku reżimu Alii, do
Grecji przybyły tysiac̨e albańskich imigrantów. W latach ‘90, a wiec̨ w deka-
dzie rzad̨ów neoliberalizmu, wszystkie rzad̨y cieszyły sie ̨ pomoca ̨ faszystów
– również tych z Z.Ś. – w kwestii podtrzymywania porzad̨ku i pokoju klasowe-
go, którzy podajac̨ sie ̨ za „oburzonych obywateli” pomagali jednostkom po-
licji w tłumieniu buntów i oporu. Podczas wieców studenckich w Październi-
ku ’91 (patrz: słowniczek), podczas buntu i okupacji Politechniki w ’95 (patrz:
słowniczek), w czasie wydarzeń takich jak okupacja Pantios i A.S.O.E.E. przez
anarchistów i antyautorytarystów w kwietniu ’95. W tym ostatnim przypad-
ku wydarzenia były odpowiedzia ̨na atak uzbrojonego faszysty, który w Ate-
nach pchnał̨ nożem jednego z anarchistów biorac̨ych udział w okupacji.

W pierwszych latach tamtej dekady coraz wiek̨sze piet̨no na życiu kraju
zaczeł̨a odciskać prywatna telewizja. Ci sami dziennikarze, których uważa
sie ̨ dziś za uznanych rzeczników systemu, łykali wóczas propagande,̨ ataku-
jac̨a ̨„prowokatorów” i „mniejszość” oraz broniac̨a ̨„oburzonych obywateli”.
Sytuacje gdy dziennikarze rywalizowali o tytuł najwiek̨szego „antyfaszysty”
stanowiły ewenement. Wyjat̨ek taki zdarzył sie ̨ w Listopadzie ’93 gdy faszy-
ści wyciel̨i swastyke ̨na twarzy pewnej studentki, co wywołało masowy wiec,
który starł sie ̨ z siłami represji. Jednak propagandowy jez̨yk mass mediów
szybkowrócił domówienia o „samozwańczych grupkach” i „wojnie gangów”
mied̨zy faszystami a anarchistami. W ’98 A. Androutsopoulos (prominentny
działacz Złotego Świtu - przyp. tłum.), Panagiotanos oraz ich słynna grupa,
zaatakowali lewicowców przed stołecznym sad̨emw Evelpidon, poważnie ra-
niac̨ D. Kousourisa.(Zabójca ukrywał sie ̨ aż do 2005 roku. Po schytaniu sad̨
skazał go na 21 lat wiez̨ienia - przyp. tłum) Złoty Świt wyparł sie ̨ wtedy An-
droutsopoulosa (znanego jako Periandros) tak samo jak dziś wypiera sie ̨ Ro-
upakiasa.
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jeniowego, stworzono państwo policyjne, przyjmowano wsparcie gospodar-
cze i ideologiczne od hitlerowskich Niemiec (czego wyrazem była m.in. ko-
respondencja mied̨zy Heinrichem Himmlerem a greckim ministrem bezpie-
czeństwa państwowego, Konstantinosem Maniadakisem) i obchodzono sie ̨
bardzo brutalnie, czes̨to zbrodniczo, z komunistami, działaczami zwiaz̨ków
zawodowych, przedstawicielami mniejszości narodowych i z wieź̨niami po-
litycznymi. Prócz obowiaz̨kowych, systematycznychmobilizacji całości mło-
dzieży, także cześ̨ć dorosłego społeczeństwa zmuszano do udziału w maso-
wych imprezach, opartych o musztre,̨ właściwa ̨ oddziałom wojskowym lub
wieź̨niom.

W okresie bezpośrednio po upadku państwa Metaksasa, czyli w kolabora-
cyjnym, nazistowskim Państwie Greckim, około 30 tysiec̨y Greków zostało
członkami ochotniczych, zbrojnych formacji hitlerowskich - wojska i lokal-
nych żandarmerii, jak Bataliony Bezpieczeństwa czy Grecka Armia Ochot-
nicza i ogólnokrajowej, ale powołanej przez Niemców formacji Ochotniczy
Korpus Żandarmerii.

Grecka wojna domowa
Walki prowadzone od grudnia 1944 roku do stycznia 1945 roku (pierwsza
faza) oraz w latach 1946–1949 (druga faza) na terenie Grecji pomied̨zy rza-̨
dowymi siłami zbrojnymi, wspierajac̨ymimonarche ̨ i prawice,̨ wspomagany-
mi militarnie i logistycznie przez Wielka ̨ Brytanie ̨ oraz Stany Zjednoczone,
a komunistycznymi siłami DSE (Demokratyczne Wojsko Grecji), wywodzac̨y-
mi sie ̨ spośród cześ̨ci kombatantów lewicowego ruchu oporu EAM-ELAS, jed-
nak znacznie mniej od nich licznymi. Komunistów z DSE popierali lewicowi
macedońscy partyzanci z Frontu Wyzwolenia, z greckiej prowincji Macedo-
nia. Po stronie rzad̨owej, jeszcze w przed wybuchem wojny domowej, dro-
ga ̨nadzwyczajnego poboru, zmobilizowano do wojska, Gwardii Narodowej i
wiez̨iennictwa byłych członków greckich formacji hitlerowskich

Wydarzenia Grudnia ‘44
W wyniku porozumienia mied̨zy Churchillem a Stalinem, powojenna Grecja
miała pozostać w orbicie angielskich wpływów. Gdy wojska niemieckie
wycofywały sie ̨ z Grecji rozpoczeł̨y sie ̨ negocjacje mied̨zy komunistami z
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Reżim 4 sierpnia
Autorytarny system rzad̨ów w Grecji w latach 1936 - 1941, wprowadzony
przez premiera i faktycznego dyktatora generała Joanisa Metaksasa. Nazwa
reżim 4 sierpnia wywodzi sie ̨od daty wprowadzenia dyktaturyMetaksasa - 4
sierpnia 1936.W tymdniu król Jerzy II Grecki dekretem rozwiaz̨ał parlament,
zdelegalizował wszystkie partie polityczne, zawiesił swobody obywatelskie
gwarantowane w konstytucji. Nastep̨nie przekazał faktyczna ̨władze ̨w rec̨e
gen. Metaksasa, samemu zawieszajac̨ działalność polityczna.̨ Jako oficjalna ̨
przyczyne ̨ tej decyzji podano zagrożenie dla stabilności państwa ze strony
Komunistycznej Partii Grecji.

Metaksas oparł swoje rzad̨y na zawieszeniu swobód demokratycznych i
podjec̨iu represji przeciwko opozycji, zwłaszcza Komunistycznej Partii Gre-
cji. Osoby podejrzewane o lewicowe poglad̨y mogły być bez problemu zwal-
niane z pracy, zaś ponad 400 opozycjonistów trafiło do specjalnie utworzo-
nych obozów na greckich wyspach.Działacze byli wtrac̨ani do wiez̨ień, po
czym wymuszano od nich, także torturami, deklaracje zerwania z dotych-
czasowymi poglad̨ami.

Pod wpływem faszyzmu włoskiego, którego admiratorem był Metaksas,
rozbudowana została warstwa propagandowa systemu: dyktator przyjał̨ ty-
tuły Pierwszego Robotnika i Pierwszego Chłopa, Greków porównywano do
wielkiej rodziny, której ojcem jestMetaksas. Z programównauczania w szko-
łach usuniet̨o treści uznane za “propagande ̨rewolucyjna”̨. Grecja została ze-
wnet̨rznie upodobniona do państw faszystowskich, w tym poprzez wprowa-
dzenie faszystowskiej symboliki. Metaksas pragnał̨ zbudować “trzecia ̨ cywi-
lizacje ̨ grecka”̨, łac̨zac̨a ̨ najlepsze elementy dziedzictwa Grecji starożytnej i
Bizancjum.

