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Lewishαm, Ν6τιο Λονδrνο, Αύγουστος του 1977. 

Απ6 τα μεγαλύτερα ξύλα με ναζr!δες που έχουν 

πέσει ποτέ (και οι ναζr!δες χάσανε πάλι). Το ποιοι 

εrναι οι ναζnδες και ποιοι οι δικοr μας εrναι 

προφανές. 

Έχουμε ένα σύντροφο που λέει ότι το μαχα ίρι είναι το όπλο των δειλών. Κι έχει δίκιο. 

Είναι αυτn n γρnγορn μ ι κρr\ κίνnσn που επαναλαμβάνεται στn ζούλα και κάνει ζnμιό, 

είναι n απουσία θορύβου, είνα ι που ως κα ι το θύμα αργεί να καταλόβει τ ί έπαθε, 

είναι όλα αυτό που κάνουν το μαχαίρι όλο και πιο αγαπημένο για τους νεοναζί (και 

μιλόμε για τους νεοναζf πανευρωπαϊκό, όχι μόνο σε τούτη τπν κωλοχώρα). 

Το εύκολο με τα μαχαίρια είνα ι να nανι κοβλπθείς. " Πωnω! " ''το επίπεδο τnς βίας 

ανεβαίνει !" ''τί κακοί που είνα ι! " Και πάει λέγοντας ... Δεν το αρνούμαστε: Οι στιγμές 

που π βία οξύνεται, είναι στιγμές που τα συναισθr\ματα κυριαρχούν. Επίσης είναι 

στιγμές που n λογικr\ σκέψn δεν είναι στα καλύτερό τnς. Γι αυτό θα πρέπει να 

κάνουμε από τώρα κάποιες σκέψε ις -να τις έχουμε εύκαιρες στnν κακιά τπν ώρα: 

Πρώτον: Το μαχαίρι δεν δείχνει καμία αναβαθμισμένη σχέση με τη βία. Αντιθέτως, 

δείχνει λειψn σχέσn με τn βία. Ρωτr\στε τον εαυτό σας: Γιατί κάποιος που νιώθει 

σίγουρος για τον εαυτό του, για το σώμα του, τπν αντρίλα κα ι το βάρος τnς γροθιάς 

του, θα θελr\σει να χρnσιμοnοιnσει μαχαίρι; Γ_ιατί να θέλει να διακινδυνεύσ~ι, τόσο 

απέναντι στο νόμο όσο και απέναντι σε αυτους που ενδεχομένως του το πα ρουν και 

του το χώσουν εκεί που ξέρει; Η αnόντnσπ είναι αnλr\: Σε πάμπολλες περιπτώσεις, το 

μαχαίρι είνα ι το όπλο ανθρώπων που δεν έχουν σχέσn με τn βία στnν 

καθnμερ ινότnτό τους. Γ ι α τους περισσότερους σπμερινούς μαχαιροβγάλτες, n βία 

είναι μια σπάνια nεριστασιακn συνόντnσn . Και από αυτr\ τn σπάνια και διόλου συχνn 

σχέση είνα ι που προκύπτει το μαχαίρι . Πολύ απλό δεν ξέρουν τί κάνουν και nόσn 

ζπμιά μπορεί να πάθουν, όπως δεν ξέρουν πως άλλο να δέρνεσαι στο internet κι 

άλλο στο δρόμο. 

Εκτός βέβαια από τnν ιστορικοκοινωνικn ανάλυσn, υπάρχει κι ένα δεύτερο που 

ί. Περασμένα μεyαί\εία και 

διηyώvrας τα vα κί\αις 
Λο ι πόν, όπως θα διαβάσετε σε άλλες σελίδες 

του περιοδικού, και όπως ξέρουν όσοι nρθανε, 

στις 20 του Οκτώβρπ το aπtifa collectiνe 

κατέβηκε σε διοδr\λωσn μνr'ψnς ενάντιο στο 

ρατσισμό . Φυσικό όλο τα μ με τnς ελλnνικnς 

επικράτειας κάνανε ότι δεν υπάρχουμε. Κι εμείς 

απορούμε: Καλό όλοι οι όλλοι, ολλό να μας 

αγνοήσει και το ραδιόφωνο του Συνασπισμού;! 

Άσε που τnν προnγούμενn διαδnλωσn 

(ενάντια στο στρατό) είχανε ξεσκιστεί να την 

παίζουνε! Και τί ωραία το παιδιά (το collectiνe), 

και τί καλό που ξnγιούντα ι , και όλοι στn 

διαδιlλωσn ... Τώρα όμως, άκρα του τάφου 
σιωπn . Εύκολn n εξnγnσn: Ανάμεσα στις δυο 

διοδnλώσεις το collectiνe κυκλοφόρησε μ ια 

οφίσσο ενάντια στι ς εκλογές και τnν 

nεντοκομμοτιkn βουΜ. Εκεί, καθώς λεγόντουσαν 

κανο δυο πράγματα γιο το πόσοι πραγματικό 

είνα ι οι φασίστες σε αυτn τn βουλr\, είπαμε να 

πιάσουμε λιγάκι στο στόμα μας και τον πρόεδρο 

των κινημάτων κύριο Αλέκο Αλοβάνο. Ε, με 

τέτοιες βλακείες πο'υ κάνουμε, οι αριστεροί 

ραδιοφωνικοί σταθμοί μας έγραψαν εκεί που δεν 

πιάνει μελόνι . Ουδέν κακόν αμιγές καλού όμως! 

Στο ΣΥΝ τnς υπόθεσnς (για να κάνουμε κι ένα 

άθλιο λογοπαίγνιο) είναι ότι μπορούμε οκόμn να 

λέμε ό,τι θέλουμε κι aυτό ακριβώς θα κάνουμε! 

Τα πολιά το χρόνια λοιπόν, ο κύριος 

Αλαβόνος, που τώρα βγαίνει στnν τnλεόρασn και 

λέει ότι τα μπάχαλα είνα ι γλυκούλι κα πιστεύοντας 

ότι αργά n γρnγορα θα τον ψηφίσουμε ως κι 

εμείς ο ι κουκουλοφόροι, r\τον ευρωβουλευτr\ς. 

Ήταν τα μέσα τnς δεκαετίας του '90, και π 

κατόστασπ στα Βαλκάνια είχε ορισμένες 

συνιστώσες πολύ σοβαρότερες από τnν 

οικολογία. Στnν πρώnν Γιουγκοσλαβία για 

παράδειγμα, n σφαγn 250.000 Βόσνιων 

μουσουλμάνων από τους Σέρβους αδελφούς μας 

βρισκόταν σε εξέλιξn. Στο Αιγαίο από τnν όλλn, 

οι ελληνικές επιλογές απομόνωσης του τουρκικού 

κρότους είχαν πάρει το όνομα "ενιαίο αμυντικό 

δόγμα" και εξελίχθηκαν μέχρις ότου οι έλλnνες 

φάνε τιμnς ένεκεν τα μούτρα τους στn λεγόμενη 

"κρίσn των Ιμίων". 

Τι να περιμένει κανείς από έναν σωστό και 

ροζ ευρωβουλευτn ενός κράτους που τρίζει τα 

δόντια του στα γειτονικά του, σε μια εποχn 

ρευστότητας και σφαγών εκατοντάδων χιλιάδων 

αμάχων; Ας περιμ ένει ό,τι θέλει! Ο κύριος 

Αλαβάνος nξερε τίνα κάνε ι ! Τα πιο γνωστό (που 

εδώ που τα λέμε βγαίνουν και στο google με ένα 

απλό ψάξιμο του είδους 11 Αλαβάν + 
ελλnνοσερβ 11

) είναι τα εξr\ς: 

Ο κύριος Αλαβάνος έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στην διοργόνωση των ελληνικών "καραβανιών 

αλληλεγγύης". Αυτό τα "καραβάνια " ξεκινούσαν 

από τnν Ελλάδα και πnγαιναν μέχρι τn Σερβία σε 

εποχn εμπάργκο. Αυτό τα καραβάνια r\ταν 

"αλληλέγγυα" στους Σέρβους που έσφαζαν, κι 

όχι στους Βόσνιου<; που σφάζονταν. Αυτό τα 

καραβάνια συνοδεύονταν από σμάρια 

πρακτόρων και nρακτοράκων μεταμφιεσμένων 

είτε σε δημοσιογράφους, είτε σε μέλn μιας 

κάποιας φασιστομάζωξnς που κυκλοφορούσε ως 

" Εταιρεία Ελλnνοσερβ ι κnς Φιλίας", όνομα που 

μόνο στnν Ελλάδα θα μπορούσε να είναΙ 

ξεκαρφωματικό. Αυτά τα καραβάνια 

κουβαλούσαν λέει γάλατα και πάνες, κ ι αυτό άμα 

θέλουμε το πιστεύουμε (μόνοι μας θα το 

πιστεύουμε άλλωστε). 

Για να μnν αφnσει καμία αμφιβολία για τις 

θέσεις του, τnν ίδια περίοδο ο κύριος Αλαβάνος 

προσέλαβε σον μία οπό τις γραμματείς του στflν 

Ευρωβουλιl την πρόεδρο του σερβικού 

τμήματος τnς Εταιρείας Ελληνοσερβικής Φιλίας. 

Αν nθελε απλώς να βοnθnσει μια κοΜ κοπέλα 

που κυνnγnμένn οπό το ΝΑΤΟ έπεσε σε 

οφραγκιές, θα μπορούσε να τn διορίσει στο 

αστυνομ ικό τμnμο Κωλονακίου. Αλλά ο 

δ ιορισμός τnς στnν Ευρωβουλιl nτον κίνnσn με 



σπανίως αναφέρεται: Οι άνθρωποι καταφεύγουν στα μαχαίρια γιοτ( κόπου 

πnρε τ' αυτr τους ότι με τα χέρια μαζεύουν το ξύλο τπς aρκούδας, τόσο 

πανευρωπαϊκώς, όσο και σε τούτn τnν κωλοχώρα. 

Δεύτερον: Η λύση δεν είναι να πάρουμε εμείς διπλάσιο μαχαίρι. Καταρχnν, 

όσα ισχύον για τn λειψn σχέσn των ναζnδων με τn βfα πόνε και ανάποδα, κι 

aς κάνουν όλοι τnν αυτοκριτικn τους, βοηθάει στπν ουτογνωσfο και είναι 

πολύ καΜ φόσn. Αλλά το σημαντικότερο (κι aυτό που ξεχνάμε πολλές 

φορές), είναι ότι μιλάμε γιο τους φασίστες, δnλαδn γιο ένα κομμάτι του 

κράτους. Η άμετρη όξυνση τnς βίος μέσω των εργαλείων, οφελεf εκείνους 

που έχουν τους μηχανισμούς και το εργαλεία του κρότους με το μέρος τους. 

Σε τελικn ανόλυσn n άμετρη όξυνση τnς βίας μέσω τnς χρr\σnς όλο κα ι πιο 

ανεβασμένων 'Έργολεfων" οφελεί το ίδιο το κράτος. Αυτό δεν εfνα ι 

θεωρητικό συμπέρασμα · το έχει δείξει n ιστορία. Στροτnγικn τnς έντασης 
λέγεται το κόλπο και είναι αυτό που συμβαίνει όταν το κινnμοτο ξεχνάνε τπ 

δύναμπ τους (που είναι οι αρι θμοί, οι σχέσεις, π επινοnτικότπτα ... ξέρετε 
εσείς) και καταφεύγουν στπν όξυνσπ. Διαβάστε γιο τις ένοπλες πρωτοπορίες 

και τί πάθανε, να το μάθετε εδώ δε χωράνε. 

Η αλrlθε ια είναι στριμόκωλn, αλλά είνα ι αλrlθεια: Αυτά που ''μπορούμε να 

κάνουμε" κάθε φορά εξαρτώνται αποκλειστικό οπό όσο έχουμε κάνει στο 

παρελθόν. Και ον δεν έχουμε κάνει τίποτα, πρέπει να συμβιβαστούμε με το 

γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και να αρχίσουμε να 

δουλεύουμε ώστε τnν επόμενπ φορά να μπορούμε "κάτι να κάνουμε''. 

Πέμπτον: Αντιβία! Αυτό πρέπει να κάνουμε! Μπορε r να το ξεχνάμε όταν 

ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, αλλά από τους φασίστες είμαστε περισσότεροι 

και περισσότερες, ικανότεροι και ικανότερες, και όταν χρειαστεί, πολύ π ι ο 

σκληροί και σκληρές. Το κυριότερο όμως, έχουμε μαζί μας το δίκιο μας. Και 

υπάρχει τρόπος να πετύχουμε μια " όξυνσπ τπς βίας" που δεν θα δουλεύει 

για το κράτος αλλά για λογαριασμό μας: Όχι μέσω τnς ποιότπτος των 

" εργαλείων", αλλά μέσω τπς ποσότητας, τnς αποφασι στικότπτας κα ι τπς 

σκλπρr\ς δουλειάς των αυτουργών! 

Κατά τα άλλα, να παροτnσουν το μαχαίρια οι ναζnδες είνα ι μσζί εύκολο κα ι 

δύσκολο: Αρκεί να κοιτάξουμε να φοβούντα ι νσ το κάνουν! Προσοχn όμως: 

Τρίτον: Ψυχραιμία σημαίνει λογική! Η οργn έχει ένα κοινό με το φόβο: Και 

τα δυο τους νεκρώνουν τπ λογικn . Οι στιγμές τπς έντασης και τnς δfψος γιο 

εκδίκπσn, είναι οι στιγμές όπου διαπράπονται οι μεγαλύτερες κουταμάρες. Η 

συνοισθπμοτικn ψύχρα, που πολλές φορές κατογγέλετοι ως ''aπανθρωπιά ", 

στις περιστάσεις που συζητάμε είναι α-πα-ραί-τn-τπ!!! 

