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Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου, ύστερα 
από πρόσκλησή μας, η αντιφασιστική 
συνέλευση Autonome Antifa 
(Αθήνα) παρουσίασε στην Κατάληψη 
Αντιβίωση, την μπροσούρα “ο 
Φασισμός Χωρίς Σβάστικα”. Στην 
εισήγηση έγινε λόγος για τον σημερινό 
φασισμό, που ενώ δεν κουβαλάει την 
ασήκωτη ναζιστική σημειολογία του 
ιστορικού του προγόνου, συνεχίζει 
να αλέθει ανθρώπους, να γκρεμίζει 
κοινωνικές σχέσεις και να χτίζει νέες. 
Ένα φασισμό που και πάλι οργανώνεται 
από το κράτος. Στην 3ωρη συζήτηση 
που ακολούθησε ανοίχτηκαν θέματα 
σχετικά με τον ορισμό του φασισμού, 
τη μετατροπή του κράτους πρόνοιας σε 
πειθαρχικό κράτος της πρόληψης, την 
παρανομοποίηση των μεταναστών, την 
στρατιωτικοποίηση της εργασίας και τη 
στρατιωτική διαχείριση της ανεργίας. Την 
μπροσούρα μπορεί να βρει κανείς κάνοντας 
μια βόλτα από την Κατάληψη Αντιβίωση 
ή από τον Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό 
Χώρο. Περισσότερες πληροφορίες για 
το Autonome Antifa στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
autonomeantifa77.wordpress.com

12 november
Με κυρίαρχους στόχους την 
έκφραση εχθρότητας απέναντι 
στο κράτος ασφάλειας και το 
ξεκαθάρισμα πως εμείς δεν πρό-
κειται να υποταχθούμε για χάρη 
καμιάς εθνικής ενότητας, το μπλοκ  
της Σύμπραξης Αντιεξουσιαστών/
στριων “Δεκέμβρης 2011” πορεύτηκε 
σε κεντρικούς δρόμους, με περίπου 
500 άτομα να συμμετέχουν σε 
αυτό. Ένα αυτοπεριφρουρημένο και 
μαχητικό μπλοκ, με πλευρικά πανό, 
δυνατές και εξοπλισμένες αλυσίδες 
κατέστησε σαφές πως οποιαδήποτε 
σκέψη της αστυνομίας να χτυπήσει 
τη φετινή διαδήλωση, όπως ακριβώς 
έκανε πέρυσι, δε θα ήταν και το πιο 
εύκολο πράγμα στον κόσμο... Δεκάδες 
συντρόφισσες και σύντροφοι, αφιέρωσαν 
πολλές ώρες για να συζητήσουν και 
να οργανώσουν τα της διαδήλωσης. Η 
συλλογικότητα που αναπτύχθηκε είναι η 
μαγιά για το χτίσιμο ακόμα πιο ουσιαστικών 
σχέσεων ανάμεσα στις κινηματικές φιγούρες 
της πόλης. 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 
ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

