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Η ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΒΥΡΩΝΑ, που εκδίδει αυτό το έντυπο, είναι:

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, κάτι που για μας σημαίνει: μια συνέλευση που αναλαμβάνει 

να δράσει διαμορφώνοντας τις δικές της συλλογικές γνώμες, και όχι μια ευκαι-

ριακή σύμπραξη. Μαζευόμαστε και συζητάμε όλες/οι μαζί, δεσμευόμαστε σε 

αυτό που κάνουμε, συγκροτούμε μια κοινή συλλογική μνήμη.

ΜΙΑ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, κάτι που για μας σημαίνει: μια συνέλευση που 

συζητά και δρα ενάντια, όχι στον φασισμό ως δημοσιογραφική καρικατούρα, 

αλλά στον φασισμό ως κοινωνική τάση που τρέφεται από κρατικές στρατηγι-

κές και τις ενισχύει με τη σειρά του. Και αυτός ο φασισμός, που είναι σάρκα από 

τη σάρκα μιας ταξικής εκμεταλλευτικής κοινωνίας, και μια από τις εκφράσεις 

μιας εξελισσόμενης εκστρατείας για την απαξίωση των ζωών μας, αντιμετω-

πίζεται μόνο όταν, αντί να μένουμε μόνες/οι, ή, ακόμα χειρότερα, να περιμέ-

νουμε από το κράτος να μας σώσει, αναπτύσσουμε τις δικές μας συλλογικές 

δυνατότητες και προτάσσουμε, μέρα με τη μέρα, γειτονιά με τη γειτονιά, τα 

δικά μας ερωτήματα και τις δικές μας απαντήσεις. 

ΜΙΑ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΡΑ ΣΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ, κάτι που 

για μας σημαίνει: μια απόπειρα συλλογικής αντίστασης στον φασισμό που 

επιδιώκει να παρέμβει, συστηματικά και σε βάθος χρόνου, στις γειτονιές όπου 

ζούμε, χωρίς όμως να περιορίζουμε εδώ μονάχα τους ορίζοντές μας. Δρούμε 

τοπικά, αλλά σκεφτόμαστε, μαθαίνουμε, και συζητάμε, χωρίς να χρειαζόμαστε 

ειδικούς, για θέματα που αφορούν όλη την τάξη μας, και κάθε καταπιεσμένη/ο, 

σε κάθε γωνιά του πλανήτη.



Το 2018-2019 τυπώσαμε σε 2400 αντίτυπα (συνολικά) και κολλή-

σαμε στον Βύρωνα, το Παγκράτι, την Καισαριανή, και τον Υμηττό, 

12 διαφορετικά αυτοκόλλητα. Καμιά εκατοστή από αυτά μάς 

έχουν μείνει ακόμα. Αν κάποια/ος ψήνεται να τα πάρει, μπορεί να 

μας στείλει ένα mail: antifavironas@gmail.com. (Εκτός από τα δικά 

μας, έχουμε και αυτοκόλλητα άλλων antifa ομάδων ... ) 
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Φορμίωνος: 
Τι ταιριαστό 

όνομα!

ΣΑΝ ΒΓΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΟ ΓΙΑ ΒΥΡΩΝΑ, δεν χρει-

άζεται να εύχεσαι να ’ναι μακρύς ο δρόμος. 

Γιατί θα είναι μακρύς ούτως ή άλλως.

ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟ που 

πάει Νέα Ελβετία και δεν έχει τόση πλάκα, ο 

βασικός δρόμος για τον Βύρωνα είναι ένας. 

Τον λένε οδό Φορμίωνος. Και είναι πολύυυυ 

μακρύς. Πράγμα που δεν θα ενοχλούσε και 

τόσο, αν ταυτόχρονα δεν ήταν τόσο στενός.

Η ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ ΕΧΕΙ ΛΕΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ από 

έναν Αθηναίο ναύαρχο του Πελοποννησια-

κού πολέμου. Με μια πρώτη ματιά, μοιάζει 

κάπως σαν να θέλουν να μας κοροϊδέψουν. 

Σκεφτείτε τη θαλασσινή άπλα που απολάμ-

βαναν τα πλοία του Φορμίωνα καθώς έψα-

χναν σπαρτιάτες να τους πλακώσουν, και 

συγκρίνετε με το κολασμένο καθημερινό 

στρίμωγμα της Φορμίωνος.

ΑΝ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 

ΣΚΕΨΗΣ, το όνομα της Φορμίωνος τελικά 

αποδεικνύεται πολύ ταιριαστό. Όντως, 

αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα στη Φορμί-

ωνος μοιάζει θεαματικά με ναυμαχία του 

Πελοποννησιακού πολέμου: ελεύθεροι πο-

λίτες, ο καθένας με ένα αυτοκίνητο, αγορα-

σμένο με κόπους και με δόσεις, τσουγκρί-

ζουν τις μουτσούνες τους - μουγκρίζουν και 

βογγάνε - μισούν ο ένας τον άλλο - και μες 

στη βαρεμάρα τους σκέφτονται - τι καλά 

που θα ‘ταν αν είχαν ένα μεγαλύτερο αυτο-

κίνητο. Αυτού του είδους η καθημερινή ζωή 

της Φορμίωνος είναι εξόχως ελληνική και 

εξόχως εμφυλιοπολεμική. Οπότε θα ήταν 

και εξόχως οικεία στον Φορμίωνα. Ειδικά 

αν λάβει κανείς υπ’ όψη και την κοινωνικο-

ταξική της όψη.

