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Έκπλnξn κ1 αυτn με τnν 1δέα περi στράτευσnς στα 18 ε; Εκεi δnλαδn που ο καπηαλωμός εiχε εκποληωτεi, εκεi που μας λέγανε ότ1 στο 

στρατό θα πnγαiνε1 πλέον όπο10ς θέλε1 κα1 θα πλnρώνετα1 κ1όλας, εκεi που n στρατ1ωτ1κn θnτεiα με1ωνόταν από το 1974 μέχρ1 σnμερα, 

να σου n υποχρεωτ1κn στράτευσn στα 18, να σου κα1 μ10 1δέα περi αύξnσnς τnς στρατ1ωτ1κnς θnτεiας των κλnρωτών, να σου κα1 κάτ1 μα

λακiες γ10 "εθελοντll<rl στράτευσn των γυναΗ<ών". τi να παiζε1 τελ1κά άραγες; 

Κατ' αρχnν θα πρέπε1 να Βάλουμε το ζnτnμα στ1ς πραγματ1κές του δ10στάσε1ς. Πρέπε1 να θυμnσουμε σε όπο10ν το ξέχασε πως τέτο1ες 

προτάσε1ς υπάρχουν στα μυαλά των κρατ1κών υπαλλnλων από το 1996. Τότε, ένας ελλnνοτουρκ1 κός πόλεμος αχνοφα1νόταν στον ορiζο

ντα, 1<α1 το κράτος εiχε τ1ς iδ1ες ακρ1Βώς 1δεάρες . Τελ1κά ΒέΒα10 το θέμα δεν περπάτnσε. κα1 αντ1καταστάθnκε από τn μαγ1κn λύσn του 

μωθοφόρου . Η 1δέα του ΕΠαγγελματiα ΟΠλiτn σερΒφiστnκε με μπόλ1κn δ10φnμωn κα 1 ο στρατός παρέστnσε τον εκσυγχρονωμένο γ10 κά

ΠΟ1α χρόν10. 

Στοπ εδώ . Επε1δn ο Βiος μα κρύς κα1 n μνnμn Βραχεiα, θα πρέπε1 να θυμnσουμε ότ1 όταν μ1λάμε γ10 στρατό μ1λάμε y10 τnν καρδ1ά του 

κράτους. Κα1 ότ1 όταν μ1λάμε γ10 Ι<ράτος μ1λάμε y10 τnν πολη1κn έκφρασn των αφεντ1κών. Αυτό εiνα1 ο στρατός: Το Bia10 χέρ1 του Ιφά

τους, τnς πλέον φασωτ1κnς οντότnτας που υπάρχε1 κα1 θα υπάρχε1 έως ότου ξεφορτωθούμε κα1 τ' αφεντ11<ά κα1 τους φiλους τους . Ε, να 

νομiζε1 κανεiς πως ο στρατός θα πάψε1 να υπάρχε1 κατά κάπο10 τρόπο από μόνος του μέσω τnς "προόδου των ανθρωπiνων δ1κα1ωμάτων", 

μέσω τnς "τεχνολογ11<nς εξέλ1ξnς" n μέσω κάπο10υ θρ1άμΒου του "(καπηαλωτ1κού) ορθολογωμού" κα1 τnς "ο1κονομiας τnς αγοράς" ... με 

το συμπάθ10, αλλά εiνα1 σα να περψένε1ς να σταματnσουν 01 σεωμοi γ10τi εiνα1 μαλακiα φάσn! 

Να1 λο1πόν, ο στρατός δε θα σταματnσε1 να υπάρχε1, ούτε θα γiνε1 π10 λογ1κός, ούτε θα παραδοθεi στ1ς χα ρές τnς αμεσοδnμοκρατiας, 

ούτε θα σταματnσε1 να σκοτώνε1 1<01 θα το γυρiσε1 στnν προστασiα του περ1Βάλλοντος. Ο στρατός αλέθει κορμιά και συνειδήσεις εδώ 

και αιώνες και θα συνεχiσει για όσο υπάρχουν αφεντικά, τελεiα και παύλα. 1<1 όπο10ς νομiζε1 αλλ1ώτ11<0, μπορεi να περψένε1 να πάε1 

φαντάρος γ10 να δε1 κα1 μοναχός του πόσα απiδ10 Βάνε1 ο σάκος. 

Δεν εiνα1 κα1 λiγες 01 φορές που μέσα από 

τούτο το έντυπο έχουμε μ1λnσε1 γ10 τn σχέσn μας με τ1ς 

συλλογΗ<ές κ1νnματ1κές πρακτ1κές του δρόμου κα1 τ1ς λογ1 -

κές από τ1ς οποiες δ1έποντα1 . Άλλες φορές έχουμε σταθεi 

κρη1κοi, άλλες φορές τ1ς έχουμε εκθε1άσε1- δεν εiνα1 κα1 

λiγες 01 φορές που έχουμε επεξεργαστεi κα1 κατόπ1ν έ

χουμε δnμοσ10πο1nσε1 τ1ς δΗ<ές μας σκέψε1ς κα1 λογ1κές 

πάνω σ' αυτές - σε γεν1κές γραμμές το ζnτnμα μας απα

σχολεi. Mia παράμετρος που θα θiξουμε εδώ εiνα1 n ορ

γανωμένn σχέσn των φύλων με τ1ς συλλογ1κές κ1νnματ11<ές 

πρακτ1κές του δρόμου - κα1 ΒέΒα10 δεν τ1ς ονομάζουμε έ

τσ1 τυχαiα. Τ1ς φορές που αναφερόμαστε σε αυτές, δεν έ

χου με στο μυαλό μας μονάχα τ1ς δ10δnλώσε1ς, αλλά εξi

σου τ1ς προπαγανδωτ1κές κ1νnσε1ς (αφωοκολλnσε1ς, μο1-

ράσματα), τnν ακτ1Βiστ11<n δράσn (π.χ. σπρέυ) κα1 τ1ς ε

νέργε1ες συλλογ1κnς αντ1Βiας. Προτού προχωρnσουμε θα 

παραθέσουμε συνοπτ1κά ης δύο αντ1λnψε1ς που αξlΟλο

γούν n καθεμiα με τον δ1κό τnς τρόπο τn σχέσn των φύ

λων με τ1ς πρακτ1κές που αναφέραμε κα1 που προς το πα

ρόν μο1άζουν να εiνα1 01 κυρiαρχες. 

Από το μαύρο στο ροζ 

Η πρώτn αντiλnψn εiνα1 κλασ1κn: δ1εκδ1κεi γ10 τον εαυτό 

τnς τnν απόλυτn πρωτοτυπiα τnν iδ10 στ1γμn που κυλ1έτ01 

στο Βούρκο των στερεοτύπων. Ο1 γυναiκες από τn φύσn 

τους δεν μπορούν να εiνα1 το iδ10 αποτελεσματ1κές με 

τους άντρες σε κάθε επψέρους στο1χεiο που συνθέτε1 τ1ς 

συλλογ1κές κ1νnματ1κές πρακτ1κές του δρόμου. 01 γυναi

κες, υπονοεi αυτό το κράμα άποψnς κα1 σεξωμού, εiνα1 

πολη1κά υποκεiμενα Β' κατnγορiας. Ο λόγος, αν τον απο-

γυμνώσουμε από τ1ς συνοδευτ1κές φλυαρiες, εiνα1 ένας 

αλλά σnμαντ1κός: μπορούν τα γυνα1κεiα σώματα να αντέ

ξουν στn μάχn με τους μπάτσους n τους φασiστες; Εiνα1 

τα χέρ1α το iδ10 στ1Βαρά; Τα πόδ10 το iδ10 γρnγορα; Έ

χουν άντρες κα1 γυναiκες τ1ς iδ1ες π1θανότnτες νiκnς 

μπροστά στον Ι<iνδυνο; Ή μnπως τα περi του αντ1θέτου ε

Π1χεφn ματα εiνα1 καταδ1κασμένα απλώς στn σφαiρα τnς 

θεωρiας; 

Η δεύτερn αντiλnψn μο1άζε1 να εiνα1 γέννnμα μ10 αδ1έ

ξοδnς ρolitically correct επ1χεφnματολογiας. Μο1άζε1 επi

σnς να αντ1στρέφε1 το "πρόΒλnμα" αντi να δiνε1 πε1στ1κές 

εξnγnσε1ς. Η κεντρ1κn τnς θέσn φορώντας το κουστούμ1 

του αντφατσωμού καταλrlγε1 να ωοπεδώνε1: 01 γυναiκες 

δε δ10φέρουν σε τiποτα από τους άντρες, ό,τ1 μπορεi ο 

ένας το μπορεi κα1 ο άλλος. Με λiγα λόγ10, n λογ1κn τnς 

αντiλnψnς αυτnς εiνα1 πλnρως εναρμονωμένn με το πλαi

σ1ο τnς πρώτnς. Εiνα1 01 γυναiκες το iδ10 δυνατές με τους 

άντρες; ΟΧΙ απαντάνε 01 μεν, ΝΑΙ αντηεiνουν 01 δε. 

Ιδεολογiα (μια σiγουρη συνταγή για να αποτύχεις) 

Να το πούμε εξαρχnς: προτού απαντnσουμε σε ένα ερώ

τnμα πρέπε1 πρώτα να εiμαστε σiγουρο1 γ10 αυτό . Εiνα1 το 

κατάλλnλο; Πο1ός το θέτε1; Κα1 y10τi να το απαντnσουμε; 

Εν προκεψένω λέμε: εiνα1 τραγ1κό λάθος (κ01 ε1δ1κά όταν 

μ1λάμε γ10 πολη1κές δ10δ1κασiες επ1 κiνδυνο) να αποκόπτε1 

κανεiς μ10 στ1γμn τnς κο1νων1κnς κiνnσnς aπομονώνοντάς 

τn από το πολ1ηκό κα1 κο1νων1κό τnς περ1Βάλλον κα1 στn 

συνέχε10 να τn σερΒiρε1 αθώα αθώα στο π1άτο αξ1ώνο

ντας απάντnσn. Μα έχουν 01 γυναiκες τnν iδ10 δύναμn με 

τους άντρες; Νάτn n παγiδα ... Γ10τi αν πράγματ1 το σnμεi-
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Όσο τώρα γω τις "νέες ιδέες" περί υποχρεωτω1ς στράτευσnς στα 18 που δεν είν01 καθόλου νέες, δεν θα πέσουμε στnν παγίδα 
του πανικού . Ναι λοιπόν, δε γίνεται αυτό το πράγμα , γωτί ακόμn κι n ιωινωνία των σακατεμένων ατομωτών όπου ζούμε έχει 
καλύτερα πράγματα να κάνει απ' το να φάει τα νιάτα τnς Βαρώντας προσοχές. Έλα όμως που δεν είπε κανείς ότι το κράτος θέλει 

τn στράτευσn όλων των αρσενικών στα 18! Απλά "το σκέφτεται ", πράγμα που αποτελεί πάγω και γενικnς εφαρμογn κρaτll<n τα
κτικn: Μω τερατώδnς κα ι ανεφάρμοστn ιδέα πέφω στο τραπέζι, μετρωύνται οι αντιδράσεις, υπολογίζονται τα άρω του εφ ι 

κτού ... Και μετά μπορούμε να προχωρnσουμε με ασφάλεω σε κάτι λιγότερο ανεφάρμοστο αλλά εξίσου τερατώδες! 
Υπάρχει πάντως ένα συμπέρασμα να Βγει από το νέο κρατικό ενδωφέρον περί στρατού: Παρά τις φοβερές ιδέες περί νέου 

στρατού που λανσαρίστnκαν μετά το 2001, το κράτος έχει πρόβλnμα με το στρατό του . Οι ιδέες περί ΕΠ . ΟΠ και εκσυγχρονωμού 

δεν περπάτnσαν . Ο κλnρωτός ακόμn χρειάζεται . Η στελέχωσn του στρατού θα πρέπει να τον λάβει υπ' όψn. Γι αυτό άρχωαν οι 

τερατολογίες, γω να μετρnθούν οι αντιδράσεις και Βλέπουμε Βρε αδερφέ, ιωφό έχουμε ... 
Το λέμε εδώ και καφό: Δυστυχώς n εποχn μας δεν είναι n εποχrΊ τnς δnμοκρατiας και τnς συναδέλφωσnς . Είναι n εποχn του 
φασωμού και του πολέμου . Πρώτα θα πρέπει αυτό το γεγονός να γiνει συνεiδnσn, και κατόπιν θα πρέπει να δεiξουμε ότι, ναι 

λοιπόν, υπάρχει πρόβλnμα με το στρατό! Ότι δεν πάμε φαντάροι, κι ότι Βοnθάμε και τους φίλους μας να μnν πάνε! Οι τρόποι υ

πάρχουν, είναι παλωi και δοκιμασμένοι. Αλλά επειδrΊ n εποχn μας δεν είναι σαν τn δεκαετία του '80, επειδn κατά τn γνώμn μας 
ο στρατός nδn χρnσιμοποιεiται και θα χρnσιμοποιεiται όλο και περωσότερο , και όχι για θερινn πυρόσβεσn, χρειάζονται πολλά 

περωσότερα από τους παλωύς τρόπους . Χρειάζεται μια νέα αντιμιλιταρωτικn συλλογικότnτα, μια συλλογικn ιωθολικn φωνn ενά

ντω στο στρατό, τον πατριωτωμό και το έθνος. Με λίγα λόγια, αν το κράτος ρωτάει "θες να πnγαίνεις φαντάρος από τα 18", n 
απάντnσn δεν μπορεi να εiναι "Όχι" . Πρέπει να εiν01 κάτι σαν "Δεν πάω φαντάρος ούτε στα 18 ούτε και ποτέ, σας έχω χεσμέ
νους και δεν είμαι μόνος μου" . Αυτά προς το παρόν. Φυσικά δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια. Οι πράξεις περιμένουν . 

