
ΑΥΤΌΝΟΜΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ
Φασισμός, αντιφασιστικές διαδηλώσεις στόμα με στόμα, εργατική αυτονομία

Εμείς που μοιράζουμε αυτήν την προκήρυξη, είμαστε οι ίδιοι και οι ίδιες που λίγες μέρες –ή εβδομάδες- πριν διαδήλωσαν στους δρόμους της γειτονιάς σας.

Υποθέτουμε ότι όσοι μας είδαν θα μας θυμούνται, στην καλύτερη περίπτωση σαν ένα αισόδοξο θέαμα, στην χειρότερη ως ένα από τα παράξενα θεάματα

αυτής της πόλης. Ειδάλλως να το θυμίσουμε: η διαδήλωσή μας ήταν αντιφασιστική. Ήμασταν οργανωμένοι, εξοπλισμένοι και πιασμένοι σε αλυσίδες. Διαδη-

λώσαμε για μισή ώρα. Αριθμούσαμε κάποιες δεκάδες. Δεν είχαμε προαναγγείλει τη διαδήλωση, ούτε με αφίσα, ούτε στο διαδίκτυο. Φωνάζαμε διάφορα σκαν-

δαλώδη για την εποχή μας. Κυρίως τα είχαμε βάλει με τους φασίστες, με τους ρατσιστές, με τα αφεντικά, με το έθνος, με την πατρίδα και με την αστυνομία.

Αποκαλούμε αυτή την πρακτική «αντιφασιστική διαδήλωση στόμα με στόμα». Αποκαλούμε τον τρόπο οργάνωσής μας «αυτόνομη αντιφασιστική οργάνωση».

Στα όσα ακολουθούν θα θέλαμε να εξηγήσουμε ορισμένες όψεις αυτής της πρακτικής και αυτού του τρόπου οργάνωσης που μας φαίνεται πως δεν γίνον-

ται κατανοητές με την πρώτη ματιά. Λοιπόν:

προκήρυξη Νο.12. Kυκλοφορεί σε 5.000 αντίτυπα με την ευθύνη της αντιφασιστικής συνέλευσης autonome antifa        για

επικοινωνία: autonome.antifa@yahoo.com

Φασισμός: Η λύση των προβλημάτων του ελληνικού κράτους.
Λυτοί και δεμένοι έχουν βαλθεί να μας πείσουν ότι η άνοδος των φα-

σιστών και η είσοδός τους στο κοινοβούλιο δεν είναι παρά μια απρό-
σμενη ανάσταση των «ταγμάτων ασφαλείας» της κατοχής η οποία
εξελίσσεται με καύσιμο την «εξαθλίωση του ελληνικού λαού» και την
άγνοια που προέρχεται από... ελλιπή ιστορική παιδεία.

Σε αυτή τη χώρα είμαστε ειδικοί στο να ξεχνάμε την ιστορία μας, είτε
παλιά, είτε πιο πρόσφατη. Αν θυμόμασταν το παρελθόν μας, έστω στοι-
χειωδώς, θα αναγνωρίζαμε ότι η άνοδος των φασιστών και η είσοδός
τους στο κοινοβούλιο είναι το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης κρατικής
καμπάνιας. Αυτή η κρατική καμπάνια ξεκίνησε αμέσως μετά την εξέγερση
του Δεκέμβρη του 2008 και είχε στόχο να απαντήσει σε ένα τεράστιο
άμεσο πρόβλημα με δύο όψεις: Από τη μια, με αφορμή την δολοφονία
ενός 15χρονου μαθητή, η ίδια η εξέγερση είχε αναδείξει μια εκταταμένη
κοινωνική απονομιμοποίηση της ελληνικής αστυνομίας. Από την άλλη,
αυτό που έπειτα από εντατικά μαθήματα μάθαμε να ονομάζουμε «κρίση
χρέους», αλλά στην πραγματικότητα είναι η ελληνική εκδοχή της κρίσης
του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, ετοιμαζόταν να ξεσπάσει.

Όμως, τα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι ιθύνοντες του
ελληνικού κράτους τον Γενάρη του 2009 ήταν πολύ μεγαλύτερα απ’ όσο
υποδεικνύει αυτή η σύντομη περιγραφή. Πρώτον, τα «μέτρα» ήταν καθ’
οδόν. Η ελληνική εργατική τάξη στα επόμενα χρόνια θα δεχόταν την πο-
λυμέτωπη επίθεση που όλοι γνωρίζουμε. Όλα αυτά που ως τότε με φυ-
σικό τρόπο θεωρούνταν «κεκτημένα» θα γκρεμίζονταν στο βάραθρο που
εν τω μεταξύ μάθαμε να ονομάζουμε «τέλος της μεταπολίτευσης». 