Ο φόβος τους δεν εfνα ι , και δεν μπορεί να είνα ι ζnτπμα μ ι ας μεγόλπς 

συντριπτικnς nπας. Ο φόβος τους δεν μ πορεί παρά να είναι αποτέλεσμα 

σταθερnς δουλειάς στο δρόμο. Ακριβώς ·όπως φοβούνται να φοράνε τα 

ωραία τους μ πλουζάκια με τις σβάστικες. Ακριβώς όπως τα ραφτό ελληνικό 
σημαιάκια χρησιμοποιούνται μόνο από αδαείς κα ι για ελάχιστες μέρες. Έτσι 

θα nα ροτnσουν και τις μαλακίες με τα σιδερικά. Και αν σε κάποιους αυτό 

φαίνεται γενικόλογο, λυπούμαστε, αλλά είναι γιατί βλέπουν το ζnτnμα 

ευκαιριακά. Τέταρτον: Οργάνωση! "Κα ι τώρα τί κάνουμε;" Η ταχύτπτο με τπν oπofa 

γίνεται ουτn π ερώ,τπσπ είνα ι μικρότερπ μόνο οπό τnν ταχύτητα με τnν οποία 

ξεχνιέται. Λες και n ιστορία αρχίζει n τελειώνει με ένα μαχαίρωμα. Λες και 
εfνο ι δυνατόν να ?παντnσεις στο πάντα σε μfα κουβέντα n με μία οπόντnσn . 

Και -μάλλον ευτυχώς- υπάρχουν σ' αυτn τn ζωn ζnτnματα που δεν 

αντιμετωπfζονται έτσι. 

οφέλn πολύ μεγαλύτερο οπό ένα μισθουλάκο. 

Προσέξτε: Ένα μέλος των μυστικών υπηρεσιών 

(των ελληνικών; των σερβικών; κάποιων άλλων;), 

υπnκοος ενός κρότους που τυπικά βρίσκεται σε 

aποκλεισμό, βρίσκει δουλειά στις Βρυξέλλες σαν 

γραμματέας αριστερού πολιτικού και 

απολαμβάνει τπ σχετική διπλωματική ασυλία και 

ελευθερία κινήσεων. Καλό κι aυτό ε; 

Παρακάτω στα μέσο τπς ταραχώδους δεκαετίας 

του '90, βρfσκουμε τον κύριο Αλοβόνο να 
αγωνίζεται ξανά. Στις 9/2/1996, λίγες μόλις 
εβδομάδες μετά το Ίμια, βρίσκουμε τπν ομάδα 

τπς Ενωτικnς Ευρωπο ικnς Αριστερός να τάσσεται 

''ομόφωνα υπέρ των Ελληνικών θέσεων στο 

Αιγαίο, αποδεχόμενη πρόταση ψηφίσματος του 

ευρωβουλευτή του Συνασπισμού Αλ. Αλαβάνου 

σχετικά με τα γεγονότα στο Αιγαίο" 

[mpa@υraηus.ee.auth.gr]. Σωστά. Και ποιος 

δπλοδn θέλατε να προωθnσει στις Ευρώπες "τις 

θέσεις στο Αιγαfο "; τίποτα ακροδεξιο f; 

Κι από αυτούς εfχανε μπόλικους οι Έλλπνες, 

αλλά τους κρατούσανε δεμένους! 

ii. Ι aristera ton kinimaton 
ston eikosto proto aiona. 

Εντάξει όμως. Όλα τούτο και περασμένο είναι, 

και ξεχασμένο, κι όποιος θα μπορούσε να το 

θυμάται βρfσκετα ι σε ομαδικό τάφο. Μετά το 

2000, οι αρι στεροί αυτnς τnς χώρας 

προσορμόστπκον στπ νέα εποχr\, ξέχασαν τις 

εθνικιστικές τους κορώνες, έγιναν πρωταθλητές στις 

κορίνες και τα μπολάκια, κα ι χώθηκαν όλοι μαζί 

στο "μεγαλειώδη κινnμοτο τπς 

αντιπογκοσμιοποfπσπς". Και πάλι όμως, θα ιlτον 

κομματάκι δύσκολο να διαφημίζουν οπό το 

οντιπογκοσμιοποιπμένο τους ραδιόφωνο 

διοδπλώσεις μνnμnς ενάντιο στο πογκρόμ τnς 4nς 

Σεπτέμβρη του 2004, αφού μέσο στn μνnμn εfνοι 
κι ετούτο: 

Οι περισσ6τεροι γουστάραμε, ανοιχτά n 
συγκαλυμμένα, να μπούμε σ' αυτ6 το πανυγnρι και να 

το εuχοριστnθούμε ... Γιο άλλn μια φορά, n δικn μας 
αριστερά, n αριστερά των ανοιχτών (;) οριζ6ντων 
κάθετοι υπεροπτικά στο ιδεολογικ6 τnς βάθρο, στέκεται, 

αφοριστικn, μακριά και έξω απ6 τον κ6σμο, 

υποτιμώντας τους μαζικούς λαϊκούς πανnγυρισμούς, 

μιλώντας για το "6πιο του λαού" και δαιμονοποιώντας 

τnν εΜnνικn σnμαία χα ρ/ζ οντάς τn μ6νο στους 

εθνικιστές. Κι έτσι, αντί να βάλουμε μια οθ6νn σε μια 

άκρn του [aντιρατσιστικού] φεστιβάλ [τnς 

Θεσσαλονίκnς] και να έχουμε τn δυνατ6τnτα τnς 

επιλογnς, μείναμε να παλεύουμε με τις ενοχές μας ... 
[Εφnμερfδα 'Έποχn" 4/7/2004. Αν δεν το ξέρετε, n 
'Έnoxn" πρ6σκειται στnν ΑΚΟΑ που συμμετέχει στο 

Σύριζα. Για τnν ιστορία, το αντίστοιχο φεστιβάλ τnς 

Αθnνος είχε γιγοντοοθ6νn κι έτσι οι aντιρατσιστές δεν 

έχασαν τον οθλnτικ6 θρίαμβο των αφεντάδων]. 

Άσε που υπάρχει κα ι το άλλο: 

Όμορφn παραζάλn τούτων των nμερών! Αυθεντικn 

χαρά, οβίοστn εξωστρέφεια. Οι άνθρωποι που γελούν 

και αγκαλιάζονται στους δρ6μους αν και είναι άγνωστοι 

μεταξύ τους, δεν συνιστούν φαν6μενο συνnθισμένο 

στις μέρες του άκρστου ατομικισμού, τnς πολυθρ6νος. 

Στο πανnγύρι των κάτω δεν δίνουν τον τ6νο εθνικιστικές 

εξάρσεις. Αυτές υπάρχουν, αλλά δεν δεσπ6ζουν ... 
Έτσι περ ι έγραφε τnν ίδια μέρα n ακροαριστερn 

εφημερίδα ΠΡΙΝ τπ γαλανόλευκη μαλακία που 

κατέκλυζε τους δρόμους δυο μόλις μnνες πριν το 

πογκρόμ του Σεπτέμβρπ . Κα ι μn νομίζετε ότι το 

ΠΡΙΝ και n Εποχn είναι μόνοι τόυς στο γλύψιμο 
των ελΜνων νο ικοκυροίων. Υπάρχουν δομ ι κοί 

ιστορι κοί και ιδεολογικοί λόγοι γιο τους οποίους π 

ελλπνι κn αρ ιστερά έχει κοτοντnσει όπως έχει 

κατοντnσει. Και υπάρχουν μυρ ιάδες περιστατικά 

που φωνάζουν τnν κατάντια τnς. Ωραίο θα rlτον 

να μπορούσε κάποιος να μιΜσει συνολικά γιο το 

θέμα, να μας θυμnσει όλες τις μαγείες του ΚΚΕ και 

των ακροαριστερών παραφυάδων του, όλες τις 

φορές που n " εθνικn ανεξαρτησία" πέρασε μέσο 

οπό το φίλτρο τnς ελλnνικnς ποτριωτικnς 

αριστερός. Αλλά ως τότε, aς είμαστε κάθετοι: 

Ας μη μας παίζουν! 

Ας βρουν αλλού βίαιο τμήμα ψηφοφόρων! 

Δε χρειαζόμαστε νομιμόφρονες υποστηρικτές! 

Ούτε αριστερούς ινστρούχτορες να μας πουν 

τίνα κάνουμε! 

Γ ι ατί εfνο ι γνωστό εδώ κα ι τρεις δεκαετίες: 

Να είσαι επικίνδυνος στις 

κοινωνίες του ώριμου 

καπιταλισμού σημαίνει να 

είσαι αυτόνομος. Και π 

ουτονομfο είναι aυτονομία 

και οπό τις aριστερές 

συνιστώσες του κράτους. 



Στις 7 οκτwβρη η σερβικn ναζωτι κn οργάνωση "εθνικό μέτωπο" εiχε 
προαναγγεiλει μω διαδnλωση στην πόλη του Νόβι Σαντ. Το Νόβι Σαντ 

εiναι η πρωτεύουσα της ΒοΊβοντiνα - που με τη σεφά της εiναι η νότ10 
περιφέρεω της σερβiας. Το "εθνικό μέτωπο" ορκιζόταν ότι θα 

πραγματοποιnσει τη διαδnλωσn του ακόμη κι όταν οι σέρβοι μπάτσοι 

την απαγόρευσαν ''γω το φόβο επεωοδiων". Εδώ χρειάζεται μια 

διευκρiνηση. Για όποιον παρακολουθεi την πολιτικn και κοινωνικn 

πραγματικότητα στη σερβia θα εiνaι γνωστό όu τόσο η επiσημη 

πολιτικn σκηνn όσο και όλο σχεδόν το κοινωνικό πεδiο καθορiζεται aπό 

• 
το;εγαλύτερο πολιuκό κόμμα 

της !λβετiaς το SVP 
• ζ' προ.τοιμα οταν για uς 

επ8Ιf)χόμενες εκλογές. Και 

δι~γάνωσε μια διαδιiλωση που 
θιe κατέληyε στην κεντρι κιi 

π~τεiα της Βέρνης. Ο σκοπός 

τJς διαδnλωσης nταν τριπλός: 
ι«ηά πρώτον να συσπεφώσε1 

!ους ψηφοφόρους του SVP εν 

αφίσα του κυβερνητικού κόμματος γράφει: 

ιο~~ΤC>Uοιuλια Υ'α την απέλαση των 

αλλοδαπών. Να ζήσουμε με 

Σαφές; 

~ψει της κάλπης, κατά δεύτερον να μψηθεi το παράδειγμα δύο αντiστοιχων 

8πορειών (τη μεγάλη πορεiα προς τη Ρώμη -όταν ο Μουσολiνι εισnλθε το 1922 • 
8 στην ηαλικr\ πρωτεύουσα εmκεφαλιiς 70.000 ένοπλων μελανοχιτώνων και την 

• αντiστοιχη πορεiα που εiχε διοργανώσει ο Χiτλερ το 1923 στο βερολiνο). Ιt-L-~~----:-------:----=:-----=ιι τους φασiστες. Κόμματα, 
κυβερνnσεις, οπaδοi 

: Τρiτος στόχος του SVP r\ταν να δΙατρανώσει τα ξενοφοβικό και 

ποδοσφαφικών ομάδων, 

συνθnμaτa στους 

τοiχους έχουν έκδηλο 

ένα εθνικιστικό 

• αντιμεταναστευτ1κά 

πρόσημο. Αν λοιπόν 

προκαλεi σε κάποιους 

εντύπωση ο πενιχρός 

aριθμός (λιγότεροι από 

50 στο σύνολο) των 
συγκεντρωμένων οπaδwν 

του "εθνικού μετώπου" θα πρέπει να ανaλογιστεi το εξnς: η σερβικn 

κοινωνiα ζούσε για χρόνια ολόκληρα σε πολεμικό πaρaλrlρημα. Το 

παραλrlρημα αυτό οδnγησε στο γιουγκοσλαβικό σφαγεiο τη δεκaετiα του 

'90. εκατοντάδες χιλιάδες βόσVΙοι (άντρες, γυνaiκες και παιδιά) . 
σφάχτηκαν γω να δημιουργηθεi το σερΒικό κράτος. Οι εθνικοi nρωες της 

σερβiaς εiναι κάu χασάπηδες στρaτηγοi επιπέδου κάρaζιτς. Η 

συντριmικn πλειοψηφia του πληθυσμού θέλει να δει το μέχρις σuγμnς 

ημιαυτόνομο κοσσυφοπέδιο υπό σερβικn κατοχn για αυτό στοχοποιεi και 

προβοκάρει συνεχώς τον αλβανικό πληθυσμό. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Εiναι φανερό λοιπόν ότι οι ναζi του "εθνικού μετwπου" δε φτουράνε. • 

Εiναι πολύ "soft" για την περiσταση. Το σερβικό κράτος δημωυργnθηκε 
από επαyγελματiες δολοφόνους κι όχι από καραγκιόζηδες με μπλούζες 

"aηti-aηtifa". Σύμφωνοι; 

[Για την ι στορiα, οι ναζi αντi να παρελάσουν, κλεiστηκaν σε μια 

• • • • • • • • ταβέρνα του στρατού όπου μαζi με το φαi τους έφαγαν και κάτι 

κλωτσΙές και ηρέμησαν.] • • • • • • • • • 

του πΙστεύω. ΓΙα το 

λόγο αυτό 

προχώρησε στην 

έκδοση της αφiσας 

που παραθέτουμε 

πάνω. Περiπου 

4000 χιλιάδες 

οπαδοi του 

ανταποκρiθηκαν στο 

κάλεσμα (περιττό να 

αναφέρουμε όυ 

ανάμεσά τους 

Βρέθηκαν και 

αρκετές 

εκατοντάδες ελβετών ναζi) . 
01 ελβετοi αντικαθεστωτ1κοi προφανώς θα ιiταν πολύ τσαντισμένοι. Γ1 αυτό 

καΙ διοργάνωσαν μΙα αντι- καμπάνια με τiτλο "το μαύρο πρόβατο" κορύφωση 

της οποiας αποτέλεσε η αντ1συγκέντρωση 3.000 χιλΙάδων περiπου 
aντιφασΙστών όλων των τάσεων στην πλατεiα που θα κατέληγαν 01 φασiστες. 
Οι μπάτσοι παρά τον εξοπλισμό τους μάταια πρσπάθησαν να διασφαλiσουν την 

ομαλn δ1εξαγωγιi της πορεiας των φασΙστών οι οποiοι καΙ δι αλύθηκαν ησύχως 

στου διαόλου τη μάνα. Οι ελβετοi αντιφασiστες επΙ δόθηκαν με χαρά στην 

καταστροφιi του υλικού του SVP που περiμενε τις ορδές του στην πλατεiα 
Mυηster. Δυστυχώς η χαρά τους κράτησε μόλΙς δυο εΒδομάδες μιας ~α1 το SVP 
πΙάνοντας τον παλμό της εποχιiς θριάμΒευσε στΙς εθνΙ κές εκλογέs 
αποδεΙκνύοντας ποια ...... ~~~----------,, 
εiναι τα χαρυά της 

επιτυχiας ... 
( αντιμεταναστευυκιi -
αντιμουσουλμανικr\ 

ρnτορεiα, ξενοφοβiα, 

μπατσολαγνεiα ... ) 

Αφού ακύρωσαν τη λτlξη της 

διαδήλωσης του SVP στην πλατεία 
nou εί:χε προγραμματιστεί οι 

~;;~iij~-~~ ελβετοί σύντροφοι δοκιμάζουν την 
αντο:χn των μn:χανnμάτων ... 



