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Ούτε σπιθαμή γης 

στους φασίστες



Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ… στο φράχτη του Έβρου… στον πάτο του Αιγαίου… στα ανοιχτά 

του Φαρμακονησίου… μεταξύ Χίου και Οινουσσών…βορειοανατολικά της Μυτιλήνης

Η κρατική δολοφονία των 11 προσφύγων πολέμου από το Αφγανιστάν στο Φαρμακονήσι δεν είναι ένα μεμονω-
μένο γεγονός, ούτε και αποτελεί για μας είδηση. Δεν ήταν μια «ανθρώπινη τραγωδία», όπως υποστηρίζουν εκεί-
νοι που επιλέγουν να μη γνωρίζουν για τους φονιάδες του λιμενικού που «υποδέχονται» τους μετανάστες, για 
τους βασανιστές λιμενόμπατσους, τις τρύπες στις βάρκες και τους πυροβολισμούς, για τις «άτυπες» (ουσιαστικά 
επί τόπου, κρυφές και παράνομες) επαναπροωθήσεις στα τουρκικά παράλια, για τις περιπολίες της FRONTEX. Οι 
εκατοντάδες θάνατοι των μεταναστών στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και τη Θράκη είναι, δυστυχώς, εδώ και τόσο χρόνια 
καθημερινότητα και είναι όλοι ανεξαιρέτως δολοφονίες του ελληνικού κράτους. 
Το γεγονός: Στις 20/1 στη θαλάσσια περιοχή του 
Φαρμακονησίου το λιμενικό εντόπισε ένα μικρό 
σκάφος και ανέπτυξε επίτηδες μεγάλη ταχύτητα, 
ενώ ρυμουλκούσε τους πρόσφυγες με αποτέ-
λεσμα την ανατροπή της βάρκας. Οι λιμενόμπα-
τσοι δεν έκαναν τίποτα για να τους σώσουν και 
μάλιστα τους χτυπούσαν για να ξαναπέσουν στη 
θάλασσα, ενώ άντρας του λιμενικού έφτασε στο 
σημείο να εμποδίσει τη διάσωση μικρού παιδιού 
που προσπαθούσε να πιαστεί από ένα κομμάτι 
ξύλου. 
Το ρατσιστικό δηλητήριο των καθεστωτικών μμε 
από τις πρώτες ώρες δημοσίευσης του περιστατι-
κού, τα αισχρά σχόλια δεξιών και αριστερών αναλυτών περί «λαθρομετανάστευσης», η εκπομπή-πλυντήριο για 
τους λιμενικούς- του Σταύρου Θεοδωράκη, το σόου με τις ψεύτικες μαρτυρίες των μεταναστών που επέζησαν 
και ευχαριστούν τους δολοφόνους τους(ενώ ταυτόχρονα οδηγούνται στο στρατόπεδο συγκέντρωσης!) παίζουν 
όλα το γνωστό τους ρόλο. Εξοικειώνουν την ελληνική κοινωνία με τα όρια της κρατικής βαρβαρότητας.  
Παράλληλα, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Δένδιας με τις διαμαρτυρίες του πως ‘’η ποιότητα των μεταναστών 
στην Ελλάδα είναι τραγική’’ και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ που μας διαβεβαιώνει πως ‘’θα τους κάνουμε το βίο αβί-
ωτο’’ αναλαμβάνουν ουσιαστικά την ευθύνη των φόνων. Το ελληνικό κράτος και τα υπόλοιπα «πολιτισμένα» 
κράτη της «Ευρώπης-φρούριο» διαπράττουν μαζικές δολοφονίες στα σύνορά τους. Όπως ακριβώς διεξάγουν 
πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία, τη Βόρεια και υποσαχάρια Αφρική. Πόλεμο που 
εκτείνεται μέχρι εδώ. 
Σε αυτόν τον κοινωνικό-ταξικό πόλεμο εμείς έχουμε επιλέξει ξεκάθαρα τη θέση μας. Πρόκειται για ένα πόλε-
μο που μας περιλαμβάνει και μας αφορά(καθώς τον βιώνουμε και εμείς σε χαμηλότερη ένταση). Στεκόμαστε 
δίπλα στα ταξικά μας αδέρφια, τους μετανάστες, ζούμε μαζί και δημιουργούμε κοινούς αγώνες και σχέσεις 
αλληλεγγύης. Και επειδή η μνήμη μας δεν είναι κοντή και επιλεκτική, τα έχουμε ξαναπεί: Μακριά από πλα-
στούς εθνικούς, φυλετικούς και θρησκευτικούς διαχωρισμούς επιλέγουμε να συλλογικοποιηθούμε με όπλο 
το μαχητικό αντιφασισμό και να παλέψουμε ενάντια στο σύγχρονο ολοκληρωτισμό και την κοινωνική, ταξική 
και υπαρξιακή μας συντριβή.  
Ή θα παλέψουμε ή θα βουλιάξουμε… 

