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«…Στη διαρκή διεθνή αποσταθεροποίηση και τους κλυδωνισμούς των 
συστημικών πολιτικών σταθερών, γεννιούνται οι μεγάλες δυνατότητες της 
επαναστατικής χειραφέτησης. Απέναντί τους συγκροτείται ήδη η αντεπανα-
στατική ακροδεξιά και φασιστική έκφανση του σύγχρονου ολοκληρωτισμού 
για να μπει ως έσχατος φραγμός στην εξέλιξη της κοινωνικής ιστορίας, που 
προχωρά μέσα από την αδιάκοπη πάλη για ελευθερία και ισότητα. Πόλεμος 
και φασισμός, αυτή είναι η «απάντηση» του συστήματος στη συνολική και βα-
θιά του κρίση, στις ίδιες του τις αντιφάσεις, που τις προκαλεί η αθεράπευτη 
σύγκρουση που επιβάλλει η βασική του αρχή, η εκμετάλλευση και καταπίεση 
ανθρώπου από άνθρωπο». 

(απόσπασμα από τη Διακήρυξη του 2ου συνεδρίου της ΑΠΟ, 12/2016) 

«Οι ακροδεξιές πολιτικές αποτελούν την πιο ακραία έκφανση του εκμεταλ-
λευτικού συμπλέγματος κράτους και κεφαλαίου, άλλοτε με τη μορφή παρα-
κρατικών συμμοριών, άλλοτε ως νόμιμο κόμμα και άλλοτε ως το κυρίαρχο μο-
ντέλο διακυβέρνησης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του συστήματος που 
παράγει και συντηρεί τον φασισμό. Καλλιεργούν τον εθνικισμό, τον ρατσισμό 
και τη μισαλλοδοξία επιχειρώντας να εντείνουν τον κοινωνικό κανιβαλισμό 
και λειτουργώντας συμπληρωματικά στην κυρίαρχη ιδεολογική επιβολή, υπε-
ρασπίζοντας την Ευρώπη-Φρούριο, τα κέντρα εκτόπισης και τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης». 

(απόσπασμα από το αντικρατικό-αντικαπιταλιστικό-αντιφασιστικό κάλεσμα της 
ΑΠΟ στη δίκη της Χ.Α., 02/2017).

Πολιτική Τοποθέτηση της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης για την απόφαση στη 

Δίκη της ΧΑ και τη μεγαλειώδη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Εφετείο της Αθήνας

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΣΑΚΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ 

Μέσα σε συνθήκες υγειονομι-
κής, οικονομικής και κοινωνικής 
κρίσης, κρατικών απαγορεύσε-
ων, γενικευμένης τρομοκρατίας 
και καταστολής το κίνημα καλεί-
ται να υπερασπιστεί τη μνήμη, 
τους νεκρούς του, την ίδια την 
ιστορία και την ύπαρξη του.

47 χρόνια μετά την εξέγερση 
του Πολυτεχνείου καλούμαστε 
να πιάσουμε ξανά το νήμα των 
εξεγέρσεων, της συγκρουσι-
ακής κοινωνικής και ταξικής 
πάλης, της κοινωνικής ανυπα-
κοής και απειθαρχίας στις κρα-

τικές επιταγές. 47 χρόνια μετά, 
οι εμπειρίες, τα διδάγματα, το 
πνεύμα της εξέγερσης, του αγώ-

να, της αλληλεγγύης, της αντί-
στασης, της σύγκρουσης, της 
δυναμικής πρωτοβουλίας και 
δράσης πρέπει να σπάσει τον 
γενικευμένο φόβο, την σιωπή, 
την αδράνεια και την υποταγή.

Οι εξεγέρσεις δεν είναι νομο-
τέλειες, αλλά προκύπτουν μέσα 
σε συγκεκριμένες συνθήκες από 
την δράση των αγωνιστών, από 
τις πρωτοβουλίες που παίρνουν 
στην κατεύθυνση της όξυνσης 
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«Με το αίμα γράφουν οι νεκροί για να θυμούνται οι ζωντανοί» 
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Στις 7 Οκτώβρη, πεντέμισι χρόνια μετά την 
έναρξη της, ολοκληρώθηκε η δίκη της Χρυσής 
Αυγής στο Εφετείο της Αθήνας με την καταδι-
καστική απόφαση σε βάρος της πλειοψηφίας 
των κατηγορούμενων. Στις 22 Οκτώβρη οι 
ποινές οριστικοποιήθηκαν με αποτέλεσμα 38 
μέλη της οργάνωσης να οδηγηθούν στις φυλα-
κές, ανάμεσα τους και τα περισσότερα ηγετικά 
στελέχη.

1. Είναι γεγονός πως η Χ.Α., ήδη από την 
ίδρυση της τη δεκαετία του ’80, λειτούργησε 
ως κρατικό ενεργούμενο και υποχείριο πιάνο-
ντας το νήμα από το παρελθόν των πολιτικών 
της προγόνων, των χιτών και των ταγματασφα-
λιτών της κατοχής και του εμφυλίου 
και κληρονομώντας την παρακρατι-
κή δράση των γκοτζαμάνηδων που 
δολοφόνησαν τον Λαμπράκη, αλλά 
και των κένταυρων και των rangers 
της ΟΝΝΕΔ που δολοφόνησαν τον 
αγωνιστή καθηγητή Νίκο Τεμπονέ-
ρα. Βασική της κατεύθυνση, τόσο 
της ίδιας της οργάνωσης, όσο και 
του κράτους που την καθοδηγούσε, 
ήταν να αμβλύνει τις αντιστάσεις 
της κοινωνίας λειτουργώντας πα-
ραπληρωματικά ή/και αντί της επί-
σημης καταστολής, καθώς και να 
αναπτύξει τα πιο συντηρητικά και αντιδραστικά 
κοινωνικά ένστικτα, διαλύοντας τους όποιους 
συλλογικούς, ταξικούς και κοινωνικούς δε-
σμούς, συμβάλλοντας έτσι στον κοινωνικό εκ-
φασισμό. 

Μέσα στις 4 δεκαετίες δράσης της, μέλη της 
πρωταγωνίστησαν σε εκατοντάδες δολοφονι-
κές επιθέσεις σε βάρος πολιτικών και κοινω-

νικών αγωνιστών, αριστερών, αναρχικών και 
συνδικαλιστών, καταλήψεων και αυτοδιαχει-
ριζόμενων χώρων αγώνα, προσφύγων και 
μεταναστών,πάντα απολαμβάνοντας τη συνερ-
γασία, την προστασία και την ασυλία που στα-
θερά της παρείχαν οι επίσημοι κατασταλτικοί 
μηχανισμοί, η αστυνομία και η «δικαιοσύνη». Οι 
επιθέσεις αυτές είναι η χειροπιαστή απόδειξη 
πως η Χ.Α. δημιουργήθηκε για να χτυπήσει εκεί 
ακριβώς που της υποδείκνυε η ίδια η κρατική 
πολιτική, τα συμφέροντα των αφεντικών και η 
καθεστωτική προπαγάνδα των ΜΜΕ: ενάντια 
στο αγριότερα εκμεταλλευόμενο τμήμα της 
κοινωνίας και ενάντια στα κινήματα, που διακη-
ρυγμένα βρίσκονται στο στόχαστρο της κρατι-
κής καταστολής. 

2. Μέσα σε συνθήκες βαθιάς πολιτικής και 
οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα μετά την κοι-
νωνική εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008, 
και αντιμέτωπο με τις μαζικές κινητοποιήσεις 
των επόμενων χρόνων ενάντια στη φτώχεια 
και την εξαθλίωση των μνημονιακών πολιτι-
κών, το καθεστώς επέλεξε να πριμοδοτήσει 

τη δολοφονική συμμορία της Χ.Α. με όλα τα 
μέσα, ως εργαλείο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
αντι-εξεγερτικής και αντεπαναστατικής στρατη-
γικής, με δύο βασικούς στόχους: αφενός την 
τρομοκράτηση των πολιτικών του αντιπάλων 
από τις ναζιστικές ομάδες κρούσης, και αφε-
τέρου τη συσπείρωση των πιο αντιδραστικών 
στοιχείων του πληθυσμού γύρω από τα ναζι-
στικά αποβράσματα και τη στρατολόγηση ενός 
μέρους του στη μισαλλοδοξία, τον ρατσισμό, 
στην εμπέδωση του ολοκληρωτισμού και της 
βίας απέναντι στους ταξικά αδύναμους, ώστε 
να διαχυθεί ο κοινωνικός εκφασισμός, να στο-
χοποιηθούν οι παρίες για τα δεινά που επιφέρει 
η πολιτική του κράτους και των αφεντικών, και 
να μείνουν στο απυρόβλητο οι ισχυροί.

3. Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 18 
Σεπτέμβρη 2013 στο Κερατσίνι, ως το αποκο-
ρύφωμα της εγκληματικής δράσης των νεονα-
ζί, επέδρασε καθοριστικά στις συνειδήσεις των 
αγωνιζόμενων, αλλά και σε εκείνο το ευρύτερο 
και πλειοψηφικό ρεύμα της κοινωνίας που δεν 
αποδέχεται τον εκφασισμό, με τρόπο και συνέ-
πειες που το καθεστώς θέλησε να ελέγξει.

Φυσικά, δεν μάθαμε τότε για τα πεπραγ-
μένα της Χ.Α., ούτε είχαμε ξεχάσει τις εκατο-
ντάδες αποσιωπημένες φασιστικές επιθέσεις 
στο φτωχότερο κομμάτι της εργατικής τάξης, 
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, σε 
σπίτια, στον δρόμο, σε λαϊκές αγορές ή στη 
δουλειά τους, που πραγματοποιήθηκαν είτε με 
τη συνοδεία είτε με την κάλυψη αστυνομικών 
δυνάμεων. Ούτε αγνοούσαμε τη δολοφονία 
του Σαχτζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα, τον βά-
ναυσο ξυλοδαρμό των αιγύπτιων ψαράδων 
στο Πέραμα, τις χαρακιές στο πρόσωπο δεκα-
τετράχρονου παιδιού από το Αφγανιστάν, την 
ενέδρα σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στη ναυ-
πηγοεπισκευαστική ζώνη και τις απειλές που 
είχαν εκτοξεύσει οι νεοναζί για λογαριασμό 
των εφοπλιστών και των μεγαλοεργολάβων. 
Αντιθέτως, γνωρίζαμε καλά τη δράση της,εί-
χαμε βιώσει από πρώτο χέρι και απαντήσει στο 
δρόμο τις δεκάδες θρασύδειλες επιθέσεις σε 
καταλήψεις, σε αυτοδιαχειριζόμενους χώρους 
και στέκια γειτονιάς, τις μαχαιριές σε αναρχι-
κούς, αριστερούς και αντιφασίστες αγωνιστές, 

τη δράση των νεοναζιστών στο πλευρό των 
ΜΑΤ σε διαδηλώσεις, που όχι απλώς συγκαλύ-
φθηκαν, αλλά ενθαρρύνθηκαν από τις αρχές. 

Οι προσχεδιασμένες συλλήψεις ορισμένων 
εκ των αρχιτραμπούκων της συμμορίας και η 
παραπομπή τους σε δίκη για «εγκληματική ορ-
γάνωση» για ένα μόνο μέρος της εγκληματικής 
τους δράσης που ήταν γνωστή για χρόνια, επι-
βεβαίωσε απλά το μέγεθος της συνενοχής και 
της εποπτείας του κράτους σε αυτά τα εγκλή-
ματα και επιχείρησε ταυτόχρονα να καθηλώσει 
την κοινωνία στο ρόλο του θεατή μιας δήθεν 
θεσμικής αντιμετώπισης των ναζιστών,η οποία 
σαφώς αποσκοπούσε στο καναλιζάρισμακαι 
στην καθυπόταξη της γενικευμένης κοινωνικής 
οργής που ακολούθησε τη δολοφονία Φύσσα. 

Μια οργή για ένα έγκλημα που δεν 
μπορούσε σε καμιά περίπτωση να 
συγκαλυφθεί και που υπονόμευε την 
κοινωνική νομιμοποίηση του ίδιου 
του κράτους κάνοντας ορατή τη συ-
νενοχή του. 

Η κίνηση αυτή των συλλήψεων 
και των διώξεων δεν μπορεί βέβαια 
να ειδωθεί ως μια αμυντική κίνηση 
από την πλευρά του κράτους. Αντίθε-
τα, γρήγορα εντάχθηκε σε μια επιθε-
τική κίνηση στο πλαίσιο της ανασυ-
γκρότησής του, στην κατεύθυνση του 
σύγχρονου ολοκληρωτισμού. Μια 

κίνηση που έστελνε σαφές κατασταλτικό μή-
νυμα στον κόσμο που αγωνίζεται αντιθεσμικά 
και από τα κάτω, τόσο μέσα από την εφαρμογή 
του νόμου περί εγκληματικής οργάνωσης που 
δημιουργήθηκε για την ποινικοποίηση των κοι-
νωνικών-ταξικών αντιστάσεων, όσο και μέσα 
από τη χρήση της «θεωρίας των δύο άκρων» 
η οποία επιχειρεί να ταυτίσει την παρακρατική 
δράση των τραμπούκων και φονιάδων της 
Χρυσής Αυγής με τον κόσμο του αγώνα και της 
αντίστασης. 

Παράλληλα, αντανακλούσε επίσης τη συνε-
χή διαπάλη στο εσωτερικό του συστήματος σε 
εκείνη τη χρονική περίοδο, ανάμεσα σε εκείνη 
την τάση που σκεφτόταν ακόμα το ενδεχόμενο 
μιας πολιτικής διαχείρισης με τη Χρυσή Αυγή 
και σε εκείνη την τάση που προσέβλεπε στην 
πολιτική της περιθωριοποίηση – δηλαδή στη 
συρρίκνωση ή την απομάκρυνσή της από την 
κεντρική πολιτική σκηνή και την παραμονή της 
μόνο στο επίπεδο των ομάδων κρούσης.Την 
ίδια περίοδο, όταν πλέον η πολιτική ατζέντα 
των ναζιστών ευθυγραμμίστηκε με την επίση-
μη κρατική πολιτική των στρατοπέδων συγκέ-
ντρωσης, της καταστολής, της εξαθλίωσης και 
του θανάτου, η δεύτερη τάση επικράτησε στέλ-
νοντας τη ναζιστική συμμορία στο περιθώριο. 
Όχι όμως και τον φασισμό που πάντοτε αποτε-
λεί μια χρήσιμη εφεδρεία για το κρατικό-καπι-
ταλιστικό σύστημα. 

4. Μέσα σε αυτά τα εφτά χρόνια από τη 
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δολοφονία Φύσσα και στα πεντέμισι από την 
έναρξη της δίκης, το κράτος βομβαρδίζει μέσω 
των ΜΜΕ με «θεσμικό αντιφασιστικό» λόγο και 
επιδιώκοντας να εμφανιστεί ως ο μοναδικός 
φορέας δικαιοσύνης και εγγυητής της κοινωνι-
κής ομαλότητας, οδηγεί στη «δικαιοσύνη» την 
Χρυσή Αυγή, στην πιο μακροχρόνια δίκη της 
σύγχρονης ιστορίας, επιχειρώντας να θολώσει 
τα νερά γύρω από την άμεση σχέση κράτους 
και παρακρατικών.

Σε αυτά τα εφτά χρόνια τόσο ο «θεσμικός 
αντιφασισμός» που επιχείρησε να ξεπλύνει 
το κράτος από την ευθύνη του ενορχηστρωτή 
της παρακρατικής δράσης των νεοναζί και να 
εδραιώσει τη θεωρία των δύο άκρων, όσο και 
η ίδια η παρακρατική δράση στο πεζοδρόμιο 
βρήκαν απέναντι τους τη σθεναρή, αποφασι-
στική, διαρκή και ανυποχώρητη αντιφασιστική 
δράση. Οι μαζικές και μαχητικές αντιφασιστικές 
κινητοποιήσεις ήταν ο πραγματικός φραγμός 
στην άνοδο των φασιστών και στις επιθέσεις 
που πραγματοποιούσαν, με αποτέλεσμα σήμε-
ρα να έχουν μπει ισχυρά αναχώματα στην επέ-
λασή τους και να έχει επιτευχθεί η υποχώρηση 
των νεοναζιστικών ομάδων από το δημόσιο 
πεδίο. Από τις αντιφασιστικές διαδηλώσεις 
αντίστασης και μνήμης για τον Π.Φύσσα και 
το Σ. Λουκμαν, τις μαχητικές συγκεντρώσεις 
σε διάφορες στιγμές της δίκης της Χ.Α. (με 
κορυφαίο παράδειγμα τη συγκέντρωση και τις 
συγκρούσεις που ξέσπασαν με φασίστες και 
μπάτσους εντός της δικαστικής αίθουσας κατά 
την εκδίκαση της υπόθεσης του Στεκιού Αντί-
πνοια), τις κεντρικές αντιφασιστικές κινητοποι-
ήσεις και τις εδαφικές μάχες στις γειτονιές, μέ-
χρι τα οδοφράγματα διεθνιστικής αλληλεγγύης 
απέναντι στον εθνικισμό, τη μισαλλοδοξία και 
τον πόλεμο. 

Δεν είχαμε και δεν έχουμε αυταπάτες για τον 
ρόλο της αστικής δικαιοσύνης. Οι όποιες κατα-
δίκες φασιστών από αυτήν, δεν μπορούν να 
μας εξαπατήσουν. Δεν ξεχνάμε πως ο αγώνας 
ενάντια στον φασισμό είναι κομμάτι του συνο-
λικού αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό και το 
κράτος. Ως αναρχικοί – αντιεξουσιαστές, μέσα 
από τους κοινωνικούς- ταξικούς αγώνες στε-
κόμαστε ενάντια σε ένα πανίσχυρο σύστημα, 
που προωθεί τις ανισότητες, την ιεραρχία και 
τους διαχωρισμούς. Αγωνιζόμαστε μέσα και 
έξω από τις αίθουσες των δικαστηρίων, σε όλα 
τα κοινωνικά πεδία, στους καθημερινούς αγώ-

νες για ισότητα, αλληλεγγύη, ελευθερία.

5. Την Τετάρτη 7 Οκτώβρη βρεθήκαμε μαζί 
με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές έξω από το 
Εφετείο της Αθήνας, σε μια από τις μεγαλύτε-
ρες αντιφασιστικές συγκεντρώσεις όλων των 
εποχών στον ελλαδικό χώρο. Χωρίς αυταπά-
τες πως το σύστημα εκμετάλλευσης και κατα-
πίεσης μπορεί να εξωραϊστεί, χωρίς αυταπάτες 
πως οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί να αποτε-
λέσει φραγμό στον φασισμό, χωρίς αυταπάτες 

για το ρόλο της αστικής δικαιοσύνης και των 
αποφάσεων της, μέσα από τη δυναμική συγκέ-
ντρωση και τις συγκρούσεις με τους ένστολους 
δολοφόνους της αστυνομίας επί της Λεωφό-
ρου Αλεξάνδρας,φωνάξαμε με όλες μας τις 
δυνάμεις πως δεν βρεθήκαμε εκεί για να πο-
λεμήσουμε τον φασισμό μαζί με το κράτος, την 
κυβέρνηση, τον όψιμο αντιφασισμό των ΜΜΕ 
(που εδώ και τόσα χρόνια συστηματικά και με 
σχέδιο ξέπλεναν την εγκληματική τους δράση) 
και τους κάθε λογής θεσμικούς θιασώτες ενός 
κίβδηλου και υποκριτικού αντιφασισμού, αλλά 
αντίθετα, βρεθήκαμε έξω από το Εφετείο σε 
πείσμα όλων αυτών που μεθοδικά πριμοδο-
τούν σε καθημερινή βάση τον κοινωνικό εκ-
φασισμό και τον κρατικό ολοκληρωτισμό, για 
να τονίσουμε εμφατικά πως η μόνη απάντηση 
απέναντι στον πόλεμο, τον εθνικισμό και τον 
φασισμό που γεννά και θρέφει ο κόσμος του 
κράτους και του καπιταλισμού, είναι η οργάνω-

ση της κοινωνικής και ταξικής αντεπίθεσης και 
η σύγκρουση με τον κόσμο αυτό.