W 1936 powstała Narodowa Organizacja Młodzieżowa, wzorowana na or-
ganizacjach młodzieżowych faszystów włoskich. Jej hasłem było “Porzad̨ek,
Dyscyplina i Praca”. Członkowie organizacji nosili specjalne umundurowa-
nie i posługiwali sie ̨ faszystowska ̨ symbolika ̨ (salut rzymski). Reżim 4 sierp-
nia nie zawierał jednak elementów rasizmu i antysemityzmu.

Cenzura, objeł̨a także historyczne teksty literackie. Zakazane było sygnali-
zowanie ingerencji cenzury poprzez drukowanie pustych szpalt pismwmiej-
sce każdego wyciet̨ego tekstu należało umieścić inny. Zlikwidowano zwiaz̨ki
zawodowe, narzucajac̨ robotnikomw sytuacjach spornych arbitraż, co ozna-
czało przekazanie pełnej kontroli w rec̨e pracodawców.. Ustanowionomodel
gospodarczy, w którym główny nacisk położono na rozwój przemysłu zbro-
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W 2000, obecny członek parlamentu, Panagiotaros, partner agentki Babi-
lis, dźgnał̨ w brzuch jedna ̨ z osób okupujac̨ych Villa Amalia. (Duży ateński
skłot, działajac̨y od lat ‘90 do czasu rzad̨owej eksmisji w 2013 r. - przyp.tłum.)
W ostatnich dekadach duża cześ̨ć społeczeństwa przesiak̨ła rasistowska ̨ tru-
cizna ̨mass mediów. Albańskie obywatelstwo stało sie ̨ synonimem przestep̨-
czości i niższości klasowej. Złowieszcza fuzja tych tendencji przybrała postać
nacjonalistycznego pogromu wymierzonego w imigrantów podczas meczu
Grecja-Albania w Zakintos z „oficjalnym” wynikiem jednej ofiary śmiertel-
nej. Gdy doszło do ataku, kamery zainstalowane w ramach olimpiady na Pla-
cu Omonia „nie działały”, a napastnicy swobodnie sie ̨ oddalili.

Przez wszystkie te lata faszyści ciesza ̨ sie ̨ pełna ̨ochrona ̨greckiej policji, a
oba środowiska łac̨zy niezakłócona współpraca. Działaja ̨ połac̨zeni długofa-
lowym zwiaz̨kiem, czasami jako wykonawcy, czasem z ambicjami by zacho-
wać autonomie,̨ lecz zawsze zgodnie z wytycznymi, jako niezmienny mecha-
nizm para-państwowy. Oddziały szturmowe stworzono dawno temu i maja ̨
one na koncie liczne przypadki prześladowań oraz nocne rajdy z użyciemno-
ży. A zatem, państwo i para-państwo podtrzymuja ̨wzajemnie swoje istnienie
i wspólnie organizuja ̨obóz kontrrewolucji. Napisy na motorach, szykanowa-
nie strajkujac̨ych, zamachy bombowe przeciwko niczego nie podejrzewaja-̨
cym obywatelom, wychwalanie i udzielanie amnestii uczestnikom junty, po-
wrót do jez̨ykamówiac̨ego o „komunistycznych gangach” wMeligalas, hasła
na pogrzebieMalliosa, strzały na pogrzebie Nikolaosa Dertilisa (ostatni uwie-̨
ziony członek junty “czarnych pułkowników”. 38 lat życia sped̨ził w wiez̨ie-
niu Koridallos, za zastrzelenie studenta Politechniki w 1973 r. - przyp. tłum.),
nocne interesy, burdele Zarouliasa, infrastruktura paramilitarna, draż̨enie
od środka „patriotycznej” milicji sponsorowanej przez mały biznes, armato-
rów,wydawców. Podczas tych dekad faszyści raz po razwychodzili ze swoich
dziur i wpełzali w nie na nowo, manipulowani i kontrolowani przez państwo
w państwie. Przez cały ten czas jedynymi, którzy na nich polowali, deptali
im po piet̨ach nie pozwalajac̨ podnieść głowy, zamykajac̨ ich biura jedno po
drugim (Keffalinias, Solomou, Sokratous) byli anarchiści, antyautorytaryści
i w kilku wyjat̨kowych przypadkach lewicowcy.

Bez wzgled̨u na to, co z opozycyjnych powodów mówi parlamentarna le-
wica, faszyści ze Złotego Świtu nie sa ̨produktem kryzysu. Oni byli tu zawsze
cieszac̨ sie ̨ państwowa ̨ ochrona,̨ i jak przystało na ciało polityczne, w peł-
ni wykorzystali okazje ̨ stworzona ̨ przez polityczna ̨ niestabilność systemu,
deprecjacje ̨ parlamentaryzmu, jak również przez antyimigrancki program i
biede ̨greckiego ludu. Dziek̨i rozpowszechnianiu kłamstw, tworzeniu zasłon,
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obłudnymi zagraniami zagrabili sobie społeczne poparcie, infiltrujac̨ od we-
wnat̨rz system polityczny, którym oficjalnie gardza.̨

W ciag̨u ostatniej dekady chronologia faszystowskiej przemocy zages̨zcza
sie,̨ osiag̨ajac̨ swój szczyt zwłaszczawostatnich piec̨iu latach.Warto dokonać
małej retrospekcji tego długiego okresu – zaczynajac̨ na chwile ̨przed tym jak
kraj wszedł doMFWw środkuwiru wywołanego przez finansowy kryzys – by
przypomnieć o serii ówczesnych wydarzeń, dobrze pokazujac̨ych działanie
politycznej strategii faszystów. Droge ̨ utorował im ich towarzysz walki Ka-
ratzaferis i „oburzeni mieszkańcy” Agios Panteleimonas (ateńska dzielnica,
gdzie duży napływ imigrantów stworzył podatny grunt dla agitacji i rozwoju
wpływów złotoświtowców - przyp. tłum.), podburzani przez Markogiannaki-
sa. Urzad̨zili sie ̨na Agios Panteleimonas i stworzyli tam państwow państwie,
rozpoczynajac̨ pogromy przeciwko Afgańczykom, Pakistańczykom i innym
imigrantom, pod pretekstem walki z przestep̨czościa,̨ przy pełnej ochronie
lokalnego posterunku policji. Nastep̨nie teren placu Attikis znów znalazł sie ̨
pod ich kontrola,̨ która ̨narzucili dziek̨i znanej taktyce pogromów, pobić, ata-
ków na sklepy imigrantów, podpaleń prowizorycznych meczetów, itd. Po-
dobnie sprawy miały sie ̨w dzielnicach takich jak Kipseli i Pagrati. W Lutym
2008 faszyści razem z policyjna ̨ prewencja ̨ zaatakowali - posługujac̨ sie ̨ na-
wet koktajlami mołotowa - anarchistów, którzy zorganizowali kontrdemon-
stracje ̨ przeciw show odbywajac̨emu sie ̨w rocznice ̨ incydentu o wyspe ̨ Imia
(chodzi o konflikt terytorialny mied̨zy Turcja i Grecja ̨o wyspy leżac̨e na Mo-
rzu Egejskim – przyp. tłum.) Przez cały ten okres razem z policja ̨ atakowali
Villa Amalias.

