
antifa [i]antifa [i]antifa [i]
έντυπο δρόμου, #14, οκτώβρης ‘12

antifa-i.gr

Πολλοί και πολλές από εσάς θα αναρωτήθηκαν: «που στο διάολο 
βρήκε 450.000 ψήφους η νεοναζιστική Χρυσή Αυγή;». Η πραγ-
ματικότητα είναι πως δε χρειάστηκε να ψάξει και πολύ! Η άκρα 
δεξιά στην ελλάδα έχει ιστορική παρουσία πάνω από 80 χρόνια 
και ήταν παρούσα –σαν κοινωνικές συμπεριφορές- ακόμα κι όταν 
οι φορείς των θέσεων της είχαν χαθεί στον αχταρμά των ψηφο-
φόρων των και καλά δημοκρατικών κοινοβουλευτικών κομμάτων. 
Και εξηγιόμαστε: πόσοι εκδιώχθηκαν από τον κρατικό μηχανι-
σμό κατά την αποχουντοποίηση; Πόσοι παρέμειναν πιστοί στο 
βασιλιά, πόσοι αναπολούσαν τον Παπαδόπουλο ή τον Μεταξά ή 
τους Ταγματασφαλίτες, πόσοι συντηρητικοί-σκοταδιστές υπάρ-
χουν στις εκκλησίες και στα κατηχητικά, πόσοι καυλώνουν με τις 
παραλλαγές και τις μπατσοστολές, πόσοι εν τέλει είναι οι μπά-
τσοι και οι στρατιωτικοί που ψηφίσαν Χρυσή Αυγή; Σας βγαίνει 
τώρα το νούμερο; Ε;

Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι αυτοί που, σε καιρούς συστη-
μικής κρίσης, φοβούμενοι κάποια κοινωνική αναταραχή που 
ενδεχομένως προκαλέσει η φτώχεια και ο αποκλεισμός, πιέζουν 

για πιο δραστικές λύσεις ώστε να εξασφαλιστεί η ιδιοκτησία και 
τα προνόμιά τους. Πάρτε για παράδειγμα τους καταστηματάρχες 
που διαλαλούν πως για την πτώση του τζίρου τους φταίνε οι μετα-
νάστες μικροπωλητές  ή οι πολλές διαδηλώσεις και όχι το ΙΚΕΑ. 
Αλλά είναι και άλλοι: όλοι αυτοί και αυτές που χρόνια τώρα 
ξεχάσανε τι θα πει συλλογική ανταγωνιστική στάση ώστε να πετύ-
χουν καλύτερους όρους για τη ζωή τους και τώρα ξερογλύφονται 
πίσω από τους ναζήδες, πιστεύοντας πως αυτοί θα είναι οι νέοι 
δυνατοί παίχτες του καινούριου πολιτικού σκηνικού. Υπάρχουν 
και οι ξεφτιλισμένοι που ψηφίσανε επειδή τους δώσανε ένα μπα-
ξίσι ή τους μοιράσανε ένα πεπόνι και 2 πακέτα μακαρόνια, ξεπέ-
φτοντας ακόμα περισσότερο από εκεί που βρισκότανε παλιότερα, 
που –τουλάχιστον- ξεπουλούσαν την ψήφο τους (και τους σογιού 
τους…) για έναν διορισμό της μονάκριβης θυγατέρας τους. Μην 
ξεχνάμε και τους αρκετούς μαθητές που για πρώτη φορά ψηφί-
σανε ή κάποιους από τους λίγο μεγαλύτερους, που ταυτίστηκαν 
με την εικόνα του ατρόμητου νεοναζί μαχητή που τρώει σίδερα 
και κλάνει ρινίσματα, σαν μια προέκταση του Second Life εαυτού 
τους. Οι τελευταίοι όλων είναι αυτοί που ανήκουν στο συνάφι των 



ανθρώπων με τα χεσμένα –απέναντι στην εξουσία- βρακιά, που φαντασιωνό-
ταν πως ο χρυσαυγίτης θα μπει στη βουλή για να πραγματώσει τον ακατά-
σχετο λαϊκό τσαμπουκά δέρνοντας τους «πουλημένους πολιτικούς» (καλά ε, 
ουρά κάνουν τα εκαβ έξω από τη βουλή 5 μήνες τώρα…), αυτούς δηλαδή που 
οι ίδιοι ψήφιζαν τόσα χρόνια και που –ακόμα και αυτό το καλοκαίρι- τρέχανε 
να τους σφίξουν το χέρι όταν ερχόταν στο πανηγύρι του χωριού τους. 

