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Ανακοίνωση της «ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» Αριστερής Ανατρεπτικής Παρέμβασης για 
τη ρατσιστική-φασιστική παρουσία του υποψήφιου δήμαρχου Φ.Καμπούρη 

Από την ιδρυτική μας διακήρυξη με 
σαφήνεια και με αιχμηρό τρόπο 
διατυπώσαμε ότι συστατικό 
στοιχείο της συλλογικότητάς μας 
είναι η πάλη ενάντια στον φασισμό, 
τον ρατσισμό και τον εθνικισμό, με 
όποιο τρόπο και αν αυτός 
εμφανίζεται. Σε αυτό το πλαίσιο 
αντιταχθήκαμε στην εμφάνιση 
Βελόπουλου και στηρίξαμε την 
πρωτοβουλία αντιφασιστών της 
πόλης για την κατάληψη του χώρου 

της ομιλίας του. 

 Στο ίδιο πλαίσιο δεν θα διστάσουμε να αντιπαρατεθούμε με τα εθνικιστικά, διχαστικά και 
ρατσιστικά κηρύγματα που έχει ξεκινήσει ο χειραγωγούμενος από πολιτικά και 
επιχειρηματικά συμφέροντα υποψήφιος δήμαρχος Φ.Καμπούρης. 

Από την αρχή της διατύπωσης του δημόσιου λόγου του έγινε φανερό ότι θα αναπτύξει τη 
ρητορική του μίσους που χαρακτηρίζει κάθε ακροδεξιό φασίστα, ο οποίος, ντυμένος με την 
προβιά του “πατριώτη”, θα επιχειρήσει να δηλητηριάσει τις εργατογειτονιές μας με το μίσος 
και το διχασμό. Είναι   φανερό ότι η υποψηφιότητά του έχει αντίστοιχα κίνητρα με τα 
τάγματα της Χρυσής Αυγής που δολοφόνησαν τον Π.Φύσσα. Να αξιοποιηθεί η οργή, η 
απελπισία και τα αδιέξοδα που βιώνει η τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων στην πόλη για 
να εκτραπεί σε διαδρομές που θα αθωώνουν τους πολιτικά και οικονομικά υπεύθυνους, θα 
ενοχοποιούν τους αδύναμους και θα ισχυροποιούν εν τέλει το  καθεστώς των μνημονίων 
ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. 

Με αυτόν τον τρόπο και με προκάλυμμα τη δήθεν αντιπολιτευτική μανία που εκφράζει στην 
απερχόμενη δημοτική αρχή, επιχειρεί να ενεργοποιήσει τα αντικομμουνιστικά, ρατσιστικά 
και εθνικιστικά αντανακλαστικά μερίδας Κερατσινιωτών που μέχρι τώρα συσπειρώνονταν 
στους φασιστικούς πυρήνες  που δρουν στην περιοχή, ενώ σήμερα βρίσκουν στην παράταξή 
του το φιλικό περιβάλλον για να διατηρήσουν τη συνοχή τους και να συντηρήσουν τη 
ρητορική τους. 
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 Χρησιμοποιεί συστηματικά αντίστοιχες φασιστικές μεθόδους προπαγάνδας με βάση το 
ψέμα και τη διαστρέβλωση για να δημιουργήσει γεγονότα άσχετα με τα προβλήματα και τις 
πραγματικές ανάγκες της πόλης και των ανθρώπων της. Ταυτόχρονα προωθείται από τη 
“δεξιά πολυκατοικία” και με τη βοήθεια της κίτρινης δημοσιογραφίας ιστοσελίδων στην πόλη 
η αντιδραστική αντίληψη του νόμου και της τάξης, με πιο πρόσφατο δείγμα το εξώδικο 
Διαλινάκη για τις αφίσες. 

 Όποιος στέκεται στο γεγονός της γραφικότητας και της ανυποληψίας που εκπέμπει ο λόγος 
και η παρουσία του Καμπούρη παραγνωρίζει το έδαφος που “ποτίζει” και τα μέσα που 
χρησιμοποιεί γι’ αυτό.  

