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Τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου δολοφονείται στην Αμφιάλη, από το Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της 
ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής και με εξέδρα τους μπάτσους της ομάδας Δ.Ι.ΑΣ, ο αντιφασίστας 
Παύλος Φύσσας. Δυστυχώς δε μας κάνει καμιά εντύπωση η συγκεκριμένη δολοφονία. Για εμάς ήταν δεδο-
μένο ότι μετά τις επιθέσεις των φασιστοειδών σε μετανάστες, σε ομοφυλόφιλους, σε τρανσέξουαλ, σε μέλη 
του Κ.Κ.Ε, μετά τις δολοφονίες μεταναστών, τους οποίους θεωρούσαν εύκολο στόχο, εφόσον μπορούσαν 
χωρίς κάποιο πολιτικό τους κόστος να αιτιολογήσουν τέτοιου είδους πρακτικές σε μια κοινωνία, που η δια-
δικασία εκφασισμού της γίνεται με γοργούς ρυθμούς, σειρά θα είχαν οι δομές της τάξης μας και το αντιφα-
σιστικό κίνημα.
Συνηθισμένα τα χρυσαύγουλα από την πολιτική συγκάλυψη που τους προσέφεραν από τις περασμένες 
εκλογές μέχρι και τη δολοφονία του Φύσσα, το επίσημο κράτος και τα Μ.Μ.Ε, δεν περίμεναν να τους κυ-
νηγήσουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να φυλακίσουν μέχρι και τον φύρερ Ν.Μιχαλολιάκο. Άλλωστε και τα 
κολλητιλίκια τους με μπάτσους και μυστικές υπηρεσίες τους έδινε αυτοπεποίθηση και την εντύπωση πως 
θα μείνουν για πάντα στο απυρόβλητο. Προφανώς αυτοί ήταν και οι λόγοι που φοβήθηκαν οι κοτάρες οι 
αρχηγοί τους Μιχαλολιάκος και Παππάς και αποποιήθηκαν το ναζιστικό χαρακτήρα τους και τη βίαιη δράση 
τους. Όπως μάλιστα δηλώνει ο αρχηγίσκος στην απολογία του όταν ρωτήθηκε για την εσωτερική δομή της 
οργάνωσης και την αρχή του αρχηγού <<Η Χρυσή Αυγή δεν είναι στρατός, καταδικάζω τέτοιες συμπερι-
φορές και την αμφίεση, αλλά και τον συγκεκριμένο βηματισμό δεν τον υιοθετώ…Γενικώς έχω καταγγείλει 
μέσα και έξω από τη βουλή κάθε πράξη βίας…Καταδικάζω όλα τα επεισόδια καταστρατήγησης του νόμου.>>. 
Φυσικά ούτε η στάση των υπολοίπων ήταν αξιοπρεπής, αφού όπως μας ενημέρωσαν τα μέχρι πρότινος 
τσιράκια τους, τα Μ.Μ.Ε,  έκλαιγαν στη φυλακή σαν μικρά παιδιά και μόλις βγήκαν άρχισαν τα γνωστά τους 
νταιλίκια! Τζάμπα μάγκες δηλαδή!
Είναι ξεκάθαρο πως επίσημο κράτος και Μ.Μ.Ε είναι συνένοχοι γιατί τόσο καιρό επέλεγαν συνειδητά τη 
συγκάλυψη των φασιστών, υποβαθμίζοντας περιστατικά ξυλοδαρμών ακόμα και δολοφονιών, όπως του 
Σαχτζάτ Λουκμάν ως μεμονωμένα και φυσικά, ούτε λόγος για τα τάγματα εφόδου των νεοναζί.  Είναι συ-
νένοχοι γιατί τόσο καιρό επέλεγαν να κάνουν τα στραβά μάτια ενώ γνώριζαν πολύ καλά πως είναι νεονα-
ζί, νταβατζήδες, μαφιόζοι και όλα αυτά που ξαφνικά θυμήθηκαν να τους χρεώσουν. Δεν περιμένουμε να 
αποδοθεί δικαιοσύνη. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως όλο αυτό το σκηνικό με τις συλλήψεις των πρωτοκλα-
σάτων ναζιστών από την πλευρά του κράτους και του κ. Σαμαρά, δεν είναι παρά ένα παιχνίδι εντυπώσεων! 
Από τη μία, με αυτόν τον τρόπο ενισχύουν το φιλελεύθερο προσωπείο τους, που εδώ και καιρό είχε χάσει 
την αξιοπιστία του, εφόσον δεν είχε πια την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης. Από την άλλη λειτουργούν 
προληπτικά, βγάζοντας τους φασίστες από το πολιτικό παιχνίδι, γιατί κατάλαβαν πως απειλούνται από αυ-
τούς, που θέλουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή! Αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους 
που σταμάτησαν να τους κάνουν πλάτες! Κι ας προσπαθεί να μας πείσει το επίσημο κράτος για τον δήθεν 
αντιφασιστικό χαρακτήρα του. 
Για εμάς, μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν και όλοι όσοι τους ψήφησαν. Όλοι αυτοί οι <<ήσυχοι νοικοκυραί-
οι>> που ενώ τόσο καιρό εκμεταλλεύονταν τους μετανάστες με μεγάλη ευκολία, και με τις ευλογίες του 
κράτους, τώρα αναγνωρίζουν σε αυτούς τη ρίζα του κακού που τους βρήκε. Αυτοί οι ομοφοβικοί μπάσταρ-
δοι που κάθε φορά που τα φασισταριά ξυλοκοπούσαν κάποιον ομοφυλόφιλο τρίβανε τα χέρια τους από 
ικανοποίηση. Αυτοί που ξέρουν πολύ καλά τις πρακτικές των ναζίδων και τις ενίσχυσαν συνειδητά με την 
ψήφο τους. Και τώρα, μετά τις αποκαλύψεις για το <<ποιόν τους>> έπεσαν δήθεν από τα σύννεφα, γιατί κα-
νείς τους δε το περίμενε.Δε μας ξεγελάνε! Είμαστε βέβαιοι πως γνώριζαν και πολύ καλά μάλιστα, απλά δεν 
ήθελαν να λερώσουν τα δικά τους χέρια. Να ξέρουν λοιπόν, πως κι αυτοί θα μας βρούνε απέναντί τους.
Δεν τρέφουμε αυταπάτες! Είναι γεγονός πως στόχος του κράτους παραμένουν τα αντιστεκόμενα κομμά-
τια της κοινωνίας και όχι οι φασίστες. Γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα η περιβόητη θεωρία των δύο 
άκρων, που δεν είναι παρά ένα εργαλείο του κράτους, που το βοηθά να διεκδικεί το <<αθώο>> κέντρο. Ένα 
κέντρο, το οποίο εξυπηρετεί τράπεζες και αφεντικά και καταστέλλει οποιονδήποτε αγώνα για αξιοπρέπεια 