ο κλειδί είναι n μυικn δύναμn, τότε τα πράγματα μοιάζουν α
πλά . Μοιάζουν- εiναι όμως; Υπάρχει εδώ μια λαθροχεφία που 

χρειάζεται να επωnμανθεi. Η λαθροχεφία στnν περίπτωσn μας 

παiρνει τn μορφn του διπόλου άντρες Ι γυναiκες επαναφέρο

ντας με όρους φύλου το κλασικό στερεότυπο : αν κάποιοι εiναι 

Βiαωι αυτοi είναι οι άντρες, αν κάποιες "δυσκολεύονται" αυτές 

(δε μπορεi παρά να) είναι οι γυναiκες ... Υπάρχει πιο τετριμμένn 
αναλrlθεια; Υπάρχει άραγε κάποω κοινωνικn κατnγορία που δε 

μπορεί να ασκnσει Bia; Όχι! Απλά εiναι το ερώτnμα που πάσχει . 

Γωτί αν πράγματι το επiδικο αντικείμενο είναι n Βία κανεiς δε 
θα τnν αναζnτούσε στο δίπολο π.χ . ψnλοί I κοντοί r1 ξανθοί Ι 
μελαχρινοi r1 θεσσαλονικείς Ι αθnναίοι; Και δε θα το έκανε ε
πειδn μια τέτοω σύγκρωn εiναι κενrΊ περιεχομένου. Γιατi τι 

πράγματι συνεπάγεται στnν πράξn αυτn n δωπίστωσn ; Μnπως 

σπανiζουν οι "κατά τεκμnριο δυνατότεροι" που λιποψύχnσαν 

μπροστά σε πω αδύναμους; Ή μnπως είναι λίγοι εκεiνοι που α

δωφόρnσαν για τn σωματικn υπεροπλiα του αντιπάλου; Τελικά 

πόσn αξία έχει το συμπέρασμα γυναίκα ίσον πω αδύναμn όταν 

προσπερνά ελαφρά τn καρδiα χίλιες δυο αφανείς συνθnκες; Τε

λικά λέμε: οι κινnματικές πρακτικές και αντιλnψεις δεν λαμβά

νουν χώρα σε aρένες. Ως εκ τούτου πρωταγωνωτές τους δεν 

εiναι οι μονομάχοι, αλλά πολλοi και πολλές, δωφορετικοi και 

διαφορετικές μεταξύ τους πραγματικοί άνθρωποι. Σε ένα τέτοω 

ρεαλιστικό, υπαρκτό, ιωθnμερινό πεδίο συγκρούσεων δεν είναι 

τα φουσκωμένα μπράτσα που θα κάνουν τn δωφορά . Αντίθετα 

υπάρχουν διόλου λίγα αντιnρωικά χαρακτnρωτικά που ανεξάρ

τnτα απ' το φύλο του φορέα τους μπορούν να παiξουν το ρόλο 

του Βαρόμετρου: σχέδιο, συντροφικότnτα, αυτοπεποiθnσn, α 

ποφασιστικότnτα, εξοπλωμός, οργάνωσn. 

Η ισότητα πέθανε, ζήτω η ισοτιμία! 

Ίσως να ακούγεται λιγάκι θεωρnτικό : όσες φορές τίθεται αντί

στοιχο ζnτnμα στο antifa έχουμε υπόψπ μας αυτn τn λούμπα . 

Και έτσι προσπαθούμε να κινούμαστε έξω απ' τα ερωτnματα 

που διαχωρίζουν με όρους φύλου . Αλλά εδώ χρειάζεται λιγάκι 

προσοχn! ΙΕ.ρουμε πολύ καλά ότι ο πιο ασφαλnς τρόπος γω να 

φας τα μούτρα σου είναι να δίνεις πίστn σε θεωρίες που αδια

φορούν για τπν πραγματικότnτα . Αυτό είναι nττα. Με τn σεφά 

τnς n διαπίστωσn αυτn δnμιουργεί ένα επόμενο επίπεδο ρnξnς: 
πρέπει να αναιωλύψουμε καινούρωυς και ικανότερους τρόπους, 

να φτιάξουμε νέες δομές που να εκμεταλλεύονται το maximum 
των δυνατοτnτων του καθενός και τnς καθεμιάς μας. Στο τέλος 

τέλος ζnτούμενο δεν είναι ποως είναι πω δυνατός, αλλά πως 

εξασφαλίζεται n δυνατότnτα κάθε κοινωνικnς ομάδας να ασκn
σει το μερίδιο τnς Βίας που τnς αναλογεί . 

θα ι<λείσουμε με μω ωτορία απ' το παρελθόν : στο κέντρο τnς 

αθnνας έγινε πριν δέκα περίπου χρόνω μια δωδnλωσn που ά

σκnσε συλλογικά και κατόπιν κοινnς απόφασnς ένα (μικρό αν 

αυτό έχει σnμασία) ποσοστό κινnματικnς αντιβίας . Η δωδnλω

σn αυτn κατέλnξε σε προσαγωγές συντρόφων και συντροφωσών 

στnν ασφάλεω. Εκεί ένας από τους ματατζnδες που έζωναν τπ 

δωδnλωσn αναγνώρωε μω κοπέλα και τn ρώτnσε: "Με φοβά

σαι"; Κι όταν αυτn του απάντnσε: 'Όχι, γωτί"; ο ματάς είπε: 

"Γωτί όταν εγώ σε είδα να Βάζεις το κράνος σε φοβnθnκα ... " 



Μια γνωριμία 

Για τους Έλληνες, η Αμερική είναι άγνωστός τόπος. Το 

πολύ πολύ που ξέρουμε είναι ο Μπους και το "φονιάδες 

των λαών Αμερικάνοι". Γι αυτό και νιώσαμε μεγάλη έκπληξη 

όταν πριν από κάτι μήνες βρεθήκαμε σε μια εκδήλωση με 

κάτι τυπάκια από το Pittsburgh των ΗΠΑ. Ωραίοι τύποι ήταν 
αυτοί! Δυο λευκοί κι ένας μαύρος, όλοι με τζίβες, ομιλητικό

τατοι κα ι κατατοπιστικοί, μας είπαν ότι όλοι τους είναι μέλη 

της Anti Racist Action του Pittsburgh. 
-"Και τί ναι τούτο πάλι ρε παιδιά;", (ρωτάμε εμείς οι πονη

ροί του antifa Balkans που μας ξέρει όλος ο κόσμος). 
Και να που μας λένε ότι αυτή η Anti Racist Action είναι ορ
γάνωση με πυρήνες σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ, και να 

που μας λένε ότι κατεβαίνουν σε διαδηλώσεις ενάντια στον 

πόλεμο του Ιράκ, και να που μας περιγράφουν ξύλο με 

τους μπάτσους και τους φασίστες, και να που περιγράφουν 

η είναι η Anti Racist Action; 

συλλήψεις, και να που μας λένε ότι ο Μπους δεν είναι το 

πρόβλημα, αλλά ότι το κράτος των ΗΠΑ είναι που κάνει φα

σιστική στροφή .. . 
Όλα κι όλα σύντροφοι! Άλλο να βρίζει τους Αμερικάνους ο 

πατέρας σου, κι άλλο οι ίδιοι οι αμερικάνοι aντιφασίστες! 

Λοιπόν, με λίγα λόγια, κι ενώ περιμένουμε γράμμα από 

τους νέους μας φίλους, είπαμε να κοιτάξουμε στο δίκτυο τί 

είναι αυτό το Anti Racist Action μπας και σας πούμε λίγα 
πράγματα ... 
Και όντως! Βρήκαμε μια σύντομη ιστορία της οργάνωσης, 

τη μεταφράσαμε και σας τη σερβίρουμε. Ταυτόχρονα όμως 

βρήκαμε κι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα: Την προέλευση 

της υποκουλτούρας των skins, τη σχέση τους με 
τους mods και το punk και πάει λέγοντας. Υπο
σχόμαστε πως θα μορφωθούμε για το συγκε

κριμένο θέμα και θα επανέλθουμε ... 

Η Anti Racist Action είναι ένα διεθνές κίνημα ανθρώπων που τους διακρίνει μια κοινή απόφαση: 
Να μην αφήσουν το ρατσισμό, το σεξισμό την ομοφοβία και άλλες μορφές μισαλλοδοξίας να βλάψουν τις κοι

νότητές στις οποίες ζούμε. Δουλεύουμε πολύ και σκληρά με στόχο να "εκθέσουμε, να αντιτεθούμε και να αντι

παρατεθούμε" σε κάθε μορφή μίσους που απειλεί την πολυμορφία και την ασφάλεια των τόπων στους οποί

ους ζούμε και των ανθρώπων με τους οποίους συνυπάρχουμε. Στόχος μας είναι το χτίσιμο μιας πολυποίκι

λης, aπελευθερωμένης και κυρίως aντιρατσιστικής, αντισεξιστικής και αντιομοφοβικής νεανικής κουλτούρας. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 200 διαφορετικές ομάδες της Anti Racist Action σε ολόκληρη τη Βόρειο 
Αμερική, πράγμα που φυσικά σημαίνει πως είμαστε ένα πολύμορφο κίνημα. Κάθε ομάδα είναι αυτόνομη, 

πράγμα που σημαίνει πως τα μέλη της είναι ελεύθερα να αποφασίσουν ποια είναι τα ζητήματα της κοινότητάς 

τους με τα οποία πρέπει να ασχοληθούν. Πολλές φορές όμως, βρίσκουμε ευκαιρίες συνεργασίας σε διάφορα 

μέτωπα. Όλα τα μέλη και οι ομάδες της ARA συμφωνούν με τα "Σημεία Ενότητας", δηλαδή τη διατύπωση α
πόψεων και αρχών που υιοθετεί το δίκτυο της Anti 
Racist Action. 

Α t" Racist Action πέρα από τ?υς bald.ies συνά
~ΣJ;ύ~ν(.Τr!ΟQJ.Jμιrηuισςυτ~ο~ριmία;uτuη_rς~~ηw..ι ~~~~~:..:.:..;:~ ντnσε μ1κρn επηυχω, κα1 n 

Η Anti Racist Action (ARA) αρχ1κά προέκυψε ό

ταν κάπο101 αvτφατσωτές sl<inhead από τnν Μ1νε

άπολn αποφάσωαν να δnμ10υρyriσουν μω ορyάνω

σn που θα μπορούσε να πολεμriσε1 τnν παρουσiα 

των ναζi τόσο στnν πόλn τους, όσο κα1 στnν yε1-

ARA παρέμε1νε Βασ1κά skinhead. 

Παρόλ' αυτά όμως, τα όσα συνέΒnσαν στους 

baldies δεν r\ταν ψα1νόμενο που περ10ρiστnκε α

ποκλεωτ1Ι<ά στn Μ1νεάπολn. Σε όλn τn δύσn, n 

δραστnρ1ότnτα των ναζi μεγάλωνε κα1 δ1άψορες ο-

π01. Το ARA crew του Chicago απαγόρευσε το να 

φοράε1 κανεiς ραφτά με αμερ1κάν1κες σnμαiες. Tn 

συyκεκρψένn χρονΊΚΓ1 στ1yμri αυτό riταν ένα αρκε

τά σnμανηκό Βriμα στους κύκλους των skinhead. 

Ήταν yεν1κά σπάν10 να Βρε1ς ολόκλnρα skinhead 

crews που να απορρiπτουν τα πατρ1ωτ1κά "στολi

δω". Παρόλ' αυτά, πολλοi skins τnς ARA έπαφναν 

τον1κri τnς St.Paul. Εκεiνο1 01 πρώτο1 sl<in- Γ.ii;r;;:::::::::::::;::::;:;-;;;;;~~;;:=;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1δέες από τα λόγω συyιφοτnμά,των όπως 01 

pυblic enemy, κα1 θεωρούσαν τnν Αμερ1κri 

ρατσωτ1κό εψ1άλτn κα1 τnν αστερόεσσα το 

σύμΒολο "μως χώρας που τα 'χε όλα χεσμέ

να~~ . 

heads λεγόταν baldies, κ1 riταν ένα πολυε

θν1κό crew. Τα μέλn του crew (μαύρnς, 

λευκriς κα1 ασωτ1κriς καταyωynς, καθώς 

Ταυτόχρονα, στον Καναδά, αvτφατσ1στές 

skinhead κα1 άλλα μέλn των νεαν1 κών υπο

κουλτούρων ενώνονταν yω να πετάξουν το υς 

ναζi έξω από τ1ς σκnνές τους. Από το 1990 

μέχρ1 το 1992 στο Edmonton, n Anti -Fascist 

League έτρεξε μω προπαγάνδα σε επiπεδο 

δρόμου ενάντω σε μω ρατσωτ1κn συμμορiα 

που ονομαζόταν n Τελ1κn Λύσn, 01 οποiο1 

κα1 ορωμένο1 1θαyενεiς Αμερ1ιωνοi), πολε

μούσαν μω ναζωτ1κri sl<inhead ομάδα, 

τους λευκούς 1ππότες, κα1 εiχαν καθ1ερώ

σε1 στnν τοπ1κri punl< κα1 sl<inhead σκnνn 

μω ορωμένn δωδ1κασiα αvτψετώπωnς 

ναζ1στών: Εάν 01 baldies συναντούσαν 

λευκούς 1ππότες σε shows, σε δρόμους 

στnν πόλn, n οπουδnποτε, 01 ναζi δέχο

νταν μω πρώτn προε1δοποinσn. Εάν 01 

baldies τους ξανασυναντούσαν, τότε 01 

ναζi καλό θα κάνανε να περψένουν πέσ1-
1-------.::;;.::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..ι, στ ρ ατολο y ri θ n ι<α ν κ α 1 κ α θ ο δ n y ο ύντα ν α π ό τα 
Κάποιοι από τους Baldies, to 1986. Προσέξτε τις αμερικάνι- Aryan Nations. Στο Winnipeg, το crew 

μο, n τέλος πάντων κάπο10υ εiδους "δiιω1- Lκ_ε_ς_σ_η_μ_α_ί_ε_ς_σ_τ_ο_μ_π_ο_υ_φ_ά_ν_. -------------__J "United Against Racism" πάλεψε yω να κρα -
n Βiα" όπως συνnθ1ζαν να τnν αποκαλούν τriσε1 τα bar κα 1 τους δρόμους καθαρά από 
01 Baldies. 