6. Η καταδικαστική απόφαση και η φυλά-
κιση μερικών νεοναζί δεν μπορεί να λειτουρ-
γήσει ως «η κολυμβήθρα του Σιλωάμ» για το 
κράτος. Και αυτό γιατί οι επιθέσεις της Χ.Α. όλα 
αυτά τα χρόνια προαναγγέλθηκαν από τα πιο 
επίσημα κρατικά χείλη, αφήνοντας τις φασιστι-
κές συμμορίες να δρουν επικουρικά στα σχέδια 
του κράτους και των αφεντικών. Δεν ξεχνάμε 
ότι έναν μόλις χρόνο πριν τη δολοφονία Φύσ-
σα, ο πρωθυπουργός Σαμαράς ήταν αυτός που 
εξήγγειλε επιχειρήσεις ενάντια στους φτωχούς 
και τους αγωνιζόμενους (τους «λαθρομετανά-
στες», τους «συνδικαλιστές» και τους «κου-
κουλοφόρους» στη δική του γλώσσα) για την 
απρόσκοπτη επιβολή της μνημονιακής λεηλα-
σίας. Και αυτό ακριβώς είναι το αυστηρό πλαί-
σιο μέσα στο οποίο κινήθηκαν κατόπιν οι νεο-
ναζί: παράλληλα με τα αστυνομικά πογκρόμ, τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα βασανιστήρια 
σε αστυνομικά τμήματα, τους πυροβολισμούς 
επιστατών ενάντια σε ξένους εργάτες γης στα 
φραουλοχώραφα της ελληνικής επαρχίας, 
τους ρατσιστικούς νόμους. Παράλληλα με το 
κρατικό κυνήγι εναντίον οροθετικών γυναικών, 
άστεγων και Ρομά. Παράλληλα με τις απολύ-
σεις, την εργοδοτική τρομοκρατία, την επιστρά-
τευση απεργών. Παράλληλα με την καταστολή 
και απαγόρευση των διαδηλώσεων, τις συνε-
χιζόμενες εκκενώσεις και εισβολές σε πολιτι-
κούς κοινωνικούς χώρους αγώνα (καταλήψεις 
και στέκια), τις συλλήψεις και τα βασανιστήρια 
κατά αγωνιστών. Γιατί η Χρυσή Αυγή δεν είναι 
απλώς μία εγκληματική συμμορία, είναι μια 
συμμορία παρακρατικών που εξέθρεψε,όπλισε 
και αποθράσυνε το ίδιο το κράτος.

7. Και αν σήμερα επιδεικνύεται πρόσκαιρα 
και πάνω σε ορισμένους παρακρατικούς λακέ-
δες η «πυγμή της δημοκρατίας», αυτό γίνεται 

με σκοπό να αντληθεί συναίνεση απέναντι στη 
χρήση ενός κατασταλτικού οπλοστασίου που 
προορίζεται για τους αγωνιζόμενους. Η συμ-
μορία της χρυσής αυγής δεν είναι παρά το ανα-
λώσιμο δεκανίκι, η εφεδρεία ενός συστήματος 
σε κρίση, και το ίδιο το σύστημα χρησιμοποιεί 
σήμερα την καταδίκη της, όπως όλα αυτά τα 
χρόνια χρησιμοποίησε τη δίωξη της, για τους 
ίδιους λόγους που την ανέθρεψε: για να τρο-
μοκρατήσει τις κοινωνικές και ταξικές αντιστά-
σεις.Οι κρατικοί αξιωματούχοι δε διστάζουν να 
καπηλευτούν το αίμα ενός νεκρού αντιφασίστα 
και να επικαλεστούν μια δήθεν κάθαρση από 
φασιστικούς θύλακες για να εμπεδωθεί το 
κρατικό μονοπώλιο της βίας και να εντείνουν 
την καταστολή των κοινωνικών αγώνων στο 
όνομα της δημοκρατίας και της νομιμότητας. 

Τον φασισμό δεν θα τον αντιμετωπίσει το 
κράτος, γιατί ο φασισμός απορρέει από το ίδιο 
το κράτος. Γιατί ο φασισμός δεν είναι απλά οι 
νεοναζί, αλλά ο ίδιος ο κρατικός ολοκληρωτι-
σμός. 

Τον φασισμό δεν θα τον νικήσει η συμμε-
τοχή στην πολιτική διαχείριση του συστήματος, 
η ενσωμάτωση των κοινωνικών αγώνων, η 
εμπιστοσύνη στους θεσμούς, το πολιτικό σύ-
στημα, τη «δικαιοσύνη» κλπ. 

Τον φασισμό θα τον συντρίψουν οι πλατιές, 
οριζόντιες, αντιθεσμικές κοινωνικές και ταξικές 
αντιστάσεις. Τον φασισμό θα τον συντρίψουμε 
στα οδοφράγματα, στους δρόμους, στις γειτο-
νιές, στις πλατείες, στα σχολεία, στους χώρους 
δουλειάς. Θα τον συντρίψει η αλληλεγγύη μετα-
ξύ των καταπιεσμένων, η αυτοοργάνωση των 
εργαζόμενων, των ανέργων, των μαθητών, 
ντόπιων και ξένων, και ο κοινός μας αγώνας 
για μια κοινωνία ισότητας και ελευθερίας. Για 
να στείλουμε το κράτος, τα αφεντικά και τους 
φασίστες στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. 

Αλληλεγγύη στους αντιφασίστες και αναρ-
χικούς συντρόφους και συντρόφισσες που 
έσπασαν τις αστυνομικές απαγορεύσεις της 
αντιφασιστικής συγκέντρωσης της 1ης Νοέμ-
βρη στο Ν. Ηράκλειο και την Ν. Ιωνία, διαδη-
λώνοντας στο Γαλάτσι, όπου και δέχτηκαν την 
άγρια επίθεση των αστυνομικών ταγμάτων 
εφόδου με αποτέλεσμα δεκάδες τραυματίες 
και συλληφθέντες.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ 
ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ 

ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗ

ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ



4 ΓΗ & ΕΛΕυΘΕΡΙΑ4

Την Τετάρτη 7 Οκτώβρη βρεθήκαμε στον δρόμο 
μαζί με χιλιάδες κόσμου, συμμετέχοντας στην αντι-
φασιστική συγκέντρωση έξω από το εφετείο, οπού 
δικάζονταν οι παρακρατικοί δολοφόνοι της χρυσής 
αυγής. Περισσότεροι απο 40.000 άνθρωποι κα-
τέκλυσαν την Λ. Αλεξάνδρας δίνοντας ένα ηχηρό 
μήνυμα ενάντια στον φασισμό, ενώ η παρουσία 
των αναρχικών και αντιεξουσιαστών ήταν ιδιαίτε-
ρα μαζική, δυναμική και μαχητική. Λίγα δευτερό-
λεπτα μετά την απόφαση του δικαστηρίου και την 
αναγνώριση της ΧΑ ως εγκληματική οργάνωση 
ξεσπούν συγκρούσεις, με τις δυνάμεις καταστολής 
να πνίγουν τη συγκέντρωση στα χημικά, να ρίχνουν 
κρότου λάμψης και να χρησιμοποιούν εναντίον δι-
αδηλωτών τις αύρες. Η παρουσία μας τη συγκε-
κριμένη μέρα στον δρόμο, οι χιλιάδες κόσμου και 
οι συγκρούσεις που ξέσπασαν κάνουν ξεκάθαρο 

πως η καταδίκη της ΧΑ είναι αποτέλεσμα των δι-
αρκών και επίμονων αγώνων που δόθηκαν στο 
παρελθόν, τόσο ενάντια στον φασισμό και στο σύ-
στημα που τον γεννά, όσο και των αγώνων για ζωή 
και ελευθερία, των αγώνων και της αλληλεγγύης 
σε πρόσφυγες και μετανάστες, στις καταλήψεις και 
τις κοινωνικές και ταξικές αντιστάσεις των από τα 
κάτω. Η προσπάθεια ολόκληρου του συστήματος, 
η οποία εντάθηκε τις μέρες πριν την απόφαση, να 
ξεπλυθεί το ίδιο μέσα από τις καταδίκες των φασι-
στών δεν ευοδώθηκε. Η στιγμή της απόφασης δεν 
ήχησε ως μια νίκη της αστικής δημοκρατίας αλλά 
με ένα σύνθημα “φασίστες κουφάλες έρχονται 
κρεμάλες”, η απόφαση της δίκης δεν νομιμοποίη-
σε το πολιτικό σύστημα που γεννά, θρέφει και κατά 
το δοκούν χρησιμοποιεί τους φασίστες ως το μα-
κρύ του χέρι. Έγινε για ακόμα μια φορά ξεκάθαρο 
πως ο αγώνας ενάντια στον φασισμό είναι αγώνας 
ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο, ενάντια στην 
κρατική καταστολή και τρομοκρατία, ενάντια στην 
υποτίμηση της ζωής μας, ενάντια στον ρατσισμό, 
τον εθνικισμό και τον πόλεμο.

Το αντιθεσμικό και ακηδεμόνευτο αντιφασιστι-
κό κίνημα, οι αγωνιστές/στριες της βάσης, με τη 
διαρκή και μαχητική τους στάση στους δρόμους 
απέναντι στον φασισμό και τον ναζισμό πέτυχαν να 
αποτελέσει αυτή η δίκη ένα κομβικό κοινωνικό και 
πολιτικό γεγονός. Χωρίς αυτήν την προϋπόθεση, 
πέρα από τον δολοφόνο του Π. Φύσσα, το κράτος 
δεν θα είχε αναγκαστεί να οδηγήσει στη φυλακή, 
έστω και πρόσκαιρα, τα περισσότερα ηγετικά στε-
λέχη της ΧΑ για τη διεύθυνση της ναζιστικής ορ-
γάνωσης και μόλις 11 ναζί, μέλη των ταγμάτων 

εφόδου. Πρόκειται για μια απόφαση που από την 
πλευρά της εξουσίας θα επιχειρηθεί να κεφαλαιο-
ποιηθεί, μέσα από την αναπαραγωγή της θεωρίας 
των δυο άκρων, για να στοχοποιηθούν και να κατα-
σταλούν οι κοινωνικοί και ταξικοί αγώνες, εξισώ-

νοντάς τους με τη δράση των νεοναζί δολοφόνων.
Από τη δική μας πλευρά ως κομμάτι του αντιε-

ξουσιαστικού/αναρχικού κινήματος, η 7η Οκτώ-

βρη έρχεται ως συνέχεια της πολιτικής μας παρου-
σίας στην έναρξη της δίκης της Χ.Α., στην εκδίκαση 
της υπόθεσης για τη δολοφονική επίθεση στο α/α 
στέκι Αντίπνοια από τους νεοναζί Αθ. Στράτο και 
Β.Σιατούνη, στις συγκεντρώσεις στο Εφετείο που 
δικάζονταν οι φασίστες δολοφόνοι του μετανάστη-
εργάτη Σ. Λουκμάν και την ημέρα που δικαζόταν ο 
αρχιναζί Μιχαλολιάκος. Στόχος μας ήταν αφενός η 
μαχητική και δυναμική στάση απέναντι στον φασι-
σμό και το σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει 
και αφετέρου να μην αποτελέσει η διαδικασία του 
δικαστηρίου το πολιτικό βήμα για τους νεοναζί.

Από τη δολοφονία του Σ. Λουκμάν και του Π. 
Φύσσα το 2013 μέχρι σήμερα οι κρατικοί κατα-
σταλτικοί μηχανισμοί δεν έπαψαν ποτέ να χρησι-
μοποιούν και να οπλίζουν το χέρι των ναζιστικών 
παρακρατικών ομάδων κρούσης. Από τις δεκάδες 
επιθέσεις σε πρόσφυγες και μετανάστες, σε κατει-
λημμένους και αυτοοργανωμένους χώρους αγώνα 
(με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον εμπρησμό 
της κατάληψης Libertatia και τη δολοφονική επί-
θεση στον ΕΚΧ Φαβέλα), μέχρι τη δολοφονία του 
Αλβανού εργάτη γης Πετρίτ Ζίφλε από τον χρυ-
σαυγίτη Δ. Κουρή. Μοναδικό ανάχωμα και φραγμό 
στην κρατική και παρακρατική τρομοκρατία και στις 
φασιστικές επιθέσεις αποτέλεσαν οι μαζικές και 
μαχητικές κινητοποιήσεις όλων των προηγούμε-
νων χρόνων. Από τις αντιφασιστικές διαδηλώσεις 
αντίστασης και μνήμης για τον Π. Φύσσα κάθε χρό-
νο στο Κερατσίνι, τις κεντρικές αντιφασιστικές κι-
νητοποιήσεις και τις εδαφικές μάχες στις γειτονιές, 
μέχρι τα οδοφράγματα διεθνιστικής αλληλεγγύης 
απέναντι στον εθνικισμό, τη μισαλλοδοξία και τον 
πόλεμο. Η διαρκής και ανυποχώρητη αντιφασιστι-
κή δράση, τόσο απέναντι στη Χ.Α. και κάθε φασι-
στικό μόρφωμα όσο και απέναντι στην κρατική 
έκφραση της καταστολής και του ρατσισμού ήταν 
αυτή που έθεσε αναχώματα στην επέλασή τους 
και κατάφερε την υποχώρηση των νεοναζιστικών 
ομάδων από το δημόσιο πεδίο. Και είναι αυτοί οι 
χιλιάδες των αναρχικών, αντιφασιστών/στριών, 
αγωνιστών/στριών που κρατούν, μέσα από τον 
συνεχή, ακηδεμόνευτο και αδιαπραγμάτευτο αγώ-

να, τον Π. Φύσσα, τον Σ. Λουκμάν, τον Π. Ζίφλε για 
πάντα ζωντανούς!

ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ- ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΘΡΕΦΕΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ 51 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ 
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ 2 ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ ΠΟΥ 
ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Χ.Α.

Αλληλεγγύη στους αντιφασίστες και αναρχικούς 
συντρόφους και συντρόφισσες που έσπασαν τις 
αστυνομικές απαγορεύσεις της αντιφασιστικής συ-
γκέντρωσης της 1ης Νοέμβρη στο Ν. Ηράκλειο και 
την Ν. Ιωνία, διαδηλώνοντας στο Γαλάτσι , όπου και 
δέχτηκαν την άγρια επίθεση των αστυνομικών ταγ-
μάτων εφόδου με αποτέλεσμα δεκάδες τραυματίες 
και συλληφθέντες.
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αναρχικό/αντιεξουσιαστικό στέκι Αντίπνοια 
| αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος 

Pasamontaña | ομάδα Αδράστεια | κατάληψη 
Λέλας Καραγιάννη 37 | Αντιφασιστική 

– Αντιεξουσιαστική συνέλευση Ν. Ιωνίας – 
Ηρακλείου | Συνέλευση Αναρχικών για την 

Κοινωνική και Ταξική Χειραφέτηση | Σύντροφοι/
Συντρόφισσες

Το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτώβρη, πραγ-
ματοποιήθηκε παρέμβαση στα Πετράλωνα 
ενόψει της απόφασης στη δίκη της Χ.Α στις 
7 Οκτώβρη. Τοποθετήθηκε πλακέτα μνή-
μης στο σημείο δολοφονίας του μετανάστη 
– εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν και στη συνέχεια 
ακολούθησε εξόρμηση με μοίρασμα κειμέ-
νων και ανάρτηση πανό.

ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΟΥΦΑΛΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΡΕΜΑΛΕΣ
Ανακοίνωση για την αντιφασιστική - αντικρατική 
συγκέντρωση στο Εφετείο στις 7 Οκτώβρη
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Η μαχητικότητα, ο συνεχής και ανυποχώρητος αγώνας, που δίνεται 
χρόνια τώρα στους δρόμους από το αναρχικό κίνημα, από χιλιά-

δες αντιφασίστες/στριες, η διεισδυτικότητα των πράξεων και προταγ-
μάτων χιλιάδων αγωνιστών/στριών, η οργάνωση και έκφραση της 
μεγάλης κοινωνικής δυσαρέσκειας απέναντι στους νεοναζί και οι αδι-
άλειπτοι δυναμικοί συνολικοί αγώνες απέναντι στο σύστημα που τον 
γεννά και τον θρέφει είναι τα μόνα που έβαλαν και μπορούν να βάλουν 
αναχώματα στην επέλασή τους και στην επιβολή ενός κόσμου εκμετάλ-
λευσης και υποταγής.

Όσο κι αν θέλουν, κράτος και κεφάλαιο, να απονοηματοδοτήσουν 
τον αντιφασιστικό αγώνα και να φανούν οι εγγυητές της «δημοκρατι-
κής ομαλότητας» περιορίζοντάς τον σε αποφάσεις στις αίθουσες τις 
αστικής δικαιοσύνης, ξέρουμε πως αυτοί είναι που χτίζουν τα σύγχρο-
να Νταχάου και εγκλωβίζουν μέσα χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες 
σε άθλιες συνθήκες, που τους πνίγουν στο Αιγαίο και τους δολοφο-
νούν στα σύνορα, που προωθούν την μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό.

Όσο κι αν θέλουν να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία από τη 
σχέση κράτους και παρακράτους, γνωρίζουμε καλά πως τα τάγματα 
εφόδου δρουν στο πλάι των επίσημων κατασταλτικών μηχανισμών 
χτυπώντας εκεί που το κράτος τους υποδεικνύει, τους αναρχικούς, τις 
καταλήψεις και τους αυτοοργανωμένους χώρους αγώνα, τους μετα-
νάστες και τους πρόσφυγες, επιχειρώντας να τρομοκρατήσουν τους 
αγωνιζόμενους και να εκφοβίσουν την κοινωνία.

Όσο κι αν θέλουν να καλλιεργήσουν τη θεωρία των δύο άκρων, 
καταδικάζοντας τη βία «από όπου κι αν προέρχεται» , εξισώνοντας τη 
βία των νεοναζί με τη δίκαιη κοινωνική οργή που εκφράζεται απέναντι 
στην κρατική και καπιταλιστική βαρβαρότητα, ξέρουμε καλά πως ο κό-

σμος της εξουσίας έχει στον πυρήνα του την ακραία εκμετάλλευση και 
υποταγή και αυτός είναι που γεννά και επιβάλλει τη βία σε όσους του 
αντιστέκονται, που βασανίζει αγωνιστές/στριες, ξεγυμνώνει νεολαίους 
και ξυλοκοπεί διαδηλωτές/τριες, που διώκει με στημένα κατηγορητή-
ρια και δικαστικές φάρσες αναρχικούς, αντιφασίστες επιβάλλοντάς 
τους τεράστιες ποινές, την ίδια ώρα που χτυπά μαλακά στην πλάτη τα 
παρακρατικά του τέκνα.

Από τις δυναμικές κινητοποιήσεις του παρελθόντος μέχρι τη μεγα-
λειώδη αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από το Εφετείο στις 7 Οκτώ-

βρη, στη συνεχή παρουσία στον δρόμο, στις πλατείες, στις γειτονιές, 
στα σχολεία, στις σχολές, στους χώρους εργασίας… Δεν αφήνουμε 
καμία σπιθαμή γης στους φασίστες !

Αντικρατικός, αντιφασιστικός, αντικαπιταλιστικός, αντιθεσμικός 
αγώνας απέναντι σε κράτος, κεφάλαιο και τα παρακρατικά τους δεκα-
νίκια.

ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ-ΣΑΧΖΑΤ ΛΟΥΚΜΑΝ-ΠΕΤΡΙΤ ΖΙΦΛΕ - 
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ

Συμμετέχουμε/στηρίζουμε το κάλεσμα της Αντιεξουσιαστι-
κής/Αντιφασιστικής Συνέλευσης Νέας Ιωνίας/Ηρακλείου

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ/ΠΟΡΕΙΑ: 1η 
Νοέμβρη 18.30, πλ. Ν.Ηρακλείου (ΗΣΑΠ)

Αναρχικό-αντιεξουσιαστικό στέκι Αντίπνοια

Κάλεσμα αλληλεγγύης στους 

συλληφθέντες του αντιφασιστι-

κού/αντικρατικού καλέσματος 

της 1ης Νοέμβρη
 

Τη Δευτέρα 2 Νοέμβρη θα περάσουν από 
αυτόφωρο οι συλληφθέντες και οι συλλη-
φθείσες, από την αντικρατική-αντιφασιστική 
συγκέντρωση της 1ης Νοέμβρη που είχε κα-
λεστεί με πρωτοβουλία της αντιεξουσιαστι-
κής-αντιφασιστικής συνέλευσης Ν.Ιωνίας/
Ηρακλείου.

Έπειτα από την εφαρμογή του νέου κατα-
σταλτικού νομοσχεδίου περί απαγόρευσης 
των διαδηλώσεων και την κατάληψη της 
πλατείας του Ηρακλείου από αστυνομικές 
δυνάμεις, η συγκέντρωση μεταφέρθηκε 
στην Ν.Ιωνία. Εκ νέου οι συγκεντρωμένοι 
απομακρύνθηκαν από την αστυνομία. Οι 
αγωνιζόμενοι/ες αποφάσισαν να μην παραι-
τηθούν και να πραγματοποιήσουν την συγκέ-
ντρωση και ενάντια σε κράτος και φασίστες. 
Έτσι πραγματοποίησαν πορεία στο Γαλάτσι 
με κατεύθυνση την πλατεία Αγ. Ανδρέα.

Μόλις η διαδήλωση έφτασε στην πλατεία 
εμφανίστηκαν διμοιρίες των ΜΑΤ από όλες 
τις πλευρές και εξαπέλυσαν μία ολομέτωπη 
επίθεση στους συγκεντρωμένους με απο-
τέλεσμα τη σύλληψη 13 συντρόφων/σσων 
και τον τραυματισμό τεσσάρων εξ αυτών, 
μίας συντρόφισσας αρκετά σοβαρός. Τη βία 

των δυνάμεων καταστολής δέχτηκαν μέχρι 
και θαμώνες και κάτοικοι της γειτονιάς με 
ακραίο γεγονός το χτύπημα ενός πεντάχρο-
νου παιδιού με ανάποδο γκλομπ.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 
ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ, ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στους ΣΥΛΛΗΦΕΝΤΕΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙΣΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, 
11.00 Π.Μ.

Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνι-
κή και Ταξική Χειραφέτηση

Φωτογραφίες από την αντιφασιστική  πορεία 

και συγκέντρωση στον Αγ. Ανδρέα πριν 

χτυπηθεί από τις δυνάμεις καταστολής

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΡΕΦΕΙ



6 ΓΗ & ΕΛΕυΘΕΡΙΑ

Την 1η Νοέμβρη με πρωτοβουλία της “αντιφα-
σιστικής- αντιεξουσιαστικής συνέλευσης Ν. 

Ηρακλείου- Ν. Ιωνίας” καλέστηκε αντιφασιστική 
συγκέντρωση και διαδήλωση στο Ν. Ηράκλειο 
απέναντι στα φασιστικά τάγματα εφόδου που θα 
επιχειρούσαν να βγουν στον δημόσιο χώρο με 
αφορμή την επέτειο της εκτέλεσης των 2 φασι-
στών τον Νοέμβρη του 2013. Η αντιφασιστική συ-
γκέντρωση απαγορεύτηκε το προηγούμενο βράδυ 
από το κράτος με βάση τον χουντικής εμπνεύσεως 
νέο νόμο για την περιστολή των διαδηλώσεων 
και η πλατεία από το μεσημέρι της Κυριακής ήταν 
κατειλημμένη από τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Άμεσα 
τα αντιφασιστικά καλέσματα για την συγκέντρωση 
ανανεώθηκαν για τον σταθμό της Ν. Ιωνίας, όπου 
και εκεί οι πρώτοι σύντροφοι και συντρόφισσες 
που έφτασαν διώχθηκαν από πάνοπλες αστυνομι-
κές δυνάμεις. 

Οι δύο αυτές αλλεπάλληλες απαγορεύσεις και 
το κλίμα τρομοκρατίας που θέλησαν να επιβάλ-
λουν τα επιτελεία της κρατικής καταστολής, δεν 
κατόρθωσαν να κάμψουν την αποφασιστικότητα 
και την επιμονή του αντιφασιστικού και αναρχικού 
μπλοκ, το οποίο τελικά συγκροτήθηκε στο Γαλάτσι, 
όπου ύστερα από μία μικρή διαδήλωση στους δρό-
μους της περιοχής, κατέληξε στην πλατεία του Αγ. 
Ανδρέα στη Λαμπρινή. Μόλις λίγα λεπτά μετά την 
είσοδο της διαδήλωσης στην πλατεία, διμοιρίες 
των ΜΑΤ άρχισαν να πλησιάζουν τη συγκέντρω-

ση. Ο κόσμος συντάχθηκε και έμεινε μαζί ενόσω 
από όλες τις πλευρές ερχόντουσαν αστυνομικές 
δυνάμεις. Αφού περικύκλωσαν τη συγκέντρωση, 
και χωρίς να αφήσουν καμία διέξοδο διαφυγής, 
εξαπέλυσαν μία ακραία σε βιαιότητα κατασταλτική 
επίθεση με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών 

συγκεντρωμένων – σοβαρότερα τεσσάρων εξ 
αυτών – και τη σύλληψη 13 συντρόφων/ισσών. 
Τη βία των μπάτσων δέχτηκε και πλήθος κόσμου 
της γειτονιάς που καθόταν σε μαγαζιά, ενώ η πιο 
ακραία έκφραση της δολοφονικής φύσης του κρά-
τους εκφράστηκε μέχρι και πάνω σε ένα πεντάχρο-
νο παιδί που βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του μέσα 
σε ένα μαγαζί. 

Η κατασταλτική βία των αστυνομικών δυνά-
μεων απέναντι στους διαδηλωτές με αποτέλεσμα 
ανοιγμένα κεφάλια και σπασμένα χέρια, ο βασα-
νισμός συντρόφου μετά την σύλληψή του με πα-
ρατεταμένο σφίξιμο από χειροπέδες, η λεκτική βία 
και οι απειλές, οι άθλιες συνθήκες μέσα στα κρατη-
τήρια της ΓΑΔΑ χωρίς κανένα μέτρο προστασίας 
από την πανδημία και το βαρύ και στημένο κατηγο-
ρητήριο με μια σειρά πλημμελημάτων συνέθεσαν 
το κλίμα τρομοκρατίας που θέλησε να επιβάλει η 
κρατική καταστολή απέναντι στην πολιτική και μα-
χητική στάση των διαδηλωτών για το σπάσιμο των 
αστυνομικών απαγορεύσεων στον δρόμο. 

Μέσα σε συνθήκες βαθιάς καπιταλιστικής κρί-
σης και πανδημίας, το κράτος σε κατάσταση τρό-
μου και πανικού επιτίθεται με κάθε τρόπο στον 
κόσμο του αγώνα. Η εξελισσόμενη κατασταλτική 
εκστρατεία ενάντια στο αναρχικό κίνημα, στους 
κατειλημμένους χώρους αγώνα, στις αυτοοργα-
νωμένες δομές, στον κόσμο της αλληλεγγύης, 
στις κοινωνικές και ταξικές αντιστάσεις συνιστά 
την αιχμή του δόρατος της επίθεσης κράτους και 
αφεντικών στα πληβειακά στρώματα της κοινω-

νίας, αποσκοπώντας στην τρομοκράτηση και την 
πειθάρχησή τους, για την απρόσκοπτη επέλαση 
της κρατικής και καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Η 
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πατάει πάνω 

στην επιχείρηση απονεύρωσης των κοινωνικών 
και ταξικών αγώνων και στα δεκάδες κατασταλτι-
κά χτυπήματα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης 
Σύριζα, υποσχόμενη το σαρωτικό χτύπημα των 
αγωνιζόμενων με την ενίσχυση και ενθάρρυνση 
των βασανιστών των σωμάτων ασφαλείας, με 
την ποινικοποίηση των κοινωνικών αγώνων, με το 
δόγμα «νόμος και τάξη» να καλύπτει τη νεοφασι-
στική νεοφιλελεύθερη πολιτική της. 

Απέναντι στη διαρκώς εξελισσόμενη κατασταλ-
τική εκστρατεία, να υπερασπιστούμε συλλογικά και 
μαχητικά τις κοινωνικές και ταξικές αντιστάσεις, 
τις καταλήψεις και τις δομές του αγώνα. Στους 
δρόμους, τα σχολεία, τις σχολές, τους χώρους 
εργασίας να δημιουργήσουμε αναχώματα στην 
κρατική καταστολή και να υψώσουμε οδόφραγμα 
αλληλεγγύης. Από το κατειλημμένο έδαφος της 
Λέλας Καραγιάννη 37, στεκόμαστε αλληλέγγυοι 
στο πλευρό όλων όσοι παλεύουν ενάντια στο κα-
θεστώς του φόβου και της υποταγής. Κανένα κατα-
σταλτικό χτύπημα, καμιά εκστρατεία δεν μπορεί να 
σταματήσει το δίκιο του αγώνα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ, 17.00 

Αλληλεγγύη στους αντιφασίστες και αναρχικούς 
συντρόφους και συντρόφισσες που έσπασαν τις 
αστυνομικές απαγορεύσεις της αντιφασιστικής 
συγκέντρωσης της 1ης Νοέμβρη στο Ν. Ηράκλειο 
και τη Ν. Ιωνία, διαδηλώνοντας στο Γαλάτσι, όπου 
και δέχτηκαν την άγρια επίθεση των αστυνομικών 
ταγμάτων εφόδου με αποτέλεσμα δεκάδες τραυ-
ματίες και συλληφθέντες. 

ΠΑΥΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 13 
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ

Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΣΤΟΥΣ 13 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ

Το Σάββατο 7/11 το απόγευμα υπήρχε ανα-
κοινωμένη συγκέντρωση ενάντια στην κα-

ταστολή, την απαγόρευση κυκλοφορίας και την 
κρατική διαχείριση της πανδημίας καλεσμένη από 
την Ανοιχτή Συνέλευση για την Αλληλεγγύη ενά-
ντια στον ολοκληρωτισμό.

Από νωρίς διμοιρίες των ματ είχαν καταλάβει 
την περιοχή γύρω από την Πλ.Ολγας και το Πα-
ράρτημα. Ένας σύντροφος που έφτασε στο χώρο 
του Παραρτήματος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση 
απο τα ΜΑΤ και προσήχθει όντας τραυαμτισμέ-
νος στο αυτί. Την ίδια ώρα όσοι σύντροφοι και 
συντρόφισσες προσέγγιζαν την πλατεία, εξαιτίας 
της κατάληψής της από την αστυνομία, δεν μπό-
ρεσαν να φθάσουν και αυθόρμητα κινήθηκαν 
προς τον Αυτοδιαχειριζόμενο Χώρο « Επί Τα 
Πρόσω» ώστε να συζητήσουν και να συντονί-
σουν την απάντησή τους.

Το Επί Τα Πρόσω ήταν ήδη ανοικτό με ανα-

κοινωμένο κάλεσμα για συλλογή ειδών πρώτης 
ανάγκης στην περίοδο της πανδημίας και της 
οξυμένης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. 
Τα ΜΑΤ περικύκλωσαν το χώρο του στεκιού και 
επιτέθηκαν απρόκλητα στο κόσμο που βρισκόταν 
εκεί, χτυπώντας με μανία συντρόφους, προσάγο-
ντας 8 απο αυτούς και σπάζοντας την είσοδο του 
χώρου.

Για περισσότερες από δύο ώρες, ο χώρος του 
στεκιού ήταν περικυκλωμένος από κάθε λογής 
κατασταλτικές δυνάμεις, ενώ αλληλέγγυοι σύ-

ντροφοι και συντρόφισσες ενώθηκαν και επιχεί-
ρησαν να πλησιάσουν εκ νέου στο Ε.τ.Π., το οποίο 
υπερασπίζονταν αρκετοί σύντροφοι από την εν-
δεχόμενη εισβολή των μπάτσων.

Εν μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας είναι 
επιτακτικό και αναγκαίο να βρεθούμε στους 
δρόμους του αγώνα και της αντίστασης. Σε κα-
μία περίπτωση η πολιτική δράση δεν πρέπει να 
ανασταλεί αλλά αντίθετα πρέπει να κλιμακωθεί. 
Κόντρα στις απαγορεύσεις και την συντονισμένη 
επίθεση κράτους και κεφαλαίου να προτάξουμε 
τον οργανωμένο και αδιάλλακτο αγώνα. Να συ-
γκρουστούμε με τους νόμους και τις επιταγές των 
κυρίαρχων.

Δεν πρόκειται να μείνουμε σιωπηλοί και να 
αφήσουμε στο δημόσιο λόγο να κυριαρχεί ο 
φόβος, δε πρόκειται να αφήσουμε το ζωτικό μας 
χώρο, που είναι ο δρόμος και οι πλατείες, να κα-
ταλαμβάνεται από την κατασταλτική μπότα τους 
κράτους που περνάει εν μέσω πανδημίας πτω-

χευτικούς νόμους, αντιεργατικά νομοσχέδια και 

Ανακοίνωση για τα γεγονότα του Σαββάτου 7/11 στην Πάτρα 
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νομιμοποίηση του 10ωρου εργασίας. Αντιθέτως 
προτάσσουμε την κοινωνική-ταξική αλληλεγγύη 
μεταξύ των “από τα κάτω” της κοινωνίας που ιδι-
αίτερα στην τωρινή συνθήκη με την πανδημία και 
την κρατική διαχείρισή της εξαθλιωνόμαστε ακό-
μη περισσότερο (άνεργοι/ες, μετανάστες/στριες, 
κρατούμενοι/ες, ηλικιωμένοι/ες) καθώς και την 
έμπρακτη υπεράσπιση του προαναφερθέντα ζω-

τικού μας χώρου που ανέκαθεν αποτελούσε τόπο 
συνεύρεσης, ζύμωσης και αγώνα της τάξης μας.

Γιατί ακριβώς μέσω των εργαλείων, των 
χώρων, του λόγου, των δράσεων μας αντανα-
κλώνται οι αξίες του κόσμου που ονειρευόμα-
στε, ενός κόσμου μακριά από τις καπιταλιστικές 
λογικές του κέρδους, του ανταγωνισμού, του 
ατομισμού, ενός κόσμου αλληλεγγύης, ισότητας, 
ελευθερίας.

Καλούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι σε 
ανοιχτή αντικατασταλτική συγκέντρωση – 

συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, στον Αυ-
τοδιαχειριζόμενο Χώρο «Επί Τα Πρόσω» 
(Πατρέως 87) και στη συνέχεια σε ανοιχτή 
συνέλευση για να οργανώσουμε τις απα-
ντήσεις μας απέναντι στην κρατική κατα-
στολή και τρομοκρατία.

ΝΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ

ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝΕ 

ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Ανοιχτή Συνέλευση για την Αλληλεγγύη 
ενάντια στον Ολοκληρωτισμό

Αυτοδιαχειριζόμενος Χώρος «Επί τα Πρόσω»

Συντρόφισσες/ Σύντροφοι

Σχετικά με την επίθεση που 

δέχτηκα από τις δυνάμεις των 

ΜΑΤ έξω από το Παράρτημα

Tο Σάββατο στις 6 το απόγευμα, περίπου μία 
ώρα πριν την προγραμματισμένη συγκέντρωση 
στην πλατεία Όλγας ενάντια στην καταστολή, την 
απαγόρευση κυκλοφορίας και την κρατική διαχεί-
ριση της πανδημίας, καλεσμένη από την “Ανοιχτή 
Συνέλευση για την Αλληλεγγύη ενάντια στον 
ολοκληρωτισμό”, βρισκόμουν έξω από την κατά-
ληψη Παραρτήματος. Λίγα λεπτά αφότου έφτασα 
στο χώρο, άρχισαν να καταφτάνουν δυνάμεις 
των ΜΑΤ και της ασφάλειας προσεγγίζοντας το 
Παράρτημα και την πλατεία Όλγας. Μόλις οι δυ-
νάμεις των ΜΑΤ αντιλήφθηκαν την παρουσία 
μου, άρχισαν να βρίζουν και στη συνέχεια μου 
επιτέθηκαν. Αφού με χτύπησαν στο κεφάλι με 
το κοντάκι του όπλου για τις κρότου λάμψης, στη 
συνέχεια με έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να με 
σέρνουν και να χτυπάνε όλοι μαζί. Όσο βρισκό-
μουν στο έδαφος επιχειρούσαν να με χτυπήσουν 
στα γόνατα και τους αστραγάλους, ενώ παράλ-
ληλα με έβριζαν και με απειλούσαν, λέγοντας ότι 
ξέρουν ποιος είμαι και τι κάνω, κάνοντας φανερό 
τον λόγο της επίθεσης.
Έπειτα από την επίθεση που δέχθηκα έξω από 
το Παράρτημα, προσάχθηκα στην Γ.Α.Δ.Α., όπου 
κρατήθηκα για κάποιες ώρες, μέχρι να αφεθώ 
ελεύθερος μαζί με τους υπόλοιπους συντρό-
φους και συντρόφισσες που είχαν προσαχθεί 
έπειτα από την επίθεση της αστυνομίας και τον 
αποκλεισμό του αυτοδιαχειριζόμενου χώρου Επί 
Τα Πρόσω. Όσο βρισκόμουν στο κρατητήριο ζη-
τούσα διαρκώς να μεταφερθώ στο νοσοκομείο 
ώστε να με δει γιατρός, καθώς ήταν εμφανές 
ότι είχα αιμορραγία από το αυτί και χτύπημα στο 
κεφάλι. Την ώρα που ζητούσα γιατρό, άντρας 
της αστυνομίας μου απάντησε ότι ένας μικρός 
τραυματισμός είναι και δεν θα πεθάνω. Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι όσο βρισκόμουν στο κρατητήριο 
άντρες των ΜΑΤ περνούσαν απ’ έξω, προκαλού-

σαν, έβριζαν, ενώ γνωστός κάφρος αστυνομικός 
μου φώναζε «δεν σε βλέπω τόσο μάγκα τώρα 
μέσα, σε περιμένουμε να τα πούμε έξω».
Η απρόκλητη επίθεση κι ο ξυλοδαρμός μου έξω 
από το Παράρτημα δεν είναι παρά ένα προϊόν της 
στοχοποίησής μου από τις δυνάμεις της αστυ-
νομίας, για τη δημόσια πολιτική μου δράση ως 
αναρχικού και τη συμμετοχή μου στους ευρύτε-
ρους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες. Οι σαδι-
στές, ένστολοι τραμπούκοι της αστυνομίας έκα-
ναν ξεκάθαρο ότι για αυτούς ο ξυλοδαρμός μου 
αποτελούσε και ενός είδους άτυπης «ρεβάνς». Η 
βία της αστυνομίας πάνω μου, είναι μια προσπά-
θεια να φοβίσουν και να τρομοκρατήσουν τόσο 
εμένα αλλά κι όλους τους υπόλοιπους αγωνιστές 
και αγωνίστριες που καθημερινά δίνουν τη μάχη 
για την κοινωνική απελευθέρωση σε μια σειρά 
από μέτωπα, στις γειτονιές, στους χώρους εργα-
σίας, στα σχολεία και στις σχολές, στα κολαστήρια 
των φυλακών, στα βουνά και στα χωριά.
Το χθεσινό κατασταλτικό όργιο στην Πάτρα με 
τους ξυλοδαρμούς, τις προσαγωγές, τις προλη-
πτικές εκκενώσεις πλατειών και την επίθεση σε 
πολιτικό χώρο αποτελεί κομμάτι της συνολικότε-
ρης επίθεσης που δεχόμαστε καθημερινά από το 
κράτος και το κεφάλαιο. Μια επίθεση που οξύνε-
ται εν μέσω της εξελισσόμενης πανδημίας και της 
καπιταλιστικής κρίσης. Ο «εσωτερικός εχθρός» 
πρέπει να εξοντωθεί. Οι αντιστάσεις και οι αγώ-

νες πρέπει να διαλυθούν. Κάθε φωνή αντίστα-
σης, διεκδίκησης, ανυπακοής και αμφισβήτησης 
πρέπει να σβηστεί. Το μόνο που πρέπει να κινείται 
είναι η καπιταλιστική μηχανή.
Αν όμως για τους θρασύδειλους εξουσιαστές 
υπάρχει μόνο ο δρόμος της καπιταλιστικής κα-
νονικότητας και βαρβαρότητας, για εμάς υπάρχει 
μόνο ο δρόμος του ανειρήνευτου αγώνα. Κι αν 
σήμερα ο εχθρός φαντάζει ανίκητος, άτρωτος, 
πανίσχυρος είναι γιατί δεν έχει βρει ανατρεπτική 
έκφραση η συσσωρευμένη κοινωνική οργή που 
μπορεί να στείλει μια και καλή στον σκουπιδοτε-
νεκέ της ιστορίας τα κρατικά-καπιταλιστικά κα-
θάρματα και τους λακέδες τους. Με πίστη στην 

κοινωνική δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί, 
με την κατάλληλη πολιτική και ταξική οργανωτι-
κή συγκρότηση και προετοιμασία, οι αγώνες μας 
μπορούν να είναι νικηφόροι.
Να οργανώσουμε την κοινωνική αυτοάμυνα 
και την ταξική αντεπίθεση. Να δράσουμε, να 
δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στην ανάπτυξη 
εστιών κοινωνικής και ταξικής αντίστασης. Να 
μπολιάσουμε τις κοινωνικές ανάγκες με τα προ-
τάγματά μας για την ανατροπή της κρατικής-κα-
πιταλιστικής βαρβαρότητας. Να βρεθούμε στους 
δρόμους, να σπάσουμε τον φόβο, την ηττοπάθεια 
και την αδράνεια. Να συγκρουστούμε με τις επι-
ταγές των κυρίαρχων. Απέναντι στη φτώχεια, την 
εξαθλίωση, τους πολέμους, τον φασισμό, τον 
ιμπεριαλισμό, την κρατική βία και τρομοκρατία, 
να αντιτάξουμε την αλληλεγγύη, το πείσμα και το 
δίκιο του αγώνα.
Κι αν νομίζουν ότι μπορούν να μας λυγίσουν, να 
γνωρίζουν ότι έχουμε πάρει ήδη θέση μάχης σε 
αυτόν τον πόλεμο για ζωή και αξιοπρέπεια. Κι ο 
αγώνας για ζωή δεν μπορεί να ηττηθεί από το θά-
νατο που σπέρνουν οι εξουσιαστές.

«Πετάει μόνο αυτός που τολμάει να πετάξει.»

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΑ-
ΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΤΗΝ 
ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜ-
ΜΟΥΝΙΣΜΟ

Θωμάς Μ.