ΠΡΑΓΜΑΤΙ, Η ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΝΗ ΚΑΙ 

ΚΟΛΑΣΜΕΝΗ, γιατί αποτελεί το αποτέλεσμα 

ενός αιώνα σεβασμού προς την ατομική 

ιδιοκτησία: τα μαγαζάκια και τα σπίτια που 

κοσμούν τις όχθες της διατηρούν τη ρυμο-

τομία του Βύρωνα όπως στήθηκε από το 

1922, τότε που κανείς δεν είχε αυτοκίνητο, 

αλλά οι πλουσιότεροι των προσφύγων 

έπρεπε να αποκτήσουν κάποιου είδους ιδι-

οκτησία ώστε να διατηρηθεί η κοινωνική 

συνοχή. Αυτό το επίτευγμα της κοινωνικής 

συνοχής μέσω ατομικής ιδιοκτησίας εκ-

φράζεται μέσω της κολασμένης στενότη-

τας της Φορμίωνος. Καθώς μάλιστα, στη 

μεταπολίτευση, το επίτευγμα επεκτάθηκε 

με την απόκτηση ιδιόκτητου αυτοκινήτου, 

η στενότητα εντάθηκε μέχρι ασφυξίας.

4



ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΡΟΔΙΝΑ: η κοινωνική 

συνοχή μέσω ιδιοκτησίας έχει πάντα ένα 

υπόλοιπο. Αυτό το υπόλοιπο στοιβάζεται 

στο περίφημο λεωφορείο που αναμετρι-

έται καθημερινά με τη Φορμίωνος. Το λεω-

φορείο το λένε δύο δεκατέσσερα (πρώην 

εφτά τριανταδύο). Το λεωφορείο κουβαλάει 

μετανάστριες, εργάτες, και γενικώς ανθρώ-

πους χωρίς αυτοκίνητο, που πρέπει να πά-

νε και να γυρίσουν από τη δουλειά τους. Οι 

αυτοκινητιστές θεωρούν το δύο δεκατέσ-

σερα μεγάλη κατάρα αν βρεθεί μπροστά 

τους το πρωί. Οι επιβάτες του δύο δεκα-

τέσσερα θεωρούν κατάρα όλους τους υπό-

λοιπους. Όλοι μαζί, οι κολασμένοι της Φορ-

μίωνος, χάνουμε δυο ώρες από τη ζωή μας 

κάθε μέρα. Ταυτόχρονα όμως, αποτελούμε 

ύμνο στην ατομική ιδιοκτησία, την κοινωνι-

κή συνοχή, και την ευρύθμως λειτουργούσα 

δημοκρατία.

Ο ΦΟΡΜΙΩΝΑΣ, ΞΕΡΕΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΚΛΑΒΟΥΣ για να 

κάνουν κουπί στις τριήρεις του. Αντιθέτως, 

τα πλοία του αθηναϊκού ναυτικού επαν-

δρώνονταν αποκλειστικά από «ελεύθερους 

πολίτες». Αυτό γιατί οι σκλάβοι δεν ήταν 

πρόθυμοι να φάνε σπαθιές για τα συμφέ-

ροντα των αφεντάδων τους· οπότε όποιος 

από τους αφεντάδες έκανε το λάθος να ξα-

νοιχτεί μόνος στη θάλασσα με δαύτους θα 

έτρωγε μεγάλο πακέτο. Οι «ελεύθεροι πο-

λίτες», από την άλλη, συνήθως διακατέχο-

νται από μια ειδική μορφή μαλακίας. Που 

εδώ και χιλιάδες χρόνια κατορθώνει να 

συνδυάζει κάποιου είδους εθνική συνείδη-

ση με το ατομικό μαρτύριο και το μίσος για 

όλους τους υπόλοιπους. Με γενικό αποτέ-

λεσμα την κοινωνική συνοχή.

ΟΠΟΤΕ: ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ. ΠΙΟ ΓΑΜΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΕΝ 

ΠΑΙΖΕΙ!

Καλά ρε, την 

ξαναφτιάξαμε την τριήρη. 

Μόλις τελειώσουμε τι θα 

την κάνουμε;

Θα την παρκάρουμε 

στη Φορμίωνος!

Κάτι λέει θα συμβολίζει, 

αλλά δεν το πιασα...
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«Η κρίση κάνει τον λαό φασίστα»: 
Μια μούφα-θεωρία πολλαπλών κρατικών χρήσεων

ΟΤΑΝ ΤΟ 2012 οι έλληνες Ναζί εισέβαλαν στο 

πολιτικό προσκήνιο διάφοροι ειδικοί μάς εί-

παν και μας ξαναείπαν ότι αυτό συνέβη γιατί … 

η κρίση κάνει τον λαό φασίστα. Η «διάλυση 

του κοινωνικού ιστού», λόγω της λιτότητας 

και των μνημονίων που μας είχαν «επιβάλει» 

τα αλλοδαπά γεράκια των αγορών (και όχι τα 

ταλαίπωρα δικά μας, ελληνικά αφεντικά), «ε-

ξαθλίωνε» και «εξατομίκευε» τους κατοίκους 

των «φτωχογειτονιών», και αυτοί οι τελευταίοι, 

μέσα στην παραζάλη τους, πιάνονταν στην α-

πόχη ορισμένων επιτήδειων ακροδεξιών λαο-

πλάνων.

ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΚΛΑΨΑ για το «ψάρεμα» των ακρο-

δεξιών «δημαγωγών» πάνω από τον κοινω-

νικό βυθό συνοδευόταν και από ορισμένες εκ-

κωφαντικές σιωπές. Καμιά σύνδεση δεν γινό-

ταν π.χ. ανάμεσα στις εκλογικές επιτυχίες των 

Ναζί και το γεγονός ότι τα μικρά και μεγάλα 

ελληνικά αφεντικά, ήδη από τα 90s, είχαν βρει, 

στο πρόσωπο των μεταναστ(ρι)ών χωρίς χαρ-

τιά, ένα εργατικό δυναμικό πρόσφορο να το 

απομυζούν όπως, και όσο, γούσταραν. Αυτό 

το εργατικό δυναμικό δεν ήταν έτσι από τη 

φύση του. Έγινε έτσι γιατί κηρύχθηκε παράνο-

μο από το ελληνικό κράτος, και υποτιμήθηκε 

μέσα από αντιμεταναστευτικές νομοθεσίες, ε-

πιχειρήσεις-σκούπα, κακοποιήσεις και εγκλει-

σμούς επ’ αόριστον σε ΑΤ, επιθέσεις από ομά-

δες φασιστών σε συνεργασία με τους μπά-

τσους, «επαναπροωθήσεις», επιλεκτικές νομι-

μοποιήσεις, ξανά επιχειρήσεις-σκούπα, και, ως 

επιστέγασμα, ένα αρχιπέλαγος από «ανθρω-

πιστικά» στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Ο ΠΟΛΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚOΣ ΒΥΘOΣ, των με-

ταναστ(ρι)ών που δούλευαν υπό ένα καθεστώς 

σχεδόν υποδούλωσης για τα ελληνικά αφεντι-

κά, έμενε αόρατος. Εξίσου αόρατες ήταν και οι 

ταξικές διαφορές ανάμεσα στους μικροαστούς 

και τους προλετάριους με ελληνική ταυτότητα. 

Τα μικρά αφεντικά, που είχαν ήδη βρει στον 

ρατσισμό μια φλέβα χρυσού, αποκομίζοντας 

υλικότατα οφέλη από την ύπαρξη ενός εργα-

τικού δυναμικού χωρίς δικαιώματα, τσουβαλι-

άζονταν, ως «φτωχοποιημένα στρώματα», μα-

ζί με τους/ις εργάτ(ρι)ες . Και οι προλετάριοι με 

ελληνική ταυτότητα παρουσιάζονταν ως ένας 

ανθρώπινος χυλός που μπορεί να τον ζυμώνει 

ο κάθε απατεώνας ή μαχαιροβγάλτης, και χρή-

ζει ειδικής θεραπείας, ώστε να επανέλθει στα 

συγκαλά του, από τους ειδικούς του «δημοκρα-

τικού φρονήματος». 

ΕΤΣΙ, ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, βλέποντας κανείς στο βήμα της 

Βουλής τον Κασιδιάρη να ωρύεται για τους 

«ξένους» που επιβουλεύονται την, πάντα «πο-

τισμένη από αίμα (λευκών) ηρώων» και ποτέ, 

προς θεού, από ιδρώτα σκουρόχρωμων ερ-

γατ(ρι)ών, «ελληνική γη» θα έπρεπε να φα-

νταστεί μπροστά στους δέκτες των τηλεορά-

σεων «ανασφαλείς» ανέργους να χειροκρο-

τούν «παραπλανημένοι». Και ταυτόχρονα, θα 

έπρεπε να μην αφήνει τον νου του να πηγαίνει 

στο κακό, να μην υποψιάζεται ότι εκείνοι που 

χειροκροτούν είναι κυρίως ελληνικά αφεντικά 

που έχουν συνηθίσει να βγάζουν εξοχικά βά-

ζοντας μετανάστ(ρι)ες να δουλεύουν χωρίς ω-

ράριο και με μισθούς ό,τι να ’ναι στις κουζίνες 

των εστιατορίων τους, ή στα «χωραφάκια του 
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παππού» τους, και θέλουν αυτή η συνθήκη να 

διαιωνιστεί και να γενικευτεί.

ΝΑΙ, ΔΕΝ ΕΛΛΕΙΨΑΝ ΟΥΤΕ ΛΕΙΠΟΥΝ οι μισθωτοί (συ-

νήθως όσοι βρίσκονται σε μια πιο προνομιακή 

θέση) που γραπώνονται από την εθνική τους 

ταυτότητα για να σώσουν την πάρτη τους. 

Ναι, ο όρος «εργατικό κίνημα» μοιάζει σήμερα 

με απομεινάρι ενός μακρινού παρελθόντος, 

όταν δεν αποτελεί παρασύνθημα ταξικής υπο-

ταγής στις ντουντούκες των κρατικών (πια) 

λειτουργών που εξακολουθούν να συστήνονται 

ως «συνδικαλιστές». Αλλά τίποτα απ’ όλα αυτά 

δεν γεφυρώνει το πραγματικό ταξικό χάσμα: 

στόχος των αφεντικών, μικρών ή μεγάλων, εί-

ναι η υποτίμηση της εργασιακής δύναμης σε 

βάθος χρόνου και στο σύνολό της, με χαρτιά ή 

χωρίς. Οι μικροαστοί και οι εργάτ(ρι)ες, ακόμα 

κι αν μοιράζονται την ίδια εθνική ταυτότητα, 

ούτε χάνουν τα ίδια στην κρίση, ούτε χάνουν 

ό,τι χάνουν για τους ίδιους λόγους, ούτε έχουν 

την ίδια στήριξη από το εθνικό τους κράτος.

