




800 ακόμη δολοφονίες προστέθηκαν στα τέλη του 
Απρίλη στις λίστες των χιλιάδων πνιγμένων μεταναστών 
και προσφύγων στη Μεσόγειο. Ήδη φέτος ο αριθμός των - 
καταγεγραμμένων μόνο - θανάτων κοντεύει τις 2 χιλιάδες σε 
σχέση με τις 3,5 χιλιάδες για όλο το 2014. Ρυθμός που εφόσον 
συνεχιστεί, θα εκτοξεύσει τον αριθμό των δολοφονημένων 
για φέτος σε δεκάδες χιλιάδες, αναδεικνύοντας τη μεσόγειο 
ως μία από τις πιο αιματοβαμμένες περιοχές της σύγχρονης 
ιστορίας. 

Η ΕΕ, αφού σκούπισε τα χυδαία «πολιτισμένα» της δάκρυα, 
πραγματοποίησε έκτακτη σύνοδο κορυφής. Εκεί συζητήθηκε 
μεταξύ άλλων να δοθούν ακόμα περισσότερα φράγκα στις 
επιχειρήσεις της Frontex και τις χώρες-συνοριοφύλακες της 
Ευρώπης Φρούριο, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, για την 
τάχα αντιμετώπιση της «ανθρωπιστικής κρίσης». Τέλος, 
η συνεδρίαση συνοδεύτηκε από πύρινους λόγους ενάντια 
στους εγκληματίες «λαθρέμπορους» και από σενάρια για 
επιθετικούς σχεδιασμούς εναντίον τους, ακόμα και ΕΚΤΟΣ 
ευρωπαϊκού εδάφους…

Στη Μεσόγειο όμως δε συντελείται καμία γαμημένη 
«ανθρωπιστική κρίση». Και προφανώς οι ευρωπαίοι 
συνοριοφύλακες δε μετατράπηκαν ξαφνικά από καθίκια και 
δολοφόνοι σε καλόκαρδους ναυαγοσώστες. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα άλλωστε της προσήλωσης της FRONTEX 
και των λοιπών στρατόμπατσων στη διάσωση της ζωής 
των προσφύγων αποτελούν οι δεκάδες καταγγελίες για 
ξύλο και σφαίρες στο ψαχνό, για βίαιες και παράνομες 
επαναπροωθήσεις στη μέση του πουθενά, για εμβολίσεις 

σκαφών. Καταγγελίες για τις οποίες καθόλου τυχαία άλλωστε 
ποτέ δεν ασκήθηκε κάποια δίωξη.

ΟΧΙ. Στη μεσόγειο συντελείται συστηματικά και μεθοδευμένα 
μαζική εξόντωση μεταναστών εργατών που εν μέσω κρίσης 
δολοφονούνται ως περισσευάμενοι και επικίνδυνοι από τα 
αφεντικά. Συντελείται ταξικός πόλεμος. Ο ίδιος πόλεμος 
που τα ευρωπαϊκά κράτη όχι απλά συνεχίζουν αλλά και 
κλιμακώνουν με αντιμουσουλμανικές τυμπανοκρουσίες στην 
Αφρική και την Ασία σκορπώντας το θάνατο και ξεριζώνοντας 
εκατομμύρια από τον τόπο τους.

Όσο για τις δηλώσεις περί αναγκαιότητας λήψης μέτρων, 
και μάλιστα και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων ενάντια στους 
δουλεμπόρους, μυρίζουν ακόμα περισσότερο πόλεμο και 
αίμα. Αφενός, επιχειρείται έτσι να νομιμοποιηθεί περαιτέρω 
το δικαίωμα των ευρωπαϊκών αφεντικών να  πατάνε σταθερά 
τη δολοφονική τους μπότα σε άλλες χώρες για δολοφονικές 
μπίζνες, με το πρόσχημα ότι κυνηγούν «λαθρέμπορους». 
Αφετέρου, θα μπορούσαν έτσι να ενισχυθούν και να 
διευρυνθούν οι ήδη υπάρχουσες πρακτικές και συμφωνίες που 
προωθούν, οργανώνουν και μεταφέρουν τη μαζική εξόντωση 
μεταναστών εργατών όσο το δυνατόν πιο μακριά από την 
Ευρώπη. Όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα…

