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Συμμετείχαν σύντροφοι και συντρόφισσες από την ελευθεριακή ομάδα Λαθραία
Συνείδηση, άλλοι περιφερειακοί/συμπαθούντες από Αλεξανδρούπολη, σύντροφοι
από Αυτόνομο Στέκι Καβάλας, Αυτόνομο Στέκι Ξάνθης και την αντιφασιστική
συνέλευση Antifa X. Αν και δεν καταφέραμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα του
αντιφασισμού, η συζήτηση κύλησε ομαλά, και σαν Fallout, εκτός της ευκαιρίας να
αρχίσουμε να διασαφηνήσουμε στον άμεσο κινηματικό μας περίγυρο το σκεπτικό
πίσω από τις κινήσεις μας, ακούσαμε ενδιαφέρουσες απόψεις, διασταυρώσαμε την
οπτική μας με την οπτική άλλων συντρόφων και ξανα-ανακαλύψαμε πλευρές του
θέματος στις οποίες δεν είχαμε δώσει προσοχή. Προσπαθήσαμε να αναπαράγουμε
τα όσα ακούστηκαν από μνήμης και αποκρυπτογραφώντας τις βιαστικές σημειώσεις
που κρατήσαμε, χωρίς φυσικά να μπορέσουμε να αποφύγουμε την ατσαλοσύνη του
προφορικού λόγου όταν μεταφέρεται στο χαρτί.
Καταρχήν ευχαριστούμε που ήρθατε. Η αυτόνομη πολιτική ομάδα Fallout είναι
σχετικά καινούριος σχηματισμός μάχης και είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε
προς τα έξω εκτός από δυο αφίσες που έχουν βγει. Οπότε δεν έχουμε και τόσα
πολλά να δώσουμε από άποψη συλλογικής κινηματικής σοφίας κι έτσι προτιμήσαμε
να ξεκινήσει η συζήτηση σχολιάζοντας κείμενα που έχουν κυκλοφορήσει άλλοι και
τα βρήκαμε αντιπροσωπευτικά των διαφόρων τάσεων του κινήματος ως προς το
θέμα μας. Το θέμα μας λοιπόν, η αφορμή για αυτή την κουβέντα, είναι το εξής έργο
που θα σας φανεί οικείο:
[Εντοπίζουμε πρόβλημα με το φασισμό, προσπαθούμε να οργανωθούμε εναντίον
του, βάζουμε κάτω ότι λογοτεχνικό ταλέντο έχουμε και ότι θεωρία εμπιστευόμαστε
και καλούμε κι άλλους να οργανωθούν μαζί μας, κι εκεί που περιμέναμε ότι πολλοί
θα τρέξουν, αυτοί παραμένουν μέχρι στιγμής άφαντοι. Κάπου εδώ μας ζώνουν τα
φίδια και λέμε τι διάολο μόνο εγώ ανησυχώ για το φασισμό, μήπως τα λέω λάθος ή
τα λέω στους λάθος ανθρώπους ή και τα δύο;]
Βασικό μας πρόβλημα λοιπόν είναι ο τρόπος που θα ανοιχτεί ο αντιφασιστικός
αγώνας προς τα έξω και θεωρούμε ότι αυτό προϋποθέτει να κατανοήσουμε τι στον
κόρακα είναι η ελλαδική κοινωνία, πώς λειτουργεί, πώς είναι διαρθρωμένη και πώς
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φασισμό που φαίνεται να βρίσκει εύφορο έδαφος
σε αυτήν. Θα θέλαμε αυτή την αγωνία να τη διαχωρίσουμε από τη λογική που
βλέπουμε να επικρατεί μέχρι σήμερα, αυτή του μετώπου, δηλαδή ας μαζέψουμε
όποιον βρούμε να αγωνιστούμε στα τυφλα και αφήνουμε την κατανόηση του
φασισμου και της κοινωνίας για αργότερα.