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΟΥΦΑ-ΘΕΩΡΙΑ, ωστόσο, μπορεί 

να έχει τη χρησιμότητά της. Η θεωρία περί της 

κρίσης που κάνει τον λαό φασίστα μπορεί να 

μην τα πήγαινε και τόσο καλά ως θεωρία, α-

φού εξηγούσε όσα φαίνονταν να συμβαίνουν 

ανατρέχοντας ... σε όσα φαίνονταν να συμ-

βαίνουν («κρίση», «ανασφάλεια», «εξατομί-

κευση» «λαοπλάνοι»), και όχι σε βαθύτερες 

κοινωνικές διεργασίες, αλλά είχε τη δική της 

εκπαιδευτική αξία. Μας μάθαινε να ξεχνάμε 

όσα γίνονταν δίπλα μας από τους μπάτσους 

και τους ρατσιστικούς όχλους ενάντια στα 

ταξικά μας αδέλφια που δεν είχαν χαρτιά. Να 

πείθουμε τους εαυτούς μας, παρά τα αντίθετα 

καθημερινά μας βιώματα, ότι έχουμε κοινά 

συμφέροντα με τα αφεντικά μας. Να οραμα-

τιζόμαστε έναν ειδυλλιακό «κοινωνικό ιστό» 

εκεί όπου στην πραγματικότητα δεν υπάρ-

χουν παρά αβυσσαλέοι ταξικοί ανταγωνισμοί. 

Να πιστεύουμε ότι το αντίθετο της «εξατομί-

κευσης» είναι, στην καλύτερη περίπτωση, η 

εκπροσώπησή μας από αριστερούς υπουρ-

γούς, τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ. Να σκεφτόμαστε, 

επίσης, για τον φασισμό με τρόπο καθησυχα-

στικό, λες και πρόκειται για μια πρόσκαιρη τύ-

φλωση που με την κατάλληλη κρατική φροντί-

δα θα περάσει, αντί να βλέπουμε, πίσω από τα 

μαχαίρια των Ναζί, τους ταξικούς μας εχθρούς 

να συνασπίζονται εναντίον μας για να μας πα-

τήσουν όσο δεν πάει. Ακόμα χειρότερα, να συ-

γκατανεύουμε στην ιδέα ότι οι οργανωτές και 

οι χειροκροτητές των ρατσιστικών πογκρόμ 

έχουν κι αυτοί τα δίκια τους (αφού είναι, οι 

καημένοι, «όπως όλοι μας», θύματα της «λαί-

λαπας των μνημονίων»), απλά τα διεκδικούν 

«με λάθος τρόπο». Αυτή η θεωρία, κατά συνέ-

πεια, ήταν μια μούφα αρκετά χρήσιμη για τα 

αφεντικά μας, για το κράτος τους, και, βέβαια, 

για τους ίδιους τους φασίστες. 

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΣΗ που εκ-

φράζει υλικά ταξικά συμφέροντα, τροφοδοτεί-

ται από κρατικές στρατηγικές, και τις ανατρο-

φοδοτεί με τη σειρά του. Δεν είναι μια αναβίω-

ση. Είναι εκδήλωση μιας εξελισσόμενης εκ-

στρατείας για την απαξίωση των ζωών μας. 

Έχει χίλια πρόσωπα και βαθιές κοινωνικές ρί-

ζες. Και γι’ αυτό δεν αναχαιτίζεται στις εκλογές 

και τα δικαστήρια. Δεν παραμυθιάζει κανέναν. 

Επιστρατεύει πολλούς και διάφορους, με σβά-

στικες ή χωρίς, υπό έναν κοινό στόχο: την πει-

θάρχησή μας, το τσάκισμα των δικών μας αρ-

νήσεων, των δικών μας χιλίων προσώπων. 

Όχι, η κρίση δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο 

που προκαλεί γενικώς και αορίστως στον 

«λαό» «ανασφάλειες». Είναι ένας ταξικός πόλε-

μος που φέρνει στην επιφάνεια τη βαναυσότη-

τα την οποία προϋποθέτει η υγεία και η κανο-

νικότητα ενός εκμεταλλευτικού κόσμου. Οι φα-

σίστες είναι η αποτρόπαιη έκφραση αυτής της 

βάναυσης κανονικότητας.

«Το δικό σου αφεντικό φτωχοποιήθηκε πολύ ναούμε;»
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ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΖΑΛΙΣΕΙ με το «τέλος του φασισμού», μιας και επιτέλους η 

Χ.Α δικάστηκε, έμεινε εκτός βουλής και έκλεισε τα κεντρικά της γρα-

φεία. Φυσικά και χαιρόμαστε με αυτές τις εξελίξεις, αλλά σε καμιά πε-

ρίπτωση δεν εφησυχάζουμε αφού ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό 

μας ότι θα ξεμπερδεύαμε μ’ αυτόν τον τρόπο με τον φασισμό. Και 

την προηγούμενη περίοδο, εξάλλου, η μάχη ενάντια στους φασίστες 

δόθηκε στους δρόμους, από γειτονιά σε γειτονιά, και εκτός από τους 

φασίστες, απέναντί μας ήταν και οι μπάτσοι φίλοι τους.