6 december



Ο Γεράσιμος Κορωναίος καταδικάστηκε από το Στρατοδικείο 
Ιωαννίνων, στις 13-12-2011, σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών, με 
3ετή αναστολή. Ποινή εφέσιμη και εξαγοράσιμη προς 10ευρώ για 
κάθε μέρα. Φυσικά, άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος. [...] 
Η υπόθεση του Γ. Κορωναίου ήταν η πρώτη ανάλογη που δίκαζε 
το Στρατοδικείο Ιωαννίνων, για αυτό και τα αστυνομικά μέτρα 
έφτασαν σε θυσθεώρητα ύψη. [...] Οι 3 μάρτυρες υπεράσπισης 
ανέπτυξαν το πολιτικό τους σκεπτικό σχετικά με την επιλογή 
Κορωναίου, κάνοντας εκτενή αναφορά σε θέματα όπως: η 
δομή, η ιδεολογία και οι λειτουργίες του στρατού, η ταξική θέση 
του προλετάριου Κορωναίου, η λειτουργία του στρατού ως 
προστάτη των οικονομικών συμφερόντων της αστικής τάξης 
και ως επικυρωτή  της ταξικής κυριαρχίας των αφεντικών, 
η ιστορικότητα των αρνήσεων του στρατού (λιποταξίες – 
ανυποταξίες), το πρόταγμα της Ολικής Άρνησης Στράτευσης, η 
κατάρριψη των επιχειρημάτων περί ειρηνόφιλου, μη επεκτατικού, 
που πάντα φυλάει τα σύνορα ελληνικού στρατού, οι θηριωδίες 
και οι επεμβάσεις στην πολιτική ζωή του ελληνικού στρατού, η 
κοσμοαντίληψη και συνείδηση του Κορωναίου ως αναρχικού, η 
διεθνιστική αλληλεγγύη μεταξύ των καταπιεσμένων, η νομική 
(διώξεις, φυλακίσεις, απεργίες πείνας) και οικονομική (διοικητικό 
πρόστιμο 6.000ευρώ για την ανυποταξία) καταστολή, η 
πολύχρονη συμμετοχή του σε πολιτικούς-εργατικούς-κοινωνικούς 
αγώνες. Ακολούθησε η απολογία Κορωναίου, που έκλεισε με 
χειροκροτήματα. 
Υπέροχες στιγμές της δίκης, ήταν αυτές που η αίθουσα 
κατακλυζότανε ταυτόχρονα από τα αντιμιλιταριστικά 
συνθήματα των έξω και από την πολεμική των μαρτύρων και 
του κατηγορουμένου ενάντια στους στρατοκράτες. [...] Η ποινή 

των 6 μηνών πρωτόδικα 
μόνο ως θετική μπορεί να 
εκληφθεί, από τη στιγμή 
που η ποινή του ολικού 
αρνητή Ε. Μιχαλόπουλου, 
πριν 2 χρόνια, ήταν 8 μήνες 
πρωτόδικα. Το πιο θετικό από 
όλα όμως είναι η πανελλαδική 
κινητοποίηση συντρόφων 
και συντροφισσών από 
όλες σχεδόν τις πόλεις της 
επικράτειας, για την ανάδειξη 
του θέματος. Αυτό το στοιχείο 
είναι το πιο σημαντικό που 
πρέπει να κρατήσουμε. 

13 december

αποσπάσματα από το xupolutotagma.squat.gr, σχετικά με το στρατοδικείο Κορωναίου

Η υπόθεση Κορωναίου να 
αποτελέσει τον επιταχυντή για 

την εξέλιξη των διεργασιών εντός 
του αναρχικού/αντιεξουσιαστικού 

χώρου, για μεγαλύτερη 
παραγωγή αντιμιλιταριστικού 

λόγου και δράσεων, 
περισσότερης εναντίωσης στο 

θεσμού του στρατού και ακόμα 
μαζικότερη παραγωγή δηλώσεων 

ολικής άρνησης στράτευσης 
(είτε ατομικών, είτε συλλογικών).



fasistas up fasistas down
Νομίζουν οι ναζήδες πως όσα κάνουνε, περνάνε στη ζούλα. Πως είναι άτρωτοι και πως κανείς δεν 

ξέρει για αυτούς τίποτα. Πως θα μένουν αναπάντητα όσα κάνουν στα σκοτάδια της νύχτας, σε 
συνεργασία με το κράτος, απέναντι σε όσους δε χωράνε στον ολοκληρωτικό κόσμο που ονειρεύονται. 

Σας γελάσανε…

Σήμερα στα Γιάννινα, εντοπίστηκε γνωστός χρυσαυγίτης, με δράση στην Ελευσίνα (όπου κατοικεί), 
αλλά και στην Αθήνα. Στολισμένος και με ύφος πολλά βαρύ, κυκλοφορούσε με τη φαμιλιά στην πόλη. 

Όταν επέστρεψε στο παρκαρισμένο του ταξί, βρήκε τα λάστιχα ξεφούσκωτα. Αίφνης τον πλησίασαν 
αντιφασίστριες και αντιφασίστες, προσφωνώντας τον με το όνομα του, ζητώντας του τα ρέστα για τις 

ναζιστικές του δραστηριότητες στην αθηναϊκή μητρόπολη. Προφανέστατα, αρνήθηκε τη συμμετοχή 
του και ζήτησε να αφεθεί να απομακρύνει το όχημα, επικαλούμενος 

τη γυναίκα και το μικρό του παιδί.

