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Γενάρης 1991: τα σχολεία όλης σχεδόν της χώρας είναι σε καταλήψεις για 

δύο ολόκληρους μήνες. Ο λόγος ένα νομοσχέδιο για την παιδεία που προ-

έβλεπε την πειθάρχηση των μαθητών, με την επαναφορά της ποδιάς και 

την επιβολή ενός συστήματος τιμωριών (point system) στους μαθητές 

«με ανάρμοστη συμπεριφορά». Στην Πάτρα, ακροδεξιοί τραμπούκοι του 

κομματικού μηχανισμού της κυβέρνησης ΝΔ, με αρχηγό τον Ι. Καλαμπόκα, 

εισέβαλαν σε κατηλειμμένο σχολείο και δολοφόνησαν τον καθηγητή Νίκο 

Τεμπονέρα. Ακολούθησαν διαδηλώσεις και εξεγέρσεις μαθητών και φοιτη-

τών στην Πάτρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

To 1991 ήταν μια περίεργη χρονιά. Η κρίση ήταν ήδη στο κατώφλι και οι 

κρατικές πολιτικές επιχείρησαν τότε να επιβάλλουν μέτρα παρόμοια με 

αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα: την υποβάθμιση των σχο-

λείων και των πανεπιστημίων, την υποτίμηση των μισθών κ.ά. Όμως, οι 

συνθήκες, στην ελλάδα και αλλού, δεν ήταν ακόμα ώριμες. Από τη μια, το 

λεγόμενο πολιτικό κόστος ήταν μια συνθήκη που βασάνιζε τους πολιτικούς, 

εξού και μια μαθητική εξέγερση αρκούσε για να ρίξει υπουργούς. Από την 

άλλη, ο ελληνικός καπιταλισμός πήρε παράταση ζωής μέσω της εκμετάλ-

λευσης των μεταναστών εργατών που άρχισαν τότε να έρχονται στη χώρα. 

Δυστυχώς, η συγκατάβαση των μεταγενέστερων συγκάλυψε το φόντο τού-

των των αγώνων: οι μαθητικές καταλήψεις του 1991 είχαν απέναντί τους 
την πρώιμη μορφή της σημερινής επίθεσης στην τάξη μας. Ήταν άρα με 

τον τρόπο τους προμήνυμα κινδύνου.

Δεν υπάρχει πιο συσκοτισμένη έννοια από αυτή του φασι-
σμού. Η αντίληψη που κυριάρχησε στις κοινωνίες μας μετά 
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υποτίμησε τον φασισμό ως 
μια παρέκκλιση στην ανθρώπινη ιστορική πρόοδο, με απο-
κλειστικούς αυτουργούς τους Γερμανούς ναζί. Ο φασισμός 
ταυτίστηκε σκόπιμα με ένα σύμβολο, τη σβάστικα. Οπότε, 
κατά την κυρίαρχη αυτή αντίληψη, η όποια αναβίωση του 
φασισμού στις μέρες μας έχει αυτουργούς τους νοσταλ-
γούς της σβάστικας· ενάντια στη σβάστικα αξίζει όλοι, ερ-
γάτες και αφεντικά, να αντιπαρατεθούμε. Ύπουλη, χοντρο-
κομμένη και απλοϊκή τούτη η άποψη, που εκφέρεται από 
όλες τις πάντες του πολιτικού κόσμου (δεξιές και αριστερές) 
δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια ξεδιάντροπη συμβολή στη 
λήθη της ιστορίας, στη λήθη του φασισμού. 
 Πρέπει επειγόντως να απαλλαγούμε από τη σύγχυση 
ανάμεσα στα σύμβολα και τις ιστορικές διαδικασίες. 
Ο φασισμός στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν ήταν οι 
ιδέες κάτι αποτρελαμένων ναζί. Ο φασισμός ήταν μια τα-
ξική πολιτική των αφεντικών του κόσμου μας. Αυτή η πο-
λιτική ήταν κοινή σε όλα τα κράτη, όχι μόνο στη ναζιστική 
Γερμανία, αλλά και στα κράτη που της αντιπαρατέθηκαν. 