Η ΕΛΛΑΔΑ μπορεί να έχει πλέον ηλιοφάνεια όλο τον χρόνο, αλλά ήταν 

και είναι μαύρη και ζοφερή. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’90 το ελληνικό κράτος επιδίδεται στην απα-

ξίωση των ζωών και την πλήρη εκμετάλλευση των μεταναστριών 

από την Αλβανία και τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Έτσι 

οργανώθηκε και έμαθε τα κόλπα. Σήμερα, τόσο η προηγούμενη «φι-

λάνθρωπη» κυβέρνηση όσο και η τωρινή «τερατώδης δεξιά» προ-

ωθούν την ίδια πολιτική απαξίωσης μέσω του εγκλεισμού των μετα-

ναστών σε κλειστά κέντρα κράτησης όπου φυλασσόμενοι από μπά-

τσους και στρατό ζουν σε μια κατάσταση σχεδόν ολοκληρωτικής 

κυριαρχίας ή ενίοτε πεθαίνουν. Τα στρατόπεδα υποτιμούν και πει-

θαρχούν όσους κλείνονται μέσα σ’ αυτά, αλλά λειτουργούν και σαν 

φόβητρο για τους έξω. Σε μια χώρα όπου το να αντιμετωπίζεις τους 

«ξένους» σαν απειλή και η ίδια η ύπαρξη στρατοπέδων είναι κάτι 

κανονικό, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να μιλάμε για φασισμό.

ΟΠΟΤΕ ΑΝΟIΓΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΛΕOΡΑΣΗ νομίζεις ότι πετάς πάνω από την 

Κύπρο και επιβλέπεις θαλάσσια οικόπεδα και πλατφόρμες πετρελαί-

ου και ταυτόχρονα ένας στρατηγός σού μιλά για τους κακούς Τούρ-

κους. Το ελληνικό κράτος δίνει ένα σκασμό λεφτά για στρατιωτικούς 

εξοπλισμούς, προσλαμβάνει αφειδώς μπάτσους και μισθοφόρους, 

κάνει πολεμικές ασκήσεις, συμμετέχει σε πολεμικές επιχειρήσεις και 

στοιχίζει τους υπηκόους του για την περίπτωση κάποιου πιθανού 

«θερμού επεισοδίου». Σ’ αυτό το ετοιμοπόλεμο κλίμα, δεν θα ήταν 

μαλακία να σταματήσουμε να μιλάμε για φασισμό;  

Το «τέλος του φασισμού» 
... και το μέλλον του
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ΣΤΗΝ ΑΘHΝΑ ΥΠAΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΧEΣ, όπως η Ομόνοια, στις οποίες μπά-

τσοι και αφεντικά κάνουν κουμάντο και σπέρνουν τον τρόμο πάνω 

στους πιο υποτιμημένους από εμάς. Μας απειλούν ότι θα κάνουν 

όλη την πόλη σαν τα μούτρα τους, αμολώντας «περίπολα» στα 

πάρκα, «καθαρίζοντας» τις γειτονιές, κλείνοντας καταλήψεις στέ-

γασης μεταναστών. Γιατί το πραγματικό τους πρόβλημα είμαστε 

εμείς, το πολυεθνικό προλεταριάτο, οι εργάτριες μηδενικού μισθού, 

οι παρέες που αράζουν στα πάρκα. Και δεν είμαστε πρόβλημα μόνο 

του κράτους αλλά και όλων αυτών που συντάσσουν τα συμφέ-

ροντά τους μαζί του και ζητούν να γίνει πιο επιθετικό απέναντί μας 

(«φιλήσυχων» γονιών, φασιστοκαθηγητών, μπατσογειτόνων, 

αφεντικών). 

ΕΜΕIΣ OΜΩΣ ΕIΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕIΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΦΑΣIΣΤΕΣ, ενάντια σε αυτούς 

τους σχεδιασμούς μαζί με τους αόρατους αυτής της κοινωνίας όσο 

και αν λυσσάνε για το τέλος του φασισμού.
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ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ κάποια 

στιγμή προς τα τέλη Αυγούστου, μπορεί 

να βρεθεί κανείς «αντιμέτωπος» με τον 

παραπάνω πίνακα και κάποιο σχετικό 

άρθρο που τον σχολιάζει. Αν μπει στον 

κόπο να του ρίξει μια ματιά, όσο και αν 

τέτοιοι πίνακες φαίνονται ακατανόητοι 

σε πολλούς από μας, μπορεί να σκεφτεί 

τα εξής:

ΤΟ 81,76% ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ στην Ελλάδα το παράγουν 

μισθωτοί και συνταξιούχοι μάς λέει ο 

πίνακας. Ζούμε άραγε σε μια χώρα που 

κατοικείται μόνο από εργάτες και ηλι-

κιωμένους; Το άλλο που μας λέει ο ίδιος 

πίνακας είναι ότι αυτό συμβαίνει τουλά-

χιστον από το 2009. Δηλαδή ανεξαρτή-

τως κυβέρνησης και μάλιστα με μεγαλύ-

τερη ένταση μέσα στην κρίση. 

ΟΛΟΙ, ΟΜΩΣ, ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ από την 

καθημερινότητα μας ότι τα πράγματα 

δεν είναι καθόλου έτσι. Μπορεί εμείς να 

μην έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία 

ώστε να φτιάξουμε τους δικούς μας α-

ριθμητικούς πίνακες, αλλά τα ΑΔΗΛΩΤΑ 

εισοδήματα είναι σίγουρα ένα φαινόμε-

νο με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι 

κάθε μέρα. Αδήλωτα εισοδήματα κάθε 

είδους. Τα μικρά και μεγάλα αφεντικά 

μας δεν δηλώνουν τα εισοδήματα τους. 

