ANTIFA BASE
σκέψεις ενάντια στη σχολική μηχανή από αντιφασιστική σκοπιά - τεύχος 9 - οκτώβρης/νοέμβρης 2012
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έκδοση της αντιφασιστικής συνέλευσης
AUTONOME ANTIFA

για ηλεκτρονική επικοινωνία

autonome.antifa@yahoo.com
Άλλη μία σχολική χρονιά ξεκίνησε, σε ένα περιβάλλον που κάτι χρυσά αυγά φαίνεται
να μονοπωλούν το ενδιαφέρον στο δημόσιο λόγο. Είναι λέει κάτι πολύ σκληρά αγόρια,
γνήσιοι απόγονοι των σπαρτιατών όλοι τους, έτοιμοι να καθαρίσουν τις γειτονιές από
τους «λαθραίους», ικανοί να λύσουν τα προβλήματα του έλληνα πολίτη. Τέτοια παπατζιλίκια πουλάνε στα media (social και μη) οι υπερήρωες του youtube, και οι επίδοξοι
μιμητές της νεοναζιστικής μπατσοσυμμορίας ξεφυτρώνουν από δω κι από κει. Τα προαύλια των σχολείων δεν αποτελούν εξαίρεση…
Κάπως έτσι σκάει μύτη και το antifa base, έτοιμο να μοιραστεί σε μερικές δεκάδες λύκεια της Αττικής για τρίτη χρονιά σερί, και τη βασική του φιλοδοξία να παραμένει στο
ακέραιο: να γνωρίσει και να ενθαρρύνει τους αντιφασίστες και να κάνει τους -wanna
be- κασιδιάρηδες να λουφάξουν• είναι δύο μαθητικές φιγούρες που συμβιώνουν καθημερινά και πρέπει η μεταξύ τους έχθρα να ενισχυθεί. Δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό
κάποιος να λέει δημόσια ρατσιστικές μαλακίες, άλλος να θέλει να δηλώσει μπατσοσχολή, συμμαθητές μας να κυκλοφορούν με εθνόσημα και άλλα πατριωτικά σύμβολα.
Η βαρβαρότητα καλπάζει και η αντίδραση στην επέλασή της ξεκινάει από τέτοια (φαινομενικά ασήμαντα) πραγματάκια.
Θέλουν να μας πείσουν ότι είμαστε ανίκανοι να τα βάλουμε με αυτούς που προσπαθούν να μας εξαθλιώσουν ακόμα περισσότερο, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι το παιχνίδι
ακόμα παίζεται. Και αυτό γιατί γνωρίζουμε φιγούρες που αηδιασμένοι από τα σκατά
που παίζουν γύρω τους, είναι διατεθειμένοι να κάνουν πολλά. Κάπως έτσι οι τοίχοι των
γειτονιών γεμίζουν αντιφασιστικά συνθήματα, ντόπιοι και μετανάστες κατεβαίνουν μαζί
στο δρόμο και τα φασιστάκια καταλήγουν στο μέρος που τους αξίζει• στο νοσοκομείο…
Εμείς θα τα λέμε και από κοντά, το ραντεβού στις εισόδους των σχολικών κελιών ισχύει κανονικά.

edito

τa καρέ της mνήμης

ΠΟΡΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ANTIFA 2005
4 ÓÅÐÔÅÌÂÑÇ 2004. ÅËËÇÍÅÓ ÊÁÉ ÅËËÇÍÉÄÅÓ ÎÅ×ÕÍÏÍÔÁÉ ÓÔÏÕÓ ÄÑÏÌÏÕÓ ÅÊÅÉÍÇ ÔÇ ÍÕ×ÔÁ
ÊÁÉ ØÁ×ÍÏÕÍ ÃÉÁ ÅÊÄÉÊÇÓÇ ×ÔÕÐÙÍÔÁÓ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ÁËÂÁÍÏÕÓ ÓÔÇΝ ÐËÅÉÏØÇÖÉÁ, ÌÅÔÁ
ÁÐÏ ÔÏÍ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÉÊÏ ÁÃÙÍÁ ÅËËÁÄÁÓ - ÁËÂÁÍÉÁÓ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΕΡΔΙΣΕ Η ΑΛΒΑΝΙΑ. ΕΙΝΑΙ Η
ΣΤΙΓΜΗ ÁÕÔÇ, ÐÏÕ Ç ÅËËÇÍÉÊÇ ÊÏÉÍÙÍºÁ ÈÅËÇÓÅ ÌÅ ÔÏÍ ÐÉÏ ÑÁÔÓÉÓÔÉÊÏ ÊÁÉ ÂÉÁÉÏ ÔÑÏÐÏ ÍÁ
ÕÐÅÍÈÕÌΙÓÅÉ ÓÔÏÕÓ ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÓ ÅÑÃÁÔÅÓ ÔÇÓ ÔÇΝ ÔÁÎÉÊÇ ÔÏÕÓ ÈÅÓÇ.