Κρυσταλλοι 

αίματα τη στιγμιi που ο 

ντόπιος πληθυσμός 

κυκλοφορεί με το 

εβραlκό αστέρι στο πέτο 

Συς 10 Νοέμβρη 01 τσέχο1 νσζi προσπάθησαν να 
δωργσνώσοuν μΙα δ10δriλωση 0τ1ς εβραϊκές γεηον1ές της πράγας 

προς τψriν της 69ης επετείοu της νύχτας των κρυστάλλων. Τη 

νύχτα εκεiνη (9-10 Νοέμβρη 1938 πραγματοποΙήθηκε 

οργανωμένο πανγερμαν1κό πογκρόμ ποu οδriγησε στο θάνατο, 
στη σύλληψη καΙ στην αποστολri σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 
των εβραiων ποληών της χώρας). Περiποu 400 κανiΒαλοΙ με την 

ενiσχuση ΚΙ άλλων εuρωπαiων ομοϊδεατών τοuς είχαν μαζεuτεi 

από νωρίς σε κεντρΙκό σημείο της πράγας, αλλά όταν ξεκίνησαν 

να δ10δηλώνοuν φωνάζοντας αντψεταναστεuτικά καΙ αντ1εβραϊκά 
συνθriματα δέχτηκαν επiθεση από τοuς περiποu 1000 
αuτόνομοuς αντJφασίστες δ10δηλωτές. ΟΙ επίθεση των aηtifa 

riταν σφοδρri καΙ οδriγησε σε δ1άλuση την πορεiα των ναζί. 
Ακολούθησαν επΙθέσεΙς καΙ ξυλοφόρτωμα των σκουληκΙών καΙ 
αναχαίτιση των τσέχΙκων ΜΑΤ. Οι σuγκρούσε1ς κράτησαν πολλές 

ώρες καΙ έληξαν με αρκετές σuλλriψεΙς αντJφασΙστών κω 

αρκετούς τραυματΙσμούς των ναζί. 

• • 

• • 
δίπλα: φωτό του Carlo 

κάτω: π αφίσα των 

ισπανών φασιστών. Πάλι 

άσπρα πρόβατα, πάλι 

μαύρα πρόβατα, πάλι "οι 

ξένοι είναι εγκληματίες". 

Αυτοί που μαχαιρώνουν 

βέβαια είναι ντόπιοι 

αλλά vτάξει τώρα... ~----...::2:!!!!::!!!!::Ζ~ 

Το ισπανικό κράτος έχεΙ πλην της - πολύ γνωστriς σ' εμάς - πλούmας 
αναρχικriς παράδοσης και μια ανατp1χια0τ1κά 1σχuρri παράδοση σε 

; μοναρχΙκές, φασΙστΙκές, ναζιστικές ομάδες ri καΙ κόμματα. Τελώντας απ' 
• τη δεκαετiα τοu 30 έως καΙ τα τέλη τοu 70 (!!!) υπό στρατΙωτΙκri 

: χούντα η ΙσπανΙκή πολΙυκri ζωή είναΙ βαθΙά χαραγμένη από ένα uπόγε10 
• εμφυλ1οπολεμ1κό κλίμα. Στο πλαίσΙο του κλίματος που περΙγράφουμε η • • φασΙστΙ κri νεολαία 'Έθν1κri Δημοκρατία" δ10ργάνωσε στΙς 11 Νοέμβρη 

• μ10 δ10δriλωση ενάντω στον αντJΙσπανΙκό ρατσωμό! Η Ιδέα ότι 01 • • ημεδαποί καταπΙέζονταΙ "μέσα στην ίδΙα τοuς τη χώρα" αρχίζεΙ καΙ 

: κερδiζε1 ολοένα καΙ περΙσσότερο έδαφος 0τ1ς τάξεΙς των λεuκών 
• ευρωπαίων. Όπως κω να χεΙ 01 μαδρ1λένο1 σύντροφοΙ πriραν την 

: απόφαση να επΙτεθούν στη δ1αδriλωση των ναζί. ΚαΙ το καναν! ΟΙ ναζί 
• θα πρέπεΙ να δοκiμασαν μεγάλο σοκ καΙ δiχως την επέμΒαση των • • μπάτσων μάλλον θα έτρεχαν καΙ δε θα έφταναν. Ώρες αργότερα ομάδα 

e αντJφασΙστών ΕντΟΠIΟΕ σε βαγόνΙ του μετρό ΚάΠΟΙΟUς απ' τοuς φασίστες • • της 'ΈθVΙκriς Δημοκρατίας" καΙ τοuς επηέθηκε προσπαθώντας να τοuς 
• βγάλεΙ έξω. Τα σκοuλriκ1α - θρασύδεΙλΟΙ καΙ ροuφ1άνο1 σ' όλο τον κόσμο • • - τράβηξαν μαχαίρΙα καΙ τραuμάτ10αν ορ10μένους απ' τοuς aντΙφασίστες. 

: Ένας απ' αuτούς, ο 16χρονος Carlo πέθανε αφού δέχτηκε μαχαφ1ά στην 
• καρδΙά ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • 



ΠΤΩΜΑ Σ' ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ 

ΒΡΕΘΗΚΕ ΣτΟ ΠΟΜΑ 

ΤΗΣ ΑΡΙΠΕΡΑΣ! 

<n νιατr όλες οι 
ιδεολογfες βpωμόνε) 

Ιδεολογία σnμαίνει ψεύτικn 

συνείδnσn. Συνείδnσn που αδιαφορεί 

για τnν πραγματικn ζωn, τnν ιστορικn 

εξέnιξn κα ι τα υποκείμενά τnς. Μιας και 

γι' αυτnν δεν υπάρχουν αλnθινές 

συγκρούσε ις, ρnξεις, aσυνέχειες n 

ιδεολογία έχει ανάγκn ικαι εκδnλώνετα ι 

μέσαJ από γεγονότα "μεγάλου δnμόσιου 

ενδιαφέροντος". Η μαζικότnτα τnς 

τοποθέτnσnς Ι συμμετοχnς στα γεγονότα 

αυτά αποτεnεί τnν αναγκαία συνθnκn για να 

υπάρξει 'Όλnθινά", το κάλπικο που n 

ιδεοnογία εκπροσωπεί. 

Τnν ίδια στιγμn n Ιδεολογία δεν αρνείτα ι τnν 

"πολilαπilότnτα". Οι διαφορετικές ''Οπτι κές" 

πάνω στο όποιο θέμα όχι μόνο δεν 

απαγορεύονται, αnλά αντίθετα 

ενθαρρύνονται. Σ' ένα πλαίσιο του τύπου 

"δnμοκρατία έχουμε κι ο καθένας μπορεί να 

πιστεύει ό,τι θέλει". 

Και για το τέλος : n Ιδεολογία δεν τραβάει 

ζόρι με τα ιαγνά ενδεχομένως) κίνnτρα των 

φορέων τnς. Είναι γνωστό πως οι καλύτερες 

προθέσεις έστρωσαν το δρόμο για τnν 

κόλασn . Οι κίνδυνοι τnς ιδεολογίας είνα ι 

πανταχού παρόντες, οπουδr'1r:ωτε n νnστεία 

τnς σκέψnς και n ευκολία τnς παράδοσnς 

ετοιμάζονται να γεννnσουν τέρατα. 

Η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι μια 

πασαρέλα ιδεολογιών. 

πανό αναρτημένο στα κάγκελα του ΕΜΠ από 

"αναρχοαυτόνομους", τις μέρες της εξέγερσης 
~ . . 

ΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ Τ ΑΦΕΝτΙΚΑ -
ΔΕΞΙΑ, ΑΡΙΠΕΡΑ <και στις 

επετείους) 

Η επέτειος του Νοέμβρn παίζει (ιδεολογικn) 

μπάλα σ' άδειο γnπεδο, μιας και καμιά άλλn 

εξέγερσn δε δείχνει ν' αποnαμβάνε ι τέτοιας 

αποδοχnς. και όχι πως λείψανε οι εξεγέρσεις 

απ ' τn γωνιά, αυτn, του κόσμου : Πρωτομαγιά 

'36, Δεκέμβρnς '44, Ιούnπς '65, άγριες 

απεργίες στπ μεταπολίτευσn, Χnμείο '85, 

Πολυτεχνείο ιΔεκέμβρnς) '90 ... Βέβαια, δεν 

είναι ν' απορεί κανείς που όλες αυτές οι 

πράξεις προnεταριακού μίσους έχουν 

υποπέσει σ' ανυπολnψία Ο ilόγος είναι πως 

οι μέρες εκείνου του Νοέμβρn, μετά τnν 

ιδεολογικn κακοποίπσn που έχουν υποστεί, 

τους χωράνε ιπnέονJ όnους . Αποτελούν το 

ιδεολογικό ορόσnμο τnς πατριωτικnς 

ανάτασnς (αριστερών και δεξιών) απέναντι 

στους δr'1θεν εχθρούς του έθνους ιχουντικούς 

και αμερικάνους). Αποτελούν το γενέθnιο 

μύθο τnς εθνικnς ενότnτας που έχει 

ξαναγράψε ι τnν Ιστορία και επιβάnnει , Mn, τα 

πορίσματά τnς: Κανείς δε μ ιλάει για τnν 

πλατιά κοινωνικn υποστnριξn στn Χούντα. 

Κανείς δεν παραδέχεται πως οι εχθροπραξίες 

εκείνων των nμερών nταν εμφυλιοπολεμικές. 

Κανείς δεν ομολογεί πως δεν nταν ο ι 

σπαραξικάρδιες εκκλnσεις των πατριωτών 

φοιτnτών για "Ψωμί-Παιδεία-Εnευθερία" που 

έριξαν το καθεστώς, αλλά π επιχειρnματικn 

δυσκοιλιότnτα των συνταγματαρχών 

Τnν ίδια στιγμn, υπάρχουν και κάποιοι που 

ιμακριά απ' το να δnλώνουν πατριώτες και 

διακnρύσσοντας, μάλιστα, το μίσος τους προς 

τον εθνικό κορμό) επιδίδονται κάθε χρόνο 

στnν αναζnτnσn του 'Όnnθινού νοnματος" τnς 

εξέγερσnς. Ένα νόnμα που όντως υπάρχει και 

είναι ταξικό μέχρι το μεδούλι. Το τραγικό 

λάθος όμως, είναι πως ό,τι κάνουν, το κάνουν 

''τακτοποι nμένα"· σ' ένα ραντεβού στnμένο 

απ ' αυτούς ακριβώς που μισούν: τους 

πατρι ώτες . Κάθε χρόνο, αρκετοί απ' τους 

ντόπιους εξτρεμιστές ππγαίνουν στπν ουρά 

μιας πορείας ''εθνικnς ενότnτας", στnν κεφαλn 



φωτό από τn σύλλnψn των 504 

τnς οποίος το κομματόσκυλο τnς ΕΦΕΕ 
πορεύονται κρατώντας μια "'ματοβαμμένn" 
ελλnνικn σnμαία! και κάθε χρόνο στις πλάτες 
πασόκων, σταλινικών κα ι λοιπών 
''αντιστασιακών", προσπαθούν να εκτρέψουν 
τnν πορεία αυτn στο όνομα τnς αλnθινι'ις 
εξέγερσnς Κάθε χρόνο δίνουν το παρόν σ· 
ένα ραντεβού στnμένο απ' τnν αριστερά, με 
ολόκλnρn τnν ελλnνικn αστυνομία να 
βρίσκεται στο δρόμο, απέναντι σ' ένα χύμα 
πίσω μπλοκ που είναι του χεριού τnς. 

ΚΑΙ ΚΑτι ΑΠ' ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ... 