W czasie zamieszekw Grudniu 2008 (wybuchły gdy policjant zastrzelił Ale-
xisa Grigoropoulosa, jednego z nastolatków, któtrzy zaatakowali policyjny
patrol przejeżdżajac̨y przez Exarchie ̨ - przyp. tłum.) w miejscach, gdzie byli
do tego zdolni (np. Patra) po raz kolejny grali role ̨ „oburzonych”. W Lutym
2009miała miejsce pierwsza próbamorderstwa z użyciem granatu rec̨znego,
do jakiej doszło na terenie Exarchii w zatłoczonym miejscu, wówczas peł-
nym imigrantów. Nastep̨nie nadeszła pierwsza kapitalizacja ich działań, gdy
kilka miesiec̨y później, po podpisaniu memorandum, Michaloliakos został
wybrany do ateńskiej rady miasta w wyborachmiejskich 2010. W 2011 wyko-
rzystujac̨ morderstwo (greckiego obywatela – przyp. tłum.) Kantarisa doko-
nane przez Afgańczyka, faszyści przeprowadzili szeroko zakrojony pogrom
przeciwko imigrantomw centrum Aten. Nie zapominajmy też o rozsiewaniu
spekulacji i teorii spiskowych na temat podpalenia Marfin banku (W maju
2010 r. podczas dużych protestów antyoszczed̨nościowychwAtenach, prote-
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Tej nocy w sztafecie szturmowej znaleźli sie ̨ także przynajmniej dwaj
opłacani przedstawiciele Złotego Świtu, szef lokalnej sekcji (Patelis) oraz
szef sztafety szturmowej (Janis Kazatzoglou). Morderstwo rozegrało sie ̨
wewnat̨rz kreg̨u kilkunastu złotoświtowców, którzy ochraniali Roupakia-
sa i pomagali mu przyciskajac̨ Fyssasa do ziemi. Obserwowało je także
conajmniej ośmiu uzbrojonych oficerów policji, którzy nie podjel̨i żadnej
interwencji.

Jego świadkami było także wielu przerażonych mieszkańców, którzy wi-
dzieli zabójstwo z ulicy i z balkonów swoich mieszkań. W tragicznej analogii
do jednego z tekstów Fyssasa, jego śmierć miała miejsce “na widoku publicz-
nym”, aby zasiać w ten sposób strach i terror. Lekarze ze szpitala, do którego
trafił cież̨ko ranny, mówili o „profesjonalnym zadźganiu” – „ciosy były za-
dawane z chec̨ia ̨ poważnego ranienia ofiary”.

Samaras i zabójstwo
Antyfaszystowskie zamieszki pod zabójstwie Fyssasa stworzyły ryzyko nowe-
go Grudnia 2008, stawiajac̨ rzad̨ przed nastep̨ujac̨ym dylematem: jeśli pań-
stwo i system polityczny nie przestana ̨ kryć Złotego Świtu, rzad̨ Nowej De-
mokracji może utracić swoja ̨ stabilność.

Dendias został zmuszony do wysłania listy “32 spraw” do prokuratory Sa-̨
du Najwyższego, która zarzad̨ziła wstep̨ne śledztwo, biorac̨e Złoty Świt pod
lupe ̨ jako organizacje ̨kryminalna.̨ Później Samaras próbował kreować sie ̨na
“pogromce”̨ Nazizmu, jednak w rzeczywistości rzad̨ i państwo dały przywód-
com Złotego Świtu 10 cennych dni zwłoki, od 18 do 28 września, dziek̨i któ-
rymmieli oni czas na zniszczenie wszystkich obciaż̨ajac̨ych dowodów i przy-
gotowanie sie ̨ do obrony. Dokładnie w tym czasie, Rzad̨owy Sekretarz Gene-
ralny Baltakos nieskutecznie próbował storpedować śledztwo. Rok później,
dobrze poinformowana w takich sprawach gazeta Ekathimerini, napisała, że
“prawnik, blisko zwiaz̨any z Baltakosem sped̨zał w Sad̨zie dnie i noce usiłujac̨
uzyskać informacje o postep̨ach w śledztwie”. Sprzeczne sygnały wysyłane
władzom sad̨owym przez ministrów i Maximosa nie pozostały bez wpływu
na fakt zwolnienia z aresztu trójki liderów Z.Ś. - Kasidiarisa, Panagiotarosa i
Michosa.
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Słowniczek historyczny

Przebieg morderstwa Pavlosa Fyssasa
To morderstwo było cześ̨cia ̨ aktywności “sztafety szturmowej” Złotego Świ-
tu, której celem była ochrona organizacji. Podobne ciała były i sa ̨ tworzone
również przez inne organizacje neo-nazistowskie. Wbrew linii obrony przy-
jet̨ej przez oskarżonych liderów Z.Ś. sztafety nie były po prostu garstka ̨ “ka-̨
panych w gorac̨ej wodzie fanów” Złotego Świtu ani pojedyńcza ̨ inicjatywa ̨
jakiejś lokalnej sekcji. W przypadku grup neo-nazistowskich, takich jak Z.Ś.
odwzorowywanie archetypicznegomodelu organizacyjnegoniemieckiej par-
tii nazistowskiej staje sie ̨ sednem ich politycznego projektu - tym właśnie
różnia ̨ sie ̨ od innych partii, nawet tych najbardziej konserwatywnych.

W przypadkumorderstwa Pavlosa Fyssasa, jego sprawcy otrzymali rozkaz
zabójstwa od Giorgosa Patelisa, szefa lokalnej sekcji Złotego Świtu w Nikei,
który przesłał go sms-em z komórki należac̨ej do tej organizacji. Wiadomość
dotarła do nich we wtorkowy wieczór,

17 września 2013 r., o godz. 23:28. Jej odbiorcy nie byli zwykłymi, szere-
gowymi członkami - wszyscy należeli do “ochrony” lokalnej sekcji Z.Ś. któ-
ra stanowiła paramilitarna ̨ strukture,̨ posiadajac̨a ̨ własne mundury, hierar-
chie,̨ broń, treningi, radio, meldunki i zasady konspiracji. Nikejska ochrona
była najlepiej zorganizowana ̨komórka ̨ tego rodzaju w Z.Ś. dlatego używano
jej jako “nieobliczalnych” (taka ̨ nazwał ich Ilias Panagiotaros, poseł Z.Ś.) w
misjach na terenie całej Grecji (otwieranie nowych biur, szkolenia nowych
członków, ataki na przeciwników, itp.) O 23:50, po 20 minutach od otrzyma-
nia rozkazu, nikejska sztafeta szturmowa zebrała sie ̨w biurze organizacji na
ul. Kesariasa. Uzbroili sie ̨w pałki, kastety i noże. O szczegółach dotyczac̨ych
celu ataku dowiedzieli sie ̨od swoich kolegów z tej samej komórki, którzy by-
li już na miejscu w Coralli cafe w Keratsini. W kawalkadzie aut i motorów
dotarli na miejsce. 15 minut później, o godz. 00:05 Fyssas leżał już martwy -
trzykrotnie pchniet̨y możem przez Roupakiasa, który należał do piec̨iosobo-
wej grupy korrdynacyjnej lokalnego biura Z.Ś. w Nikei.
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stujac̨y obrzucili mołotowamiMarfin Bank wewnat̨rz którego znajdowali sie ̨
pracownicy, dosłownie zamkniec̨i tam przez szefa. Wskutek pożaru zgineł̨o
troje z nich. Anarchistyczny komentarz do sprawy znajdziesz w komunika-
cie Konspiracyjnych Komórek Ognia pt. “O przemocy rewolucyjnej i anarchi-
stycznych strategiach walki - przyp. tłum.), o staraniach, by odciać̨ kupony
od ogólnego, ponadklasowego niezadowolenia społecznego oraz gniewu jaki
pojawił sie ̨w czasie społecznego napiec̨ia w latach ’10-’12, o otwartym patro-
nacie mass mediów z regularna ̨ czarna ̨ reklama,̨ i o retuszu „antysystemo-
wej” fasady Złotego Świtu poprzez wyeksponowanie jego sprzeciwu wobec
memorandum.