ÓÅÐÔÅÌÂÑÇÓ 2005. ÅÍÁ ×ÑÏÍÏ ÌÅÔÁ. ÄÉÁÄÇËÙÓÇ ÌÍÇÌÇÓ ΓΙΑ ÔÏ ÐÏÃÊÑÏÌ ÔÏÕ ÐÅÑÁÓÌÅÍÏÕ
ÓÅÐÔÅÌÂÑÇ. ÁÍÔÉÖÁÓÉÓÔÅÓ ÊÁÉ ÁÍÔÉÖÁÓÉÓÔÑÉÅÓ ÊÁÔÅÂÁÉÍÏÕÍ ÓÔÏ ÄÑÏÌÏ ÍÁ ÖÙÍÁÎÏÕÍ ÃÉÁ
ÏËÁ ÁÕÔÁ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÅ ÂÁÑÏÓ ÔÙÍ ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ ÅÑÃÁÔÙÍ ÔÇ ÍÕ×ÔÁ ÅÊÅÉÍÇ, ÏÐÙÓ ÊÁÉ ÁËËÅÓ
ÍÕ×ÔÅÓ. ÍÁ ÄÅÉÎÏÕÍ ÐÙÓ ÌÐÏÑÅÉ ÊÁÍÅÉÓ ÍÁ ÏÑÃÁÍÙÈÅÉ ÅÍÁÍÔÉÁ ÓÔÏ ÑÁÔÓÉÓÌÏ ÊÁÉ ÔÇ ÂÉÁ ÐÏÕ
ÔÏÍ ÓÕÍÏÄÅÕÅÉ. ÃÉÁÔÉ ÅÉÍÁÉ ÁÍÁÃÊÁÉÏ Ç ÓÕËËÏÃÉÊÇ ÊÁÉ ÔÁÎÉÊÇ ÌÁÓ ÌÍÇÌÇ ÍÁ ÌÅÔÁÔÑÅÐÅÔÁÉ ÓÅ
ÁÍÔÁÃÙÍÉÓÔÉÊÅÓ ÐÏËÉÔÉÊÅÓ ÐÑÁÎÅÉÓ.

PLANET ZOO

Σκούπα στους
μπάτσους

Πρέπει να υπήρξε κάποιο
(απροσδιόριστο) χρονικό σημείο στην ανθρώπινη ιστορία
που κάποιος είπε στους μπάτσους πως επειδή δεν έχουν
χιούμορ πρέπει να το ρίξουνε
στην (ανέμπνευστη) ειρωνία.
Στα πλαίσια, αυτά, η επιχείρηση σκούπα που έγινε γνωστή
ως «Ξένιος Δίας» αποτελεί
εξαιρετικό παράδειγμα του
εγχώριου μπατσικού εξυπνακισμού. Δανειζόμενη το όνομα
της από το γνωστό αρχαιολατρικό κλισέ που μαθαίνουμε
στο σχολείο, σύμφωνα με το οποίο η ελλάδα ήταν ανέκαθεν
«η-πιο-φιλόξενη-χώρα-του-κόσμου»˙ επανέφερε από την
πίσω πόρτα το παλιό κακό ανέκδοτο σύμφωνα με το οποίο
«οι-έλληνες-δεν-είναι-ρατσιστές-αλλά-τους-κάνουν-οι-ξένοι».
30.000 προσαγωγές και 3000 συλλήψεις (1 προς 10 – περίεργη ποσόστωση, αλήθεια…) από τον Έβρο μέχρι την πλατεία Βάθης το διάστημα Αύγουστος – Οκτώβρης, ήρθαν να
χαϊδέψουν παρηγορητικά τις πλάτες και κοιλιές της εγχώριας λεβεντιάς, οι οποίες στενάζανε από το βάρος των χιλιάδων μεταναστών που τις τάιζαν με την τσάμπα εργασία τους,
εδώ και δυο δεκαετίες. Κατά τα άλλα ας μην μπερδεύεται
κανείς: η επιχείρηση «Ξένιος Δίας» είναι μια μπάτσικη
σκούπα, βίαιη και κανιβαλική σαν όλες τις άλλες. Στο
όνομα της υποτιθέμενης «εγκληματικότητας» και της «παράνομης εισόδου», έχει σαν σκοπό να κρατά τους μετανάστες

στον πάτο, την εργασία τους
όσο πιο υποτιμημένη γίνεται
και τον (ξεπεσμένο, πρώην νεόπλουτο) εθνικό κορμό, ικανοποιημένο που υπάρχει κάποιος
άλλος σε χειρότερη μοίρα από
τον ίδιο.