Μέχρι εμείς, το παγκόσμιο προλεταριάτο, να γίνουμε η 
φωνή της οργής όλων των δολοφονημένων μας ταξικών 

αδερφιών. Μέχρι το μίσος μας να γίνει συλλογική 
δύναμη που θα γκρεμίσει συθέμελα τις «δημοκρατίες» των 
επαγγελματιών «φιλάνθρωπων» και δολοφόνων. 



> Στις 20 Απρίλη, παραμονές της επετείου 
της εγκαθίδρυσης της Χούντας, ξεκίνησε το δικαστήριο 
κάποιων απ’ τα βοθρολύματα που αποτελούν τον 
οργανωτικό κορμό της χρυσής αυγής. Στο διάστημα που θα 
ακολουθήσει η δικαστική εξουσία θα βάλει τα πράγματα σε 
μια σειρά: θα τιμωρήσει τους κακούς, θα λευτερώσει τους 
αθώους κι όλοι οι υπόλοιποι θα μπορέσουμε, ανάλαφροι 
πλέον, να συνεχίσουμε στην ξέγνοιαστη δημοκρατική μας 
καθημερινότητα.

Όχι.

Τα νεοναζιστικά σκουπίδια της χρυσής αυγής δεν έγιναν 
καθάρματα όταν εξελέγησαν στην βουλή, ούτε όταν σύσσωμο 
το «δημοκρατικό τόξο» το κομμάτων τα «αποκύρηξε», 
μετά την δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα. Τα 
βοθρολύμματα αυτά προυπήρχαν σαν συμμορία πολλά 
χρόνια πριν πέσουνε πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας 
–κι οι δουλειές που κάνανε ποτέ δεν ήταν «αθώες». Ήταν 
βρώμικες δουλειές και το ελληνικό κράτος το γνώριζε 
καλά αυτό: γιατί ήταν βρώμικες παρακρατικές δουλειές. 
Απ’ τις επιθέσεις του ΜΑΒΗ (Μετώπου Απελευθέρωσης 
Βορείας Ηπείρου) στην αλβανία το ‘94, μέχρι την ελληνική 
συμμετοχή στην μαζική δολοφονία βοσνίων αμάχων στη 
Σρεμπρένιτσα το ’95, μέχρι, μέχρι...

Το ελληνικό κράτος τα γνώριζε όλα αυτά. Πιο σωστά: 

τμήματα του ελληνικού βαθέος κράτους 
σχεδίαζαν αυτές τις δουλειές. Δίνανε λεφτάκια 

για να γίνονται αυτές οι δουλειές –και να συντηρούνται 
αυτοί οι μηχανισμοί.

Κι ακόμα περισσότερο γνώριζαν και σχεδίασαν 
τους τρόπους με τους οποίους η χ.α. από παρακρατική 
συμμορία σπρώχτηκε να γίνει πολιτικό κόμμα, κάπου την 
εποχή που η παγκόσμια οικονομική κρίση χτυπούσε και 
επίσημα τις πόρτες της ελληνικής οικονομίας. (Τυχαίο;) 
Η χ.α. βγήκε στην φόρα και διαφημίστηκε στα μήντια (τα 
οποία τώρα κάνουν πως αρνούνται  να χαλάσουν σάλιο για 
την πάρτη τους) ως «αντισυστημική δύναμη που έρχεται 
να υπερασπιστεί την θιγμένη περηφάνια του έλληνα». 
Ειπωμένο πιο ρεαλιστικά, ήρθε να κάνει πρώτα απ’ όλα 
2 βασικές δουλειές: Να στελεχώσει πιο μεθοδικά κρίσιμα 
κομμάτια του οργανωμένου εγκλήματος (που, εν καιρώ 
κρίσης, αναδεικνυόταν σε ολοένα και πιο κεντρικό κομμάτι 
της οικονομίας της ελλάδας) και να στριμώξει ιδεολογικά τα 
πιο υποτιμημένα κομμάτια της εργατικής τάξης της χώρας: 
τους μετανάστες εργάτες. Ήρθε δηλαδή να διευκολύνει 
την οργάνωση της υποτίμησης της πολυεθνικής εργατικής 
τάξης και των συμφερόντων της, τόσο των μεταναστών όσο 
και των ντόπιων.