Po tym wszystkim przychodzi triumfalne wejście do parlamentu w wybo-
rach 2012 (tego samego, którym tak pogardzaja)̨, popisowa „działalność cha-
rytatywna” powiaz̨ana z „praca ̨społeczna”̨, gdy rozdaja ̨żywność potrzebuja-̨
cym i oddaja ̨krew tylko dla Greków, ich udział w przegłosowaniu ustaw anty-
pracowniczych korzystnych dla bankierów, armatorów, firm budowlanych i
morskich, należac̨e do Złotego Świtu agencje zatrudniajac̨e na czarno, oraz
wprowadzenie dniówki w wysokości 15 euro, do tego zarzad̨zanie, bezwstyd-
ne kłamstwa, manipulowanie społeczeństwem i „system anty-star”. Teraz
ida ̨ już po wybrukowanej drodze.

Antyrewolucja posuwa sie ̨ naprzód, wzmacnia swój pancerz, organizujac̨
sie ̨ ideologicznie i praktycznie. Od tego momentu atakuje wszed̨zie i używa-
jac̨ wszelkich możliwych środków.

Wspólna walka N.D. - Złotego Świtu
Wybory ’12 wygrała N.D. straszac̨ przerażajac̨ymi alternatywami. Pokonała
chwiejna ̨Syrize,̨ a jej programwwiek̨szości nie różnił sie ̨od programu Złote-
go Świtu. ( NowaDemokracja zdobyławtedy 30%głosów (129miejsc), SYRIZA
(27%), potem PASOK (12%), za nimi ENEL (20 miejsc) i Złoty Świt (18 miejsc).
komuniści (KKE) - 12 miejsc. - przyp. tłum.) Od samego poczat̨ku Samaras
wygłaszał wojownicze oświadczenia, wygrażajac̨ żelazna ̨ pieś̨cia ̨ i dbajac̨ o
przyciag̨niec̨ie do siebie wszystkich z prawej strony. N.D. reprezentowali –
wybrani na jej przedstawicielska ̨ awangarde ̨ – ultra-faszyści Boridis, Krani-
diotis, Georgiadis, Dendias.Wpełnej zgodzie z nimi pozostawali Probopoulos
i Deskalopoulos, obrońcy polityki gospodarczej. Na transmitera polityki tro-
iki został wyznaczony i mianowany minister finansów Stournaras.
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N. D. rozpoczeł̨o wojne ̨ przeciwko społeczeństwu od „rozmów bezpośred-
nich”, tłumiac̨ strajk w fabryce stali, przechodzac̨ do taktyki napiec̨ia, wer-
bujac̨ strajkujac̨ych oraz znoszac̨ zdobycze i prawa pracy. Od poczat̨ku zajeł̨a
sie ̨ ulepszaniem represji, uelastyczniajac̨ arsenał środków prawnych, komu-
nikujac̨ kapitałowi „porzad̨ek i bezpieczeństwo”, strachem i terroryzmem
zmuszajac̨ robotników do posłuszeństwa. Nastep̨nie przeszła do masowych
porwań tysiec̨y imigrantów, by uwiez̨ić ich w ośrodkach przypominajac̨ych
Guantanamo, gdzie tłumiła wybuchajac̨e bunty. Potem widowiskowo wtar-
gneł̨a na obszar struktur oporu, by „zerwać szumowinom kaptury z głów”,
demonstrujac̨ swoja ̨ antyrewolucyjna ̨ polityke.̨ Wobec 15 osób aresztowa-
nych podczas antyfaszystowskiej demonstracji rowerowej zastosowała tor-
tury. Niczym armia okupacyjna napadła na Skouries wyważajac̨ drzwi w Ie-
risso oraz stosujac̨ masowe sankcje wobec tamtejszych mieszkańców dla za-
bezpieczenia interesów Eldorado Gold (korporacja, która przy wsparciu rza-̨
du, a wbrew protestom mieszkańców, planowała otworzyć w Skouries ko-
palnie ̨ złota. Lokalne protesty policja tłumiła m.in. przy pomocy dużych ilo-
ści gazu - przyp. tłum.). Pozostawała na usługach tej firmy, biorac̨ mściwy
odwet na mieszkańcach za przeprowadzony przez nich sabotaż placu budo-
wy EG (mieszkańcy zniszczyli m.in. sprzet̨ budowlany, koparki itp - przyp.
tłum.). Uczestniczyła w serii wspólnych, wielokrotnych rajdów dokonywa-
nych przez grupy Z.Ś. ochraniajac̨ je. Zadeklarowała narzucenie monopo-
lu państwowej przemocy, starajac̨ sie ̨ jasno i kategorycznie podkreślić, że
bed̨zie torturować, mordować i porywać każdego, kto przeciwstawi sie,̨ za-
twierdzanemu przez nia,̨ nowoczesnemu niewolnictwu.

N.D. zarzad̨za klasowo-społecznym sweat-shopem, łamiac̨ jednocześnie si-
łe ̨klasy średniej i klas niższych, powodujac̨ bankructwopaństwa i zadłużenie
tysiac̨y gospodarstw, doprowadzajac̨ do tysiec̨y samobójstw ofiar tej polityki,
tysiec̨y w kolejkach po darmowa ̨zupe ̨ i pod urzed̨ami pracy, skazujac̨ grecki
lud na żebractwo i pograż̨ajac̨ gowubóstwie. Rzad̨ narzucił neoliberalna ̨kon-
frontacje ̨ poprzez konfiskate ̨ własności publicznej i prywatnej. Partie N.D. i
PASOK przeszły już do historii jako ci, którzy poddali kraj, a teraz staja ̨ sie ̨
odpowiedzialne za zarzad̨zanie bieda,̨ niewolniczym statusem kraju i organi-
zacje ̨ sposobu produkcji w oparciu o strefy ekonomiczne. N.D. na nowo roz-
pala faszystowska ̨pochodnie,̨ wprowadzajac̨ akty ustawodawcze, dokonujac̨
drapieżnych egzekucji podatków i prywatyzacji dóbr społecznych. Głosi przy
tym propagande ̨sukcesu, podczas gdyw rzeczywistości w 2014 r. bezrobocie
wynosi 35%, bezdomnych jest 40 000, a dochody sie ̨kurcza,̨ objet̨e 55 procen-
towymi ciec̨iami i podatkami, osiag̨ajac̨ spadek płac nominalnych o 40 %.
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my bronić przemocy atakujac̨ej faszystowski porzad̨ek nowoczesnego syste-
mu bezpieczeństwa. Aby zwrócić terroryzm klasowego zniewolenia, szefom,
którzy bogaca ̨ sie ̨ dziek̨i niemu. Trzeba włac̨zać sie ̨ w rewolucje ̨ społeczna ̨
broniac̨ jej społecznej pozycji, walki o wyzwolenie od rzad̨ów okupacyjnych,
od kolonialnego protektoratu. Gdy rewolucyjny proletariat zajmuje pozycje
bojowe w ramach klasowego kontrataku, do nas należy zradykalizowanie
każdej pośredniej (umiarkowanej) walki i przezwycież̨enie odruchów któ-
re prowadza ̨ do jej rozbrojenia. Musimy organizować opór, prowadzac̨ go
w rewolucyjnym kierunku. Przygotowujac̨ ataki komand na kapitalistyczne
symbole, musimy stopniowo usieciawiać i nasilać nasze napaści poprzez cia-̨
gła ̨ wojne ̨ partyzancka.̨ Budować flanki ochronne i organizować niezbed̨ny
arsenał broni, zajmujac̨ obszary kluczowe dla władzy.