Δεύτερον, το ελληνικό κράτος, λόγω θέσης και ιστορίας, έβλεπε και
βλέπει επερχόμενους πολέμους να περιτριγυρίζουν όλο και περισσότερο

την «ευαίσθητη περιοχή του πλανήτη» εντός της οποίας έχει την τύχη να
βρίσκεται η ελληνική επικράτεια. Από τη σκοπιά του ελληνικού κράτους,
ένας ενδεχόμενος πόλεμος δεν είναι κίνδυνος, αλλά ευκαιρία· η ευκαιρία
να ελαφρύνει τη θέση του πουλώντας υπηρεσίες (βασικά: πουλώντας πτώ-
ματα) σε κάποια από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Η «στρατηγική της
ανατολικής μεσογείου» που εμφανίστηκε από το 2009 και μετά και με
την οποία επίσης εξοικειωθήκαμε, δηλαδή η ανακάλυψη της ελληνικής
«ΑΟΖ», η «συμμαχία» με το Ισραήλ και η συζήτηση για «τα πετρέλαια»
της Κύπρου και του Αιγαίου, έχει στο βάθος της αυτό το πιθανότατο εν-
δεχόμενο.

Άρα, τον Γενάρη του 2009 τα υπουργεία εργασίας, υγείας και παι-
δείας γνώριζαν ότι στα χρόνια που ακολουθούν θα πρέπει να μεθοδεύ-
σουν την οργανωμένη εξαθλίωση μεγάλων κομματιών της ελληνικής
εργατικής τάξης. Τα υπουργεία εξωτερικών και άμυνας γνώριζαν ότι στα
χρόνια που ακολουθούν θα πρέπει να μεθοδεύσουν τη συμμετοχή του
ελληνικού κράτους στους πολέμους που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο,
αργά ή γρήγορα, θα ξεσπούσαν στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, το υπουρ-
γείο Δημόσιας Τάξης και τα κομμάτια των μυστικών υπηρεσιών που
ασχολούνται με το εσωτερικό της χώρας θα πρέπει να ένιωθαν μια κά-
ποια αμηχανία. Πώς να μεθοδευτεί ταυτόχρονα ο εσωτερικός και ο εξω-
τερικός πόλεμος όταν μόλις ένα μήνα πριν μαθητές πετούσαν νεράτζια
στα αστυνομικά τμήματα; Πώς να διατηρηθεί έστω ένα μίνιμουμ κοινω-
νικής συναίνεσης όταν η ίδια η εξέλιξη της καπιταλιστικής κρίσης θα κα-
θιστούσε όλο και πιο προφανές ότι η εργατική τάξη είναι μία και ως
τέτοια αντιμετωπίζεται από το κράτος της;

Οι σχετικές απαντήσεις έπρεπε να βρεθούν γρήγορα και να δοκιμα-
στούν εν βρασμώ. Κάποιες από αυτές απέτυχαν. Άλλες αποδείχτηκαν
εξαιρετικά επιτυχημένες. Όσο για το ποιες είναι αυτές οι απαντήσεις,
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τώρα πια τα πράγματα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Όπως είδαμε πα-
ραπάνω, η εξέγερση του Δεκέμβρη ανέδειξε την ύπαρξη ενός κομματιού
της ελληνικής κοινωνίας που δεν γουστάρει το κράτος και την αστυνομία.
Η λύση που επέλεξε σχεδόν αναγκαστικά το κράτος, δεν ήταν η ενσω-
μάτωση αυτού του «γκρινιάρικου» κομματιού· οι καιροί για ενσωμάτωση
είχαν περάσει οριστικά, ή αλλιώς λεφτά –για ενσωμάτωση- δεν υπήρχαν.
Η κρατική λύση ήταν η απεύθυνση στο αντίθετο κομμάτι της ελληνικής
κοινωνίας. Σε αυτούς και αυτές που είχαν εκπαιδευθεί ταχύρρυθμα εκ-
μεταλλευόμενοι τους παράνομους μετανάστες εργάτες, σε αυτούς και
αυτές που είχαν μάθει καλά, σε διάστημα είκοσι χρόνων, ότι η εκμετάλ-
λευση της εργασίας δεν είναι ανάγκη να διέπεται από νόμους άλλους
πέρα από τον νόμο της ζούγκλας. Το ελληνικό κράτος απευθύνθηκε
στους φυσικούς του συμμάχους, σε αυτούς και αυτές που εκμεταλλευό-
μενοι για είκοσι χρόνια την εργασία των «παράνομων με το ζόρι» μετα-
ναστών εργατών, είχαν εξελιχθεί σε πραγματικές μαφίες. Το σχέδιο που
επιλέχθηκε ήταν να τους συγκεντρώσει γύρω του, να τους οργανώσει πο-
λιτικά και να τους βάλει να δουλέψουν.