01 ενέρyε1ες των baldies yω πολύ καφό εiχαν 

σκοπό να περ10ρiσουν τnν παρουσiα κα1 τ1ς οργα

νωμένες προσπάθε1ες των ναζi σε αυτές τ1ς δύο 

πόλε1ς. Αλλά κάποω στ1yμri 01 baldies 

αντ1λriψθnκαν ότ1 ένα επηυχnμέ

νο μέτωπο ενάντ10 στους ναζi 

σriμ01νε ότ1 έπρεπε να σχn

ματωτεi μω ευρύτερn ομά

δα που θα χωρούσε κα1 άλ

λα πα1δ1ά εκτός από τους 

skins. Η ARA riταν αυτri n 

ομάδα. Ωστόσο, n προσπά-

σχnματiστnκε: το Συνδ1κάτο. 

Όπως n Μ1νεάπολn, το Σ1κάyο εiχε πολυφυλετ1ι<ά 

crews. Αυτοi 01 ARA sl<ins riταν yεν1κά συμπαθού

ντες προς τnν αρ1στερά, ενώ στο Σ1κάyο δεν rΊταν 

σπάν10 να Βρε1ς sl<ins φiλα προσκεiμενους στ1ς 1-

δέες τnς μαύρnς απελευθέρωσnς ri του μαύρου ε 

θν1κωμού. Κα1 δεν rΊταν μόνο ρατσωτ1κές κα1 1 δέ -

φασ1στ1κri Βiα . Κα1 το 1992, n Anti -Racist Action 

του Toronto σχnματiστnκε yω να αvτψετωπiσε 1 

τnν απε1λri τnς νεοναζωτ1κriς ορyάνωσnς 

'Ήeritage Front" . 

Η ARA του Toronto εμπνεύστnκε 1δ10iτερα από 

τnν ωτορiα στn Μ1νεάπολn, όπου αναρχ1κοi κα1 

φεμ1νiστρ1ες εiχαν προσπαθriσε1 να δ1ευρύνουν 

τnν προσπάθεω των προnyούμενων sl<inhead 

crews. Από τn ν αρχrΊ n ARA του Toronto περ1εiχε 

δ1άψορους ακτ1Βωτές με μεyάλn εμπεφiα στ1ς φε

μ1 νωτ1κές κα1 αναρχ1κές ομάδες αλλnλεyyύnς. 

Το 1994, το ARA του Toronto επ1χεiρnσε τnν 



Anti Racist Action 
παληκάρι τ' 

όμορφο μας 
γύρισε την πλά:η , 
φορούσε μ π λουζα 
των SS, του 
κλείσαμε το μάτι 

Skins και ορyάvωση 
σιις ΗΠΑ 

πρώτη συνάντnσn του δυτι κού αντι φασ10τι κού δι 
κτύου στο Columbus του Ohio. Η συνάντnσn καλέ
στηκε από τnν ARA ο μάδα το υ Co lumbus, για να 
συγχρονiσει και να συντονiσει τις συνεχεiς δlΟ μαρ
τυρiες ενάντια στ1ς συγκεντρώσε1ς τnς Ku Kluχ Klan 
σε όλες τ1ς δυτ1κές Η ΠΑ -συγκεντρώσε1 ς πο υ συχνά 
προστατεύονταν από λεγεώνες βαρ1 ά οπλ10μένων α 
στυνομΊκών. 01 περ10σότερο1 από το υς συμμετέχο
ντες σε εκεiνn τn συνάντησn nταν μαθητές, punks, 
πα1δ1ά που πάλευαν στο σχολεiο τους ενάντ10 στους 
κώδ1κες ενδυμασiας κα 1 δ 1 εκδ1κώντας το δ1καiωμα να 
δ10νέμουν πολη1κrι λογοτεχνiα. Δ1άφορο1 βετεράνο 1 
από τα παλ1ότερα ARA crews από το Chicago κα1 τnν 
Minneapolis πnγαν εκεi γ10 τnν συγκέντρωση μολο 
νότl 01 ομάδες τους nταν σχεδόν ανενεργές. 

Εκεiνn δεν nταν μ10 συγκέντρωση χρηματοδοτού 
μενη από τnν κυβέρνnσn n σπονσοραρ10μένn από 
τ1ς εταφεiες. Ο βασ1κός ομ1λnτnς nταν ένας επ1 ζών 
από το "μακελε1ό το υ Greensboro" to 1979. Τότε, 
μ10 ομάδα τnς ΚΚΚ συνδεδεμένη με τα Aryan 
Nations κα1 υποκ1νούμενn από την αστυνομiα κα 1 το 
FBI, πυροβόλησε κα 1 σκότωσε 5 αντ1 δ10δnλωτές στο 
Greensboro της βόρε10ς Καρολiνα. 

Όπως κα1 01 υποκουλτούρες που αποτέλεσαν τnν 
κο1νων1κn βάσπ γ10 αυτό το ξεχωρ10τό αντφατσJΟτl
κό κiνημα, η συγκέντρωση περ1λάμβανε κυρiως λευ
κούς, παρά το γεγονός ότ1 έγχρωμο1 όλων των nλ1 -
κ1ών έπα1ζαν σημαντ1κούς ρόλους. 01 γυναiκες κα1 
τα κορiτσ10 nταν ωσθητά λ1γότερες αλλά n φωνn 
τους ακούστnκε. Η κυρiαρχn πολ1τ1κn τάσn nταν α 
ναρχΊκn, αλλά υπnρχε δέσμευσn να μην υπάρξε1 σε
χταρJΟμός, ενώ υπnρχαν κα1 κάπο 1 ες μ1κρές ομάδες 
τροτσκ10τών. Μερ1κοi από τους παλαωτέρους βασl 
κούς δωργανωτές εiχαν μεγάλn 1στορiα συμμετοχnς 
σε αγώνες που χρονολογούνταν από τn δεκαετiα του 
'60 κα1 τους "Students for a Democratic Society". 

Το δiκτυο ARA μεγάλωνε σαν τρελό γ10 κάπο10 

συμπεριφέροvτ 

αι τα 

καθάρματα τnς 

ARA στους 

εκατοντάδες ανθρώπων, κα 1 νούργ1ες ομάδες σχ ημα
τiζονταν σε όλο τον Καναδά κα 1 τ1ς ΗΠΑ. Το 2003, 
αυτό το ξέσπασμα τελεiωσε. Το κiνημα τnς αντΊπα
γκοσμωποiησης έγ1 νε το επόμενο "κα1νούρω πράγ
μα" KQ l πολλά ΠΟ1δ1ά ΠΟυ nθελαν να εμπλακούν με 
ακτ1 β10μούς στράφηκαν πεp10σότερο στο Seattle, τη 
Washington κα1 το Quebec -τους φα1νόταν προτψό
τερο από την ενασχόληση με τους ηλiθωυς καρά
φλες. Σnμερα που η επ1θωκότητα των ΗΠΑ αποτε
λεi το έναυσμα γ10 το μεγαλύτερο αντ1πολεμ1κό κi
νημα στnν παγκόσμ10 1στορiα, 01 αντφατσ10τές κα1 
01 αντ1φασiστες ακτ1Β10τές πρέnε1 να ξανακοηάξου
με τους εαυτούς μας -πως σχεηζόμαστε με ό,η 
συμβαiνεl σnμερα; 

Παρόλ' αυτά, n ARA συνέχ10ε με το πρόγραμμά της 
κα1 πλέον n ανάπτυξn μας ακολουθεi aργότερους κα1 
σταθερότερους ρυθμούς. Υπάρχουν πολλοi αφοσ1ω
μένο1 κα1 έμπεφο1 ARA οργανωτές σε όλη τη βόρε10 
Αμερ1κn κα1 δ1άφορα 10χυρά παραρτnματα τnς οργά
νωσnς, το καθένα με τn δ1κ1ά του μεγάλη 10τορiα. Η 
ARA ακόμn χτυπάε1 τ1ς συγκεντρώσε1ς τnς ΚΚΚ ιω1 
της White Power σε όλn τnν βόρε10 Αμεp1κn. Υπερα
σπJζόμαστε το δ1καiωμα των γυνα1κών στnν έκτρω
σn, δ10δηλώνουμε ενάντ10 στn β101ότnτα της αστυ
νομiας , γράφουμε σε φυλακ10μένους κα1 υπερασπi
ζουμε τα δJκα1ώματα των μεταναστών. Έχουμε βρε
θεi σε κάθε λογnς αντJκαπηαλJΟτJκές δ10δnλώσε1ς, 
κα1 συμμετέχουμε στο αντ1πολεμ1κό κiνημα. Σε πολ
λές περωχές τnς χώρας n ARA έχε1 γiνε1 τμnμα της 
νεαν1κnς υποκουλτούρας, τόσο δεδομένο όσο το 
puηk κα1 το hip-hop. Ka1 μαθαiνουμε περ10σότερα 
γ10 το πώς ταφ1άζουμε σε ένα κόσμο κο1νων1κών Κl
νημάτων κα1 αγώνων όσο n ARA θεμελ1ώνετα1 κα1 
στnν νότ10 κα1 κεντp1κn Αμεp1κn. 

Γ10 14 χρόν10 η ARA δ1έδωσε κα1 στnp1ξε τ1ς 1δέες 
της άμεσnς δράσnς στον αγώνα ενάντ10 στον ρατσl
σμό. Υπnρξε επiσπς χώρος δ10λόγου κα1 δράσης γ10 

και να που 

αμέσως 
βρέθηκε μια 
χρήση για τη 

μπλούζα 
που στην 

καράφλα 
κόλλησε σα να 
τανε βεντούζα! 

το πώς συνδέοντα1 δ1άφορες μορφές καταπiεσnς. Ό
σο ΔΡΟΥΜΕ αποκτάμε ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, κα1 αυτn η συνεi
δnσn μετατρέπετα 1 σε δράσn. Ka1 όλα αυτά έξω από 
τον έλεγχο τnς κυβέρνησnς, των πολυεθν1κών, των 
θρnσκευηκών θεσμών n άλλων εξουσlών. 

Σημεiα ενότητας της ARA 
Το δiκτυο αντφατσ1στ1κnς δράσnς αποτελεiτα1 από 

ανθρώπους από πολλά δ10φορετ1κά background, με 
πολλές δ10φορωκές απόψε1ς. Με περ10σότερα από 
150 ARA ομάδες, δεν αποτελεi έκπλnξη που ούτε 
δύο δεν μο1άζουν μεταξύ τους. Αυτά στα oπoia όλο1 
συμφωνούμε ωστόσο εiνα1 τα εξnς: 

1) Πάμε όπου πάνε: Όταν 01 φασiστες οργανώνο
νταl n δρουν δn μόσ10, εiμαστε εκεi. Ούτε τους α
γνοούμε, ούτε μένουμε μακρ1ά τους! Ποτέ μην αφn
νετε τους ναζi να κυρ10ρχnσουν στους δρόμους! 

2) Δεν Βασιζόμαστε στους μπάτσους ή στα δι
καστήρια για να κάνουν τη δουλειά για εμάς: Αυ
τό δεν σnμαiνε1 ότ1 δεν πηγαiνουμε ποτέ στο δ1κα
στnρ10. Αλλά πρέπε1 να στηρ1χτούμε στους εαυτούς 
μας γ10 να προστατευτούμε κα1 να σταματnσουμε 
τους φασiστες . 

3) Μη σεχταριστική αντιμετώπιση άλλων aντι
φασιστών: Στnν ARA, έχουμε πολλές δ10φορωκές 
ομάδες κα1 άτομα. Δεν συμφωνούμε σε όλα κα1 έ
χουμε το δ1καiωμα να δ10φωνούμε ανοJΧτά. Αλλά σε 
αυτό το κiνnμα μ10 επiθεσn σε έναν εiνα1 επiθεσn 
σε όλους μας. Υποστnρiζουμε ο ένας τον άλλο. 

4) Υποστηρiζουμε το δικαiωμα στην έκτρωση 
και την αναπαραγωγική ελευθερiα. Η ARA σκο 
πεύεl να κάνε1 τnν σκληρn δουλε1ά απαραiτnτn γ10 
να χτiσε1 ένα ευρύ δυνατό κiνημα ενάντ10 στον ρα
τσJΟμό, τον σεξ10μό, τον αντJΟημη10μό, την ομοφο
βiα, τ1ς δ10κρiσε1ς ενάντ10 στους ανάπnρους, τους 
ηλ1κ1ωμένους, τους νεότερο υς κα1 τους π1ο καταπΊε
σμένους ανθρώπους. θέλουμε μ10 αταξ1κn κο1νωνiα. 
θΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! 



συνcνιcυξn μc npciιnv ιιάτοιιιο της cξιιιτιιιήc; nό~nς 
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Η Οργάνωση Εθνικιστών 

Ρεθύμνου είναι κανονικό 

παρακλάδι της Χρυσής Αυγής με 

site στο internet. Όπως 
μαθαίνουμε εκεί, οι εν λόγω 

ναζιστές διαπνέονται από το 

πνεύμα της δικτατορίας του 

Μεταξά, έχουν μεγαλώσει αρκετά 

ώστε να μην τα έχουν και τελείως 

καλά με τη μητρική οργάνωση και 

τους αρέσει ο Ολυμπιακός και η 

διοργάνωση πορειών για την 

επέτειο των Ιμίων στο Ρέθυμνο. Η 

φωτό είναι από μια τέτοια σεμνή 

εκδήλωση , και βοηθάει να 

αντιληφθούμε τί βλέπουν κατά 

καιρούς τα ματάκια των άκακων κι 
αγνών ρεθυμνιωτών . 

Φυσικά, όπου έχει φασίστες , 
υπάρχουν κaι τύποι που δεν τους 
γουστάρουν. Κοιτάξτε τί φωτό μας 
έφερε ένας σύντροφος που έτυχε 

να περάσει από το Ρέθυμνο! 

Σύντροφοι, αν τύχει και διαβάσετε 
ετούτο εδώ το κείμενο, γράψτε 
μας! 
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πάνω: π αφiσα του antifa [i] που 
καλούσε στn διαδήλωση τnς ] 7πς 
Φλεβάρn 

κάτω: n αφiσα των αυτόνομων 
παρεμβάσεων 
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το ίδιο 
μoyozίl!! 