Τα λεγόμενα δημοκρατικά καθεστώτα που πολέμησαν το γερμανικό 
κράτος δεν ήταν λιγότερο φασιστικά. Στη χώρα που ζούμε, ο φασι-
σμός ως ταξική πολιτική τσάκισε πρώτα τον εσωτερικό εχθρό, τους 
οργανωμένους εργάτες, και βύθισε στη φτώχεια τεράστιους πληθυ-
σμούς των κατώτερων στρωμάτων πολύ προτού εισβάλουν οι ναζί. 
Ο φασισμός, με άλλα λόγια, ήταν εκείνη η μακρόχρονη διαδικασία 
που καθώς τα κράτη πλακώνονταν μεταξύ τους για το μοίρασμα του 
κόσμου, οι πολιτικές απέναντι στους υπηκόους τους ακολουθούσαν 
έναν κοινό και απαρέγκλιτο κανόνα: την υποτίμηση και εξόντωση αυ-
τών που περισσεύουν. 
 Σήμερα ζούμε σε συνθήκες εκ νέου μοιράσματος του κόσμου. 
Και ακούμε ήδη το βρυχηθμό εκείνου του παλιού θηρίου. Με τη δια-
φορά ότι το θηρίο που αναβιώνει ξανά ως ταξική πολιτική των αρχό-
ντων δεν έχει πλέον σβάστικα στο κούτελο. Τα αφεντικά που έχουν 
κάνει τις ζωές μας να αξίζουν όλο και λιγότερο δεν φοράνε σβάστικα. 
Οι πολιτικές που μετατρέπουν τα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης 
σε μηχανισμούς αποκλεισμού και εξόντωσης δεν έχουν σβάστικα. Η 
αστυνομία που έχει γιγαντωθεί και περιπολεί στις πόλεις μας, ούτε 
αυτή έχει σβάστικα. Στις πύλες των στρατοπέδων συγκέντρωσης με-
ταναστών εργατών δεν θα βρούμε τη σβάστικα. Όχι, δεν έχει σβά-
στικα ο φασισμός στις μέρες μας. 

έκδοση της αντιφασιστικής συνέλευσης
AUTONOME ANTIFA 

για ηλεκτρονική επικοινωνία
autonome.antifa@yahoo.com

τa καρέ 
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Ελληνική φιλοξενία

Για το χαμόγελο του παιδιού
ή του εθνικού κορμού; 

Μέσα στο Νοέμβρη γράφτηκε άλλη μία λαμπρή σελίδα 

στην ιστορία της μεταναστευτικής πολιτικής του ελληνικού 

κράτους: 12 μετανάστες μεταξύ των οποίων παιδιά έως 

6 χρονών βρέθηκαν νεκροί κοντά στη Λευκάδα επειδή το 

πλοιάριό τους ναυάγησε. Τίποτα το πρωτότυπο στα παρα-

πάνω. Τέτοια περιστατικά είναι μέσα στην καθημερινή ρου-

τίνα της ελληνικής κοινωνίας από τη στιγμή που ο πρώτος 

μετανάστης εργάτης από τα βαλκάνια πάτησε το πόδι του 

PLANET
Άμα ψάχνεις το φασισμό 

κοίτα τη σβάστικα, εκεί που 

ξημερώνει μια χρυσή αυγή, 

γιατί επικεφαλής του κρά-
τους είναι αντιφασίστας 
πρωθυπουργός, το όνομα 

του οποίου θα γραφτεί με 

χρυσά γράμματα στην αντι-

φασιστική βίβλο: Α. Σαμαράς. 

Γιατί πέρα από το ότι πάταξε 

το φασισμό φυλακίζοντας 

κάτι γραφικούς χρυσαυγίτες 

βουλευτές έστειλε το αντιφα-

σιστικό μήνυμα να εξαπλωθεί 

παντού· να εμπεδωθεί καλά 

και ακόμα και η βάση της 

ελληνικής αστυνομίας δείχνει να το έχει καταλάβει. Έτσι, 

οι ατρόμητοι χωροφύλακες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έχουν 

ξεχυθεί σε όλες τις γειτονιές της αθήνας για να σώσουν τα 

τοπικά τυροπιτάδικα από την οικονομική καταστροφή, μόνο 

ενισχυτικά μπορούν να συνεισφέρουν στους περίεργους 

που επιμένουν να γράφουν αντιφασιστικά συνθήματα και να 

κολλάνε αφίσες. «Παιδιά, κολλήστε ό,τι θέλετε, αλλά εσύ, 

ίσιωσε την πινακίδα σου..», «Μα για ποιο λόγο να γράφετε 

αντιφασιστικά συνθήματα;», «Γιατί δεν κολλάτε στη γειτονιά 

σας, αφού δεν είναι κακό να κολλάς αντιφά αφίσες»: πραγ-

ματικές αποκρίσεις σε τυχαία συναπαντήματα…

σ’ αυτή τη βρωμερή γωνιά της ευρώπης στις αρχές του 

’90. Από τότε κιόλας μέχρι σήμερα, το ελληνικό κράτος  
μεθοδικά και με συνέπεια δολοφονεί μετανάστες στις 