Η κινηματική ηθική συγκρούστηκε με το μίσος μας για τους ναζί.

Επιλέξαμε να μην του επιτεθούμε και τον εκδιώξαμε από το αμάξι 
ξεκαθαρίζοντας του πως μόνο η γυναίκα του θα μπορούσε να πάρει 
το αμάξι. Όμως αυτός πλησίασε το πορτ-μπαγκάζ, επιμένοντας ότι 

είναι άσχετος, επιζητώντας να βγάλει την τρόμπα για να φουσκώσει 
τα λάστιχα. Από εκεί έβγαλε ένα παλούκι με τυλιγμένη σημαία πάνω, 
για να στηρίξει το πορτ-μπαγκάζ, μιας και η ΚΥΠ δε βγάζει κονδύλια 

για ανταλλακτικά…

Του πήραμε τη σημαία από τα χέρια και διαπιστώσαμε πως ήταν μια 
σημαία των SS!!! Πλέον, τίποτα δεν μπορούσε να συγκρατήσει την 
οργή μας…Το νοσοκομείο ήταν ο επόμενος σταθμός της τριήμερης 

οικογενειακής εκδρομής στην όμορφη ηπειρωτική πρωτεύουσα…

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ελλιπή ενημέρωση που έχουν τα 
μέλη των ναζιστικών συμμοριών, από τα στελέχη τους. Ξεχνάνε, 

φαίνεται, την πανωλεθρία τους στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων 
(14-03-2009), το ξεθεμελίωμα των γραφείων τους στο 

Αγρίνιο (17-09-2011) και τις ξυλοεπαφές 3ου τύπου στην Άρτα 
(13-07-2011 – μνημόσυνο Ζέρβα).

ΦΑΣΙΣΤΕΣ 
ΔΕ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ, 

ΣΑΣ ΨΑΧΝΟΥΜΕ…

Γιάννινα 29-10-2011

το ψαρέψαμε και το 
αναδημοσιεύουμε από το:

http://athens.indymedia.org/
front.php3?lang=el&article_

id=1349245



Υπάρχει ένα επιχείρημα που ακούγεται συχνά, 
ενάντια στην κινηματική αντιβία. Ότι δηλαδή οι 
συγκρούσεις με τους φασίστες είναι μια βεντέτα 
μεταξύ ακραίων συμμοριών. Αυτή είναι μια 
εύκολη προσέγγιση που προσπαθεί να επιτύχει 
τρεις στόχους: α) να υπονοήσει ότι οι δυναμικές 
ενέργειες δεν είναι κομμάτι των κινηματικών 
πρακτικών, αποκρύπτοντας τη σημασία της 
μαχητικότητας και των ταξικών συγκρούσεων 
στην εξέλιξη της ιστορίας, β) να κατευθύνει τις 
αντιστάσεις μας στον ανώδυνο, για την εξουσία, 
δρόμο της μεσολάβησης, θέλει έτσι να εκτονώσει 
την αυτενέργεια και την αυτοοργάνωση, 
κατευθύνοντας μας στους θεσμούς (αντιρατσιστική 
νομοθεσία, «ευαισθητές» ΜΚΟ), γ) να επιβάλλει 
την άποψη ότι αν κάτι δεν συμβαίνει εντός των 
ορίων του οπτικού μας πεδίου, τότε αυτό δεν 
συμβαίνει γενικώς, να αποστασιοποιήσει δηλαδή 
τους μελλοντικούς δέκτες φασιστικής βίας, από 
όλους αυτούς που την δέχονται απροκάλυπτα 
σήμερα (μετανάστες, αντιεξουσιαστές, απόκληροι).

Η κινηματική αντιβία πρέπει να έχει μέσα της 
τον κόσμο τον οποίο θα φτιάξουμε. Άρα, 
για τον αυριανό κόσμο χωρίς ειδικούς και 
διαμεσολαβητές, όπου θα θριαμβεύει η ισοτιμία 
πρέπει να παλεύουμε και να αντιστεκόμαστε με 
αυτά τα χαρακτηριστικά από σήμερα. Οπότε, η 
άσκηση της αντιβίας είναι δουλειά όλων, ανδρών-
γυναικών, ντόπιων-μεταναστών, χειρονακτών-
διανοητικών εργατών. Άλλωστε, «ούτε ακόμα και 
οι νεκροί δεν θα είναι ασφαλείς από τον εχθρό, 
εάν αυτός νικήσει. Και αυτός ο εχθρός δεν έχει 
σταματήσει να νικά.»*.