Και τι καλύτερο ιδεολόγημα για να μπει μπροστά αυτή η μεγάλη δου-
λειά από το ίδιο το περίφημο «μεταναστευτικό πρόβλημα»; Το «μετανα-
στευτικό πρόβλημα» χρησιμοποιείται για να διαιρέσει την εργατική τάξη
ακριβώς τη στιγμή που οι επιθέσεις εναντίον της φωνάζουν ότι αυτή είναι
μία και ενιαία. Από την άλλη, οι μετανάστες εργάτες, και ειδικά το όλο και
περισσότερο διευρυνόμενο «παράνομο» κομμάτι τους, είναι άνθρωποι
νομικά ανύπαρκτοι, είναι άρα η καλύτερη αφετηρία για να δοκιμαστούν
και να νομιμοποιηθούν μέθοδοι στρατιωτικής διαχείρισης της εργασίας
που αργότερα θα χρειαστεί να δοκιμαστούν στα τομάρια όλο και μεγα-
λύτερων κομματιών του πληθυσμού της χώρας. Τέλος, οι φίλοι του κρά-
τους που λέγαμε, είναι εξαιρετικά εξοικειωμένοι με τη βαρβαρότητα
απέναντι στους μετανάστες εργάτες. Ξέρουν ότι ο πλούτος τους προέρ-
χεται από την εργασία των μεταναστών εργατών. Έχουν μάθει καλά ότι
το μίσος απέναντι στους μετανάστες εργάτες αυξάνει αυτόν τον πλούτο.
Γι’ αυτούς το μίσος ειναι αναπόσπαστο κομμάτι του επαγγελματικού τους
προσανατολισμού. 

Από ‘κει και πέρα, τα τακτικά κομμάτια αυτού του σχεδίου, καθώς
περνάει ο χρόνος γίνονται όλο και πιο προφανή. Πρώτα έχουμε την κυ-
ριαρχία στον δημόσιο λόγο. Τα ΜΜΕ κελαηδούν ολημερίς με θέμα την
παραμικρή μαλακία που έχουν κάνει ή πει οι φασίστες αυτής της χώρας.
Και αν αρχικά το κελάηδισμα είχε να κάνει μόνο με τον «πολύπαθο Άγιο
Παντελεήμονα», τώρα αφορά το σύνολο της επικράτειας.1 Ένα χαστούκι
σε πρωινάδικο γίνεται τεράστιο γεγονός. Τα «προβλήματα» που τάχα αν-
τιμετωπίζουν οι μικροαστοί ρατσιστές με τους μετανάστες γείτονές τους

γίνονται πρώτο θέμα. Γενικά μιλώντας, το περίφημο «μεταναστευτικό ζή-
τημα» έχει γίνει το σημείο όπου αρχίζει και τελειώνει κάθε άλλη συζήτηση
αυτής της κοινωνίας.

Έπειτα έχουμε την κυριαρχία στον πολεοδομικό ιστό. Οι μπατσικές
περιπολίες που γεμίζουν τους δρόμους δεν είναι απλά μόστρα. Ή καλύ-
τερα, είναι μια μόστρα με νόημα. Το νόημα, όπως εκπέμπεται από τον Γε-
νάρη του 2009 και μετά, είναι ότι δεν έχει καμία σημασία αν ετούτη εδώ
η κοινωνία γουστάρει ή όχι την αστυνομία της, ή αν αυτή η αστυνομία
σκοτώνει έναν δεκαπεντάχρονο ή δεκάδες μετανάστες εργάτες τον
χρόνο. Ό,τι και αν νομίζει για την αστυνομία ένα σεβαστό κομμάτι της ελ-
ληνικής κοινωνίας, η ελληνική αστυνομία είναι εδώ για να μείνει και ο δι-
άολος θα πάρει όποιον διαφωνεί. Παρεμπιπτόντως, και για να δείτε πόσο
σημαντικές είναι για το κράτος αυτές οι περιπολίες, αρκεί να πούμε ότι
μόνο η βενζίνη που καίγεται για να βολτάρουν βλοσυρά οι μπάτσοι κο-
στίζει 20 εκατομμύρια ευρώ το δίμηνο.

Η ανάδειξη των –μέχρι πρόπερσι εντελώς γραφικών- φασιστών σε
κεντρικό παίκτη της ελληνικής πολιτικής σκηνής είναι ένα κομμάτι αυτού
του σχεδίου. Η τάχα «κυριαρχία» τους στους δρόμους, ο υπολογισμέ-
νος τρόπος με τον οποίο υπονοούνται οι κρατικές τους διασυνδέσεις, η
εστίαση σε κάθε μαλακισμένη τους κουβέντα και πράξη, είναι πρακτικές
που στοχεύουν στην πολιτική οργάνωση των φίλων του κράτους και της
αστυνομίας. Ο ελληνικός φασισμός, είτε με το όνομα που έχει τώρα, είτε
με κάποιο άλλο, προορίζεται να συσπειρώσει τα σκοτεινότερα υπόγεια
της ελληνικής κοινωνίας, να τους δώσει σκοπό και να τα βάλει στη δού-
λεψη του κράτους και της αστικής τάξης αυτής της χώρας. Κανίβαλοι ορ-
γανώνονται και κινητοποιούνται εναντίον μας. Αυτή είναι η πικρότατη
πραγματικότητα.