όμορφες θάλασσές του και στα ένδοξα βουνά του, φρο-

ντίζει να κάνει κατανοητή την έννοια της φιλοξενίας όπως 

την εννοούν οι έλληνες στοιβάζοντάς τους σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης, τους προσφέρει σταθερή και εγγυημένη 

εργασία στη ζεστή αγκαλιά της μαφίας σε περιβάλλοντα 

όπως μπουρδέλα, γιαπιά και χωράφια. Η πλειοψηφία των 
ελλήνων είχε πολλά να αποκομίσει από αυτή τη δο-
λοφονική καθημερινότητα που ελάχιστοι θα βρεθούν να 

την καταδείξουν ως φασισμό γιατί «όχι, δεν έχει σβάστικα, 

κοιτάχτε προς χρυσή αυγή μεριά». Πάμε παρακάτω…

Το πολύμηνο αστυνομικό πογκρόμ που εξελίσσεται στους 

καταυλισμούς των ρομά έχοντας στο ενεργητικό του κάτι 

δεκάδες χιλιάδες προσαγωγές στα τμήματα για καταγρα-

φή, συχνά και σύλληψη, περνάει σταθερά στα ψιλά της 

επικαιρότητας αλλά η ιστορία με τη μικρή Μαρία τους έκα-

νε πρώτη είδηση, όχι προς όφελός τους φυσικά. Είναι η 
στιγμή που ο έλληνας σαν πρωτοκοσμικός παριστάνει 
τον σοκαρισμένο από την είδηση ότι το εμπόριο παιδιών 

πραγματοποιείται μέσα στους καταυλισμούς ενώ ξέρει 
πολύ καλά που να απευθυνθεί για να αποκτήσει κανένα 

κουτσούβελο, στη μαφία των ιδιωτικών κλινικών και των δι-

κηγορικών γραφείων. ·Ήταν μια καλή αφορμή αυτή η ιστο-

ρία για να τεσταριστούν τα ρατσιστικά αντανακλαστικά του 

εθνικού κορμού απέναντι σε αυτή τη μειονότητα και όσο για 

την τεράστια επιχείρηση καταγραφής και ποινικοποίησης 

των ρομά δεν φαίνεται να σκοτίζονται και πολλοί. Πουθενά 

ο φασισμός σε αυτή την ιστορία, «είπαμε, κοιτάχτε τη σβά-

στικα…».

Z00
Εαμ-ελας-αντιφα σαμαράς



tonoustaparaskinia: Καλά ε, μιλάμε για 
μεγάλη νική του αντιφά! Ο πρωθυπουργός 
μπαγλάρωσε τους φασίστες και από εδώ 
και μπρος θα ασχοληθούμε με σημαντι-
κότερα θέματα, όπως τα τελευταία μέτρα 
που μας επέβαλλαν οι βάρβαροι δανειστές 
μας!

metopofardiplati: ναι ρε σύντροφε! Η 
πίεση του λαού επιτέλους απέδωσε, το 
κράτος υπέκυψε και τσάκισε το θεριό του 
ναζισμού για λογαριασμό μας. Σωστός θρί-
αμβος της αριστεράς!

tonoustaparaskinia: καλά έκανα εγώ 
και ήμουνα σίγουρος ότι δεν χρειάζεται να 
ψάξεις πολύ για να βρεις χαϊβάνια που χά-
ψανε το στόρυ “αντιφασιστικό κράτος”, τι 
καιροί κι αυτοί!

metopofardiplati: τι εννοείς ρε μεγάλε; 
μας την λες; γιατί εγώ βλέπω τον Μιχαλο-
λιάκο φυλακή και αυτό μόνο ένα πράγμα 
μπορεί να σημαίνει: το κράτος αναγκάστη-
κε να εκπληρώσει τα δίκαια αιτήματα μας. 
Τα ρέστα είναι μπαρούφες...