ΥΓ1: Το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης και η ηγεσία της Ελ.Ασ.
έχουν ως διακηρυγμένο στόχο
και την αποτροπή εισόδου μεταναστών από τη Συρία. Άσχετα αν κάτι τέτοιο αποτελεί βασικό σκοπό τους ή όχι (και χωρίς
να ισχυριζόμαστε ότι θα πρέπει
να παίρνουμε τις μετρητοίς όσα διακηρύσσουν οι μπάτσοι)
είναι γεγονός πως βλέπουν πιο μακριά από τον μέσο εγχώριο ρατσιστή. Για τη σχέση ελληνικού ρατσισμού, δημόσιας
τάξης και εξωτερικής πολιτικής είχαμε μιλήσει παλιότερα και
θα μιλήσουμε ξανά στο σύντομο μέλλον. Για την ώρα μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο «Διδάγματα από την αιγυπτιακή
εξέγερση» που βρίσκεται στη σελίδα autonomeantifa77.
wordpress.com
(ψιλοάσχετο) Υ.Γ2. Επειδή τα τελευταία χρόνια έχει γίνει επέλαση αστυνομικών σειρών και ταινιών με κεντρικούς ήρωες
κάτι απίθανους, «ακριβοδίκαιους», «ηρωικούς» μπάτσους…
η antifa στα πλαίσια μια νέας πολιτιστικής επανάστασης θα
προωθήσει το σύνθημα: ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΦΑΝΤΑΣΙΑ - ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΜΠΑΤΣΟΥΣ. Πείτε το και στους φίλους σας.

Μια απαγορευμένη διαδήλωση
από απαγορευμένους εργάτες

Μουσουλμανικής Ένωσης Ελλάδας η οποία διαχωρίστηκε
πλήρως από τη διαδήλωση. Τον σεβασμό μας.

Διχάλα
στους φασίστες

Την Κυριακή 30 Σεπτέμβρη κάποιες χιλιάδες μουσουλμάνοι διαφόρων εθνικοτήτων και πολιτικών πεποιθήσεων,
επιχείρησαν να διαδηλώσουν στην Ομόνοια, ενάντια στην
ισλαμοφοβική ταινία «Η αθωότητα των μουσουλμάνων». Η
διαδήλωση απαγορεύτηκε από τους μπάτσους με αποτέλεσμα το ξέσπασμα επεισοδίων ανάμεσα σε διαδηλωτές και
ΜΑΤ. Βιάστηκαν, τότε, οι έλληνες να μιλήσουν για ανορθολογικούς, φονταμενταλιστές μουσουλμάνους που άμα πεις
κάτι για τον Μωάμεθ, τους πατά το κουμπί και τρελαίνονται.
Φυσικά, τα πράγματα δεν είναι τόσο γραμμικά. Γιατί κι εμείς
απ’ τη μεριά μας ξέρουμε κάτι λίγα: πως, πχ, τα ντόπια και
πλανητικά αφεντικά όταν λένε «μουσουλμάνοι» εννοούν «εργάτες». Πως αυτό ενάντια στο οποίο διαδηλώνει
το μουσουλμανικό προλεταριάτο δεν είναι κάποια ταινία
αλλά οι 30.000 προσαγωγές του «ξένιου δία», τα μαχαιρώματα της χρυσής αυγής, τα μεροκάματα πείνας, οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι των δυτικών που τους ξερίζωσαν από
τα σπίτια τους. Κατά τα άλλα οι προλετάριοι που συγκρούστηκαν με τους μπάτσους στην Ομόνοια και στις εξεγερμένες πτέρυγες των φυλακών Κορυδαλλού, εισέπραξαν την
τιμητική κατακραυγή των ντόπιων ρατσιστών, κομματιού
της αριστεράς (η οποία το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να
χαϊδολογιέται με τους φασίστες στις «αγανακτισμένες» πλατείες και να περιφέρει τον επιτάφιο της ΓΣΕΕ) ακόμα και της