Όλοι οι παραπάνω δεν ήταν ξένοι με τις θέσεις της Χ.Α.. Ακόμα κι αν την 
ψήφισαν για πρώτη φορά, τα περιεχόμενα της πολιτικής της τους ήταν 
πασίγνωστα: ρατσισμός και εκμετάλλευση των μεταναστών, πατριωτισμός, 
εθνικισμός, πατριαρχία, μιλιταρισμός, θρησκευτικός σκοταδισμός, μάτσο 
συμπεριφορές, εθνοχουλιγκανισμός και τσογλανιά. Ένα μίγμα θέσεων και 
στάσεων που διαπερνούν κάθετα και οριζόντια τον ελληνικό κοινωνικό σχη-
ματισμό. Απλά η Χ.Α. ήρθε και έπαιξε μπάλα σε ένα πολιτικό γήπεδο που οι 
κανόνες του ήταν κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα της από τους, υποτιθέμε-
νους, δημοκράτες εχθρούς της.

Αλλά η Χ.Α. δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα κρατικά και μιντιακά πριμο-
δοτούμενο κόλπο που δείχνει τα δόντια του νέου ολοκληρωτισμού απέναντι 
σε όσα κοινωνικά κομμάτια ενδέχεται να αμφισβητήσουν την καπιταλιστι-
κή κανονικότητα. Είτε πρόκειται για τις νεανικές υποκειμενικότητες που 
στροβιλίστηκαν στην εξεγερτική χαρά του δεκέμβρη ’08, είτε πρόκειται για 
τους μετανάστες που θα αποπειραθούν να ξεφύγουν από τα διπλά δεσμά της 
εκμετάλλευσης από τα αφεντικά και τη χειραγώγηση από τις υποταγμένες 
ηγεσίες των κοινοτήτων τους, ή ακόμα για τους περισσευάμενους της καπιτα-
λιστικής αναδιάρθρωσης που θα αγωνιστούν έξω από και ενάντια στη σχέση 
κεφάλαιο, η αντιμετώπιση θα πρέπει να φαντάζει ξεκάθαρη. Το κράτος και 
οι λακέδες του μας φωνάζουν: «καθίστε καλά γιατί θα αμολύσω τα pitbull». Η 
Χ.Α. είναι το άλλοθι της ολοένα και δεξιότερης πολιτικής ατζέντας. Οι δολο-
φονημένοι από τα μαχαίρια της μετανάστες κάνουν την κρατική πολιτική για 
στρατόπεδα συγκέντρωσης να φαντάζει με μετριοπαθή-ανθρωπιστική λύση 
του «προβλήματος». Οι κυνηγημένοι από τα τάγματα εφόδου μετανάστες 
μικροπωλητές μετατρέπουν τα καθίκια της δημοτικής αστυνομίας σε καλοκά-
γαθους κρατικούς λειτουργούς που «απλά εφαρμόζουν το νόμο».

Η Χ.Α. είναι ακόμα πολλά. Είναι τα λεφτά από την ΚΥΠ, είναι τα κολλη-
τιλίκια με τους απριλιανούς, είναι οι βόμβες σε σινεμάδες τα πρώτα χρόνια 
της μεταπολίτευσης, είναι οι χορηγίες από την εκκλησία της ελλάδος, είναι 
η συμμετοχή στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα, είναι τα πεσίματα σε αγωνιστές 
και χώρους του κινήματος, είναι οι πορτιέρηδες και η μαφία της νύχτας, είναι 
τα δουλεμπορικά παραμάγαζα-γραφεία ευρέσεως εργασίας, είναι οι εταιρίες 
security και η νομιμοποίηση της παροχής προστασίας.