8

Ιστορικά, έναν και μοναδικό λόγο έχει το 
κράτος να ενδιαφερθεί για την υγεία των 

υπηκόων του: ότι αυτοί δουλεύουν και πα-
ράγουν τα κέρδη των αφεντικών και πρέπει 
να συνεχίσουν να το κάνουν. Όμως και αυ-
τός ο υπολογισμός υπάγεται στους όρους 
κέρδους-ζημιάς. Εάν η περίθαλψη αποδει-
κνύεται πολύ ακριβή τότε προτιμούν να την 
αφήσουν να ξεπέσει στα επίπεδα που βρί-
σκεται σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
Εν μέσω τρομερής ανεργίας η παραγωγή 
μπορεί να συνεχιστεί με όσους και όσες πα-
ραμείνουν υγιείς χωρίς υπερβολικό κόστος. 
Ταυτόχρονα προκύπτουν δύο νέες ευκαιρίες 
για το κράτος και τα αφεντικά. Η πρώτη έχει 
να κάνει με την ακόμη μεγαλύτερη υποτίμη-
ση των μισθών των «εξαρτημένων» εργα-
ζόμενων. Όταν κόσμος πεθαίνει και μένει 
άνεργος, προφανώς είναι ώρα για περαιτέ-
ρω μειώσεις, έτσι η πανδημία μετατρέπεται 
σε rapid υγειονομικό μνημόνιο. Επιπλέον, 
οι εξουσιαστές δεν παύουν να «οραματί-
ζονται». Σκεπτόμενοι ότι δεν πρέπει αυτή η 
χρυσή ευκαιρία να χαθεί μέσα στην πιθανή 
προσωρινότητα της κατάστασης σπεύδουν 
να νομοθετήσουν, μονιμοποιώντας τη φρί-
κη του δεκαώρου, της απλήρωτης εργασίας, 
των υποχρεωτικών υπερωριών και φυσικά 
της έμμεσης αλλά εντελώς αποτελεσματικής 
απαγόρευσης της απεργίας. Έτσι διασφαλί-
ζεται ότι θα ενταθεί απρόσκοπτα η αναπα-
ραγωγή της εκμετάλλευσης της εργατικής 
τάξης με ακόμη χειρότερους όρους, πέρα 
από το χρονικό διάστημα που θα κρατήσει 
η πανδημία.

Ένα ερώτημα προκύπτει πολύ ξεκάθα-
ρο από τις εξελίξεις. Εφόσον το κράτος όχι 
μόνο δεν ενδιαφέρεται να προστατεύσει 
τους υπηκόους του αποτελεσματικά, αλλά 
σχεδιάζει με λεπτομέρειες τον ταξικό στραγ-
γαλισμό τους, διατρανώνοντας ταυτόχρονα 
τον αναλώσιμο χαρακτήρα των εργαζομέ-
νων και την περισσευούμενη ύπαρξη των 
ανέργων και των συνταξιούχων, τι μπορούν 
να κάνουν οι φτωχοί για να διασφαλίσουν 
ότι δεν πρόκειται να πεθάνουν σαν ζώα σε 
κάποια ουρά ή σε κάποια θλιβερή αίθουσα 
αναμονής ή σπίτι τους περιμένοντας μια 
βοήθεια που δεν μέλλει να έρθει; Η απάντη-
ση είναι γνωστή σε όλους, κοινή σε όλα τα 
πλάτη και τα μήκη του κόσμου και απολύτως 
απαραίτητη όταν τα πράγματα φτάνουν στο 
μη περαιτέρω: να εξεγερθούν! Κι εδώ έρ-
χεται να μεγαλουργήσει το βασικό σκέλος 
της κυβερνητικής διαχείρισης της πανδη-
μίας. Η νομιμοποίηση της αστυνομικής πα-
ρουσίας και επέμβασης σε κάθε τομέα της 
κοινωνικής ζωής, η διάλυση του κοινωνικού 

χώρου και η επιλεκτική απαγόρευση των 
σημαντικότερων τρόπων αντίστασης και δι-
εκδίκησης των καταπιεσμένων, οι συνεχείς 
ανηλεείς ξυλοδαρμοί αγωνιστών χωρίς κα-
μία αφορμή (Αθήνα, Γαλάτσι 1η Νοέμβρη, 
Πάτρα 7 Νοέμβρη κ.α) αποκαλύπτουν τους 
βαθύτερους πόθους της κρατικής προστα-
γής για την εφαρμογή ολοκληρωτικών πολι-
τικών έναντι της κοινωνικής βάσης.

Από τα τέλη του προηγούμενου μήνα στη 
Θεσσαλονίκη και από τις αρχές Νοέμβρη 
στην υπόλοιπη χώρα έχει κηρυχθεί καθολι-
κό lock down για δεύτερη φορά. Κι αν την 
πρώτη φορά το κοινωνικό σώμα προβλημα-
τισμένο από την άγνωστη απειλή έλαβε όλα 
τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, ενώ 
περιστέλλονταν de facto οι κοινωνικές και 
πολιτικές του ελευθερίες, ελπίζοντας στην 
κρατική συνδρομή, σήμερα αναγκάζεται να 
επανέλθει σε συνθήκες εγκλεισμού και ακό-
μη αυστηρότερου αυταρχισμού, ενώ έχει πα-
ρακολουθήσει τους προηγούμενους μήνες 
ένα όργιο κατασπατάλησης δημόσιου χρή-
ματος προς διαπλεκόμενους επιχειρηματίες, 
(σκοίλ ελικίκου, κατασκευαστικές) βαρόνους 
των ΜΜΕ και άλλες μεγαλομανείς ηλιθιότη-
τες (βλέπε περιπάτους). Μέσα σε αυτήν την 
άθλια για τους πληβείους κατάσταση, όπου 
οι ανεπαρκείς ΜΕΘ είναι πλήρεις με ευθύνη 
εξολοκλήρου δική τους έρχεται ο υπουργός 
ΠΡΟ.ΠΟ. Μ. Χρυσοχοΐδης να ανακοινώσει 
την απαγόρευση της διαδήλωσης του Πο-
λυτεχνείου. Με αυθάδικη κουτοπονηριά μά-
λιστα ταξινομεί την 17η Νοέμβρη πλάι στις 
εθνικές και θρησκευτικές παράτες της 28ης 
Οκτωβρίου και του Πάσχα. Όμως η 17η Νο-
έμβρη δεν υπάρχει για να «μας θυμίζει όσα 
μας ενώνουν» σαν υμνητικό τραγουδάκι του 
Σαββόπουλου από τα «τραπεζάκια έξω», 
αλλά για να ορκιζόμαστε στους νεκρούς της 
Χούντας ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά 
να επιβληθεί ο κρατικός τρόμος, η αστυνο-
μοκρατία, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, η 
έσχατη καταπίεση και η γυμνή απανθρωπιά. 
Η απαγόρευση της διαδήλωσης δεν είναι 
μέτρο καταπολέμησης της πανδημίας, αλλά 
κρατική ανακοίνωση για μονομερές πάγωμα 
της κοινωνικής και ταξικής πάλης από την 
πλευρά των εργαζομένων και της νεολαίας, 
των εκμεταλλευομένων και των καταπιε-
σμένων. Αυτοί άλλωστε δεν πρόκειται να 
σταματήσουν την προώθηση των αντιδρα-
στικών νομοσχεδίων, ήδη για τον Δεκέμβρη 
έχουν δρομολογήσει την ολοκληρωτική 
ανατροπή του εργατικού κώδικα και από 
εμάς θα ζητήσουν να κάτσουμε μέσα και να 
τους βλέπουμε να επιτίθενται στις ζωές μας 
χωρίς αντίπαλο.

Οι πολιτικές τους αποτελούν την πιο ξε-
κάθαρη αποκάλυψη της υποκρισίας τους, 
καθώς τολμούν να χρησιμοποιούν ως επι-
χείρημα της καταστολής την υγεία του κοι-
νωνικού συνόλου. Αυτήν για την οποία εμείς 
είμαστε ικανοί να θυσιάσουμε τα πάντα ενώ 
αυτοί δεν είναι ικανοί να φροντίσουν για το 
παραμικρό. Η μόνη πραγματική ανανέωση 
εξοπλισμού που έγινε αυτό το χρονικό δι-
άστημα δεν αφορούσε τα νοσοκομεία αλλά 
την αστυνομία. Νέα κράνη, νέες ασπίδες, 
νέα χημικά… για την αποτελεσματική εφαρ-
μογή των πιο παλιών μεθόδων καταπίεσης: 
ξύλο, βασανισμοί, απαγορεύσεις. Το κρά-
τος δεν μπορεί και δεν θέλει να προσφέρει 
ΟΥΤΕ ΥΓΕΙΑ ΟΥΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στους πλη-
βείους, θέλει να δουλεύουμε χωρίς κανένα 
δικαίωμα και να το βουλώνουμε, ενώ δια-
μορφώνει συνθήκες εξαθλίωσης και κανι-
βαλισμού για να επιβάλλει την τρομοκρατία 
του. Απαγορεύει σήμερα 47 χρόνια μετά την 
εξέγερση την πορεία του Πολυτεχνείου, ενώ 
έχει ήδη ψηφίσει το γνωστό νομοσχέδιο 
περιστολής των διαδηλώσεων. Στο Πολυτε-
χνείο οι αναρχικοί θα είμαστε παρόντες, όχι 
εξαιτίας κάποιου ιδεοληπτικού καπρίτσιου, 
αλλά γιατί αν δεν διασφαλίσουμε σήμερα 
ότι οι καταπιεσμένοι θα μπορούν να αντι-
στέκονται ενάντια στους δημίους τους, τότε 
είμαστε ήδη νεκροί! Ο χρόνος είναι τώρα και 
ο τόπος είναι εδώ. Γνωρίζουμε ότι δεν έχετε 
ούτε ίχνος των ηθικών διλημμάτων όπως 
αυτών που πρόσφατα επικαλεστήκατε σε 
μια άλλη, βολική για εσάς, συνθήκη και δεν 
διστάζετε να αιματοκυλήσετε τους φτωχούς 
με τους ένστολους μπράβους σας, πολύ πιο 
σύντομα όμως από ότι περιμένετε οι φω-

νές που επιχειρείτε να φιμώσετε σήμερα θα 
ακουστούν πιο δυνατές μέσα από το σκοτάδι 
της δυστοπικής κανονικότητας σας.

Όπως δεν πολεμάμε την πανδημία μαζί 
με το κράτος αλλά παρά τη θέλησή του, με 
πυξίδα την αλληλοβοήθεια και εργαλείο τις 
δομές αλληλεγγύης και αντίστασης έτσι δεν 
περιμένουμε καμία άδεια για να τιμήσουμε 
τους νεκρούς μας και να διαδηλώσουμε 
εναντίον του. Τα Πολυτεχνεία δεν «επιτρέ-
πονται» από κάποιον για αυτό και δεν μπο-
ρούν να απαγορευτούν από κανέναν.

ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΣΩΖΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 17 | 11 | 2020, 17:00 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κείμενο που συνυπέγραψαν ο Τοπικός 
Συντονισμός Θεσσαλονίκης  και Αθήνας 

της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης

Τα Πολυτεχνεία δεν «επιτρέπονται» από κάποιον για αυτό και δεν μπορούν να απαγορευτούν από κανέναν

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ | ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Ανακοίνωση της Αναρχικής 

Μαθητικής Ομάδας Αταξία
Την Κυριακή έγινε γνωστό ότι την Πέμπτη 

15\10, το πρωί συνελήφθησαν 5 ανήλι-
κοι μαθητές από σχολεία της Αθήνας οι οποίοι 
συμμετείχαν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλη-
τήριο. Το κατηγορητήριο των μαθητών δείχνει 
ότι συμμετείχαν σε επίθεση σε βάρος αστυ-
νομικών. Ο εισαγγελέας ανηλίκων κρίνει σο-
βαρές τις κατηγορίες τους και δίνει εντολή να 
κρατηθούν και να απολογηθούν σήμερα. Πριν 
από την σύλληψη τους, τους γίνονται δυο σω-

ματικοί έλεγχοι. Ο πρώτος πριν από το ξεκίνημα 
της πορείας και ο δεύτερος ακριβώς μετά από 
αυτή. Στους ελέγχους αυτούς τα όργανα τους 
κράτους δεν βρίσκουν τίποτα, παρόλα αυτά, 
συλλαμβάνουν τους μαθητές. Για τέσσερις μέ-
ρες κρατούνται και τους απαγγέλλονται πλημ-
μεληματικές κατηγορίες αλλά και κακουργη-
ματικές στον 14χρονο. Όπως αναφέρουν και 
οι γονείς των μαθητών δεν τους επιτράπηκε 
να επικοινωνήσουν με τα παιδιά τους για τρεις 
ολόκληρες μέρες καθώς, επικοινωνία είχε μο-
νάχα ο δικηγόρος

Η ακραία καταστολή μετά το πέσιμο των 
μπάτσων με χημικά και κρότου λάμψης στους 
μαθητές που αγωνίζονταν ενάντια στην κρατική 
αδιαφορία, κάνει την εμφάνιση της πάλι ακόμα 

πιο άγρια συλλαμβάνοντας μαθητές, κρατώ-

ντας τους για τέσσερις μέρες στο κρατητήριο, 
απαγορεύοντας τους την επικοινωνία με την 
οικογένεια τους και φορτώνοντας τους με κα-
κουργηματικές πράξεις. Εντωμεταξύ, το κράτος 
εκπροσωπείται από τον Άδωνι που κάνει λόγο 
για ψεύτικες ανακοινώσεις και μαθητές που 
αποκλείεται να συνελήφθησαν χωρίς να έχουν 
κάνει κάτι καθώς και για τυφλή εμπιστοσύνη 
στην ελληνική δικαιοσύνη. Αυτή τη δικαιοσύνη 
που προτείνει αναστολή ποινών στους φασί-
στες και βάζει χειροπέδες σε 14χρονους μαθη-
τές. Ως μαθητές\τριες αλλά και ως αναρχικοί\
κες καταλαβαίνουμε πως η κρατική καταστολή 
έχει περάσει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, 
φτάνοντας σε σημείο να συλλαμβάνει μαθητές 
που διαμαρτύρονται για τα αυτονόητα. Θα στα-
θούμε απέναντι σε κάθε τέτοια μορφή καταστο-
λής και θα αγωνιστούμε για ένα σχολείο που 
μας χωρά όλους και όλες και που μας ακούει, 
θα αγωνιστούμε με όπλα την αλληλεγγύη και 
την αυτοοργάνωση για έναν καλύτερο κόσμο. 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΘΗΤΩΝ\ΤΡΙΩΝ

της κοινωνικής και ταξικής πάλης, από την 
κλιμάκωση του αγώνα τους απέναντι στην 
βαρβαρότητα του κράτους και του καπιταλι-
σμού. Από κινήσεις που δημιουργούν ρηγ-
ματώσεις και αναταράσσουν την κανονικότη-
τα της κοινωνικής σιωπής και υποταγής που 
επιχειρούν να επιβάλλουν οι εξουσιαστές.

Η απαγόρευση της διαδήλωσης της 17ης 
Νοεμβρίου και ο κεντρικός ρόλος που παίρ-
νει μέσα από τις δηλώσεις επιφανών κυβερ-
νητικών στελεχών και υπουργών (την ίδια 
στιγμή που η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση 
και το ΕΣΥ καταρρέει) καταδεικνύει με τον 
πιο χαρακτηριστικό τρόπο την στρατηγική και 
την πολιτική της κυβέρνησης, τόσο σε επίπε-
δο συμβολισμών, όσο και σε ουσιαστικό επί-
πεδο. Η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία είναι 
αναλώσιμη. Το μόνο που πρέπει να δουλεύει 
είναι η καπιταλιστική μηχανή και να μη δια-
ταράσσεται η «κανονικότητα». Οι αντιστάσεις 
και οι αγώνες πρέπει να μπουν στο γύψο. 
Οτιδήποτε παρεκκλίνει και αμφισβητεί αυτό 
που επιτάσσουν οι κρατικές επιταγές πρέ-
πει να χτυπηθεί. Οι εξεγέρσεις ανήκουν στο 
παρελθόν και το μόνο «ρεαλιστικό» παρόν 
είναι η δυστοπία του ολοκληρωτισμού του 
κράτους και του κεφαλαίου.

Εν μέσω πανδημίας και εξάπλωσης του 
ιού αναδεικνύεται με κάθε τρόπο η εγκλημα-
τική, παρασιτική και αντικοινωνική φύση του 
κράτους, το οποίο αδιαφορεί για την ανθρώ-

πινη ζωή και την μεγάλη κοινωνική πλειοψη-

φία και ενδιαφέρεται μόνο για την μεγιστο-
ποίηση των κερδών των αφεντικών. Το μόνο 
ζητούμενο για τους κυρίαρχους είναι η διά-
σωση της οικονομίας και η «επιστροφή στην 
καπιταλιστική κανονικότητα». Η δολοφονική 
πολιτική του κράτους δεν περιλαμβάνει κα-
νένα ουσιαστικό μέτρο για την στήριξη του 
ΕΣΥ και για την ανακοπή της εξάπλωσης της 
πανδημίας παρά μόνο φτωχά επικοινωνιακά 
τρικ και φτωχά ιδεολογήματα περί ατομικής 
ευθύνης. Το μόνο «δικαίωμα» που αναγνω-

ρίζουν τα αφεντικά εν μέσω της υγειονομι-
κής κρίσης είναι αυτό της παραγωγής και της 
κατανάλωσης. Η μεγάλη κοινωνική πλειοψη-
φία θα πρέπει να στοιβάζεται στους χώρους 
εργασίας χωρίς κανένα μέτρο, να ποδοπατιέ-
ται στα Μ.Μ.Μ και να αφήνεται χωρίς στοι-
χειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ 
παράλληλα θα προσλαμβάνονται μπάτσοι, 
θα αγοράζεται πολεμικός εξοπλισμός και θα 
πραγματοποιούνται οι «μεγάλοι περίπατοι» 
με φιέστες εκατομμυρίων. Την ίδια στιγμή 
στοχοποιούνται ως υγειονομικές βόμβες οι 
συγκεντρώσεις, οι διαδηλώσεις και κάθε εί-
δους κινητοποίηση.

Στις φετινές κινητοποιήσεις για το Πολυ-
τεχνείο -και εν μέσω γενικευμένων κρατικών 
απαγορεύσεων- το κίνημα οφείλει να σπάσει 
την απαγόρευση στην πράξη. Να κατέβει στο 
δρόμο μαζικά και μαχητικά αψηφώντας τις 
κυβερνητικές κινήσεις πυγμής. Να λειτουρ-
γήσει ως καταλύτης ευρύτερων κοινωνι-

κών διεργασιών που θα βγάλουν όλο και 
περισσότερο κόσμο στο δρόμο. Με πείσμα, 
θάρρος, οργή και τόλμη να στήσουμε οδο-
φράγματα αντίστασης και αλληλεγγύης στην 
ολοκληρωτική επίθεση των κυρίαρχων.

Απέναντι στο σύστημα που το μόνο που 
έχει να προσφέρει στην κοινωνική πλειοψη-
φία είναι φτώχεια, εξαθλίωση, καταστολή, 
εκμετάλλευση και θάνατο να προτάξουμε τον 
αγώνα για ζωή και αξιοπρέπεια. Να οργανώ-

σουμε την κοινωνική αυτοάμυνα και την τα-
ξική αντεπίθεση. Να βρεθούμε με όλες μας 
τις δυνάμεις στις εστίες του κοινωνικού και 
ταξικού πολέμου.

ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΕΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ

ΤΟ ΑΙΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΕΡΟ-Η ΜΝΗΜΗ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΡΙΤΗ 
17 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 18.00

αναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος” – μέλος 
της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης

Συνέχεια από τη σελίδα 1



10 ΓΗ & ΕΛΕυΘΕΡΙΑ

Κείμενο που μοιράζεται σε σχολεία της Πάτρας για 
την υποστήριξη του αγώνα των μαθητών /τριών 
ενάντια στην επιχείρηση εκφοβισμού τους και 
“σπασίματος” των καταλήψεων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, από την ημέρα 
έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, έχει 

ξεσπάσει ένα μαζικό κύμα μαθητικών καταλή-
ψεων σε όλη τη χώρα το οποίο έρχεται να απα-
ντήσει στις αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά 
με τον τρόπο επαναλειτουργίας των σχολικών 
μονάδων εν μέσω πανδημίας. Το κράτος είχε 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να πάρει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία 
μαθητών και εκπαιδευτικών, ωστόσο όπως και 
στους υπόλοιπους τομείς (υγεία, εργασία κλπ.) 
έτσι και σε αυτόν της παιδείας έδειξε την πλήρη 
αδιαφορία του για την προστασία του κοινωνι-
κού συνόλου. Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με την 
κοινή λογική και τις προτάσεις των επιστημόνων 
και της εκπαιδευτικής κοινότητας που προστάζει 
την μείωση των μαθητών ανά τάξη, ώστε να 
μπορούν να τηρούνται οι απαραίτητες αποστά-
σεις ασφαλείας, την κάλυψη όλων των κενών 
σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό καθαριότη-
τας και την παροχή δωρεάν τεστ σε όλους τους 
μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, η κυβέρνηση 
επιλέγει να γίνει το άνοιγμα των σχολείων χω-

ρίς τη διενέργεια τεστ, χωρίς προσωπικό και με 
αυξημένο αριθμό μαθητών ανά τμήμα (έως 27 
άτομα). Οι μόνες ενέργειες στις οποίες προέβη 
η κυβέρνηση ήταν να χορηγήσει μια μάσκα – 
«αλεξίπτωτο» και να αποστείλει ένα ΦΕΚ στα 
σχολεία στο οποίο να τονίζει πως πρέπει ένα 
εκπαιδευτικός να οριστεί και υπεύθυνος για τη 
διαχείριση πιθανών κρουσμάτων. 