NTOKOYMENTO (I) - Ανυπόγραφο κείμενο που (δε) μοιράστηκε στην
απεργιακή συγκέντρωση της 20/2/2013 στην Αλεξανδρούπολη
H σαπίλα της ελληνικής εργατικής τάξης
Με την εισαγωγή της κρίσης στην Ελλάδα ήρθε και σ αυτή τη γωνιά του κόσμου για
πρώτη φορά (όπως συνέβει και στις περισσότερες χώρες της ευρώπης) η απειλή
του νεοναζισμού. Φυσικά οπως ήταν επόμενο μετα το αρχικό σοκ και μούδιασμα,
που ηταν ένα ισχυρό χαστούκι στο μαγουλο των κοινωνικών αγωνιστών
δημιουργήθηκε ένα ποικιλόμορφο αντιφασιστικό ρεύμα
Το πως κατάφερε το Ελληνικό κράτος και δημιούργησε τις συνθήκες για να στραφεί
προς το ναζισμό ενα τεράστιο κομματι της εργατικής τάξης είναι κατι το οποίο δεν
πρεπει να μας αφήσει αδιάφορους όμως είναι κάτι το οποίο θα έρθει σε δεύτερη
φάση όταν θα έχουμε τελειώσει πια μια και καλή με τα πηθικοειδή και τα
ξαναστείλουμε εκεί ακριβώς που τους πρέπει στα σκουπίδια
Και εδώ είναι το μεγάλο λάθος της <<χριστιανικής>> αριστεράς αδυνατεί να
καταλάβει οτι οι ψηφοφόροι τις Χ.Α είναι σκουπίδια,είναι φασίστες με τη βούλα απο
τα γεννοφάσκια τους γέννημα θρέμμα της ελληνικής κοινωνίας ,,ηλίθιοι με το κεφάλι
γεμάτο σκατά που πάνε κόντρα στα συμφέροντά τους, στα συμφέροντα της τάξης
τους απλά και μόνο γιατί έχουν μάθει σε όλη τους τη ζωή να είναι υποτελείς στην
εκάστοτε εξουσία....παλιά και τώρα στον φύρερ
(Το 15% των δημοσκοπήσεων το λιγότερο μας δείχνει οτι κάτι δεν κάνουμε καλά
μέχρι τώρα, μη κοροιδευόμαστε κανένας πλούσιος δεν ψηφίζει τα χρυσα αυγά άρα
ξέρουμε πολύ καλά από που αντλούν τους ψήφους τους )
Τι πρέπει να κάνουμε εμείς ?????????
Η απάντηση είναι απλή , πρέπει να ανοίξουμε τα στραβάδια μας και να ανατρέξουμε
πίσω στην ιστορία και να δούμε πως αντιμετωπίσαν το αντίστοιχο πρόβλημα στο
παρελθόν οι αντιφασίστες. Τα παραδείγματα τις ιστορίας είναι πολλά Γαλλία του 80 ,
Αγγλία της δεκαετίας 71-81, Ιταλία 75-85....Ισπανία του 36
1)Τους χτυπήσαν πολιτικά , 2)τους ξεμπροστιάζαν συνεχώς αλλα για να
καταφέρουν να τους σβήσουν:
ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΠΑΙΖΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟ
Λοιπόν τα πράγματα είναι απλά αλλά καθόλου εύκολα για να αντιμετωπίσεις ένα
τέτοιο κίνημα πρέπει να το κάνεις και ΔΡΟΜΙΣΙΑ....γιατί δυστυχώς μιλάμε για κίνημα
πιά ,που εκτός απο το πολιτικό σκέλος έχει ακόμη ενα πολύ δυναμικό κομμάτι ΚΑΙ
ΑΥΤΟ ΤΟ αλλο σκέλος εμείς .....ΤΟ ΛΕΜΕ ΔΡΟΜΟ...
Πρέπει να το αντιμετωπίσεις στα ίσια και χωρίς φόβο έστω και ας χάσεις και μερικές
μάχες Πρέπει να προσεγγιστούν οι κοινωνικές ομάδες που προς το παρόν
αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα απο τους φασιστοπίθηκους να ενωθούν
και ενσωματωθούν στον αντιφασιστικό αγώνα
Δεν καταδικάζουμε την βία απο όπου και αν προέρχεται όταν δεχόμαστε φασιστική
βία θα απανταμε εξίσου και η απάντηση μας πρέπει να ειναι μανιασμένη και να μην
τους αφήσει κανένα περιθώριο..