Niemożemy bać sie ̨tej wojny ani uchylać od niej z powodu spodziewanego
odwetu i prowokacji wroga. Ta wojna domowa zaczeł̨a sie ̨dawno temu i choć
bywa niewidzialna, ciag̨le manifestuje sie ̨ na nowo przypominajac̨ o swoim
istnieniu.

Teraz wyraźnie widać jakie sa ̨ jej stawki, od każdego z nas oczekuje za-
jec̨ia stanowiska. Czy to w roli janczarów interesów kapitału, państwa i fa-
szystów czy to w roli rewolucjonisty walczac̨ego o oswobodzenie od jarzma
mied̨zynarodowej plutokracji i lokalnej oligarchii. Ich krew to minimalna
odpowiedź z naszej strony, jedyna sprawiedliwość władzy ludu.

OGNIEM I NOŻEM W FASZYSTÓW
WOJNA WOJNIE SZEFÓW

Ludowe Bojowe Siły Rewolucyjne
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elektryczność i przerwach w dostawie prad̨u. W telefonicznych pogróżkach
firm windykacyjnych, gospodarstwach domowych, które zbankrutowały,
niewypłacanych pensjach. W lekach generycznych, zamykanych szpitalach,
w powszechnym rozpadzie edukacji. Ekstremizm systemu kapitalistycznego
widzimy we wzroście wskaźników śmiertelności, gdy mowa o tych, którzy
wegetuja ̨ w ned̨zy, boleśnie, cicho i powoli konajac̨, bo nie maja ̨ nic do
jedzenia, nie maja ̨ leków, bo marzna,̨ bo „popadaja ̨ w obłed̨”. Ulice pełne
sa ̨ żebraków i bezdomnych śpiac̨ych na ulicach, których jest coraz wiec̨ej.
Miasta sa ̨ zalewane przez lombardy wyrastajac̨e jak grzyby po deszczu,
aby przetrwać ludzie poszukuja ̨ na czarnym rynku rzeczy niezbed̨nych do
życia. Ekstremizm kapitalizmu odczuwaja ̨ bezrobotni, tacy jak Tanassis
Kanautis, którego wyrzucili z autobusu bo nie miał biletu (19-latek, który
zginał̨ gdy próbował uciec lub w wyniku szarpaniny został wypchniet̨y z
jadac̨ego trolejbusu przez kontrolera biletów - przyp.tłum.) oraz imigranci,
którzy także sa ̨ traktowani jak tred̨owaci, przeszukiwani, aresztowani i
wyrzucani z pojazdów komunikacji publicznej. Przejawia sie ̨ on w coraz
bardziej zabójczym smogu którym musimy oddychać bo coraz wiec̨ej
domów jest ogrzewanych byle czym z powodu braku pienied̨zy. W „ofiarach
samobójstw”, które skoczyły z dachu i tych, którzy wycofali sie ̨ z życia spo-
łecznego na zupełny margines. W zamykaniu zakładów psychiatrycznych
i we wzroście chorób psychicznych… W cynizmie systemu, który ograbia
nas „dla naszego własnego dobra”, który zabija z zimna krwia ̨ „aby nas
uratować”. Ta codzienna przemoc, ten ekstremizm jest nieporównywalny z
żadnym innym i tylko beneficjenci systemu moga ̨ idiotycznie zrównywać
go z przemoca ̨ naszego oporu. Świat oporu musi poczuwać sie ̨ do odpowie-
dzialności. Zaangażować sie ̨w walke,̨ zainspirować społeczeństwo do buntu,
wyrwać je z letargu. Ponieważ tak długo jak pozostaje ono zniewolone,
władcy ostrza ̨ swoje miecze i rżna ̨ zgiet̨e karki biednych.

Ludzie, majac̨y nadzieje,̨ potrafiac̨y zaproponować droge ̨wyjścia z kryzy-
su finansowego musza ̨ rzucić wyzwanie wojnie szefów. Ograniczyć klasowa ̨
współzależność wywłaszczajac̨ i niszczac̨ ich bogactwo. Organizować sie ̨ do
rewolucji. Uzbrajać, by realistycznie i praktycznie wysunać̨ sie ̨ na czoło ata-
ku. Wojna partyzancka jest wojna ̨ ludowa,̨ to cenna spuścizna historii, dana
nam byśmy mogli z niej korzystać. Stawiajac̨ opór musimy uzyskać przewa-
ge ̨ i przezwycież̨yć każda ̨ oportunistyczna ̨ retoryke,̨ która podtrzymuje de-
fetyzm i prowadzi do unikania walki.

Musimy włac̨zać we własne szeregi i chronić każda ̨przemoc wypływajac̨a ̨
z dołów, z klasy która wychodzi na ulice aby znieść klasy jako takie. Musi-
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Mamy zatem formalny Złoty Świt i nazywa sie ̨ on Nowa Demokracja. Ma-
my europejski faszyzm z Antonisem Samarasem w roli jego lidera. Od czasu
zmiany politycznej, N.D. i Złoty Świt współpracuja,̨ po dziś dzień uzupełnia-
jac̨ sie ̨ i wzajemnie wzmacniajac̨. Samaras jest opet̨any przez własne iluzje.
Pograż̨ał sie ̨ w nich podczas swoich satelickich podróży do Ameryki i Izra-
ela, gdzie chwalił sie ̨ rozwiaz̨aniem kiepskiej imitacji faszyzmu. Gratulacje
jakie złożyli mumordercy należac̨y domied̨zynarodowej oligarchii to czysta
kpina. (…) Samaris wykorzystał wspaniała ̨ okazje ̨ do kolejnego zamanifesto-
wania swojej siły, liczac̨ na gratulacje, zgodne z jego własnymi kryteriami.
Ned̨za i faszyzm jednak nie znikneł̨y, życie społeczne jest zduszone, system
nie cieszy sie ̨ społecznym poparciem i nikt nie jest przekonany (do opinii
Samarasa - przyp. tłum.)

Ludowa mad̨rość popularna wśród rolników, zmagajac̨ych sie ̨ z uprawa ̨
ziemi, zawiera wiedze ̨ i instynkt, że aby zabić weż̨a należy zmiażdżyć mu
głowe,̨ odciać̨ ja ̨i ewentualnie wyprućmuwnet̨rzności. Jednak Samaras chce
zachować go przy życiu, skrep̨owanego, aby móc pokazywać „zło, przed któ-
rym nas chroni”, podczas gdyw kraju panuje bieda. Kreuje sie ̨na porec̨zycie-
la normalności, bez wzgled̨u na jej cene,̨ a jest nia ̨ zniewolenie świata pracy
pod jarzmem permanentnego stanu wyjat̨kowego.

W tym samymczasie, nie tyle na przeciwnymbiegunie, cow zupełnie innej
galaktyce, oportunistyczna lewica parlamentarna ze swoja ̨ spuścizna ̨ prze-
śladowań politycznych, historia ̨ rewolucji i pamiec̨ia ̨ dawnych walk toczo-
nych od wielu dziesiec̨ioleci oraz nawykiem wiktymizacji, zawsze na końcu
jez̨yka, pogubiła sie ̨ w środkach i odrzuca myśl o uzbrojeniu sie,̨ widzac̨ sie ̨
w roli podpory majac̨ej pomóc pokojowo dokuśtykać do socjalizmu.