Μέσα σε αυτή την συνθήκη, οι μαθητικές κι-
νητοποιήσεις έχουν ως βασικό στόχο την υπε-
ράσπιση της υγείας και την ύπαρξη αξιοπρεπών 
συνθηκών εκπαίδευσης, με βασικά αιτήματα: 
μείωση των μαθητών ανά τμήμα (15), άμεση 
πρόσληψη εκπαιδευτικών και προσωπικού κα-
θαριότητας και χορήγηση όλων των απαραίτη-
των μέσων προστασίας. Καθώς ο αγώνας των 
μαθητών ήταν εξ’ αρχής μαχητικός και αναδεί-
κνυε την εγκληματική διαχείριση της κρίσης 
από το κράτος και το κεφάλαιο, η κυβέρνηση 
μέσω των ΜΜΕ προσπάθησε να τον απονοη-
ματοδοτήσει και να διαστρεβλώσει τα αιτήματα 
προβάλλοντας τους μαθητές ως δήθεν αρνητές 
μάσκας. Φυσικά, στη συνέχεια έγινε κατανο-
ητό πως η πραγματικότητα δεν ήταν αυτή και 
έτσι η κυβέρνηση έπρεπε να προβεί σε άλλες 
ενέργειες ώστε να καταπνίξει αυτόν τον αγώνα. 
Ειδικότερα, στην αρχή χρησιμοποίησε το όπλο 
της τρομοκράτησης και της καταστολής με χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα την απειλή για παρέμ-
βαση εισαγγελέα στα σχολεία που τελούν υπό 
κατάληψη και την ονομαστική στοχοποίηση των 
μαθητών που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. 
Για ακόμα μία φορά η προσπάθεια έπεσε στο 

κενό. Έτσι, την Πέμπτη 1η Οκτώβρη το κράτος 
κορυφώνοντας την εκδικητικότητά του προς 
τους μαθητές, ανακοίνωσε πως με το πέρας των 
καταλήψεων «όλες οι χαμένες ώρες θα καλυ-
φθούν με διδασκαλία τις ημέρες των σχολικών 
εορτών, αργιών, Σαββάτων, περιπάτων» ενώ, 
για τα σχολεία που συνεχίζουν την κατάληψη θα 
εφαρμοστεί υποχρεωτικά η μέθοδος της τηλεκ-
παίδευσης από την οποία μάλιστα αποκλείονται 
όσοι/ες συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να τονισθεί πως πλέον γίνεται 
ξεκάθαρος ο πραγματικός λόγος για τον οποίο 
ψηφίσθηκε η τηλεκπαίδευση την άνοιξη, ο οποί-
ος δεν είναι άλλος από την χρήση της για την 
καταστολή μορφών αγώνα όπως οι καταλήψεις 
σε σχολεία και πανεπιστήμια. 

Εμείς, ως αναρχικοί/ές , κομμάτι των κατα-
πιεσμένων που αγωνίζονται ενάντια σε κράτος 
και κεφάλαιο δεν έχουμε παρά να σταθούμε μα-
χητικά αλληλέγγυοι στον αγώνα των μαθητών/ 
τριών και των εκπαιδευτικών για αξιοπρεπείς 
συνθήκες εκπαίδευσης και για την υπεράσπιση 
της υγείας του κοινωνικού συνόλου. Κόντρα 
στην πολιτική θανάτου που εφαρμόζουν οι κυ-
ρίαρχοι, προτάσσουμε την οργάνωση όσων 
βρίσκονται στον πάτο της κοινωνικής πυραμί-
δας και τον από κοινού αγώνα με στόχο τη δημι-
ουργία μιας κοινωνίας ελευθερίας, ισότητας και 
αλληλεγγύης. 

ΑΜΕΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Ο ΑΓΩΝΑΣ 

ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΠΑΣΙΜΟ» ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ, 
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΖΩΗ 

ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.

Τη Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη πραγματοποιήσαμε 
παρέμβαση αλληλεγγύης στους αγωνιζόμενους 
μαθητές. Η αφίσα κολλήθηκε σε 13 σχολεία της 
Πάτρας, γυμνάσια και λύκεια, τα οποία βρίσκονται 
σε κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση της υγείας 
του κοινωνικού συνόλου και για τη διεκδίκηση 
των αυτονόητων.
-Άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των 
μαθητών για χορήγηση όλων των απαραίτητων 
μέσων και για πρόσληψη εκπαιδευτικών και προ-
σωπικού καθαριότητας.
-Ο αγώνας τους για υπεράσπιση της υγείας και για 
αξιοπρεπείς συνθήκες εκπαίδευσης εν μέσω παν-
δημίας είναι και δικός μας αγώνας.
-Να μπλοκάρουμε τα σχέδια μπάτσων, μμε και ει-
σαγγελέων για να “σπάσουν” τις καταλήψεις

Αναρχική ομάδα “Δυσήνιος Ίππος” / μέλος  
της ΑΠΟ και σύντροφοι-ισσες

Ο αγώνας των μαθητών/τριών είναι δίκαιος και θα νικήσει!

Πανό της Αναρχικής Συνέλευσης Φοιτητών/τριών 
Quieta Movere και της Αναρχικής Μαθητικής Ομά-
δας Αταξία στη μαζική απεργιακή συγκέντρωση με 
συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών, φοι-
τητών/τριων, οργανώσεων κι εργαζομένων στη 
Θεσσαλονίκη

πανό στα σχολεία της Γκράβας
από την κατάληψη ΛΚ37
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Σύντροφοι και συντρόφισσες στην Πάτρα βρέθηκαν 
από το πρωί της 28ης Οκτώβρη στη veso mare και 
εμπόδισαν το κάλεσμα σε μοτοπορεία για την απα-
γόρευση των παρελάσεων. Στη συνέχεια πραγματο-
ποιήθηκε πορεία στο κέντρο της Πάτρας!

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ
ΟΥΤΕ ΣΠΙΘΑΜΗ ΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ

Το βράδυ της Τετάρτης 16/9 πραγματοποι-
ήθηκε αντιφασιστική παρέμβαση στην πα-

ραλία της Θεσσαλονίκης. Με τις αστυνομικές 
δυνάμεις να πληθαίνουν από την αρχή σχεδόν 
της δράσης κι ενώ παράλληλα σβηνόντουσαν 
φασιστικά συνθήματα και σύμβολα, απομεινά-
ρια της πρόσφατης συγκέντρωσης του νέου 
νεοναζιστικού μορφώματος του Κασιδιάρη, 
προς το τέλος της παρέμβασης οι κατασταλ-
τικές δυνάμεις του κράτους επιτίθενται βίαια 
στο σώμα της παρέμβασης, προσαγάγουν και 
εν τέλει συλλαμβάνουν 51 άτομα με τις εξής 
κατηγορίες: διατάραξη κοινής ειρήνης, διακε-
κριμένη φθορά καλλιτεχνικού μνημείου, αντί-
σταση κατά της αρχής, οπλοκατοχή, πρόκληση 
απλής σωματικής βλάβης σε αστυνομικό, άρ-
νηση δακτυλοσκόπησης, καθώς και την παρά-
βαση του νέου νόμου για τις πορείες, που τε-
λικά δεν συμπεριλήφθηκε στο κατηγορητήριο. 
Το πρωί της επομένης, στο δικαστικό μέγαρο η 
εισαγγελέας εισάγει μια ακόμα κατηγορία, αυτή 
τη φορά κακουργηματικού βαθμού, την «δια-
κεκριμένη φθορά μνημείου ιδιαίτερα μεγάλης 
αξίας», η οποία προκάλεσε την περαιτέρω 
κράτησή τους και την επιβολή περιοριστικών 
όρων («παρών» στο τμήμα μηνιαία) και στις/ 
στους 51 συλληφθείσες/ντες, μία ξεκάθαρα 
πολιτικά καθοδηγούμενη κίνηση που στόχευε 
στον αποπροσανατολισμό του αντιφασιστι-
κού κινήματος την ημέρα μνήμης και αγώνα 
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και λίγες 
εβδομάδες πριν την εκδίκαση της υπόθεσης 
της Χ.Α. Δεν είναι τυχαίο πως η κατηγορία αυτή 
βασίστηκε στην κατάθεση ενός καλοθελητή 
εφόρου αρχαιοτήτων,του Ιωάννη Κανονίδη, 
διορισμένου σε αυτή τη θέση με το που άλλαξε 
η κυβέρνηση, ο οποίος υποστήριξε πως το να 
βάφεις τοίχους χτισμένους το 2009 είναι το 
ίδιο με το να βάφεις τον Λευκό Πύργο. Αυτός 
ο άνθρωπος βέβαια δεν δείχνει την ίδια ευαι-
σθησία όταν υπάρχει πολιτικό και οικονομικό 
διακύβευμα, όπως π.χ. στην καταστροφή πλή-
θους αρχαιολογικών ευρημάτων στα έργα του 
μετρό Θεσσαλονίκης, για τα οποία είναι επίσης 
αρμόδιος. 

Βλέπουμε, και μέσα από τον αγώνα για την 

ανοικοδόμηση της κατάληψης Libertatia και 
τις διώξεις των συντρόφων/ισσών μας, αλλά 
και στο κατηγορητήριο που στήθηκε για να 
διώξει τους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια 
της εκκένωσης της κατάληψης Rosa Nera στα 
Χανιά, πως ο κρατικός μηχανισμός της αστικής 
«δικαιοσύνης» και «τάξης» -χρησιμοποιώντας 
την κατηγορία της «φθοράς μνημείου»- στή-
νει δίκες και διώκει αγωνιστές/τριες που από 
τη μια καθαρίζουν τον δημόσιο χώρο από το 
νεοναζιστικό οχετό, σβήνοντας τα συνθήματα 
των οπαδών κάθε νεοναζιστικής γκρούπας 
που προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι, ενώ από 
την άλλη καθορίζουν έμπρακτα την ύπαρξη 
δομών αγώνα για την ελευθερία κόντρα στην 
κατασταλτική μανία του κράτους και του καπι-
ταλισμού. 

Για ακόμη μια φορά φαίνεται με ξεκάθαρο 
τρόπο η σύμπλευση και η συνεργασία κράτους 
και παρακράτους. Από τα γεγονότα κατά τη 
διάρκεια της ανακοίνωσης της απόφασης του 
εφετείου της Χ.Α. και την απρόκλητη καταστο-
λή προς τη μάζα των χιλιάδων αντιφασιστών/
τριών, μέχρι την αδειοδότηση εθνικιστικών συ-
γκεντρώσεων και διαδηλώσεων ψεκασμένων 
αρνητών της λήψης μέτρων για τη μη-διάδο-
ση του κορονοϊού, καθώς και την καταστολή 
των κινητοποιήσεων μαθητών και φοιτητών 
απέναντι στις μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευ-
τικό γίνεται ξεκάθαρη η στάση του κράτους. 
Απέναντι σε όσους αγωνίζονται για τη ζωή 
και την ελευθερία το κράτος είναι αμείλικτο. 
Σε όσους απ’ την άλλη πριμοδοτούν το μίσος 
για το διαφορετικό, τον φόβο, την απραξία, την 
εγκαθίδρυση της «κανονικότητας», οι κρατικοί 
μηχανισμοί καταστολής και απόδοσης δικαίου 
κάνουν τα στραβά μάτια. 

Η συγκεκριμένη επίθεση του κράτους έρχε-
ται να προστεθεί σε μια σειρά κατασταλτικών 
χτυπημάτων, τα οποία συνδέονται άμεσα με 
την ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συγκυ-
ρία. Ενώ μέσα από τις συνέπειες του covid-19 
η ολοκληρωτική χρεοκοπία του συστήματος 
εξουσίας φαίνεται να επιβάλλεται ως παγκό-
σμια πραγματικότητα, την ίδια στιγμή -με τη 
νέα τωρινή έξαρση της πανδημίας- η ανεργία, 

η φτώχεια και η ανέχεια της κοινωνίας παρου-
σιάζουν μια παράλληλη έξαρση. Συγχρόνως, 
η λεηλασία της φύσης συνεχίζεται σαν να μη 
συμβαίνει τίποτα, από τις αιολικές εγκαταστά-
σεις και τις εξορύξεις υδρογονανθράκων ως 
τις διάφορες πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα και 
τις κρατικές αντιπαραθέσεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Σε αυτή την περίοδο κι ενώ οι συν-
θήκες για τους φυλακισμένους, τους πρόσφυ-
γες και τις μετανάστριες που πεθαίνουν στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης -αν όχι νωρίτερα 
στα σύνορα- γίνονται χειρότερες μέρα με τη 
μέρα, το κράτος χτυπάει τα κέντρα των κοινω-

νικών αντιστάσεων και τον κόσμο που αγωνί-
ζεται. Ο φόβος των εξουσιαστών για την ώρα 
του ξεσηκωμού των καταπιεσμένων μεγαλώ-

νει. Ας τον κάνουμε πραγματικότητα. Η λύση 
βρίσκεται στον δρόμο του αγώνα. Εκεί που 
μπορούν να συντριβούν οι νόμοι και η δύναμη 
των ένστολων φρουρών της ζωής μας. 

Αλληλλεγύη στους 51 αντιφασιστές/τριες
Η Αλληλεγγύη θα νικήσει.

Η κρατική καταστολή θα ηττηθεί.

Μικροφωνική συγκέντρωση 22/10 έξω 
απο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσ/νίκης 
στο Επταπύργιο στις 11:00

Τοπικός συντονισμός Θεσαλονίκης Α.Π.Ο.-Ο.Σ. 
21/10/20

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 
ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ



12 ΓΗ & ΕΛΕυΘΕΡΙΑ

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης αλληλεγ-
γύης απέναντι από τη ΓΑΔΑ όπου κρατούνταν 
9 σύντροφοι/ισσες (ενώ άλλοι/ες 4 βρίσκο-
νταν στο νοσοκομείο) συλληφθέντες κατά τη 
βάναυση επίθεση των ΜΑΤ στην αντιφασιστική 
συγκέντρωση στο Γαλάτσι, πληροφορηθήκαμε 
ότι εμφανίστηκαν στον ελεγχόμενο ηλεκτρο-
νικό τύπο μια σειρά δημοσιευμάτων, τα οποία 
αναπαράγουν ασφαλίτικα σενάρια που αναφέ-
ρουν και στοχεύουν άμεσα την αναρχική πολιτι-
κή και στεγαστική Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 
37.

Πρόκειται για ασφαλίτικα σενάρια και κατα-
σκευές στοχοποίησης της Λέλας Καραγιάννη 
37 για τη γνωστή μέσω του θεάματος ενέργεια 
στην ΑΣΟΕΕ. Είναι προφανές και γνωστό ότι 
ως κατάληψη, τις κινήσεις μας τις υπογράφου-
με με το όνομά μας και δημόσια: Για τις εκδηλώ-

σεις αλληλεγγύης, για τη συμμετοχή μας στους 
κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες, για τις αντι-
φασιστικές κινητοποιήσεις, για τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, για την κοινωνική αλληλεγγύη 
μέσω των συλλογών τροφίμων, για την αντί-
σταση στον κρατικό ολοκληρωτισμό βρισκόμα-
στε στο στόχαστρο. Οποιαδήποτε κατασταλτική 
στοχοποίηση και κίνηση ενάντια στον χώρο 
της κατάληψης λοιπόν, στρέφεται ενάντια σε 
αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά που ως χώ-

ρος έχουμε επιλέξει μέσα από τις διαδικασίες 
μας. Υπενθυμίζουμε ότι και στην προηγούμενη 

κατασταλτική εκστρατεία κατά των κατειλημμέ-
νων χώρων, υπήρξε προσπάθεια δημιουργίας 
εντυπώσεων για τον χώρο της Κατάληψης Λέ-
λας Καραγιάννη 37, με τα τρομοσενάρια που 
επινόησαν τότε οι Κλουζώ των κατασταλτικών 
μηχανισμών και συνόδευαν την επέμβαση να 
καταλήγουν σε φιάσκο.
Τα υποβολιμαία από την Κρατική Ασφάλεια δη-
μοσιεύματα – ψευδή από την επικεφαλίδα τους 
μέχρι και την υπογραφή τους – τα μεταφέρουν 
και τα διακινούν, ώστε να καταλάβουν μέχρι 
κυριαρχίας τη σφαίρα του δημόσιου λόγου, κα-
λοπληρωμένοι ρουφιάνοι κι άμισθα τσιράκια 
στην υπηρεσία τους, που παριστάνουν τους δη-
μοσιογράφους ενώ δεν είναι τίποτα περισσό-
τερο από φερέφωνα της κρατικής καταστολής. 
Σκοπός τους λοιπόν μεταξύ άλλων, είναι η δη-
μιουργία ευνοϊκών συσχετισμών για την άμεση 
καταστολή της Κατάληψης Λέλας Καραγιάννη 
37, με βάση όχι τα πραγματικά χαρακτηριστικά 
της, ως χώρου συλλογικής ζωής και κοινωνι-
κού-ταξικού αγώνα εδώ και 33 χρόνια, αλλά 
με βάση τις μεθοδεύσεις του κυβερνητικού 
επιτελείου της κρατικής καταστολής. Και κα-
θόλου τυχαία, ταυτόχρονα με την κυκλοφορία 
των κατασταλτικών σεναρίων καλέστηκε από 
τον πρωθυπουργό έκτακτη τηλεδιάσκεψη με 
τους πρυτάνεις των ΑΕΙ. Καθόλου τυχαία επί-
σης και με προφανή κατασταλτική σκοπιμότητα, 
σε αυτά τα ασφαλίτικα σενάρια στοχοποιούνται 
μια σειρά καταλήψεις οι οποίες όμως έχουν 
ήδη εκκενωθεί κατόπιν βίαιων αστυνομικών 
εισβολών πλην της Λέλας Καραγιάννη που 
εξακολουθεί να λειτουργεί υπό διαρκή απειλή 
αποτελώντας μια πρόκληση για το κράτος.
Το κράτος με τους μηχανισμούς του, αποδει-
κνύοντας ότι μπορεί να παίξει με τους όρους 
του θεάματος καλύτερα από τον καθένα που 
το επιχειρεί αστόχως, κατασκευάζει και θέτει 
σε κυκλοφορία σενάρια ως καύσιμο και δικαι-
ολογητική βάση επίτασης της κατασταλτικής 
εκστρατείας του σε βάρος των καταλήψεων, 
του αναρχικού κινήματος και ευρύτερα των 
κοινωνικών-ταξικών αγώνων. Έχουν το θρά-
σος να πλασάρουν το κατασταλτικό ιδεολόγη-
μα των «δύο άκρων» στην προσπάθειά τους 
να αντλήσουν νομιμοποίηση και συναίνεση 
προκειμένου να συνεχίσουν την κατασταλτική 
τους επίθεση στον κόσμο του αγώνα, ποιοί;
Αυτοί που επί χρόνια χρησιμοποίησαν την Χρυ-
σή Αυγή ως όργανό τους και συμπλήρωμα των 
κατασταλτικών μηχανισμών, με την πραγμα-

τοποίηση δεκάδων δολοφονικών επιθέσεων 
κατά αγωνιστών -και η ίδια η κατάληψη έχει 
δεχθεί τέτοιες επιθέσεις από χρυσαυγίτες, με 
αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς που 
από καθαρή τύχη δεν κατέληξαν σε δολοφονία. 
Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την εξαθλίωση 
και τις τραγικές ελλείψεις στα νοσοκομεία που 
οδηγούν αντικειμενικά στο θάνατο συνανθρώ-

πων μας. Αυτοί που στήνουν στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης εγκλωβίζοντας εκεί μετανάστες 
και πρόσφυγες, όταν δεν τους πνίγουν στο 
Αιγαίο. Αυτοί που οδηγούν στην απόγνωση και 
την εξαθλίωση εκατομμύρια εργαζόμενους με 
τις συνθήκες γαλέρας και δουλείας που επιβάλ-
λουν. Οι ηθικοί αυτουργοί και υπεύθυνοι για τις 
δολοφονίες του Γρηγορόπουλου, του Φύσσα, 
του Λουκμάν, του Τεμπονέρα. Αυτοί που έχουν 
εξαπολύσει τα τάγματα εφόδου τους, τα ΜΑΤ 
και τους ΔΕΛΤΑ, για να αιματοκυλούν συγκε-
ντρώσεις και γειτονιές ολόκληρες, θέτοντας σε 
κίνδυνο ακόμα και μικρά παιδιά, όπως απέδει-
ξαν τα γεγονότα στο Γαλάτσι την 1η Νοεμβρίου.

Με δεδομένες και ξεκάθαρες τις κατασταλτι-
κές μεθοδεύσεις και τις επιτακτικές συνθήκες 
που δημιουργεί η επίταση της επίθεσης του 
κράτους στον κόσμο του αγώνα, καλούνται οι 
αλληλέγγυοι/ες στις καταλήψεις σε εγρήγορση 
και στήριξη της Κατάληψης Λέλας Καραγιάν-
νη 37 που απειλείται άμεσα και ονομαστικά 
με αστυνομική εισβολή, καθώς επίσης σε συ-
νειδητοποίηση της τρέχουσας φάσης της κα-
τασταλτικής εκστρατείας που εξελίσσεται και 
κλιμακώνεται ραγδαία, όπως και όλων όσων 
διακυβεύονται σήμερα.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας
! NO PASARAN!