Fallout: Ας κάνουμε λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο στα κείμενα ξεκινώντας από το
ανυπόγραφο, το βλέπουμε καταρχήν με αρκετή συμπάθεια μιας και μοιραζόμαστε
την απελπισία και την αγωνία που το διατρέχει. Έχει μια μαχητικότητα και
επικεντρώνεται σε απλά και πρακτικά πράγματα, ότι έχουμε μπροστά μας τους
φασίστες και από αυτούς θα αρχίσουμε τον πόλεμο εδώ και τώρα αντί να
θεωρητικολογούμε για μια εξέγερση που θα έρθει από μόνη της κάποτε στο μέλλον
και τα λοιπά. Περνάει όμως τη θεωρία στα γρήγορα, για κακή μας τύχη τη θεωρία
που αφήνει το κίνημα στον αέρα την παίρνει στα χέρια της η καθεστωτική αριστερά
και τότε μαύρο φίδι που το έφαγε το κίνημά μας. Η θέση ότι η εργατική τάξη στην
ελλάδα είναι φασιστική, αφενός παραβλέπει μεγάλο κομμάτι της εργατικής τάξης
που δεν έχει γαλάζια ταυτότητα, αφετέρου μπερδεύει κάποιους εργάτες σαν άτομα
με την εργατική τάξη σαν σώμα με συγκεκριμένη κοινωνική θέση με συγκεκριμένα
συμφέροντα. Το μεγάλο πρόβλημα του κειμένου μακάρι να τέλειωνε εδώ,
παρακάτω όμως συνεχίζει απενοχοποιώντας εντελώς αυθαίρετα την αστική τάξη
και ρίχνοντας το βάρος στους εργάτες, είναι μια παραλλαγή του συριζαίϊκου
παραμυθιού ότι η κρίση φέρνει φτώχεια και η φτώχεια φέρνει παράνοια και η
παράνοια φέρνει φασισμό. Το βασικό δηλαδή που νομίζουμε χρειάζεται να
σχολιαστεί εδώ είναι η θεωρητική ηγεμονία της καθεστωτικής αριστεράς και η
ανάγκη να την ξεπεράσουμε, δυστυχώς το να βρίζουμε το συριζα ή το κκε ενώ λέμε
πάνω κάτω τα ίδια με πιο επαναστατική φρασεολογία δε φτάνει.

στην πόλη. το μέλλον του αντιφασισμού νομίζω θα κριθεί στο δρόμο, όχι πάντα με
νίκες αλλά με φερεγγυότητα και σταθερή παρουσία
Σύντροφος από Αλεξανδρούπολη: για να συνοψίζουμε λοιπόν αυτά που έχουμε
μπροστά μας και πρέπει να γίνουν είναι 1) το συνεχές ξεμπρόστιασμα των
σχέσεων χ.α.-κράτους, 2) η σύγκρουση με τους φασίστες στο δρόμο και 3) η
συσπείρωση του κινήματος μακριά από ευκαιριακές συνεργασίες
Σύντροφος από Ξάνθη (2): αρκεί βέβαια να θυμόμαστε ότι ο φασισμός δεν άρχισε
ούτε θα τελειώσει με χ.α., με πιο χτυπητό παράδειγμα τις πατριωτικές κινήσεις,
ειδικά στην Καβάλα
Σύντροφος από Καβάλα (2): πράγματι φαίνονται κι αυτοί από μακριά για κρατική
κατασκευή με μαφιόζικες διασυνδέσεις, απλά είναι φιταγμένη ώστε να ταιριάζει στην
αστική τάξη μιας πόλης σαν την Καβάλα ενώ η χ.α. έχει σουξέ στα χωριά

Σύντροφος από Αλεξανδρούπολη: Βασικά το κείμενο το έγραψα εγώ
πρωτοβουλιακά για να μοιραστεί όχι στο δρόμο γενικά αλλά στα μέλη της
αντιφασιστικής πρωτοβουλίας και φιλικά προσκείμενους.
Σύντροφος από Ξάνθη (1): μπορείτε να περιγράψετε το τοπίο στην πόλη, τι είναι η
αντιφαστιστική πρωτοβουλία;
Fallout: είναι κλασσικό αντιφασιστικό μέτωπο που πήγαμε να στήσουμε στην πόλη
και απέτυχε
Σύντροφος από Ξάνθη (2): είναι γενικά η μοίρα των μετώπων να αποτυγχάνουν
Σύντροφος από Αλεξανδρούπολη: εδώ ξεκίνησε από μια πληροφορία που είχαμε
ότι η χ.α. θα κάνει ντου σε εκδήλωση της κεερφα, καλέσαμε σε συνέλευση 3040 άτομα από διάφορες οργανώσεις της αριστεράς τα οποία δε μας καλοέβλεπαν,
κάναμε μια πορεία της οποίας αναλάβαμε την περιφρούρηση και την οποία
στήριξαν κυρίως σύντροφοι δικοί μας από άλλες πόλεις ενώ από τα τοπικά
αριστερά σχήματα εμφανίστηκαν ελάχιστοι οι οποίοι είχαν όμως το θράσος να
προσπαθούν να αλλάξουν το δρομολόγιο της πορείας κτλ έγινε ένα μπάχαλο και
γενικά δεν άρχισε καλά. Επόμενες προσπάθειες να ξαναοργανωθεί πορεία, κάποιες
δράσεις, κείμενα κλπ μπλοκαρίστηκαν από συριζα ενώ και η κεερφα σαμποτάρισε
ανοιχτά.