Γιατί υποστηρίζουμε τους μετανάστες; 
Γιατί μια αντιφασιστική διαδήλωση;

Οπότε εμείς που συμμετείχαμε στη μικρή διαδήλωση που πέρασε
κάτω από τα σπίτια σας, έχουμε μια γνώμη για το τι είναι ετούτη η τε-
λευταία άνθηση του ελληνικού φασισμού. Νομίζουμε ότι οι μετανάστες
εργάτες, και ειδικά το «παράνομο» κομμάτι τους, χρησιμοποιούνται ως
ο πρώτος εύκολος στόχος μιας διαδικασίας που στο μέλλον θα αφορά
όλο και περισσότερους από εμάς. Νομίζουμε ότι οι επιθέσεις εναντίον
τους έχουν στόχο να εδραιώσουν την πολιτική διαίρεση της εργατικής
τάξης σε καιρούς που αυτή δέχεται επίθεση άνευ προηγουμένου. 

Μέσα σε όλα αυτά νομίζουμε ότι οι φασίστες, η υπολογισμένη δημι-
ουργία της «κυριαρχίας» τους είναι, εκτός των άλλων, και ένα μήνυμα

Το ρεκόρ σκισμένης αφίσας
Με αυτό το εμπνευσμένο αριστούργημα που δεν το είχε σκεφτεί κανείς

άλλος, πιθανόν γιατί ήταν πολύ πρωτότυπο, σπάσαμε το ρεκόρ σκισμένης
αφίσας που κατείχαμε από τον μακρινό Μάη του 2010. Δεν είναι όμως ότι δεν
μας αγαπάει κανείς. Αρκετοί περαστικοί ζήτησαν αντίτυπο κατά τη διάρκεια
της αφισοκόλλησης. Και τρεις διαφορετικές μεσήλικες γυναίκες, σε τρεις
διαφορετικές περιοχές της πόλης μίλησαν στους συντρόφους και τις συν-
τρόφισσες που την κολλούσαν με την ίδια πανομοιότυπη ατάκα: «παιδιά να
προσέχετε». Αυτό το «παιδιά να προσέχετε» είναι εξίσου εύγλωττο με το
«θέλουμε να μας οργανώσετε» που σε άλλη στιγμή βρήκαμε να εκφέρεται
προς τις δημοτικές αρχές από διάφορους άσχετους μεταξύ τους ρατσιστές
που ήθελαν να οργανώσουν επιτροπές κατοίκων. Δεν είναι σύμπτωση· και
στις δύο περιπτώσεις, η παρόμοια κοινωνική θέση και η παρόμοια συνείδηση
γέννησαν πανομοιότυπα λόγια. Το «παιδιά να προσέχετε», απευθυνόμενο
σε κακόφημους αφισοκολλητές, είναι η προς το παρόν εμβληματική ατάκα
του υποκειμένου που βρίσκεται απέναντι στον φασισμό και των συναισθη-
μάτων του: φόβος και σύγχυση, οργή κι ανησυχία, στο βάθος διακρίνεται
καλά κρυμμένη ελπίδα. Αυτό που πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε είναι ότι
η ελπίδα δεν είναι «τα άγρια παιδιά», δεν είναι η κρατική αριστερά, δεν είναι
το κράτος. Η μοναδική ελπιδα είναι τα όσα μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας
για τον εαυτό μας και κυρίως για την τάξη μας.
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προς όλους τους υπόλοιπους. Όχι, οι φασίστες δεν υπάρχουν για να πεί-
σουν όλους εμάς να γίνουμε σαν τα μούτρα τους. Οι φασίστες, τόσο ως
πραγματικότητα όσο και ως εικόνα, εκπέμπουν το βασικό κρατικό μή-
νυμα της εποχής: Βουλώστε το όλοι! Βουλώστε το, φοβηθείτε, μείνετε ο
καθένας μόνος του, κοιτάξτε με φρίκη τι παθαίνουν οι μετανάστες και
περιμένετε να δείτε τι θα πάθετε εσείς.