tonoustaparaskinia: Μιλάμε για πραγ-
ματικό κολοσσό της πολιτικής διανόησης! 
Ωραίος ρε, όλα τα σημαντικά πρόσεξες. 
Μόνο που σου φύγανε κάτι μικρές λεπτο-
μέρειες....

metopofardiplati: Και καλά!

doubting_8omas: Ρε άσε τον παραμυθιασμένο και δώσε 
καμια πληροφόρια. Κι εμένα μου βρωμάει τίγκα η φάση, δεν 
παίζει κάτι αρπακτικά σαν τον καράφλα τον υπουργό Δημό-
σιας Τάξης και τον αχώνευτο τον ψηλό να ’χουνε καλούς 
σκοπούς για του λόγου μας. Αλλoύ θα ’ναι το κόλπο...

tonoustaparaskinia: Να και ένας άνθρωπος που δεν 
έχει χαζέψει τελείως. Λοιπόν η φάση έχει ως εξής: Όσο 
τα διάφορα πολιτικά μαγαζάκια λάνσαραν πολιτικές ανα-
λύσεις τύπου “νίκη της δημοκρατίας εναντίον των ναζί” 
είχε μπει ένα σχέδιο πολύ σημαντικότερο σε κίνηση. 
Άμα διάβαζες δηλαδή εφημερίδες, έβλεπες σε κάτι μι-
κρές στήλες κάτι να λέγεται για απομακρύνσεις Διοικη-
τών Αστυνομικών Τμημάτων, μεγαλοστελεχών της ΓΑΔΑ 
και υψηλόβαθμων ΚΥΠατζήδων. Τώρα θα μου πεις: και τι 
σχέση έχει αυτό; Περίμενε όμως και θα το πιάσεις. Πάμε 
πιο πίσω: Άμα κοιτάξεις τα λαμπρά παιδιά που απαρτί-
ζουν την Χρυσή Αυγή, βλέπεις το διανοητικό ισοδύναμο 
του ανθρωποπίθηκου. Άμα κοιτάξεις όμως λίγο καλύτερα 
έχει κι άλλα σημαντικότερα να δεις. Έχει για παράδειγμα 
την πολλάκις αποδεδειγμένη σχέση τους με τα διάφορα 
παραρτήματα της μαφίας. Τα μπραβιλίκια, τις προστασί-
ες, τα ναρκωτικά και βάλε ό,τι θες. Άμα κοιτάξεις δηλαδή 
μπορείς εύκολα να δεις αυτούς τους τύπους σαν την πο-
λιτική εκπροσώπηση ενός τμήματος της ελληνικής μαφί-
ας! Θες και παράδειγμα; Πιάσε την αγνή κυρία Σκορδέλη. 
Όχι ότι αμφισβητούμε το μίσος της για όποιον δεν έχει 
το ίδιο χρώμα ασχημόφατσα με την δικιά της, αλλά τα 
εκατόν σαράντα πέντε χιλιάρικα που βρέθηκαν στο σπίτι 
της, δεν μας πείθουν και πολύ ότι είναι για τσίχλες. Οπότε 

ποια ιδεολογία; Κι αυτή όπως κι όλοι τους σε παράνομες 
δουλειές είναι χωμένη. 

doubting_8omas: Καλά και οι τσέοι μ’ όλα αυτά τι σχέση 
έχουν;

tonoustaparaskinia: Αν έχουν λέει! Για σκέψου αδερφέ τι 
πα να πει ότι κάτι είναι παράνομο. Πα να πει ότι ο μόνος που 
μπορεί να το διαχειριστεί και να το επιτρέψει ή να το απα-
γορεύσει είναι ο μπάτσος. Δεν ξέρω για σένα, πάντως εγώ 
είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει ούτε ένα σκουπίδι με μπλε 
στολή που δεν θα γούσταρε να λούζεται στα φράγκα απλά 
και μόνο επειδή έχει την εξουσία να κάνει τα στραβά μάτια 
στις μπίζνες του οργανωμένου εγκλήματος που αφού είναι 
παράνομες είναι στην “δικαιοδοσία” του. Αυτό κάνουν και οι 
έλληνες αστυνομικοί. Επιτρέπουν, για να μην πούμε διευκο-
λύνουν και συμμετέχουν στις βρωμοδουλειές της μαφίας με 
αντάλλαγμα κάποια από τα φράγκα που βγαίνουν να πηγαί-
νουν προς το μέρος τους. Ε, άμα κάνεις τέτοια γνωρίζεσαι 
και με τα λαμπρά παιδιά της Χρυσής Αυγής -που αν δεν το 
’χω κάνει ακόμα ξεκάθαρο, είναι μαφιόζοι- και τους κάνεις 
υπαλληλάκια σου. Καλό ε; 