Fallout: Γενικά η αντιφασιστική πρωτοβουλία δεν πλαισιώθηκε από κόσμο της
πόλης, καταλήξαμε να είμαστε μόνο αναρχικοί και οργανωμένοι αριστεροί. Αυτός
είναι βασικά ο προβληματισμός πίσω από τη σημερινή κουβέντα.
Συντρόφισσα μπαλαντέρ από Καβάλα/Αλεξανδρούπολη: Αυτό μένει να δουλευτεί
μαζί με όσους έχουν δυναμική και ειλικρινή αντιφασιστική παρουσία όπως τα
χουλιγκάνια, το στέκι low bap που υπάρχει και αποτελείται κυρίως από μαθητές με
τους οποίους δε έχουμε έρθει ακόμα σε επαφή αν και θα έπρεπε.

http://anarxikoikavalas.squat.gr/

http://antifaxanthi.wordpress.com/
http://stekiksanthis.squat.gr/

http://alcoholicdesaster.espiv.net/ataka/index.htm

έδινα σε όποιον μου φαιντόταν περίεργος. αργότερα όταν βρεθήκαμε με τους
άλλους και φτιάξαμε τη Λαθραία Συνείδηση δίστασα να επιμείνω να συζητηθεί και
τελικά ξεχάστηκε
Σύντροφος από Καβάλα (2): ε ναι αυτό είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει, ένα
άτομο που μοιράζει προκηρύξεις στην τύχη, αν δεν υπάρχει ένα σημείο αναφοράς
όπως τώρα με το στέκι σίγουρα θα πάει καλύτερα. γενικά νομίζω ο μέσος
άνθρωπος που μας ακούει, ακόμα και αν συμφωνεί, βλέποντας ότι δεν είναι στον
πάτο του βαρελιού θεωρεί ότι δεν αφορά τον ίδιο, μπαίνει στη λογική ότι όλο αυτό
με την κρίση και το φασισμό κάποτε θα τελειώσει και ότι ο ίδιος δεν κινδυνεύει
Σύντροφος από Καβάλα (1): υπαρχουν και αυτοί που αναγνωρίζουν τι συμβαίνει
αλλά φοβούνται. ο λόγος του κινήματος δεν είναι κοινός, σε πρακτικό επίπεδο τα
βρίσκουμε αλλά χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε τι επίπεδο πρέπει να κινηθεί ο
λόγος μας. πχ σαν ιδέα θα ήταν καλό να βγει μια προσεγμένη μπροσούρα που να
διακινηθεί πανελλαδικά, όχι με πράγματα που θέλουν πολλή συζήτηση αλλά
πράγματα που μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, να αντλεί από την ιστορία και να
εξηγεί τι είναι φασισμός και πώς να τον πολεμήσουμε
Σύντροφος από Καβάλα (2): λες κάτι σαν τη μπροσούρα από Antifa Salonica
Σύντροφος από Καβάλα (1): ναι αλλά να μην έχει τοπική υπογραφή, να είναι
συντονισμένη προπαγάνδα αποδεκτή από όλο τον ελλαδικό χώρο
Σύντροφος από Καβάλα (2): εντάξει αλλά η χ.α. ξεμπροστιάζονται καθημερινά από
μόνοι τους, ο κόσμος ξέρει ότι είναι νεοναζί αλλά τους ψηφίζει επειδή του λύνουν
προβλήματα, στις επαρχιακές πόλεις δεν υπάρχουν καν μετανάστες αλλά
χρειαζόταν έναν εύκολο στόχο, είχαν ανάγκη να πιστέψουν ότι το πρόβλημά τους
είναι οι μετανάστες και να βρουν κάποιον σωτήρα
Σύντροφος από Ξάνθη (1): το θέμα δεν είναι απλό, και ο χώρος είναι μέχρι στιγμής
αναποφάσιστος στην αντιμετώπιση του μικροαστισμού
Σύντροφος από Αλεξανδρούπολη: μάλλον γι'αυτό ήταν εύκολο για τη χ.α. να
παίξουνε μπάλα σαν αντισυστημικοί
Σύντροφος από Καβάλα (1): αυτό αυξάνει την ανάγκη του χώρου για συγκροτημένο