και ελευθερία. Έτσι, από πλευράς κράτους παρατηρούμε ότι το ένα <<άκρο>>, αυτό που αφορά τους φασίστες 
συγκεκριμενοποιείται. Για παράδειγμα η περίπτωση του Λαγού, βουλευτή της Χ.Α, που σύμφωνα με τη δικαιο-
σύνη, η οποία για ακόμα μια φορά επιλέγει να είναι τυφλή με τα χρυσαύγουλα, είναι ο μοναδικός μαφιόζος της 
οργάνωσης και ο μοναδικός υπεύθυνος  για όλα τα νταβατζηλίκια τους. Σε αντίθεση με το άλλο <<άκρο>>, αυτό 
που έχει να κάνει με τους αγωνιστές, και που ολοένα διευρύνεται, στη λογική, όποιος τολμήσει να εναντιωθεί 
στα σχέδια και στις ορέξεις του κράτους και των αφεντικών, θα διώκεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής 
της στρατηγικής  εκφοβισμού των εκμεταλλευόμενων, αποτελεί η προσαγωγή αντιφασιστών, κατά τη διάρκεια 
αφισοκόλλησης στο Γαλάτσι, λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Προφανώς το κράτος ενο-
χλείται όταν εκφράζονται απόψεις, οι οποίες δρούν ανταγωνιστικά προς το κυρίαρχο. Άλλωστε έχει πάρει ξεκά-
θαρη θέση ακόμα και τώρα υπέρ των φασιστών, αφού μία μέρα μετά τη δολοφονία, πανελλαδικά, προστάτευε 
τα γραφεία των ναζίδων, από την οργή των αντιφασιστών και αντιφασιστριών συντρόφων. 
Και για να τελειώνουμε, δε περιμένουμε από κανένα κράτος, από καμία καθεστωτική αριστερά, από κανένα 
αλήτη ρουφιάνο δημοσιογράφο, από καμία δικαιοσύνη, από κανένα μπάτσο, από κανένα νοικοκυραίο να μας 
προστατέψει από τη φασιστική απειλή. Κι αυτό, γιατί είναι κι αυτοί ταξικοί εχθροί μας, όπως και οι φασίστες! 
Δεν πιστεύουμε τις υποσχέσεις τους, ότι ξεμπερδέψαμε δηλαδή για πάντα με τους νεοναζί της χρυσής αυγής. 
Δεν ευφησυχαζόμαστε γιατί ξέρουμε πως συνεχίζουν να υπάρχουν.
Γι’αυτό κι εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό όπως κάνουμε εδώ και καιρό. Γνωρίζουμε 
πως μία είναι η λύση για να τελειώνουμε με τους νεοναζί μια και καλή, ο μαχητικός αντιφασισμός. Να τους 
πετάξουμε έξω απ’τα στέκια μας, από τις γειτονιές μας, από τις πλατείες μας, από τα σχολεία μας.  Φασιστάκια 
σας ψάχνουμε, κι ας κρύβεστε τώρα στις τρύπες σας σαν τα ποντίκια, και δε θα σταματήσουμε μέχρι να σας 
βρούμε όλους και να σας τσακίσουμε.

ΔΕ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ
ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΔΕ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΑΣ ΨΑΧΝΟΥΜΕ



Στις 29 Αυγούστου ήρθε η σειρά μας... Μετά από το κύμα καταστολής που σάρωσε την δυτική Ελλάδα, με την εκκένωση της 
κατάληψης Στέκι ΤΕΙ – Ν.Γκύζη, του κατειλημένου Μαραγκοπούλειου και της ιστορικής Κατάληψης Παραρτήματος στην Πάτρα 
και της κατάληψης Βαλβείου στο Μεσολόγγι, η κατάληψη Αντιβίωση μπήκε στο στόχαστρο των εθνικών και ντόπιων αρχό-
ντων. Έξι διμοιρίες έκαναν την εμφανισή τους στην πόλη μας και με μια καλοστημένη επιχείρηση εκκένωσαν το campus του 
παλαιού Χατζηκώστα, στο οποίο βρισκόταν η κατάληψη Αντιβίωση αλλά και καταλήψεις στέγης μεταναστών, πολλοί από τους 
οποίους ήταν γνωστοί σε όλη την πόλη για τους αγώνες τους.
Ο Σαμαράς από την ΔΕΘ πανηγύρισε για την διάλυση άλλης μιας «εστίας ανομίας» και την παράδοση 
ενός νοσοκομειακού χώρου στην κοινωνία. Παρά τους γκεμπελισμούς του όλη η πόλη γνωρίζει καλά ότι 
τα κτίρια αυτά ήταν παρατημένα από το 1996 και σε άθλια κατάσταση. 
Ας είμαστε ειλικρινείς, τι είναι αυτό που ενοχλούσε τον Σαμαρά και τους ντόπιους άρχοντες (δήμαρχο,πε-
ριφερειάρχη..).; 
Η κατάληψη Αντιβίωση εδώ και πέντε χρόνια (από 4/10/2008) είναι το μέρος που πλήθος εργαζομέ-
νων, άνεργων, φοιτητών, ντόπιων, μεταναστών ικανοποιούν τις στεγαστικές τους ανάγκες, οργανώνουν 
κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες, αυτομορφώνονται, προτάσσουν τις αντιεμπορευματικές σχέσεις στην 
διασκέδαση και την καθημερινότητα γενικότερα. Δημιουργούν κοινότητες όπου ντόπιοι και μετανάστες 
συμβιώνουν με όπλο την αλληλεγγύη και καταπολεμούν τον ρατσισμό και την εκμετάλλευση. Επίσης, η 
Αντιβίωση όπως και οι υπόλοιπες καταλήψεις αποτελούν αναχώματα στην επέλαση του φασιστικού οχετού και την απόπειρα 
των σύγχρονων ναζιστών να κυριαρχήσουν στις πόλεις και στις γειτονίες μας. 

Όλα τα παραπάνω όχι μόνο δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά από την ακροδεξιά, ρατσιστική κυβέρνηση αλλά πρέπει να ισοπε-
δωθούν. Σε καιρούς κρίσης οι εστίες αντίστασης και αυτοοργάνωσης μπαίνουν στο στόχαστρο προκειμένου όλοι να ακολου-
θήσουν το μονόδρομο της εξατομίκευσης και της υποταγής,  της φτώχιας, της εξαθλίωσης, του ρατσισμού και του κοινωνικού 
κανιβαλισμού.

Όλοι εμείς οι εκμεταλλευόμενοι οφείλουμε να αποδείξουμε ότι σε αυτό τον μονόδρομο μπορούμε να κινηθούμε κόντρα, να 
ξαναστήσουμε τις δομές μας και να οργανώσουμε τους αγώνες μας και όπως αναφέρεται και σε κείμενο της κατάληψης 
Αντιβίωση «…να έρθουμε σε ρήξη με το εκμεταλλευτικό – εξουσιαστικό μοντέλο, το φασισμό, το σεξισμό, την απάθεια και την 
ιστορική λήθη».

ΚΑΙ Η ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ...

«ΦΙΛΙΟ-ΒΑΒΑ-ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ...

Η στάση των ντόπιων αρμοδίων ήταν τραγελαφική. Είτε σιώπησαν εντε-
λώς είτε προσπάθησαν να βγάλουν την ουρά τους απ΄εξω  επικαλούμενοι 
άνωθεν εντολές. Τα ψέμματα όμως όπως και η δειλία έχουν κοντά ποδάρια. 
Ξεκαθαρίζουμε ότι τους θεωρούμε συνένοχους. Καταρχήν γνωρίζουμε 
πολύ καλά ότι τέτοιες επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν επιτυχία χωρίς τη 
ηθική, πολιτική και υλική  στήριξη των τοπικών αρμοδίων και των εμπλε-
κόμενων φορέων.  Άλλωστε ήδη από τον περασμένο Απρίλη είχαν δρομο-
λογήσει τις εξελίξεις αφού όπως μάθαμε από τον τοπικό τύπο, στις 18/4 οι 
παραπάνω μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή Παπιγκιώτη και το στέλεχος 
της ΔΗΜΑΡ και γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπέιρου – Δυτ. 
Μακεδονίας Θεοδωρίδη συσκέφτηκαν με θέμα «…την εξεύρεση οριστικής 
λύσης προκειμένου να δοθεί τέλος στην πολύμηνη κατάληψη χώρων του 
παλαιού νοσοκομείου Γ. Χατζηκώστα»  
Καλούμε λοιπόν αυτό το ακροδεξιοαριστερομπατσοιατρικό σκυλολόι να μην κρύβεται πίσω από το Σαμαρά και να 
βγάλει στη δημοσιότητα τα πρακτικά αυτής της σύσκεψης. Άλλωστε εκλογές έρχονται ρε παιδιά…  «Διάυγεια» και 
«διαφανεία» επικαλείστε… Να μην ξέρει «ο πολίτης των Ιωαννίνων» τί είπατε πίσω από τις κλειστές πόρτες; 

                      Η ΑΝΤΙΒΙωΣΗ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ»



ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΟΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝωΝΙΚΟΥΣ ΑΓωΝΕΣ

H ΕΘΝΙΚΗ ΝΤΟΠΑ ΦΕΤΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ MOTOR OIL

 Εκεί που για ακόμη μια χρονιά δε θα βλέπαμε τα άρματα και τα αεροσκάφη του «ένδοξου» ελληνικού στρατού να 
παρελαύνουν στους δρόμους, τα ηλίθια, ανέκφραστα και γεμάτα τικ πρόσωπα των Ελλήνων φαντάρων, και αντ’ αυτού θα 
βλέπαμε με μεγάλη μας χαρά στερημένους χριστιανοπατριωτοεθνικόφρονες να βλέπουν ξανά και ξανά την εθνική σε όποιο 
άθλημα κι αν παίζει για να ισοσταθμίσουν έτσι την ντόπα που θα έχαναν απ’ τη μη πραγματοποίηση της στρατιωτικής 
παρέλασης , βρέθηκε ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, ναι αυτός ο φρυδιάρης, να κάνει δωρεά τα καύσιμα για τη διεξαγωγή της 
στρατιωτικής παρέλασης. 
 Τι και αν Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. δε θα μπορούν να λειτουργήσουν μετά τις απολύσεις διοικητικού και διδακτικού προ-
σωπικού και την υποχρηματοδότηση που καλά κρατεί; Τι και αν πολλά νοσοκομεία συγχωνεύονται, το εισιτήριο ανεβαίνει 
στα 25 € και τα περισσότερα έχουν ελλείψεις σε αναλώσιμα; Τι και αν σε πολλά σχολεία δε θα υπάρχει πετρέλαιο για τη 
θέρμανση; Tι και αν οι αυτοκτονίες συνεχώς αυξάνονται λόγω οικονομικών χρεών και η ανεργία καλπάζει; Πάνω απ’ όλα 
προέχει η «Πατρίς». Ιδίως στις εθνικές εορτές, το εθνικό φρόνημα πρέπει να τονώνεται και ο πατριωτισμός να βρίσκεται 
στο ζενίθ. Όλα τα παραπάνω δε θα μπορούσαν να επιτευχθούν στο έπακρο χωρίς τη στρατιωτική παρέλαση.   
 Βλέπουμε λοιπόν ότι σε καιρούς καπιταλιστικής 
κρίσης και «αναδιάρθρωσης» πόσο πολύ επικαλούνται, 
στοχεύουν, ποντάρουν και προωθούν την εθνική ενότητα και 
τη σωτηρία της πατρίδας η εξουσία και το ντόπιο κεφάλαιο. 
Με σκοπό φυσικά τη διαχείριση των κοινωνικών και ταξικών 
αγώνων, αλλά και τον εκφοβισμό των εν δυνάμει αγωνιζό-
μενων μέσω της καταστολής που βιώνουν οι αγώνες αυτοί . 
Γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε τέτοιες περιόδους , που όλοι οι 
εκμεταλλευόμενοι βιώνουν από πρώτο χέρι την κυνικότητα 
του καπιταλισμού, οι ισορροπίες είναι εύθραυστες και η πι-
θανότητα να συσπειρωθούν με τους κοινωνικούς  και ταξικούς  
αγώνες είναι πολύ μεγάλη. Όσο όμως οι εκμεταλλευόμενοι  αναζητούν λύση στα προβλήματά τους γύρω από την εθνική 
ενότητα και τη σωτηρία της πατρίδας, τόσο απομακρύνονται απο το ενδεχόμενο της πραγματοποίησης των αγώνων αυτών, 
και ενισχύεται η υιοθέτηση των εθνικών διαχωρισμών από μεριάς τους.  
 Εμείς ως απάτριδες δεν μπορούμε παρά να σπρώξουμε προς αυτή την κατεύθυνση προωθώντας τους κοινωνικούς 
αγώνες, τον αντιφασισμό και  τον ταξικό αγώνα για να καταστρέψουμε μια για πάντα την εθνική συνείδηση και όλους τους 
μύθους που τη συνοδεύουν.

Φασισμόσ από τό 
παρελθόν, όλόκλη

ρωτισμόσ Για τό μ
ελλόν

Παλαιότερη αφίσα που έβγαλαν από κοινού antifa[i] και Ξυπόλυτο Τάγμα



Στις 3 Οκτώβρη, βυθίστηκε σκάφος με μετανάστες στη Λαμπεντούζα (βρίσκεται στο 
νότιο άκρο της Ιταλίας). Περισσότεροι από 360 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μετά 
από λίγες μέρες άλλοι 35 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο ανοιχτά της 
Μάλτας. 
Για άλλη μία φορά η ελληνική κοινή γνώμη παρακολούθησε «συγκλονισμένη» από 
τους τηλεοπτικούς δέκτες άλλη μία τραγωδία. Δια στόματος Δένδια, η πολιτισμένη 
Ευρώπη διαβεβαιώνεται  «ότι η τραγωδία της Λαμπεντούζα συγκλόνισε και εμένα 
προσωπικά, όπως και ολόκληρο τον ελληνικό λαό.»
Για να συγκλονιστεί τόσο ο Δένδιας, σημαίνει ότι βίωσε κάτι πρωτόγνωρο, κάτι έξω 
από την κανονικότητα, μια εξαίρεση.  Οπότε ή τυφλός είναι ή χαζός ή απλώς μας δουλεύει. Δεν μπορεί να μη γνωρίζει ότι 
σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, από το 1994 μέχρι σήμερα στα νότια της Σικελίας έχουν χάσει την ζωή τους 6.200 άνθρω-
ποι, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 4.790. Δεν μπορεί να μην άκουσε τίποτα για τους νεκρούς στα σύνορα του Έβρου,  για 
τον γεμάτο κουφάρια πάτο του Αιγαίου. Αλλά ας μην πάμε πολύ μακριά. Εδώ στην περιοχή μας λίγες μέρες μετά δώδεκα 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πάλαιρο. Προσπαθούσαν να φύγουν (καλύτερα να αποδράσουν) από την Ελλάδα προς 
τη δυτική Ευρώπη. Πάλι συγκλονίστηκε το πανελλήνιο, ιδιαίτερα η τοπική «κοινή γνώμη». Πάλι ο Δένδιας εξέφρασε τη λύπη 
του «για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, την ελπίδα μου για λιγότερες δυνατές απώλειες…»  Από κοντά και ο Μπένι : 
«Αυτά τα φαινόμενα, που έφτασαν σε ακραίο βαθμό στη Lampedusa και τη Σικελία, είναι απαράδεκτα.» 
Έλα όμως που τα φαινόμενα αυτά δεν είναι εξαιρέσεις αλλά ο κανόνας…  Πόσο μάλλον για την περιοχή μας. Ας παραθέσου-
με κάποια στοιχεία όπως τα αντλήσαμε από την καταγγελία της Αντιρατσιστικής Κίνησης Πρέβεζας στις 2/12/2011: 
     Ι. Για τρίτη φορά το 2011, στην Πρέβεζα βρεθήκαμε μπροστά σε μια ανθρώπινη τραγωδία, που σαν θύματα για ακόμη 
μια φορά είχε 54 μετανάστες, κυρίως αφγανικής καταγωγής. Επέβαιναν σε μάλλον ακυβέρνητο ιστιοπλοϊκό σκάφος, που 
βρέθηκε στα ανοιχτά της Λευκάδας. Τετάρτη, 16/11/2011, έγινε ο εντοπισμός και η σύλληψή τους. Ανάμεσα τους και ένας 
ανήλικος.
     ΙΙ. Τα προηγούμενα περιστατικά στην Πρέβεζα:
     α. Τετάρτη, 18/5/2011, στο Κανάλι Πρέβεζας βούλιαξε φουσκωτό σκάφος, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός παι-
διού και ενός άνδρα και αγνοούμενους επίσης ένα παιδί (αδερφάκι που νεκρού) και ένα νεαρό άνδρα. Συνολικά επέβαιναν 
29 άτομα. 25 διασώθηκαν, οι περισσότεροι ανήλικοι.
     β. Τετάρτη, 26/1/2011, το πρώτο σε χρονολογική σειρά για την περιοχή μας ναυάγιο στη Λούτσα Πρέβεζας. Επέβαιναν 
36 άτομα, ανάμεσά τους 5 ανήλικοι και 2 γυναίκες.
     ΙΙΙ. Στην ευρύτερη περιοχή:
     α. Στις 15/1//11 στην Κέρκυρα εντοπίστηκε σκάφος με 241 άτομα και 22 νεκρούς.
     β. Στις 21/2/11 στη Λευκάδα εντοπίστηκε σκάφος με 101 άτομα.
     γ. Στις 22/3/11 στους Παξούς σκάφος με 118 άτομα.
     δ. Στις 20/8/11 στο Μεγανήσι σκάφος με 7 άτομα.
     ε. Στις 29/8/11 στην Ηγουμενίτσα σκάφος με 15 άτομα.
     ς. Στις 3/9/11 μεταξύ Ιθάκης - Κεφαλονιάς σκάφος με 30 άτομα, εκ των οποίων οι 19 βρέθηκαν νεκροί.
     Μέχρι εδώ μιλάμε για 700 περίπου άτομα και για πάνω από 3.000.000 ευρώ μαύρου χρήματος, που αποκτήθηκαν με 
δόλο, πουλώντας την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, και βέβαια για 45 νεκρούς.
Ας μην μπερδευόμαστε.  Ο Δένδιας δεν είναι ούτε χαζός, ούτε τυφλός. Είναι ο εκφραστής και ο υλοποιητής της γενοκτονικής 
πολιτικής που η πολιτισμένη ευρώπη και η Ελλάδα έχουν εξαπολύσει ενάντια στο παγκόσμιο προλεταριάτο. Τα «απαράδε-
κτα φαινόμενα» είναι μέρος της κανονικότητας. Είναι οι απολύτως αναμενόμενες «παράπλευρες απώλειες»  της «Ευρώπης 
φρούριο».  Αποτελούν την καλύτερη επιβεβαίωση ότι για τις κυρίαρχες τάξεις οι εργάτες είναι αναλώσιμοι. Είναι ένας ακόμα 
απαραίτητος κρίκος της αλυσίδας που αλυσοδένει τους μετανάστες και τις μετανάστριες ώστε να επιβεβαιώνει την καθημε-
ρινή τους υποτίμηση. Για τα αφεντικά τα πράγματα είναι απλά : «Όταν σας θέλουμε, όσους θέλουμε, για όσο θελούμε. Χωρίς 
δικαιώματα και με άθλια μεροκάματα. Αν δε γουστάρετε να πάτε να πνιγείτε (στην κυριολεξία). Αφού βεβαίως έχετε πρώτα 
χρυσοπληρώσει  όλα τα μπατσομαφιόζικα κυκλώματα». 
 Τι και αν ακόμα και οι λεγόμενες «μετριοπαθείς φωνές» (πχ. Γιατροί του Κόσμου) επιμένουν ότι «η φύλαξη συνόρων δε 
θα αποτρέψει νέα Λαμπεντούζα» . Η εξουσία διαβεβαιώνει ότι στο μέλλον η φύλαξη των συνόρων θα είναι αυστηρότερη. Η 
ευρωπαική ένωση θα διαθέσει περισσότερα κονδύλια. Η Ιταλία θα στείλει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στα νότια σύνορά 
της. Η Ελλάδα θα μας προστατέψει από τις ορδές των «αθλίων» που απειλούν την εθνική μας κυριαρχία. Οπότε η «κοινή 