Globalizacja U.E., Totalitaryzm U.E.
Każda władza tego kraju zawsze była podróbka,̨ surogatem. Ustawieni, od-
górnie zainstalowani rzad̨zac̨y służac̨y obcym, zatrudnieni przez nich w kla-
sowym wyzysku warstw plebejskich ostrzyli swoje bagnety na karkach bun-
tujac̨ego sie ̨ proletariatu. Od czasu ustanowienia państwa narodowego, Gre-
cja zawsze była podporzad̨kowana wielkim poteg̨om. Politycznie i ekono-
micznie nigdy nie należała doGreków.Wszystkie partie polityczne bezwyjat̨-
ków były i nadal sa ̨ pełnomocnikami Wielkich Poteg̨. Niepodległość narodo-
wa zawsze była polityczna ̨ zasłona ̨ dymna ̨marionetkowych rzad̨ów i dema-
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gogia ̨ w ustach opozycji. Z kolei tożsamość narodowa zawsze była pułapka ̨
służac̨a ̨ zagwarantowaniu pokoju mied̨zy klasami.

Aby zrozumieć ostatnie 25 lat politycznych rzad̨ów greckiego państwamu-
simy przeanalizować ten okres z perspektywy jego politycznych i ekono-
micznych sojuszy transnarodowych, mied̨zynarodowych zależności i prze-
obrażeń. Kryzys ekonomiczny nie dotyczy tylko Grecji i długu publicznego,
to broń masowej destrukcji, która ̨ banki stosuja ̨ przeciwko proletariatowi
w wielu innych, podobnie zadłużonych krajach. Nie chodzi tu tylko o to, że
retoryka zarzad̨zania kryzysem atakuje instytucje państwa publicznego, ob-
cina zasiłki i świadczenia, uznaje za zło konieczne istnienie rosnac̨ej popula-
cji ludzi żyjac̨ych z grzebania w śmietnikach, a wszelka ̨ polityke ̨ społeczna ̨
nazywa szkodliwa.̨

Musimy udokumentować pewne podstawowe parametry, jakie w ostat-
nich dekadach nadały Europejskiej Fortecy jej obecny totalitarny charakter.
U.E. jest dziś pordzewiałym wrakiem, do którego rzad̨zac̨e elity staraja ̨ sie ̨
nas przykuć. Od czasu spektakularnego upadku muru w ’89, wskutek post-
zimnowojennej propagandy, dobrodziejstwo europejskiego zjednoczenia
zyskuje stopniowe poparcie, dziek̨i zrównaniu faszyzmu z komunizmem.
To w ramach tej rozmywajac̨ej świadomość propagandy, „wszelkiego ro-
dzaju instytucje społeczne, promujac̨e tożsamość obywatela europy”, takie
jak zdecentralizowane administracje, samorzad̨y, prefektury, instytucje
edukacji wyższej i edukacji technologicznej, instytuty badawcze oraz NGO
moga ̨ brać udział w programie „Pamiec̨i Europejskiej” i liczyć na subsydia
dochodzac̨e do 100 000 euro, mimo trwajac̨ego kryzysu. W ten sposób dotuje
sie ̨ zła ̨ edukacje,̨ która nie podkreśla wyjat̨kowej potworności hitleryzmu,
stawiajac̨ go na równie z dyktatura ̨ stalinowskiego Państwa. Historyczne
okoliczności minionych czasów ulegaja ̨ wiec̨ zafałszowaniu, co pomaga
narzucać prymat obecnej polityki europejskiej.

Cofajac̨ sie ̨ do końca lat ’80 obserwujemy pojawienie sie ̨ środowisk histo-
ryków, próbujac̨ych rewidować historie ̨ nazizmu, poprzez dynamiczna ̨ i po-
ważana ̨ działalność wydawnicza ̨ oraz liczny wysyp artykułów na ten temat.
Hitlera prezentuje sie ̨ jako „socjaliste-̨rewolucjoniste,̨ którego polityka fa-
woryzowała klase ̨ pracujac̨a”̨. Obozy koncentracyjne i piece krematoryjne
sa ̨przedstawiane przez tych ludzi jako propaganda zmontowana przez zwy-
ciez̨ców. Ten historyczny rewizjonizm stopniowo rozlewa sie ̨ po całej Euro-
pie.

W tym samym czasie, upadek muru wraz z zawaleniem sie ̨ bloku wschod-
niegopociag̨a za soba ̨nowa ̨restrukturyzacje ̨klas społecznych. Oznacza to in-
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Aby zburzyć obozy koncentracyjne, płoty,wiez̨ienia, potrzebna jest przemoc.
Aby zapłonał̨ parlamentarny burdel potrzeba przemocy, która zmiażdży na-
jemnych pretorian oraz ochotników strzegac̨ych tamdostep̨u. Abywydostać
sie ̨ z kryzysu i uwolnić od wojny w ramach której codziennie w nas uderzaja ̨
potrzebna jest przemoc, potrzebna jest stosowna, klasowo-społeczna wojna.

W ekonomicznych warunkach walki o przetrwanie do jakiej zmuszaja ̨nas
elity, każda retoryka wzywajac̨a do spokoju jest podejrzana albo jest wyra-
zemnaiwności lub tchórzostwa. Gdy polityczni oportuniści z ustami pełnymi
wyszukanej frazeologii, potep̨iaja ̨ przemoc rewolucyjna ̨ to w obiektywnych
kategoriach – i biorac̨ pod uwage,̨ że społeczeństwo jest nieustannie rabowa-
ne – wspieraja ̨ w ten sposób państwowy monopol na przemoc, staja ̨ sie ̨ ad-
wokatami przemocy reżimu, przemocy państwa i para-państwa. Nie tu ma
znaczenia jaki cel przyświeca ich potep̨ieniom, z czego wynikaja ̨ przeszko-
dy jakie rzekomo krep̨uja ̨ im rec̨e ani skad̨ bierze sie ̨ ich determinizm oraz
inne obiekcje. Jedynym sposobem na przezwycież̨enie teorii „dwóch ekstre-
mizmów” jest uznanie, że jedynym „ekstremum” jest sam system kapitali-
styczny, przemoc reżimu, przemoc kapitału, państwa i para-państwa.

Dla każdego kto mówi o społecznym wyzwoleniu od narzuconych nam za-
rzad̨ców i ekonomicznych ran jakie nam zadaja ̨ – lub o niepodległości kraju
od MFW, EBC i UE – od mied̨zynarodowych rynków plutokracji (rzad̨y boga-
tych – przyp. tłum.) posługujac̨ych sie ̨ długiem publicznym jako bronia ̨ma-
sowej destrukcji, która wywołuje biede,̨ szybkie ubożenie naszego ludu oraz
bezlitosny wyzysk lokalnych i cudzoziemskich robotników, jedyna ̨ przemo-
ca ̨do odrzucenia, i odesłania jej tam skad̨ sie ̨wzieł̨a, jest antyspołeczna prze-
moc obozuwroga, jest przemoc reżimu. Jest nia ̨także „moralizatorska” prze-
moc mass mediów, ich codzienny terroryzm jaki uprawiaja ̨w każdym domu.
Jest nia ̨ przemoc gliniarzy i łamistrajków, ochraniajac̨a interesy lokalnego
i mied̨zynarodowego kapitału, torujac̨a droge ̨ rozległej napaści neoliberali-
zmu. To także przemoc kapitalistycznej awangardy i faszystowskiego para-
państwa przeciw bezbronnym imigrantom, przeciw ideologicznym przeciw-
nikom. To przemoc białego terroryzmu i terroryzmu klasowego przeciwko
warstwom ludowym.