Ο δρόμος προς την «πολιτισμένη» Ευρώπη… Πνιγμοί και σφαίρες στο ψαχνό, τον πόλεμο τον ζούμε 
κάθε μέρα εδώ...

•6/3: Τρεις μετανάστες που επέβαιναν σε ταχύπλοο σκάφος τραυ-
ματίστηκαν όταν λιμενικοί πυροβόλησαν μεταξύ 11.30 και 12.00 το 
πρωί της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσσών. 

•18/3: Στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του ακρωτηρίου 
Κόρακα της Μυτιλήνης εντοπίστηκαν δύο πτώματα ανήλικων παιδιών 
(ενός αγοριού και ενός κοριτσιού) να επιπλέουν στη θάλασσα ή 
να έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε ημιβυθισμένη λέμβο. 



Εις το όνομα του Αλλάχ του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου
Έμεινα 8 μήνες στην Πάτρα, δεν είχα ούτε μια στιγμή ηρεμίας, κοιμόμουν στα 
δάση, πηγαίναμε να βρούμε φαγητό στους κάδους, κάθε βράδυ τρέμαμε από 
το κρύο και δεν μπορούσαμε να αποκοιμηθούμε, συχνά μας παρενοχλούσε 
η αστυνομία, μοναδικός σκοπός μας ήταν οι προσπάθειες να κρυφτούμε στα 
φορτηγά για να φτάσουμε στην Ιταλία, μία μέρα ενώ προσπαθούσα να ανέβω 
στην καρότσα ενός άδειου φορτηγού με κατάλαβε ο οδηγός,  πλησίασε και με 
έπιασε στις κλοτσιές, από την βία δεν ήμουν πλέον σε θέση να περπατήσω, 
κάλεσε τους λιμενικούς οι οποίοι με παρέδωσαν στην αστυνομία, με κακο-

ποίησε άλλη μια φορά η αστυνομία και με άφησαν στην Αθήνα, αφού δεν είχα λεφτά,  μου πήρε 4 μέρες να επιστρέψω 
στη Πάτρα με τα πόδια, είναι δύσκολο να το πιστέψεις αλλά περπάτησα 4 μέρες και 4 νύχτες για να φτάσω στην Πάτρα, 
μετά δεν μπορούσα να  περπατήσω για μια βδομάδα λόγω των πόνων στα πόδια, οι φίλοι μου έψαχναν φαγητό για μένα 
στους κάδους γιατί εγώ δεν μπορούσα να κινηθώ, μία μέρα έμαθα ότι δολοφονήθηκε ένας κύριος έλληνας, πήγα σε ένα 
παρατημένο εργοστάσιο που έμεναν αφγανοί, τα παιδιά με συμβούλεψαν να μην κυκλοφορώ για να μην ρισκάρω να μου 
επιτεθούν έλληνες φασίστες, ένα πρωινό ενώ βρισκόμουν στο εργοστάσιο εισέβαλαν οι φασίστες, ήθελα να ξεφύγω 
αλλά με έπιασαν και ένας φασίστας με μαχαίρωσε στο κεφάλι, όταν ξανάνοιξα τα μάτια βρισκόμουν στο νοσοκομείο 
όπου έμεινα τρεις βδομάδες,  κάθε μέρα φαίνονταν ατέλειωτα χρόνια στο νοσοκομείο, ήρθε ένας φίλος να με δει μετά 
από μερικές μέρες, με έκανε πραγματικά ευτυχισμένο με αυτή τη χειρονομία, τέλος πάντων δε θέλω να σας φέρω πονο-
κέφαλο, μετά από ενάμιση χρόνο τα κατάφερα να φτάσω στην Ιταλία, Χαιρετισμούς,
N. M. P. 28.02.2013  