doubting_8omas: Ωραία βγάζει νόημα. Στην μπουζού 
όμως γιατί να καταλήξουν οι φασίστες; Κι οι μπάτσοι γιατι 
να απομακρυνθούν όπως ανέφερες;

tonoustaparaskinia: Άμα σε πείθουν τα προηγούμενα 
αυτό είναι ευκολάκι. Μες στην ελληνική αστυνόμια, απ’ όλα 
αυτά τα παραπάνω βγαίνουν κερδισμένοι και χαμένοι. Άλλοι 
με ένα μεγάλο κι ωραία κομμάτι της πίτας που λέγεται λε-
φτά από το παράνομο κεφάλαιο και άλλοι στην απ’ έξω. Δες 

Prosoxi anagnwstes!
Opos tha paratirisate, 

se auto to chat kanenas 
den vrizei kanenan,

oloi ferontai stous 
sunomilites tous sxedon 

anthrwpina, oloi vriskontai 
entos thematos kai sxedon 

oloi sumfonoun. Opote 
auto to chat einai profanws 

pseftiko, alli mia ipouli 
prospatheia twn antifadwn 

na perasoun tis anthellinikes 
tous apopseis,

sas to leme na to kserete! 
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το σαν έναν σιωπηλό πόλεμο μεταξύ δύο αντίπαλων στρα-
τοπέδων στο εσωτερικό του κράτους. Πόλεμο που πρέπει 
να τελειώνει για να απαλλάγει το κράτος από εσωτερικές 
σκοτούρες και να προχωρήσει στα μεγαλεία που σχεδιάζει 
απ’ το καλοκαίρι. Μόνο που οι χαμένοι απ’ τον πόλεμο πάνε 
φυλακή. Οι νικητές λένε για πέσιμο στη Συρία.

metopofardiplati: Ανοησίες! Πλάκωμα παρακρατικών φρα-
ξιών και θεωρίες συνομωσίας. Τα μέτωπα σάλπισαν τον 
αντιφασιστικό αγώνα και αυτά ευθύνονται για την ιστορική 
επικράτηση επί του νεοναζισμού!

Tonoustaparaskinia: Πώς πώς! Είχαν μεγάλη συμβολή. 
Κατάφεραν να πλατύνουν τόσο πολύ που χώρεσαν και τον 
αξιότιμο πρωθυπουργό της χώρας. Άμα τα φτιάξετε και με 
τον Δαλάι Λάμα δεν σας σταματάει τίποτα! Μη γελιέστε πά-
ντως, αυτές οι ενδοκρατικές αψιμαχίες δεν είναι ούτε κοντά 
στο χειρότερο που έχουμε να δούμε...

doubting_8omas: Δηλαδή;

tonoustaparaskinia: Δηλαδή μόλις τα αφεντικά καθαρί-
σουν τους λογαριασμούς που έχουνε μεταξύ τους, έχουν 
και μια κρισάρα να αντιμετωπίσουν. Και ο δρόμος που θα 
ακολουθήσουν έχει ήδη χαραχτεί: οι μισθοί μισοί, οι ζωές 
μας επίσης. Οι μετανάστες εργάτες σε στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης που όλο και πλησιάζουν τους τελευταίους από 
μας. Το τσεκούρι του πολέμου ξεθαμμένο κι έτοιμο να καρ-
φωθεί σε κάνα κεφάλι. Μαζί μ’ αυτά ένα κίνημα βουβό, ως 
τώρα τουλάχιστον...