Α ν τι ασιστικ I δια δ I λωσ στα ιάννενα 
Οι φασίστεs των ιωαννίνων είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Καθώs τα γιάννενα βρίσκο
νται κοντά στα σύνορα με τπν Αλβανία, οι ντόπιοι φασίστεs έχουν χοντρά κονέ με μπ
χανισμούs του κράτουs και κατά καιρούs έχουν αναλάβει μεγάλεs και βρώμικέs r=::::!..:======:;;;;===;:;..;;:==========~ 
δουλειέs για τπν ελλπνικrΊ εΕωτερικrΊ πολιτικrΊ (σε όλα αυτά υποσχόμαστε να ανα
φερθούμε κάποια στιγμrΊ αναλυτικά) . Κατά τα άλλα παραμένουν το ίδιο γραφικοί 
όπωs σε όλπ τπν ελλάδα: πλίθια συνθrΊματα με ακόμπ πιο πλίθιεs υπογραφέs 
και σπανίωs κανό πέσιμο (όποτε φυσικά τουs παίρνει). 
Κάπου μέσα στο φλεβάρπ, σύντροφοι από τα γιάννενα ανακάλυψαν σε ανεπίσπ
μο sίte τπs χρυσrΊs αυγrΊs κάλεσμα για συγκέντρωσπ - διαδrΊλωσπ από τουs 
σαυγίτεs των ιωαννίνων στιs 17 φλεβάρπ . Το zrΊτπμα φυσικά σχετιzόταν με τιs 
αλβανικέs εκλογέs που έτρεχαν εκείνπ τπν περίοδο και με τουs μειονοτικούs 
τπs Β. Ηπείρου . Η υπόθεσπ μύριzε κράτοs, αλλά παρόλα αυτά κανείs δεν rΊταν 
σίγουροs αν οι φασίστεs θα τολμούσαν να κατέβουν στο δρόμο. Είπαμε, και 
παρακρατικοί είναι, και πλίθιοι είναι. .. Αλλά δύσκολα θα είχαν κάποια τύχπ αν 
έπεφταν στα χέρια όλων όσων έχουν λόγουs να τουs μισούν (και που όπωs α- Ι!;;;;:;;..:.=..:;;;:~;;,;;;;;;,;.;.;;:ιϊιιι•ιιι•••••••ιιιιl ποδείχτπκε είναι πολλοί ... ) 

Καλέστπκε για κάθε περίπτωσπ για τιs 17φλεβάρπ, αντιφασιστικrΊ διαδrΊλωσπ από τπν 
"συνέλευσπ αναρχικών - αvτιεΕουσιαστών Ιωαννίνων", από τιs "αυτόνομεs παρεμβάσειs" 
και από το "aι1tίfa Ιωαννίνων". Στο κάλεσμα ανταποκρίθπκαν πάνω από τετρακόσια άτομα 
και σχπματίστπκαν τρία μπλοκ, το καθένα με τα δικά του χαρακτπριστικά. Στο πίσω μέ
ροs τπs διαδrΊλωσπs υπrΊρχε το μπλοκ από τιs κατειλπμμένεs σχολέs του πανεπιστπμίου. 
Η διαδrΊλωσπ Εεκίνπσε από τπ νομαρχία με κατεύθυνσπ τον τόπο συγκέντρωσπs των φα
σιστών. Αλλά το ελλπνικό κράτοs είχε πάρει στα σοβαρά τπν υπόθεσπ . Προκειμένου να 
προστατεύσουν τπ διαδrΊλωσπ των εκλεκτών τουs χρυσαυγιτών, οι μπάτσοι έκλεισαν το 
δρόμο τπs αντιφασιστικrΊs διαδrΊλωσπs. Ακολούθπσε το αναμενόμενο. Η διαδrΊλωσπ κινrΊ
θπκε επάνω στουs μπάτσουs και συγκρούστπκε μαzί τουs. Το κέντρο των Ιωαννίνων γέμι
σε από ασφυΕιογόνα του χειρότερου είδουs. Τελικά π διαδrΊλωσπ ανασυντάχθπκε στπν 
νομαρχία. 

Τα συμπεράσματα είναι προφανrΊ. Το κράτοs και τρέφει αλλά και χρειάzεται τουs φασί
στεs για τιs πλέον βρώμικεs δουλειέs του. Για αυτό είναι διατεθειμένο να τουs προστα
τεύσει πάσπ θυσία. Οι φασίστεs από τπν άλλπ δεν έχουν πια άλλο τρόπο να κατέβουν 
στο δρόμο, παρά μόνο υπό τπν προστασία των μπάτσων. Αλλά ούτε και έτσι φαίνεται να 
έχουν μέλλον, ειδικά αν σκεφτεί κανείs ότι σε μια επαρχιακrΊ πόλπ μαzεύονται πάνω α
πό τετρακόσιοι αvτιφασίστεs που δε διστάzουν να συγκρουστούν και με τουs μπάτσουs 

-Για πεs τώρα για τπ φάσπ σαs; Εσείs πώs βρεθrΊκατε; 
-Τυχαία .. . Τι τυχαία δπλαδrΊ; Εδώ στα Γιάννενα οι φασίστεs βγαίνουν γι α κανό 
σπρέι και υπάρχει κάποιοs κόσμοs δικόs μαs που τουs πατάει. Ξέρειs σβrΊ
νουμε τα δικά τουs και γράφουμε τα δικά μαs. 
Ε, κάποιοι από αυτούs είπαμε να το οργανώσουμε. Να συνεννοούμαστε, να 
βγαίνουμε μαzί, να βάzουμε κοινrΊ υπογραφrΊ ... 
-Και γιατί aπtίfa; 

-Βασικά έχουμε ακούσει για σαs. Φτάνουν και εδώ τα έντυπά σαs ... 
-Και; 

-Τι και; Το λίγο καιρό που υπάρχουμε και μέχρι τπν πορεία δουλεύαμε πο-
λύ τα σπρέι . Η διαδrΊλωσπ όμωs μαs πrΊγε μπροστά ... 
-Αυτό φαίνεται . Είδα και κείνο το σύνθπμα στπ γέφυρα όπωs μπαίνουμε 
στπν πόλπ "Γιάννινα, πόλπ καθαρrΊ από φασίστεs". Πολύ ψαρωτικό ... Για 
πεs όμωs για τπ διαδrΊλωσπ! 
-Για τπ διαδrΊλωσπ, ντάΕει, δεν έφταναν μόνο τα σπρέι. Οπότε βγάλαμε 
600 αφίσεs και ρίΕαμε 10.000 τρικάκια. Το βασικό είναι ότι μαs μπrΊκε 
χοντρά . να οργανωθούμε καλύτερα. 

-Είχατε και δικό σαs μπλοκ στπν διαδrΊλωσπ. 
-Ναι. Αυτό τεχνικά μπορεί απλώs να μεταφράzεται σε κράνπ και αλυσί-
δεs. Αλλά πολιτικά έχει πιο πολύ ουσία ... 
-Από ό,τι καταλαβαίνω θα έχουμε νέα σαs από εδώ και πέρα. 

-Ναι , έτσι πιστεύω. Πάρε και αυτrΊ τπν προκrΊρυΕπ, τπν μοιράσαμε μετά τπ 
διαδrΊλωσπ. Τπ μοιράσαμε στιs περιοχέs από όπου πέρασε π πορεία και έπεσαν δακρυγόνα. Επίσπs μετά 
τπ πορεία βάλαμε και κάτι αυτοκόλλπτα. 
-Οπ! κάτσε , Εέχασα να σε ρωτrΊσω για το aπtίπazί ΠΑΣ Γιάννενα. Ξέρω ότι βγάzουν πανό στο γrΊπεδο και έ
χω δει και αυτοκολλπτάκια τουs. Τουs Εέρετε; 
-Κοίτα τα παιδιά είναι πολύ Επγπμένα και έχουν καθαρίσει το γrΊπεδο από φασιστικέs μαλακίεs. ΝτάΕει, 
τώρα vια πολιτικέs αχέαειs δεν Εέρω αν έχουμε. Αλλά γvωριzόμαστε ρε παιδί μου και μιλάμε, συνεννοού
μαστε . 

-Ο.Κ. λοιπόν τα λέμε. 

-Γεια ... 



Ένα έvιυηο ιωvιαvό, αΑήιικο: έιιυnο δρόμου ... 
Το Φλεβάρη ο aντιφασιστικός πυρήνας antifa! κυκλοφόρησε το δέκατο τεύχος 
του ομώνυμου εντύπου δρόμου που εκδίδει τα τελευταία δύο χρόνια . Με αυτό 

το έντυπο υπολογίζουμε ότι μόνο στα σχολεία έχουν μοιραστεί πάνω από 

30 .000 έντυπα. Γουστάρουμε τα νούμερα και τις στατιστικές; Όχι . Αλλά έχουν 

και αυτά την αξία τους ... 

Είναι κάμποσα αλλά όχι πολλά τα χρόνια που σύντροφοι δοκίμασαν την πρα
κτική αυτής της μικρής έκδοσης, του εντύπου δρόμου . Δεν πρόκειται για μια 
τυπική προκήρυξη. Και πολύ περισσότερο δεν πρόκειται για ένα κλασσικό πο
λιτικό έντυπο. Σε σχέση με την προκήρυξη διαθέτει ένα θεματικό πλούτο που 

χωράει στις (συνήθως οχτώ) σελίδες του. Κυρίως όμως και σε αντίθεση με 
την προκήρυξη , έχει αποβάλλει από πάνω τον ρόλο του "κατεπείγοντος". Το 
έντυπο δρόμου μιλά για την καθημερινότητα και την εμφανίζει στις πραγματι

κές της διαστάσεις: ως συγκρουσιακή. Από την άλλη στα έντυπα αυτά δε θα 
βρει κανείς βαριές αναλύσεις και εκτεταμένες πολιτικές επεξεργασίες. Μικρά 
και σπιντάτα, τα έντυπα δρόμου είναι αληθινά γιατί δεν έχουν σκοπό να μιλή

σουν για μεγάλες αλήθειες. 

Το έχουμε ξαναπεί. Ξεκινήσαμε ως πυρήνας μετά το πογκρόμ της 4ης Σε

πτέμβρη όχι γιατί μπροστά μας είχαμε ένα έκτακτο γεγονός. Για μας το φασι

στικό φαινόμενο χτιζόταν ψηφίδα - ψηφίδα μέσα σε ένα περίβλημα ομαλότη
τας, και κατά διαστήματα ξεσπούσε . Για αυτό και κατά τη γνώμη μας όποιος 
θα ήθελε να σταθεί απέναντι στο σύγχρονο ολοκληρωτισμό δε θα μπορούσε 
να αρκείται απλώς στα δικά του ξεσπάσματα . Χρειάζεται υπομονή, σχεδια

σμός σε βάθος χρόνου, συνέπεια και συνέχεια ... Από τα πρώτα πράγματα 
που κάναμε ήταν η έκδοση ενός εντύπου δρόμου . Δεν δυσκολευόμασταν να 

γεμίζουμε τις οχτώ σελίδες του. Ήταν πολλά τα φασιστικά σκατά που aπλώνο

νταν στις ζωές μας, ήταν πολλές και οι δράσεις που συνέβαιναν στην πόλη ε

ναντίον τους. 

Κυρίως το έντυπο δρόμου ήταν δικό μας και φυσικά δεν εννοούμε ιδιοκτησία 

μας. Ήταν δηλαδή μια συλλογική απόπειρα επανοικειοποίησης του δημόσιου 

χώρου και χρόνου, της δημόσιας εικόνας και του δημόσιου λόγου. Με τους δι

κούς μας όρους! Για αυτό δεν χαριστήκαμε σε κανένα. Γιατί δεν δεχθήκαμε να 

βοηθηθούμε - μεσολαβηθούμε από κανέναν. Από καμία κρατική "αντιρατσιστι
κή" υπηρεσία, από καμιά ευαίσθητη ΜΚΟ, από κανένα κόμμα και κυρίως από 

κανένα από τα γαμημένα media. Και έτσι κερδίζαμε την αυτονομία μας στην 
πράξη. Η όλη ιστορία είχε βέβαια και τα ζόρια της πράγμα φυσικό και αναμε

νόμενο καθώς στη σημερινή κατάσταση άμα δεν ζορίζεσαι κάτι ύποπτο σου 
συμβαίνει. Λοιπόν, ήταν δικό μας το έντυπο, γιατί στηριζόταν στις δικές μας 

δυνάμεις, στο δικό μας κόπο, στα δικά μας λεφτά ... Και δεν κάναμε απλώς το 
κέφι μας. Είχαμε βάλει απέναντί μας όλες τις μεσολαβήσεις (κόμματα , ΜΚΟ, 

media κτλ) και το είχαμε πάρει σοβαρά . Για αυτό βγάζαμε το κάθε τεύχος σε 

3.000 - 4.000 αντίτυπα, για αυτό έχουμε βγάλει ήδη δέκα τεύχη (και να λοιπόν 
που και τα νούμερα έχουν την αξία τους) . 

Είναι και κάτι ακόμη που μοιάζει ίσως με λεπτομέρεια αλλά για μας τουλάχι

στον στάθηκε πολύ σημαντικό. Μας βοήθησε πάρα πολύ που μοιράζαμε το έ

ντυπο χέρι - χέρι. Όχι μόνο γιατί γενικώς και αορίστως συναντούσαμε εκατο

ντάδες βλέμματα της εποχή που τα βλέμματα μένουν χαμηλωμένα και βυθι

σμένα στις ανασφάλειες, την εποχή που τα βλέμματα υψώνονται μόνο για να 

aντικρίσουν οθόνες. Μόνο το μοίρασμα στα σχολεία ήταν και είναι τεράστια ε

μπειρία. Ξεκινάμε πρωί άλλος πριν από το μάθημά του, άλλος κλέβοντας χρό

νο από τη δουλειά του, φτάνουμε στα σχολεία και μοιράζουμε σε μαθητές , μι
λάμε μαζί τους ... Θα είχαμε κάνει και γράψει πολύ περισσότερες aστοχίες χω
ρίς αυτήν την επικοινωνία . Και καθώς αυτή η επικοινωνία προχωρούσε , το έ

ντυπο δρόμου δεν ήταν πια μόνο δικό μας . Ήταν και είναι όλων όσων περίμε

ναν το επόμενο τεύχος, όλων όσων έχουν να πουν μια κουβέντα για κάτι που 

τους άρεσε, για κάτι που γράψαμε και διαφωνούσαν . 