Στο φράχτη του Έβρου, στον πάτο του Αιγαίου, στα ανοιχτά της Λευκάδας, νότια της Λαμπεντούζα...



γνώμη» ας πάψει να εκπλήσσεται. Αυστηρή φύλαξη σημαίνει εκατόμβες νεκρών και αύξηση των κερδών για τους δουλε-
μπόρους.  Ως εκμεταλλευόμενοι ή θα αγωνιστούμε στο πλευρό των μεταναστών ή θα αναμασούμε τις ρατσιστικές παπα-
ριές και κάθε τόσο θα συγκλονιζόμαστε που ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και παιδάκια. Εμείς αναγνωρίζοντας την ταξική 
μας θέση, έχουμε διαλέξει να αγωνιζόμαστε από κοινού με τους μετανάστες. Υ.Γ. Κάποιες στιγμές αναρωτιόμαστε μήπως 
τον έχουμε παρεξηγήσει τον άνθρωπο: «Δεν μπορεί να είναι τόσο γομάρι, θα στενοχωρήθηκε έστω και λίγο…» Τελικά 
δεν τον είχαμε παρεξηγήσει: «Δεν έχουμε ενοχικά σύνδρομα, θα υπερασπιστούμε την εθνική κυριαρχία και τα σύνορά 
μας» δήλωσε στις 15/11 στη βουλή ο Δένδιας απαντώντας σε ερώτηση για το μεταναστευτικό και πήγε ήσυχος για ύπνο. 
Λίγο γρήγορα στέγνωσαν τα δάκρυα…

ΚΑΙ ΤωΡΑ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΣΕΙΡΑ;;;
 Τον προηγούμενο Μάρτιο αθωώθηκαν οι 5 τελευταίες οροθετικές γυναίκες από τις 27, που παρέμεναν προφυλακισμένες 
για πάνω από 10 μήνες με την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης βλάβης. Κατηγορία, η οποία στηρίχθηκε στην υγειονομική 
διάταξη «Ρυθμίσεις που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημάτων». 
 Ας το πιάσουμε όμως από την αρχή, ο διασυρμός αυτών των γυναικών ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2012 από Λοβέρδο και  
Χρυσοχοϊδη (τότε υπουργοί Υγείας και Δημόσιας Τάξης αντίστοιχα) και με την συνεργασία των media και του ΚΕΕΛΠΝΟ, 
όπου διατυμπάνιζαν με αγωνία ότι οι οροθετικές ιερόδουλες ειναι «υγειονομική βόμβα» και η άμεση φυλάκιση και απέ-
λαση τους είναι αναγκαία. Το προεκλογικό πανηγύρι πήρε την μορφή κυνηγιού μαγισσών, με την πρώτη προφυλάκιση και 
ναζιστικού τύπου δημόσια διαπόμπευση της αλλοδαπής πόρνης που όλοι είδαμε στα κανάλια να γίνεται στις 30/4/2012, 
ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τις δεκάδες συλλήψεις, προσαγωγές, 
υποχρεωτικούς ελέγχους και προφυλακίσεις που ακολούθησαν. Για τους 
πραγματικούς ενόχους όμως, τους πελάτες –νοικοκυραίους, πλήρης 
προστασία της ανωνυμίας τους και δωράκι εξετάσεις απο το ΚΕΕΛΠΝΟ.
Όντας λοιπόν σίγουροι ότι ήταν μετανάστριες, χρησιμοποίησαν το ιδεο-
λόγημα της «υγειονομικής βόμβας» και  έκαναν δηλώσεις του τύπου «η 
μετάδοση γίνεται από την παράνομη μετανάστρια στον έλληνα πολίτη, 
στην ελληνική οικογένεια», στήνοντας άνετα το θέατρο του παραλόγου 
ώστε να μην αντιδράσουν και όλοι αυτοί που δεν είναι πελάτες, αυτοί 
δηλαδή  που κρύβουν την συννενοχή τους σιωπώντας  . 
Έτσι, τα θύματα, οι εκμεταλλευόμενες από εμπόρους, νταβατζήδες και 
πελάτες (άνδρες, έλληνες, ευυπόληπτοι πολίτες, οικογενειάρχες, ψηφοφόροι), έγιναν θύτες στη συνείδηση καθε έλληνα 
φιλήσυχου πολίτη. Γυναίκες που τις ώθησαν στην καταναγκαστική πορνεία, μετανάστριες που τους αφαίρεσαν τα διαβατή-
ρια, τοξικοεξαρτημένες, χωρίς καμιά επιλογή και άμυνα στους βιαστές και εκμεταλλευτές τους, βρέθηκαν στο στόχαστρο της 
κυβέρνησης για να κρατηθεί λίγο ακόμα στην εξουσία και να παίξει τα παιχνιδάκια της. Τι κι αν παραβιάστηκαν προσωπικά 
δεδομένα, ιατρικά απόρρητα και ανθρώπινα δικαιώματα. Στοχοποίησαν τις εν λόγω πόρνες, στην βάση της ίδιας τους της 
ύπαρξης, αποδεικνύοντας πως η αντιμεταναστευτική πολιτική και οι ναζιστικού τύπου πρακτικές (βλ. Στρατόπεδα συγκέντω-
σης) έχουν εγκατασταθεί για τα καλά στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό.
  Η συνέχεια ήταν μάλλον απογοητευτική για τους υπεύθυνους αυτής της διαπόμπευσης, καθώς το υπουργείο Υγείας κατήρ-
γησε την υγειονομική διάταξη στην οποία στηρίχθηκε. Αναγκάστηκε βεβαίως να το κάνει λόγω και των μεγάλων αντιδράσε-
ων διεθνών οργανισμών και οργανώσεων, τις οποίες ενημέρωσε, πίεσε και κινητοποίησε το κίνημα αλληλεγγύης. Η κα-
κουργηματική αυτή κατηγορία λοιπόν δεν άντεξε ούτε στα δικαστήρια και κατέπεσε σε πλημμέλημα όπου θα δικαστούν πλέον 
ελεύθερες. Βέβαια, πολιτικοί και media ουδεμία αναφορά έκαναν μετά την αποφυλακισή τους ενώ το ΚΕΕΛΠΝΟ εξέδωσε 
την εξής ανακοίνωση :«Καθιστούμε σαφές ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουμε την συμμετοχή μας στην εφαρμογή της υγει-
ονομικής διάταξης εφόσον δεν σταματήσει άμεσα η απαράδεκτη αυτή πρακτική που εφαρμόζεται και δεν διασφαλιστούν ο 
σεβασμός στην προσωπικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η μη δημοσιοποίηση των στοιχείων των εξεταζόμενων». 
Αλληλεγγύη σε όσους βιώνουν καθημερινά την σαπίλα του ρατσισμού, του σεξισμού, των έμφυλων διαχωρισμών και στις 
διωκόμενες οροθετικές γυναίκες. Η επόμενη μέρα για αυτές είναι η φτώχια και η ανεργία ενώ πρέπει να πολεμήσουν και 
ενάντια στις επιπτώσεις της διαπόμπευσής τους, της βαρύτατης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και της 
απόρριψής τους από μια κοινωνία που σιωπά καθημερινά σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω της.
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1) Η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας από 
τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο

  Α) είναι σαφώς επιθετική κίνηση, διότι μετατρέπει μια 
θάλασσα με διεθνή ύδατα, όπως το Αιγαίο, σε ελληνική.
  Β) είναι θεμιτή πράξη, διότι Ελληναράδες είμαστε, κάνου-
με ό,τι γουστάρουμε και σε όποιον αρέσει.
  Γ) θα έχει ως αποτέλεσμα την έλευση στο Αιγαίο του 
«Πλοίου της Αγάπης»…

2) Όταν ένα κράτος έχει αιγιαλίτιδα ζώνη 6 ναυτικά μί-
λια, τότε ο εναέριος χώρος του

  Α) οφείλει να είναι της ίδιας έκτασης, σύμφωνα με το 
Διεθνές Δίκαιο ( άρθρα 1 και 2 της Σύμβασης του Σικάγου 
του 1944 για την Πολιτική Αεροπορία)
  Β) μπορεί να είναι 10 ναυτικά μίλια ειδικά για την Ελλάδα 
διότι η Ελληνική μαγκιά εξαιρείται από το Διεθνές Δίκαιο.
  Γ) καλό είναι να είναι ο μικρότερος δυνατόν διότι όσο πιο 
μεγάλος ο εναέριος χώρος τόσο πιο μεγάλος ο κίνδυνος 
από UFO ( περισσότερες λεπτομέρειες στα έγκριτα βιβλία 
των Λιακόπουλου και Γεωργιάδη).    

3) Τι είναι τo FIR Αθηνών;

  Α) Εναέρια ζώνη όπου απλώς έχει ανατεθεί από διεθνή 
όργανα ο αεροπορικός έλεγχος (τροχονομικού τύπου) στο 
κράτος της Ελλάδας για πρακτικούς λόγους ( λόγω γειτνί-
ασης).
  Β) Αμιγώς ελληνικός εναέριος χώρος από καταβολής της 
ανθρωπότητας, και «μολών λαβέ» σε όποιον ξένο εχθρό 
παραβιάσει αέρα κοπανιστό.
  Γ) Ένα εφεύρημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του 
1980, για να αναγκάζει τον τότε Έλληνα πρωθυπουργό 
Γεώργιο Ράλλη, που δεν μπορούσε να πει το ‘ρ’, να το λέει 
‘ΦΙΓ’.

4) Τι είναι οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο;

  Α)  Φυσιολογικό ανακύπτουσες εκκρεμότητες, η διευ-
κρίνιση των οποίων μπορεί άνετα να παραπεμφθεί και να 
επιλυθεί από διεθνή δικαιολογητικά όργανα, όπως αυτό 
του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.
  Β) Κατάπτυστη τουρκική προπαγάνδα, δεδομένου ότι εδώ 
και 4.000 χρόνια έχει κατατεθεί στο Υποθηκοφυλακείο 
Αθηνών μεταγραφή συμβολαίου υπογεγραμμένου από 
τους ηγέτες όλων των λαών της εποχής εκείνης, όπου 
αποδεικνύεται ότι κάθε σπιθαμή του Αιγαίου έχει παραχω-
ρηθεί στους εκάστοτε κατοίκους της χώρας που σήμερα 
λέγεται Ελλάδα.
  Γ) Νερά που έχουν πλέον γκρίζο χρώμα λόγω της ρύπαν-
σης στο Αιγαίο.

5) Ποια είναι η γνώμη σας για την παρουσία στρατευ-
μάτων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου;

  Α) Η παρουσία τους παραβιάζει κατάφωρα τη Συνθήκη 
της Λωζάνης
  Β) Είναι ηρωικοί ακρίτες, υπερασπιστές των συνόρων 
και βρίσκονται εκεί για να μην αφήσουν τους Τούρκους 
να βιάσουν και να σφάξουν τις αδερφές και τις γυναίκες 
μας.
  Γ) Είναι κομπάρσοι που μετέχουν στα γυρίσματα της 
νέας ταινίας ‘Λούφα και Παραλλαγή’.

6) Τι είναι η μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα;

  Α) Έλληνες πολίτες σλαβικής καταγωγής που έχουν 
δικαίωμα ατομικού και συλλογικού αυτοπροσδιορισμού 
με ό,τι  αυτό συνεπάγεται (εκπαίδευση, πολιτισμός κ.α.) 
και που από τη στιγμή της εθνογένεσής τους αυτοκαθο-
ριζονταν ως Μακεδόνες (σκέτο).
  Β) Κατασκεύασμα διεθνούς συνωμοσίας της Λέσχης 
Μπίλντεμπεργκ που απεργάζεται την εξόντωση του 
ελληνισμού.
  Γ) Η μειοψηφία των Ελλήνων πολιτών που τρώνε 
Μακεδονικό χαλβά σε αντίθεση με την πλειοψηφία που 
προτιμούν χαλβά Φαρσάλων.