Και έχουν σοβαρούς λόγους να μην τα 

δηλώνουν. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ότι έτσι κατορθώ-

νουν να επιβιώνουν μέσα στην κρίση, 

φορτώνοντας ακόμα μεγαλύτερο βά-

ρος στην εργατική τάξη. Ένας άλλος λό-

γος είναι ότι πολλοί από αυτούς ασχο-

λούνται με παράνομες δραστηριότητες 

Απόκομμα από την έντυπη έκδοση της Καθημερινής 

στις 19/08/2019 (λίγο μετά τις ετήσιες φορολογικές 

δηλώσεις)

Όλοι μασούρια 

τα κάνουνε; 
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από τις οποίες δεν μπορούν να δηλώ-

σουν εισοδήματα, οπότε βγαίνουν και 

από το δίλημμα. Λέμε τώρα ότι είχαν κά-

ποιο δίλημμα! Για να συμβαίνουν όμως τα 

παραπάνω, σε τέτοια έκταση και με τέ-

τοια άνεση, απαραίτητος όρος είναι κά-

ποιου είδους κρατική «αρωγή». Το καλό 

μας κράτος κάνει τα στραβά μάτια στα 

αδήλωτα εισοδήματα των αφεντικών. 

Πίσω, εξάλλου, από τα αδήλωτα εισοδή-

ματα κρύβεται μπόλικη αδήλωτη εργα-

σία. Από την δουλειά στο μηχανάκι μέχρι 

το χωράφι. Ακόμα περαιτέρω δηλαδή 

υποτίμηση της εργασιακής μας δύναμης.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ότι τους λε-

γόμενους έμμεσους φόρους τούς πληρώ-

νουμε από κοινού. Η φρατζόλα το ψωμί, 

ας πούμε, έχει ίδια φορολογία, όποιος και 

να την αγοράσει. Εκεί δεν γίνονται δια-

κρίσεις! Χωρίς αυτήν την «ισότητα» δεν 

θα έβγαινε ο κρατικός προϋπολογισμός. 

Χωρίς την υποτίμηση της εργασιακής μας 

δύναμης δεν θα την έβγαζε η λεγόμενη 

εθνική οικονομία.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ τόσο συχνά, αλλά 

ανάγλυφα φαίνεται στον πίνακα, είναι η 

περαιτέρω μαφιοζοποίηση της οικονο-

μίας μέσω της αύξησης των παράνομων 

και άρα αδήλωτων δραστηριοτήτων και 

της χρησιμοποίησης παρανομοποιημέ-

νης εργασίας. Φυσικά, δεν μας έπιασε κά-

ποια καούρα για την τήρηση της νομιμό-

τητας, ούτε για τα ταμεία του κράτους. 

Άλλωστε για μην είμαστε και υπερβολι-

κοί πρέπει να πούμε πως στο μερίδιο που 

αφορά τους συνταξιούχους συμπεριλαμ-

βάνονται και τα αφεντικά. 

ΜΕ ΤΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ, όμως, διαπιστώ-

νουμε πόσο άγρια έχει γίνει η ταξική κυ-

ριαρχία των αφεντικών πάνω μας. Η δική 

τους (μεγάλη) παραβατικότητα λογίζεται 

ως τρόπος επιβίωσης και όχι ως έγκλημα. 

Η δική μας (μικρή) παραβατικότητα λογί-

ζεται αντίθετα ως η νούμερο ένα είδηση 

στα δελτία των ειδήσεων.  

ΤΕΛΙΚΑ, ΚΑΜΙΑ ΦΟΡΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΚΡΗ και από 

τους πίνακες των εφημερίδων. Αξίζει 

κανείς να τους διαβάζει, αλλά με ταξικά 

γυαλιά. Μπορεί ίσως έτσι να δει σε αυτά 

τα ιερογλυφικά να αποτυπώνεται η κα-

τάντια μας και να συνειδητοποιήσει λίγο 

καλύτερα τι γίνεται στον κόσμο.
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ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΞΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑ-

ΤΑΠΙΕΣΗΣ, και με πλήθος περιστατικών βιασμών 

ακόμα και γυναικοκτονιών να βλέπουν το 

φώς της δημοσιότητας, η αναθεώρηση του 

άρθρου 336 του νόμου για τον βιασμό εντάσ-

σεται σε μια συνολικότερη προσπάθεια «εκ-

συγχρονισμού» του ποινικού κώδικα, δηλαδή 

προσαρμογής του στις νέες συνθήκες του τα-

ξικού πολέμου.  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ, η νομοθετική 

κατοχύρωση πάγιων αιτημάτων του φεμινι-

στικού αλλα και του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος (άμ-

βλωση, ταυτότητα φύλου, σύμφωνο συμβίω-

σης) ήταν πάντοτε αποτέλεσμα μακρόχρονων 

σκληρών αγώνων. Ακόμα και αυτή, όμως, η 

κατοχύρωση ποτέ δεν ήταν αθώα. Οι κρατικές 

διευθετήσεις είναι πάντοτε διευθετήσεις της 

καταπίεσής μας.

ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, με την αναθεώρηση του νόμου 

για τον βιασμό, αναγνωρίζεται μεν ο παράγο-

ντας της συναίνεσης, αλλά εισάγεται και μια 

γκρίζα ζώνη διαβάθμισης και σχετικοποίησής 

της. Στο τέλος, για κάθε ιδιαίτερη περίπτωση, 

θα αποφαίνεται στην πράξη η «τυφλή» ταξική 

πατριαρχική δικαιοσύνη τους. Και ξέρουμε  

καλά ότι η πρακτική εφαρμογή είναι πολύ χει-

ρότερη από τον νομικό κανόνα.

Η έμφυλη βία έχει και την 
κρατική της διαχείριση
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ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ, και 

τον βιασμό ειδικότερα, συνδέοντάς τα με την κοι-

νωνική συνθήκη που τα εκτρέφει και τα διαιωνί-

ζει, το ίδιο το πατριαρχικό καπιταλιστικό σύστη-

μα με τις έμφυλες και κοινωνικές ανισότητες και 

διακρίσεις του. Κι αυτό το έκανε με τη δική του 

γλώσσα της καθημερινής εμπειρίας και πάλης, 

γλώσσα ξένη σε αυτήν του νομοθέτη και του δι-

καστή, και των λοιπών συστημικών φορέων που 

διατάσσονται γύρω τους. Η κρατική και θεσμική 

μεσολάβηση αποσκοπούν στην εξομάλυνση και 

τη συγκάλυψη. Ο λόγος, αντίθετα, γύρω απο τον 

βιασμό οφείλει να ειναι λόγος πολεμικός, να 

εκφράζει τα δικά μας βιώματα στον δρόμο, στη 

δουλειά, στις συλλογικότητές μας, στις διαπρο-

σωπικές μας σχέσεις. Ο βιασμός είναι μια από τις 

πιο βάρβαρες απολήξεις της έμφυλης βίας, και η 

έμφυλη βία στις κοινωνίες μας είναι ο κανόνας 

και όχι η εξαίρεση. 

ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΦΗΓΗΜΑ που εγκλωβίζει τον βιασμό σε 

ιδεολογήματα, μη τοποθετώντας τον στις πραγ-

ματικές του διαστάσεις, και εξαντλώντας την πά-

λη εναντίον του στον εκσυγχρονισμό της κρα-

τικής νομοθεσίας, οδηγεί τελικά στη σχετικοποί-

ηση και υποτίμηση της ίδιας της εμπειρίας του 

βιασμού. 

ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, κατά τη γνώμη μας, δεν 

είναι χρήσιμο όταν απευθύνει προτάσεις σε νο-

μοθέτες και υπουργούς, και κάνει lobbying έξω 

από τη Βουλή. Είναι χρήσιμο όταν διατηρεί την 

αυτονομία του και επιτίθεται στις ισχύουσες κοι-

νωνικές συνθήκες. Ο ορισμός του βιασμού και οι 

όροι πάλης εναντίον του είναι μια μάχη συλλο-

γική, καθημερινή, χωρίς κρατικούς διαμεσολα-

βητές και πάτρωνες.
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ΚΚΕ: Μια οικογενειακή υπόθεση

Στον Βύρωνα, το ΚΚΕ, και η ιστορία του, έχουν αφήσει πολλά και 

βαθιά ίχνη. Ακόμα κι αν σήμερα η παρουσία του δεν είναι τόσο αι-

σθητή όσο στο παρελθόν, είναι πολλές οι ζωές που έχουν καθοριστεί 

από τα τρία αυτά γράμματα, τους αγώνες των μελών του, κατά το 

απώτερο παρελθόν, την εντυπωσιακή άνοδο και κρίση της ΚΝΕ κατά 

τη μεταπολίτευση, αλλά και τα δημαρχιλίκια των στελεχών του 

(ποιος ξεχνέι τον «κόκκινο εργολάβο» δήμαρχο;) κατά το πιο κοντινό 

παρελθόν. Είπαμε, λοιπόν, να αγγίξουμε αυτό το ευαίσθητο θέμα, και 

μάλιστα κάπως πιο βιωματικά, μιλώντας με έναν σύντροφο για τον 

οποίο το ΚΚΕ ήταν πάντα κάτι που υπήρχε μέσα στο σπίτι όπου 

μεγάλωσε.

antifaV: Θέλουμε να μας πεις πώς έχεις βιώσει μέσα στα χρόνια το 

γεγονός ότι ο πατέρας σου ήταν αντιστασιακός και μέλος του ΚΚΕ;

Σ.: Η εικόνα του πατέρα μου, ως αντιστασιακού, μου δημιουργούσε 

περίεργα συναισθήματα. Γιατί κάθε χρόνο που κάνουνε την παρέλα-

ση της εθνικής αντίστασης, όπως καταλαβαίνετε, με τα χρόνια, είναι 

λιγοστοί, μεγάλοι άνθρωποι, χάνονται, και κάθε φορά χτύπαγε και 

το τηλέφωνο για έναν σύντροφο που χάθηκε. Κι έτσι, εμένα, που 

μεγαλώνοντας άκουγα όλο και πιο συχνά το τηλέφωνο να χτυπά, 

αυτό μου φαινόταν κάπως ... 

Από την άλλη, όταν άρχισα να αντιλαμβάνομαι και να βλέπω από 

πιο κοντά αυτούς τους ανθρώπους, και να σκέφτομαι τι μπορεί να 

έχουν κάνει, πόσο είχαν δοθεί στους αγώνες τους, τι ήτανε γι’ αυτούς 

όλο αυτό, εντάξει, τους είχα πια σε κάποια εκτίμηση. Ήταν, επίσης, 

παρά τα όσα είχαν κάνει στην Κατοχή κλπ., έτσι σεμνοί, χωρίς πολλά 

λόγια και τέτοια. 

Μιλώντας με έναν σύντροφο που 
μεγάλωσε με προτομές του Λένιν 

στο σπίτι του
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Τώρα, όσον αφορά το ΚΚΕ, γιατί συνήθως η λεγόμενη «εθνική αντί-

σταση» και το ΚΚΕ πάνε για κάποιο λόγο ψιλοπακέτο, εγώ δεν του 

είχα και καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια, οπότε και με τον πατέρα μου 

είχαμε κάποιες διαφορές, πολιτικές διαφορές. Εντάξει, μπορεί, σαν 

άνθρωπος και σαν κομμουνιστής, να είχε αυτά που λένε ιδανικά, για 

τον άνθρωπο, για την κοινωνία, κλπ., κλπ., αλλά συνήθως διαφω-

νούσαμε και καταλήγαμε σε έναν τσακωμό. Ε, δεν νομίζω ότι έχουμε 

φέρει μια ισορροπία σε αυτήν τη σχέση που έχει δημιουργηθεί και, 

επίσης, τώρα, έτσι όπως το βλέπω κι εγώ, το να του κάνεις μια κρι-

τική πολύ αυστηρή, όπως έκανα εγώ, απαιτεί, νομίζω, να έχεις κάνει 

αρκετή δουλειά για να δεις πόσο τελικά, και για ποιους ακριβώς λό-

γους, διαφωνείς. Εγώ δεν είχα ποτέ τη διάθεση αυτή. Κι έτσι, βρίσκο-

μαι και σε άλλο πολιτικό χώρο γενικά.

Να πω και κάτι άλλο, πάντως. Πολλοί λένε πως για ό,τι κακό και 

στραβό έχει συμβεί, γιατί ακούω και κάτι τέτοια, πάντα φταίει το ΚΚΕ 

που δεν παίρνει συγκεκριμένη θέση, που είναι αυτό το σταθερό, 

«κλειστό» πράγμα, που πάντα νομίζει ότι έχει δίκιο, και την αλήθεια. 

Προσωπικά δεν νομίζω ότι αν το ΚΚΕ είχε ακολουθήσει τις επιλογές 

των άλλων κομμάτων θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον 

στην Ελλάδα.

antifaV: Τι σήμαινε για τη δική σου πολιτικοποίηση η πολιτική ταυτό-

τητα του πατέρα σου;

Σ.: Σήμαινε να μην θέλω να γίνω ΚΚΕ, και αντίθετα να θέλω να δράσω 

πολιτικά με έναν τρόπο τέτοιο ώστε ναι μεν να αντιστέκομαι σε ορι-

σμένα πράγματα, αλλά να καταφέρω και να αποκοπώ από ορισμένα 

κατάλοιπα, που αφορούν το δίκαιο, την εργατιά, τη μόρφωση, και 

τέτοια πράγματα, και που προέρχονται από τον πατέρα μου, και το 

κόμμα. Όχι ότι τελικά κατακρίνω και τόσο πολύ αυτά τα κατάλοιπα. 

Αν και νιώθω ότι, εντάξει, δεν μου ταιριάζουνε, σε ορισμένα μπορεί 

να συμφωνώ κιόλας. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι δεν αποδέχομαι 

τον τρόπο μεταφοράς και διεκδίκησής τους, που τον βρίσκω επανα-

λήψιμο και παρωχημένο. Ήθελα να αγωνιστώ με έναν άλλο τρόπο, 

με δικές μου δράσεις, και επιρροές που προέρχονται από αλλού.
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Τέσσερις λόγοι που, αν το ελληνικό κράτος 
βρει πετρέλαιο, θα είναι πολύ ωραία!

Λόγος 1: Δουλίτσα να υπάρχει!

Εκτός από τις υπόλοιπες σκατοδουλειές που 

προσφέρει ο ελληνικός καπιταλισμός, θα μπο-

ρούμε να πιάνουμε δουλειά και σε εξέδρες 

άντλησης πετρελαίου!

Πάλι 

καλά που δεν 

γίναμε brain 

drain...

Λόγος 2: Θα χαρούν οι Έλληνες εφοπλιστές!

Αν δεν το ξέρατε, η βασική τους δουλειά είναι να 

κουβαλάνε πετρέλαιο, η δεύτερη να το ψάχνουν 

και η τρίτη να καθαρίζουν τις πετρελαιοκηλίδες!

Θα 

σας κάνω και 

εκδηλώσεις για 

το 1821!

Λόγος 3: Ηρωισμός στους αιθέρες!

Θα μπούμε στο μάτι των κωλότουρκων και 

των Λίβυων και μπορεί να γίνει πόλεμος. Η 

ηρωική μας φυλή τα γουστάρει κάτι τέτοια!

Και 

γαμώ τις φάσεις 

λέμε!

Λόγος 4: Αισθητικά και κοινωνικοπολιτικά 

ζητήματα.

Δηλαδή, τουλάχιστον ενδέχεται να γλυτώσουμε 

από τον τουρισμό!

Όχι 

παιδιά, από τον 

τουρισμό δεν γλυτώνετε 

με τίποτα!
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