Η Χ.Α. μπορεί να γίνει όσα περισσότερα εμείς της επιτρέψουμε να γίνει…

Αντιφασιστική επίσκεψη στο μαγαζί του κ. έξαρχου. Στην 
έγχρωμη φωτογραφία -όπως τη βρήκαμε στο Indymedia- 
φαίνεται καθαρά το σύνθημα στη βιτρίνα “πόλεμος στους 
υποστηρικτές του φασισμού”. Από κάτω η προκύρηξη 
-στο ίδιο post στο Indymedia- εξηγεί τους λόγους της 
επίσκεψης.

Ο Ηπειρωτικός Αγώνας (πάνω) μας ενημερώνει 
για τον αυξημένο τζίρο των βουλκανιζατέρ στην 

περιοχή της Νεοκαισάρειας... ενώ ο Πρωϊνός 
Λόγος (κάτω) επιδεικνύει το ενδιαφέρον του για το 

ρεπορτάζ γύρω από το χώρο της υγείας...

Ο Π. Μπούρχας χτυπάει ρεκόρ παγκόσμιας δημοσιότητας μετά τη φαεινή 
ιδέα που είχε να φιλοξενήσει τηλεφωνικώς τον Ηλία Κασιδιάρη για να 

αναπτύξει το πρόγραμμα της ΧΑ για την οικονομία. Αντιφασίστες/στριες 
αυτο-προσκλήθηκαν σε επόμενη εκπομπή και ανέπτυξαν τις απόψεις τους 

για το στήριγμα της ντόπιας γαλακτοκομικής παραγωγής...



Καλά νέα από Άρτα μεριά...
Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου. Την ώρα που στους δρόμους της Άρτας οι απεργοί φώναζαν 
συνθήματα ενάντια στην επιβαλλόμενη εξαθλίωση 2 «παλικαράκια» με μπλούζες χρυσή 
αυγή μπαινόβγαιναν απο δημαρχείο στο Α.Τ να πρωτοκολλήσουν υπόμνημα-καταγγελία το 
οποίο κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο.
Το κείμενο παρουσιάζει τις ρατσιστικές καταγγελίες που έχει δήθεν δεχτεί ο υποψήφιος 
βουλευτής Γαλαζούλας και άλλα ευφάνταστα σενάρια που έχουν κατά την Τ.Ο. Χρυσής 
Αυγής Άρτας φέρει σε απόγνωση τους έλληνες εμπόρους και μικροπωλητές, και καταλήγει 
στο ότι θα βρίσκονται στο χώρο του παζαριού για να βεβαιώνονται ότι οι κάθε είδους 
μπάτσοι θα κάνουν σωστά την δουλειά τους.

Από την κίνηση αλλά και απο το κείμενο φαίνεται ξεκάθαρα, πώς τα αποβράσματα του 
φασιστοσυφερτού με το πρόσχημα και την βοήθεια της «δημοκρατίας» (δημαρχαίους και 
αστυνομία δημοτική ή κρατική) ψάχνουν τρόπους να νομιμοποιήσουν το νταβατζιλίκι, τα 
ρατσιστικά πογκρόμ και την συμμετοχή τους στον έλεγχο των τοπικών κοινωνιών.
 
Τετάρτη απόγευμα  γίνεται μοίρασμα του κειμένου της Αντιφασιστικής Συσπείρωσης 
Άρτας μέσα στον χώρο του παζαριού στους πάγκους και τους εργαζόμενους.

Πέμπτη 27 Σεπτέμβρη 7:00μμ
Η Πορεία  80 ατόμων περίπου ξεκινά έξω από το Εργατικό Κέντρο Άρτας με πανό που 
γράφει “Η ΑΓΝΟΙΑ ,Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ”
και φτάνει στον εξωτερικό χώρο του εκθεσιακού κέντρου.
Εκεί η παρέμβαση πλαισιώνεται και από επιπλέον άτομα, καθώς παρευρίσκονται και 
άλλες συλλογικότητες που μοίρασαν αντιφασιστικά  κείμενα.
Φωνάζονται αντιφασιστικά συνθήματα σε όλη την διάρκεια της παρουσίας μας στον 
χώρο και παραμένουμε στο χώρο αρκετά μετά την τελετή έναρξης του παζαριού 
μοιράζοντας το κείμενο.
Με την λήξη της παρέμβασης στο εκθεσιακό κέντρο τα συνθήματα και ο 
αντιφασιστικός παλμός  μεταφέρονται στους κεντρικούς δρόμους και πεζοδρόμους 
της πόλης καταλήγοντας πάλι έξω από το Εργατικό Κέντρο γύρω στις 9:45μμ [...]