Φωτογραφία από τον
«στρατό της Χ.Α.» (έτσι την
βρήκαμε στο ίντερνετ, στη
σελίδα της εφημερίδας
«ΤΑ ΝΕΑ»- έτσι την παραθέτουμε). Στην φωτογραφία αυτή θα θέλαμε να
επιστήσουμε την προσοχή
στον ακροδεξιό κύριο του
οποίου η στρατιωτική βερμούδα (ίδιου χρώματος
και μοτίβου με τα παντελόνια των υπολοίπων αλλά… βερμούδα) και ΠΑΝΤΟΦΛΑ
(!) κλέβει την παράσταση. Και επειδή είμαστε άνθρωποι
που (σύμφωνα με τους εχθρούς μας) η φαντασία μας οργιάζει, φέραμε στο μυαλό μας τον εξής διάλογο: -«Λοιπόν,
αύριο που θα πάμε να κάνουμε ναζάκια στους μπάτσους θα
φοράμε όλοι τα ίδια για να δείχνουμε οργανωμένοι» -«Εγώ
παιδιά ζεσταίνομαι. Δε μπορώ με τις παραλλαγές και τις
αρβύλες. Άσε που θέλω να πάω και για μπάνιο μετά».
Φωτό από τα λάφυρα που
αρπάξανε σύντροφοι αντιφασίστες από τη Βέροια,
όταν ο «τομέας Χ.Α Θεσσαλονίκης.» έσκασε στην πόλη
τους. Για τις ΚΛΩΤΣΙΕΣ που
μάζεψε ο «στρατός» της Χ.Α.
στη Βέροια μπορείτε να διαβάσετε στο κείμενο «Παιδιά συγνώμη, προεκλογικά
ήρθαμε» στη σελίδα www.
antifascripta.net.

antifa chat

Prosoxi anagnostes! Opos
tha paratirisate, se afto to
chat kanenas den vrizei
kanenan, oloi ferontai stous
sunomilites tous sxedon
anthropina, oloi vriskonati
entos thematos kai sxedon
oloi simfonoun. Opote
afto to chat einai profanos
pseftiko, alli mia ipouli
prospatheia ton antifadon
na perasoun tis anthelinikes
tous apopseis, sas to leme
na to kserete!

oxi_alli_via: Εντάξει, έχουμε ξεφύγει τελείως!
o!_ti_skliros_kosmos_mpampa!: Τι σε προβληματίζει αγόρι μου; Μοιράσου το με τους
υπόλοιπους… αφού ξέρεις ότι τα chat υπάρχουν για να λύνουν τα προβλήματα του κοσμάκη… : p
oxi_alli_via: Στην αρχή έβλεπα τη χρυσή
αυγή ν’ ανεβαίνει κι έλεγα «έλα μωρέ, μηντιακό κόλπο είναι, φούσκα που σε λίγο θα ξεφουσκώσει». Όχι μόνο δεν έπεσαν τα ποσοστά της
στις δεύτερες εκλογές, αλλά τώρα ακούω και
μέρα παρά μέρα να κυκλοφορούν κάτι τύποι
με μαύρα μπλουζάκια και παντελόνια παραλλαγή και να κάνουν καφρίλες σε όλη την Ελλάδα!
i_ellas_stous_ellines: Ε όχι και καφρίλες…
Εγώ νομίζω ότι κάνουν τη δουλειά που θα
έπρεπε να κάνει η αστυνομία και οι πολιτικοί
αυτής της χώρας, αν δεν ήταν όλοι τους τόσο
διεφθαρμένοι. Άλλωστε αυτό που κάνουν είναι
να ελέγχουν αν οι μετανάστες είναι νόμιμα στη
χώρα και, αν είναι παράνομοι να τους τιμωρούν, αν είναι νόμιμοι να τους λένε ότι αυτή η
χώρα δεν τους χωράει άλλο και να παν από
κει που ’ρθανε.
oxi_alli_via: Τι λε ρε φίλε! Έτσι γίνονται οι
έλεγχοι; Μαχαιρώνοντας από δω κι από κει και
ορμώντας σε πανηγύρια που συγκεντρώνεται
πολύς κόσμος σαν αγέλες;
o!_ti_skliros_kosmos_mpampa!: Κάτσε
γιατί έτσι που τα λες πρέπει να κλειδωθούμε