λόγο με αντεπιχειρήματα
Σύντροφος από Καβάλα (2): πάντως σε μια μικρή πόλη είναι πολύ δυσκολότερο να
αντιπαρατεθείς στο μικροαστισμό, θα αναγκαστείς να κόψεις πολλούς δεσμούς με
τον κοινωνικό σου περίγυρο και κυρίως να είσαι εντάξει κι ο ίδιος
Σύντροφος από Ξάνθη (2): το μεγάλο πρόβλημα του χώρου είναι το έλλειμα
αντίληψης και η διανοητική ένδεια. έχουμε ανάγκη να μπορούμε να διαμορφώνουμε
συλλογικές απόψεις χρησιμοποιώντας την τεράστια διανοητική παρακαταθήκη από
παλιότερους συντρόφους και όχι μόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. ακόμα και το
να προβλέπουμε τις κινήσεις των αφεντικών είναι δυνατό αν έχουμε την υπομονή
να διαβάσουμε. χρειάζεται στρατηγική και κινηματική δουλειά, δηλαδή συλλογική
εργασία για το συλλογικό μας συμφέρον. ενώ από πρακτικής άποψης τα πάμε
καλά, μπορούμε να απαντάμε σε φασιστικές προκλήσεις σχεδόν αυτόματα
Σύντροφος από Καβάλα (2): πράγματι, πολλοί σύντροφοι έχουν παρεξηγήσει την
έννοια της άρνησης εργασίας και την εφαρμόζουν κυρίως όταν πρόκειται για
κινηματική εργασία!
Σύντροφος από Ξάνθη (1): επίσης τώρα που οι φασίστες ξεθάρρεψαν και βγαίνουν
έξω έχουμε συχνότερα τη δυνατότητα να δημιουργούμε γεγονότα που ακούγονται

Σύντροφος από Αλεξανδρούπολη: Η συνεργασία με τους αριστερούς τέλειωσε στην
ουσία στην πορεία της 17/11 όπου κατεβήκαμε σαν αντιφασιστική πρωτοβουλία, τα
μέλη που προέρχονταν από την ανταρσυα κάλεσαν στον ίδιο χώρο με το παμε ενώ
εμείς αρνηθήκαμε να το ακολουθήσουμε
Σύντροφος από Καβάλα (1): γενικά η ανταρσυα έχει κάνει τη στροφή τελευταία να
ακολουθεί το κκε/παμε
Σύντροφος από Ξάνθη (1): το μέτωπο είναι καταδικασμένο να διαλυθεί γιατί δεν
υπάρχει πολιτική συγκρότηση. Είδαμε ότι ενώ το κίνημα κινείται προς τον
αντιφασισμό, ο Τσίπρας έκανε άνοιγμα προς τα σώματα ασφαλείας κι έτσι η
συνεργασία μας με το συριζα απομακρύνει τον κόσμο ο οποίος σταματάει να μας
εμπιστεύεται, όσοι συμφωνούμε με την αντιφασιστική βία και θέλουμε να
αντιμετωπίσουμε τους φασίστες στα ίσια δεν πρέπει να έχουμε πάρε-δώσε με αυτά
τα μορφώματα.
Σύντροφος από Καβάλα (1): Χρησιμοποιούν τη νεολαία και εμάς εργαλειακά.
Σύντροφος από Ξάνθη (2): η συνεργασία με την αριστερά προέρχεται από
καταστάσεις του παρελθόντος, τα αμφιθέατρα, τις φοιτητικές κινητοποιήσεις και τις
γενικές απεργίες, μας χρησιμοποιούν πάντα για να κάνουμε την περιφρούρηση,
θεαματικές συγκρούσεις κτλ. Στην Ξάνθη είμαστε τυχεροί που έχουμε χωριστεί,
βλέπουμε ότι αυτό έχει πανικοβάλλει τους αριστερούς, αυτό φάνηκε και στη
συγκέντρωση για τα εγκαίνια της χ.α. στην Ξάνθη, αρχίσαν να μαλώνουν μεταξύ
τους για το πότε θα φύγουν, κόσμος τους διέρρεε στο δικό μας μπλοκ που ήταν
στιβαρό και οργανωμένο. το αντιφασιστικό μέτωπο είναι μια καλή αρχή για να
καταλάβουμε ότι δεν οδηγεί πουθενά.