ποιος ποιος, ο φασισμός!
πως πως, «αντιφασισμός»;



schools   quiz’

ου Πολέμου. Αναπόφευκτοι οι συνειρμοί και τα διδάγματα που ξε-
πηδάνε εδώ. Πρώτον, η απόφαση «θα γίνω μπάτσος» απέχει από 
την απόφαση «θα γίνω φρουρός στρατοπέδου συγκέντρωσης» 
όσο απέχουν τα ερπετά απ’ το χώμα. Με άλλα λόγια, καλύτερα 
άνεργος παρά μπάτσος. Δεύτερον, το γυναικείο αίτημα για ισότητα 
αντρών-γυναικών δεν σημαίνει επ’ουδενί ισότητα στη βαρβαρότη-
τα. Οι φεμινίστριες διεκδίκησαν τον σεβασμό και την ισότητα στις 
σχέσεις, όχι στο νταβατζιλίκι. Τρίτον, ακόμη και η πλέον απεχθής 
κρατική εξουσία δεν είναι απρόσωπη. Στα κατώτερα επίπεδά της, 
καταλήγει να εκφράζεται από πραγματικούς ανθρώπους, από κα-
θημερινούς άντρες και γυναίκες. Η ιστορία διδάσκει πως οι κυνη-
γημένοι πάντοτε θυμούνταν και μισούσαν πρώτα και κύρια τους 
διώκτες και τους βασανιστές που είχαν στο κατόπι τους κι έπειτα 
τους υψηλά ιστάμενους πολιτικούς που έδιναν τις εντολές. Ρωτή-
στε τις γιαγιάδες και τους παππούδες που πήραν κάποτε τα βουνά 
σε τούτον τον τόπο. 

Ν
ομίζουμε ότι το ζήτημα της κρίσης του εκπαιδευτικού συστή-

ματος φέρνει σε διάφορους μεγάλη αμηχανία. Σε άλλους 

πάλι όχι τόση. Οι απόψεις στους πρώτους (με την πολύ αμη-

χανία) είναι του είδους «χωρίς εκπαίδευση δεν υπάρχει πολιτισμός» 

(μπλιαχ), «τα παιδιά μας δεν θα γίνουν επιστήμονες»(και πολύ ντρέ-

πονται που θα γίνουν εργάτες) και άλλα τέτοια λουλούδια. Αυτές 

προέρχονται από ένα υποκείμενο με πολύ συμπαγή άποψη για την 

εκπαίδευση. Είναι οι μικροαστοί αυτού του τόπου που στο εκπαιδευ-

τικό σύστημα είδαν τον τρόπο να διατηρηθεί ή να αναβαθμιστεί η 

ταξική τους θέση. Έτσι, στην αγαπημένη για τους προαναφερθέντες 

μεταπολίτευση, είχαμε μια συνθήκη που έλεγε «το παιδί είναι μετο-

χή, επένδυε να γίνει σαν τα μούτρα μας και καλύτερο». Δεν αφορού-

σε βέβαια όλους αυτή η συνθήκη. Δούλεψε 30 χρόνια, δεν τα λες και 

λίγα, μόνο που σήμερα το κράτος, που δεν έχει και πολύ αμηχανία 

με την κατάρρευση του εκπαιδευτικού συστήματος, βρίσκεται 

σε κρίση και έτσι την μεταπολίτευση και τις ιδεολογίες που την συ-

νοδεύσανε τα έχει για το καλάθι των αχρήστων. Τέρμα το κράτος 

μπαμπάς και για όσους μικροαστούς θέλουν να είναι τέτοιοι ας μα-

ζευτούνε γύρω από τα λεφτά που μοιράζει ο πιο επίκαιρος κρατικός 

μηχανισμός σήμερα, ο αστυνομικός.

Τ
ο κράτος κρίση μεταμορφώνει κομμάτια του, όπως π.χ. τα πα-

νεπιστήμια σε πάρκινγκ ανέργων, και για τα σχολεία αφήνει 

μια προς το παρόν λειτουργία πειθάρχησης και επιτήρησης, 

κελί φάση δηλαδή. Κυρίως ενδιαφέρεται να δει με ποιόν τρόπο θα 

γίνονται διαχειρίσιμοι αυτοί που είναι να βγουν απ’ το εκπαιδευτικό 

σύστημα στα χρόνια που έρχονται. Γιατί το κράτος, ας μην μας ξε-

φεύγει, έχει μια συνέχεια. Κοιτάει με το ένα μάτι πίσω, στις εξεγέρ-

σεις του Δεκέμβρη του 2008, και βλέπει ένα κομμάτι της μαθητικής 

νεολαίας να πετάει πετρίδια στους μπάτσους του. Γι’ αυτό σήμερα 

στις σχολικές καταλήψεις στέλνει τα ΟΠΚΕ να μπουν απ το παρά-

θυρο φάση Hollywood με 15 κωλοτούμπες και σας γαμάω όλους 

(Καστοριά, Λαμία, Ηγουμενίτσα). Όχι ότι οι καταλήψεις έχουν την 

ίδια δυναμική με τις εξεγέρσεις του ’08 αλλά σίγουρα μέσα τους 
υπάρχει ένα κομμάτι που δεν γουστάρει την υποτίμηση του, 
μέσα και έξω απ’ το σχολείο. Το κράτος ξέρει ότι το πόσο απεί-

θαρχο και απρόβλεπτο μπορεί να γίνει ή να μην γίνει το κομμάτι 

αυτό μπορεί σε έναν βαθμό να του το εγγυηθούν οι μπάτσοι του. 