4ον  είμαστε παρόντες και παρούσες στους δρόμους στις πλατείες και τις γειτονιές 
ενημερώνοντας την τοπική κοινωνία για τον φασισμό, γνωστοποιώντας ότι κάποιοι 
είναι έτοιμοι να αντισταθούν σε αυτόν.

5ον  ο φασισμός δεν τσακίζεται μόνο κάνοντας ζάπινγκ, σχολιάζοντας στο 
διαδίκτυο, στέλνοντας καταγγελίες και δυσανασχετώντας, αλλά  και με την 
καλλιέργεια της συνείδησης, την πραγμάτωση της αλληλεγγύης, την αυτό-
οργάνωση, την παρουσία και την δράση στον δρόμο και την κοινωνία.

6ον  ο αντιφασισμός δεν είναι «δουλειά» κάποιων «αρμοδίων» ή «ειδικών» 
αλλά  θα πρέπει να είναι υπόθεση και καθήκον όλων όσων θέλουν να ζήσουν  
με αξιοπρέπεια. [...]

αντιγραφή από κείμενο-ενημέρωση της Αντιφασιστικής Συσπείρωσης Άρτας



Για εμάς ο βιασμός ανήκει στην κατηγορία των πράξεων που επιβάλλονται στο άλλο 
άτομο χωρίς τη θέληση και την συγκατάθεση του. Ίσως μάλιστα, να αποτελεί μια από 
τις πιο ακραίες μορφές επιβολής. Εμείς ως τέτοια την αρνούμαστε και της εξαπολύου-
με επίθεση, ασχέτως φυλετικών ή εθνικών χαρακτηριστικών του θύτη. Ούτε κάνουμε 
διακρίσεις όσον αφορά στο θύμα. Διακρίσεις που ξεκάθαρα γίνονται από το κράτος 
και τα media αυτής της χώρας.

Μέσα στο καλοκαίρι που μας πέρασε, παρακολουθήσαμε όλοι καρέ-καρέ την εξέλιξη 
της υπόθεσης του βιασμού της 15χρόνης στην Πάρο, από τον μετανάστη - “τέρας” 
(φράση που χρησιμοποιήθηκε  από  τα καθεστωτικά  media) ασιατικής καταγωγής. 
Καθώς και την προσπάθεια, μέσω διαδικτύου, ρατσιστών και φασιστών να οργανώ-
σουν πογκρόμ και επιθέσεις κατά μεταναστών της ίδιας εθνικότητας. Από την άλλη, 
στα ψιλά γράμματα πέρασαν αντίστοιχα περιστατικά βιασμών από έλληνες υπηκόους. 
Τίποτα, λοιπόν, δεν ακούσαμε για το γνωστό 65χρόνο επιχειρηματία από το Αγρί-
νιο που βίαζε τη 15χρονη συγχωριανή του. Αλλά ούτε και για τον 63χρονο από την 
Καβάλα που βίαζε επί 3 χρόνια την 9χρονη αλλοδαπή εγγονή της γυναίκας του. Ούτε 
όμως, για τον γυμναστή -σύζυγο υποψήφιας βουλευτή της χρυσής αυγής- στην Ιεράπε-
τρα, που κατηγορήθηκε ότι επί χρόνια ασελγούσε σε βάρος μαθητριών του. Ακούσαμε 
μήπως τίποτα για τον 35χρόνο ΕΚΑΜίτη που συνελήφθη για κύκλωμα παιδεραστίας; 
Μπααα, τίποτα από αυτά δεν έγινε καθημερινότητα στα δελτία των 8 ή στις εφημερί-
δες. Φυσικά και δεν υποστηρίζουμε ότι θα μπορούσε να γίνεται διαφορετικά. Και δεν 
πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να είναι άλλη η αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων, 
των ελλήνων δηλαδή θυτών. Καθότι τύποι με αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν 
αιμοδότες αυτού του συστήματος: άνδρες, έλληνες, οικογενειάρχες, ευυπόληπτοι 
πολίτες, τροφοδότες της βιομηχανίας του sex και της πορνογραφίας, οι ψηφοφόροι, 
πολυαγαπημένοι πελάτες του καπιταλισμού και του κράτους.