Σύντροφος από Καβάλα (2): Στις επαρχιακές πόλεις εμείς είμαστε μόνοι μας ενώ η
χ.α. έχουν κόμμα, οργάνωση, λεφτά, κράτος από πίσω τους. Οι αριστεροί από την
άλλη έχουν χάσει την επαφή με τη νεολαία, επειδή είναι κόμμα που πάει να
απευθυνθεί σε εκατομμύρια αναγκάζονται να στρογγυλεύουν θέσεις, όσο και αν
συμφωνούν μαζί μας σαν άτομα όταν συζητάμε στα πλαίσια αντιφασιστικού
μετώπου, στο τέλος υπερισχύει για αυτούς η κομματική γραμμή από Αθήνα
Σύντροφος από Καβάλα (1): πράγματι στην Καβάλα έγινε ειλικρινής κουβέντα με
τους αριστερούς αλλά τελικά δεν καταλήξαμε
Σύντροφος από Ξάνθη (1): για το ποικιλόμορφο αντιφασιστικό ρεύμα που αναφέρει
το κείμενο, πράγματι πριν 5 χρόνια εχθρός ήταν ο καπιταλισμός, τώρα βγαίνουν οι
φασίστες και πάλι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, χρειάζεται να δούμε τα πράγματα
βάση της εμπειρίας μας
Σύντροφος από Καβάλα (2): Το θέμα με τις συνεργασίες είναι πόσο θέλεις να
συνταυτιστείς, τον τελευταίο καιρό ο κόσμος χάνει την εμπιστοσύνη του στα
κόμματα κι εμείς αντί να δείξουμε ότι είμαστε ένας εναλλακτικός τρόπος να κάνεις
πολιτική πάμε και ενωνόμαστε μαζί τους και αυτό δίνει λάθος μήνυμα στον κόσμο
που αλλιώς θα ερχότανε μαζί μας. το κράτος ξέρει ότι μπορεί να επαναληφθεί μια
εξέγερση του '08 κι έτσι δημιουργεί το στρατό που θα το υπερασπιστεί
(χ.α.,πατριωτικές πολιτοφυλακές κτλ)
Σύντροφος από Αλεξανδρούπολη: Εδώ το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε
κοσμο και το άνοιγμα των γραφείων μας βρήκε απροετοίμαστους, είμαστε καμιά
δεκαριά άτομα και όχι όλοι μάχιμοι, αναπτύξαμε το σενάριο λυκοφιλίας γιατί αν δεν
κάναμε κάτι μαζί με άλλους δε μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, τελικά αποδείχτηκε

ότι καλύτερα να μη γίνεται τίποτα παρά να γίνεται με λάθος τρόπο.
Σύντροφος από Καβάλα (2): Εν τω μεταξύ η φασιστικοποίηση της κοινωνίας
προχωρά, και αφού οι συμπράξεις δε λειτουργούν το βασικότερο που μας μένει
είναι να υπερασπιστούμε τις συλλογικότητες και τις υποδομές μας.