Αν κάποιος επικαλείται την άμυνα απέναντι 
στην φασιστική βία και δεν οργανώνει την 
κινηματική αντιβία, είναι εξίσου προβληματικό 
με τη στάση κάποιου που αφιερώνει όλες του 
τις δυνάμεις στην καταγγελιολογία και στην 
αντιπαράθεση μέσω επιχειρημάτων. Από την 
άλλη, προβληματικό είναι να εξασκεί κάποιος 
την κινηματική αντιβία και να μην μπορεί να την 
τεκμηριώσει κοινωνικά ή να την υπερασπιστεί 
από αυτούς που θέλουν να αλλοιώσουν τα 
περιεχόμενά της.

Ένα σχόλιο για τη βία

*Walter Benjamin, Θέσεις για τη φιλοσοφία της 
ιστορίας, 1940

Το περιστατικό που αναπαράγουμε στην δίπλα σελίδα έγινε η αφορμή για να συζητήσουμε και 
να καταθέσουμε την άποψή μας για τη βία. Είμαστε από τους ανθρώπους που πολλάκις έχουμε 
γράψει σε τοίχους «τσακίστε τους φασίστες» και που με μαχητικές διαδηλώσεις επιχειρήσαμε 

(άλλες φορές με επιτυχία και άλλες όχι) να ανακόψουμε φασιστοσυνάξεις. 

Είναι κάτι παραπάνω από γνωστό ότι το φασιστικό 
μοντέλο κοινωνικής οργάνωσης  δεν επιδιώκει 
να εγκαθιδρυθεί κυρίως με την πειθώ, αλλά με 
την επιβολή δια της ωμής βίας. Για τους φασίστες 
η βία είναι το κυρίαρχο κομμάτι της δράσης τους 
στην προσπάθειά τους να ιεραρχήσουν καθολικά 
τις ζωές των υποκειμένων. Αντίθετα, για εμάς η 
βία είναι ένα ακόμα μέσο για να υπεραμυνθούμε 
τις δομές, τα εγχειρήματα και τις σχέσεις που 
χτίζουμε, αναγνωρίζοντας τους εαυτούς μας σαν 
κομμάτι εκείνων που μάχονται για την ανατροπή 
ενός κόσμου ανισοτήτων.

Η άσκηση της φασιστικής βίας προς όποιον 
δεν χωράει στα καλούπια τους δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με καταγγελιολογία. Η δική μας 
αντιβία έρχεται πάντα ως αυτοάμυνα απέναντι 
στην υφιστάμενη πρωταρχική βία των φασιστών. 
Θα ήταν όμως κουτό να περιμένει κανείς 
καρτερικά να του ασκηθεί η φασιστική βία για 
να ανταπαντήσει. Είμαστε υποχρεωμένοι ως 
κίνημα, να μεριμνούμε και να οργανωνόμαστε, 
ώστε να αποτρέψουμε κάθε πιθανή ενδυνάμωση 
των φασιστών. Έτσι λοιπόν, πέρα από το να 
αποδομούμε την φασιστική επιχειρηματολογία, 
πρέπει να φροντίζουμε και για την έκφραση την 
κινηματικής αντιβίας.

Φυσικά, η κινηματική αντιβία οφείλει να 
εμπεριέχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που 
διαφοροποιούν εμάς από τους εχθρούς της 
ελευθερίας (είτε αυτή είναι εντεταλμένοι ένστολοι 
κράτους και αφεντικών, είτε είναι ναζί). Με αυτήν 
την έννοια ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα και οι 
πράξεις μας δεν μπορούν να μην διακατέχονται 
από τη ηθική μας. Οφείλουμε να ασκούμε την 
αντιβία μας αποφεύγοντας να γίνουμε σαν τους 
εχθρούς μας. Ορθά λοιπόν, έπραξαν αυτοί που 
«περιποιήθηκαν» τον φασίστα της διπλανής 
σελίδας, με το να σεβαστούν (καταρχήν) την 
παρουσία της γυναίκας του και του παιδιού του. 
Δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς, δεν έχουμε τα ίδια 
κίνητρα με αυτούς, δεν πρόκειται να γίνουμε ίδιοι 
με αυτούς! 