Ακροδεξ
… my
όλοι στα σπίτια μας και να περιμένουμε το τέλος! Όλα αυτά τα
δρακουλιάρικα που λες από πού τα ’χεις μάθει;
oxi_alli_via: Από κει που τα μαθαίνει όλος ο κόσμος: τηλεόραση, internet, τα γνωστά.
o!_ti_skliros_kosmos_mpampa!: Αμ πες μας έτσι! Μάλλον
δεν έχεις μάθει λοπόν ότι οι παλικαράδες της χρυσής αυγής
πληρώνουν το youtube για να τους βγάζει πρώτους στη λίστα! Κι ότι έχουν κάνει κονέ με κανάλια , sites και εφημερίδες
που κάθε μέρα παίζουν «πόσο κακοί, βίαιοι και παντού είναι οι
χρυσαυγίτες»!
i_ellas_stous_ellines: Μπα; Και τα επεισόδια στη Ραφήνα
και το Μεσολόγγι τι ήτανε; Ακροδεξιά προπαγάνδα;
gia_ta_panigiria: Ναι, πες μας για τη Ραφήνα και το Μεσολόγγι! Πες μας για τους μπαμπουίνους με τις παραλλαγές
που χοροπηδούσαν όλο χαρά πάνω στα πλαστικά παιχνίδια!
Μετά όμως να μας πεις και για το πανηγύρι της Κυπαρισσίας…
i_ellas_stous_ellines: Δεν ξέρω τι εννοείς…
oxi_alli_via: Τι έγινε στην Κυπαρισσία;
gia_ta_panigiria: Αστεία ιστορία: Μαζευτήκανε τα παλικάρια
της φακής να επαναλάβουν τη χορογραφία που τόσο τους
έκανε χαρούμενους τις προηγούμενες μέρες. Και υπολόγιζαν
να βρουν τρεις-τέσσερις του χεριού τους αλλά έπεσαν έξω.
Αντί γι’ αυτό ένιωσαν κάτι ασιατικές και αφρικανικές ανάσες
στο σβέρκο τους καθώς πηδούσαν πάνω απ’ τους πάγκους
για να σωθούν. Ξέρεις, από αυτούς τους «φυλετικά και πολιτισμικά κατώτερους»… Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η
μπόχα που άφηναν πίσω τους τα φασιστάκια κατάφερε ανεπανόρθωτο πλήγμα στην οικονομική ζωή του πανηγυριού!
i_ellas_stous_ellines: Μην τον ακούτε αυτόν το θιασώτη της
ανθελληνικής προπαγάνδας! Το ελληνικό γονίδιο δεν υποχω-

ξιά κακία
y ass
ρεί μπροστά σε αλλόθρησκους!
o!_ti_skliros_kosmos_mpampa!: lol ρε φίλε, μ’ έκανες και
γέλασα…
oxi_alli_via: Εσείς δηλαδή λέτε να μην ανησυχώ γι’ αυτά που
γίνονται;
o!_ti_skliros_kosmos_mpampa!: Κάθε άλλο, εγώ λέω ότι
ζούμε σε μια εποχή που η ανησυχία έχει καταντήσει συναίσθημα πολυτελείας. Και την ανησυχία ακολουθούν άλλα πράγματα, πολύ χειρότερα: φόβος μέχρι το σημείο της παράλυσης,
ντροπή για κάτι που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε,
και ανάγκη να βρούμε μια γωνιά να κρυφτούμε. Γι’ αυτό το
λόγο μας έχουν κάνει κλύσμα καθημερινά όλον αυτό τον οχετό από βιντεάκια, ρεπορτάζ και άρθρα για «την παντοδυναμία
της χ.α.».
oxi_alli_via: Και ο λόγος ποιός είναι;
o!_ti_skliros_kosmos_mpampa!: Μα, να μασήσουμε φυσικά! Να πιστέψουμε πως όλα είναι μάταια, πως τίποτα δεν μπορεί να εναντιωθεί στο κύμα της ακροδεξιάς βίας, πως πρέπει
όλοι να κάτσουμε στ’ αυγά μας και να κοιτάμε τη δουλειά μας.
Και θα δουλεύει το κόλπο, όσο οι άνθρωποι που αηδιάζουν μ’
αυτά τα πράματα είναι σκορπισμένοι και φοβισμένοι. Με τα
προβλήματα του φυσικά…
oxi_alli_via: Τί εννοείς;
o!_ti_skliros_kosmos_mpampa!: Να, βλέπεις, η μεγάλη
δύναμη αυτού του σχεδίου είναι ταυτόχρονα και η αδυναμία
του: ότι πρέπει να πείσει για την αλήθεια του. Πρέπει δηλαδή
να βρει αυτιά ανοιχτά, μυαλά αποχαυνωμένα και χέρια πρόθυμα για να κάνει πιστευτή την αναγκαιότητα του. Εντάξει,
πρέπει να παραδεχτούμε πως για την ώρα δουλεύει αρκετά
καλά. Τι γίνεται όμως όταν κάποιοι δεν πείθονται για την αναγκαιότητα του; Τι γίνεται όταν αυτοί πληθαίνουν κι αρχίζουν