Οπότε δεν είναι κανονικοί φασίστες; 
Είναι απλά καθάρματα και τσιράκια των αφεντικών; Όχι, 
είναι κανονικοί φασίστες –και είναι καθάρματα και τσιράκια 
των αφεντικών. Έτσι είναι οι κανονικοί φασίστες.



Και το κατηγορητήριο είναι, προφανώς, λειψό: 
Γιατί οι συγκεκριμένοι ξεφτιλισμένοι κύριοι είχαν 

μπλεγμένα τα δουλικά τους σκατόχερα σε μπιζνές πολύ 
πιο βρώμικες από σεφερλίδικες φωτογραφίσεις όπου 
μεταμφιέζονται στον αδόλφο. Κάνανε μεροκάματα για 
τύπους που ελέγχουν σημαντικά τμήματα της βιομηχανία 
της νύχτας, κάνανε βρώμικα μεροκάματα για φιλόδοξους 
εφοπλιστές, κατείχανε σημαντική θέση στους μηχανισμούς 

των σωμάτων ασφαλείας. Κάνανε μεροκάματα για μπίζνες 

και μηχανισμούς που λειτουργούν μια χαρά –μπίζνες και 

μηχανισμούς που τρέχουν ακόμη. Και το βάρος όλων αυτών 
δεν συγκρίνεται καν με την φυλάκιση 6-7 κατηγορούμενων. 
Γιατί εκείνα τα εγκλήματα υπηρετούν την εθνική οικονομία, 
δηλαδή τις στρατηγικές των ντόπιων αφεντικών και του 
κράτους. Και τα συμφέροντα της εθνικής οικονομίας δεν 
σηκώνουν φυλάκιση –μόνο το κάψιμο ενός-δυο λιγότερο ή 
περισσότερο σημαντικών χαρτιών, έτσι ώστε οι δουλειές να 

συνεχίζονται κανονικά, ξεπλυμμένες και δικαιωμένες.

Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους, δεν μασάμε τα νύχια 
μας για να δούμε ποιοι νεοναζί θα συνεχίσουν την διαμονή 
τους στην φυλακή και για πόσο. Οι «αντιναζιστές» κρατικοί 
υπάλληλοι  που δήθεν τους κυνήγησαν τόσο πομπωδώς, 
μηντιακά και αστυνομικά, είναι οι ίδιοι που καθημερινά 
μεθοδεύουν την εξόντωση των μεταναστών εργατών στα 
σύνορα, οι ίδιοι που χαζεύουν με ευχαρίστηση την υποτίμηση 
της εργατική μας δύναμης, οι ίδιοι που οργανώνουν την 
υλική και η ηθική απαξίωση των ζωών μας. Είναι οι χθεσινοί 

(πού ξέρεις; Ίσως και αυριανοί...) εντολοδόχοι τους. Και 
δεν είναι του γούστου μας να περιμένουμε χάρες απ’ τους 
εχθρούς μας.