με αφορμή μια δημοσίευση στο internet!



Σάββατο 15 Οκτώβρη 2011, περίπου 9 το βράδυ. Μεταξύ των αντιφασιστών της 
πόλης διαδίδεται ένα άσχημο νέο. Ένα τσούρμο από πιτσιρικάδες, όχι παραπάνω από 
16 χρονών, προετοιμάζεται στην πλατεία Πάργης, για να κινηθεί προς την κεντρική 
πλατεία, με άσχημες διαθέσεις. Θέλουν, λέει, να επιτεθούν στους πακιστανούς εργάτες 
που κάθονται στα παγκάκια της πλατείας. Η άμεση αντίδραση συντροφισσών και 
συντρόφων προλαβαίνει την επίθεση στη γέννησή της. Η αντίδραση αυτή δέχεται 
μάλιστα και τη θετική λεκτική στήριξη δεκάδων άλλων μαθητών/τριων που είναι 
αυτόπτες μάρτυρες και χρησιμοποιούν την πλατεία ως τόπο συνάντησης. Δεν 
αποτελούσε κάποια σοβαρή απειλή σε επίπεδο βίας, αυτό άλλωστε φάνηκε και από 
την σβελτάδα με την οποία εξαφανίστηκε ο κύριος όγκος των πιτσιρικάδων μόνο 
και μόνο που είδανε ελάχιστους συντρόφους να καταφθάνουν. Αποτελεί όμως ένα 
ανησυχητικό σημάδι για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι νέοι αντιλαμβάνονται τον 
κόσμο γύρω τους. Δε θέλουμε να χρηστούμε αυτόκλητοι προστάτες των μεταναστών, 
μιας και οι ίδιοι έχουν αποδείξει με τους αγώνες τους, ότι μπορούν εξαίσια να 
αμυνθούν και να ανταπαντήσουν στη βία μπάτσων και φασιστών. Ό,τι κάνουμε, 
το κάνουμε ως δικιά μας συμβολή ενάντια στη βαρβαρότητα αυτού του κόσμου. 
Όμως, θα θέλαμε να καταθέσουμε κάποιες απορίες μας σχετικά με τα κίνητρα τέτοιων  
πιτσιρικάδων, μιας και σε 3-4 από το τσούρμο -που προλάβαμε να ακινητοποιήσουμε- 
τους τα είπαμε ένα χεράκι. 

Επίσης θέλουμε να τους καλέσουμε να στοχαστούν πάνω σε αυτές τις ερωτήσεις, 
μιας και το ελαφρυντικό της νεότητας δεν πιάνει τη δεύτερη φορά…

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΤΗ ΜΑΘΗΤΗ

1) Είχανε ποτέ κάποιον/α στο κοντινό τους περιβάλλον 
που ήτανε μετανάστης; Πως νιώθανε όταν ο μακρινός 
συγγενής από τη Μελβούρνη έστελνε δώρα και ο 
παππούς από το Ντίσελντορφ έστελνε μάρκα για τα 
γενέθλια τους;

2) Στα χωριά τους, στη διάρκεια των πανηγυριών, λένε 
τραγούδια της ξενιτιάς; Πως αντιμετωπίζουν όλους 
όσους έχουν συγγενείς στην ξενιτιά;

3) Τα χωριά Λιγγιάδες, Ασπράγγελοι και Μουσιωτίτσα, 
που τα κάψανε οι γερμανοί ναζί με τους έλληνες 
συνεργάτες τους, ξέρουν κατά που πέφτουν;

4) Γνωρίζουν ότι το 1/3 των κατοίκων της πόλης στην 
οποία ζούνε, εξοντώθηκε από τους φασίστες κατά τη 
διάκεια του 2ου παγκοσμίου πολέμου; Αναφερόμαστε, 
προφανώς, στους εβραϊκής θρησκείας συντοπίτες μας.