Ανοιχτή Συνέλευση Αλληλεγγύης στην 
κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37

Ανακοίνωση σχετικά με τη στοχοποίηση 

της Κατάληψης Λέλας Καραγιάννη 37 

μέσω ασφαλίτικων σεναρίων και για τις 

κατασταλτικές μεθοδεύσεις του κράτους
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 Σάββατο 31 Οκτώβρη:  ημέρα πανελλαδικής 

δράσης αλληλεγγύης στις καταλήψεις 

Καλέσματα της Α.Π.Ο. σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη

Από τον Αύγουστο του 2019 η ακροδεξιά 
κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας, πατώ-

ντας πάνω στα πεπραγμένα της προηγού-
μενης διακυβέρνησης, κήρυξε ένα νέο γύρο 
επίθεσης ενάντια στο αναρχικό κίνημα, τους 
κατειλημμένους χώρους αγώνα, τις αυτοορ-
γανωμένες δομές στέγασης προσφύγων και 
μεταναστών/στριών και τις κοινωνικές-ταξι-
κές αντιστάσεις. Από τη ψήφιση των αντερ-
γατικών μέτρων και την ποινικοποίηση της 
συνδικαλιστικής δράσης, την κατάργηση του 
πανεπιστημιακού ασύλου και την πρόσφατη 
ψήφιση του νόμου περί απαγόρευσης των 
διαδηλώσεων  ̇ από την αστυνομική κατοχή 
των Εξαρχείων και την αύξηση των κατα-
σταλτικών δυνάμεων στους δρόμους, τις 
απόπειρες εκφοβισμού του πληθυσμού με 
ξεγυμνώματα νεολαίων και βίαιες επιθέσεις 
στις πλατείες όπου συγκεντρώνονται̇  από τις 
απόπειρες τρομοκράτησης του κόσμου του 
αγώνα, με ξυλοδαρμούς –αναρχικών, κατα-
ληψιών μαθητών, αγωνιζόμενων γιατρών-, 
τις συλλήψεις διαδηλωτών και αντιφασιστών, 
μέχρι τις «αντι»τρομοκρατικές επιχειρήσεις με 
παρακολουθήσεις, εισβολές σε σπίτια και τις 
συλλήψεις αγωνιστών/στριών, όλα αυτά δεν 
αποτελούν παρά εκφράσεις της κρατικής επι-
θετικότητας για το τσάκισμα των αντιστάσεων 
και την επιβολή όρων υποταγής και πειθάρχη-
σης στην κοινωνία.

 Αιχμή αυτής της κατασταλτικής επίθεσης 
αποτελεί το χτύπημα των καταλήψεων, ως 
πεδία αμφισβήτησης, αυτοοργάνωσης και 
εξέγερσης απέναντι στην κρατική και καπιταλι-
στική βαρβαρότητα, ως εστίες συσπείρωσης 
και οργάνωσης του κοινωνικού και ταξικού 
αγώνα. Μπορεί η εξέλιξη του σχεδιασμού 
για την καταστολή όλων των καταλήψεων να 

μπήκε σε μία προσωρινή παύση τον προη-
γούμενο χειμώνα, εξαιτίας των μεγάλων κινη-
τοποιήσεων και των μαχητικών απαντήσεων 
από πλευράς των αγωνιζόμενων, αλλά δεν 
σταμάτησε. Αυτό δείχνουν οι εκκενώσεις της 
Terra Incognita στη Θεσσαλονίκη, της Rosa 
Nera στα Χανιά και η σύλληψη 16 ατόμων, η 
εισβολή στη Libertatia στη Θεσσαλονική και 
η κατ’επέκταση δίωξη 12 ατόμων που πραγ-
ματοποιούσαν εργασίες ανοικοδόμησης στον 
χώρο και η εκκένωση της κατάληψης Φιλο-
λάου στο Παγκράτι. Η συλλογική και μαχητική 
απάντηση που δόθηκε με μία πορεία χιλιάδων 
στα Χανιά, η διοργάνωση σειράς δράσεων 
στη Θεσσαλονίκη αλλά και η ολοκλήρωση 
της ανοικοδόμησης της Libertatia, δύο χρόνια 
μετά τον εμπρησμό της από παρακρατικούς, 
δείχνουν πως οι αναρχικοί/ές και ευρύτερα 
οι αγωνιζόμενοι δεν παραιτούνται, δεν υπο-
χωρούν απέναντι στην ολοκληρωτική κρατική 
και καπιταλιστική δυστοπία.

 Σε μία περίοδο συστημικής κρίσης του 
καθεστώτος, όπως αυτή που διανύουμε εν 
μέσω πανδημίας, το κράτος και ο καπιταλι-
σμός χτυπά όσους αντιστέκονται στη βαρβα-
ρότητα και εκπονεί ένα σχέδιο προληπτικής 
αντιεξέγερσης θωρακίζοντας και αναβαθμί-
ζοντας τους μηχανισμούς του. 

Απέναντι σε αυτό θα σταθεί ο κόσμος του 
αγώνα, η νεολαία, οι εργαζόμενοι/ες, οι άνερ-
γοι/ες, οι φοιτητές/τριες, οι μαθητές/τριες 
σε κάθε κοινωνικό πεδίο για την αναχαίτιση 
του κύματος της κρατικής καταστολής, για να 
βγούμε στην αντεπίθεση, στη διεκδίκηση ενός 
κόσμου χωρίς καταπιεστές και καταπιεζόμε-
νους, μιας κοινωνίας ελευθερίας, δικαιοσύ-
νης και ισότητας. 

NO PASARAN!
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝA

Σάββατο 31 Οκτώβρη ημέρα 
πανελλαδικής δράσης αλληλεγγύης 

στις καταλήψεις

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις σε:

Θεσσαλονίκη – Διαδήλωση υπεράσπισης 
των καταλήψεων, Καμάρα 13.00
Αθήνα – Συγκέντρωση αντιπληροφόρησης, 
Μοναστηράκι 12.00
Πάτρα – Συγκέντρωση αντιπληροφόρησης, 
πλατεία Γεωργίου 12.00

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση 
| Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

Συγκέντρωση αντιπληροφορησης στην πλα-
τεία Γεωργίου στην Πάτρα - 31 Οκτώβρη

#23, 11.2020

Συγκέντρωση - μικροφωνική 
στο Μοναστηράκι, 31 Οκτώβρη
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Κάλεσμα της κατάληψης Libertatia 
στην πορεία στις 31 Οκτώβρη

Τους τελευταίους μήνες έχουμε βιώσει μια 
αυξανόμενη κατασταλτική κίνηση του κρά-

τους απέναντι στις καταλήψεις και τις δομές του 
κινήματος, με τις πρόσφατες εκκενώσεις της 
Terra Incognita (17 Αυγούστου – Θεσσαλονί-
κη), Rosa Nera (5 Σεπτέμβρη – Χανιά), Κατάλη-
ψης Φιλολάου 99 (25 Σεπτέμβρη – Αθήνα) και 
την 3η σε σειρά εισβολή της αστυνομίας στην 
Κατάληψη Libertatia με στόχο την αναχαίτιση 
του αγώνα της ανοικοδόμησής της. 

Το κράτος δε χάνει ευκαιρία να αποδείξει 
έμπρακτα τις προτεραιότητές του και αυτό είναι 
ακόμα πιο εμφανές μέσα στη συνθήκη έξαρσης 
της πανδημίας του covid-19. Ενώ ο κίνδυνος όχι 
μόνο δεν έχει περάσει, αλλά εντείνεται όλο και 
περισσότερο με τα αυξανόμενα κρούσματα στον 
πληθυσμό, η ατζέντα του κράτους επ’ ουδενί δεν 
περιέχει λεφτά για προσλήψεις υγειονομικού/
εκπαιδευτικού προσωπικού, ΜΕΘ και οποιοδή-
ποτε άλλο μέτρο προστασίας για την εξασφάλι-
ση της μη εξάπλωσης του ιού. Είναι πλέον ξεκά-
θαρο σε όλη την κοινωνία πως για το σύστημα η 
ανθρώπινη ζωή είναι πολύ πιο χαμηλά από την 
‘’ομαλή’’ συνέχιση της οικονομίας. Σε μια αρκετά 
τεταμένη κοινωνική συνθήκη το κράτος επιλέγει 
συνειδητά να χτυπήσει τα αγωνιζόμενα κομμάτια 
της κοινωνίας προσπαθώντας να διαλύσει κάθε 
αντίσταση. Από συλλήψεις σε αντιφασιστικές 
παρεμβάσεις και σπάσιμο μαθητικών καταλή-
ψεων που αγωνίζονται για τα αυτονόητα, μέχρι 
την ολοένα αυξανόμενη λίστα με νομοσχέδια 
που οδηγούν στην περαιτέρω φτωχοποίηση και 
εξαθλίωση της κοινωνικής βάσης. Προφανώς η 
επέλαση αυτή θα βάλει για άλλη μια φορά στο 

στόχαστρό της το αναρχικό κίνημα και τις δομές 
αγώνα που λειτουργούν ως εστίες συσπείρω-

σης και αντίστασης απέναντι σε κράτος και κε-
φάλαιο. 

Η υπεράσπιση των δομών μας και η δυναμι-
κή απάντηση του κινήματος στους σχεδιασμούς 
του κράτους, που μας χτυπά ανελέητα, είναι 
μονόδρομος. Οι καταλήψεις είναι χώροι ελευ-
θερίας, ισότητας και αλληλεγγύης. Είναι οι χώ-

ροι μέσα από τους οποίους γεννάμε και οργα-
νώνουμε τις κοινωνικές και ταξικές αντιστάσεις 
μας. Σε κάθε χτύπημα της καταστολής πρέπει να 
στεκόμαστε δυνατότεροι. Όπως και με την υπό-
θεση της Libertatia, με τις αλλεπάλληλες επιθέ-
σεις της καταστολής, η υποχώρηση δεν ήταν και 
ούτε θα είναι ποτέ λύση. Ο δίκαιος αγώνας για 
την ανοικοδόμησή της θα συνεχίσει αφήνοντας 
ένα πολύ ηχηρό μύνημα ελπίδας στον συνολι-
κότερο αγώνα υπεράσπισης των δομών μας. Το 
κράτος καραδοκεί να εκμεταλλευτεί και την πα-
ραμικρή σπιθαμή γης που θα παραχωρήσουμε, 
συνεπώς, η επιμονή μας στους κοινωνικούς και 
ταξικούς αγώνες είναι αυτή που θα λυγίσει το ξί-
φος της καταστολής.

ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΚΑΜΙΑ 
ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

Καλούμε όλον τον αλληλέγγυο κόσμο, 
τον κόσμο του αγώνα και της κοινωνικής 
βάσης σε ΠΟΡΕΙΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΗ, ΚΑΜΑΡΑ 
στις 13.00

Καταληψη Libertatia 

Ανακοίνωση της Μundo Nuevo 
& Libertatia για την απαγόρευ-
ση της διαδήλωσης αλληλεγγύης 
των καταλήψεων

Το Σάββατο 31/10 η ΕΛ.ΑΣ με αυξημένες 
δυνάμεις διαφόρων σωμάτων είχε καταλά-
βει σχεδόν από το πρωί, την πλατεία της Κα-
μάρας, χώρος όπου είχε οριστεί ως σημείο 
συγκέντρωσης της διαδήλωσης αλληλεγ-
γύης στις καταλήψεις. Με αυτή την κίνηση, η 
αστυνομία ουσιαστικά απαγόρευσε de facto 
την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης 
και της διαδήλωσης. Παρατηρούμε με ιδι-
αίτερη προσοχή πως επιχειρεί το κράτος να 
διαχειριστεί την πανδημία ως ρόπαλο με το 
οποίο θα καταστείλει τις κοινωνικές και τα-
ξικές αντιστάσεις, οι οποίες αυτή την περίο-
δο ειναι πιο απαραίτητες από ποτέ, ακριβώς 
εξαιτίας της αντεργατικής και αντικοινωνικής 
διαχείρισης της πανδημίας από το κράτος και 
το κεφάλαιο. Εξαιτίας της απαγόρευσης της 
αστυνομίας οι σύντροφοι και οι συντρόφισ-
σες της Mundo Nuevo  πραγματοποιήσαμε 
μικροφωνική έξω από το χώρο της κατάλη-
ψης, τηρώντας όπως πάντα τα μέτρα ατομι-
κής υγειονομικής προστασίας.

Ενημέρωση από τριήμερο 
γενεθλίων για τα 12 χρόνια 

της κατάληψης Libertatia

Στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου πραγματο-
ποιήθηκε στην αυλή της κατάληψης τριημέρο 
εκδηλώσεων  για 12 χρόνια δράσης της. Και 
τις τρεις μέρες αρκετός κόσμος πλαισίωσε τις 
προγραμματισμένες  εκδηλώσεις.Την πρώτη 
μέρα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση όπου το-
ποθετήθηκαν σύντροφοι και συντρόφισσες 
από την αναρχική μαθητική ομάδα Αταξία και 
την αναρχική συνέλευση φοιτητών/τριων 
Quieta Movere για τις εξελίξεις στην παιδεία 
την περίοδο της πανδημίας και όσον αφορά 
την κρατική καταστολή που δέχονται οι κα-
ταλήψεις καθώς και για τις απαντήσεις του 
κινήματος σε αυτές.Την δέυτερη μέρα πραγ-
ματοποιήθηκε εκδήλωση σετικά την κρατική 

καταστολή που δέχονται οι καταλήψεις 
και οι χώροι αγώνα όπου τοποθετήθηκαν 
με τηλεφωνική επικοινωνία οι καταλή-
ψεις Rosa Nera από τα Χανιά και Λέλας 
Καραγιάννη από την Αθήνα. Παράλληλα 
με τις εκδηλώσεις που έγιναν στην αυλή, 
πραγματοποιήθηκαν και οικοδομικές ερ-
γασίες στη σκεπή για την ανοικοδόμηση 
της κατάληψης που τον Γενάρη του 2018 
δέχτηκε εμπρηστική επίθεση από φασί-
στες στα πλαίσια των συλλαλητηρίων 
για τη Μακεδονία. Τέλος να αναφέρουμε 
πως καθ΄όλη την διάρκεια του 3ημέρου 
υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία κο-
ντά στον χώρο της κατάληψης. 

Εδώ και δυόμιση χρόνια ο αγώνας 
για την ανοικοδόμηση του κτιρίου είναι 
ζωντανός παρόλη την καταστολή που 
συνεχίζει να δέχεται επανειλλημένα από 
το κράτος και θα συνεχίσει..

Μικροφωνικη αλληλεγγύης στις καταλήψεις 
έξω από την Mundo Nuevo.

ΓΗ & ΕΛΕυΘΕΡΙΑ
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Έχει περάσει ένας και πλέον χρόνος από τη 
στιγμή που το κράτος έθεσε σε κίνηση μια νέα 

κατασταλτική εκστρατεία εναντίον των κατειλημμέ-
νων δομών ζωής και αγώνα, στις αυτοοργανωμέ-
νες δομές στέγασης προσφύγων και μεταναστών, 
στον κόσμο της αλληλεγγύης, στις κοινωνικές και 
ταξικές αντιστάσεις. Μια εκστρατεία που αποτελού-
σε προαναγγελθέντα στόχο της ακροδεξιάς πολιτι-
κής διαχείρισης της ΝΔ, η οποία πατώντας πάνω 
στην επιχείρηση απονεύρωσης των κοινωνικών 
και ταξικών αγώνων και στα δεκάδες κατασταλτικά 
χτυπήματα σε καταλήψεις επί διακυβέρνησης Σύ-
ριζα, υπόσχονταν το σαρωτικό χτύπημα των κοι-
νωνικών και ταξικών αντιστάσεων, και ειδικότερα 
των αναρχικών και αντιεξουσιαστών. Παράλληλα, 
εξαπολύεται μια σφοδρή μιντιακή ιδεολογική προ-
παγάνδα που επιχειρούσε να αντλήσει νομιμοποί-
ηση για τις επικείμενες επιθέσεις με τους ιθύνοντες 
να διατείνονται πως θα τελειώσουν με τις καταλή-
ψεις έως το τέλος του περασμένου χρόνου.

Το πρώτο αυτό κύμα εκδήλωσης της κρατικής 
επιθετικότητας ξεκίνησε με την εκκένωση τεσσά-
ρων καταλήψεων στη περιοχή των Εξαρχείων, την 
εγκατάσταση αστυνομικού στρατού κατοχής στη 
γειτονιά, τους ξυλοδαρμούς και τους βασανισμούς 
διαδηλωτών και αγωνιζόμενων ανθρώπων. Συ-
νεχίστηκε με τις εισβολές σε καταλήψεις στέγασης 
προσφύγων (Αχαρνών, Πέμπτο, Μπουμπουλίνας), 
τη «θεαματική» επιχείρηση απομάκρυνσης του πο-
λιτικού περιπτέρου της Συνέλευσης για την Επα-
νοικειοποίηση των Εξαρχείων, την εκκένωση της 
κατάληψης Βανκούβερ Απαρτμάν στην Αθήνα, της 
κατάληψης Palmares στη Λάρισα, της κατάληψης 
Δερβενίων 56, των καταλήψεων Ματρόζου 45, 
Παναιτωλίου 21 και Αρβάλη 3 και της κατάληψης 
Κουβέλου στην Αθήνα, καθώς και τις αστυνομικές 
εισβολές στην κατάληψη Libertatia στη Θεσσαλο-
νίκη.

Σε εκείνη την περίοδο, οι πρωτοβουλίες συγκρό-
τησης ενός μετώπου αγώνα, όσο το δυνατόν πλα-
τύτερου και μαζικότερου, που θα λειτουργούσε ως 
ανάχωμα στην επέλαση των κατασταλτικών σχε-
διασμών, οι μεγάλες αντικατασταλτικές διαδηλώ-

σεις με αποκορύφωμα την πορεία των χιλιάδων 
αγωνιζόμενων στους δρόμους της Αθήνας στις 
14/9/2019, η μεγαλειώδης απάντηση που δό-
θηκε στο τελεσίγραφο των κρατικών επιτελείων 
στις 5 και 6 Δεκέμβρη του 2019, καθώς και οι 
μαχητικές ενέργειες υπεράσπισης των κατειλημμέ-
νων δομών δημιούργησαν εμπόδια στον κρατικό 
κατασταλτικό στρατό, και συνέβαλαν στην προσω-

ρινή αναστολή των κατασταλτικών χτυπημάτων.
Εδώ και μερικούς μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη ένα 

δεύτερο κύμα κατασταλτικών επιθέσεων, με την 
εκκένωση της κατάληψης Terra Incognita, της κα-
τάληψης Rosa Nera στα Χανιά και της κατάληψης 
Φιλολάου 99 στον Βύρωνα, καθώς και την εισβο-
λή στην κατάληψη Libertatia στη Θεσσαλονίκη και 
τη σύλληψη 12 συντρόφων και συντροφισσών. 

Η επίθεση εναντίον των καταλήψεων αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής προληπτικής 
αντιεξέγερσης, αποσκοπώντας στην τρομοκράτη-
ση και την πειθάρχηση των πληβειακών στρωμά-
των της κοινωνίας, για την απρόσκοπτη επέλαση 
της κρατικής και καπιταλιστικής βαρβαρότητας. 
Ειδικά σε μια περίοδο όπου η βαθιά συστημική κρί-
ση επιταχύνεται εν μέσω πανδημίας, οι κυρίαρχοι 
σπεύδουν να ξεριζώσουν τα σημεία αναφοράς 
του αναρχικού και αντιεξουσιαστικού αγώνα, τους 
χώρους και τη σημερινή επικαιρότητα των προ-
ταγμάτων της εξέγερσης, για να ανακόψουν τους 
αυριανούς ξεσηκωμούς• τους ξεσηκωμούς που 
κυοφορούνται μέσα σε μια πραγματικότητα όπου 
το χρεοκοπημένο σύστημα δεν έχει να υποσχεθεί 
τίποτα άλλο πέρα από εξαθλίωση και φόβο.