Με τους φασίστες έχουμε πόλεμο. 
Καθημερινό, αντιθεαματικό, ταξικό πόλεμο. Τόσο με τα 
εθνικιστικά τσιράκια των αφεντικών, όσο και πρώτα απ’ 
όλα, με τα αφεντικά τα ίδια. Κι αυτόν τον πόλεμο τον 
διεξάγουμε σαν αυτό που είμαστε: εργάτριες και άνεργοι, 
μετανάστες και ντόπιοι, φρικαρισμένοι και εφοδιασμένοι με 
όλο τον πλούτο και την δύναμη που πλάθει η αλληλεγγύη, η 
εμπιστοσύνη και το ταξικό μας αντιφασιστικό μίσος.

Είτε 20ή απρίλη, είτε 7η μάη, είτε όποτε, ο σύγχρονος 
ολοκληρωτισμός είναι εδώ. Σήμερα πουλάει 
φτηνή “αριστερη” φιλανθρωπία, την ίδια στιγμή που, με 
πολεμικό λεξιλόγιο, μοστράρει το “εθνικό οικόπεδο” και 
βουλιάζει βάρκες, μετρώντας πτώματα μεταναστών στη 
μεσόγειο. Αντιμετωπίζει, όλο και πιο ξεδιάντροπα, τις ζωές 
των εργατριών και των εργατών σαν να ‘ναι αναλώσιμες, 
κουνάει γαλανόλευκα σημαιάκια και μας χαμογελάει 
-δείχνοντας τα δόντια του.

Δεν ψηνόμαστε να κάτσουμε να κάνουμε ευχές χαζεύοντάς 
τον στα μήντια.













Οι σφαλιάρες που της έριχνε 
όταν είχε νεύρα, η απομόνωσή 
της από τις παρέες της, ήταν 
καθημερινές λεπτομέρειες. 
Σκοτεινές. Μία εβδομάδα μετά 
τον χωρισμό συνέχισε να τη 
στήνει έξω από το σπίτι για 
να δει αν βρήκε άλλο γκόμενο. 
Το χωριό τσιμουδιά, δεν έβλεπε 
κάτι παράταιρο. Μία σειρά από 
νόρμες που οριοθετούν (και 
ασφυκτιούν συνάμα) τη σχέση 
γυναίκας και άντρα. Στην πόλη 
εκείνη την εποχή διάβαζαν, 
συζητούσαν, αγανακτούσαν για 
το “bullying” σε ένα νεαρό κάποια 
χιλιόμετρα παραπέρα. Στην πόλη 
δε θα μιλούσαν για το παραπάνω 
γεγονός. Όχι γιατί δε γνώριζαν, 
ας είμαστε σοβαροί, αλλά γιατί 
ήξεραν ότι είχε άλλα ονόματα, 
που δύσκολα βγαίνουν από τα 
χείλη. Σεξισμός. Πατριαρχία. 
Και μπορεί τα μήντια στην 
περίπτωση της Άλλης πόλης 
να επέβαλλαν γλωσσικά το 
“bullying”, εδώ όμως ο σεξισμός 
συνταίραξε με την ένοχη 
σιωπή. Και ξαναγεννιέται μέσα 
απ΄αυτή. Εξάλλου, αν ανοίξεις 
το στόμα σου για πόσες τέτοιες 
ιστορίες θα πρέπει να μιλήσεις;

Πριν μια βδομάδα τoν χώρισε.



Στις 9 Μαϊου στην πλατεία Ηρώων στην 
Ελευσίνα. Μαζί με την συνέλευση για την 
αυτοοργάνωση “Άγρια Δύση” (Ελευσίνα - 
Ασπρόπυργος - Μέγαρα - Ν. Πέραμος). 
Μαζί με τον Άψινθο και τον Άυλο, 
τους Χαρτοπόλεμος, τα Στούκας, 
τους Concordia, τους Bonze’s Fuel.  
14ο antifa live, κόντρα στη 
ξεφτίλα του ρατσισμού και 
του φόβου, με την δύναμη 
που φτιάχνουμε όταν 
στεκόμαστε οργανωμένα 
απέναντι τους. 

Ξανά και ξανά: 
είμαστε όλοι 
μετανάστες. 
Και οι δρόμοι μας 
ανήκουν.

www.antifalive.gr