Το "μικρό" λοιπόν έντυπο του antifa! (το "μεγάλο" είναι αυτό που κρατάς στα 
χέρια σου) συνάντησε και συναντάει μεγάλη ανταπόκριση. Όχι από αυτούς 
που την βρίσκουν με το να χάνονται σε σελίδες για τη θεωρία του μαρξισμού 
ή του αναρχισμού , εξάλλου δεν σκεφτήκαμε πρώτα αυτούς . Αλλά από όσους 

aνησυχούσαν με τη ζωή τους. Και ήθελαν να κάνουν κάτι .. . 
Αφήσαμε δύο ζητήματα για το τέλος. Το πρώτο έχει να κάνει με τη διακίνηση 

του εντύπου . Είναι πολύ σημαντικό για εμάς , βασικά είναι η καλύτερη βοή

θεια, διάφοροι που γουστάρουν το έντυπο , να βοηθήσουν στην διακίνησή του . 

Επικοινωνεί μαζί μας στο mail ζητάει έντυπα από εμάς , του τα στέλνουμε , και 

τα μοιράζει σε φίλους και γνωστούς που δε θα βρίσκαμε εμείς. 

Το δεύτερο έχει να κάνει με ένα ακόμη προτέρημα του εντύπου δρόμου, για το 

οποίο δεν κάναμε λόγο παραπάνω. Το έντυπο δρόμου είναι απλό, εύκολο. Έ

να χειρόγραφο, ένα κολάζ σε μια διπλωμένη κόλλα Α4, ένα έντυπο με κείμενα 

και φωτογραφίες στημένα στο Word. Θα ήταν σπουδαία υπόθεση άτομα ιΊ 
παρέες από γειτονιές, που σιχαίνονται τον φασισμό, να βγάζουν το δικό τους 

έντυπο δρόμου. Για την επι κοινωνία με μας τα είπαμε . Θα βρείτε από το 
antifa! κάθε είδους στήριξη. 

Αυτή είναι η 

πρώτη εφημερί

δα τοίχου του 

antifa Collectiνe 
(της συνεργασία 

aντιφασιστικών 

πυρήνων της Α

θήνας) . Ούτε ε

δώ θα βρείτε 
θεωρίες. Μοιά

ζει μάλλον με έ

ντυπο δρόμου 
που έχει την 

μορφή αφίσας. 

Το antifa 
against the Wall (έτσι ονομάσαμε την εφημερίδα τοί
χου) θα κολλιέται στους τοίχους των περισσότερων 

λυκείων της Αθήνας. Είπαμε δεν φτάνει να βρίζεις 

τα media. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να μην τα έ-
χεις και ανάγκη ... 
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Αnοκτιiσαμε vέο συvερyάτn! Θα γράφει σε κάθε τεύχος μέχρι vα βαρεθεί, θα έχει θέ

μα ''ρατσισμός και μπάλα φασ{στες στnv κρεμάλα", ο γραφiστας περιέπεσε σε αμn

χαvία αλλά αvταnεξιiλθε εμnvευσμέvα και ζητούμε συyvώμn αnό το yυvαικείο κοιvό 

αλλά θεωρούμε το θέμα σnμαvτrκό. Συντρόφισσες κάvτε υnομοvιi: Εδώ ο άvθρωnος 

αναγκάζεται vα διαβάζει Sρort τime και εvίοτε ξεπέφτει στnv Αθλnτικιi Ηχώ! 

Η αφίσσα κάτω προέρχεται από τη διαφημιστική καμπάνια 

του φασίστα Ζαν Μαρί Λεπέν στη Γαλλία. Και όπως μπορεί

τε να παρατηρήσετε, η πρωταγωνίστρια είναι μαύρη! Αν δεν 

προσέξουμε μπορεί να μπερδευτούμε: Γίνεται ο ι φασίστες να βά-

ζουν μαύρους στις αφίσσες τους; Γίνεται και παραγίνεται λέμε ε- )llllιW~ 

μείς! Ο φασισμός που στις μέρες μας σέρνεται σε όλη την 

Ευρώπη, δεν έχει να κάνει με τον παλιό φυλετικό φασισμό 

που αποκαλούσε τους μαύρους "κατώτερη φυλή"! Πάνε 

αυτές οι γραφικότητες! Ο σύγχρονος -και πραγματικά επικίνδυνος

φασισμός είναι ένας φασισμός που μιλάει για "διαφορετικούς πολιτι

σμούς" που τάχα "δεν μπορούν να συνυπάρξουν", άρα να "καθαρί

σουμε τη χώρα" ... Κι η μαλακία πάει σύννεφο, κατά τα γνωστά. 

Ο Λεπέν λοιπόν, παρά το μαύρο μοντέλο που πλήρωσε, παραμένει 

αρχιφασίστας. Το κεντρικό σλόγκαν της αφίσσας του είναι "τα σπά

σανε όλα", κι αυτό γιατί η αφίσσα του δεν εγκαλεί την "κατωτερώτη

τα των μαύρων", αλλά την τάχα πολιτισμική επικινδυνότητα και 

δυσπροσαρμοστικότητα των νεαρών Γάλλων Αλγερινής καταγωγής. 

Ως γνωστόν αυτοί είναι που "τα σπάνε όλα" στη Γαλλία. Αλλά αυτοί 

είναι κι οι πολλοί. Αυτοί είνα ι που πρέπει να υποτιμηθούν. Αυτοί είναι 

που βρίσκονται στο στόχαστρο. Σε αυτούς λοιπόν κεντράρει ο νέος 

ρατσισμός! 

Ευτυχώς εδώ δεν γίνονται τέτοια, θα πει κανείς! Αμ δε! Αρκεί να θυ

μηθούμε τόσους και τόσους Έλληνες που υποστηρίζουν ότι τάχα δεν 

είναι ρατσιστές για τι "δεν έχουν πρόβλημα με τους μαύρους" . Αυ

τά την ίδια στιγμή που έχουν στη μπούκα όλους τους άλλους που 

δεν έχουν "αίμα ελληνικό"! Που είναι πολύ περισσότεροι απ' τους 

μαύρους ... Που πρέπει να υποτιμηθούν ... Που είναι στο στόχαστρο ... 

Αυτό όμως είναι και το πιο επικίνδυνο με το νέο ρατσισμό. Παριστά

νει πως είναι κάτι άλλο ... 

Και μιας και λέμε για τους 

γάλλους ναζήδες, πάμε να δού

με τί γίνεται και στο αντίπαλο 

στρατόπεδο, για να δείτε κι εσείς οι 

καθυστερημένοι βαλκάνιοι τί γίνεται 

άμα έχε ις γρήγορο lnternet! Πήγαν που 
λέτε οι Γάλλοι ναζήδες του Λεπέν και ανοίξανε ε

κλογικό κέντρο μέσα σε δικτυακό ηλεκτρονικό 

παιχνίδι. Τώρα πως το κάνανε αυτό, εμείς δεν ξέ

ρουμε, καθότι κομματάκι χοντροκέφαλοι, πάντως 

το παιχνίδι το λένε Second Life και εκεί μπορείς 

να φτιάξεις μια εναλλακτική προσωπικότητα και 

να ζεις τη ζωή της, ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο, 

δεν ξέρουμε και καλά πως δουλεύουνε αυτούνα 

τα διαόλια. 

Λοιπόν, για να δείτε τί επιτυχημένο που είναι 

αυτό το παιχνίδι, μάθετε ότι όχι μόνο πήγαν οι 

ναζήδες του Λεπέν και στήσανε ε ικονικό εκλογικό 

κέντρο μέσα στο παιχνίδι, αλλά μαζευτήκανε και 

οι aντιφασίστες και τους το κάψανε! (πάλι μέσα 

στο παιχνίδι βέβαια!) 

Ευτυχώς πάντως, υπάρχει κάποιος πάντα 

πρόθυμος να καλύψει το κενό aντιρατσιστι

κής σκέψης και δράσης, ειδικά σε καιρούς 

καλπάζοντος ρατσισμού! Πρόκειται φυσικά 

για το κράτος. Τα ευρωπαϊκά κράτη, μπορεί 

να καλπάζουν προς έναν νέο ολοκληρωτι

σμό, μπορεί να στήνουν παντού κάμερες 

και να σκαρώνουν δεκάδες χιλιάδες aπελά

σεις ετησίως ... αλλά όλα κι όλα! Σκέφτονται 

όλα μαζί να ποινικοποιήσουν την άρνηση 

του ολοκαυτώματος! 

Προσέξτε τί ωραία κίνηση είναι αυτή και 

πόσους βολεύει: 

Καταρχήν βολεύει τους φασίστες. Αυτοί, 

ενώ είναι κρατικοδίαιτοι, βρίσκουν ευκαιρί

α να παριστάνουν τους διωκόμενους από 

το κακό κράτος που τους απαγορεύει να λέ

νε τις μαλακίες που ούτως ή άλλως θα έπρε

πε να σταματήσουν να λένε από μόνοι τους 

γιατί γελάει ο κόσμος. 

Δεύτερον, βολεύει τους αριστερούς. Αυ

τοί, αφού βαρέθηκαν να κλαψουρίζουν το 

γνωστό "κράτος σε παρακαλώ διώξε πια το 

φασισμό", αφού έμπλεξαν τόσο κόσμο με 

την αηδία του αριστερού πασιφισμού, μπο

ρούν πλέον να υπερηφανεύονται στους ο

παδούς τους ότι το κράτος φοβήθηκε τους 

λαϊκούς αγώνες και τον έδιωξε (το φασι

σμό). 

Μετάφρασn τnς μεyαJ..ειώδους αφίσσας του Λεπέν: 

'Έθvικότnτα, αφομοίωσπ, κοινωvικτί άνοδος, κοσμικός χαρακτnρας του 

κράτους: Δεξιά κι αριστερά τα σπάσανε όλα!" 

Μεγάλοι aντιφασίστες: Τρίτον βολεύει το ίδιο το κράτος. Αυτός ο 
Σ' αυτό το τεύχος, 

n καγκελάριος Μi:ρκελ 
ευγενής οργανισμός αποκτάει ένα προη

γούμενο σκληρής και δημοφιλέστα

της λογοκρισίας! Φυσικά αυτή η 

λογοκρισία αποτελεί προηγούμενο 

το οποίο μπορεί κατόπιν να εφαρ

μοστεί και σε άλλους ενοχλητικότε

ρους. Όσο για τους ναζήδες πάντα 

θα υπάρχουν στραβά μάτια όταν 

είναι να φανούν χρήσιμοι. 



Αν τώρα ρωτάτε ποιος κερδίζει απ' όλα αυτά, εμείς νομίζουμε ότι 
κερδίζει η γενική διανοητική βλάβη που λέγεται ψηφιοποίηση: Πείτε 
μας γρουσούζηδες, πείτε μας οπισθοδρομικούς, αλλά μεγαλύτερο 
καραγκιοζιλίκι απ' το να καις φασίστες στο δίκτυο, δεν έχουνε ματα
ξαναδεί τα ματάκια μας. Είναι απλό: Αμα τους τρέχουμε στον πραγ
ματικό κόσμο δε μας χέζει και το δίκτυο; Κι άμα δεν μπορούμε να 
τους τρέξουμε στον πραγματικό κόσμο, και πάλι δε μας χέζε ι και το 
δίκτυο; 

Γάλλος aντιφασίστας (όπως θα ήθελε να είναι). Στο βάθος διακρίνονται τα 
γραφεία των ναζί του Λεπέν που τα φυλάνε οι ναζιiδες (όπως θα θέλανε να 

είναι). Αυτό είναι το καλό με τnν ψnφιακή δnμοκρατία. Ο καθένας είναι 
όπως θέλει. Και κάνει ό,τι θέλει. Και κατά τα άλλα, όλοι στ' aρχίδια τους. 

~tJ(2tυWa.ϊι~tιu ~BiWiό tιυ 
lia. ~λλ'z~~~ά ytfflkό α, 

Η φωτογραφία είναι από τον αγώνα ΠΑΟΚ-ΠΑΟ, στις 
03/02/07. Λίγα λεπτά πριν τραβηχτεί, ο νεαρός Νίνης του 
ΠΑΟ έχε ι πάει να εκτελέσει κόρνερ. Ένα μεγάλο μέρος της 

εξέδρας τον αποδοκιμάζει εν χορώ: "δε θα γίνεις έλληνας 
ποτέ Αλβανέ". Και είχε δίκιο!!! 

Γιατί αν ο Νίνης ήταν έλληνας, δεν θα έπαιζε σε αυτή την ηλικία πο
δόσφαιρο σε ομάδα Α' Εθνικής . Πρώτον επειδή θα έπασχε όπως τα συ
νομίληκά του ελληνόπουλα από αγκύλωση εξαιτίας του playstation. Και 
δεύτερον επειδή η μαμά του σιγά μην τον άφηνε να σπάει τα πόδια 

του στα 5Χ5 που έχουν αντικαταστήσει τις αλάνες. Άρα ο Νίνης 
δεν μπορεί παρά να είναι "ξένος". 

Αυτό όμως δεν εμποδίζει τον (έλληνα ως το μεδούλι) Ζαγο
ράκη να τον αγκαλιάζει σαν παιδί του . Δεν πρόκειται όμως πε-

ρί αντίφασης. Αντίθετα έχουμε 

να κάνουμε με κλασική περίπτωση 

"προστασίας". "Έλα στην αγκαλιά 

μου αγόρι μου να γλιτώσεις απ' τους 

κανίβαλους". Κι έτσι αναδεικνύ

εται το "μεγαλείο" του "αρ

χηγού". Ο οποίος πυκνά 

συχνά αποθεώνεται από 

τα φασισταριά, από τα ο

ποία υποτίθεται ότι προ

στατεύει τον νεαρό Νίνη. 