7) Για ποιους τύπωσε το ελληνικό κράτος τον Μάιο 
του 1925 το Αναγνωστικό της Μακεδονικής Γλώσσας 
«ABECEDAR»;          

  Α) Για τους σλαβόφωνους μαθητές στα σχολεία της 
Βόρειας Ελλάδας για τη διδασκαλία της μητρικής τους, 
μακεδονικής γλώσσας. Έγινε ως δείγμα συμμόρφωσης 
της Ελλάδας προς τα άρθρα 7, 8 και 9 της «Συνθή-
κης των Σεβρών» (που υπογράφτηκε το 1920 με την 
εποπτεία της «Κοινωνίας των Εθνών», προδρόμου του 
Ο.Η.Ε) και προς το Πρωτόκολλο της Γενεύης (1924). 
Το παρουσίασε περήφανα στην Κοινωνία των Εθνών ο 
Έλληνας Επιτετραμμένος Βασίλειος Δερδάμης, στις 10-
11-1925, λέγοντας πως η μακεδονική γλώσσα είναι 
ανεξάρτητη και διακριτή σε σχέση με την Βουλγαρική ή 
τη Σερβική. Όμως το μακεδονικό αναγνωστικό δεν πρό-
λαβε ποτέ να φτάσει στα σχολεία , γιατί τα περισσότερα 
αντίτυπά του καταστράφηκαν αμέσως, ενώ ορισμένα απ’ 
αυτά που διανεμήθηκαν στις προβλεπόμενες περιοχές 
καταστράφηκαν από τις τοπικές αστυνομικές αρχές.
  Β)  Έλα ντε! Αφού ούτε μακεδονική γλώσσα υπάρχει 
ούτε μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα.
  Γ) Για την τουρκική μειονότητα της Θράκης.

Το παρακάτω quiz το πήραμε από το περιοδικό Αντιπολεμική Διεθνιστική Κίνηση (5ο τεύχος) 
και είναι η συνέχεια του 1ου μέρους που είχαμε παραθέσει στο έντυπο δρόμου #11.
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8) Γιατί το ελληνικό κράτος δεν κάνει σήμερα μια επίση-
μη απογραφή των εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων;
    
  Α) Διότι θα αποδειχθεί, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη μακεδο-
νικής μειονότητας, όπως αποδεικνύονταν μέχρι το 1951 
που το έκανε και τα άτομα αυτά καταγράφονταν ως «μα-
κεδονόφωνοι» , «σλαβόφωνοι Μακεδόνες», «σλαβικής», 
«μη ελληνικής», «ρευστής» εθνικής συνείδησης , «δεδη-
λωμένων σλαβικών φρονημάτων». Για τον ίδιο λόγο ολό-
κληρα χωριά εξαναγκάστηκαν σε ομαδικές ορκωμοσίες 
την δεκαετία του 1960, ώστε να σταματήσουν οι κάτοι-
κοί τους να ομιλούν «το τρισκατάρατο σλαβικό ιδίωμα».
  Β) Δεν χρειάζεται. Ως γνωστόν μια είναι η γλώσσα στην 
Ελλάδα, η ελληνική, και μειονότητα υπάρχει μόνο μια, 
η μουσουλμανική στη Θράκη. Όλα τα άλλα που ακού-
γονται είναι άθλιες προπαγάνδες και υπάρχουν επικίν-
δυνες σκοπιμότητες ακόμα και πίσω απ’ τις αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που καταδικάζει την Ελλάδα για την μη αναγνώριση της 
Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης και της Στέγης Μακεδονικού 
Πολιτισμού.
Γ) Το ελληνικό κράτος ακόμα κάνει το κτηματολόγιο. Ας 
τελειώσει αυτό και βλέπουμε…    

9) Γιατί το ελληνικό κράτος επέτρεψε το 1982 τον 
ελεύθερο επαναπατρισμό μόνο των πολιτικών προσφύ-
γων που είναι «Έλληνες το γένος»;

  Α) Για να αποκλείσει προφανώς τους εθνικά Μακεδόνες 
πολιτικούς πρόσφυγες. Έχει στηθεί ολόκληρος κρατι-
κός και παρακρατικός μηχανισμός, ώστε και η επίσκεψη 
στην Ελλάδα όσων πολιτικών προσφύγων δηλώνουν μη 
ελληνική εθνική συνείδηση και έχει δημιουργηθεί «λίστα 
ανεπιθύμητων» που είναι σε πλήρη ισχύ ακόμα και σή-
μερα, όντας διευρυμένη μάλιστα για να περιλαμβάνει όχι 
μόνο πολιτικούς πρόσφυγες αλλά και εθνικά Μακεδόνες 
οικονομικούς μετανάστες. Έτσι βέβαια το ελληνικό κρά-
τος αναγνωρίζει ουσιαστικά εθνική μειονότητα εφόσον οι 
χιλιάδες συγγενείς εντός Ελλάδας των εθνικά Μακεδόνων 
πολιτικών προσφύγων που νομοθετικά τους απαγορεύεται 
η επιστροφή τους και έχουν αφαιρεθεί οι ιθαγένειες τους 
έμμεσα επίσης καθορίζονται ως «μη Έλληνες το Γένος». 
Στην τελική κράτος είναι ό,τι διακρίσεις θέλει κάνει, και 
λογαριασμό δεν δίνει. Σιγά μην σεβαστεί τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των προσφύγων και σιγά μην εφαρμόσει τις 
διεθνείς συνθήκες για τις μειονότητες.
  Β) Καλέ παρεξήγηση, τυπογραφικό λάθος ήταν, δεν 
υπήρχε κακή πρόθεση, προς Θεού!
  Γ) Γιατί οι εθνικά Μακεδόνες πρόσφυγες ήταν ομορφό-
τεροι και φοβούνταν τους Έλληνες ότι αν επιστρέψουν θα 
ξελογιάσουν τις Ελληνίδες.

Αν είχατε περισσότερες απαντήσεις Α:

Το πας καλά δικέ μου,Δεν τρως τις μπούρδες της κυρίαρχης προπαγάνδας.

Αν είχατε περισσότερες απαντήσεις Β:
Στην ιστορία στο σχολειο θα είχες 20 και τώρα 

είσαι έτοιμος να καταπιείς κάθε παπάτζα που σου 
σερβίρουν κράτος και αφεντικά.

Αν είχατε περισσότερες απαντήσεις Γ:

Πρέπει να ΄σαι μεγάλος fan του Πρετεντέρη.



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

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

Την παρασκευή 13/09 και το σάββατο 14/09 πραγματοποιήθηκε στα Γιάννενα αντι-

μιλιταριστικό διήμερο κατά τη διάρκεια του οποίου τρεις σύντροφοι παρουσίασαν την 

άρνηση στράτευσής τους. Την παρασκευή έγινε εκδήλωση-συζήτηση με θέμα ‘μιλιταρι-

σμός & αντιμιλιταρισμός στη σύγχρονη Γερμανία’ με εισηγητή γερμανό σύντροφο και το 

σάββατο ακολούθησε αντιμιλιταριστική συναυλία.

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

Στις 18/9 λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, 1500 με 2000 αντιφασίστες/
στριες μαζί με Ανταρσύα, Σύριζα, ΚΚΕ-μλ πορεύθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Με 
δυνατό παλμό και περιφρουρημένο μπλοκ, έστειλε ένα μαχητικό μήνυμα στους δολοφόνους 
ναζί της Χρυσής Αυγής και στους λοιπούς φασίστες. Κεντρικό σύνθημα ήταν « Όποιος στη-
ρίζει τη Χρυσή Αυγή είναι συνυπεύθυνος για τούτη τη σφαγή» καθιστώντας έτσι σαφείς τις 
ευθύνες αφεντικών, μπάτσων και ψηφοφόρων για τη δολοφονία.