Είναι γι’αυτό που νομίζουμε ότι η πρώτη και βασική δουλειά των ημε-
ρών, αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να υπερασπιστούμε τους μετα-
νάστες εργάτες σαν να υπερασπιζόμασταν τον εαυτό μας. Γιατί στην
ουσία αυτό ακριβώς κάνουμε. Υπερασπιζόμενοι τους μετανάστες εργά-
τες απέναντι στους φασίστες και το κράτος, υπερασπιζόμαστε την αξιο-
πρέπειά μας, υπερασπιζόμαστε την τάξη μας απέναντι σε μια επίθεση
που οργανώνεται και εντείνεται χρόνια τώρα, μια επίθεση που τα επό-
μενα χρόνια θα ενταθεί κι άλλο. Και όσο εντείνεται τόσο θα δημιουργεί
τους εχθρούς της.  

Γιατί στόμα με στόμα; Γιατί πιασμένοι σε αλυσίδες;
Έχουμε υπ’ όψη μας ότι η υποτιθέμενη «κυριαρχία» των φασιστών

στους δρόμους της Αθήνας είναι σε μεγάλο βαθμό μαγική εικόνα. Φυσικά
είναι εύκολο να οργανώσεις ένα δολοφονικό πέσιμο σε περαστικούς με-
τανάστες. Το μόνο που χρειάζεται είναι τέσσερις ή πέντε αποφασισμέ-
νοι παρακρατικοί με δολοφονικές τάσεις, ή ένας δύο κανονικοί μισθωτοί
υπάλληλοι, όπως είδαμε πρόσφατα στο Βόλο, ή λίγους μήνες πριν στο
Μεσολόγγι. Βάλτε στο λογαριασμό και την εγγυημένη ανοχή της αστυ-
νομίας και το πακέτο είναι πλήρες.

Αλλά... «κυριαρχία»; Από που κι ως που κυριαρχία; Μήπως οι εχθροί
των φασιστών, αυτοί και αυτές που όλο και περισσότερο βρίσκονται απέ-
ναντι στα κρατικά σχέδια είναι λιγότεροι από τους φασίστες; Μήπως δεν
μπορούμε να δείξουμε ότι οι δρόμοι αυτής της πόλης είναι διεκδικού-
μενο πεδίο; Μπορούμε. Και μέσα στις αποδείξεις είναι διαδηλώσεις σαν
και αυτή που έγινε στη γειτονιά σας.

Διαδηλώνουμε στόμα με στόμα δίχως να το προαναγγείλουμε γιατί
θέλουμε να καταδείξουμε ότι ο κρατικός έλεγχος των γειτονιών δεν είναι
καθόλου πλήρης. Πράγματι, οι βλοσυροί μπάτσοι που ανά τετράδες περ-
νάνε κάτω από τα σπίτια μας κάθε δέκα λεπτά, δεν μπορούν να προβλέ-
ψουν την εμφάνισή μας, μένουν αμήχανοι για όσο στη γειτονιά ακούγονται
τα συνθήματα και φαίνεται ο λόγος μας. Οι φασίστες από την άλλη, οι
«κυρίαρχοι» τάχα των δρόμων, απλά λουφάζουν. Δεν έχουμε διαδηλώσει
κατ’ αυτόν τον τρόπο μόνο μία φορά. Έχουμε περάσει από γειτονιές όπου
υποτίθεται ότι υπάρχουν «δραστήριοι πυρήνες» των νεοναζί· μαζί κου-
βαλούσαμε ένα πανώ που έγραφε «Όποιο χέρι σηκώνεται πάνω σε μετα-
νάστες πρέπει να κόβεται». Ούτε μία φορά δεν συναντήσαμε αντίδραση.
Η εξήγηση είναι απλή: αν για την βιαιοπραγία εναντίον ενός περαστικού
μετανάστη χρειάζονται τέσσερις πέντε μισθωτοί παρακρατικοί, για την αν-
τιμετώπιση ενός οργανωμένου και αποφασισμένου σώματος διαδηλωτών...
χρειάζεται ολόκληρη εταιρεία. Και τέτοια εταιρεία δεν υπάρχει σε αυτή την
πόλη. Προς το παρόν τουλάχιστον.

Μην φανταστείτε βέβαια ότι είμαστε τίποτα ειδικοί της βίας. Όχι, εί-
μαστε καθημερινοί άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, εργάτες, φοιτητές και
άνεργοι. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι. Πιανόμαστε σε αλυσίδες μεταξύ
μας γιατί θέλουμε να επιδείξουμε αυτή την αποφασιστικότητα. Αλλά και
κάτι παραπάνω. Θέλουμε να δέιξουμε ότι είμαστε ένα σώμα, ψηλοί και
κοντοί, δυνατοί και αδύναμοι, άντρες και γυναίκες. Θέλουμε να δείξουμε
ότι θα αντιμετωπίσουμε ό,τι μας συμβεί, με τον ίδιο τρόπο: σαν ένα σώμα,
σαν μια συλλογική δύναμη.