Στις 17/11/95 και με αφορμn τnν 
ολλnλεγγύn σε μ ια εν εξελίξει απεργία πείνας, 
πάνω οπό 1 000 άτομο του ο/ο χώρου 
κλείστnκον στο Πολυτεχνείο μετά από 
περιορισμένnς έκτασnς οδομαχίες με τους 
μπάτσους. Το έκαναν τn συγκεκριμένn μέρα 
στο συγκεκριμένο μέρος και όχι κάποια άλλn 
μέρα .. κάπου αλλού ... Και όχι τυχαία. Το 
έκαναν αγκαλιασμένοι απ' τnν ( ιδεολογικι'ιJ 
ασφάλεια του μύθου. 
Αυτό που δέσποζε στον πυρnνα τnς 

ενέργειας ι'ιτον n (όφατnJ ιδεολογικn 
πεποίθnσn πως, μια τέτοια κίνnσn θα 
ευαισθnτοποιούσε το "προοδευτικό" κομμάτι 
τnc κοινnς γνώμnς. Και θα το έκανε 
επικολούμενn το συναίσθnμα (n αλλιώς! 
ανάγοντας τnν πολιτικn συγκυρία του '73 στnν 
πολιτι κn πραγμοτικότnτα του '95: "όλοι" θα 
θυμούνταν τα νιάτα τους, "όλοι" θα έπιαναν 
τον συμβολισμό, "όλοι" θα τους έδιναν τα δίκια 
τους. Όμως, το έκαναν ξεχνώντας πως κάθε 
γνnσια εξέγερσn για να είναι τέτοια (εχθρικn , 
δnλαδιl, προς κάθε ιδεο~ογίαJ θα πρέπει να 
έχει n ΙΔΙΑ καθορίσει τον τόπο και το χρόνο 
του ξεσπόσμοτόc τnc. Ξεχνώντας πως καμιά 
αυθεντικn εξέγερσn δε μπορεί να συμβεί δύο 
φορές στον ίδιο τόπο, στnν ίδιο nμερομnνία. 
Αν επιμένει να το κάνει αυτό δε θα είνα ι παρά, 
ακόμα ένα ιδεολογικό (σαν να λέμε 
θρnσκευτικόJ ραντεβού. 
Η τελικn σύλλnψn (μετά τnν είσοδο των 

ΜΑΤ στο "άσυλο" του Πολυτεχνείου! και 

δ ι καστικn παροπομπn 526 συντρόφων 
αποτέλεσε ένα καταστροφικό ορόσnμο που 
ισοπέδωσε τον aντικαθεστωτικό χώρο και που 
αρκετοί μέσο απ' τους κόλπους του έσπευσαν 
να ξεχάσουν n ακόμα και να παρουσιάσουν 
σαν νίκn!!ι Η σχεδόν ολοκλnρωτικn απουσία 
του ο/α χώρου απ' τους δρόμους γιο το 
επόμενα αρκετό χρόνια έχει πια παραγραφεί 
απ' τnν κινnματικn μνnμn. Το ξεπέταγμα των 
(λουφαγμένων μέχρι τότε) φασιστών στα 
σχολείο όλnς τnς Αθnνας μετά απ ' τn 
συντριπτικn εκείνn nπa έχει ξεχαστεί κι αυτό. 
Κα ι το λάθος (χύμα μπάχαλο στnν ουρά τnc 
αριστερός Ι τα πόδια στnν πλάτn Ι 
ταμπούρωμο στο "άσυλο") μοιάζει έτοιμο να 
επανα λ nφθεί. 

Οι ντόπιοι εξτρεμιστές έκαναν το λάθος ν' 
αγκαλιάσουν ένα μύθο και να υποκύψουν στο 
συνοισθnμοτικό και πολιτι κό εκβιασμό του. 
Πίστεψαν πως θα τους αναγνωριζόταν αυτό 
που οι ίδιοι, όντως, αποτελούσαν αλλά που οι 
αριστεροί και δεξιοί πλαστογράφοι 
aρνιόντουσαν πεισματικό: ότι αποτελούν, 
δnλαδιl, τους πολιτικούς aπογόνους των 
εξεγερμένων του 73. Πέρα όμως α π' το 
γεγονός πως το σύστnμα δε θα είχε κανένα 
όφελος από μια τέτοια οναγνώρισn, οι 
σύγχρονοι "προβοκάτορες" δεν είχαν ελπίδα 
κα ι γιο έναν επιπλέον λόγο. Τους έλειπε n 
ταξικn οργι'ι που έκανε τους εξτρεμιστές του 
'73 ν' αντιμετωπίσουν με πέτρες, ξύλα και 
μπουκάλια ένα βαριά οπλισμένο εχθρό και να 
τον κάνουν (έστω και για 3 μέρες) να τρέχει. 
Πίστεψαν πως n δύναμn τnc ιδεολογίας τους 
nταν αρκετn, αλλά τελικό ο μύθος, n ελλnνικn 
κοινωνία τnς εθνικnς ενότnτας και οι μπάτσοι 
τnς, πέρασαν τις χειροπέδες. 

ΑΥτΟΝΟΜΙΑ ΕΝΑΝτΙΟΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ 
(γιατί πέpα απ' τις μαλακίες 
υπάpχει και π ταξικfl πάλn> 

Έξω κα ι πέρα από πολιτικούς μύθους, έξω 
και πέρα από κρατ ι κούς σχεδιασμούς (και κάθε 
είδους μεσολόβnσnJ υπάρχει n αυτονομία. Η 
αυτονομία δεν είναι ιδεολογία, δεν υπακούει 

σε κάποιο πολιτικό δόγμα και n επιλογn τnς 
δεν είναι ιδεολογικn για να υποκλίνεται στn 
ψευδιl συνείδnσn. Είναι επιλογn ριlξnς με το 
γυάλ ινο, αυτό, κόσμο στις περισσότερες το 
δυνατόν διαστάσεις του . Και φυσικό n 
αυτονομία δεν είναι "μία" - θα έπρεπε, πιο 
σωστά, να μ ιλάμε γιο 'Όυτονομίες" . Οι 
αυτονομίες τnς σκέψnς και τnc δρόσnς έχουν 
υπάρξε ι τόσες, όσες υπαγόρευε ανά τnν 
εποχn ο δπμ ιουργι κός πλούτος των 
κινnμάτων. Τέτοιες και τόσες εξακολουθούν 
να υπάρχουν και σnμερα. 

Και σ' οντίθεσn με τα πολιτικά μνnμόσυνα 
των ιδεολογιών, οι αυτονομ ίες επιλέγουν τnν 
ταξικι'ι μνnμn . Στο πνεύμα αυτό, οι σύντροφοι 
Ι σσες που υπογράφουν το κείμενο που 
ακολουθεί (από αφίσα δnμοσιοποίnσnς 
ενέργειας τnc 17 /11/06) δείχνουν πως οι 
τοξικές εξεγέρσεις μ πορούν (και πρέπει! να 
τιμούνται, έξω και πέρα απ' τους αριστερούς 
επιτάφιους. 

"Το προσέξατε: κατά τπν πρόσφστπ 
προεκnογικΠ περίοδο τα φιnοχρfιμσrα 
αφεντικά τπς διαφπμιστικι1ς εταιρείας Άnμα 
Ατέρμων θεώρπσαν καΠό να παραχωρfισουν 
διαφπμιστικό χώρο ... στους έnnπνες νεοναζί. 
Αυτά τα ξέρουν και οι πέτρες ... Πέτρες όμως 
έφαγε και π διαφπμιστικfι Άnμα Ατέρμων! Στις 

. 17 Νοεμβρίου, δεκάδες αντιφασfστες και 
αντιφασfστριες κσrέφθασαν στα γραφεία τπς 
εταιρείας και κατέστρεψαν τζάμια, κουβούκnια 
φυnάκων, εταιρικά αυrοκfνπτα κtιπ. Υπέδειξαν 
έτσι στα άπnπστα αφεντικά, αυrfις και κάθε 
διαφπμισrικι1ς, ότι το εμπόριο τπς σβάστικας 
έχει κέρδπ ... αnnά έχει και ζπμιές! Και κάτι 
ακ6μπ: Προφανώς, π επιnογfι τπς πμερομπνfας 
- 17 Νοεμβρίου - tίταν συμβοnικtί. ο ποιπτtίς 
tίθεnε να πει ότι, εκτός από τα σαnιαρfσματα 
των αριστερών και τους - ιφατικtίς οργάνωσπς 
- επιτάφιους με υπόκρουσπ τον εθνικό ύμνο, 
υπάρχουν και τα πραγμσrικά ζπτfιματα του 
ταξικού ανταγωνισμού. Που αν είχαν επέτειο, 
θα tίταν παράνομπ. Άντε και του χρόνου' 

fαντιφασίστες Ι αντιφασίστριεςJ 



Η ταξική πόλn στnν ελλόδα των 

60's <και το γιατί n χούντα δεν 
nταν υπόθεσn μιας χούφτας 

•τρελαμένων•> 

Στn δεκαετία του 60, δυναμικό κομμάτι τnς 

ελλnνικnc; αστικnς τάξnς ξεκινά τnν 

προσπάθεια να διευρύνει τn βάσn του 

κεφαλαίου τnς μέσα απ' τnν ένταξn του στο 

διεθνn επιχειρnμοτικό κύκλο. Σον αποτέλεσμα, 

ο εγχώριος καπιταλισμός παρουσιάζει 

ολματώδn ονάπτυξn με το εξnς 

χοροκτnριστι κά: εσωτερ ικn μετανάστευσn και 

προλεταριοποίnσn αγροτικών πλnθυσμών, 

αστικοποίnσn, εκβιομnχάνισn . Οι εξελίξεις 

αυτές οδιlγnσαν με τn σειρά τους στnν 

ανάδυσn νέων προλεταριακών υποκει μένων. 

Η δίνn τnς νέας ταξικnς έκρnξnc; είχε στον 

πυρnνα τnc; το βιομnχανικό προλεταριάτο, 

τους οικοδόμους και τους φοιτnτές. που με 

απεργίες, διαδnλώσεις και <συχνά αιματnρές) 

συγκρούσεις, σαρώνουν κάθε κατεστnμένn 

βεβοιότnτα. Ενδει κτ ι κό είναι πως μέσα σ· ένα 

χρόνο ('62-'63) διπλασιάζοντα ι οι χαμένες 

ώρες δουλειάς λόγω απεργιών. 

οι συγκρούσεις τnς περιόδου κορυφώθnκαν 

τον Απρίλn του '67 με τn ντόπια αστικn τάξn 
να α ισθάνεται απειλnμένn και απ' τις 

επικείμενες, τότε, εκλογές του ΜαΤου . Αν και n 
εργατικn τάξn είχε, rΊδn, αρχίσει ν' απορρίπτει 

τnν ορθοδοξία τnς παραδοσιακnς αριστεράς. 

το δεξιό κόμμα τnς ΕΡΕ στα σίγουρα δε θα 

συγκέντρωνε το πλειοψnφικό ποσοστό. Έτσι, 

n λύσn του πραξικοπnματος αναδεικνυόταν 

σαν ιδανικn : αποτελώντας το μακρύ χέρι τnς 

οστικnc; τάξnς, οι συνταγματάρχες κατέλαβαν 

τnν εξουσία απαλλάσσοντας τnν πρώτn απ' 

τnν επ ισφαλn θέσn τnc;. 

ο βασιλιός Κεφόλαιο και οι 

αντιφόσεις του <n γιατί ο 
••nρωικός λαός'' δεν έριξε τn 

χούντα> 

Με τnν έλευσn τnς χούντας λοιπόν, n αστικn 
τάξn πραγματοποιούσε δύο βασικές 

Σάν iι:τεν-οuvη ~υντονιστ. ' Ε:τιτρ. Άγ~νrι τnϋ Π?Λ 
λυτεχνείοu ;ιαταyγέί.λοι~με σ' δί.ο τό σποuδάστι:ιό zo 
σμο, τ ή ..,εό(.ιιία καί tό λαό τί; άιι ηνιασμένε..; JtQΟ
σπάΟε.ινς ηΊς zοιι~τ ι~ιiς Ι<_ΥΠ κ~ί .τu'." :τ,ί.tΙQ~μ~-~ω' 
:;τρuχτορών τη:; να διuστρεψΟΙJΥ, ιι:τ την αQzη τη~ με 

γαλΗ<ί>δι~r1.; έκδήλωσή;. μας Τ? Υ Πολ)z.~είου, τ~ :το
Qεία κιιί τό :τεριεzόμε\'0 τη:;. Καταγγελο uμF τη :tQO 

σ;ι,εδιςισrιένη είσ~ολ.ή στό χώρο τού Πολ),χνείοu τ.ή Τε 
τάρτη, 14 τού Νοέμ~ι::η, 350 :τεQ(:τοu,οργιινωμενων 
πQ11.χτ6ρων τή:; KYf!. σ~ιιφωνα ιιέ το :τροβοκ~τ3ρ_ι~ 
σχέδι9 t<ί)ν Ροuq:υ,γω.η-Καρα.γιcιννό;"ti)Uλu~, με ~ασ~ 
τί; ·tντολ:έ.; τού .1\u(.•άμερισμε\'nυ τωρα tεως _πQωτοδι 
κιaτορα Παπαδό:τ.ρuλοu κuί τή:, άμερικrινι:ιης C JA! 
μέ rι:ιοϊtό νά. :τoo~fiλ•JUV μ~ κά{)ε μέσο τραμπuι•κισμιιu 
καί :τρο~ιικάισια; γελοία χαί U''«lQ;ι_ικri σuvi}ήμαια :ωt 
σιινδi)}ιrιτα :τού .δέν έ%<rnύ.~nvr ι ή στιγμή "Καί τtς σι•γ 
κε:<c,ιιμi:νες δ11vr.ίμι:ι: ' 

*Σnμ. απ' το 8ο φύλλο τnς εφημερίδας 

Παvσnοuδαστική, Γεvάρnς/ Φλεβάρnς 1974 

επ ιδιώξεις . Απ' τn μία να καταπνίξει τις ταξικές 

αντιστάσεις και απ' τnν άλλn να προσελκύσει 

επενδυτές. Και πραγματικά, n πρώτn πτυχn 
είχε (προσωρινά) επιτευχθεί: Ησυχία, Τάξn και 

Ασφάλεια επικρατούσε στn χώρα, με τα 

δυναμικό κομμάτια τnς εργοτικnς τάξnς να 

βρίσκονται στο καναβάτσο και τnν υπόλοιπn 

ντόπια κοινωνία να σφυρίζει αδιάφορα <αν όχι 

να επ ι κροτεί φανερά) . Η δεύτερn, όμως, πτυχn 

εμφάνιζε δυσκολίες. 

Η χούντα αποδεικνυόταν σπάταλn κάνοντας 

aντιπαραγωγικές επενδύσεις, στnνοντας 

πανnγύρια προς τιμnν τnς, χαρίζοντας τ' 

αγροτΙκά χρέn, πριμοδοτώντας τnν εσωτερικn 

αριστοκρατία κα ι τους μπάτσους τnc;. 