Για αυτό και θωρακίζεται μπροστά στο ενδεχόμε-
νο μιας γενικευμένης κοινωνικής σύγκρουσης με 
τους κρατικούς σχεδιασμούς, όπου οι κοινωνικές 
και ταξικές αντιστάσεις και ειδικότερα οι αναρχικοί 
αγωνιστές μπορούν να αποτελέσουν την αιχμή 
του δόρατος. Εκεί αποσκοπούν οι τρομοκρατικές 
επιχειρήσεις εναντίον αγωνιστών/στριών και 
συλλογικοτήτων του κινήματος, από τις παρακο-
λουθήσεις χώρων και δομών αγώνα, τους κο-
ριούς της ασφάλειας σε οχήματα συντρόφων και 
συντροφισσών, μέχρι την κατασκευή σκευωριών, 
τη συνεχιζόμενη αστυνομική κατοχή των Εξαρχεί-
ων, την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου 
και την επίθεση στον κοινωνικό του χαρακτήρα, 
την ψήφιση του νομοσχεδίου για την περιστολή 
των διαδηλώσεων, την επιχείρηση ασφυκτικού 
ελέγχου και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής 
δράσης, τη συκοφάντηση και άγρια καταστολή των 
μαθητικών καταλήψεων και κινητοποιήσεων για 
ζωή και αξιοπρέπεια. Η εξάλειψη των κοινω-

νικών και ταξικών αντιστάσεων, η απόπειρα 
επιβολής σιγής νεκροταφείου στην κοινωνία 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
απρόσκοπτη υλοποίηση του σχεδιασμού των 
κυρίαρχων για την ανεπανόρθωτη λεηλασία 
του φυσικού κόσμου, την πλήρη διάλυση των 
εργασιακών κεκτημένων, την ελαστικοποίηση 
και εντατικοποίηση της εργασίας, την αποστέ-
ρηση των βασικών κοινωνικών αναγκών, την 
καλλιέργεια του ρατσισμού, την ακόμη πιο 
στενή πρόσδεση στο άρμα του ΝΑΤΟ, τη μονι-
μοποίηση του ρόλου του συνοριοφύλακα της 
Ευρώπης-Φρούριο.

Σήμερα οι καταλήψεις αλλά και ολόκληρο 
το αναρχικό-αντιεξουσιαστικό κίνημα αλλά 
και συνολικά οι κοινωνικές-ταξικές αντιστά-
σεις, βρίσκονται μπροστά σε μία κρίσιμη κα-
μπή, μπροστά σε μία επίθεση που απειλεί την 
ύπαρξη τους. Είναι ακριβώς η στιγμή όπου 
αποτελεί πολιτικό καθήκον να λάβουμε θέση 
μάχης, να υπερασπιστούμε ανυποχώρητα 
τις εστίες του αγώνα μας, να συνδέσουμε τις 
αντιστάσεις μας και να θέσουμε αναχώματα 

στην επέλαση της κρατικής – καπιταλιστικής βαρ-
βαρότητας. Οι μαχητικές και συλλογικές απαντή-
σεις που δόθηκαν από τους συντρόφους και τις 
συντρόφισσες, απέναντι στην εκκένωση της Rosa 
Nera από τις δυνάμεις καταστολής, η τεράστια νίκη 
της ανοικοδόμησης της κατάληψης Libertatia απέ-
ναντι στον φασιστικό εσμό και τις κρατικές μεθο-
δεύσεις, αποτελούν πηγή έμπνευσης και ζωντανά 
παραδείγματα του πως το πείσμα, η αποφασιστι-
κότητα και η αλληλεγγύη μπορούν να υψώσουν 
φραγμούς στην κρατική επιθετικότητα. Δείχνουν 
πως ο εχθρός μπορεί να είναι ισχυρός αλλά δεν 
είναι ανίκητος. Μπορούμε να μετατρέψουμε κάθε 
χώρο αγώνα σε οχυρό αντίστασης απέναντι στον 
σύγχρονο ολοκληρωτισμό, στην υποταγή και στον 
θάνατο. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και τα 
πάντα να κερδίσουμε… μια κοινωνία ισότητας, αλ-
ληλεγγύης και ελευθερίας. Για την Αναρχία και τον 
Ελευθεριακό Κομμουνισμό!

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ TERRA 
INCOGNITA, LIBERTATIA, ROSA NERA, 

ΦΙΛΟΛΑΟΥ 99 

NO PASARAN! 

Σάββατο 31 Οκτώβρη ημέρα πανελλαδικής 
δράσης αλληλεγγύης στις καταλήψεις 

Συγκέντρωση αντιπληροφόρησης 12:00 μ., 
Μοναστηράκι 

Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37

Απέναντι σην κρατική καταστολή και τις επαπειλούμενες αστυνομικές εισβολές στις καταλήψεις 

ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ!

#23, 11.2020
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Την Τετάρτη 23 Σεπτέμβρη, έπειτα από 
επιχείρηση της «αντι»-τρομοκρατικής 

υπηρεσίας συλλαμβάνονται οι σύντροφοι Π. 
Γεωργιάδης και Μ.Τ. Τα ξημερώματα της επό-
μενης μέρας άντρες της «αντι»τρομοκρατικής 
εισβάλλουν στο σπίτι του Μ.Τ. στα Πετράλω-

να όπου και συλλαμβάνουν τη συντρόφισ-
σα και συγκάτοικό του, Ε.Μ. Από την πρώτη 
στιγμή σύσσωμα τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ 
παρουσιάζουν τις συλλήψεις ως εξάρθρωση 
της επαναστατικής οργάνωσης Ο.Λ.Α. δίνο-
ντας τα εύσημα στο Υπουργείο Προ.Πο. και 
πανηγυρίζοντας για «το πετυχημένο χτύπημα 
κατά της τρομοκρατίας». Τα ΜΜΕ διαμορφώ-

νοντας ένα κλίμα τρομολαγνείας, συνεχίζουν 
να διαρρέουν ψευδείς και ανυπόστατες πλη-
ροφορίες, στοχοποιώντας ακόμα περισσό-
τερο τους συντρόφους και διογκώνοντας δι-
αρκώς την υπόθεση με στόχο τη δημιουργία 
κλίματος για την προφυλάκιση τους. 

Η «αντι»τρομοκρατική προσπαθεί να 
συνδέσει –χωρίς καμία επιτυχία- τα ευρή-
ματα (σύμφωνα με την αστυνομία βρέθη-
καν εκρηκτικά και σφαίρες) της αποθήκης 
που νοίκιαζε ο σύντροφος Π.Γ. καθώς και τα 
όπλα που βρέθηκαν στα σπίτια των άλλων 2 
συλληφθέντων με τη δράση της Ο.Λ.Α. 

Την Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη ο Μ.Τ. 
και η Ε.Μ. που τους αποδίδονταν κατηγορί-
ες πλημμεληματικού χαρακτήρα, αφήνονται 
ελεύθεροι (ο Μ.Τ. με περιοριστικούς όρους, 
ενώ η συντρόφισσα Ε.Μ. χωρίς κανένα πε-
ριοριστικό όρο). Ο σύντροφος Π.Γ. που κα-
τηγορείται για διακεκριμένη οπλοκατοχή, 
περνάει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου από 
ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφασί-
ζουν την προφυλάκιση του, ενώ τις επόμενες 
μέρες η αντιτρομοκρατική στην προσπάθεια 
της για ακόμα μια φορά να συνδέσει τον Π.Γ. 
με την δράση της Ο.Λ.Α. παρουσιάζει ένα κα-
τεβασμένο αρχείο από το διαδίκτυο, το οποίο 
βρέθηκε σε ένα σκληρό δίσκο του συντρό-
φου, ως την αυθεντική προκήρυξη της οργά-

νωσης για την βομβιστική επίθεση στον ΣΕΒ. 
Μέσα σε αυτό το κλίμα μπάτσοι και ΜΜΕ 
επιχειρούν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα 
στοχοποιώντας ως “δεξαμενή τρομοκρα-
τών” την πολιτική συλλογικότητα αναρχικών 
και κομμουνιστών “Ταξική Αντεπίθεση” σε 
μια προσπάθεια εγκληματοποίησης 
τόσο της δράσης των συντρόφων/
ισσών, όσο και συνολικά του αναρ-
χικού και αντιεξουσιαστικού κινή-
ματος και συνεχίζουν τις τρομο-επι-
χειρήσεις με την προσαγωγή μιας 
ακόμα συντρόφισσας έξω από τη 
δουλειά της και με την έρευνα στο 
σπίτι της στις 29/9. 

Αυτές οι τρομοκρατικές επιχει-
ρήσεις εναντίον αγωνιστών/στριών 
και συλλογικοτήτων του κινήματος αποτε-
λούν συνέχεια προηγούμενων κατασταλτι-
κών μεθοδεύσεων, από τις παρακολουθή-
σεις χώρων και δομών αγώνα, τους κοριούς 
της ασφάλειας σε οχήματα συντρόφων και 
συντροφισσών, μέχρι την κατασκευή σκευ-
ωριών, όπως η ομηρία των 2 αντιφασιστών 
με την επιβολή υπέρογκων χρηματικών εγ-
γύησεων, οι οποίοι κατηγορούνται για επιθέ-
σεις σε γραφεία της Χ.Α., η δίωξη αναρχικών 

ως τρομοκρατική οργάνωση 
με το όνομα “σύντροφοι- συ-
ντρόφισσες” για πλήθος άσχε-
των μεταξύ τους υποθέσεων 
από το ‘17 μέχρι σήμερα και 
οι αστυνομικές μεθοδεύσεις 
για τη σύνδεση των αναρχικών 
Γ. Καλαϊτζίδη και Ν. Ματαρά-
γκα με την εκτέλεση εμπόρου 
ναρκωτικών στα Εξάρχεια. 
Πρόκειται για επιχειρήσεις που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ευρύτε-
ρης κατασταλτικής εκστρατείας του κράτους 
που βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει κάθε 
έκφραση των από τα κάτω κοινωνικών και 
ταξικών αντιστάσεων, από τις δεκάδες ει-
σβολές και εκκενώσεις καταλήψεων σε 
όλη την Ελλάδα, την αστυνομική κατοχή 
των Εξαρχείων, την κατάργηση του πανε-
πιστημιακού ασύλου και την επίθεση στον 
κοινωνικό του χαρακτήρα, μέχρι το χτύπημα 
πλήθους κινητοποιήσεων που θεσμικά νομι-
μοποιήθηκαν με την ψήφιση του νομοσχε-
δίου για την περιστολή των διαδηλώσεων. 
Όλες οι μεθοδεύσεις και επιθέσεις εναντίον 
των αγωνιστών/στριών, του αναρχικού και 
αντιεξουσιαστικού κινήματος και ευρύτερα 

των κοινωνικών και ταξικών αντιστάσεων 
έχουν ένα κοινό: τον φόβο της εξουσίας 
απέναντι στις επικίνδυνες τάξεις, απέναντι 
στο ανάστημα της εξεγερμένης αξιοπρέπειας 
που μπορούν και σηκώνουν ολοένα οι κατα-
πιεσμένοι πληβείοι του αβίωτου κόσμου της 
εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. 

Σήμερα βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο 
όπου οι εξουσιαστές επιχειρούν να σβήσουν 
τα αποτυπώματα ολόκληρων δεκαετιών 
σκληρών κοινωνικών και ταξικών αγώνων. 
Θέλουν να σβήσουν τα χνάρια της εξέγερσης 
του Πολυτεχνείου, τις μαθητικές καταλήψεις 
του 1991, τις μεγάλες αντιπολεμικές δια-

δηλώσεις του 2002-03, τις φοιτητικές κι-
νητοποιήσεις του 2006-07, την κοινωνική 
και ταξική εξέγερση του Δεκέμβρη ‘08, γιατί 
λειτουργούν ως παραδείγματα αντίστασης, 
γιατί δείχνουν δρόμους αγώνα στους κατα-
πιεσμένους στο σήμερα. Μετά τις εκλογές 
του Ιούλη ‘19 και την ανανέωση του αστι-
κού πολιτικού συστήματος, το οποίο κινείται 
συνολικά προς την επιβολή του σύγχρονου 
ολοκληρωτισμού, η σημερινή πολιτική δια-
χείριση που αποτελεί την ακροδεξιά εκδοχή 
του, προχωρά με ακόμα μεγαλύτερη επιθε-
τικότητα στις διακηρυγμένες στοχεύσεις του 
κόσμου της εξουσίας. Από τις ιδιωτικοποιή-
σεις, τη λεηλασία του φυσικού κόσμου, την 
ελαστικοποίηση και εντατικοποίηση της ερ-
γασίας, την καλλιέργεια του ρατσισμού και 
της προπαγάνδας, την ακόμη μεγαλύτερη 
πρόσδεση στο ΝΑΤΟ, τη μονιμοποίηση του 
ρόλου του συνοριοφύλακα της Ευρώπης 
Φρούριο, μέχρι την καταστολή των κοινω-

νικών και ταξικών αγώνων και την επίθεση 
στο αναρχικό κίνημα. 

Το δόγμα της «μηδενικής ανοχής» ανα-
βαθμίζεται σε μια ενιαία στρατηγική Προλη-
πτικής Αντιεξέγερσης, την ίδια στιγμή που η 
πανδημία του covid-19 λειτουργεί ως μία 
τομή στην ιστορία και ως επιταχυντής της 
συνολικής συστημικής κρίσης. Η λεηλασία 
της εργατικής πλειοψηφίας δεν έχει προη-
γούμενο ούτε στο πλαίσιο της κρίσης που 
ξέσπασε το 2010. Η εμπειρία τους από την 
προηγούμενη φάση του λαϊκού ξεσηκωμού, 
αλλά και ο τρόμος τους για ακόμα σφοδρό-
τερη σύγκρουση ενός ακηδεμόνευτου, επα-
ναστατημένου και καλύτερα οργανωμένου 
κοινωνικού και ταξικού κινήματος με την 

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ & 

ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ – ΤΑΞΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
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Διαδήλωση ενάντια στον πόλεμο

Πάτρα, 24 Οκτώβρη 2020

Ο Βαγγέλης Πάλλης υπήρξε επί σειρά 
ετών συνεπής αγωνιστής ενάντια στις 
εξοντωτικές συνθήκες κράτησης και για 
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 
φυλακισμένων για ζωή και αξιοπρέπεια. 
Πρωτοστάτησε σε πλήθος κινητοποιή-
σεων με κορυφαίες τις εξεγέρσεις στα 
κολαστήρια του Μαλανδρίνου και των 
Τρικάλων και την απεργία πείνας των 
κρατουμένων του 2008. Οι συνεχείς 
μεταγωγές, η απομόνωση, οι βασανισμοί 
και τα πειθαρχικά που του επέβαλλαν 
εκδικητικά οι κατασταλτικοί μηχανισμοί, 
λόγω της αγωνιστικής του στάσης, δεν 
κατάφεραν έως το τέλος να κάμψουν το 
σθένος και τη μαχητικότητά του για τη 
συνέχιση του αγώνα εντός και εκτός των 
τειχών.
«Θα μιλήσω λίγο για τις φυλακές του αύ-
ριο, αν και αυτό που οραματίζομαι είναι η 
καταστροφή τους και μια κοινωνία χωρίς 
φυλακές. Πρέπει να βρεθεί ένας τρό-

πος να χειραφετηθούν οι φτω-

χοδιάβολοι, γιατί είναι ο στρα-
τός των ισχυρών αφεντικών ή 
των εμπόρων ναρκωτικών ή 
του οργανωμένου εγκλήματος, 
των μπράβων. Να βρεθεί ένας 
τρόπος να μιλήσουν όσοι μπο-
ρούν σε αυτούς τους ανθρώ-

πους. Να τους πουν, «αυτά είναι 
τα δικαιώματά σας, αυτά είναι 
τα κατεκτημένα, αυτά πρέπει να 

διαφυλάξουμε, αυτά πρέπει να διεκδική-
σουμε σε αγώνες, για να αισθάνεσαι και 
εσύ ότι, κάποια στιγμή, θα βρεις με αξιο-
πρέπεια τη λευτεριά σου ή τις ανάσες που 
δικαιούσαι» […] Αισθάνομαι ιδιαίτερη 
χαρά που βρίσκομαι εδώ, γιατί ξεκίνησα 
το 1996 γνωρίζοντας τις φυλακές ολο-
μόναχος και βρίσκομαι τώρα ανάμεσά 
σας.»

Απόσπασμα από την εισήγηση του 
Βαγγέλη Πάλλη στην εκδήλωση 
«Κρατική καταστολή, Τρομονόμοι, 
Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης- – Οι 
φυλακές ως “αποθήκες ανθρώπων”, 
οι συνθήκες κράτησης και οι αγώνες 
των κρατουμένων» στο πλαίσιο του 
1ου Ελευθεριακού Φεστιβάλ Κοινω-
νικής, Ταξικής και Διεθνιστικής Αλλη-
λεγγύης της ΑΠΟ (5-7 Ιούλη 2018)

ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ

εξουσία τους, βάζει στο επίκεντρο των 
προτεραιοτήτων τους την πρόληψη της 
βίαιης καταστολής. 

Η άρχουσα τάξη γνωρίζει ότι το βάθεμα 
της κρίσης του κρατικού – καπιταλιστικού 
συστήματος επιτάθηκε σε δυσθεώρητα 
ύψη εξαιτίας και της πανδημίας, η οποία 
έχει παγκόσμιο χαρακτήρα. Γνωρίζει πολύ 
καλά ότι οι εκατομμύρια εξαθλιωμένοι 
δεν θα μπορέσουν να χορτάσουν με την 
προπαγάνδα των αφεντικών θα πρέπει 
να αναλάβουν οι ράβδοι των πραιτόρων. 
Είναι δικό μας καθήκον να προετοιμάσου-
με με υπομονή και δυναμισμό την κοινω-

νική βάση για μια γενικευμένη σύγκρουση 
με τους δυνάστες της, να αναβαθμίσουμε 
την επαναστατική οργάνωση εις βάρος 
των ρεφορμιστικών σχηματισμών που 
ξεφτιλίζουν και ξεπουλούν τους λαϊκούς 
αγώνες. Να πείσουμε το κοινωνικό σώμα 
με το παράδειγμα ανυποχώρητου αγώνα, 
μπαίνοντας ξανά στην πρώτη γραμμή, στη 

φυσική θέση κάθε Αναρχικής πρότασης, 
θέτοντας αναχώματα, στήνοντας οχυ-
ρώματα, μετατρέποντας τις κοινωνικές 
αιχμές σε επαναστατικό υλικό. Αν ζούμε 
είναι για να πατήσουμε στα κεφάλια των 
βασιλιάδων. 

KΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΗΝ 
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ 
ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ/

ΙΣΣΕΣ 

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Π. 
Γεωργιάδη και τον Β. Σταθόπουλο 

Κυριακή 25/10 στις 15.00, 
φυλακές Λάρισας 

ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ–
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΛΛΗ
 ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
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18 ΓΗ & ΕΛΕυΘΕΡΙΑ

Ενημέρωση για την κινητο-

ποίηση στον Τύμπανο από 

την Ανοιχτή Συνέλευση ενά-

ντια στην Πράσινη Ανάπτυξη 

και στα Αιολικά στα  Άγραφα

Η καρδιά του κινήματος για ΓΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ενάντια στη λεηλασία, την καταστροφή των ΑΓΡΑ-
ΦΩΝ και την καταστροφική καπιταλιστική ανάπτυ-
ξη, κτύπησε σήμερα (18/10) στη θέση «Αέρας 
– Αφεντικό», των δήμων Μουζακίου και Αργιθέας 
(γνωστό και ως «αιολικό Τυμπάνου»).

Η “ΔΕΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε” ξεκίνησε εργα-
σίες κατασκευής συνοδών έργων βιομηχανικής 
εγκατάστασης παραγωγής αιολικής ενέργειας, 
υποσταθμού μέσης τάσης στη θέση «Διάσελο 
– Προφήτης Ηλίας» (ή «Σταυρός»), μετά τις κα-
ταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν, το δυτικό 

τμήμα του θεσσαλικού κάμπου, την Καρδίτσα και τα 
γύρω χωριά, τις ορεινές περιοχές των Αγράφων 
και της Αργιθέας.

Από την πλευρά μας, ένα έχουμε να πούμε. Είμα-
στε και θα παραμείνουμε δύο κόσμοι σε σύγκρου-
ση. Από τη μία είναι το κράτος, οι επενδυτές και 
οι λακέδες του, που σαν άλλοι κλεπταποδόχοι, το 
μόνο που έχουν να υποσχεθούν είναι τη λεηλασία, 
την καταστροφή, την εξαθλίωση και τον θάνατο 
και από την άλλη, είμαστε όλοι ΕΜΕΙΣ. Ο κόσμος 
της αντίστασης. Εμείς, που έχουμε δώσει όρκο να 
σηκωθούμε μέσα από τις λάσπες που μας βύθισαν 
και να υπερασπιστούμε τη γη μας. Εμείς, που μας 
βρήκαν και θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Εμείς 
που θα μετατρέψουμε τον πόνο, την απογοήτευση 
και την απόγνωση σε πείσμα, οργή, μαζικό, μαχη-
τικό και αδιάλλακτο αγώνα. Εμείς, που θα επαγρυ-

πνούμε και θα είμαστε εκεί για να μπλοκάρουμε 
κάθε εργασία. Εμείς, που συνεχώς θα βρίσκου-
με και άλλους και όλοι μαζί απ’ άκρη σ’ άκρη, θα 
αγωνιζόμαστε για ζωή και αξιοπρέπεια, για γη και 
ελευθερία. Εμείς, που από τη δική μας πλευρά θα 
σταθούμε πλάι-πλάι και με μια υψωμένη γροθιά και 
ένα βλέμμα αλληλεγγύης, θα φωνάξουμε δυνατά.

ΑΓΡΑΦΑ ΚΑΠΟΤΕ ΑΠΑΤΗΤΑ – 
ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΠΑΤΗΤΑ. 

ΟΥΤΕ ΣΠΙΘΑΜΗ ΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, 
ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΕΝΑΣ 

ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ – ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ – 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ – ΜΠΛΟΚΟ ΣΕ 

ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ενημέρωση 
από τη συγκέντρωση αλληλεγγύης 

στον Ζ. Αμπνταλλά στην Πάτρα

Κόντρα στις κρατικές απαγορεύσεις, πραγμα-
τοποιήθηκε κανονικά το Σάββατο 7 Νοέμβρη 
στις 12 το μεσημέρι η συγκέντρωση στο Γαλλι-
κό Προξενείο Πάτρας σε ένδειξη αλληλεγγύης 
στον πολιτικό κρατούμενο, επί 36 χρόνια όμηρο 
του γαλλικού κράτους, Ζωρζ Αμπνταλλά. Συμ-
μετείχαν περίπου 50 άτομα. Υπήρχαν 2 πανό, 
ένα που έγραφε "Λευτεριά στον 36 χρόνια 
κρατούμενο αγωνιστή Ζωρζ Αμπνταλλά - Αλ-
ληλεγγύη στη μαχόμενη Παλαιστίνη" και ένα 
ακόμα που έγραφε "Οι αγώνες δεν μπαίνουν σε 
καραντίνα - Lockdown σε κράτος και κεφάλαιο". 
Μοιράστηκαν αρκετά κείμενα σε διερχόμενο 
κόσμο, πετάχτηκαν τρικάκια. Η συγκέντρωση 
κράτησε περίπου μισή ώρα και στη συνέχεια οι 
σύντροφοι και οι συντρόφισσες αποχώρησαν 
με πορεία μέχρι τον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο 
Επί τα Πρόσω.
Ο Ζ. Αμπνταλλά βρίσκεται κρατούμενος για 36 
χρόνια στις φυλακές του γαλλικού κράτους. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια της πολύχρονης φυλάκισής του 
θα κρατήσει μια συνεπή μαχητική και αγωνιστι-
κή στάση συμμετέχοντας σε απεργίες πείνας 
ως ένδειξη αλληλεγγύης στους κρατούμενους 
στα λευκά κελιά της Τουρκίας, σε Βάσκους και 
Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους και θα 
συνεχίσει να μιλά και να αγωνίζεται για την απε-
λευθέρωση της Παλαιστίνης από την ισραηλινή 
κατοχή. Παρά το γεγονός ότι από το 1999 δικαι-
ούται την υφ’ όρον αποφυλάκισή του, όλες οι αι-
τήσεις του απορρίπτονται από το γαλλικό κράτος 
που ευθυγραμμίζεται με την εκδικητική απαίτηση 
του κράτους των ΗΠΑ και του Ισραήλ να παρα-
μείνει φυλακισμένος εξαιτίας της αγωνιστικής 
του στάσης όλα αυτά τα χρόνια.
Εν μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας είναι επι-
τακτικό και αναγκαίο να βρεθούμε στους δρό-
μους του αγώνα και της αντίστασης. Σε καμία 
περίπτωση η πολιτική δράση δεν πρέπει να 
ανασταλεί αλλά αντίθετα πρέπει να κλιμακωθεί. 

Κόντρα στις απαγορεύσεις και την συντονισμένη 
επίθεση κράτους και κεφαλαίου να προτάξου-
με τον οργανωμένο και αδιάλλακτο αγώνα. Να 
συγκρουστούμε με τους νόμους και τις επιταγές 
των κυρίαρχων.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΖΩΡΖ 
ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ

ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ 
ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗ ΜΑΧΟΜΕΝΗ 
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΜΕΣ' ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ 
ΧΤΥΠΑ

ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΝΑ 
ΒΑΛΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ!
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Από το 2016 οι γυναίκες στην Πολωνία αγωνί-
ζονται για το δικαίωμά στην αυτοδιάθεση του σώ-

ματός τους. Ενώ ήδη ο νόμος για τις εκτρώσεις ήταν 
αυστηρός και δεν επέτρεπε την ελεύθερη έκτρωση, 
ήρθε πρόταση για σχεδόν καθολική απαγόρευση. 
Η ομάδα εκστρατείας Stop Abortion ήθελε να επε-
κτείνει, δηλαδή, την απαγόρευση σε περιπτώσεις 
βιασμού και αιμομιξίας. Η μόνη εξαίρεση θα ήταν 
όπου κινδύνευε η ζωή της μητέρας. Οι γιατροί κιν-
δύνευαν να τιμωρηθούν εάν εκτελέσουν παράνο-
μη διακοπή κύησης. Με αυτήν την πρόταση, όμως, 
το αποτέλεσμα θα ήταν να επιβάλει πενταετή ποινή 
φυλάκισης σε περιπτώσεις παράνομης έκτρωσης. 

Το κίνημα, τότε, δεν επέτρεψε να περάσει αυτή 
η πρόταση αφού εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου 
κατέβηκε στον δρόμο για να διαδηλώσει. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το Πολωνικό κράτος είναι άκρως 
συντηρητικό και θρησκευόμενο κράτος, με την κα-
θολική εκκλησία να ασκεί μεγάλη επιρροή. 

Το εθνικιστικό κόμμα PiS δράττοντας την ευκαι-
ρία της πανδημίας και των απαγορεύσεων των 
συναθροίσεων κατάφερε να περάσει την απόφαση 
από το Συνταγματικό Δικαστήριο με αποτέλεσμα η 
κατάσταση για τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν 
έκτρωση να φαντάζει εφιαλτική. Η κακή διαχείριση 
της πανδημίας από το κράτος είχε φέρει πολλές 
αντιδράσεις και με αυτόν τον τρόπο βρήκε ευκαι-
ρία να αποδυναμώσει αυτές τις φωνές και να τις 
μετακυλήσει σε άλλο θέμα. Βέβαια, ο ήδη υπάρχων 
νόμος δεν έδινε πολλές ελευθερίες όσον αφορά 
την έκτρωση. Πολλές κατέφευγαν στο εξωτερικό ή 
σε παράνομες εκτρώσεις καθώς οι γιατροί έχουν 
δικαίωμα να αρνηθούν τη διαδικασία όπως επίσης 
μπορούν να αρνηθούν να συνταγογραφήσουν 
τρόπους αντισύλληψης για θρησκευτικούς λόγους. 
Μάλιστα η πρόεδρος του δικαστηρίου, που είναι και 
γυναίκα - αποδεικνύοντας ότι το φύλο δεν παίζει 
από μόνο του κεντρικό ρόλο - Julia Przylebska, 
δήλωσε ότι επιτρέποντας τις αμβλώσεις για ανω-

μαλίες του εμβρύου νομιμοποιεί “τις πρακτικές 
ευγονικής”. Επειδή κατά τη γνώμη της το Σύνταγμα 
της Πολωνίας εγγυάται την προστασία της ανθρώ-

πινης ζωής, πρόσθεσε, ότι ο τερματισμός με βάση 
την υγεία ενός εμβρύου ισοδυναμούσε με «μια 
άμεσα απαγορευμένη μορφή διάκρισης».

 Από τις 23/10 κι έπειτα οι δρόμοι της Πολω-

νίας κατακλύζονται με χιλιάδες διαδηλωτές που 

ζητάνε ελεύθερες εκτρώσεις αντιλαμβανόμενοι 
σε μεγάλο ποσοστό πως κράτος, δικαιοσύνη και 
εκκλησία λειτουργούν ενάντια στις ελευθερίες του 
ανθρώπου και ενδιαφέρονται μόνο για τον έλεγχο 
των πληθυσμών, την εξουσία και πόσο μάλλον 
ένα τόσο συντηρητικό κράτος με μεγάλο ποσοστό 
εθνικιστών. Αναρχικές γυναίκες στο Πόζναν λίγες 
μέρες αργότερα προέβησαν σε μια συμβολική κί-
νηση καταλαμβάνοντας συμβολικά ένα παλιό νο-
σοκομείο και το ονόμασαν “κλινική αμβλώσεων” 
με αίτημα τις δωρεάν και ελεύθερες εκτρώσεις. Σε 
απάντηση το κράτος προχώρησε σε σπάσιμο της 
συγκέντρωσης και συλλήψεις. Τις τελευταίες μέρες 
μάλιστα έχει στείλει τους φασίστες να χτυπήσουν 
τους διαδηλωτές από κοινού με την αστυνομία, 
προσδοκώντας σε τρομοκράτηση του κόσμου που 
αγωνίζεται. 

Οι γυναίκες δεν είναι μόνες τους σ’ αυτόν τον 
αγώνα, καθώς έχουν βρεθεί πολλοί υποστηρικτές, 
από οδηγούς ταξί μέχρι αγρότες και ανθρακωρύ-
χους οι οποίοι έχουν κι αυτοί τις δικές τους απαι-
τήσεις από την κυβέρνηση. Αυτό αποδεικνύει ότι ο 
αγώνας για ελεύθερες εκτρώσεις είναι άμεσα συν-
δεδεμένος με τον αγώνα ενάντια στην πατριαρχία 
και τη γυναικεία χειραφέτηση και δεν αφορά μόνο 
τις γυναίκες, αλλά κάθε αγωνιστή που οραματίζε-
ται μια ελευθεριακή κοινωνία χωρίς καμία μορφή 
εξουσίας. Φυσικά, ακόμα και στα κράτη όπου υπάρ-
χει μια υποτιθέμενη ελευθερία στις εκτρώσεις και 
τα κράτη έχουν θεμελιώσει κάποια δικαιώματα για 
την ισότητα των φύλων, δεν μπορεί να προκύψει 
καμιά απελευθερωτική προοπτική παρά μόνο εάν 
συνδέεται με τον ευρύτερο αγώνα για την κοινωνι-
κή απελευθέρωση, για τη δημιουργία ενός κόσμου 
ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας. 

H πατριαρχία ως ένα κομμάτι του καπιταλιστικού 
συστήματος, αν και προϋπήρχε αυτού, εδραιώθηκε 
μαζί με την εγκαθίδρυση του θεσμού της οικογένει-
ας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους. Στην 
Ελλάδα κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήρθαμε 
αντιμέτωπες με μια κεκαλυμμένη πατριαρχία (ή αλ-
λιώς καθεστωτικό φεμινισμό) που ενώ αγωνιζόταν 
για την ισότητα των δύο φύλων, αδιαφορούσε για 
τις μετανάστριες που απέβαλαν στα camps, χτυ-
πούσε τις αγωνίστριες σε πορείες και συγκεντρώ-

σεις και αδιαφορούσε για περιστατικά βιασμών. 
Από την άλλη, με τη διακυβέρνηση της ΝΔ, έχουμε 

επιστρέψει σε παλιές πρακτικές συντηρητικοποίη-
σης, προωθώντας τους παραδοσιακούς ρόλους 
των φύλων. Για παράδειγμα, η γενική γραμματεία 
ισότητας των φύλων μετονομάστηκε σε Γ.Γ. οικο-
γενειακής πολιτικής και ισότητας των φύλων. Ήδη 
από την αρχή της διακυβέρνησης τους το αφήγημα 
της προστασίας του αγέννητου παιδιού επανήλθε 
στη δημόσια σφαίρα μέσα από την εκκλησία και 
των υποστηρικτών τους δημιουργώντας αίσθημα 
ενοχής, ντροπής, ανηθικότητας σε όσες επιλέγουν 
την έκτρωση. Το αφήγημα “Πατρις - θρησκεία - 
οικογένεια” επαναφέρεται για να οδηγήσει την 
κοινωνία σε μια συντηρητικοποίηση η οποία εξυπη-
ρετεί τα εθνικά συμφέροντα των κρατών, ενάντια 
στους εκμεταλλευόμενους και στους από τα κάτω. 
Για όλους αυτούς τους λόγους και ακόμα παραπά-
νω, ο αγώνας ενάντια στην πατριαρχία είναι κοινός 
σε όλα τα κράτη.

 Ως αναρχικές και αναρχικοί αγωνιζόμαστε συ-
νεχώς για την ανατροπή του κόσμου της πατρι-
αρχίας, του κράτους και του καπιταλισμού, για τη 
δημιουργία μιας κοινωνίας ισότητας, αξιοπρέπειας, 
ελευθερίας, για την αναρχία και τον ελευθεριακό 
κομμουνισμό. Αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο όπου 
θα ορίζουμε εμείς τα σώματά μας και τη ζωή μας, 
χωρίς απαγορεύσεις από τα πάνω. Αγωνιζόμαστε 
με όσους και όσες συμπορεύονται στον αγώνα μας 
από την Τσιάπας και τη Χιλή μέχρι την Πολωνία και 
τη Ροτζάβα. 

Αλληλεγγύη στις γυναίκες που αγωνίζονται 
στην Πολωνία 

Ελεύθερες και δωρεάν εκτρώσεις για όλες 

Συλλογικότητα για τον Κοινωνικό Αναρχι-
σμό «Μαύρο & Κόκκινο», μέλος της ΑΠΟ-ΟΣ

Παρέμβαση στο Προξενείο της Πολωνίας με 
αφορμή την ποινικοποίηση των εκτρώσεων 
| Θεσσαλονίκη

Τη Παρασκευή 30/10 στις 11.00 το πρωί συντρόφισ-
σες της συλλογικότητας για τον Κοινωνικό Αναρχισμό 
"Μαύρο & Κόκκινο" πραγματοποιήσαμε παρέμβαση 
στην είσοδο του Προξενείου της Πολωνίας [επί της 
Τσιμισκή στο κέντρο της πόλης] με αφορμή την ψήφιση 
νόμου από την ακροδεξιά κυβέρνηση της χώρας που 
επιβάλλει την περαιτέρω ποινικοποίηση των εκτρώσε-
ων. Απλώθηκε πανό που ανέφερε "Καμία ποινικοποί-
ηση των εκτρώσεων - Αλληλεγγύη στις αγωνιζόμενες 
της Πολωνίας" και πετάχτηκαν εκατοντάδες τρικάκια 
στο σημείο και σε δρόμους του κέντρου. Η παρέμβαση 

είχε συμβολικό χαρακτήρα αλληλεγγύης στις 
γυναίκες της Πολωνίας, οι οποίες από κοινού 
με αλληλέγγυους και άλλους αγωνιστές, δι-
οργανώνουν μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη 
χώρα ενάντια στο νέο νομοσχέδιο. Στέλνου-
με τους συντροφικούς χαιρετισμούς μας στις 
αναρχικές συντρόφισσες στο Πόζναν, τη Βαρ-
σοβία και τις άλλες πόλεις, οι οποίες βρίσκονται 
στην αιχμή του αγώνα ενάντια στην ακροδεξιά, 
αυταρχική και αντιφεμινιστική πολιτική της πο-
λωνικής κυβέρνησης και του κρατικού μηχανι-
σμού. 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ

Ανακοίνωση αλληλεγγύης προς τις αγωνιζόμενες γυναίκες της Πολωνίας

#23, 11.2020
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Το παράδειγμα του δημοκρατικού συνο-
μοσπονδισμού εξακολουθεί να ριζώνει 

στην ΒΔ Συρία και την Ροζάβα αμφισβητώ-

ντας έμπρακτα την κρατική οργάνωση της 
κοινωνίας. Αναπτύσσεται στο καθημαγμέ-
νο από την αποικιοκρατία, τον ιμπεριαλι-
σμό και τους εθνικισμούς έδαφος της Μέ-
σης Ανατολής, βασιζόμενο στην ιστορική 
εμπειρία της κοινωνίας και στη συλλογική 
της κληρονομιά, προτάσσοντας μια οργα-
νωτική συγκρότηση όπου η κοινωνία αυ-
τοκυβερνάται κι όπου όλες οι κοινωνικές 
ομάδες και όλες οι πολιτισμικές, θρησκευ-
τικές και εθνοτικές ταυτότητες μπορούν να 
συμμετέχουν, να εκφραστούν και να λει-
τουργήσουν από κοινού μέσα από τοπικές 
και υπερτοπικές αμεσοδημοκρατικές συμ-
βουλιακές δομές λήψης των αποφάσεων, 
επιδιώκοντας την ενότητα μέσα από την 
ποικιλομορφία. Σε αντιδιαστολή με τη δια-
δικασία συγκρότησης του έθνους-κράτους, 
μέσα από μια ιστορία τεσσάρων αιώνων 
βίας, πολέμων, πολιτισμικής και φυσικής 
γενοκτονίας ολόκληρων πληθυσμών, βίαι-
ης αφομοίωσης μειονοτήτων, πολιτισμών και γλωσσών στο όνομα της 
εθνικής ομοιογένειας, καθώς και του συγκεντρωτικού γραφειοκρατι-
κού τρόπου άσκησης της εξουσίας που έχει επιβληθεί από το κράτος 
πάνω στις κοινωνίες.

Ο σκληρός αγώνας που διεξάγεται στις κούρδικες περιοχές της Ρο-
ζάβα με πρόταγμα τον δημοκρατικό συνομοσπονδισμό δεν επιδιώκει 
την ίδρυση ενός ακόμα έθνους – κράτους και την αντικατάσταση των 
παλιών αλυσίδων με καινούργιες. Επικεντρώνοντας στο τοπικό επί-
πεδο, με πυλώνες την οικολογία και τον φεμινισμό, χτίζει στο σήμερα 
δομές κοινωνικής οργάνωσης και αυτοάμυνας απέναντι στις κρατικές, 
καπιταλιστικές και φασιστικές επιθέσεις και ξανακάνει την πολιτική 
μέρος της κοινωνικής ζωής. Εδαφικοποιείται σήμερα στη Ροζάβα και 
επιχειρεί να βρει πατήματα στις χώρες όπου κατοικούν κούρδικοι πλη-
θυσμοί (Συρία, Ιράκ, Τουρκία, Ιράν) προσβλέποντας να εμπνεύσει και 
να επηρεάσει τους λαούς της Μέσης Ανατολής και πολύ ευρύτερα στο 
χτίσιμο δομών παγκόσμιας δημοκρατικής συνομοσπονδιακής ένωσης 
κοινοτήτων, παράλληλα και ανταγωνιστικά με την κρατική καπιταλιστι-
κή οργάνωση της κοινωνίας.

Στις σημερινές συνθήκες, όπου ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός επι-

χειρεί να επιβάλλει την καταπίεση και την 
εκμετάλλευση ως τις μόνες εφικτές συνθή-
κες ζωής, το παράδειγμα των αναρχικών 
συντρόφων που πολεμούν στη Ροζάβα 
έχει τη διάσταση της υλικής έκφρασης της 
επανάστασης που οραματιζόμαστε, μέσα 
σε μία διαδικασία όπου Κούρδοι, Άραβες 
και Δυτικοί, γυναίκες και άντρες, αγωνι-
στές με διαφορετικές αφετηρίες, πολεμούν 
και χτίζουν. Απέναντι στο αβίωτο παρόν 
και μέλλον που υπόσχεται το κράτος και ο 
καπιταλισμός. Η διεθνιστική αλληλεγγύη 
αποτελεί εκείνο το κρίσιμο σημείο προ-
κειμένου οι καταπιεσμένοι να απαντήσουν 
στην επερχόμενη γενίκευση του εξουσι-
αστικού πολέμου. Και σε αυτό το κρίσιμο 
σημείο, η παρουσία των διεθνιστών στην 
περιοχή του Κουρδιστάν αποδεικνύει πως 
ο διεθνισμός, εκτός από επείγουσα και 
αναγκαία πολιτική στόχευση, είναι ήδη μία 
διαδικασία σε κίνηση. Οι συντρόφισσες και 
οι σύντροφοί μας από όλο τον κόσμο, που 
αγωνίζονται εκεί δίνουν μια μάχη σε μια μι-
κρή γωνιά του κόσμου, που είναι όμως μια 

μάχη για όλο τον κόσμο. Κι αυτή τη διαδικασία της διεθνιστικής αλλη-
λεγγύης, αλλά και της σύνδεσης των αγώνων θέλουμε να βαθύνουμε 
και να εξαπλώσουμε έως ότου το παγκόσμιο καθεστώς της εκμετάλ-
λευσης και της υποταγής να βρίσκει απέναντί του, σε κάθε σημείο όπου 
επιτίθεται.

Το παράδειγμα της συνομοσπονδιακής δημοκρατικής οργάνωσης 
των κοινοτήτων στη Ροζάβα αποδεικνύει πως η αυτοοργάνωση των 
από τα κάτω και της κοινωνικής ζωής μέσω της συλλογικής αυτοδι-
οίκησης, δεν είναι κάποια αφηρημένη ή ξεχασμένη ιδέα, αλλά η ζώσα 
ιστορία. Η ζώσα ιστορία των αγώνων που εισβάλλει με ορμή στο πα-
ρόν για να αλλάξει το μέλλον, με εμπροσθοφυλακή όλες εκείνες κι 
εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για τον κοινό μας αγώνα.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ- ΑΝΑΡΧΙΑ

ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ

Μήνυμα αλληλεγγύης στη μαχόμενη Ροζάβα
ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΘΑ ΗΤΤΗΘΕΙ!

Στο πλαίσιο της βδομάδας αλληλεγγύης στην επανάσταση της Ροτζάβα η "Ομάδα ενάντια στην πατρι-
αρχία" ΑΠΟ-ΟΣ ανταποκρίνεται στο κάλεσμα για κινήσεις αλληλεγγύης στις γυναίκες που αγωνίζονται

Θεσσαλονίκη - πλατεία καμάραςΠάτρα - πλατεία Γεωργίου Αθήνα - πλατεία Εξαρχείων