Κι έτσι, εκεί που το κρατικό μήνυμα είναι «βουλώστε το όλοι», εμείς
λέμε όχι, δεν το βουλώνουμε. Δεν φοβόμαστε, δεν χάσκουμε αμήχανοι.
Διαδηλώνουμε σε γειτονιές –στη δική σας όπως και σε άλλες- για να δεί-
ξουμε ότι αυτή η πόλη δεν είναι των φασιστών, των μπάτσων και των
αφεντικών. Θέλουν να φοβόμαστε. Εμείς, όχι μόνο εμείς που διαδηλώ-
νουμε, αλλά όλοι εμείς, πρέπει πρώτα απ’ όλα να σπάσουμε τον φόβο.
Είναι τόσο απλό. 

Αυτόνομη αντιφασιστική οργάνωση
Εμείς που, μαζί με συντρόφους και συντρόφισσες, διαδηλώσαμε πριν

από λίγες εβδομάδες στους δρόμους της γειτονιάς σας, δεν φτιαχτήκαμε
την ημέρα που τα ΜΜΕ και οι πιστοί τους ανακάλυψαν την Χρυσή Αυγή.
Οι antifa πυρήνες και συνελεύσεις στις γειτονιές αυτής της πόλης υπάρ-

χουν από το 2004, τότε που οι Αλβανοί μετανάστες έγιναν ο στόχος του
πρώτου πανελλήνιου ρατσιστικού πογκρόμ από τον εμφύλιο και μετά.
Από την σύστασή μας και έπειτα έχουμε ακούσει πολλά. Ότι οι φασί-
στες δεν υπάρχουν, ότι οι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές, ότι το ελληνικό
κράτος είναι ο κληρονόμος της εθνικής αντίστασης, άρα δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να ανεχθεί τον φασισμό... και πάει λέγοντας. Ποτέ δεν μας επηρ-
ρέασαν κάτι τέτοια. Νομίζαμε και νομίζουμε ότι ο φασισμός είναι η πιο
κατάλληλη μορφή του καπιταλιστικού συστήματος κοινωνικής οργάνω-
σης σε περιόδους κρίσης. Όσο για το ελληνικό κράτος, ο φασισμός είναι
η πραγματική ιστορική του κληρονομιά, ο τρόπος που ζει και ο αέρας
που αναπνέει. Νιώθαμε τι έρχεται – γι’ αυτό ονομαστήκαμε antifa.

Οι αντιδράσεις μπροστά σε αυτό το όνομα δεν μας εξέπληξαν και
δεν μας εκπλήττουν. Ήμασταν σε θέση να ξέρουμε εξαρχής ότι εμείς,
όπως και όλοι όσοι γεννήθηκαν από το 1970 και μετά, ζήσαμε για χρόνια
σε μια ιστορική παρένθεση. Αυτή η παρένθεση που κράτησε τριαντα-
πέντε χρόνια, είναι γνωστή με το κακόφημο όνομα «μεταπολίτευση». Σή-
μερα αυτή η παρένθεση καταρρέει, γίνεται συντρίμμια μαζί με τα
«εργατικά κεκτημένα» και τις υπόλοιπες (αριστερές) ιδεολογίες που τη
συνόδευαν. Αλλά οι ιδεολογίες είναι άτιμο πράγμα. Οι ιδεολογίες δεν πε-
θαίνουν όπως οι άνθρωποι ή τα ζώα, αντιθέτως, έχουν τρόπους να επι-

Αλυσίδες
Σχηματίζουμε αλυσίδες για να δείξουμε ότι είμαστε ένα

σώμα. Ότι η μοναδική μας δύναμη είναι η συλλογική μας δύ-
ναμη. Ότι αυτή η συλλογική δύναμη σχηματίζεται απ’ όλους
μαζί, ανεξαρτήτως φύλου, σωματικής δύναμης και ωρών γυ-
μναστηρίου. Ότι αυτή η συλλογική δύναμη δεν είναι αμελη-
τέα.

Αυτονομία
Να νοιαστούμε για τα «προβλήματα» του ρατσιστή νοι-

κοκύρη; Να πείσουμε τους Έλληνες μικροαστούς να μην
είναι ρατσιστές; Να πείσουμε το ελληνικό κράτος να μην
χρηματοδοτεί τον φασισμό; Να αντιγράψουμε τα λόγια μας
από τις οθόνες; Να ξεπατικώσουμε τις πράξεις μας από τον
τυφλοσούρτη των αριστερών συμβιβασμών της μεταπολί-
τευσης;

Με τίποτα! Διαλέξαμε το θέμα με οδηγό τη γνώμη μας
για την ιστορική συγκυρία. Διαλέξαμε τον τόπο με οδηγό τη
γνώμη μας για την πολιτική γεωγραφία αυτής της πόλης. Δια-
λέξαμε τον τρόπο και τον χρόνο με οδηγό τη γνώμη μας για
την οργάνωση. 