Ταυτόχρονα, με μια άλλη αφορμή, καταδείχτηκε η στρατηγική επιλογή του κράτους 
να προσφέρει προστασία στους υποστηρικτές του, αν και θύτες, και να εξοντώνει τους 
περιττούς, αν και θύματα. Αναφερόμαστε στη ναζιστικού τύπου διαπόμπευση και 
φυλάκιση των εκδιδόμενων οροθετικών.

Η περίπτωση της Πάρου ήταν μια ευθεία προσπάθεια να εμπεδωθεί η φιγούρα του 
μετανάστη-βιαστή, ενώ η υπόθεση των οροθετικών ατόμων μια συντονισμένη ενέρ-
γεια για να εμπεδωθεί η φιγούρα της μετανάστριας-«υγειονομική βόμβα». Και στις 2 
περιπτώσεις το υπό απειλή υποκείμενο είναι ο έλληνας και η ελληνίδα, φέρνοντας το 
κράτος στη θέση του προστάτη από τους εθνικούς κινδύνους. Η επανανοηματοδοτη-
μένη με νέα περιεχόμενα εθνική ενότητα, αποτέλεσε την αφορμή να βρεθούμε με την 
αυτόνομη πολιτική ομάδα «Ταπί και Ψύχραιμες» καθώς και με άλλους αντισεξιστές 
συντρόφους και να κουβεντιάσουμε επί του θέματος. Αποτέλεσμα αυτού ήταν μια 
αφίσα, ένα κείμενο και μια παρέμβαση με μικροφωνική στις 20/06/2012.  Όλο το 
κείμενο στην ιστοσελίδα μας antifa-i.gr.



Τον απρίλη, μετά την προκύρηξη των εθνικών εκλογών, πρώτο θέμα στη δημόσια ατζέντα ήταν 
οι μετανάστες. Διαρκώς αναφερότανε σε αυτούς σαν το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας 
με τις προεκτάσεις του να φτάνουν σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας του έλληνα. Στη 
διπλανή σελίδα αναφερθήκαμε σε δυο τέτοιες πτυχές, την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. 
Για το “πρόβλημα” τοποθετήθηκε μέχρι και η κουτσή μαρία. Η ΠαΣοΚάρα τη βγήκε όμως από 
τα δεξιά σε όλους και δια στόματος Χρυσοχουντίδη ανακοίνωσε τη δημιουργία στρατοπέδων 
συγκέντρωσης μεταναστών. Εμείς μαζί με τους Ταπί και Ψύχραιμους και πρωτοβουλία από 
την ΕΣΕ Ιωαννίνων τυπώσαμε και κολλήσαμε τη διπλανή αφίσα! Φυσικά και δε σταματάμε εκεί...
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Με τη διαφαινόμενη εκλογική άνοδο των ναζί και τις εκλογές προ των πυλών συναντηθήκαμε 
με τους Ταπί και Ψύχραιμους και πρωτοβουλία από την ΕΣΕ Ιωα-ννίνων, αλλά και αντιφασίστες/
στριες από την αριστερά και την αντιεξουσία και φάγαμε τα σωθικά μας με πολύωρες συνελεύσεις 
αναλύοντας το φασιστικό φαινόμενα. Οι κόποι μας καταγράφηκαν σε μια 16σέλιδη μπροσούρα, με 
τον τίτλο “NO PASARAN” την οποία μοιράσαμε σε 10,000 αντίτυπα πόρτα-πόρτα στην πόλη και σε 
επιλεγμένα χωριά της περιοχής, λίγο πριν τις πρώτες εκλογές. Στις 8 Ιουνίου καλέσαμε και εμείς 
σε αντιφασιστική διαδήλωση όπου συμμετείχαν και άλλες αριστερές πολιτικές δυνάμεις. Η πορεία 
είχε πάνω από 700 άτομα, με τους πιο αισιόδοξους να μιλάνε για 1000 άτομα όταν περνούσαμε 
από την αγορά. Η πορεία πέρασε έξω από το μαγαζί γνωστού φασίστα υποψηφίου με τη ΧΑ, έξω 
από το παλιό Χατζηκώστα όπου στις 26/05/12 η αστυνομία αποπειράθηκε -χωρίς επιτυχία- να 
εκδιώξει μετανάστες από τα κατειλημμένα σπίτια τους, αλλά και από την Καλούτσιανη όπου λίγες 
μέρες πριν είχε διαπραχθεί ρατσιστική επίθεση εναντίον πακιστανών εργατών. Τα μηνύματα της 
διαδήλωσης ήταν πολλά και προς πάσα κατεύθυνση...