Γι’ αυτό σήμερα η κύρια λειτουργία του σχολείου είναι αυτήν 
που βλέπεις κοιτώντας έξω απ’ το παράθυρο της αίθουσας, 
κάγκελο και πάλι κάγκελο σε βαθμό ασφυξίας..

« Ι σ τ ο ρ ι κ ό  Κ ο υ ί ζ »

βολτααλητειααντιφα παιδεια

Στολές ομοιόμορφες. Χτενίσματα στη λογική να είναι ευ-
πρεπή. Προστασία από το κρύο επιεικώς ανεπαρκής. Παρόλ’ 
αυτά το βασικό σημείο της φωτό είναι τα βλέμματα. Εδώ δι-
ακρίνονται παντελής έλλειψη εμπιστοσύνης, ακραία ένταση, 
δουλειές που έχουν έρθει εις πέρας και δουλειές που έχουν 
αποτύχει. Η ερώτηση είναι η εξής:

Τι δουλειά κάνουν αυτές οι γυναίκες;

α. Προϊστάμενες Σωφρονιστικού Ιδρύματος Ανηλίκων
β. Υπάλληλοι γυναικείων φυλακών
γ. Υπάλληλοι της αστυνομίας

Απάντηση: Κάτι παραπλήσιο. Οι κοπέλες είναι φρουροί του στρα-
τοπέδου συγκέντρωσης Μπέργκεν Μπέλσεν που περιμένουν να 
πιάσουν δουλειά κάποιο παγερό πρωινό του Δευτέρου Παγκοσμί-
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Μπορεί να θέλουν να μας παραμυθιά-
σουν, αλλά εμείς δεν τσιμπάμε. Πα-
ραμένουμε στον δρόμο, φωνάζουμε, 
διαδηλώνουμε. Γιατί ο φασισμός δεν 
είναι οι τρεις-τέσσσερις μπαγλαρω-
μένοι χρυσαυγίτες. Με τον φασισμό 
δεν τελειώσαμε- δεν περιμένουμε να 
μας σώσει το κράτος από αυτόν. Γιατί 
φασισμός είναι αυτό που ζούμε καθη-
μερινά. Είναι στρατόπεδα συγκέντρω-
σης σε όλη τη χώρα. Φασισμός είναι 
μπάτσοι και αναμμένοι φάροι σε κάθε 
γωνία. Φασισμός είναι το μίσος και η 
σιχασιά στα βλέμματα των μικροαστών 
στα λεωφορεία.
 Οι λόγοι για να διαδηλώνουμε δεν τε-
λείωσαν. Γι αυτό κατεβαίνουμε στον 
δρόμο –με τα χέρια δεμένα αλυσίδες, 
σαν ένα σώμα, άντρες και γυναίκες, 
δυνατοί και αδύνατοι, όλοι αποφασι-
σμένοι: παραμένουμε στον δρόμο. Για 
όσο χρειαστεί.

[φωτό: πορεία στo Βύρωνα 11/13]



Antifa
noise...

αυτοκόλλητα
από την αντιφασιστική συνέλευση

ΑUTONOME ANTIFA
[όποιος-α θέλει αυτοκόλλητα, μπορεί να μας στείλει mail στο autonome .antifa@yahoo .com] 

περισσότερα αντιφασιστικά κείμενα θα βρείτε στο: 
antifascripta.net

παλαιότερα τεύχη του antifa base στο: 
autonomeantifa77.wordpress.com

5o τεύχος από το       
antifa Kallithea.
Mοιράζεται στα σχολεία 

της περιοχής

1ο τεύχος από το 
antifa xalandri. 

Μοιράστηκε στα λύκεια της 
περιοχής. Καλή αρχή!

αφίσα που κολλήθηκε
από τη συνέλευση

autonome antifa,
Νοέμβρης ’13