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

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

Το Σάββατο 21/9 στα Καρδαμίτσια, βρέθηκαν γύρω στους 60 αντιφασίστες και αντιφασίστριες και πραγματοποίησαν 

στην κεντρική πλατεία της περιοχής μικροφωνική παρέμβαση καλεσμένη στόμα με στόμα.(Στην εν λόγω πλατεία έχουν 

βρει καταφύγιο το τελευταίο διάστημα, κάποια άτομα κυρίως νεαρής ηλικίας που κατάγονται από εκεί ,μιας και στο 

κέντρο έχουν φάει πακέτα, γράφοντας συνθήματα με εθνικιστικό περιεχόμενο, τραμπουκίζοντας νεαρούς της περιο-

χής λόγω της αντιφασιστικής τους ιδεολογίας τολμώντας μάλιστα να τραβήξουν μαχαίρι πριν κάτι μήνες) Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής  με στάσεις έξω από σπίτια γνωστών φασιστοειδών και 

το γυμναστήριο που επισκέπτονται ένστολοι και μη ναζίδες. Αρκετός παλμός, μοιράστηκαν κείμενα, πετάχτηκαν τρικά-

κια και γράφτηκαν συνθήματα.

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

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

 Η αντιφασιστική δράση του Σαββάτου 21/9 δε σταμάτησε στα Καρ-

δαμίτσια. Το βράδυ στην Καλάρη εντοπίστηκε ο γνωστός φασίστας, γιουσου-

φάκι του υπαρχηγού της Χ.Α Χρήστου Παππά, Κίμωνας Πότσης. Ποιοι θα 

μπορούσαν να κάθονται μαζί του; μα φυσικά  ένας ΔΑΠίτης και ένας οπαδός 

του ΑΠΟΕΛ (κυπριακή ομάδα γνωστή για την ακροδεξιά κερκίδα της).  Πριν 

καν απολαύσουν  την πρώτη γουλιά της μπύρας τους, αντιφασίστες/τριες 

συγκεντρώθηκαν γύρω τους και αφού τους «εξήγησαν» ότι  οι φασίστες 

στα Γιάννινα δε θα κυκλοφορούν ούτε για μπύρα, έγινε πράξη το πρόταγμα 

ότι τσακίζουμε φασίστες σε κάθε γειτονιά. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος 

ακούστηκαν αντιφασιστικά συνθήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι περαστικοί 

επικρότησαν αυτή τη δράση και κάποιοι από αυτούς έδειξαν την προθυμία να 

συμμετέχουν σ’ αυτή. 

 Η μπύρα στους φασίστες κοστίζει πολλές φάπες.

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

Στα δεξιά του Χρήστου Παππά καμαρώνει με την 
ελληνική σημαία ο Κίμωνας Πότσης
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Cafe Antifa

 Στις 24/9 το απόγευμα ήταν καλεσμένη αντιφασιστική πορεία, μια από τις πολ-
λές με αφορμή  την δολοφονία του Φύσσα στο Κερατσίνι.Κατά τη διάρκεια της πορείας, 
σπάστηκε το μαγαζί με στρατιωτικά ρούχα και είδη του Ιάσονα Μπίμπου, γνωστού φασίστα 
της πόλης, άλλοτε υποψήφιος με το ΛΑΟΣ και τώρα με την Χ.Α .(μάλιστα ήταν ο πρώτος 
σε ψήφους των χρυσαυγιτών στην πόλη των Ιωαννίνων) Η πορεία ολοκληρώθηκε χωρίς 
απρόοπτα, παρά την έντονη πίεση των ΜΑΤάδων, οι οποίοι ,μόλις αντιλήφθηκαν τον 
καλλωπισμό του Army Shop, έτρεχαν σαν τρελοί φωνάζοντας ο ένας στον άλλον «ΕΣ-
ΠΑΣΑΝ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ,ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ». Μετά το τέλος της πορείας ακολούθησαν 
30 προσαγωγές ,στο κέντρο της πόλης, καθώς ο Ιάσονας και οι μπάτσοι του ήταν σκυ-
λιασμένοι να βρούνε τον «ένοχο». Ενώ οι προσαχθέντες κρατούνταν στην ασφάλεια, ο 
φασίστας Μπίμπος εισέβαλε στο μπατσομέγαρο και χτύπησε τρεις κοπέλες  υπό το βλέμ-
μα των μπάτσων ,οι οποίοι αναγκάστηκαν  να τον συλλάβουν. Σαν να μην έφτανε αυτό 
ο κυρ Ιάσονας, μέσα στο παραλήρημά του, έκανε μήνυση στις τρεις προσαχθείσες για 
εξύβριση, με αποτέλεσμα να πρέπει να περάσουν όλο το βράδυ στο μπατσομέγαρο, μέχρι 
την παρουσίασή τους το επόμενο πρωί στον εισαγγελέα. Την επόμενη μέρα γύρω στους 
70 αλληλέγγυους, που ήταν  συγκεντρωμένοι στο δικαστικό μέγαρο, είδαν την αθώωση 
των κοριτσιών και την καταδίκη του χρυσαυγίτη Μπίμπου σε 12 μήνες φυλάκιση με 3ετή 
αναστολή. Το χεσμένο αυγό υποστήριξε στο δικαστήριο ότι δεν έχει τίποτα με τις κοπέλες. 
Δήλωσε πως είχε θολώσει από την επίθεση που είχε δεχθεί το μαγαζάκι του προηγουμέ-
νως και γι αυτό τις χαστούκισε.
 

                 ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ!

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

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

ΤO HIP HOP ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ
  Στις 12 Οκτωρβίου 2013 στην εστία Δόμπολης πραγματοποιήθηκε αντιφασιστικό 
Hip Hop live.
  Διοργανώθηκε από το hip hop house, τους αντιφασίστες/ριες και το αυτόνομο 
ραδιόφωνο ιωαννίνων.Τα όποια έσοδα διατέθηκαν για τα ιατρικά έσοδα συντρόφου 
που τραυματίστηκε στην αντιφασιστική πορεία μετά την δολοφονία του Killah P στο 
Κερατσίνι.
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 Την Παρασκευη 29/11 πραγματοποιήθηκε Αntifa Cafe απ’ την συλλογικότητα 
μας.Προβληθηκε το ντοκιμαντέρ «The Truth Lies in Rostock». 
  
Το ντοκιμαντέρ περιγράφει βίαιες φασιστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στο 
Ρόστοκ της Γερμανίας τον Αύγουστο του 1992. Για 3 ημέρες πολυορκούνταν 
ξενώνας μεταναστών που αιτούνταν άσυλο. Αρκετές εκατοντάδες ναζί προ-
σπαθούσαν να τους κάψουν ζωντανούς, έχοντας τους μπάτσους φυσικά ως 
απλούς θεατές και περίπου 3000 άτομα να παρακολουθούν επικροτώντας 
τους.