να φορτώνουν με τις μαλακίες που βλέπουν; Πρόβλημα και
μάλιστα μεγάλο λέω εγώ. Απ’ την άλλη, και η προσπάθεια των
ναζήδων να δείχνουν «υπερκακοί» έχει τις δυσκολίες της…
oxi_alli_via: Έτσι λες;
o!_ti_skliros_kosmos_mpampa!: Πάρε για παράδειγμα
τον μαϊντανό των ναζήδων, τον Κασιδιάρη. Είναι προφανές
πως το παλικάρι προσπαθεί πολύ σκληρά να δείχνει κακός
(πόσο μάλλον όταν οι ίδιοι οι δικοί του στα sites τους βλάκα τον ανεβάζουνε, φλωρούμπα τον κατεβάζουνε). Εκεί που
προσπαθούσε λοιπόν πήγε να ζητήσει άρση της βουλευτικής
του ασυλίας προκειμένου να δικαστεί για συμμετοχή σε ληστεία αφού «δεν φοβόταν τη δικαιοσύνη». Μόνο που ζήτησε
την άρση λίγες μέρες πριν τη δίκη του, γνωρίζοντας πως δεν
υπήρχε περίπτωση αυτό να γίνει μέχρι τη δίκη. Τελικά ζήτησε
αναβολή απ’ το δικαστήριο με τη δικαιολογία ότι «περιμένει να
αρθεί η βουλευτική του ασυλία». Το αποτέλεσμα ήταν να τον
κοροϊδεύουνε μέχρι κι οι δικαστές.
gia_ta_panigiria: Εντάξει ρε φίλε, καλά τα λες αλλά εγώ
κουράστηκα. Καθόμαστε και κλαίμε τη μοίρα μας αντί να
συζητάμε πιο ενδιαφέροντα πράματα, όπως τι ήχους βγάζει
ένας χρυσαυγίτης όταν τον κοπανάνε. Χώρια που το πιο σημαντικό δεν το έχουμε πει ακόμα…
o!_ti_skliros_kosmos_mpampa!: Και ποιο είναι αυτό ρε
ανυπόμονε;
gia_ta_panigiria: Ότι μιλάμε για τύπους που περιφέρονται οι
ίδιοι πενήντα μαλάκες όπου υπάρχει κάμερα για να δώσουν
σόου, ότι παρέα μ’ αυτούς πάνε κι άλλοι τόσοι μπάτσοι για
να τους φυλάνε μην πάθουν τίποτα, ότι αυτοί που τους χειροκροτούν είναι τα πιο σάπια δείγματα της κοινωνίας… Για
να το πω απλά να το καταλάβετε όλοι, ότι ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΡΟΥ-ΦΙΑ-ΝΟΙ!
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ΜΕΓΑΛΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ QUIZ:
Απαντήστε και Κερδίστε έναν αποχυμωτή!

Είμαστε κοντά στην εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου και γνωρίζουμε καλά το άγχος που κάθε τέτοιο καιρό καταλαμβάνει τους πατριώτες καθηγητές και μαθητές: πρέπει να βρουν να πουν επιτέλους κάτι καινούριο ώστε να
μην βαριούνται οι υπόλοιποι που δεν είναι και τόσο πατριώτες κατά τη διάρκεια της (αβάσταχτης αλήθεια) ώρας
που ο σημαιοφόρος λέει το ποίημά του. Σκεφτήκαμε το πρόβλημά τους σοβαρά και θα θέλαμε να προτείνουμε
καινούριες ιστορικές προσωπικότητες που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ποιημάτων και θεατρικών
σκετς ηρωικών και πένθιμων για τις μελλοντικές εορτές της 28ης Οκτωβρίου. Για παράδειγμα:

Ο μοναδικός Έλληνας στρατηγός που σκοτώθηκε στον πόλεμο της Αλβανίας.
Υποστράτηγος για την ακρίβεια. Η Ελλάδα του 1940, ένεκα δικτατορίας και ιστορίας ήταν η χώρα
των στρατηγών. Εκατοντάδες μόνιμοι, απόστρατοι, εν εφεδρεία και σε απόταξη στρατηγοί διοικούσαν ή περίμεναν να διοικήσουν τους ηρωικούς έλληνες φαντάρους κατά τη διάρκεια του αλβανικού
έπους. Και όμως, μόνο ένας από αυτούς σκοτώθηκε από εχθρικό χέρι κατά τη διάρκεια του πολέμου, προφανώς επειδή, αντίθετα με τους ενθουσιώδεις φαντάρους τους, οι στρατηγοί πρόσεχαν (γι’
αυτό τους είχαν κάνει στρατηγούς). Αυτό το στατιστικό -και όχι μόνο- παράδοξο ακούει στο όνομα
υποστράτηγος Γεώργιος Παπαστεργίου και εικονίζεται δίπλα. Και τώρα η ερώτηση: πώς πέθανε ο
υποστράτηγος;

α. Φωνάζοντας «αέρα», επικεφαλής των ηρωικών στρατιωτών του κατά τη διάρκεια επέλασης κατά των Ιταλών
φλώρων.