Ενώ είναι υπάλληλος του, πρωταγωνιστή στις διεργασίες για την “αναμόρφωση” της εικόνας 
του ακροδεξιού χώρου, Καρατζαφέρη, απολαμβάνει απεριόριστη ελευθερία λόγου για την 
προπαγάνδα του μέσω του καναλιού του και διεξάγει μία εκστρατεία με κόστος δυσανάλογο 
με την εμβέλεια της παράταξής του. Ένδειξη της στήριξης που απολαμβάνει από 
επιχειρηματικά συμφέροντα, που έχουν κάθε λόγο να θέλουν να ενισχύσουν μία 
υποψηφιότητα που θα διατηρεί την πολιτική ατζέντα της Χρυσής Αυγής, χωρίς την 
εγκληματική της ταυτότητα αλλά και του συμμάχου που χρειάζονται στο νέο δημοτικό 
συμβούλιο οι επιχειρηματίες εκείνοι που λυμαίνονται τη γη και μολύνουν τον αέρα της 
πόλης.  

 Δεν θα ταυτιστούμε με τη σιωπή που εκπέμπουν όλες οι παρατάξεις στην πόλη, φοβούμενοι 
μήπως χαρακτηριστούμε ως αντίπαλοι του κενού αντιπολιτευτικού λόγου του. 
Αναλαμβάνουμε το βάρος που μας αναλογεί και το ίδιο καλούμε να κάνουν όσοι νιώθουν 
αντίστοιχη ευθύνη απέναντι στα ρατσιστικά, ξενοφοβικά και διχαστικά κηρύγματα μίσους.       

 Δεν  θα αφήσουμε την πόλη  να 
γυρίσει 100 χρόνια πίσω, τότε 
που κάποιοι τους ξεριζωμένους 
πρόσφυγες από τον Πόντο και 
τη Μ.Ασία και τους μετανάστες 
από την Κρήτη και την 
Πελοπόννησο τους 

αποκαλούσαν 
“τουρκόσπορους” και 
“πρόστυχους”, όπως και σήμερα 
ο Καμπούρης δηλώνει δημόσια 
και μέσα στο δημαρχιακό κτίριο 
ότι “οι μουσουλμάνοι μολύνουν 

τον αέρα”. Και τότε όπως και τώρα προσπαθούν να σπείρουν τη διχόνοια, την έχθρα, το μίσος 
και την καχυποψία, απέναντι σε ανθρώπους με τους οποίους τίποτα δεν έχουμε να 
χωρίσουμε. Αντίθετα μας ενώνει ο κοινός αντίπαλος που είναι η φτώχεια και οι πόλεμοι που 
σπέρνουν οι ισχυροί. 
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 Η γωνιά της Αττικής που “γεννήθηκε”, “βαπτίστηκε” και έγινε πόλη, με όνομα, πολιτισμό και 
χαρακτήρα από πρόσφυγες δεν θα αφήσουμε να γίνει νέος Αγ.Παντελεήμονας από τα 
υβρίδια της “σοβαρής Χρυσής Αυγής”.   

 Στις εργατικές και προσφυγικές γειτονιές του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, το 
ρατσιστικό μίσος του Φ.Καμπούρη και όσων το ανέχονται δεν χωράει. Η απάντηση 
της  πάλης μας ενάντια σε αυτές τις φωνές θα είναι δυνατή και διαρκής. Το έπραξαν οι 
παλιότεροι, όταν έδιωχναν με τα όπλα τους ναζί κατακτητές και τους συνεργάτες τους, το 
γνωρίσαμε κι εμείς όταν με τους αγώνες μας επιβάλαμε τη δίωξη των δολοφόνων, όπως και 
το ίδιο θα πράξουμε για να επιβάλλουμε την καταδίκη τους, παρά τις καθυστερήσεις που για 
μικροκομματικά οφέλη συντηρεί η κυβέρνηση. 
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