Elementary dear Watson, ό
πως θά 'λεγε κι ο Σέρλοκ Χολμς. Γιατί 

όπως στα κωλόμπαρα, όπως στα για

πιά, έτσι και στα γήπεδα, η φυ

λή μπορεί να επιδεικνύει το 

μεγαλείο της. Ακόμη κι αν 

γι' αυτό χρειάζονται, είτε έ

να πιστόλι, είτε ένα τηλεφώ
Αλλά κυρίως ο κρατικός "αντιρατσισμός" βολεύει το νέο ρατσισμό 

που λέγαμε. Εφόσον, όπως λέμε σε κάθε τεύχος, ο πραγματικά επικίν
δυνος ρατσισμός είναι αυτός που στοχεύει στις "πολιτισμικές διαφο
ρές", εφόσον οι νέοι ολοκληρωτισμοί είναι κρατικοί και στρέφονται ε
νάντια στη μετανάστευση, τους μουσουλμάνους και τους αλβανούς, 

νημα στους μπάτσους, είτε κά

μποσα φασισταριά. Αλλά ποιος τα 

προσέχει αυτά; 

Αριστερά ο Αλβανός, 

δεξιά ο φιλάνθρωπος 

τί καλύτερο ξεκάρφωμα για όλους τους ρατσιστές, κρατικούς και ι
διωτικούς από μια τζάμπα καταγγελία του παλιού φυλετικού ρα
τσισμού; 

Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλείο του κρατικού αντιρατσισμού: 
Συγκαλύπτει τον πραγματικό ρατσισμό, βοηθάει τους ναζιστές, 
στηρίζει την κρατικοδίαιτη αριστερά και κυρίως στρώνει το έ
δαφος για τους νέους ολοκληρωτισμούς του 21 ου αιώνα! 
Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος διδάξας αυτής της υπέροχης 

ιδέας δεν είναι άλλος από το Γερμανικό κράτος. Αυτό το 
κράτος, στις αρχές της δεκαετίας του '90 ήρθε αντιμέτωπο 
με ένα σκληρό, πολυπληθές και αποτελεσματικό αντιφασι
στικό κίνημα . Αυτό το κράτος επέλεξε να παίξει το χαρτί 

litι ~tJ(2tυWa.ϊ~6 ~fl!tW~ό ~ 
Σε αντίθεση με τον Νίνη, ο Τιμοτέ Ατού

μπα του Αμβούργου, δεν χρειάστηκε την 

"ζεστή" αγκαλιά κάποιου γερμανού συνα

δέλφου του για να προστατευτεί. Κι όταν 

στον αγώνα του Champions Leagυe μεταξύ 
Αμβούργου και τΣΣΚΑ Μόσχας έγινε στο '70 αλ

λαγή από τον προπονητή του (κι ενώ το σκορ ήταν 2-1 σε βάρος 
της ομάδας του), απάντησε στα φασισταριά της εξέδρας που τον 
aποδοκίμαζαν καθόλη την διάρκεια του αγώνα επειδή είναι Αφρι
κανός με τον πλέον παραδοσιακό τρόπο: άντε γαμηθείτε. Τι κι αν 
τιμωρήθηκε από την ΟΥΕΦΑ, τι κι αν δέχτηκε πρόστιμο από τον 

του αντιρατσισμού, όχι φυσικά ενάντια στους γερμα
νούς ναζήδες, αλλά στους γερμανούς aντιφασί ~ .. -.. ...... ίδιο του τον σύλλογο; Δε χρειάστηκε να περάσουν ούτε καν 

είκοσι λεmά και πήρε την εκδίκησή του με τον πιο "γλυ
κό" τρόπο. Όχι ότι πέτυχε κανέναν από τους (εμφανώς 

παχύσαρκους και αγύμναστους) φασίστες έξω από το 
γήπεδο. Για καλή τους τύχη αυτό δεν συνέβη. 

στες. Και δεν τα πήγε κι άσχημα: 

Με τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη του 
7 998, στο παιχνίδι του ποντικιού με τη 
γάτα που έπαιζε η αστυνομιΌ ήρθε να 
προστεθεί και ο ιδεολογικός κορσές του 

κρατικού αντιφασισμού, σχεδιασμένος 

μάλιστα από τη γενιά του '68. Η ΑΑ/80 
[γερμανική ομοσπονδιακή aντιφασιστική 

οργάνωση] δεν είχε πολιτικά σχεδόν τίποτα να 
αντιτάξει στο κρατικά υποστηριζόμενο "antifa -
καλοκαίρι 7 999". Τα δύο ομοσπονδιακά antifa 
συνέδρια, που έλαβαν χώρα τον Ιούλη του 7 998 
και τον Οκτώβρη του 7 999, δυστυχώς απέτυχαν 
ν' αλλάξουν οτιδήποτε.. . [Από το 
autonome antifa, σύντομη ιστορία _,..,..-..., .... 
του γερμανικού αντιφασψού, 

υπό έκδοση από την αφεντιά 

μας] 

Αυτό που συνέβη είκοσι λεπτά αργότερα (στο ενε
νηκοστό λεπτό του αγώνα για την ακρίβεια) είναι ότι 
ο συμπαίκτης του Μπουμπακαρ Σανόγκο από την Α

κτή Ελεφαντοστού, πέτυχε το νικητήριο γκολ για την ο
μάδα του Αμβούργου (που στο μεταξύ είχε ισοφαρίσει) . Κι 

όταν οι Γερμανοί συμπαίκτες του πήγαν να πανηγυρίσουν μα
ζί του εκείνος τους έδιωξε μακριά του δείχνοντας συνέχεια το μαύ
ρο χρώμα του δέρματος του. Στη συνέχεια χωρίς να ρίξει ούτε μια 
ματιά στην εξέδρα πήγε και χαιρέτισε επιδεικτικά τον Τιμοτέ Ατού
μπα. Κι οι φασίστες της εξέδρας, αν και χαιρόντουσαν που η ομά
δα τους θα κέρδιζε τον αγώνα, κατάπιαν τη γλώσσα τους και κοι
τούσαν aπορημένοι. Επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτή 
την εντελώς "ξένη" για τα δικά τους δεδομένα συμπεριφορά. Επει
δή ποτέ δε θα έκαναν κάτι αντίστοιχο για κάποιον γερμανό "αδελ
φό" τους. Επειδή είναι ηλίθιοι ναζήδες. Περαστικά τους. 

Πρώτα ο Α τούμπα 

τους έδειξε το δάχτυλο 

Και μετά ο Σανόyκο 

τους έδειξε λίyπ μπαλίτσα 
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νεται γνωστό ότι να

δες χαράκωσαν μα

απ'το Πολυκλα

των Αμπελοκήπων 
(πιο συγκεκριμένα χάρο

τον αγκυλωτό στο μέ

της). Την επόμενη το 

γεγονός είναι πρωτόσελιδο, 

ενώ τιμωρείται (προληmικά ή 

αναδρομικά) γνωστός νεοναζί 
56ου Λυκείου. Καλείται aντι

φασιστική πορεία για την ερχόμε

νη Παρασκευή ενώ ταυτόχρονα αρ

χίζει μια φιλολογία για το κατά πόσο 

η μαθήτρια "τα ήθελε" . Ωστόσο την 

προγραμματισμένη μέρα πραγματο

ποιείται κανονικά μαζική πορεία -8.000 α
τόμων- με κατεύθυνση το Σύνταγμα. Φτά

νοντας εκεί, κι ενώ κατευθύνεται προς το υ

πουργείο παιδείας, μια ομάδα μαθητών 

απ'την κεφαλή της αρχίζει να κυνηγάει 2 "χο
ντρούληδες" με την κατηγορία της "έργω εξύ

βρισης" ... Η πορεία συνεχίζεται στην Πανεπιστη
μίου απ'το μισό σχεδόν κόσμο και φτάνει στο Πο

λυτεχνείο . Νέες συζητήσεις για το που θα συνεχί-

σει ... Μετά από λίγο 1.000 περίπου άτομα ξεκινούν 
για τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, στην Κεφαλληνίας. 

Σαφώς δεν πηγαίνουν να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρ

τυρίας . 

Τα γραφεία φρουρούνται από ΜΑΤ, που μετά το πρώτο 

τρέξιμο ρίχνουν δακρυγόνα. Δυο ακόμα προσπάθειες για 

να φτάσουν οι διαδηλωτές αποτυγχάνουν. Διμοιρίες εμφανί

ζονται απ'τις Αγ.Μελετίου και Δροσοπούλου . Οι διαδηλωτές υ-

ποχωρούν προς την ΑΣΟΕΕ αλλά όχι απ'την Πατησίων, που έ

χει επίσης διμοιρίες. Μπροστά στην ΑΣΟΕΕ καίγεται μια πυρο

σβεστική που εγκλωβίστηκε στη κυκλοφορία. Ακολουθεί μαζική 

ρίψη δακρυγόνων με το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου να απο

χωρεί. Το μόνο καλό σημείο μετά την επίθεση στα γραφεία των 

φασιστών, η επίθεση με τσεκούρια κατά των τηλεοmικών συνερ

γείων που ήταν στην απέναντι ταράτσα. Στην Πιπίνου, συλλαμ

βάνονται οι Σιέρρας και Κουβέλης που έφευγαν απ'την ΑΣΟΕΕ . 

Αιτία σύλληψης, όπως δήλωσαν οι Ζητάδες που τους έπιασαν, ό

τι "δεν τους άρεσε η φάτσα τους" ... 

DO ΤΗΕ RIGHT THING 

(αποσπάσματα απ' το περιοδικό "Πειρατές της Ημισελήνου" με 

έμφαση δική μας) 

Όταν οι ναζήδες χαρακv)νουν μαθήτριες, παρουσιάζονται σαν 

θύματα μιας "διαβολικής και μάλλον εύκολης γυναίκας". Όταν 

δέρνουν μετανάστες "μιμούνται τους ξένους". Και πάντα υπάρ

χουν πρόθυμοι μπάτσοι, ιατροδικαστές, δημοσιογράφοι να ψά

ξουν τις βαθύτερες αιτίες του "παραmώματος των ναζιάρηδων". 

Όταν όμως ο Καλτεζάς έφαγε τη σφαίρα, έψαχναν να βρουν "τι 

δουλειά είχε, 15 χρονών στα Εξάρχεια" ... Όταν τα ΜΑΤ μπήκαν 
στο Πολυτεχνείο τον Οκτώβρη του 91, κανείς δε μίλησε για τους 
27 πιτσιρικάδες και πιτσιρίκες ... Στη στιγμή ειλικρίνειας των "παι
διών", (το χαράκωμα μιας κοπέλας), οι γύπες του γυαλιού πίστε

ψαν ότι χτύπησαν θέμα για 3 μέρες -έχει γυναίκα, έχει αίμα, έχει 
νεοναζί θα πουλήσει σίγουρα. Κλεισμένοι στα γραφεία από γυα

λί, δεν είχαν ιδέα από τον πόλεμο που γίνεται δίπλα τους, ίσως 

στη γειτονιά τους, εδώ και μήνες. Και νόμισαν ότι θα παίξουν τον 

προσφιλή τους ρόλο, του μεσολαβητή. Νόμισαν ότι θα αναλάμ

βαναν να καθαρίσουν την κοινωνία, απ'τους ναζί, που οι ίδιοι 

σκόρπισαν. Όταν είδαν 8.000 μαθητές και μη, χούλιγκανς και μη, 
αναρχικούς και μη, στην Πανεπιστημίου, ψιθύρισαν ο ένας στον 

άλλο: "Εμείς τους κατεβάσαμε στο δρόμο". Κι εκεί την πάτησαν. 

Μεταξύ μας πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ήταν μόνο για 

τη μαθήτρια. Είναι αλήθεια, πως απ'τους 8.000, κάποιοι κατέβη
καν για πλάκα. Κάποιοι άλλοι, κατέβηκαν με τη λογική των "θυ

μάτων της κρατικής αδιαφορίας". Κάποιοι, με το αστικοδημο

κρατικό πλαίσιο του "δεν είναι σωστό να χαρακώνουν μια κοπέ

λα". Αλλά είναι εξίσου αλήθεια, ότι κάποιοι -τουλάχιστον οι 1.000 
που έφτασαν έξω απ' τη "Χ.Α."- κατέβηκαν για να χτυπήσουν 

τους φασίστες με το μοναδικό τρόπο που έχει πετύχει εδώ και 

50 χρόνια . Κατέβηκαν για να χτυπήσουν τους θιασώτες του κα

θημερινού έρποντας φασισμού, αυτούς που μιλάνε για ''αλβα

νούς κτήνη", για αδικημένους αστυνομικούς, για καταστροφείς 

του αθλητισμού Ι τους δημοσιογράφους. Κάπου εκεί αρχίζει η 

κουβέντα για ''γνωστούς-άγνωστους". Κάπου εκεί αρχίζει ο πανι

κός . Γιατί οι δημοσιογράφοι. .. σε θεωρούν άξιο παρουσίασης, ό
ταν είσαι θύμα κι ακουμπώντας στον ώμο τους, κλαις μπροστά 

στη κάμερα. 
Αλλά έξω απ'τη "Χ.Α." δεν υπήρχαν θύματα. Ήταν μόνο οι 

γουρουνομούρηδες και οι "άλλοι" με τη λύσσα στα μάτια. Γι' αυ

τό ζούμαραν στην καμμένη πυροσβεστική ... και δεν υπήρξε ούτε 
μια λήψη απ' την πορεία στη Πατησίων ... Για να μπορούν να λένε 
για 50 ή 200 τσογλάνια . Γιατί όταν οι άνθρωποι είναι μαζί στο 

δρόμο, οι δημοσιογράφοι περιορίζονται σε πολεμικές aνταποκρί

σεις, τα γουρούνια δείχνουν τη λίμπιντό τους και οι θρασύδειλοι 

μποντιμπιλντεράδες κλειδώνονται στα γραφεία τους. ΕΧΕΤΕ ΚΑ

ΝΜΙΑ, ΚΑΜΕΡΕΣ, ΟΠΜ, ΜΠΑτΣΟΥΣ; ΔΕΝ TPEXEI ΜΙΑ. ΕΙΜΑ
ΠΕ ΠΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΜΑΠΕ ΠΑΡΕΑ. 