5)Τι έχουνε να πούνε για τους έλληνες μετανάστες που 
κατά καιρούς έχουν δολοφονηθεί από νεοναζί στη 
γερμανία;

Σε ελλάδα-πακιστάν-γερμανία-αλβανία
Ο εχθρός είναι ο φασισμός, τ’ αφεντικά, οι τράπεζες, τα υπουργεία

united against fascism



6) Ο εισαγγελέας και ο μπάτσος που διαλύσανε την κατάληψη του σχολείου τους, ξεχνάνε ότι 
μιλάνε ελληνικά;

7) Ξεχνάνε ότι τις ανατιμήσεις και τις αυξήσεις στο νερό, το ρεύμα και τα βασικά προϊόντα τις 
αποφασίσανε εταιρίες και κυβερνήσεις που μιλάνε ελληνικά;

8) Μήπως τα σχολικά βιβλία καθυστερήσανε να παραδοθούν, επειδή κάποιοι μετανάστες 
κατεδαφίσανε τα τυπογραφεία που συνεργάζονται με τον ΟΕΔΒ και το Υπουργείο Παιδείας;

9) Το επόμενο σπίτι που θα κατασχεθεί στη γειτονιά τους, θα κατασχεθεί από ελληνική τράπεζα 
ή από πακιστανό εργάτη;

10) Αφού στο δημόσιο δε δουλεύουνε μετανάστες, πως γίνεται να πέφτουν οι μισθοί και να 
γίνονται απολύσεις;

11) Αυτού που του στερήσανε το ψωμί και το νερό, θα τον κατηγορήσουν για κλέφτη εάν πάει 
να απαλλοτριώσει ένα σούπερ-μάρκετ για να καταφέρει να ζήσει;

12) Γνωρίζουνε ότι οι άνθρωποι μπορούσαν ως και πριν 150-200 χρόνια να πηγαίνουν όπου 
θέλουν πάνω στη γη, χωρίς να τους εμποδίζουν σύνορα, βίζες, διαβατήρια, συνοριοφύλακες;
 
13) Τι πιστεύουνε ότι θα έκαναν οι μπάτσοι απέναντι σε μαθητές που διαδηλώνουν, ανέργους 
που διεκδικούν αξιοπρεπή ζωή, απολυμένους που καταλαμβάνουν τα εργοστάσια, αστέγους 
που κατεβάζουν τις τζαμαρίες τραπεζών, μεταναστών που διεκδικούν την κατάργηση των 
συνόρων;
 
14) Γνωρίζουν ότι η εκκλησία είναι ο νούμερο 1 ιδιοκτήτης ακινήτων στην ελλάδα; Πόσα από 
αυτά τα ακίνητα (σπίτια ή χωράφια) έχουν παραχωρηθεί για την κάλυψη βιοτικών αναγκών και 
πόσα έχουνε γίνει σύνθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα για να τα επενδύουν στα χρηματιστήρια;

15) Στη δουλειά των γονιών τους, ποιος φταίει που δεν τους κολλάνε ένσημα;

16) Με τόση ανεργία, δε είναι βλακώδης η στάση τους, μιας και πολύ πιθανά θα πάνε οι ίδιοι 
μετανάστες;

Θεόδωρος Βουλγαρίδης
δολοφονήθηκε 
στο Μόναχο στις 15/06/2005
από τα διπλανά μπουμπούκια

Μπεάτε Τσάπε - Ούβε Μπόνχαρντ - Ούβε Μούντλος
Mέλη της ναζιστικής γκρούπας NSU. Από το 2000 εως 
το 2006, έχει αποδειχτεί ως τώρα,  είχαν σκοτώσει 
8 Τόυρκους και 1 Έλληνα μετανάστη. Σε 6 από τις 
δολοφονίες τους παρευρισκότανε νεοναζί-μπάτσος της 
Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος. Τους ψάχνανε, 
λέει, από το 1998... Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον 
Νοέμβρη που μας πέρασε και συνεχίζεται η έρευνα... 