Ekstremizm który musi zostać potep̨iony i przemoc, która ̨ należy im
zwrócić to efekty polityki ekonomicznej oraz ich politycznego kierownic-
twa. Ich przemoc przeciwko całej populacji manifestuje sie ̨ w kolejkach po
żywność rozdawana ̨ przez miasto, kościół, a nawet tych, które ustawiaja ̨ sie ̨
po żywność od Złotego Świtu. W kolejkach pod urzed̨ami pracy, przejec̨iach
nieruchomości zastawionych pod hipoteke,̨ podatkach na rachunku za
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nizin. Przeciw każdej perspektywie radykalizujac̨ej walki i społeczny
opór, przeciw wszelkiej inicjatywie rewolucyjnej zakłócajac̨ej ich prawo i
porzad̨ek, zrywajac̨ej państwowa ̨ fasade ̨ rzekomej niezniszczalności.

Ich broń celuje tylko w świat naszego oporu. Nawet jeśli lewica z wiado-
mych wzgled̨ów politycznych bed̨zie nawoływać do oporu, nie zawaha sie ̨
zidentyfikować z prawica,̨ gdy zobaczy jak pek̨aja ̨ fundamenty parlamen-
taryzmu. Prawna elastyczność łuku konstytucyjnego zapewnia szeroki za-
sieg̨ uderzeniu w każda ̨ forme ̨ oporu, która sie ̨ nie asymiluje, i gwarantu-
je precedens dla dalszej ekspansji arsenału prawnego. Elity łac̨zy wspólny
strach, uzbrajaja ̨sie ̨w swojej obronie, żad̨ajac̨ deklaracji konformizmu i pod-
porzad̨kowania wobec systemu. Obywatele tego kraju bed̨a ̨musieli zadekla-
rować ideologiczne poddaństwowobec porzad̨ku prawnego,wyraźnie odrzu-
cić każda ̨ idee,̨ podburzajac̨a ̨do likwidacji władzy systemu. Zmusi sie ̨ ich, by
z odraza ̨ odrzucili „przemoc, skad̨kolwiek by sie ̨ nie brała” i biernie akcep-
towali państwowy monopol na przemoc oraz terroryzm klasowego zniewo-
lenia.

Polemizujac̨ z poglad̨ami wysuwanymi głównie przez ludzi, którzy wyrze-
kajac̨ sie ̨ swojej odpowiedzialności, wywodza ̨przemoc kapitału z przyrodzo-
nej uległości społeczeństwa lub z tymi, którzy, nie posiadajac̨ kolektywnej
świadomości, a co za tym idzie konsekwentnego rewolucyjnego spojrzenia,
całościowo potep̨iaja ̨ społeczeństwo jako dryfujac̨e ku faszyzmowi, sprzeci-
wiamy sie ̨ ich podejściu, wskazujac̨ na niemal cała ̨historie ̨ ludzkości. W każ-
dym społeczeństwie człowiek zawsze potrzebuje pokoju i dobrobytu. Potrze-
ba mu spokojnej wspólnotowości i współpracy, i nie jest on, jak od urodze-
nia traktuje go burżuazyjna filozofia, drapieżnikiemani istota ̨rywalizacyjna,̨
której państwowy Lewiatanmusi narzucić zewnet̨rzna ̨dyscypline.̨ Zachowa-
nia społeczne wynikaja ̨ również z otaczajac̨ych nas warunków. Ekonomicz-
ne, interesy „wartości” indywidualizmu i rywalizacji, burżuazyjne idee, pań-
stwo i władcy ponadczasowo ponosza ̨odpowiedzialność za choroby społecz-
ne. Kiedykolwiek, na przestrzeni tysiac̨leci, życie ludzi poprawiało sie,̨ dzia-
ło sie ̨ tak na skutek pojawienia sie ̨ iskry rozpalonej przez pewne polityczne
podmioty, rewolucyjne jednostki, które brały na siebie ten cież̨ar i miały ko-
lektywny plan społecznej transformacji, a ich słowa pozostawały w zgodzie
z ich czynami. Kiedykolwiek w historii, społeczeństwo łapało oddech a ludz-
kość robiła krok ku wolności, dokonywało sie ̨ to poprzez zamieszki, społecz-
ne wstrzas̨y i procesy wyzwoleńcze, poprzez polityczne nieposłuszeństwo
i rewolucje ̨ społeczna ̨ z użyciem przemocy. A zatem by być wolnym, nale-
ży przezwycież̨ać przymus, dla zerwania łańcuchów niezbed̨na jest przemoc.
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tegracje ̨milionów zdegradowanych robotników, którzy zasila ̨ kapitalistycz-
na ̨ produkcje ̨ przedłużajac̨ jej żywotność do czasu wybuchu kapitalistyczne-
go kryzysu.

Wraz z wejściemwnowemilenium, atakami z 11września, nadejściemwo-
jen w Iraku i Afganistanie, wraz z organizowaniem globalizacji rynków oraz
milionami ludzi tworzac̨ych karawany uchodźców uciekajac̨e z bombardo-
wanych i wyned̨zniałych kapitalistycznych peryferii, warto zatrzymać sie ̨
przy dwóch głównych punktach w polityce europejskiej: Chodzi o rozwój
prawodawstwa antyimigracyjnego i antyterrorystycznego oraz opancerze-
nie europejskiej fortecy, militaryzujac̨e jej polityke.̨ Systemy biometryczne
rejestrujac̨e cechy twarzy i oczu, kamery nadzorujac̨e w przestrzeniach pu-
blicznych. Prawa, które wprowadzaja ̨ specjalne schematy kontroli dla mu-
zułmańskich pasażerów, ograniczajac̨e prawa jednostki. Narody U.E. dryfu-
ja ̨stopniowo ku coraz bardziej autorytarnym formom zarzad̨zania i kontroli
poddanych, odbierajac̨ im zdobycze wywalczone przez świat pracy.

Antykomunizm i dogmat państwowego terroryzmu odgrywaja ̨corazwiek̨-
sza ̨ role ̨wraz z masowymi deportacjami, murami i obozami koncentracyjny-
mi. Towarzyszy temu wzrost poparcia dla partii skrajnie prawicowych (od
Danii, Belgii, Weg̨ier, Austrii, Francji po Holandie,̨ Rosje ̨ i Włochy). Fałszujac̨
historie ̨ od okresu mied̨zywojennego i kles̨ki II wojny światowej, poprzedza-
jac̨ego nieudane zjednoczenie państw partnerskich [europejskich – przyp.
tłum.] i sprzeciwiajac̨ sie ̨multikulturalizmowi i fali uchodźców zAfryki i Azji,
faszyzm niewinnie powraca do starego świata.

Skrajna prawicawEuropie,w tymrównież Z.Ś. zaczyna dziś korzystać zwi-
docznego oburzenia na polityczny reżim brokerów i bankierów. Dziek̨i swo-
jej propagandzie faszyści dezorientuja ̨ społeczeństwo. Wskazujac̨ na multi-
kulturalizm sieja ̨ zamet̨ w kwestii prawdziwych przyczyn kryzysu, a przede
wszystkim kieruja ̨ niezadowolenie społeczne na ścieżki bezpieczne dla sys-
temu.