Απαξιώνοντος, έτσι, σταθερά το εθνΙκό 

κεφάλαιο. Και το κομμάτι των αστών που τnν 

είχε, αρχικά, στnρίξει άρχιζε να δυσφορεί. 

Ν ιώθοντας πως βρίσκεται σε δυσμενn θέσn, 

n χούντα διόρισε τnν κυβέρνnσn Μαρκεζίνn 

που υιοθέτnσε ένα "φιλελεύθερο" προφ ίλ, n 
βασικότερn πτυχn του οποίου nταν n - εκ 
μέρους τnς χούντας - υπόσχεσn εκλογών κα ι 

σταδιακn επιστροφn στον κοινοβουλευτισμό. Η 

οποία και θα επέτρεπε στο κεφάλαιο να βρει 

διέξοδο. ο Νοέμβρnς του '73, όμωc;, δε βρnκε 
τnν αστικn τάξn αντιμέτωπn μόνο με μια 

σπάταλn χούντα. Ένα εκρnκτικό <αν και 

μειοψnφικό) κομμάτι εργατών και νεολαίων 

έδειχνε ικανό να μεταφέρει στο εξωτερικό μ ια 

εικόνα αστάθειας που στα σίγουρα δε θα 

προσέλκυε πολλούς επενδυτές. Οπότε το 

πραξικόπnμα έπρεπε να λnξει . 

Βέβαια, το κύκνειο άσμα τnc; 'Όναίμακτnς 

επανάστασnc;" έπρεπε να καθυστερnσει λίγο 

ακόμα. Οχτώ μnνες συγκεκριμένα. 

χοπ, χοπ κοrτα ένα μαγικό! <το 

••κυπριακό'' και το αληθινό 

πέρασμα στn δημοκρατία> 

το κυπριακό nταν στnν nμερnσια δΙάταξn 

τnς εγχώριας πολιτικnς ζωnς δεκαετίες πριν 

φτερουγίσει το πουλί τnς χούντας. Επί 

τροχάδnν αναφέρουμε: Όταν στα τέλn των 

so·s έφυγαν οι Άγγλοι απ' το νnσί. δόθnκε 

κύπρΙους ένα σύνταγμα που 

όμως δεν ταίριαζε με τις ελλnνικέc; 

ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες: αναγνώριζε τnν 

"ισοτιμία" των τουρκοκυπρίων. Οπότε ο 

ορθόδοξος φονταμεντολιστnς παπάς 

Μακάριος. nγέτnc; του κυπριακού κράτους, 

παραβίασε με ένοπλες φασιστικές ομάδες το 

εν λόγω σύνταγμα ('63) και στρίμωξε τους τ/κ 

σε "θύλακες". 

το πράγμα στράβωσε όταν ο Μακάριος 

κατάλαβε πως οι "δυναμ ι κές" του ενέργε ιες δε 

θ' ακούγονταν καλά διεθνώς με τους 

στρατόκαβλους να ·χουν πάρει τnν εξουσία 

στnν Αθnνα . Επιπλέον, οι Τούρκοι είχαν κι 

αυτοί οντιλnφθεί τn γεωστρατnγικn σnμασία 

του νnσ ιού. Οπότε κάθε προσπάθεια πλnρους 

ελλnνοποίnσnc; τnς Κύπρου θα οδnγούσε σε 

πόλεμο που κανείς δεν nθελε. Αυτό που 

έπρεπε να γίνει nταν να μοιραστεί δίκαια και 

ιμπεριαλιστι κά το νnσί. Η χούντα ανέλαβε τn 

βρώμ ικn δουλειά. Κα ι υποχρεώθnκε να τα 

βγάλει πέρα "τώρα που γυρίζει", δnλαδιl πριν 

ολοκλnρωθεί n ελεγχόμενn μεταβίβοσn τnς 
εξουσίας <n οποία για τους λόγους που 
προαναφέραμε nτον κοντά) . 

Έτσ ι , στις 18/11/73, συμπτωματικά τnν 
nμέρα που τα νεκροτομείο τnς Αθnνας 

ξεφορτώνονταν δολοφονnμένους απ' το 

στρατό κα ι τnν αστυνομία, ο δεξιός πολιτικός 

Ευάγγελος Αβέρωφ ιπου αποτελούσε τn 

"γέφυρα " μεταξύ των συνταγματαρχών και των 



πολιτικών 
διαδόχων τους) έφυγε απ' τnν Αθnνα 

για τn Ρώμn. Για να συμμετάσχει σαν 
'Όνεπίσnμος" εκπρόσωπος τόσο τnς χούντας 
όσο και του ΚαραμανΜ, σ' ένα σεμινάριο του 
"Κέντρου Μεσογειακών Σπουδών" με τίτλο : 
"Διερεύνnσn των προοπτικών για τnν επίλυσn 
του κυπριακού προβλnματος". 

Σ' αυτό, επιπλέον, συμμετείχαν οι: Γλαύκος 
Κλnρίδnς (δεξί χέρι του Μακάριου), Ραούφ 
Ντενκτάς ιnγέτnς των αποκλεισμένων τ/κ), Δ. 
Μπίτσιος (Υπ. Εξωτερικών στnν πρώτn 
καραμανλ ικn κυβέρνnσn μετά τn χούντα), ο 
τούρκος καθnγnτnς Αϊντίν Γιαλτσίν, ο Σάιρους 
Βανς ιπρώnν υφ . άμυνας και αργότερα υπ .εξ. 
των Η ΠΑ) και άλλοι. Δεν nταν όποιοι κι όποιοι . 
Στο συνέδριο, λοιπόν, αυτό ο Αβέρωφ 
πρότεινε τnν κατάργnσn του (riδn 
παραβιασμένου) συντάγματος και τον 
διαχωρισμό των δύο κοινοτnτων ώστε ν' 
αποφευχθεί μια ελλnνοτουρκικn κρίσn. Πάνω 
σ' αυτό το μοτίβο ο Σ. Βανς πρότεινε πως ο 
καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί κάτι 
τέτοιο θα nταν πρώτα n στρατιωτικri 
επέμβασn των ελλnνων στnν κύπρο και 
ύστερα n "εξισορροπnτικn" επέμβασn των 
τούρκων. 

Μία μέρα μετά τnν επιστροφri του Αβέρωφ 
έγινε το "πραξικόπnμα - στο - πραξικόπnμα" 
του Ιωαννίδn. Και 8 μnνες μετά, το καλοκαίρι 
του '74, n "επιχείρnσn Κύπρος". Η χούντα 
"έλυσε" το κυπριακό για λογαριασμό τnς 
ελλnνικnς δnμοκρατίας κα ι ύστερα τnς 
παρέδωσε τα κλειδιά τnς εξουσίας. 

ΕΝΑΣ ΜΠΑΊΙΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ: 
••Η ΜΟΥΝ ΚΙ ΕΓΩ ΕΚΕι•• (n γιατί ο 
Λαλιώτnς δε χώθnκε στα 
μπάχαλα> 

Το χρονικό τnς εξέγερσnς ισε περίλnψn) 
απ' το περιοδικό "Σαμποτάζ" #7 / 8 

τετόρτn 14 νοέμβρη 
το μεσnμέρι n αστυνομία προκαλεί 

συγκεντρωμένους στο πολυτεχνείο και 
αρχίζουν μικροσυμπλοκές. Στο άκουσμά 
τους, μια διαδriλωσn 1500 ατόμων 

(ακροαριστερών και πέρα) ξεκινάει απ' τn 
νομικri για το πολυτεχνείο - αλλά χτυπιέται απ' 
τους μπάτσους. Οι μισοί καταφεύγουν στο 
ΕΜΠ κι ενώνονται με τους εκεί 
συγκεντρωμένους ΙΝα όμως τι γνώμn είχε n 
ΚΝΕ για τους καταλnψίες (*βλ. Σημ.JJ. Στις 12 
μ.μ . κλείνουν οι πόρτες και αρχίζει n 
οργόνωσn τnς κατάλnψnς από 3000 άτομα. Οι 
εργάτες Ι εργάτριες κάνουν χωριστn 
συνέλευσn που n ορθόδοξn αριστερά 
προσπαθεί να διαλύσει: "εμείς δεν κρατάμε 
φτυάρι αλλά μολύβι. Αν θέλετε να κάνετε 
κατόλnψn να πότε στnν εργατικn εστία" ... 

πέμπτη 15 νοέμβρη 
Η χούντα , ωστόσο, δεν επεμβαίνει 

ελπίζοντας πως οι "πολιτικοι'' θα εκτονώσουν 
τnν κατάστασn. Και πραγματικά, όπως 
επιβεβαιώθnκε δnμόσια απ' τον Αλαβάνο το 
'75, τn νύχτα τnς 15/ 11 γίνεται σύσκεψn τnς 
αριστεράς με θέμα τn διάλυσn τnς 
κατόλnψnς! Σ' αυτnν συμμετείχαν εκπρόσωποι 
του ΚΚΕ και του ΠΑΚ (ΠΑΣΟΚ) και ανάμεσα σ' 
άλλους οι Μαντζουράνnς (γνωστός απ' το 
σκάνδαλο Κοσκωτά), Λαλιώτnς και Τσούρας 
(προϊστάμενος τnς ΚΥΠ επί ΠΑΣΟΚ). Ήταν όμως 
αργό: το βράδυ τnς 15/ 11 n κατάλnψn δεν 
είναι καν φοιτnτικn . 

παρασκευn 16 νοέμβρη 
Στις 10 π . μ. 500 οικοδόμοι κι εκατοντάδες 

μαθnτές μπαίνουν με διαδrlλωσn στο 
πολυτεχνείο. Νέα προσπάθεια τnς αριστεράς 
να διαλύσει τnν κατάλnψn αποτυγχάνει καθώς 

μειοψnφεί στn συντονιατικn επιτροπn, ενώ 
απορρίπτεται και πρότασn τnς ν' αποτελέσει 
αίτnμα τnς κατάλnψnς n συγκρότnσn 
κυβέρνnσnς εθνικnς ενότnτας (!! !) Στις 6:30 
αρχίζουν οι πρώτες συγκρούσεις στnν 
Κλαυθμώνος με περισσότερους από 150.000 
προβοκάτορες να έχουν καταλάβει το κέντρο. 
Στις 8:30 οι δύο πρώτοι απ' αυτούς πέφτουν 
νεκροί από αστυνομ ικό πυρά . Διαδnλωτές 
καταλαμβάνουν τn νομαρχία στnν αιόλου ενώ 
πολιορκούνται τα υπουργεία παιδείας, 
γεωργίας, δικαιοσύνnς, κοινωνικών υπnρεσιών, 
δnμόσιων έργων. 1500 εργάτες ανεβαίνουν 
τnν Πειραιώς και με το σύνθnμα "Κάτω το 
κεφάλαιο" επιτίθενται σε υποκαταστnματα τnς 
Τράπεζας Πίστεως. Στις 11 :30 οι εξεγερμένοι 
ελέγχουν όλο το κέντρο, από Αλεξάνδρας κα ι 

Πειραιώς μέχρι Αριστοτέλους. Τα μεσάνυχτα, 
15.000 προβοκάτορες ξεκινούν διαΜλωσn απ' 
τnν Αλεξάνδρας και συγκρούονται 
λυσσασμένα με τnν αστυνομία, που υποχωρεί 
αφnνοντας στο χώρο των συγκρούσεων 
καπέλα και γκλομπς .. . 

Σόββατο 17 Νοέμβρη. 
Στις 1:15 τα τανκς έχουν φτάσει στnν 

πατnσίων . Μερικοί προβοκάτορες φτιάχνουν 
ισχυρές μολώτωφ για να τ' αντιμετωπίσουν 
αλλά τα μεγάφωνα του πολυτεχνείου 
μεταδίδουν "παιδιά μn ρίχνετε τίποτα εναντίον 
τους. Να τους υποδεχτείτε με τn φράσn -
αδέρφια μας φαντάροι - "(!!!) Στις 3:00 ένα 
τανκ κατεβάζει τnν κεντρικn πύλn. Μπάτσοι και 
ΛοκατζΜες αντιμετωπίζονται σε μάχες σώμα -
με - σώμα . Οι μπάτσοι πυροβολούν και 
δεκάδες πέφτουν νεκροί. Στις 7:30 αρχίζουν 
νέες διαδnλώσεις κυρίως από οικοδόμους . 
Οδοφράγματα στnνονται στnν πατnσίων και 
στnν αλεξάνδρας, ενώ έξω απ' τον ΟΤΕ 4.000 
προβοκάτορες προσπαθούν να καταλάβουν το 
κτίριο στο οποίο είνα ι οχυρωμένn n αστυνομία. 
Στ ις 11:00 κnρύσσεται στρατιωτικός νόμος 
αλλά οι συγκρούσεις θα κοπάσουν το βράδυ .. . 



Τα πριν 

Όχι δεν τη βρίσκουμε να ξυπνάμε από τα άγρια 

χαράματα για να μοιράσουμε προκηρύξε ις σε 

σχολεία σε όλη την Αθήνα και μετά να τρέχουμε 

(κάποιο ι ) στις δουλειές μας για να μας βρίσε ι το 

αφεντικό που αργήσαμε. Ή να γυρνάμε στους 

δρόμους για τα μοιράσματα τα απογεύματα και τα 

Σάββατα. 

Όχι δεν τη βρίσκουμε να γυρνάμε πάνω κάτω 

τους δρόμους μες στο ιφύο με τους κουβάδες και 

τις κόλλες, να γινόμαστε σκατά, να κουραζόμαστε, 

και να μανουρι αζόμαστε με τον κάθε καραγκιόζη 

μικροαστό μου 

θεωρεί 

καθαριότητα 

του τοίχου 

του μαγαζιού του ως ύψιστη αξία, για να κολλήσουμε 

τις αφίσες που καλούν στη διαδήλωση. 

Όχι δεν μας aρέσει να τσακιζόμαστε τα βράδια 

κα ι να γυρνάμε να γράψουμε συνθήματα για την 

διαδήλωση. 

Θα σας πούμε όμως και την κρυφή αλήθεια . . . 