Ταυτόχρονα διαλέγουμε τους εχθρούς μας και τους φί-
λους μας. Και μας διαλέγουν και αυτοί.
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μένουν, να αρνούνται να πεθάνουν σε πείσμα κάθε πραγματικότητας.
Στην πραγματικότητα βέβαια, οι αριστερές ιδεολογίες έχουν πεθάνει:

τα «νομοσχέδια» που είχαν ονόματα υπουργών και «δεν περνούσαν», οι
«κυβερνήσεις που πέφτανε», το περίφημο «πολιτικό κόστος», οι «πιέ-
σεις» προς το κράτος και τους υπουργούς του, όλα τους κείτονται σκόρ-
πια μπάζα, άχρηστα λείψανα μιας προηγούμενης ιστορικής εποχής του
ελληνικού καπιταλισμού. Είναι όμως αυτός λόγος για να τα παρατήσουν
οι αριστεροί ταγοί; Φυσικά όχι! Θα επιμείνουν μέχρι εκεί που δεν πάει
άλλο να αναμασάνε τις παλιές συνταγές, πράγμα λογικό αφού είναι με
αυτό το φαΐ που ανδρώθηκαν και κυριάρχησαν επί τριανταπέντε χρόνια. 

Και να λοιπόν: Μας λένε ότι για την επίθεση που δεχόμαστε ως ερ-
γάτες, η λύση είναι να παριστάνουμε τα σκουλήκια στο ψοφίμι των «δια-
δηλώσεων» της ΓΣΕΕ περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή... για να
ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για το θέμα που μας αφορά (τους μετανάστες,
τους φασίστες και τον ρατσισμό), μας λένε ότι πρέπει να δείξουμε κα-
τανόηση στα «προβλήματα» που αντιμετωπίζουν οι μικροαστοί με τους
μετανάστες, να κάνουμε πως δεν ακούμε τους εμφυλιοπολεμικούς τό-
νους που αντηχούν με την εμφάνιση των φασιστών υπό την αιγίδα της
αστυνομίας, να κάνουμε «ρεαλιστικές προτάσεις» για την αντιμετώπιση
του «μεταναστευτικού προβλήματος»... και εν ολίγοις να «πιέσουμε το
κράτος» μπας και δεήσει να διώξει τον φασισμό.

Το πρόβλημα με όλα αυτά, δεν είναι πλέον ηθικό ή ιδεολογικό. Είναι
ότι δεν δουλεύουν πια, τελεία και παύλα. Το ελληνικό κράτος έχει πάρει
ένα δρόμο που οδηγεί στη σφαγή, ένα δρόμο εμφύλιου ταξικού πολέμου.
Στα χρόνια που έρχονται, η επίθεση στην εργατική τάξη θα ενταθεί, η
επίθεση στους μετανάστες εργάτες θα κορυφωθεί, η κυριαρχία της αστυ-
νομίας και των φασιστών θα γίνει η μία και μοναδική πολιτική για κάθε ζή-
τημα. Ήδη συμβαίνει: οι μισθοί που μπαίνουν στις τσέπες μας έχουν
συνολικά μειωθεί τουλάχιστον στο μισό. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
του ελληνικού κράτους αλέθουν φρέσκο κρέας. Οι σχέσεις αστυνομίας,
φασιστών, μαφιών και μυστικών υπηρεσιών χτίζονται και ενεργοποιούν-
ται αναλόγως των αναγκών. Η εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους
βρωμοκοπάει πόλεμο.

Ξεκινήσαμε αυτή την προκήρυξη αναγγέλλοντας ότι θα πούμε κάποια
πράγματα για τη διαδήλωσή μας που δεν είναι προφανή με την πρώτη
ματιά. Και μας φαίνεται πως ετούτο εδώ το τελευταίο είναι το πλέον αφα-
νές και το πλέον σημαντικό: 

Διαδηλώσαμε πριν από λίγες εβδομάδες στη γειτονιά σας. Αυτή η
διαδήλωση έγινε από μια αυτόνομη αντιφασιστική συνέλευση και από αν-
θρώπους που συμφωνούν και συζητούν μαζί της. Αυτό το «αυτόνομη»
σημαίνει ότι δεν ρωτήσαμε τους αριστερούς αν πρέπει ή δεν πρέπει να
γίνει, ότι δεν κοιτάξαμε το μεγάλο ημερολόγιο των κινητοποιήσεων για το
πότε πρέπει να γίνει, ότι δεν πήραμε την άδεια της αστυνομίας για το
που να γίνει και ότι φυσικά δεν κοιτάξαμε όλους αυτούς, μαζί και τα ΜΜΕ,
για να μας πούνε τι να λέμε και τι να μην λέμε. Εν ολίγοις ότι αυτή η δια-
δήλωση ήταν μέρος μιας στρατηγικής που καταστρώσαμε με εργαλείο
τη γνώμη μας για τον κόσμο και με μοναδικούς περιορισμούς εκείνους
που προκύπτουν από τις συλλογικές οργανωτικές μας δυνατότητες.