ί 

"ΗΤΑΝ ΚΑΛΑ, ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΚΑΛΥΥΕΡΑ ••• " 
(αποσπάσματα απ' το περιοδικό "Σαμποτάζ", τεύχος 9, 
Φλεβάρης 1994 με έμφαση δική μας) 

Ήταν καμιά χιλιάδα -ίσως και περισσότεροι. Ξεχώρισαν από 
μια πολύ μεγαλύτερη μάζα διαδηλωτών που ήθελαν επίσης έ
να τσαμπουκά -αλλά τους ξενέρωσαν γονείς και καθηγητές 
έγκαιρα. Νεαροί μαθητές στην πλειοψηφία τους. Προσπάθη
σαν να κάψουν τα κεντρικά γραφεία μιας φασιστομάδας -συ
γκρούστηκαν τελικά , ελαφρά και ρουτινιάρικα με την αστυνο
μία, μια αστυνομία που επίσης ρουτινιάρικα διέλυσε χωρίς 
μεγάλο κόπο τους ''γνωστούς-άγνωστους". Κυνήγησαν τους 
δημοσιογράφους, και καλά έκαναν: την άλλη μέρα τα media 
μίλαγαν για προβοκάτορες . Μια χιλιάδα νεολαίων που μέχρι 
να γίνουν (όσοι γίνουν .. . ) σα τους γονείς ή τα αφεντικά τους 
θα τους λένε χούλιγκαν ... αλλά επίσης μια χιλιάδα νεολαίων 
που δήλωσε με τον τρόπο της πως η βία της (ή τα σύμβολα 
της) είναι κόντρα στη μόδα- κόντρα στη μόδα των "βίαιων", 
"τρομακτικών" φασιστών που για κάμποσο καιρό προβάλλουν 
τα ΜΜΕ, για λίγο πολύ συγκεκριμένους και καθόλου aντιφα
σιστικούς λόγους. Μια δράκα μητροπολιτάνων που χάλασε 
τα παραμύθια των προαγωγών της ταυτότητας: βίαιος ίσον 
φασίστας, και τους ανάγκασε να κάνουν για μια ακόμα φορά 
ηλίθιες αναλύσεις ... 

Με τη διαδήλωση -απόπειρα εμπρησμού των γραφείων του 
"χρυσού αυγού" στις 12/11/93 έκλεισε ένας κύκλος της aντι
φασιστικής δράσης, που είχε εγκαινιαστεί "επίσημα" με την 
πορεία /επίθεση στην πλατεία Συντάγματος (εννοεί την επίθε
ση ενάντια σε μάζωξη χιτών που γιόρταζαν στο σύνταγμα την 
επέτειο των δεκεμβριανών . Θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε 
επόμενο τεύχος). Ένας κύκλος δράσης που περιέλαβε ένα 
πλήθος επιμέρους πράξεων: από ξυλοδαρμούς φασιστών 
στο δρόμο μέχρι εμπρησμούς αυτοκινήτων, από aυτοκόλλη
τα και αφίσες μέχρι συστηματική εκκαθάριση των τοίχων από 
εθνικιστικά I ρατσιστικά συνθήματα . Υποθέτουμε πως σε κά
ποιο βαθμό αυτές οι πράξεις "ανεπίσημες" αλλά λίγο ή πολύ 
γνωστές σε μεγάλο μέρος της νεολαίας, "προετοίμαζαν" μια 
διαδήλωση /επίθεση σαν αυτής της 12ης Νοέμβρη, αν όχι α
πό οργανωτική, σίγουρα από συναισθηματική άποψη. Έτσι το 
χαράκωμα της μαθήτριας ήταν πράγματι μόνο η αφορμή: ο 
"χάρτης" των συσχετισμών αλλά και των προθέσεων ήταν ή
δη (και παραμένει) ανοιχτός . 
(Ωστόσο) ... οι αντιναζί επιτυχίες είναι εύκολο να αποδει

χθούν ρηχές: ο ντόπιος φασισμός βρίσκεται διάχυτος, μορια
κός , με πολλά μέτωπα και σίγουρα πολύ μακρύτερα από 
γκρούπες του είδους που ξέρουμε ... Οι νεοναζί αποδείχθη
καν μέχρι σήμερα ο εύκολος aντίπαλος -αλλά δεν είναι ο κυ
ριότερος. Τα πράγματα δυσκολεύουν αν αναλύσουμε το φα
σισμό στις βασικές παράμετρες : ρατσισμό , σεξισμό, μιλιταρι
σμό, εθνικισμό . Δε χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να καταλά
βει ο καθένας πως τα ρεύματα που διατρέχουν το φασιστικό 
ντελίριο διατρέχουν μεγάλο μέρος της κοινωνικής επιφά-

Έχει ιδιαίτερη 

αξία να θvμίσοv

με τη σvλληψη 

νειας, πηγάζοντας απ'όλες τις "πηγές" των εξουσιών, μικρών 
και μεγάλων ... Χρειάζεται ωστόσο να ξέρουμε πως ο φασι
σμός είναι η παγωμένη "ψυχή" των δημοκρατιών του κεφα
λαίου και πως η απόψυξή του δε συμβαίνει σε κάποια πε
ρίεργα εργαστήρια, αλλά στις κρεβατοκάμαρες, στα σχο
λεία, στα γραφεία, στα εργοστάσια, στους δρόμους, στα 

των διαδηλωτών 

Χ.Σιέρρα και Μ.Κοv

βέλ η: ήταν η δεvτερη διασκεδάδικα ... 
Η ανάληψη κατά συνέπεια, μιας ουσιαστικής δράσης 

κόντρα σ' όλο το φάσμα της "αναβίωσης" του φασι
σμού, και ακόμα σημαντικότερα: η ανάληψη μιας 
δράσης που κατατροπώνοντας τις φασιστικές σέ

φορά τα τελεvταία 

χρόνια (μετά τη σvλλη

ψη τοv αναρχικοv αρνη

τή στράτεvσης Ν. Μα

ζιώτη) ποv δόθηκε η εv-χrες θα τις ξεπερνάει (ξεπερνώντας τον σχηματο
ποιημένο και αφαιρετικό αντιφασισμό) για ν'ανοίξει 
δρόμους στον ουσιαστικό πόλεμο ενάντια στις κα
πιταλιστικές ρυθμίσεις των κοινωνικών σχέσεων , 

καιρία για την vπεράσπι

ση κάποιων ποv δεν ήταν 

οvτε περαστικοί, οvτε "θvμα

τα σκεvωρίας" ... κάποιων ποv 
vπερασπίζοντας τοvς μποροv

σαμε και έπρεπε να vπερασπί

σοvμε τις πρακτικές και τον α

γώνα τοvς σvγκεκριμένα . Ήταν 
μια απ'τις ελάχιστες (δvστvχώς) 

φορές ποv φάνηκε καθαρά πως η 

μόνη vπεράσπιση ποv αξίζει να λέ

γεται κινηματική είναι η vπεράσπιση 
της σvγκεκριμένης δράσης των κάθε 

φορά "κατηγοροvμενων" -και όχι της 
"αθωότητάς" τοvς. Η ξεκάθαρη απ' αvτή 
την άποψη στάση των σvλληφθέντων, 
και η επίσης ξεκάθαρη vπεράσπισή τοvς 
απέναντι στη κοινωνία, τοvς στοίχισε ποι

νές 16,5 και 18,5 μηνών αντίστοιχα -και όχι 
τον "θρίαμβο" μιας ακόμα "καταδίκης τοv 

η ανάληψη αυτής της δράσης είναι έργο σημα
ντικό ... Απ' τη μια μεριά θα πρέπει να οξύνουμε 
την κριτική και δράση μας απέναντι στις συ
γκεκριμένες παράμετρες του φασισμού, λαμ
βάνοντας υπόψη τα πραγματικά κοινωνικά 
δεδομένα. Απ' την άλλη να δημιουργήσουμε 
τις ικανές οργανωτικές συνθήκες για να 
δράσουμε συστηματικά και με συνέχεια. 

Επιπλέον, αν η προηγούμενη φάση 
των aντιφασιστικών πράξεων, κωδικο
ποιημένη στο "να πάρουν το μήνυμα", 
εστίασε στην καταστροφή της όποιας 
νεοφασιστικής παρουσίας, τώρα- χω
ρίς να εγκαταλείψουμε τις εκκαθαρί
σεις- θα πρέπει να δράσουμε θετικά 
και συνθετικά. Με το λόγο - πολε
μώντας την αφασία και την ά
γνοια. Με τη πράξη - πολεμώντας 

κράτοvς". 
την αδράνεια και κάθε πολιτική 
μεσολάβηση . Με τη βία, τέλος, 
στις διάχυτες, κοινωνικές, α
ντιανδροκρατικές μορφές 
της ... Η απάντηση στο φασι

Δεν είναι ήρωες . Αλλά επίσης δεν είναι και 

καραγκιόζηδες ... Κι αvτό για όσοvς μποροvν να 
καταλάβοvν, έχει μεγάλη αξία . 

σμό ή θα είναι μέρος του 
γενικευμένου προλεταρια
κού ανταγωνισμού, ή α
πλούστατα δε θα υπάρ
ξει. 
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ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΑΙ ΑΚΟΜΑ 
ΠΟΙΟΣ ΚΛΩΣΣΑΕΙ 
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ΚΑΡΑΦΛΑΣVSΚΑΡΑΦΛΑ 

Ανακοίνωσε λέει η χρυσή αυγή ότι τα σπασε με την πα

τριωτική συμμαχία και το ζαφειρόπουλο. Τον κύριο 

μπορεί να τον θυμόσαστε. Είναι το δείγμα άριας βλα

κείας που με αφορμή τη συμμετοχή των φασιστών στις 

δημοτικές εκλογές του 2006 ποζάριζε στους δρόμους 
της αθήνας με μορφή καρτολίνας στην αρχή και σε λο

γιών λογιών κάδους απορριμμάτων στη συνέχεια μετά 

από παρέμβαση aντιφασιστών στην πόλη. Η ανακοίνω

ση αυτή της χρυσής aυγής μας φέρνει στο νου ένα δυο 

πραγματάκια. Πρώτον για μία ακόμα φορά τα φασι

σταριά τρώγονται μεταξύ τους. Η ιστορία ο αρχιχρυ

σαυγίτης μιχαλολιάκος να τρώει τα νούμερο δύο στελέ

χη δεν είναι καινούρια . Στο παρελθόν είχε σουτάρει 

κουσουμβρή και περίανδρο, χώνοντας μάλιστα τον κου

σουμβρή φυλακή, δείχνοντας το μέγεθος της ομοψυχί

ας μεταξύ αυτών των τύπων. Δεν μας προκαλεί φυσικά 

καμία εντύπωση για δύο λόγους. Αφενός οι τύποι είναι 

ρουφιάνοι και μισούν ακόμα και τα άντερά τους, αφε

τέρου όντας οι μισοί πράκτορες και μπάτσοι και οι άλ

λοι μισοί κολλητοί τους προφανώς σκοτώνονται για το 

ποιος θα πρωτοεξυπηρετήσει τα συμφέροντα του κρά

τους και ποιος θα πάρει τα περισσότερα λεφτάκια από 

την ασφάλεια. Δεύτερον η προσπάθεια των ακροδεξιών 

να πλασαριστούν ως πιο πολιτικοί στήνοντας δεύτερο 

μαγαζί και κατεβάζοντας το ζαφειρόπουλο υποψήφιο 

δήμαρχο δεν έψησε κανέναν. Όπως και να το κάνεις, 

το να βλέπεις ένα μαχαιροβγάλτη ζαφειρόπουλο κι ένα 

τσούρμο σφίχτηδες καραφλούς να κόπτονται ξαφνικά 

για το πράσινο όπως λέγανε στην προεκλογική τους 

προπαγάνδα (ναι αυτή που φιλοτεχνήθηκε κατάλληλα 

με σπρέι, μπογιές και εν τέλει κατέληξε στα σκουπίδια) 

είναι από γραφικό έως επικίνδυνο και βρωμάει από χι

λιόμετρα ξεκάρφωμα. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου τη δα

κρύβρεχτη ανακοίνωση που είχε βγάλει η χρυσή αυγή 

πριν κάνα δίχρονο όπου κλαιγόταν ότι βάλλεται από το 

μαρξιστικό παρακράτος και αναστέλλει τη λειτουργία 

της και μετά το γύρισε σε πατριωτική συμμαχία . Εντά

ξει, το να βγαίνουν οι παρακρατικοί και να γκρινιάζουν 

για παρακράτος είναι τόσο καταφανώς γελοίο που δε 

θα το σχολιάσουμε καν. Θα σχολιάσουμε όμως και μά

λιστα με όλη μας τη χαιρεκακία απέναντι στους καρά

φλες ότι λίγο το εκλογικό αποτέλεσμα όπου δεν είδαν 

ούτε την ψήφο τους, λίγο η μεταξύ τους φαγωμάρα, λί

γο τα χαφιεδιλίκια και τα πρακτοριλίκια, ό,τι κι αν κά

νουν πάντα τρεις κι κούκος παραμένουν. Το τρίτο που 

μας έρχεται στο μυαλό είναι ότι τώρα που προσπαθή

σανε να τον ξεκαρφώσουνε, όλο και κάπου θα προσπα

θήσουν να τον χώσουνε το ζαφειρόπουλο τα αφεντικά 

του. Ως γνωστόν, ένα κράτος που χρησιμοποιεί το ρα

τσισμό σα δομικό στοιχείο της εσωτερικής του πολιτι

κής κάτι τέτοια βρωμόσκυλα δεν τα αφήνει να πάνε χα-

Φασίστες Aayoί 

Πίσω λοιπόν στα βασικά οι φασίστες. Χρυσή Αυγή, 

αγκυλωτοί, ξύλο σε κανα μοναχικό περαστικό και 

δε γαμιέται κι η κοινωνική απεύθυνση. Όπως άλ

λωστε είχε και τη χαρά να παρατηρήσει όποιος έ

κανε τον κόπο να δει τηλεόραση στις 25 του Μάρ
τη, μετά που πετάξανε τον clean-face-ψηφίστε-με 

Ζαφειρόπουλο, βρήκανε νέο εκπρόσωπο πολύ πιο 

ταιριαστό. Πράγματι, σε μια κίνηση δημοσίων σχέ

σεων αντάξια του τμήματος marketing της Procter 
& Gamρle, οι Χρυσαυγίτες πήγανε στην παρέλαση 

της 25ης Μαρτίου και καίγανε το τρισκατάρατο βι

βλίο ιστορίας της 6ης δημοτικού, πιθανότατα επει

δή το θεωρούν πολύ βαρύ ανάγνωσμα. 

Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων που ανέλαβε να 

εξηγήσει την εν λόγω σύνθετη ενέργεια, λέγεται 

Νίκος Λαγός και φυσιογνωμικά κινείται κάπου με

ταξύ serial killer, γιγάντιου βάτραχου του Αμαζονί
ου και κομοδίνου Louis XV (διαβάζεται Λουί κενζ). 
Βέβαια, η εμφάνιση παραπλανά και πρέπει να σας 

πούμε ότι από λέγειν σκίζει (γνήσιος aπόγονος του 

Δημοσθένη γαρ). Θαυμάστε (απαγγέλεται με φω

νή Νταρθ Βέιντερ): 'Έεεε .... Η παρουσία μας εδώ 
είναι καθαρά συμβολική, εεε ... καίμε το βιβλίο για

τί είναι ανθελληνικό εεε ... ". CUT και επιστροφή 
στο γήπεδο για τον αγώνα της εθνικής μας με την 

Τουρκία. 

Η εθνική συντριβή 

Το πρωί λοιπόν ο Λαγός έκαιγε το βιβλίο της έ

κτης δημοτικού στην παρέλαση και το βράδυ 

πήγε να θαυμάσει την εθνική της πατρίδας του 

στον υπέρ πάντων αγώνα ενάντια στον προαιώ

νιο εχθρό. Η εθνική έφαγε τέσσερα και ο Λαγός 

μαζί με όλους τους υπόλοιπους συντρόφους της 

Χρυσής Αυγή<; πέρασε ταχύτατα από την ευφο

ρία στη μανιοκατάθλιψη που βεβαίως είναι πολύ 

συχνότερη για ανθρώπους του είδους του. 

Καλό θα ήταν πάντως να μην τον παίρνει από 

κάτω. Δεν είναι μόνος του ο κύριος Λαγός στην 

εθνική ντροπή. Έχει μαζί του τους αριστερούς 

που τόσο αγαπούν την Εθνική Ελλάδος. Έχει μα

ζί του τους ελληνόπαιδες που με τόση χαρά γε

μίζουν το γήπεδο κάθε φορά που παίζει η εθνι

κή, και φέρνουν μαζί τους και τα πανώ με τους 

στόχους. Έχει μαζί του όλους τους aνώνυμους 

καραγκιόζηδες που τυλιγμένοι με σημαίες γεμί

ζουν τους συρμούς του ηλεκτρικού. Έχει μαζί 

του ολόκληρη την ατομικίστικη φασιστική σαπί

λα που παριστάνει την αθώα στα διαστήματα 

που παρεμβάλλονται ανάμεσα στα πογκρόμ. 

Αυτοί όλοι είναι που φάγανε την τεσσάρα από 

τους Τούρκους. Αλλά τι μα(; νοιάζει; Άμα δεν 
τους τη ρίξουμε εμείς ... 
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ΤlιΑος άρθρου: Προδίδειαι ιο 1821! 
Σuμφρα(όμενα: Οι εβραίοι ιης Νέας Τάξης Πραyμάιων 

εξαπολύουν λυσσαλέες επιθέσεις ενανιίον ιης ορθοδοξίας . 

Φέρνουν σιη χώρα μας ιοuς lroη Maίden, ιον Daνid Copperfield, 

ιον κώδικα Νια Βίνισι κλπ. Η Ορθοδοξία όμως ανιισιέκειαι 

σθεναρά ... 

Πέρισυ πρόβαλαν ιο αιρειικό "ευαγγέλιο ιου Ιούδα" και ιο βλάσφημο 

έργο "Κώδικας Νια Βίνισι". Φέιος μειά ιο Πάσχα, 18 Απριλίου, ιο 
θέαιρο Badmίηtoη σιο Γουδί θα παίζει ιη βλάσφημη ροκ όπερα ''Ιησούς 

Χρισιός σούπερ σιαρ" νια να γελοιοποιήσει ιον Υιον ιου Θεού ... "Ηδη 

βάζουν σιον Τύπο και σιους δρόμους μεγάλες διαφημίσεις ιου 

ανιίχρισιου αυιού έργου ... 
Τη διοργάνωση έχει η ειαιρία ADM, η οποία με ιεράσιια διαφήμιση ιων 

ψευιοθαυμάιων ιου αρχιμάyου Daνid Copperfίeld, κορόιδεψε πολλούς, 

ιους πήρε ια χρήμαια και μειά παρουσίασε φθηνά ιρικ, διόιι ο 

αρχιμάγος, εμηοδιζόμενος από ιη θεική δύναμη ιης Ορθοδοξίας, 

απέιυχε να κάνει εδώ ια μεγάλα ψευιοθαύμαιά ιου. Και αφού οι 

σκοιειvοί εγκέφαλοι ιπς ADM δε μπόρεσαν να περάσουν σαιανικά 
μηνύμαια μέσω ιου εβραίου Daνid και ρεζιλεύιηκαν, ιώρα, νια να 

εκδικηθούν ιην Ορθοδοξία, ανεβάζουν σιη σκηνή ιο υβρισιικό γελοίο 

έργο ''Ιησούς Χρισιός σούπερ σιαρ" ... 



ΠΗΡΕ Τ' AYTI ΜΑΣ ... 
ΥπάρχεΊ λέεΊ ένα βΊβλ10πωλεiο με τ ' όνο μα "ΆττΊκα" 

στο κέντρο τπς καλλΊθέας. Το ΆττΊκα έχεΊ δΊπλΠ λεΊ

τουργiα . Εκτός απ' τα ελλπνοπρεπri ΒΊΒλiα καΊ περΊΟδΊ

κά που κοσμούν τΊ ς Βηρiνες του λεηουργεi καΊ ως πό

λος έλξπς των ναζi τπς περ10χriς. Μω Βόλτα εκεi γύ

ρω το πΊστοποΊεi: παγκάκω, καρτοτπλέφωνα, στάσεΊς 

λεωφορεiων εiναΊ δωκοσμπμένα μ' όλπ τπν οξύτπτα 

τπς λούμπεν ακροδεξΊάς επΊχεφπματολογiας - "ο Ί αλ

Βανοi Βρωμάνε ", "ο χiτλερ ζεΊ", "εβραiοΊ θα γiνετε 

σαπούνω" κλπ κλπ. Ο ΊδΊΟκτriτπς του εiναΊ περriφανος 

που εiνα Ί έλλπνας κα Ί το δπλώνεΊ με κάθε ευκαφiα . 

ΓενΊ κώς σκατά ... 
Αυτό το ΒΊβλ10πωλεiο λοΊπόν επωκέφτπκαν το από

γευμα τπς παρασκευriς 23/3 περiπου 80 αντΊφασiστες 

καΊ αντΊφασiστρΊες γω να εκδπλώσουν τπ δυσφορiα 

τους ... ΣυγκροτπμένοΊ σε ένα οργανωμένο μπλοκ με 
αλυσiδες καΊ εξοπλωμό αντΊφασΊστΊκriς δωδriλωσπς 

πορεύτπκαν σε κεντρΊκούς δρόμους τπς καλλΊθ έας. 

Δεν παρέλεΊψαν Βέβαω να κάνουν καΊ μω στάσπ στο 

ελλπνοκεντρΊκό ΒΊΒλ10πωλεiο όπου καΊ εκτυλiχτπκαν 

στΊγμές εθνοσουρεαλωμού: ένας κουβάς γεμάτος αν

θελλπνΊ κri πiσσα φΊλοτέχνπσε το εσωτερΊκό του ΒΊ

βλΊΟπωλεiου , τπν iδω στΊγμri που πατρ Ί ωτΊκά μοφολό

γω δονούσαν τπν ατμόσφαφα: "γωτi ρε π01δΊά , έλλπ

νας εiμαΊ, έλλπνας ... ". 
Το αντΊφασΊστΊκό μπλοκ δωλύθπκε έτσΊ όπως δπ

μΊΟυργriθπκε - γρriγορα καΊ οργανωμένα - αφriνοντας 

δυο τρiα συμπεράσματα χρriσψα γω το μέλλον. Συ 

μπέρασμα πρώτο : π οργανωμένπ συλλογΊκri ΚΊνπματΊ κri 
αντΊβiα δε χρεΊάζεταΊ υποδεiξεΊς γω το χρόνο, τον 

τρόπο καΊ τον τόπο που θα εκδπλωθεi. Μπορεi να α

σκεiταΊ άσχετα απ' τπν επΊ καφότπτα, ακρΊΒώς επεΊδri 

Αγαππτοi μας αντΊφασiστες! ΥπάρχεΊ 

μεγάλο πρόβλπμα. ΟΊ ναζi τραβάνε ζό

ρω με τΊ ς ερωτΊ κές τους σχέσεΊς . ΜόλΊς 

στο προπγούμενο τεύχος περΊγράφαμε 

τπν δωχυμένπ στα καρτοτπλέφωνα ΠΊκρiα 

του ΦΊλαδελφΊώτπ ναζi που ανάμεσα στΊ ς 

όλες ΟΊ πτυχές του κοΊνωνΊ κού εiναΊ ΒiαΊες . Μπορεi 

καΊ πρέπεΊ να επΊλέγεΊ στόχους συμβολΊκούς, στόχους 

που συμπυκνώνουν σπμεiα αυτriς τπς δΊάχυτπς καΊ πα

νταχού παρούσας κοΊνωνΊκriς Βiας . Συμπέρασμα δεύτε

ρο : π αντΊΒiα του τύπου που πεpΊγράψαμ ε έχεΊ τπ δυ

νατότπτα να εκδ πλώνεταΊ αυτόνομα, δiχως τπ μεσολά

Βπσπ καΊ τπν έγκρωπ των "αρμόδΊων". Συμπέρασμα 

τρiτο : Ο Ί αδωμεσολάβπτες ενέργεΊ ες αντΊβiας μπορούν 

καΊ πρέπεΊ να χωράνε όλπ τπ γκάμα των υποκεψένων 

που έχουν τους λόγους να τπν ασκriσουν. Αυτό σπμαi

νεΊ ότΊ στΊς ενέργεΊες αυτές ΟΊ εΊ δΊκοi εiναΊ άχρπστοΊ, 

τα φύλα αδΊάφορα, τα μπράτσα δiχως νό πμα : όλοΊ καΊ 

όλες μπορούν να τα καταφέρουν εξiσου καλά. 

ΥπάρχεΊ ΠΊΟ τρανri απόδεΊξπ από το ΆττΊ κα; 

παπαρΊ ές υπέρ του έθνους καΊ τπ ς πατρiδας ο ά 

νανδρος ναζi έχωσε στπ ζούλα κα Ί τπν πρώπν του . θυμάστε; 

Έγραψε με μαρκαδόρο το τπλέφωνό τπς καΊ δiπλα τπν ένδεΊ

ξπ "θέλω πούτσο". ΥπάρχεΊ αναλυτΊκό κ αΊ τεκμπρΊωμένο ψυ

χογράφπμα στο aπtifa νο 4 οπότε καΊ δε θα επψεiνουμε . 

Νεώτερες όμως εξελiξεΊς μας αναγκάζουν να συνεχiσουμε. ΤΊ 

εννοούμε; Στπν αντΊφασΊστΊκri δωδriλωσπ στα ΙωάννΊνα (γω 

τπν οποiα περωσότερα γράφουμε στπ σελiδα 8) ένας από 
τους πρωΊκούς 18 ναζi που παρέλασαν στπν πόλπ 'Έχασε" το 

ΚΊ νπτό του τπλέφωνο . Η πλοriγπσπ στα περΊεχό μενα του riταν 

συγκλονωτΊκri: π Ράνω μω μπ ποληΊ κοποΊπμένπ έφπβπ κοπέ

λα θέτεΊ σκλπρά δΊλriμματα στον εθνΊκοσοσωλΊστri αγαππμένο 
τπ ς Αλέκο. Τα δΊλriμματα αυτά ΒαθΊά καΊ πλούσω σκωγρα

φούν ένα ερωτΊκό δρά μα . 

Ο Αλέκος σε στιγμές 

nερισυλλογΠς αnό το 

δράμα nou βιώνει: 
δικέφαλοι τσίτα, κακία 

φουλ, ύφος ψnμένο. 

Βάσανα ... 

Το antifa!, εκτός από περιοδικό, είναι έvας αvτr
φασιστrκός πυρnvας που συστάθηκε μετά το πο

γκρόμ τnς 4nς Σεπτέμβρn 1004 yια vα σταθεί απέ
vαvτr και εvάvτrα στις ιδεοl.οyίες του φασισμού 

του εθvικισμού και του ρατσισμού, δίχως βέβαια 

vα ξεχvά και τους σιχαμέvους φορείς τους. 

"Να ξυρ ιστείς μόvο και μόvο επειδri είσαι φασίστας; Μαλακία. 

Εμένα μ' αρέσεις περισσότερο με μούσια και με μαλλιά". 

Η Ράνω σκλπρri καΊ κοφτri: ri εγώ ri π Ίδεολογiα. 

Ο Αλέκος αμετάπεωτος: ξυρiζεΊ το κεφάλΊ του , πλακώνεταΊ 

στα αναβολΊκά κα Ί τα γυ μναστriρω κα Ί γεμiζεΊ το ΚΊνπτό του 

με σβάστΊκες καΊ αντηουριακό υλΊκό. 

Η σχέσπ τους σε αδΊέξοδο. Ti θα συμβεi; ΈχεΊ όρω ο έρωτας; 

ΤΊ θα επΊ κρατriσεΊ ; θα σταθεi ο εθνΊκοσοσΊαλωμός εμπόδ10 
στπ σχέσπ το υ Αλέκου καΊ τπς Ράνως; 

[Ράνω, αν μας δωβάζεΊς επΊΚΟΊνώνπσε. ΆνοΊξε μας τπν καρ

δ Ί ά σου καΊ πες μας τα μυστΊκά που Βασανiζουν τον ακροδε
ξΊ ό χώρο στπν ελλάδα.] 

Το antifa! συvεvvοείται και συνεργάζεται με άl.
l.ους αvτrφασιστrκούς πυρnvες από yειτοvιές τnς 

πόl.nς. 

Η διαvομn του περιοδικού antifa yίvεται από κε
vτρικά βιβl.ιοπωl.εία, στέκια και καταl.nψεις στnv 

Αθnvα, τn Θεσσαl.οvίκn και τnv Πάτρα. 

Για επικοινωνία: antifa~mailbox.gr, rί - yια τους 

l.ουδίτες- τ.θ 31104, τ.κ. 100'35, Αθrίvα. 
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