Μας έχουν ζαλίσει οι φασίστες με την παλικαριά και την ανδρεία. Μας τα έχουν πρήξει με την 
ηθική του εθνικιστή που δεν κρύβεται και στέκεται πάντα στην πρώτη γραμμή...
Με τον Χρήστο Παππά τα πράγματα δεν γίνανε ακριβώς έτσι. Ζούσε από το 1997 στα 
Γιάννινα και η πολιτική του ταυτότητα έγινε -αναγκαστικά- γνωστή μετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων των εκλογών. Πρώτος στο επικρατείας της ΧΑ και τωρινός μαϊντανός στα 
κανάλια, τα μάζεψε άρον άρον για Αθήνα κλείνοντας και το μαγαζί του (COCOMAT) σε μια 
νύχτα. 15 ολόκληρα χρόνια κρυμμένος, 15 χρόνια σιωπής. Ούτε στην πρώτη γραμμή, ούτε 
πουθενά. Μόνο δημόσιες σχέσεις για να πουλάει το μαγαζάκι του, φτιάχνωντας το προφίλ του 
εναλλακτικού επιχειρηματία συνάπτωντας συνεργασία μέχρι και με την ΕΛΕΠΑΠ. Άμα είναι για 
χρήμα οι ναζί το παίζουν μέχρι και ευαίσθητοι για τους αναπήρους και δείχνουν να ξεχνούν 
-προσωρινά- την αγάπη τους για τον Καιάδα. Εμάς όμως μας αρέσει το φως. Βγάλαμε λοιπόν 
τη φατσούλα του αρχιναζί σε αφίσα, στο φως της δημοσιότητας. Για την πολιτική μας επιλογή 
βάλαμε και τις υπογραφές μας από κάτω... 
Αυτό θα πει “αναλαμβάνω την ευθύνη” για τα πολιτικά μου πιστεύω, κυρ Χρήστο μας...

Αυτό θα πει πολιτική παρρησία...



//////////////////////////////////////////////////////////
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Όλοι οι λακέδες του συστήματος ουρλιάζουν καθημερινά για τους μετανάστες. Θεωρούν πως καμιά θέση 
δεν έχουν στην κοινωνική σφαίρα και πως όταν δε δουλεύουν για εξευτελιστικούς μισθούς θα πρέπει 
να είναι μαντρωμένοι και αόρατοι. Οι “ντόπιοι από όλο τον κόσμο” είχαν μια άλλη άποψη. Το σάββατο 
23/06/12, μια εβδομάδα μετά τις εκλογές, φέρανε το “πρόβλημα” στην κεντρική πλατεία της πόλης. Για 
να σκάσουν όλοι οι ρατσιστές διοργανώθηκε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με εισήγησεις από τους ανή-
λικους πρόσφυγες από το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Κόνιτσας, από μετανάστες μικροπωλητές 
και δικηγόρο. Ακολούθησε πάρτυ 
για την οικονομική ενίσχυση των 
ανήλικων προσφύγων. Στο peak 
της εκδήλωσης περίπου 200 άτομα 
είχαν κατακλύσει την κεντρική 
πλατεία. Η συλλογή κειμένων -που 
περιλαμβάνει και τις εισηγήσεις- 
μπορεί να βρεθεί στο site μας 
antifa-i.gr

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ΠΟΛΥ
ΧΡΩΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ

αντιγράφουμε από το κείμενο αυτοπαρουσίασης του Πολύχρωμου Πίνακα:“[...] Η εκμάθηση ελληνικών στους μετανάστες χρειάζεται για να επικοινωνήσουν με φίλους καιγνωστούς, για τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτωντους από το κράτος και το εκάστοτε αφεντικό τους, για να κάνουν μια σειρά από δουλειές, για ναείναι ισότιμα μέλη αυτής της κοινωνίας. [...] Αποφασίσαμε λοιπόν τη δημιουργία της ομάδας «Πολύχρωμος 
Πίνακας» για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, χωρίς αμοιβή, στους μετανάστες. Στόχος μας 
είναι η ισότιμη αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και δασκάλων, καθώς δεν αποδεχόμαστε την ιεραρχία 
που υπάρχει στα συμβατικά σχολεία. Με γνώμονα αυτά τα χαρακτηριστικά καλούμε όποια/ον θέλει να 
συμμετάσχει σε αυτό το εγχείρημα με τον τρόπο που θεωρεί ότι μπορεί να συμβάλει.[...]”μπορείτε να τους στείλετε email στο polichromospinakas@gmail.com

///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////

//////////

Για το Ξυπόλυτο Τάγμα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Για να εναντιωθείς στον πόλεμο δε φτάνουν 
μόνο τα λόγια. Χρειάζεται πράξεις. Για αυτό και οι σύντροφοι -δημόσια και πολιτικά- εναντιώνονται 
στο σύνολο του στρατού, ως θεσμού που διαιωνίζει την πολιτική κυριαρχία των αφεντικών. Δεν 
στέκονται μόνο στο μερικό ζήτημα της στράτευσης, αλλά προσεγγίζουν το στρατό συνολικά, 
ως μηχανή παραγωγής θανάτου. Για δεύτερη χρονιά, φέτος, διοργανώσανε αντιμιλιταριστικές 
εκδηλώσεις για να προωθήσουνε το πρόταγμα της ολικής άρνησης στράτευσης. Η φετινή εκδήλωση 
είχε θέμα τους “αγώνες ενάντια στο στρατό στην Τουρκία” και την εισήγηση έκανε τούρκος  αρνητής 
στράτευσης. Επίσης, στη συναυλία έπαιξε και ένα συγκρότημα από την Ιστανμπούλ (Bandista). 
Αυτά τα δύο στοιχεία φανερώνουν ξεκάθαρα πως ο αντιμιλιταρισμός δεν μπορεί να είναι ξέχωρος 
από το διεθνισμό. Η κορυφαία ίσως στιγμή των εκδηλώσεων ήταν η από μικροφώνου δημόσια 
δήλωση άρνησης στράτευσης ενός μέλους του Ξ.Τ.. Ο σύντροφος συνυπέγραψε τη δήλωση του 
παρέα με 2 αρνητές από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραθέτουμε τη δήλωση τους αυτούσια δίπλα. 
Το Ξυπόλυτο Τάγμα εξέδωσε λίγο πριν τις εκδηλώσεις και μια 48σέλιδη μπροσούρα σχετικά με το 
στρατοδικείο του ολικού αρνητή στράτευσης Γεράσιμου Κορωναίου, του οποίου το στρατοδικείο 
είχε γίνει στα Γιάννινα στις 13/12/2011. Την μπροσούρα μπορείτε να την προμηθευτείτε στη 
φυσική της μορφής είτε από τον Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Χώρο, 
είτε από την Κατάληψη Αντιβίωση. 

Σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να την κατεβάσετε από το xupolutotagma.squat.gr 
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Κληθήκαμε να υπηρετήσουμε στο στρατό σε μία περίοδο κρίσης και έντονων κοινωνικών και οικονομικών αντιθέσεων. Από καιρό 
είχαμε πάρει θέση με τη συμβολή μας στην ανάπτυξη των κοινωνικών αντιστάσεων σε κάθε γειτονιά, χώρο εργασίας και απέναντι σε 

κάθε προσπάθεια υποταγής της νεολαίας και τον υποτελών κοινωνικών ομάδων. Όμως, σήμερα, όταν παράλληλα παρατηρείται άνοδος 
της ακροδεξιάς ρητορικής, είναι αναγκαίο όλοι μας να διατηρήσουμε ζωντανή την αξιοπρέπειά μας και να ενισχύσουμε, 

με την πρακτική και το λόγο μας, τον αγώνα απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας, 
σε κάθε έκφανση της ζωής μας.