Εγκαινιάζουμε σε αυτό το τεύχος, μία σειρά μαρτυριών μεταναστών, 
που περιγράφουν τις εμπειρίες τους από το πέρασμά τους στη «Δημο-
κρατική Ελλάδα». Πρόκειται για ανθρώπους που κατάφεραν να περά-
σουν στη δυτική Ευρώπη (συγκεκριμένα στην Ιταλία) όπου σε συν-
θήκες σχετικής ασφάλειας μπορούν πλέον να βγάλουν τις εμπειρίες 
τους προς τα έξω. Θεωρούμε αυτές τις ιστορίες πολύ σημαντικές γιατί 
μεταφέρουν τη βιωμένη εμπειρία των ανθρώπων που εμπλέκονται 
σε πρώτο πρόσωπο  στον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει οι κυρίαρχοι 
ενάντια στο παγκόσμιο προλεταριάτο. Εμπειρίες που δε μεταφέρονται 
από νούμερα και στατιστικές. Συγχρόνως, παρά την τραγικότητά τους, 
αναδεικνύουν την αποφασιστικότητα,  την αγώνιστικότητα και την 
αξιοπρέπεια ενός κομματιού των εκμεταλλευόμενων που αρνείται να συμβιβαστεί μοιρολατρικά με το ζοφερό μέλλον που 
τους επιφυλάσσουν οι κυρίαρχοι.  

Οι μαρτυρίες αντλήθηκαν από το έντυπο  “Griot”  που εκδίδεται από Ιταλούς και μετανάστες που συναντήθηκαν 
 τη δομή της Μ.Κ.Ο. Civico Ζero στο Σαν Λορέντσο της Ρώμης.

Ευχαριστούμε την S. Για την παραχώρηση του υλικού.

Ανασύρθηκαν νεκροί επτά μετανάστες (εκ των οποίων τρεις γυναίκες), απομακρύνθηκαν οκτώ ακόμη, ενώ δύο μετα-
νάστες παραμένουν αγνοούμενοι. 

•19/3: Το ιταλικό πολεμικό ναυτικό και το ιταλικό λιμενικό σώμα ανακοίνωσαν ότι σε επιχειρήσεις που διεξήγαγαν 
χθες διέσωσαν σχεδόν 1.200 μετανάστες οι οποίοι επέβαιναν σε 13 πλεούμενα στα νότια της Σικελίας. Σύμφωνα με 
οργανώσεις αρωγής προς τους μετανάστες, 17.000 έως 20.000 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας 
να φτάσουν στην Ευρώπη δια θαλάσσης τα τελευταία είκοσι χρόνια.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
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ΓΙα την ΕπΙθΕΣη φαΣΙΣτών ΣτΟ αναΡχΙΚΟ ΣτΕΚΙ ΡΕΣαΛτΟ...
Στις 25/1 γύρω στα 80 χρυσαυγιτόπουλα αποφασίζουν να την πέσουν στο αναρχικό στέκι ρεσάλτο, στο Κερα-
τσίνι, με πέτρες και τούβλα έχοντας πάντα τις πλάτες των μπάτσων. Νωρίτερα μέρος της πορείας τους καταστρέ-
φει το μνημείο του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα, αναλαμβάνοντας πλέον ξεκάθαρα ως Χρυσή Αυγή την πολιτική 
ευθύνη της δολοφονίας. Για ακόμη μία φορά τα φασιστοειδή απέδειξαν ότι είναι μόνο μπράτσα και φωνές, καθώς 
οι συντρόφισσες/-οι κατάφεραν να τους αποκρούσουν- αν και υστερούσαν κατά πολύ αριθμητικά- πετώντας τους 
αντικείμενα και λερώνοντας την αρειότητά τους με μπογιές. Η μοναδική «επιτυχία» των ναζίδων εκείνο το πρωί 
του Σαββάτου ήταν το σπάσιμο των τζαμιών ενός διαμερίσματος τρομοκρατώντας μια οικογένεια και το παιδάκι 
τους. Τέτοιες προσπάθειες από τα φασιστάκια δεν μπορούν παρά να μας εξαγριώνουν και να μας αφυπνίζουν 
ώστε στις επικείμενες συναντήσεις μας να απαντήσουμε με περίσσεια αντιφασιστική οργή. 