Την Παρασκευή 18/11/2011, μεικτό κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. και της Δημοτικής 
Αστυνομίας, συνέλαβε μετανάστες μικροπωλητές και τους απήγγειλε κατηγορίες για 

παρεμπόριο. Οι συγκεκριμένοι μικροπωλητές -σενεγαλέζοι μετανάστες- ήταν από 
αυτούς, που πέρυσι το Δεκέμβρη είχαν κατέβει σε απεργία πείνας διεκδικώντας τα 

δεδουλευμένα τους απο τα θερμοκήπια Τζαρτζούλη. Μετά από σκληρό αγώνα είχαν 
πετύχει την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. 

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά από επιθέσεις δημοτόμπατσων σε βάρος 
μικροπωλητών -ιδιαίτερα εναντίον μεταναστών- κάνοντας σαφές ότι πρόκειται 

για πολιτική επιλογή τόσο σε κεντρικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Προσφάτως, 
στην Αθήνα συνεργεία του δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με διμοιρίες ΜΑΤ, 

ξυλοκόπησαν και συνέλαβαν μικροπωλητές μπροστά στα μάτια του δημάρχου Καμίνη 
στην ευρύτερη πειοχή των Προπυλαίων. Ενώ και στην πόλη μας, οι νταήδες της 

δημοτικής αστυνομίας ξυλοκόπησαν κινέζα μικροπωλήτρια στην πλ. Μαβίλη, τον 
περασμένο Ιούλιο.

Οφείλουμε να αντισταθούμε απέναντι στις βαρβαρότητες του αναβαθμισμένου σώματος 
της Δημοτικής Αστυνομίας στην πόλη των Ιωαννίνων, μιας και ο ρόλος του είναι 

ξεκάθαρος. Όσο κι αν κάποιοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι δεν είναι μπάτσοι, 
αλλά απλοί «υπάλληλοι», «φίλοι» του πολίτη, τόσο επιβεβαιώνεται με το πέρασμα 

του χρόνου, ότι πρόκειται απλώς για ακόμα ένα σώμα ωμής καταστολής. Το οποίο  
σταδιακά στρέφεται ενάντια σε όλο και μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας, μόνο του ή 

σε συνεργασία με την αστυνομία. 

Οι πολιτικοί προϊστάμενοι της δημοτικής αστυνομίας (ουσιαστικά η δημοτική αρχή), 
που θέλουν να αυτοαποκαλούνται και αριστεροί, φανερώνουν το άκρως ρατσιστικό και 
αντιμεταναστευτικό τους πρόσωπο, αφού προσπαθούν να αποκόψουν τους μετανάστες 

από τις λίγες πηγές βιοπορισμού που διαθέτουν στο σύγχρονο ρατσιστικό ελληνικό 
κράτος. Αυτό αποτελεί μια στρατηγική εξόντωσης με οικονομικά μέσα. Συγχρόνως, 
προσπαθούν να πείσουν τη γιαννιώτικη κοινωνία, ότι για την πτώση του τζίρου και 
το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων της πόλης φταίνε οι μικροπωλητές και οι 

μετανάστες. Ενώ, όλα αυτά είναι απόρροια του τρόπου λειτουργίας του φιλελεύθερου 
καπιταλισμού και των οικονομικών μέτρων, τα οποία οδηγούν και στην πτώση της 

αγοραστικής δύναμης. 

Απέναντι στην ωμή επίθεση που δέχονται οι μικροπωλητές από την τριπλή συμμαχία 
εμπόρων-δήμου-μπάτσων, 

να αντιτάξουμε την αλληλεγγύη μας 
και την αυτοοργάνωση των αντιστάσεών μας!

Την παρασκευή 25/11/2011, ύστερα 
από κάλεσμα του antifa-i, μετανάστες 
μικροπωλητές και αλληλέγγυοι, 
συγκεντρωθήκαμε κάτω από τα γραφεία της 
δημοτικής αστυνομίας Ιωαννίνων με αφορμή 
τα περιστατικά βίας από τους δημοτόμπατσους 
ενάντια στους μικροπωλητές. Το κείμενο και 
οι φωτό είναι από την παρέμβαση. Υπεύθυνος 
αντιδήμαρχος για τη δημοτική αστυνομία είναι 
ο πασόκος Δημ. Νάστος, πρώην πρόεδρος 
του εργατικού κέντρου, από όπου και 
παραιτήθηκε για να αναλάβει στο δήμο...
Τύφλα να έχουν οι ρατσιστές...