Όταν ήρθε, λοιπόν, και σε εμάς το χαρτί της κατάταξης στο στρατό, δεν μπορούσαμε παρά να αρνηθούμε να καταταγούμε. Ο λόγος 
της έμπρακτης τοποθέτησης μας απέναντι στο στρατό και τον μιλιταρισμό είναι σαφής. Ο στρατός αποτελεί ένα από τα κύρια όργανα 
των κυρίαρχων για να διαιωνίζουν την αναπαραγωγή της εξουσίας τους. Εκτός από εργαλείο επέκτασης του κεφαλαίου στο εξωτερικό 
αποτελεί και το κύριο εργαλείο των κυρίαρχων τάξεων στο εσωτερικό, προκειμένου να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη εκμετάλλευση 

των υποτελών. Αρνούμαστε να αποτελέσουμε τον «εγγυητή» του ελληνικού κεφαλαίου στην επέκτασή του 
(κι ας προσπαθούν να περιγράψουν αυτή τη διαδικασία με ελκυστικούς όρους όπως «επενδύσεις», «οριοθέτηση ΑΟΖ» κτλ.) 

αλλά και να μετατραπούμε σε εν δυνάμει καταστολείς των εκμεταλλευόμενων, 
δηλαδή του ίδιου μας του εαυτού.

Η υποχρεωτική κατάταξη, ειδικά σήμερα που το κράτος επιστρατεύει τη ρητορική περί εσωτερικών εχθρών και μετατρέπεται σε κρά-
τος έκτακτης ανάγκης, εντείνει τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των εκμεταλλευόμενων όλου του κόσμου και μολύνει το κοινωνικό 
σώμα με τις ιδέες του εθνικισμού, ρατσισμού, σεξισμού, του ατομικισμού και της τυφλής υπακοής. Η δικιά μας θέση ωστόσο, στον 

κοινωνικό ανταγωνισμό βρίσκεται στη μεριά των εκμεταλλευόμενων, αυτών που παράγουν τον πλούτο αυτού του κόσμου και όχι στη 
μεριά των κυρίαρχων. Συνεπώς, η άρνηση να υπηρετήσουμε αυτό το θεσμό είναι αξιακή μας τοποθέτηση, καθώς ο στρατός παράγει τη 

βαρβαρότητα και την κτηνωδία του πολέμου και συντηρεί τις υφιστάμενες κοινωνικές σχέσεις 
σε βάρος του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας.

Συγχρόνως, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όταν ολοένα και μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας οδηγούνται στην εξαθλίωση, θεω-
ρούμε προκλητικές τις υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες αποδεικνύουν τον πρωτεύοντα ρόλο του στρατού στη διασφάλιση 

της κοινωνικής ειρήνης και την καταστολή κάθε απόπειρας των εκμεταλλευόμενων για μια άλλη δικαιότερη κοινωνία. Από την πλευρά 
μας, το σαμποτάρισμα της «μιλιταριστικής μηχανής» αποτελεί σαφή ταξική-διεθνιστική επιλογή αλλά και 

υπεράσπιση των ιδεών της ειρήνης, ελευθερίας και της ισότητας μεταξύ των λαών.

Η επιλογή της ολικής άρνησης είναι κάθε άλλο παρά τυχαία. Στόχος μας δεν είναι να αποφύγουμε να πάμε στο στρατό (άλλωστε υπήρ-
χαν πολλοί πλάγιοι τρόποι για να το κάνουμε αυτό) αλλά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα μαζικό ανυποχώρητο κίνημα 
απέναντι στο κράτος και τους μηχανισμούς του σπάζοντας τη σιωπή τις κοινωνίας. Με αυτή μας την επιλογή δε στρεφόμαστε μόνο 

απέναντι στον ίδιο τον στρατό, αλλά και στη στρατιωτικοποίηση της καθημερινής μας ζωής, 
αναδεικνύοντας μαχητικά το δικό μας πρόταγμα, 

αυτό της αλληλεγγύης, του διεθνισμού, της αξιοπρέπειας και της κοινωνικής χειραφέτησης.

Άγγελος Δ. – Σωτήρης Κ. – Στέφανος Ν.
Γιάννινα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα