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

ΣΕ ΚαθΕ ΓΕΙτΟνΙα...
Το Σάββατο 8/2 και το Σάββατο 29/3 πραγματοποιήθηκαν δύο αντι-
φασιστικές πορείες γειτονιάς, η πρώτη στο κέντρο(Καποδιστρίου-Ν.
Ζέρβα) και η δεύτερη στα Ζευγάρια. Οι πορείες ήταν καλεσμένες στόμα 
με στόμα από το antifa[i] στο πλαίσιο του αντιφασιστικού αγώνα σε κάθε 
δρόμο, γειτονιά και στενό των Ιωαννίνων. Μοιράστηκε κείμενο, το οποίο 
υπάρχει στη σελίδα www.antifa-i.gr,  γράφτηκαν συνθήματα και στένσιλ. 
Ο παλμός του κόσμου ξύπνησε τους ξενυχτισμένους από το βράδυ της 
Παρασκευής φασίστες, δείχνοντάς τους ότι ούτε τον ύπνο τους δεν θα 
βρούνε στην πόλη μας…

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

•Αντιφασιστική/αντιρατσιστική διαδήλωση πραγματοποι-

ήθηκε την Πέμπτη το απόγευμα 13/2 από την αντιφασι-

στική συνέλευση NO PASARAN. 

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

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

•– 1 χρόνος Σαχίνη 3 – Πορεία για το δικαίωμα στη στέγη                                      22-03-2014 

ΠΟΡΕΙΕΣ



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////•– 1 χρόνος Σαχίνη 3 – Πορεία για το δικαίωμα στη στέγη                                      22-03-2014 

πΙΟ ΜαΚΡΙα την ΕπΟΜΕνη φΟΡα
Προεκλογική περίοδος, άνοιξη, καύλες και η Χρυσή Αυγή, όπως κάθε συνεπές 
κόμμα, μάζεψε το «dream team» της και άρχισε τις εκδρομές με σκοπό την πα-
ρουσίαση του ψηφοδελτίου της . Όταν έφτασε η ώρα να επισκεφτεί τα Γιάννενα 
και μετά από μια επιτυχημένη παρέμβαση αντιφασιστριών και αντιφασιστών στην 
πόλη, κατάλαβε ότι δεν την παίρνει και πολύ να πατήσει το πόδι της… 

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

ΜπατΣΟΙ ΚαΙ ναΖΙ τΟ ΙΔΙΟ ΜαΓαΖΙ (3.4.2014)
Μαζική αφισοκόλληση πραγματοποιήθηκε στην πόλη των 
Ιωαννίνων σχετικά με τη σύνδεση Χρυσής Αυγής και αστυνο-
μίας τοπικά! Την αφίσα έβγαλε η αντιφασιστική συνέλευση NO 
PASARAN. Ταυτόχρονα με την αφισοκόλληση μοιραζόταν η 
μπροσούρα «To κράτος ‘‘antifa’’ και άλλα παραμύθια για μεγά-
λους» που κυκλοφορεί πόρτα πόρτα.
 

Άλλαξε λοιπόν το ραντεβουδάκι της και το μετέφερε σ’ ένα χωριό λίγο πιο έξω, την Ελεούσα. Η παρουσίαση της 
στο μαγαζάκι του Τζίμη με κεντρικούς ομιλητές τους βουλευτές  Ηλία Κασιδιάρη, Αρτέμη Ματθαιόπουλο, Μιχάλη 
Αρβανίτη και Κώστα Μπαρμπαρούση έγινε στις 9/3 ώρα 7 και μάζεψε γύρω στους 50 φασίστες. Οι υποψήφιοι;;; 
μα φυσικά επιλεγμένα μπουμπούκια από τον απόπατο της κοινωνίας: πρώην στρατοκράτης ο υποψήφιος περιφερει-
άρχης ονόματι Κώστας Αναγνώστου (και πρώην μέλος της ΕΥΠ), πρώην μπάτσος ονόματι Σπύρος Μπαρτζώκας ο 
υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης. Αποδείχτηκε για άλλη μια φορά ότι χωρίς τους μπάτσους δεν πάνε πουθενά, αφού 
διμοιρίες ανέλαβαν τόσο το ρόλο του μπράβου του Τζίμη όσο και την προστασία των χρυσαυγιτών από τη δυναμική 
αντιφασιστική διαδήλωση που διεξαγόταν εκείνη την ώρα στο κέντρο της Ελεούσας. Το δηλώνουμε ξεκάθαρα: κάθε 
απόπειρα των νεοναζί της Χρυσής Αυγής να βάλουν πόδι στα Γιάννενα θα τσακίζεται! 

Ούτε στην Ελεούσα ούτε και πουθενά...



ΣΥΛΛΟΓΙΚη ΔηΛώΣη ΟΛΙΚηΣ αΡνηΣηΣ ΣτΡατΕΥΣηΣ
Το πρωί της Δευτέρας 17/2/2014, κάποιες δεκάδες συντροφισσών και 
συντρόφων στήριξαν μια αντιμιλιταριστική παρέμβαση, κατά την οποία παρα-
δόθηκε συμβολικά στους καραβανάδες της στρατολογίας Ιωαννίνων συλλο-
γική δήλωση ολικής άρνησης στράτευσης από μέλη του Ξυπόλυτου Τάγματος. 
Εν μέσω συνθημάτων και κάποιων «διαλόγων» μεταξύ αντιμιλιταριστών και 
στρατιωτικού προσωπικού (θα μας προτιμούσαν προφανώς στη μούγγα και 
να βαράμε προσοχή… ) εκφράστηκε παράλληλα η αλληλεγγύη στον αρνητή Μ. 
Τόλη (βλέπε παρακάτω). Τα κρεμασμένα πανό έξω από την είσοδο, αλλά και η 
ίδια η πράξη της δημοσιοποίησης άλλης μιας συλλογικής δήλωσης νέων αρνητών στράτευσης, πέρασαν έμπρακτα 
το μήνυμά μας:  Όσο περισσότερο μας καταστέλλουν, τόσο περισσότερο πεισμώνουμε, όσοι ολικοί αρνητές και να 
διώκονται, άλλοι τόσοι ξεμυτίζουν και παίρνουν τη σκυτάλη.
Επίσης την Τρίτη 18-02-14 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε μικροφωνική στο κέντρο των Ιωαννίνων, όπου μοιρά-
στηκαν εκατοντάδες αντίτυπα της δήλωσης.

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

ΚαΜΙα πατΡΙΔα πΟτΕ ΚαΙ πΟΥθΕνα ΕΜΕΙΣ ΔΕν πΟΛΕΜαΜΕ ΓΙα τα αφΕντΙΚα
Στις 14/3 δικάστηκε στο στρατοδικείο Ρουφ της Αθήνας ο ολικός 
αρνητής στράτευσης Μιχάλης Τόλης. Αρνητές, αλληλέγγυοι και αλλη-
λέγγυες από όλες τις πόλεις παρακολούθησαν τη δίκη που διήρκησε 
κάμποσες ώρες και στην οποία τελικά του υποβλήθηκε ποινή οχτώ 
μηνών με έναν χρόνο αναστολή. Για ακόμα μία φορά ένα στρατοδικείο 
μετατράπηκε σε πεδίο ανοικτής αντιπαράθεσης με τους στρατοκράτες. 
Κάνοντας ξεκάθαρο ότι οι διώξεις των ολικών αρνητών στράτευσης 
αποτυγχάνουν στις πολιτικές τους σκοπιμότητες, αδυνατούν να κατα-
στείλουν τον αντιμιλιταριστικό αγώνα, ενώ κάθε φορά ενδυναμώνεται 
όλο και περισσότερο η αλληλεγγύη σε όσους αρνούνται να υπηρετή-
σουν το στρατιωτικό μηχανισμό και όλα αυτά που αυτός πρεσβεύει.

Νωρίτερα το Μάρτη στα πλαίσια της καμπάνιας αλληλεγγύης του 
Μ.Τόλη πραγματοποιήθηκαν διάφορες δράσεις στην πόλη μας και όχι μόνο εν όψει του στρατοδικείου . Το πρωί του Σαββά-
του 8/3, σύντροφοι αντιμιλιταριστές και αντιμιλιταρίστριες διαδήλωσαν  στο κέντρο των Ιωαννίνων, εκφράζοντας με παλμό, 
συνθήματα, κείμενα και μεγάλο αριθμό από τρικάκια, την αλληλεγγύη τους. Αργότερα το βράδυ ακολούθησε συναυλία οικο-
νομικής ενίσχυσης  του συντρόφου στις εστίες της δόμπολης. Παράλληλα με  το μήνυμα των αρνητών ότι δεν είναι κορόιδα 
για να πολεμάνε για τα συμφέροντα των αφεντικών, 7 συλλογικότητες, ομάδες και εγχειρήματα του ριζοσπαστικού κινη-
ματικού χώρου της πόλης έκαναν σαφές ότι ο αντιμιλιταρισμός δεν είναι υπόθεση μόνο των ολικών αρνητών αλλά αφορά 
οποιαδήποτε και οποιονδήποτε ανήκει στην μεριά των εκμεταλλευόμενων και εναντιώνεται συνολικά στο κοινωνικά διάχυτο 
μιλιταριστικό πνεύμα και τα προωθούμενα στρατοκρατικά και πατριαρχικά πρότυπα.

Το Σάββατο 1/2 οι φασίστες της χρυσής αυγής κάλεσαν για πέμπτη συνεχή χρονιά φασιστοσύναξη για την επέτειο των Ιμί-
ων. Παράλληλα την ίδια ήμερα αντιφασιστικές συλλογικότητες, ομάδες και οργανώσεις είχαν καλέσει σε αντισυγκέντρωση 
και πορεία στο Σύνταγμα, τις οποίες την προηγούμενη μέρα η ΕΛ.ΑΣ. με ανακοίνωση της είχε απαγορεύσει. 
Και η ιστορία έχει ως εξής: το γελοίο πανηγυράκι των χρυσαυγιτών είχε την μικρότερη συμμετοχή από κάθε άλλη φορά  
(αισθητή ήταν η απουσία της γυναίκας και της κόρης του φύρερ, μάλλον χάσαμε έδαφος μπαίνοντας στην μπουζού!!!), με-
γάλη ήταν όμως η συμμετοχή των μπάτσων τριγύρω, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ποιος είναι ο ρόλος του κράτους. 
Σιγοντάρει τα τάγματα εφόδου, αφήνει ανενόχλητες όλες τις συγκεντρώσεις τους, ενώ επιτίθεται σε αντιφασιστικές συγκε-
ντρώσεις, σε κάθε αντιστεκόμενο/-η. Το είδαμε και αυτήν τη φορά, όταν μετά το τέλος του πανηγυριού οι ένστολοι φασίστες 
επιτέθηκαν στις αντιφασιστικές συγκεντρώσεις  με λύσσα, διαλύοντας τες, τραυματίζοντας και συλλαμβάνοντας τον σύντρο-
φο Solcuc Gungor, φορτώνοντας του ανυπόστατες κατηγορίες. 
Μαχητικός αντιφασισμός πάντα και παντού!
Να μην αφήσουμε ούτε σπιθαμή γης για τους φασίστες!

ΟΥτΕ χΡΥΣη αΥΓη ΟΥτΕ ΕθνΙΚη αΥΓη, τΟ φαΣΙΣΜΟ τΣαΚΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΚαθΕ τΟΥ ΜΟΡφη! 
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Το κράτος ,αμέσως μετά την απόδραση Ξηρού, έβαλε μπροστά τον σχεδιασμό του για την αύξηση καταστολής  του 
αναρχικού- αντιεξουσιαστικού χώρου, εισβάλοντας σε πάνω από 50 σπίτια συντρόφων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
με πρόφαση ανώνυμες τηλεφωνικές καταγγελίες. Τα ευρήματά των μπάτσων δεν ήταν αρκετά για να τους προσά-
ψουν κατηγορίες (κουζινομάχαιρα, κατσαρόλες και λοιπά μαγειρικά σκεύη) αλλά είχαν ως σκοπό  να τρομοκρατή-
σουν και να θέσουν σε ομηρία το ανταγωνιστικό κίνημα.   
Φυσικά κάτι τέτοιο δεν μας προκαλεί ούτε έκπληξη, ούτε φόβο. Σε μια εποχή που αρκεί να είσαι αναρχικός/ή για να 
δικαστείς και να φυλακιστείς, μετανάστης/ρια για να κυνηγηθείς, αντιφασίστας/ρια για να δεχθείς επιθέσεις, οροθε-
τικός/ή για να διαπομπευτείς, ολικός αρνητής στράτευσης για να δεχτείς εκδικητικές ποινές, εμείς έχουμε επιλέξει 
εδώ και καιρό να αντιστεκόμαστε, να οργανωνόμαστε και να πολεμάμε με κάθε τρόπο το μόνο εχθρό που αναγνωρί-
ζουμε. Τον ταξικό. 
Βέβαια επειδή το κράτος δεν είναι «άκρο» και καταδικάζει την βία απ’ όπου κι αν προέρχεται(!) επιλέγει να στέλνει, 
που και που για καμιά βόλτα, τους μπάτσους  στα γραφεία των χρυσαυγιτών, ενισχύοντας έτσι την «θεωρία των δύο 
άκρων» που οι ψηφοφόροι τους τόσο πολύ αγαπάνε.  Το μήνυμα που δίνει συνεχώς το κράτος και το παρακράτος 
είναι ότι οι εισβολές στις καταλήψεις ήταν μόνο η αρχή και ότι οι εισβολές στα σπίτια σίγουρα δεν θα είναι το τέλος 
του σχεδιασμού της εξόντωσης μας.
Ας τους δείξουμε λοιπόν ότι το πάθος μας για ελευθερία και ζωή με αξιοπρέπεια είναι πιο δυνατό από το φόβο και 
την καταστολή τους. Απέναντι σε κράτος, αφεντικά, φασίστες, προσκυνημένους και στις μεθοδεύσεις τους για ένα 
σύγχρονο ολοκληρωτισμό μένει να δώσουμε δυναμικές απαντήσεις με όπλα μας την αλληλεγγύη, την ταξική συνεί-
δηση και την αυτοργάνωση.

τώΡα ΚαΙ Στα ΣπΙτΙα ΣαΣ

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

  ΚατΙ ΛΙΓα ΓΙα την ΔΙΚη τών φαΣΙΣτών πΟΥ ΔΟΛΟφΟνηΣαν τΟν ΣαχτΖατ ΛΟΥΚΜαν

Ο Σαχτζάτ Λουκμάν, μετανάστης εργάτης πακιστανικής καταγωγής, δολοφονήθηκε πέρυσι τον Γενάρη στα Πετράλωνα 
από τους φασίστες Στεργιόπουλο και Λιακόπουλο. Συνήγορος υπεράσπισης του 
γιαννιώτη δολοφόνου Χρήστου Στεργιόπουλου είναι ο επίσης γιαννιώτης πρώην 
βουλευτής και υπουργός της Ν.Δ., Αντώνης Φούσας.

Στις 15/4/14 το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας καταδίκασε σε ισόβια 
κάθειρξη τους δύο χρυσαυγίτες για τη δολοφονία του 27χρονου Σαχζάτ. Οι συ-
νήγοροι υπεράσπισης είχαν ζητήσει για τους δύο φασίστες να κριθούν ένοχοι για σωματική 
βλάβη που προκάλεσε το θάνατο και όχι για ανθρωποκτονία, ενώ επικαλέστηκαν τις «άγιες ημέρες του Πάσχα» 
λέγοντας προς τους ενόρκους ότι, εάν επιβάλουν ισόβια στον πελάτη τους, θα το φέρουν βάρος στη συνείδησή τους (!!!). 
Αμφότεροι κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση 
και καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς ελαφρυντικά. Κρίθηκαν, επίσης, ένοχοι για τα αδικήματα της παράνομης 
οπλοκατοχής, οπλοφορίας και οπλοχρησίας, καθώς και αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, για τα οποία τους επιβλήθηκε 
ποινή 32 μηνών και 1500 ευρώ. Τους επιβλήθηκε, τέλος, ισόβια στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων και καταβο-
λή των εξόδων της δίκης, ενώ η όποια έφεση από πλευράς τους ορίστηκε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. 

Την προηγούμενη Πέμπτη η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την καταδίκη των κατηγορούμενων, υπογραμμίζοντας 
το ρατσιστικό κίνητρο αλλά το δικαστήριο δεν ταυτίστηκε με την πρόταση αυτή, καθώς κατά την ανάγνωση της ετυμηγορί-
ας του δεν αποφάνθηκε αν εντάσσει τη δολοφονία στα «ρατσιστικά εγκλήματα», ωστόσο όπως ανέφερε η πρόεδρος, που 
ρωτήθηκε από την πολιτική αγωγή σχετικά, η κρίση του δικαστηρίου θα αναδειχθεί από την αιτιολόγηση της απόφασης 
με τη δημοσίευση του σκεπτικού...

antifa-i.gr
Για περισσότερο υλικό και τα προηγούμενα 
έντυπα επισκευθείτε το site μας
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