Γκρινιάζουμε γιατί είμαστε γκρινιάρηδες και τίποτα 

άλλο ... Όχι μόνο μας αρέσει , την κατaβρίσκουμε. 

Τη βρίσκουμε να πηγαίνουμε στα σχολεία να 

μιλάμε με μαθητές γιατί είναι ωραία να συζητάς τις 

απόψεις σου με ανθρώπους σαν και εσένα να 

βλέπεις πως δεν είσαι μόνος αλλά και να δείχνεις 

πως κανένας δεν είναι μόνος απέναντι στα κάθε 

είδους καθάρματα αυτού του κόσμου. Και είναι 

ωραία όταν όλα aυτά γίνονται εν θερμώ, όταν 

διαταράσσεται η γαμημένη ομαλότητα αυτής της 

κοινωνίας ... Στην είσοδο του σχολείου κάτω από τα 

βλέμματα των καθηγητών ... στους δρόμους την ώρα 

που ο άλλος τρέχει για να προλάβει τις δουλειές του. 

Μας αρέσει να βλέπουμε στους δρόμους τα 

συνθήματα και τις αφίσες μας, μας aρέσει γιατί 

βλέπουμε πως οι δρόμοι άμα οργανωθούμε είναι 

δι ι<ο ί μας, μας αρέσει γιατί ακόμη και αν 

κουραζόμαστε πάντα βρίσκουμε και την ευκαιρία να 

σβήσουμε κανα αντιπαθητ ικό σύνθημα ή να 

σκίσουμε κανα αντιπαθητικό αυτοκόλλητο και 

πιστέψτε μας οι τσίτες που τρώμε όταν τα 

βλέπουμε, μπορούν να μας κάνουν και στην 

Θεσσαλονίκη να πάμε με τα πόδια. Στο κάτω 

κάτω σε ποιόν ανήκουν οι δρόμοι; Σε εμάς 

βέβαια και σίγουρα όχι σε κανένα ανεγκέφαλο

φασίστα-παρακρατικό .. . και αυτό είμαστε έτοιμοι 

να το παλέψουμε. 

Και ξέρουμε πως μια διαδήλωση δεν είνα ι 

κάποια λεmά στο δρόμο και πάει αυτό ήταν, 

όποιος το είδε το είδε. Διαδήλωση είναι οι 

σχέσεις μας, οι δράσεις μας, η ιστορία μας. Και 

αυτό δεν θα μείνει τοίχος για τοίχο που να μην 

το δείχνει . Σ ιγά μην βαρεθούμε, στην τελική 

μόνοι μας κάνουμε ό,τι κάνουμε. 

Τα γιατί 

Η 4η Σεmεμβρίου του 2004 ήταν μια πολύ 

σημαντική ημέρα για εμάς και σίγουρα δεν 

πρόκειται να την ξεχάσουμε τόσο εύκολα. 

Η 4η I 09 έχει μια ιστορία που ξεκινά πολύ πιο 

πριν .. . είχε φασίστες που αλωνίζανε, είχε τον 

εθνικό κορμό να ζητά πόλεμο προς όλες τις 

πλευρές των συνόρων. Είχε έλληνες 

παραστρατιωτικούς να σηκώνουν την ελλην ική 

σημαία στην κατεστραμμένη Σρεμπρένιτσα και την 

ελλάδα να φωνάζει χαρούμενη. 

Είχε μετανάστες να κρέμονται από σκαλωσιές για 

ένα κομμάτι ψωμί, και συχνά να πέφτουν και να 

τσακίζονται , και συχνά να aπελαύνονται πριν το 

πάρουν και αυτό. Είχε κανίβαλούς βλάχους με 

καραμπίνες που σκότωναν μετανάστες γιατί "τους 

κλέψανε ένα καρπούζι", είχε χωριά που 

ξεσηκώνονται γι ατί οι "βρωμοaλβανοί" τους 

πείραξαν τις γυναίκες. Είχε γυναίκες να βιάζονται 

δεμένες στα κωλόμπαρa για I Οευρα. Αλλά είχε και 

βλέμματα στο λεωφορεία και αγγελίες για δουλειές 

και σπίτια με σημειώσεις "μόνο για έλληνες". 

Και λίγο πιο πριν είχε ολυμπιάδες χτισμένες στις 

πλάτες των μεταναστών, γιούρο, γιουροβίσιον, 

εθνική ανάταση, σημαίες στα μπαλκόνια κα ι τα 

μπλουζάκια. 

Τη νύχτα της 4ης Σεmεμβρίου νεοναζί αγκαλι ά 

με μι κροαστούς μετά την ποδοσφαιρική νίκη της 

Αλβανίας επί της ελλάδας, βγήκαν και με την ανοχή 

της aστυνομίας επιτέθηκαν και χτύπησαν αυτούς 

που τόλμησαν να ξεχάσουν πως στην ελλάδα η θέση 

τους είναι στη δουλειά, χωρίς μισθό, χωρίς 

αντιρρήσεις, με το κεφάλι κάτω. Επίσημος 

απολογισμός 300 τραυματίες και I νεκρός (και το 

τονίζουμε πάντοτε αυτό το "επίσημος" γιατί σίγουρα 

είναι πολύ παραπάνω). 

Η Sη Σεmεμβρίου μας βρήκε τους 

περισσότερους μουδιασμένους. Προφανώς για να 

φτάσουμε ως εδώ δεν είχαμε κάνει aρκετά, δεν τα 

είχαμε κάνει σωστά. Και είπαμε πως αυτά δεν θα τα 

ξεχάσουμε και πως θα οργανωθούμε ενάντια στους 

ναζί αλλά και ενάντια στον διάχυτο κοινωνικό 

φασισμό. 

Για αυτό διαδήλωση μνήμης της 4ης Σεmεμβρίου, 

γιατί δεν πρόκειται να ξεχάσουμε το μίσος μας 

απέναντι σε κάθε φασίστα, κανίβαλο, αφεντικό, 

μικροαστό, βαρεμένο καθηγητή. Απέναντι σε κάθε 

έναν που ιεραρχεί βίαια τις ζωές μας. 

Για αυτό διαδήλωση μνήμης της 4ης Σεmεμβρίου, 



γιατί πιστεύουμε πως η ημέρα αυτή, αυτό δεν 

ήταν "πάει και έγινε και άντε να το ξεχάσουμε, 

μια ι<Οι<ή στιγμή". Οι συνθήκες που τη 

γέννησαν είναι η καθημερινότητα της ελλάδας. 

Δεν είναι μνήμης είναι επίθεσης στο μέλλον. 

Γιατί κίνημα χωρίς μνήμη είναι κίνημα 

χωρίς προοmική. 

Προφανώς έχουμε πολλή δουλειά ακόμη. 

Τα πωc; 

Έχουμε ένα σχέδιο στο μυαλό μας για το 

πως βρισκόμαστε στο δρόμο. Τ ο σχέδιο αυτό 

περιλαμβάνει αμυντικούς εκ πρώτης όψεως 

σχηματισμούς: πλαϊνά πανό και κάθετες 

εσωτερι κές αλυσίδες, εξοπλισμό: κράνη, 

σημαίες, μαλόξ κλπ. Και σίγουρα δεν πάμε με 

τα χέρια στις τσέπες, φωνάζουμε συνθήματα. 

Δεν είμαστε φετιχιστές κάποιου 

σχηματισμού. Και δεν είναι κάποιου είδους 

"κινηματική χορογραφία", είναι η υλική 

έκφραση των πολιτικών μας σχέσεων και της 

αυτοοργάνωσής μας. 

Οι διαδηλώσεις δεν είναι περίπατος, δεν 

είναι βόλτα, δεν είναι κάποια τυχαία 

συνάθροιση ανθρώπων. Οι διαδηλώσεις είναι 

η επίδειξη της συλλογικής μας δύναμης. Οι 

διαδηλώσεις είναι επίδειξη της δύναμης του 

συλλογικού μας λόγου. Διαδήλωση σημαίνει 

ότι "ναι ρε, έτσι έχουν τα πράγματα, τώρα 

όμως ο δρόμος είναι δι κός μας και εμείς θα 

τον ορίζουμε για όσο ιφίνουμε". Στις 

διαδηλώσεις μας δεν χωράνε φασίστες, 

μπάτσοι, και αφεντικά, antifa διαδήλωση 

σημαίνει είμαστε εδώ με την συλλογική 

αυτοοργάνωση. 

Για αυτό είπαμε και πιο πάνω "εκ πρώτης 

όψεως αμυντικά" γιατί ο τρόπος που 

κατεβαίνουμε στο δρόμο θα είναι ίδ ιος είτε οι 

μπάτσοι είναι κοντά μας είτε όχι . Και αυτό 

γιατί, πρώτον το κράτος δεν σε βλέπει όταν 

είσαι στο δρόμο μόνο όταν βάζει καναν 

ένστολο από δίπλα, τα κράτος σε βλέπει 

διαρκώς και αν δει πως έχει , θα σε αφήσει να 

παίξεις όσο δεν ενοχλείς και μετά θα σε 

τσακίσει. Βέβαι α ιωι εμείς έχουμε πολύ 

Απολογισμός 

Το είχαμε πει στην προσυγκέντρωση της διαδήλωσης ότι μετά από κανα δυο 

μέρες θα βρισκόμασταν για να πούμε πως μας φάνηκε. Λοιπόν, έγινε κι αυτό, 

μαζευτήκαμε και τα είπαμε όλοι μαζί, με aντιφασίστες και aντιφασίστριες από τις 

γειτονιές. Και όπως είναι γνωστό, είναι πάντα αναζωογονητικό να βλέπει ο ένας 

τον άλλο, να λέει τους προβληματισμούς του και να ακούει τους άλλους, ειδικά 

σε αυτrj την εποχή της μοναξιάς. 

Πολλοί και πολλές ήταν αυτοί που είπαν ότι ν ιώθουν μόνοι τους στη γειτονιά 

τους. Γιατί είνα ι λέει "μόνο" πέντε, ή "μόνο" δέκα. Γιατί "οι περισσότεροι δεν 

ενδιαφέρονται παρά μόνο για να περάσουν καλά" . Μήπως όμως δεν είναι αυτή η 

ουσία του καπιταλισμού σήμερα; Ο καθένας μόνος του και να περνάμε καλά 

μέσα στη βλακεία που μόνο η μοναξιά μπορεί να γεννήσει; Σύμφωνοι: ''Ο 

καθένας μόνος του" είνα ι το σύνθη μα που γράφουν τα ψηλότερα ιωπιταλιστιι<ά 

λάβαρα, είναι το σύνθημα της εποχής μας. 

Από την άλλη όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε κι ένα άλλο. Ότι η μοναξιά, κα ι ο 

φόβος και η βλακεία έχουν μια αφετηρία: Τη δική μας σιωπή. Αν ο καθένας μένει 

σιωπηλός και περιμένει από τους άλλους να μιλήσουν, αν ο καθένας ι<ι η καθεμιά 

μας υποτάσσεται στη μαλακία που δέρνει τους πολλούς, δεν είναι αναμενόμενο 

κανείς να μη μιλάει, δεν είναι αναμενόμενο να καταλήγουμε από κει που 

ξεκινήσαμε, 'Ό καθένας μόνο του και να περνάμε καλά"; 

Χώρια το άλλο: Από που κι ως που δηλαδή είναι λίγοι οι πέντε, ή οι δέκα, ή οι 

τρεις; Δεν θα πούμε παραδείγματα με ακόμη λιγότερους που φέρανε τα πάνω 

κάτω, όχι σε μια γειτονιά, αλλά σε ολόκληρη χώρα, ούτε θα κάνουμε προσθέσεις 

5 και 3 και 8 και 7 και 11 πόσο κάνει. Θα πούμε μόνο ότι εμείς εδώ είμαστε. 

Έχουμε βρεθεί πεντάδες κι εξάδες και δεκάδες και όσο να 

πει κανείς κάτ ι κάνου με. Και θα συνεχίσουμε. Όχι μόνοι r-----:o:---.. 
μας, αλλά ο ένας με τον άλλο κι όλοι μαζί. 

Όσοι ήρθαν στην κουβέντα το ξέρουν ήδη ... 

δρόμο μπροστά μας. Και δεύτερον, το είπαμε 

και θα το ξαναπούμε, διαδήλωση σημαίνει πως 

είμαι στον δρόμο και τον διεκδικώ για δικό 

μου. Διαδήλωση σημαίνει πως σου αρέσουμε, 

δεν σου αρέσουμε εμείς, θα είμαστε εκεί να 

δείχνουμε τι πραγματικά είμαστε. Εξάλλου 

antifa σημαίνει επίθεση. Ακόμα και όταν δεν 

συμβαίνουν γεγονότα που να τραβάνε 

δημοσιογράφους', οι διαδηλώσεις μας είνα ι 

πάντοτε σε επίθεση στην ομαλότητα αυτής 

της κοινωνίας. Πόλωση. 

Και τι έγινε τελικά μεταξύ 

Ομόνοιας ι<αι Βικτώριαc; 

12 με 3 στιc; 20/1 Ο; 

Και να λοιπόν που μαζευτήκαμε όλοι στην 

πλατεία Βικτωρίας κατά τις 12 με αυτά πάνω 

κάτω στα κεφάλια μας. Η πλατεία 

περιφρουρούνταν, έπαιζε μουσική και 

διαβάζονταν κείμενα από την μικροφωνική 

που είχε στηθεί, ενώ μοιράζονταν κείμενα και 

γράφονταν συνθήματα στους γύρω τοίχους. 

Καμιά ώρα μετά κατεβήκαμε στο δρόμο 

καμία 400 άτομα, εργάτες, φοιτητές, μαθητές, 

πανκ, χιπχοπ, τρελαμένοι, μαχητικοί 

aντιφασίστες. Πιασμένοι σε κάθετες αλυσίδες 

και πλαϊνά πανό, αυτοπεριφρουρούμενα και 

αυτοοργανομένα γνωρίζοντας όλοι πως αυτή 

είναι μια δουλειά που μας αφορά όλους. 

Διαδηλώσαμε φωνάζοντας συνθήματα με 

παλμό σε όλη τη διαδρομή, από Πατησίων 

μέχρι την Ομόνοια και από εκεί μέσω 3ης 

Σεmεμβρίου επιστροφή στην πλ. Βικτωρίας 

aπ' όπου aποχωρίσαμε χωρίς προβλήματα. 

Η αστυνομική παρουσία ήταν έντονη, αλλά 

aποτραβηγμένη πιο πίσω. 

Θα το ξαναπούμε με όλους στους 

δρόμους και με ακόμη περισσότερους. 

Και τι έγινε που το τελικό 20λεmο μας 

έπιασε η βροχή τελικά; 

Δ1ΑΔΗΛΩΙΗ 
ΠΗΝ ΠΑ1ΡΑ 

8/12/07 



Η φυλλάδα δεν λέει κάτι παραπάνω, αλλd 

μπορεί να φανταστεί κανείς. Αλήθεια, τι 

δουλειά είχε ο νεαp~ να βάζει φιr 

τιά σε κιόσκια όπου δίπλα μένουν οι 

μετανάστε(; Για να ζεσταθε~ 

Κείμενο που μας έστειλε ο aνταπο

κριτής aπό Πάτρα: 

Η λιμενική αρχή ισχυρfζεται ότι ο aφγανός 

τραυματίστηκε καθώς πηδούσε τα κάγκελα 

του λιμανιού, αλλd ποιος την πιστεύει. Άλ

λωστε δεν είναι πρώτη φορά που λιμενοφύ

λακας τραυματίζει μετανάστη· το φλεβάρη 

του 2006 ανήλικος aφγανός εfχε δολοφο
νηθεί πάλι από λιμενοφύλακες αφού έπα

θε ανακοπή καρδιάς όταν σ δεκαπεντάχρο

νος ξάδερφός του δέχτηκε dγριο ξυλοδαρ

μό. Προφανώς η ιστορία επαναλαμβάνεται, 

όχι ως μεμονωμένα γεγονός αλλά ως μέρας 

της καθημερινότητας των αφγανών μετανα

στών που φαίνεται να κυνηγιούνται από λι

μενόμπστσους, μπdτσσυς, αλλά και περίοι

κους. Μάλιστα στις αρχές ταυ Νοέμβρη εμ

φανίστηκε άρθρο στην εφημερίδα που έλε

γε ότι τραυματίστηκε νεαρός (έλληνας προ

φανώς) από αφγσνούς, επειδή έβαλε φωτιά 

σε κιόσκι κοντά στην περιοχή που μένουνε. 

Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι της εκεί περιο

χής εμφανίζονται να λένε ότι, αφού γκρέ

μισαν οι αρχές τον καταυλισμό τους, οι με

τανάστες κοιμούνται σε υπαίθριους χώ

ρους χρησιμοποιώντας στρώματα που βρί

σκουν στα σκουπίδια. Εμφανίζονται να λέ

νε ότι κυκλοφορούν ελεύθεροι στην πόλη 

και ότι τους κοιτάζουν προκλητικό. Τ σ έ

γκλημα λοιπόν που δισπρόπουν οι σφγσ

νοί κατά τους κατοίκους είναι ότι κοιμού

νται υπαίθρια (αφού δεν έχουν κάποιο 

κλειστό χώρο) και ότι τους κοιτάζουν προ

κλητικά. Μπορούμε να αναρωτηθούμε από 

πότε τσ κοίταγμα γίνεται συνώνυμο της ε

γκληματικότητας, αλλά ταυτόχρονα μπο

ρούμε να είμαστε σίγουpσι σε τι είδους 

βλέμματα απαντούν τα βλέμματα των αφ

γανών. Σε βλέμματα γεμάτα υποτίμηση, 

βλέμματα που κραυγάζουν ρατσισμό και 

βία. 

Οργιάζουν και πdλι τσ δημοσιεύματα 

του τοπικού τύπου για το θέμα των σφ

γσνών μεταναστών στην πdτρσ. Επιπρο

σθέτως, αν και γνωστό από παλιά, το ξύ

λο και τσ κυνήγι από τους λιμενόμπα

τσους είναι καθημερινό φαινόμενα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 8 Νοεμβρίου 
λιμενόμπατσος μαχαίρωσε (αλήθεια, από 

πότε οι λιμενοφύλακες φέρουν μαχαίρι 

ως εξάρτημα της στολής τους;) ανήλικο 

aφγανό μετανάστη στο λιμάνι της πά

τpσc:. όταν τον βρήκε μέσα σε φορτηγό. 

Προσοχή προσοχή! Θα κά

νουμε αποκάλυψη! Η Ελλά

δα έχει στρατό στο Αφγα

νιστάν από το 2002, δηλαδή πέντε ολόκληρα 
χρόνια! 

Αλλά μέχρι στιγμής, οι μισθοφόροι συμπατριώτες 

μας που έχουν πάει εκεί, δεν κάνουν τίποτα! Μόνο 

βοηθάνε να χτιστούν γεφύρια, να ανοίξουν δρόμοι, 

να δουλέψουν τα νοσοκομεία και να διανεμηθεί η 

ανθρωπιστική βοήθεια στους πεινάλες. Τα καθίκια, 

στην πραγματικότητα δεν είναι στρατός, είναι aργό

μισθοι του ελληνικού δημοσίου! Για να καταλάβετε, 

λίγο ακόμα, και για να πας στο Αφγανιστάν θα έδι

νες ΑΣΕΠ! 

Πάλι καλά όμως, τα πράγματα αλλάζουν, και το Υ

Πουργείο ΑΜύνης ανακοίνωσε ότι εντός ολίγου, τα 

μπουμπούκια στο Αφγανιστάν θα αποκτήσουν 

και μάχιμες αρμοδιότητες [Ελευθεροτυπία 

23/1 0/2007]. Δηλαδή θα μπουν στο πυρωμένο καζά

ν ι της μάχης, θα κάνουν ηρωισμούς, θα δείξουν αυ

ταπάρνηση και θα καλοπεράσουν στα όμορφο αφ

γονικά υψίπεδα! 

Γιο να σοβαρέψουμε, γιατί το θέμα είναι σοβαρό, 

από υποστηρικτικό τμήμα του στρατού κατοχής του 

Αφγανιστάν, οι έλληνες θα γίνουν μάχιμο τμήμα 

Ο αρχnyός ΓΕΕΘΑ επισκέπτεται το 

Αφyαvιστάv και μοιράζει παράσημα, 

πιθανότατα yια κατασκευι\ γεφυριού. 

του στρατού κατοχής του Αφγανιστάν. Αυτό 

στον ντόπιο πληθυσμό μπορεί να μη λέει κα ι πολλά, 

λέει όμως στους Αφγανούς! Αυτοί οι αχάριστοι αρ

νούνται στην πλειοψηφία τους να αντιληφθούν ότι η 

χώρα τους δεν είναι κατεχόμενη, αλλά απλώς τη βο

ηθάμε να πάει μπροστά. Κοιτάξτε να δείτε πως φέ

ρονται σε όποιον πάει να βοηθήσει τους κατοχι

κούς: 

«Οταν είπα στους συγγενείς μου ότι κατατάχτηκα 

στον στρατό, ο θείος μου απείλησε ότι θα με σκό

τωνε τη νύχτα» εκμυστηρεύεται ο 23χρονος Ρουχό

λa, στρατιώτης του Εθνι κού Αφγανικού Στρατού. Η 

οικογένε ιά του δεν μπορεί να καταλάβει γιατί «εργά

ζεται για τους ξένους». Οι περισσότεροι από τους 

συγχωριανούς του στην επαρχία Κουνάρ, κοντά στα 

πακιστανικά σύνορα, που aνήκουν στη φυλή των 

Πaστούν, υποστηρίζουν τους Τaλιμπάν. «Οτaν 

παίρνω άδεια κάθε δυο - τρεις μήνες και επισκέπτο

μαι την οικογένειά μου στο χωριό, δεν φορώ τη 

στολή. Αν μάθουν οι συγχωριανοί μου ότι είμαι 

στρατιώτης, θα με σκοτώσουν. Η οικογένειά μου 

διαδίδει ότι εργάζομαι ως χτίστης στην Καμπούλ». 

Κάποια στιγμή όμως έγινε το αναπόφευκτο. Οι γεί

τονες άρχισαν να υποψιάζονται το επάγγελμά του 

και ένα πρωί η οικογένεια βρήκε κολλημένο στην 

fίvaι καvείς που δεv πιστεύει ότι υπάρχει 

ελλnvικός στρατός στο Αφyαvιστάv; 

Α vaι; Και ποιος άλλος μαλάκας κρεμάει 

σταυρουδάκια απ' τους καθρέφτες; 

Εν τω μεταξύ, στις 8/ 12 οι πατρινοί 

Contracism κατεβαίνουν σε διαδήλωση 

για το θέμα (aφίσσa και προκήρυξη σε 

άλλη στήλη). Η ύλη κλείνει και δεν θα 

έχουμε aνταπόκριση, αλλά θα τα 

πούμε στο επόμενο τεύχος ... 

πόρτα ένα χαρτί που απειλούσε ότι θα τους σκότω

ναν όλους. «Τώρα πια πηγαίνω στο χωριό μόνο με

τά τις 6 το απόγευμα, αφού έχει πέσει η νύχτα, και 

φεύγω προτού ξημερώσει για να μη με δει κανένα 

μάτι. Ενας άντρας aπό την οικογένειά μου κοιμάται 

κάθε βράδυ δίπλα στην πόρτα με το καλάσνικοφ 

στο χέρι». [Από ρεπορτάζ της εφημερίδας το Βήμα, 

29/1 0/2006] 

Καταλάβατε; Αυτή η οπισθοδρομική κοινωνία 

αρνείται να εκπολιτιστεί! Και οι έλληνες μισθοφόροι 

με τους λοιπούς σκύλους πρέπει να της δώσουν το 

φώτο του πολιτισμού! Ο καθένας λοιπόν μπορεί να 

βγάλει το συμπεράσματά του, κι εμείς το δικά μας: 

Πρώτον, η Ελλάδα έχει στρατό κατοχής στο Αφ

γανιστάν 

Δεύτερον, μέχρι τώρα αυτός ο στρατός υποστήρι

ζε τους σκοτωμούς, αλλά τώρα θα αρχίσει να σκο

τώνει κι ο ίδιος. 

τρίτον, θα αρχίσει να σκοτώνεται. 

Με λίγα λόγιο, το ελληνικό κράτ<Κ;, όχι μόνο 

βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά μπαίνει και πιο χο

ντρά. Και πως γίνεται και όλοι κάνουν ότι τέτοιο 

πράγμα δε συμβαίνει; Ε, από κάτι τέτοια βρήκαμε το 

γενικό τίτλο της στήλης ... 

Και πιο πριv, οι aπολίτιστοι δεv μπορούσαν με 

τίποτα vα καταλάβουν ότι άλλο είvαι va δρας 
υποστηρικτικά προς τους φόvους κι άλλο vα τους 

κάvεις με τα χεράκια σου. Τώρα βέβαια που οι 

Έλλnvες αναβαθμίζονται στο πεδίο τnς μάχnς, δεv 

θα υπάρχει καvέvα πρόβλημα! I 
~ 



Αυτόν από κάτω τον βλέπετε; Τ ον λένε 

James Watson, και είναι ο τύπος που 'Όνο

κάλυψε" την ελικοειδή δομή του DNA. Ο 
μπάρμπας πήρε και Νόμπελ για την "ανακά

λυψη", πράγμα δίκαιο, αφού χάρη σ' αυτόν, ό
λοι ο ι πονηροί του κόσμου μπορούν σήμερα 

να 'Όναι<αλύπτουν" το γονίδιο της τεμπελιάς, 

το γονίδιο του εγκλήματος, το γονίδιο της ο

μοφυλοφιλίας και να πληρώνονται γι αυτό. Θα 

περίμενε λοιπόν κανείς ότι οι φασίστες βιολό
γοι που τρώνε ψωμάκι από την ανακάλυψη, θα 

έδειχναν στον παπού μια κάποια ευγνωμοσύ

νη. Σιγά όμως! Μόνο και μόνο επειδή ο κύριος Watson δήλω-
σε ότι κατά τη γνώμη του οι μαύροι είναι "κατώτερης νοημο
σύνης κατά μέσον όρο", οι άξιοι μαθητές του βιοτεχνολόγοι, 
του απαγόρευσαν να μιλήσει στο Cambridge! 
Ωραία. Αυτόν πιο δεξιά τον βλέπετε; Τ ον λένε Jean Charles 

de Menezes και όσο ζούσε ήταν ηλεκτρολόγος. Το καλοκαί
ρι του 2004, λίγες μέρες μετά τις βομβιστικές επιθέσεις στο 
Λονδίνο, κάτι μπάτσοι τον βρήκαν μέσα στο μετρό και του έ
ριξαν εφτά σφαίρες στο κεφάλι , ολ' αυτά λίγα μόλις χιλιόμε

τρα από το Cambridge. Ο Menezes δεν ήταν και πολύ μαύρος. 
Ήταν όμως ύποπτος για τρομοκρατία λόγω εξωτερικής 
εμφάνισης, οπότε καταδικάστηκε εις θάνατον δίχως δίκη. Οι 

Ο )amι>s Watson 
ποζάρει επιστnμο

vικά μπλεγμένος 

με τις έλικες του 

DNA. Οι περιπέ
τειές του, μπλέ

κουν συμβολικά 

τον παλιό με τον 

νέο ρατσισμό. 

μπάτσοι δεν διώκονται γ ιατί "ένα λαθάκι κάνανε μωρε". 

Πολύ ωραία. Αυτούς ακόμη πιο δεξιά τους βλέπετε; Λονδί
νο 2006. Μουσουλμάνοι διαμαρτύρονται έξω από δικαστήριο. 

Η δίκη αφορά επεισόδια για την υπόθεση των "σκίτσων του 
Μωάμεθ". Οι κατηγορούμενοι και οι υποστηρι κτές τους δεν 
ήταν μαύροι· ήταν καφέ. Αλλά οι υποστηρικτές μαγνητοσκο

πήθηκαν από απόσταση ενός μέτρου, ενω οι κατηγορούμενοι 
έφαγαν έξι χρόνια έκαστος με συνοπτικές διαδικασίες. 

Ο νέος ρατσισμός δεν ενδιαφέρεται για το χρώμα, τη φυλή 
ή τα γονίδια. Ο νέος ρατσισμός είναι καθολικός. Ο νέος 
ρατσισμός είναι φυσικός, ορθολογικός. Ο νέος ρατσισμός 

είναι εξαιρετικά δολοφονικός. Και περισσότερο από οπουδή
ποτε αλλού, ο νέο~ ρατσισμό~ διαπρέπει στην Αγγλία. Και 

να που σε μια συγκυρία εξαιρετικού συμβολισμού, είναι σ' αυ
τή τη χώρα που ο κύριος Watson ένιωσε τις επιπτώσεις της ι 
δεολογικής του υστέρησης! Ρατσιστής παλιού τύπου ο ίδιος, 

κατηγορείται ως ρατσιστής από ορδές ρατσιστών νέου τύ
που! Αποτέλεσμα είναι να του aπαγορεύεται η είσοδος στο 
Cambridge: στο ιδεολογικό σαλόνι μιας χώρας η οποία έχει α
νάγει την "αντιτρομοκρατική" (δηλαδή τη νεο
ρατσιστική) πολιτική σε τρόπο ζωής και βασικό συστατι

ι<ό του κράτους! 

Αντιλαμβάνεται άραγε ο υπερευφυής και παλαιοφασίσταc; 
γέροντας την ειρωνία του πράγματος; 

)ι>an Charlι>s 

de Menezes. 
Ο Βραζιλιά

νος που δολο

φονιiθnκε με 

επτά σφαίρες 

στο κεφάλι. 

"Να γίνουν τα πολύχρωμα κασκόλ μας, θηλειά 
στο λαιμό αυτών που θέλουν να μας κόψουν το 

ιJII γήπεδο. " 
Αυτό γράφει το παραπάνω πονώ, του Σ.Φ.Λε

βαδειακού, στον αγώνα στις 30 Σεπτεμβρίου, με

ταξύ Λεβαδιακού και ΑΕΚ. 

Σε πρώτο χρόνο προφανώς αναφέρεται στα μέ
τρα που εφαρμόζονται στα πλαίσια του νόμου 

Ορφανού και στην αναγκαιότητα ενότητας και συ
ντονισμένης δράσης των φιλάθλων, ανεξάρτητα από 

το χρώμα της ομάδας που υποστηρίζουν. 

Λονδίνο 1006. 
Μουσουλμάνοι 

διαδηλώνουν. 

Το πλακάτ γρά

φει 'Ή βρετανrκτi 

αστυνομία, εγχώ

ριοι τρομοκρά

τες" 

Δε στέκεται όμως μόνο εκεί. Αυτό μπορεί εύκολα να το 
αντιληφθεί κανείς αν παρατηρήσει λίγο πιο προσεκτικά τη φω

τογραφία. 

Τότε θα διαπιστώσει ότι όλοι σχεδόν οι φίλαθλοι της Θύρας 

ι' έχουν αναρτήσει δεκάδες aντιφασιστικά πλακάτ (με το 

γνωστό ανθρωπάκι που πετάει τη σβάστικά στον κάδο aπορ
ριμάτων). 

Με λίγα λόγια τα αδέρφια από τη Λιβαδειά, το έχουν πιά
σει το νόημα. Κι επειδή το παραμυθάκι της "πολυχρωμίας" έ
χει δουλευτεί, από τους διαφημιστές της Benetton μέχρι διά
φορους αριστερούς παπάρες, αυτοί το ξεκαθαρίζουν και με 
το παραπάνω: πολυχρωμία ίσον αντιφοσισμός. Τελεία και 

παύλα. Κι εμείς υποκλινόμαστε και συνυπογράφουμε. 
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Συμmώσεις, συνωνυμίες: 

Γιοι αρχιναζήδων που όλως τυχαίως βρέθηκαν στο ψηφοδέλτιο του 

Μ.Ο.Σ .. Χρυσαυγίτες που βρέθηκαν υποψήφιοι για τα ωραία τους τα μάτια 
και όχι για τη φασιστική τους δράση ... Συμmωματικές κουμπαριές και φιλίες 
με ακροδεξιούς άλλων χωρών ... Μεταφυσικές ανησυχίες που όλως τυχαίως 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όλοι είναι έλληνες. Και η best of 
σύμmωση: Η εκκλησία βρέθηκε για μία ακόμα φορά να παίζει ρόλο σε μια 

σιχαμένη ιστορία εθνικισμού. 
Εν τέλει όλη η ιστορία είναι γεμάτη βρωμερές συμmώσεις. 

Ή μήπως δεν είναι οι συμmώσεις που βρωμάνε; 

1. Γιώρyος- Καρατζ_α~_ρ_n_ς: 

-Το 1996 -όντας ακόμα στη Ν.Δ- δηλώνει στο 

τηλεάστυ, το κανα.λJ. ιδιοκτησίας του: ''Ποιό 

μπορεi να είναι το συμπλiιρωμα της Ν.Δ; Οι 

ευρισκόμενοι δεξιά της, η χρυσή αυγή". 

-Στις 10/2002 καυχιέται: "Έχω ένα όνειρο: να 
σας δω όλους στην Αγιά Σοφιά. Να μεγαλώσω 

την Ελλαδa. Να στείλω την Τουρκία στην Ασία" . 

-Η ιδρυτl.l<ή διακήρυξη του Μ.Ο.Σ. ξε1<1νά ως 

εξής: "Για το έθνος, για το γένος, για την πiστη 

και την πολιτιστικη μας ταυτότητα". Και το σήμα 

του; Μα ο γνωστός στόχος. 

Τον είπε κανείς φασίστα; Προσοχή γιατί 

aπεlλεί με μηνύσεις! 

5 ΜCnαις Βορiδnς: . δρος 
· πρώηνπροε 

rνωστό φa~στ~~~Ν ι<aι αρχηνός του 
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Πρόεδρος της οργάνωσnς "δίαυλος 

ελλήνων'', κολλητής της χρυσής 

aυγής, συγγραφέας του βιβλίου "η 

Ελλάδα αιμορρayει'" και εμπνευστής 

της διοργάνωσης ετήσιας γιορτής στη 

Θεσσαλονίκη για το μεγαλέξαντρο. 

Και φυσικά φανατικός υποστηρικτής 

της άποψης ότι οι έλληνες 

κατάγονται aπό τους εξωγήινους και 

οι μάγια aπό τους έλληνες. Εντάξει, 

είναι γνωστή η αγάπη των ναζί για τη 

μεταφυσll<ή και τα ούφο (γιατί 

άραγε;). Η ερώτηση που 

σκεφτόμαστε εivαι n εξής: Οι 
ναζήδες είναι ούφο, ή τα ούφο 

νaζήδες; Ελπίζουμε το πρώτο, για να 

μην τρέχουμε στον Άρη να τους 

βρούμε. 

3. Θάvος Πλεuρnς: 

Ο Καρατζαφέρης 

ποζάρει σε 

προεκλογική αφίσα 

με τον υποψήφιο του 

ΛΑ.Ο.Σ. 

Χ. Κα.λαποθαράκο. 

Παρεnιπτόvτως, ένας 

άλλος 

Καλαποθαράκος που 

ξέραμε ήταν 

αρ:χιμαφιόζος, νονός 

τnς νύ:χτας και 

δολοφονήθηκε ποιος 

ξέρει από η 

κυκλώματα. 

~;,...;;..,;;;;... __ .;...._ της χουντησις . κόy.μα στο οποίο 
λ}.ηvικού μετωπου, ΜΑΒΗ 
ε ετέχουν καιμέλn της 
συ1111 . οργάνωση που 
(παρaσ:ρα~~ω:ανούς στρατιωτικούς 
δολοφονη . σύνορα 
στα ελληνοaλβανικα αλέσει πολεν.ικiι 

'νου να προκ . 
προκεφε • παιδί του Λεnεν. 

σύρρaξn). Αγ~μ~:~ ξεκαρφώμaτός 
Μέσα στα nλα~σιa. ακροδεξιός. Στn 

εiται οτι ειναι . 
του, aρν . ς του εφορy.α σε 
φωτό (1985) ο σωσι~ και αριστεριστών 
διαδήλωση aναρχικ~ν ρολοστούς μαζί με 
ε τσεκούρια και σι n . 

Γιος του γνωστού Κώστα Πλεύρη και 

δικηγόρος του στη δίlαι για το βιβλίο του 

εναντίον των Εβραίων. Κι αυτόν niιγav vα 

τον ξεκαρφώσουν, αλλά είναι 1<1 αυτή η 
παροιμία με το μάτι και τ' όνομα nου μας 

κάνει καχύποπτους (είμαστε και τέτοιοι 

τύποι). Και λόγω αυτής της καχυποψίας 

αναρωτιόμαστε: το nρακτορlλiια είναι 1<1 
αυτό κληρονομική ιδιόmτα; Γιατί κάτι 

μας λέει nως ο nράκτορας της ΚΥΠ 

Κ.Πλεύρης δε θα άφηvε το τέκνο του να 

πάει χαμένο. 

11 • άλλων ναζnδων. 
τους σωσιες 

21/6/2001 
Το κέντρο τnς Αθήνας γεμίζει ελληνικές 

σημαίες, βυζαντινά λάβαρα, παπαδαριά 

με ράσα, γιαγιάδες με σταυρουδάκια, 

μπάτσους με πολιτικά, μπάτσους με 

στολές και ξυρισμένους ναζnδες, μετά 

από κάλεσμα τnς εκκλησίας για 

διαμαρτυρία για την απόφαση τnς μn 

αναγραφής του θρησκεύματος στις 

ταυτότητες. 

Στις βουλευτικές εκλογές του 2007, ο 

ΛΑ.Ο.Σ. και τα γουρούνια του μπαίνουν 

στη βουλή ... 

. . . 

: 

4. Άδωvιι; Γεωρyιάδnc; (πάντα 
είχαμε την απορία αν το Άδωνις 

είναι το καλλιτεχνικό του): 

Ι'νωστό παιδί του τηλεάστυ, 

υποστηρικτής ι<αι μάρτυρας 

υπεράσmσης του Κ.Πλεύρn για 

το βιβλίο του εναντίον των 

εβραίων και ιδιοκτήτης των 

εκδόσεων ελληνικά γράμματα, 

με πλούσιο ρεnερτόριο 

φασιστικών βιβλίων. Φυσικά 

ούτε αυτού του αρέσει να τον 

λένε φασίστα. 



Η προεκλογική περίοδος, εκrός απ' την αωθηηκή 

δοκίμασε και τα νεύρα μας . Αφενός όλο το 

χαρτομάνι για τον καλύτερο διαχειριστή των ζωών 

μας - αφετέρου η διάχυση όλου του ρατσιστικού 

δηλητηρίου με τη μορφή προγραμμαηκών θέσεων 

και ιλουστρασιόν φυλλαδίων ήταν κομμάη της 

μετά-τ ο-καλοκαίρι περιόδου. 

Ευτυχώς για μας, την αισθητική μας και το καλό 

του τόπου διάφοροι (μεταξύ αυτtδ-v κι εμείς) 

κινητοποιήθηκαν κάνοντας λιγάκι πιο υποφερτό 

τον Σεmέμβρη μας. Οι σκατόφατσες του ΛΑ. . 
αντιμετωπίστηκαν μ' όλα τα όπλα της κριτ·ιnιe,..,.,.......~ 

Σ τn συνέχεια επιστρατεύτnκε n τέχvn 
[RoHing Stonε>s: Paint ίt B1ack!] 

(λεnτομέρεια anό διακοσμnτrκri nαρέμβασn 

στο δικnyορικό και εκλογικό γραφείο του 

Αθανασίου Πλεύρn, γ10υ του μnαμnά του .. .) 

• 

Σ τnν αρχή χρnσψοποιήθnκαν 

.λαϊκές χειρονομίες 

(τυnωμένες σε 1100 φύλλα χαρτιού και 
εκτεθειμένες σε κεντρικά σnμεία τnς 

nόλnς ... ) 

Ακο.λούθnσε μονομαχία στο ρινγκ 

τωνlωαvvivωv 

(ντόnιος aντιφασίστας ρίχνει με 

χαρακτnριστικri ευκολία στο ταξικό 

καναβάτσο τον μnοξέρ - nρόεδρο .. ) 

Σ το τέλος μας έπιασε το 

οικολογικό ... 

( στn φωτογραφία τόνοι άχρnστου 
χαρτιού μαζεύονται σε κατάλλnλα 

δοχεία nροκεrμένου να ανακυκλωθούν 

και να γίνουν κάτι χρr'ισrμο: αναμένουμε 

τα κωλόχαρτα ... ) 



~c 
a f~i 
Ρ L ~ .. r τ-11 
~ tj il 
περίληψη 

' προηγουμενων: 

Ο J lραχλ ής ο μικρός 
φασίrιτας μ;η:ρ~ι·ί>ιι το 

θησ~ίο μ~ την ομ6νοια 
χαι την <l.ntil'<\ 
συ να ι1λία μι πα νηγ1ψι 

της εθνιχrις 
ι\ χολοιΊθως εφορμι'~ 

μ~τr-tξ1> των 

αντιφαrιιστιJν με το 

κασκ<)λ α νι'ι χrί(!Cι.ς και 
φων(~ζοντας ··~εν θα 

γίνεις έλληνας ποτr-· 

Κατι'ι τη διάρκεια 

της απονεΥοημένης 

του ενέργειας. ο 
Ι1 ρακλrις αποκτά 
ορ{}οπεδικό κολάρο 

τελευταίας 

τεχνολογίας κα ι χάνε ι 
τη ζηλευττι ?)ουληά 

στην οιχοδομ·ή. απ· 

όπου δεν {}α λείψει σι: 

κανέναν. 

Αλλά έχει σ καφ()ς 

γυρίσματα ... 
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