Για περισσότερο υλικό και τα προηγούμενα 
έντυπα επισκευθείτε το site μας

antifa-i.gr



   Αυτή είναι μια δημόσια συλλογική δήλωση ολικής άρνησης στράτευσης. Αυτό σημαίνει ότι αρνούμαστε να πάμε στο στρατό. 
Και την άρνησή μας αυτή, την κάνουμε πράξη δημόσια με τα ονόματά μας, γιατί όχι μόνο δεν κρυβόμαστε αλλά παροτρύνουμε μέσω 
αυτής της πράξης και άλλους σε παρόμοιες αρνήσεις. Σημαίνει ότι δεν κοιτάμε πως θα τα βγάλει πέρα ο καθένας μόνος του, αλλά 
αναζητάμε συλλογικές απαντήσεις στα προβλήματα και τους καταναγκασμούς που μας θέτει το καπιταλιστικό σύστημα. Επίσης ση-
μαίνει ότι δεν θέλουμε απλά να αποφύγουμε τη θητεία αλλά να αντιπαρατεθούμε συνολικά με το θεσμό του στρατού και όλα αυτά 
που αντιπροσωπεύει, προστατεύει και αναπαράγει. 
   Ρωτούν λοιπόν και θα ρωτήσουν πολλοί γνωστοί και γνωστές, γονείς, συγγενείς, γείτονες, φίλες, φίλοι, αλλά και εχθροί, όπως 
οι μελλοντικοί μας στρατοδίκες: Γιατί δεν πάτε στο στρατό; Σε αυτή την κοινωνία, την πλημμυρισμένη από φιλανθρωπικές εκδη-
λώσεις, ανθρωπιστές, ανθρώπους των «γραμμάτων των τεχνών και της επιστήμης», δημοκράτες, χριστιανούς, Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις για κάθε γούστο, ένθερμους υποστηρικτές του «καταδικάζω-τη-βία-από-όπου-κι-αν-προέρχεται», σ’ όλο αυτόν τον 
ωκεανό, λοιπόν, «ανθρωπιάς κι ευαισθησίας», πώς γίνεται να θεωρείται αυτονόητος ο στρατός κι όχι η άρνησή του; Αδιαμφισβή-
τητος ο βασικότερος μηχανισμός παραγωγής βίας και θανάτου και παράλογη η εναντίωση στη βία -έστω κι έτσι γενικά- και το θά-
νατο;… ε; Μήπως αυτό συμβαίνει, γιατί όλοι αυτοί είναι ψεύτες με πατέντα; Μήπως οι δημοκράτες, την ίδια στιγμή που μας πρήζουν 
με τον Βολτέρο, δεν εξάγουν όπλα; «Ουδέτεροι» επιστήμονες δε φροντίζουν, ώστε αυτά τα όπλα να είναι αποτελεσματικότερα από 
κάποια άλλα; Χριστιανοί δεν ευλογάνε αυτά τα όπλα όταν φυλάνε τις business τους; Οι φιλάνθρωποι και οι «μεγαλόψυχες» κοσμι-
κές κυρίες των Μ.Κ.Ο. δεν περιθάλπουν κάποιους από τους ανήλικους πρόσφυγες από τις χώρες που οι εφοπλιστές σύζυγοί τους 
και οι χακί υπηρέτες τους «εκδημοκρατίζουν» με ανθρωπιστικές ρουκέτες; Αν δεν κάνουμε λάθος, όλοι αυτοί δεν είναι σαρξ εκ της 
σαρκός του κεφαλαίου, οστά εκ των οστέων της ραχοκοκαλιάς της κρατικής εξουσίας;   
   Απαντάμε πως ως κομμάτι των «από κάτω» αυτής της κοινωνίας, η σκέψη μας παραμένει μακριά κι ενάντια σε σχέση με τα 
κατασκευασμένα ιδεολογήματα της «εθνικής ενότητας» και των «πατριωτικών καθηκόντων». Μάθαμε καλά, όταν ακούμε «εθνική 
άμυνα» να μεταφράζουμε: «ορέξεις των αφεντικών». Ποιος πόλεμος ονόμασε ποτέ τον εαυτό του «επιθετικό» και ποιος κυρίαρχος 
είπε ποτέ «σφαχτείτε για το συμφέρον μου»; Ευτυχώς καταλάβαμε έγκαιρα ότι ο πόλεμος δεν είναι μετεωρολογικό στοιχείο μιας 
κακοκαιρίας που έχει οριστικά περάσει, αλλά μια πανταχού παρούσα -και τα πάντα πληρούσα- λύση, ένα μέτρο εξυγίανσης του 
συστήματος ιδιαίτερα όταν αυτό περνά τις κρίσεις του. Βλέπουμε, επίσης, ότι και σε καιρό «ειρήνης», όπως ονομάζουν τον διαρκή 
κοινωνικό πόλεμο όπου αντί για βόμβες βρέχει εξαθλίωση, η στρατιωτική θητεία έχει πολλούς λόγους να παραμένει υποχρεωτική. 
Και ούτε ένας δεν έχει να κάνει με το καλό το δικό μας. Tο επιχείρημα που λέει να πάμε στρατό μόνο και μόνο για να μη «μπλέξου-
με» με το νόμο, δεν μας πείθει. Άλλωστε είναι καλύτερα έτσι, γιατί μπλέκοντας με το γράμμα του νόμου, ξεμπλέκουμε από άλλα 
πολύ χειρότερα. Από το να κυνηγάμε μετανάστες στα σύνορα παρέα με τους δολοφόνους της frontex, από το να προσφέρουμε την 
εργασία μας τζάμπα ενισχύοντας έτσι την εκστρατεία υποτίμησης της τάξης μας, από το να εκπαιδευόμαστε στην υπακοή και την 
υποταγή, μέχρι να υπηρετούμε έναν μηχανισμό που μπορεί να κληθεί να καταστείλει εξεγέρσεις όπως αυτή του Δεκέμβρη. Εμείς 
και τον Δεκέμβρη του 2008 (όπως και στον επόμενο) το στρατόπεδό μας το διαλέξαμε και ήταν αυτό της εξέγερσης. 
    Δεν καταταγόμαστε στον ελληνικό, όπως και σε κανέναν άλλο, στρατό και γι’ αυτό δε χρειαζόμαστε κανένα δικαιολογητικό και 
χαρτί, πέρα από αυτό εδώ το κείμενο, που ξεκαθαρίζει πολιτικά τη στάση και τη θέση μας. Γυρνάμε το κεφάλι σε οποιαδήποτε ατο-
μική λύση, λιγότερο ή περισσότερο αξιοπρεπή (είτε βύσματα, είτε τρελόχαρτα, είτε ανώνυμη ανυποταξία).  Επίσης, δε θέλουμε να 
δοκιμάσουμε την τύχη μας με καμία εναλλακτική θητεία, αφού δεν θέλουμε να υπηρετήσουμε το στρατό και το ΥΠΕΘΑ από κανένα 
πόστο, άσχετα με το βαθμό εμπλοκής και το αν θα κρατάμε όπλο ή σφουγγαρίστρα. 
   Παίρνουμε, λοιπόν, τη σκυτάλη από τις ολοένα και αυξανόμενες δημόσιες δηλώσεις άρνησης στράτευσης και υπογράφουμε συλ-
λογικά και τη δική μας. Και είναι μια άρνηση, που τη θεωρούμε κομμάτι γενικότερων αρνήσεων και κοινωνικών αντιστάσεων. Από 
τον αγώνα στις Σκουριές ενάντια στα μεταλλεία χρυσού μέχρι τις απεργίες. 
 Επιπλέον, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη στιγμή για να συνυπογράψουμε μια τέτοια δήλωση. Τώρα που το κράτος και οι 
στρατοκράτες του οξύνουν τιμωρητικά και προληπτικά τις διώξεις στους αντιμιλιταριστές θα ήταν τραγικό λάθος να πατήσουμε 
φρένο. Είδαμε ότι κάποιοι υψηλόβαθμοι τύποι τσούχτηκαν και είμαστε ευτυχισμένοι για αυτό. Είναι στο χέρι μας, η σκυτάλη της 
άρνησης στράτευσης να μην παρατηθεί και πέσει στο χώμα, αλλά να περάσει μέσα από όλο και περισσότερα χέρια, μέχρι να μη 
χρειάζεται να απολογούνται αυτοί που «δεν πάνε». Αλλά αυτοί που θέλουν και πάνε, μαζί με τους στρατοκράτες που τώρα τους 
υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες, ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι βρίσκονται πάντα κάποια «βλήματα» να γεμίσουν τα κανόνια 
τους.
   Εμείς επιλέξαμε να δώσουμε την παρακάτω υπόσχεση στις συντρόφισσές μας,στους συντρόφους και τους εαυτούς μας, αντί του 
στρατιωτικού όρκου:   Δεν φυλάττουμε καμία πίστη για καμία πατρίδα, όπως δεν φιλάμε καμία κατουρημένη ποδιά. Καμία υπα-
κοή σε κανένα Σύνταγμα, Νόμο ή ψήφισμα κανενός Κράτους, όταν αυτά εναντιώνονται στα συμφέροντά τα δικά μας, των υπό 
διαμόρφωση κοινοτήτων μας και της τάξης μας. Δε φυλάττουμε, λοιπόν, τους στρατιωτικούς νόμους, αλλά παλεύουμε για την 
κατάργηση αυτών και των νομοθετών τους, του κράτους και των αφεντικών.

Με δυο λέξεις: Δεν υπηρετούμε! Κωσταντίνος Γουνιτσιώτης
Θάνος Νεδελκόπουλος 
Δημήτρης Αγγελάκης
Γιάννενα- Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβρης 2013
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