β. Από δυσεντερία· επέμενε να τρώει ό,τι έτρωγαν και οι ηρωικοί στρατιώτες του, αλλά ήταν πολύ ευαίσθητος.
γ. Από υπερκόπωση· επέμενε να πηγαίνει με τα πόδια όπως και οι ηρωικοί στρατιώτες του, αλλά ήταν πολύ
γέρος.
δ. Από κρυοπαγήματα· επέμενε να κοιμάται στα χιόνια όπως και οι ηρωικοί στρατιώτες του, αλλά ήταν πολύ
κρυουλιάρης.
Απάντηση: Όλα λάθος! Ο (καρδιτσιώτης) υποστράτηγος Παπαστεργίου τέθηκε επικεφαλής της 5ης Μεραρχίας όπου περιλαμβανόταν περίπου το σύνολο των φαντάρων από την Κρήτη. Η 5η μεραρχία Κρήτης
χώθηκε χοντρά στον πόλεμο τον Γενάρη του ‘41 επιτιθέμενη στο μέτωπο Τεπελενίου, στην Κλεισούρα κλπ.
Αλλά το μέτωπο είχε ήδη αρχίσει να κολλάει και η μεραρχία έχασε 3.500 φαντάρους μέσα σε 15 μέρες. Συνολικά έχασε έως και το 40% της
συνολικής της δύναμης δίχως να καταφέρει τίποτα, προφανώς δίχως ευθύνη του υποστράτηγου. Όταν μετά την ήττα ο ελληνικός στρατός
διαλύθηκε (άλλη μια ωραία ιστορία για την σχολική εορτή), ο υποστράτηγος, που πρόσεχε και δεν περιλαμβανόταν στο 40% των νεκρών,
τους παράτησε όλους σύξυλους και την έκανε για Κρήτη. Ο υποστράτηγος ήταν χαρούμενος με την τροπή των πραγμάτων μέχρι τις 29
απρίλη του 1941. Τότε ήταν που τον πέτυχε στο δρόμο ο πατέρας κάποιου από τους φαντάρους του. Αυτός ο ανθέλληνας, που κατά τα
φαινόμενα δεν ήθελε να δώσει σταγόνα αίμα για την πατρίδα, φώναξε «πού είν’ τα παιδιά μας ρε;» και καθάρισε τον υποστράτηγο επί τόπου
υπό τη γενική επιδοκιμασία όσων παρακολουθούσαν.
Όσο για το «πού ήταν τα παιδιά», όσοι είχαν απομείνει από τη μεραρχία Κρήτης κατέληξαν περπατώντας στην κατεχόμενη Αθήνα δίχως
τρόπο να γυρίσουν στα χωριά τους. Η συντριπτική τους πλειοψηφία πέθανε από την πείνα στους δρόμους της Αθήνας τον Χειμώνα του ’41
(να κι άλλο πρωτότυπο θέμα για την εθνική εορτή).

Στο κέντρο κράτησης
μεταναστών στη Σάμο,
πριν από τρία περίπου
χρόνια οργανωνόταν
κάθε πρωί ένα κανονικό
σκλαβοπάζαρο: αφεντικά περνούσαν και
διάλεγαν εργάτες για το
μάζεμα ελιών δίνοντάς
τους εξευτελιστικά
μεροκάματα. Το βράδυ
τους επέστρεφαν πίσω.
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ι είναι τα λεγόμενα κέντρα κράτησης μεταναστών; Ένα και
μόνο ένα πράγμα είναι: φυλακές για εργάτες που δεν έχουν
διαπράξει κανένα αδίκημα! Το μόνο τους «αδίκημα» είναι ότι
έχουν μετατραπεί από τούτο το κράτος και τους ανθρωποφύλακές του σε «παράνομους» ή «λαθρομετανάστες» μέσα από
μια διαδικασία που χοντρικά ορίζει ότι όποιος διαβεί τα σύνορα
ετούτης της χώρας, και δεν είναι τουρίστας με λεφτά στην τσέπη, απαγορεύεται να υπάρχει οπότε θα του γίνει η ζωή πατίνι.
Τα κέντρα κράτησης είναι μια ορατή εκδήλωση αυτής της πολιτικής: τόποι προσωρινού εγκλεισμού ανθρώπων που δεν έχουν
κάνει τίποτα πέρα από το ότι δεν διαθέτουν εκείνα τα χαρτιά
που το ίδιο το κράτος έχει εφεύρει και αποφασίσει να μην τους
δίνει. Προσέξτε όμως την άλλη όψη των κέντρων κράτησης, που
φυσικά δεν θα τη δούμε ποτέ στο δελτίο ειδήσεων στις 8, παρότι
συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. Ενόσω το κράτος δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε νόμιμη υπόσταση στους έγκλειστους μετανάστες, ενόσω τους εξευτελίζει και τους βασανίζει καθημερινά,
ενόσω τους στοιβάζει μέσα σε άθλιες συνθήκες, από την άλλη
το ίδιο κράτος (κι εδώ που τα λέμε μια μεγάλη μερίδα αυτής της
κοινωνίας) αναγνωρίζει κάτι που το βολεύει: ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοί να δουλεύουν. Καθώς μάλιστα, με το νόμο
και το γκλομπ του μπάτσου, οι έγκλειστοι έχουν μετατραπεί σε
δούλους, το κέντρο κράτησης (βάσει μάλιστα και πρόσφατου
νόμου) μπορεί να λειτουργήσει ως αποθήκη/εργατωρυχείο για

Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν
τα αφεντικά του τόπου.
Εδώ λοιπόν είναι που τρίβουν τα χέρια τους οι τοπικοί άρχοντες
και κάθε είδους αφεντικό που στην περιοχή τους λειτουργεί μια
τέτοια φυλακή/αποθήκη εργατών.
Αν χρειάζεται εργασία στην περιοχή (μάζεμα ελιών, φρούτων
ή κατασκευές) οι φύλακες των τοπικών κέντρων κράτησης
μπορούν να απελευθερώσουν μέρος ή και όλο το έγκλειστο εργατικό δυναμικό τους. Και όταν δουλειές δεν υπάρχουν για να
γίνουν, οι μπάτσοι μπορούν πάντα να οργανώσουν μία σκούπα.
Κι έτσι όλοι οι εκμεταλλευτές μένουν ικανοποιημένοι.
Οι τοπικοί άρχοντες που παίρνουν επιδοτήσεις από την Ευρώπη
για τη συντήρηση των κέντρων κράτησης.
Τα αφεντικά που πλουτίζουν από την τζάμπα εργασία.
Οι μπάτσοι που πλασάρουν την φυλακισή εργατών ως κοινωφελές έργο.
Οι ρατσιστές που φυσικά δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τους
ξένους, όσο οι ξένοι περνούν τη μισή τους ζωή σε μια φυλακή
και την άλλη μισή λιώνοντας στη δουλειά για ένα αφεντικό.
Ναι λοιπόν: στην Αττική, στην Κόρινθο, στον Έβρο, στο Αιγαίο
πολλοί από όσους τάχαμου διαμαρτύρονται για τα κέντρα κράτησης τρίβουν κρυφά τα χέρια τους. Στο κόλπο και οι χρυσαυγίτες φυσικά, που παριστάνουν κατά τα άλλα τους μάγκες.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Η αντιφασιστική συναυλία που έγινε στις 22 του Σεπτέμβρη στα

αλβανοί- που περίμεναν με ανυπομονησία να περάσει κάποιος

Μέγαρα απέδειξε ότι ακόμα και σε μια μικρή επαρχιακή πόλη

θρασύς πατριώτης για να δοκιμάσουν τις αντοχές των παλου-

υπάρχει κόσμος που ακούει χρυσή αυγή και του γυρνάνε τ’

κιών τους, τα δύο (2) τσογλανάκια της τοπικής χ.α. που ήταν

άντερα. Έτσι με αυτή την αφορμή 300 άτομα μαζεύτηκαν να

αρκετά ηλίθιοι να παρευρίσκονται στο χώρο του live να φωνά-

ακούσουν τις τοπικές μαθητικές μπάντες. Στα στιγμιότυπα της

ζουν σε κάτι κακομοίρηδες επαρχιώτες μπάτσους «τι κάνετε

ημέρας περιλαμβάνονται: οι ντόπιοι κάγκουρες –έλληνες και

ρε μαλάκες; Πιάστε τους!» , εννοώντας τους αντιφασίστες που

ΟΥΤΕ ΣΤΑ
ΜΕΓΑΡΑ
ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ
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ΦΑΣΙΣΤΕΣ
ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ
τους έδειχναν ευγενικά το δρόμο της εξόδου, ο αρχιχρυσαυγίτης που κυκλοφορούσε κάτω από τα τοπικά γραφεία με ένα
σπαθί katana (!!!), απειλώντας και κλαψουρίζοντας ότι πείραξαν
το φασίστα γιο του, που τελικά κατέληξε με αυτό να ψιλοκόβει
κρεμμυδάκια μετά το τέλος ενός θεατρικού του είδους είμαικακός-και-θα-τους-γαμήσω-όλους.

Αφίσα από την αυτόνομη
συνέλευση μαθητών-τριών Α.Σ.ΜΑ., που κολλήθηκε στη πόλη της Αθήνας. Θέμα της, η απάντηση
ενάντια στην υλική και διανοητική επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά.

ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ANTIFA BASE ΣΤΟ
autonomeantifa77@wordpress.com
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ:
antifascripta.net

Antifa noise...
αφίσες που κολλήθηκαν από την αντιφασιστική συνέλευση
autonome antifa στους τοίχους της πόλης.

για επικοινωνία_ autonome.antifa@yahoo.com