NTΟKOYMENTO (II) – Απόσπασμα πρότασης της Αντιεξουσιαστικής
Κίνησης Κομοτηνής που παρουσιάστηκε σε ευκαιριακή κοινή
συνέλευση με άλλες α/α ομάδες της περιοχής, αρχές 2013
(...)Με βάση την σχετική ενιαιότητα που χαρακτηρίζει τις πρακτικές μας ως
αντιεξουσιαστές στα ζητήματα που θέτουμε ως κεντρικούς άξονες του δικτύου και
συνοψίζεται στην ανυποχώρητη, επιθετική και συγκρουσιακή, όποτε χρειάζεται,
στάση απέναντι σε μηχανισμούς καταστολής και φασίστες, βρίσκουμε πιο θεμιτή τη
μη συμμετοχή χώρων που δεν ασπάζονται αυτή τη στάση. Στο σημείο αυτό είναι
σημαντικό να προσθέσουμε πως όταν αναφερόμαστε σε αποκλεισμό ομάδων με
μη αναρχικά/ αντιεξουσιαστικά χαρακτηριστικά από τη συνέλευση, εννοούμε εκτός
της αριστεράς και το χώρο της αυτονομίας πιστεύοντας πως δεν έχει αμιγή
αντιεξουσιαστικό χαρακτήρα (μέλη, κλειστές συνελεύσεις κ.τ.λ). Σημαντικότερο
πάντως ζήτημα για μας αποτελεί η τακτική της απεύθυνσης που θα ακολουθηθεί
στις εξωστρεφείς μας δραστηριότητες. Επειδή το ζήτημα της αντιμετώπισης της
καταστολής και των φασιστών δεν αποτελεί και δεν πρέπει να αποτελεί επίδικο
μόνο για τους αντιεξουσιαστές, αλλά για το σύνολο της καταπιεσμένης κοινωνίας με
ό,τι αυτή συγκαταλέγει, είναι απαραίτητο να επιδιώκουμε με τη δράση μας την
κοινωνική νομιμοποίηση. Με βάση αυτό η φρασεολογία και η συνθηματολογία μας
οφείλει να κινείται καθαρά σε αντιρατσιστκό-αντιφασιστικό πλαίσιο και όχι σε
ανθελληνικό. Παράλληλα η επιθετική προς την μικροαστική αντίληψη φρασεολογία
που ταυτίζει τον μέσο άνθρωπο με τους φασίστες και τους καπιταλιστές έχει
αποδειχθεί εμπειρικά ότι περισσότερο ενισχύει το μικροαστικό φαντασιακό παρά το
αποδομεί.(...)
Fallout: Όσον αφορά τα της ΑΚ, καταρχήν η συγκεκριμένη πρόταση το μόνο σκοπό
που έχει φαίνεται να είναι να αποκλειστούν από τη συγκεκριμένη συνέλευση
σχήματα της αυτονομίας. Τα οποία, πιθανώς θα ξέρετε κι αν δεν ξέρετε ρωτήστε, το
πρόβλημά τους δεν είναι ότι δεν ασπάζονται την ανυποχώρητη στάση απέναντι
στους φασίστες όπως φοβούνται οι σύντροφοι της ΑΚ. Το πρόβλημα είναι στον
ορισμό που δίνουμε στο φασισμό, η ΑΚ επιλέγει να τον δει σαν κάτι που ξεκινά από
το κράτος και τους μηχανισμούς καταστολής και από κει και πέρα πέφτει στα
κεφάλια της άμοιρης κοινωνίας, που άμα την πάρουμε με το καλό θα έρθει να
παλέψει μαζί μας. Θεωρούν την κοινωνία ως ένα συμπαγές πράμα το οποίο
ταυτίζουν με τους μικροαστούς και εντός του οποίου δεν υπάρχουν συγκρούσεις
παρά μόνο άγνοια και έλλειψη ενημέρωσης. Κατά κάποιο τρόπο είναι αντιστροφή
της γνώμης του προηγούμενου κειμένου, αλλά το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι το
ίδιο, ακολουθητισμός της κρατικής,μικροαστικής,καθεστωτικής,πατριωτικής
αριστεράς.
Σύντροφος από Καβάλα (2): Φαντάζομαι είχαν στο μυαλό τους ότι αν μιλάμε

Fallout: Τέλος η προκύρηξη της ΠΜΑΑ, είναι οργάνωση που ταυτίζεται σε επίπεδο
προσώπων με τη Fallout οπότε δεν είναι ηθικό να σχολιάσουμε, θα παρουσιάσουμε
λίγο το σκεπτικό πίσω από αυτή και μπορούμε να δώσουμε όποιες διευκρινήσεις
ζητηθούν. Καταρχήν έχει στοχευμένη απεύθυνση, ξεκινάει λέγοντας ξεκάθαρα τι σόι
διάβολοι τη γράφουν και ότι ενδιαφέρονται να οργανωθούν μαζί με άλλους του
συναφιού τους. Επίσης προσπαθεί την ανάλυσή της να την παρουσιάσει όσο πιο
απλά γίνεται ώστε να μη χωράνε παρερμηνείες, και ο τρόπος που είχαμε σκεφτεί
είναι να τις συνδέσουμε με την άμεση εμπειρία του καθενός μας, να δείξουμε ότι
αυτό που λέμε μας αφορά έτσι κι αλλιώς, να μη φαίνεται σαν προσυλητισμός.