Κατά την ταπεινή μας γνώμη, είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα στην
εργατική τάξη. Η αυτόνομη οργάνωση γειτονιά τη γειτονιά, σχολείο το

σχολείο, δρόμο το δρόμο. Η αντίληψη ότι καμία ψήφος, κανείς ειδικός,
κανείς βοσκός δεν υπάρχει για να μας σώσει από τα αφεντικά, τους μπά-
τσους και τους φασίστες. 

Ναι, από τα αφεντικά, τους μπάτσους και τους φασίστες θα πρέπει να
απαλλαγούμε μόνοι μας, με τις δικές μας γνώμες για τον κόσμο, τις δικές
μας μεθόδους για την οργάνωση, τις δικές μας αποφάσεις για τη στρα-
τηγική και την τακτική. 

Απίθανο; Ναι. 
Μονόδρομος; Επίσης. 
Ρεαλιστικό; Φυσικά! Αρκεί να δει κανείς τον τρόπο με τον οποίο μια

μικρή, οργανωμένη και αποφασισμένη διαδήλωση αρκεί για να σε κάνει
να πάρεις ανάσα.

1.  Ο τρόπος με τον οποίο ένα ειδικό μείγμα πρακτόρων, μαφιόζων, φασιστών και «κα-
τοίκων» ξαμολύθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα, ο τρόπος με τον οποίο η περιοχή έγινε
πειραματικό εργαστήρι των σχεδίων που σήμερα εφαρμόζονται στο σύνολο της ελλη-
νικής επικράτειας δεν μπορεί να αναλυθεί εδώ. Για περισσότερα επ’ αυτού μπορεί κα-
νείς να κοιτάξει την μπροσούρα με τίτλο Επιτροπές Κατοίκων: Κατάδυση στο Μέλλον
του Ελληνικού Φασισμού, Autonome Antifa, 2012.

Οι autonome antifa που συζήτησαν, πλήρωσαν και μοιράζουν αυτή την προ-
κήρυξη είναι μια αντιφασιστική συνέλευση που συζητάει και δρα στην Αθήνα.

“Συνέλευση”: Δηλαδή οριζόντια οργάνωση -άνεργοι και εργαζόμενοι, μα-
θητές και φοιτητές, άντρες και γυναίκες που μαζεύονται και αποφασίζουν όλοι
μαζί.

“Αντιφασιστική”: Δηλαδή, όλοι μας καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως ετούτη
η κοινωνία είναι μια ταξική κοινωνία· και ότι μέρα με τη μέρα γκρεμίζεται στα
κεφάλια μας, ακριβώς όπως τα είπαμε παραπάνω. Η μοναξιά, ο ρατσισμός και
η ρουφιανιά που βασιλεύουν γύρω μας, είναι τα μπάζα από αυτό το γκρέμισμα.

Autonome Antifa - Αντιφασιστική Συνέλευση: Δηλαδή, μπροστά σε αυτό
το γκρέμισμα, να μην είμαστε ούτε μόνοι, ούτε φοβισμένοι, ούτε αδύναμοι.

Ενάντια στους φασίστες
Οι σύντροφοι από την αντιφασιστική ομάδα antifa X της

Ξάνθης τελείωναν μια πρόσφατη προκήρυξή τους με τα εξής
λόγια:

Κάποιοι έχουν βαλθεί να κάνουν την Ξάνθη εκτροφείο
φασιστών· το μόνο σίγουρο είναι πως τα πράγματα δεν
θα είναι καθόλου εύκολα γι’ αυτούς. Τα ασπόνδυλα γνω-
ρίζουν πως δεν παίζουν μόνα τους στην πόλη και αργά
ή γρήγορα θα βρεθούμε, και όχι μια φορά μόνο. Να
είναι σίγουροι πως κι εμείς τη γουστάρουμε τη φάση
αυτή, μας δίνει ζωή, μας δίνει έναν πολύ σπουδαίο
σκοπό να υπηρετούμε. (...) Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι ο
αντιφασισμός δεν είναι πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών,
είναι η οργάνωση της τάξης μας στους δύσκολους και-
ρούς που έρχονται.
Τα λέμε στους δρόμους.

Αντιγράφουμε τα όσα είπαν. Μας φαίνεται πως περιγρά-
φουν την ψυχολογική κατάσταση που αρμόζει στους και-
ρούς μας.
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