Nieustannie wyłaniajac̨y sie ̨ ruch przeciwko EMU (Unia Monetarna i Eko-
nomiczna) i UEmógłby stać sie ̨poczat̨kiemogólnoeuropejskiego procesuwy-
wrotowego, który stanowi cel każdego ruchu rewolucyjnego. Zamiast tego
ruchem tym kieruje umacniajac̨a sie ̨ pozycja faszystów, zmierzajac̨ych ku
odrażajac̨emu państwu totalitarnemu, do zrealizowania europejskiego tota-
litaryzmu, pogrzebania oporu społecznego i wzrostu nacjonalizmu.

Historycznie, nacjonalizm w każdym kraju konspiruje i zmusza ludzi do
klasowego zawieszenia broni, podporzad̨kowuje klasy niższe, prowadzi do
mied̨zyklasowej homogenizacji uciskanych i uciskajac̨ych. Nacjonalizm za-
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wsze był ideologia ̨ nienawiści, zasilajac̨a ̨ ekspansjonizm każdego państwa w
którym sie ̨ rozwijał. Po raz pierwszy od czasu drugiej wojny światowej w
Europie, cześ̨ć populacji trzecioświatowych społeczeństw została oficjalnie
przekształcona w oddzielna,̨ prześladowana ̨klase.̨ Totalitaryzm ku któremu
zmierza U.E. mimo pretensjonalnego niszczenia przez nia ̨ swastyk, zaanek-
tował strategie, taktyki i arogancje ̨charakterystyczne dla faszyzmu. Jedynie
symbole i kolory sa ̨ inne.

Ludowa przemoc wyzwoleńcza i przemoc
państwa wykluczaja ̨ sie ̨

„Dzisiejszy stanmojego kraju to piekło. Niemieckiemasakry,ma-
sakry sił bezpieczeństwa, również masakry urzad̨zane przez re-
beliantów. Oni masakruja ̨ i podpalaja.̨”
Fragment wystap̨ienia G. Papandreu na konferencji w Libanie,
Maj 1944.

Tymi słowam Georgios Papandreu, premier królewskiego rzad̨u na
uchodźstwie na Środkowym Wschodzie, radykalny wróg EAM i morderca
ludu podczas demonstracji EAM w Grudniu 1944 (patrz: słowniczek), dał
wyraz ponadczasowej hipokryzji rzeźników ludu „potep̨iajac̨ przemoc,
ktokolwiek by jej nie popełniał”. Dzisiejsi faszyści przejel̨i pałeczke ̨ od
rzeźników Grudnia ’44, z Samarasem w roli lidera i zwrotem „potep̨iamy
przemoc z którejkolwiek strony by sie ̨ nie pojawiła”. Zwrotem, który
zrównuje ofiary i katów, uciskanych z opresorami, a „Starego Człowieka
Demokracji” z przemoca ̨ Niemców i zdrajców, który stawia znak równości
mied̨zy współpracujac̨ymi z okupantem siłami bezpieczeństwa a przemoca ̨
buntowników z ELAS. Ten zwrot kryje w sobie potep̨ienie ludowego oporu
i wyraża poparcie dla ich przemocy, dla siły państwa i policji, przemocy
rozbójniczej i zniewolenia ludu. Dokładnie w ten sam sposób rzad̨ Samarasa
zrównuje morderstwo Pavlosa Fyssasa popełnione przez złotoświtowców
z egzekucja ̨ przeprowadzona ̨ na dwóch nazistach ze Z.Ś. w Neo Iraklio,
kryminalne działania Złotego Świtu ze społecznym oporem w N.E. Halkidi
i podpaleniem placu budowy kopalni złota w Skouries. W taki sam sposób
nie rozróżnia mied̨zy działaniami Złotego Świtu, a działaniami anarchistów,
jedynego środowiska, które energicznie rozprawia sie ̨ z faszystami oraz
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nieprzerwanie walczy z państwem i kapitalistycznym porzad̨kiem podczas
masowych i bojowych demonstracji przeciwko memorandum.

Jeśli zaś chodzi o zasymilowana ̨przez system oficjalna ̨ lewice,̨ która od lat
mówi o „prowokatorach” i „mrocznych ośrodkach anomalii”, lewicy, któ-
ra nie powstrzymała ani nie stawiła oporu juncie pułkowników, odpowiada-
my im, że walka zbrojna i egzekucje faszystów były standardowa ̨ taktyka ̨ lu-
du i ruchu rewolucyjnego, czego dowodzi historia EAM-ELAS i Narodowego
Ruchu Oporu, gdzie zwłaszcza w Atenach ELAS i OPLA (Organizacja Ochro-
ny Walki Ludowej - specjalny oddział KKE, dedykowany ochronie członków
EAM, słynac̨y ze skutecznych likwidacji członków kolaboracyjnego aparatu
represji. KKE popierała Stalina dlatego zabijała również trockistów - przyp.
tłum.) przeprowadzały egzekucje na chites i batalionach oficerskich, ofice-
rach policji oraz członkach Special Security, którzy kolaborowali z okupan-
tem. I oczywiście nie wolno nam zapominać o Meligalas. Nasi przodkowie,
patriotyczni partyzanci wiedzieli jak likwidować faszystowskich zdrajców.
A co do dziennikarzy, mówiac̨ych o tym, że egzekucja tych dwóch szumowin
„zmroziła społeczeństwo”, niech po prostu porównaja ̨ sobie reakcje społecz-
ne na zabójstwo Pavlosa Fyssasa, kiedy to dziesiat̨ki tysiec̨y demonstrowały
na Keratsini, a młodzież ścierała sie ̨ z prewencja ̨ i jej faszystowskimi kole-
gami z absolutnym brakiem reakcji na egzekucje ̨ dwóch złotoświtowców w
N.Iraklio. Złotoświtowcy nie byli w stanie zebrać do kupy nawet swoich ludzi,
żeby zorganizować demonstracje ̨ i musieli zadowolić sie ̨zebraniem ich kilku
tuzinów w miejscu, gdzie przeprowadziliśmy egzekucje.̨ Grecki lud posiada
pamieć̨ historyczna ̨i zdaje sobie sprawe ̨z tego kim sa ̨tego rodzaju faszystow-
skie szumowiny. Lud i młodzież dymia ̨ i reaguja ̨ gdy morduje sie ̨ ich własne
dzieci, takie jak Grigoropulos i Fyssas, a nie kiedy zabijani sa ̨ faszyści i gliny.

Historia została napisana krwia ̨ i atramentem. Galopujac̨e urojenia, prze-
inaczanie historii, celowo wywoływany zamet̨ polityczny i kłamliwa ideolo-
gia dwóch ekstremów (…) można zdefiniować jako szpice ̨ strategii, wykorzy-
stywanej przez rzad̨ idac̨y do kolejnych wyborów i oczywiście nie tylko przy
tej okazji.

Gdy trzeszcza ̨ jego podstawy, burżuazyjny świat polityczny staje sie ̨ bar-
dziej konserwatywny, czujac̨ zapach gniewu, zagrożony atakiem wysuwa
swoje szczek̨i, dlatego wzywa sie ̨ do zbadania spójności łuku konstytu-
cyjnego (constitucional arc – wachlarz partii stanowiac̨ych fundament
założonego przez nie porzad̨ku konstytucyjnego - przyp. tłum.), aby możli-
wa była jego spójna obrona i współpraca w ataku. W imie ̨ połac̨zenia swoich
sił przeciwko każdej radykalnej tendencji wyłaniajac̨ej sie ̨ ze społecznych
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