Επίσης να πούμε ότι εξακολουθούμε να τη στηρίζουμε και η πρόσκληση ισχύει.
Σύντροφος από Αλεξανδρούπολη: σχετικά με τον ωκεανό ηλιθιότητας διαφωνώ, ο
χώρος βλέπει το ιντερνετ με περίεργο τρόπο και δεν καρπώνεται αυτά που θα
μπορούσε από τη χρήση του
Σύντροφος από Καβάλα (2): δεν νομίζω ότι ο χώρος έχει αφήσει το ιντερνετ
ανεκμετάλλευτο, μάλιστα έχουμε φτάσει σε σημείο συλλογικότητες να υπάρχουν στο
ιντερνετ και πουθενά αλλού
Σύντροφος από Ξάνθη (2): πρόσφατα έιχαμε και το παράδειγμα όπου κόσμος
ενημερωνότανε για τη βίλλα Αμαλίας μέσω twitter, για το χαρακτηρισμό ωκεανός
συμφωνώ βλέποντας ότι με τα blog η άποψη του καθενός γίνεται είδηση, είναι
όπως και κάθε άλλη μηχανή πληροφόρησης αλλά σε μεγάλη κλίμακα
Σύντροφος από Αλεξανδρούπολη: είναι πάντως μια δυναμική που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί όπως στην αραβική άνοιξη που ο κόσμος πληροφορήθηκε από το
ιντερνετ, στην αλγερία ξεσηκώθηκε από ένα βιντεο που ανέβηκε στο facebook και
δεν υπήρχε άλλος τρόπος ενημέρωσης, αν το αφήνεις επειδή το θεωρείς
μοντερνισμό χάνεις πολλές πληροφορίες
Σύντροφος από Ξάνθη (1): ο κόσμος δεν περίμενε να δει ένα βίντεο στο ιντερνετ για
να ξεσηκωθεί, δε χρειαζόταν να τον πληροφορήσει κανείς για κάτι που βίωνε ήδη, η
ανάγκη για εξέγερση υπάρχει έτσι κι αλλιώς. το internet είναι μια θάλασσα
πληροφοριών χωρίς ευθύνη, ακόμα και στο indymedia, που καλώς ή κακώς αυτό
υπάρχει που ενώνει όλους τους αντιεξουσιαστές, τις περισσότερες φορές
παρουσιάζονται τα πράγματα φουσκωμένα, είναι ένα μέσο για να μάθεις πχ τι έγινε
στην κρήτη αλλά όχι για να αποκτήσεις συντροφικές σχέσεις
Σύντροφος από Καβάλα (2): το κακό είναι ότι ο κόσμος πιστεύει εύκολα ότι βλέπει
χωρίς να διασταυρώνει, το internet έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας
και, εκτός του ότι όλα παρακολουθούνται, καταλήγει να σε έχει ρουφήξει και να μην
μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς αυτό, πολλές φορές κάνουμε δράσεις με μόνο
σκοπό να ανέβουν στο indymedia
Σύντροφος από Αλεξανδρούπολη: αυτό για την ηλιθιότητα θα έπρεπε να στοχεύει
σ'αυτούς που παίρνουν μια πληροφορία και την πιστεύουν αμέσως και όχι το ίδιο το
μέσο, όλα τα υπόλοιπα είναι πλήρως ελεγχόμενα ενώ το ιντερνετ είναι το μοναδικό
μέσο που να μπορούμε να εκφραστούμε
Σύντροφος από Ξάνθη (1): για να επανέρθουμε στο θέμα της κουβέντας, αυτή η
προκήρηξη τι απήχηση είχε;
Fallout: μάλλον μηδενική, βασικά δε μοιράστηκε ποτέ χύμα στο δρόμο αλλά σε
γνωστούς που περίμενα ότι θα ενδιαφέρονται και μετά είχα πάντα στη τσέπη και

χωρίς την ανάγκη καμιάς ιδεολογίας ή ηγεσίας να μας τα υποδείξει.
Λίγη ψύχραιμη σκέψη με κλειστή την τηλεόραση μας δείχνει ότι για τη δυσκολία που
τα βγάζουμε πέρα δε φταίνε ούτε οι "τούρκοι που δε μας αφήνουν να βγάλουμε τα
πετρέλαια", ούτε οι "γερμανοί που δε μας δανείζουν", ούτε οι "πακιστανοί που
έρχονται και μας κλέβουν". Υποστηρίζουμε ότι αυτό που μας φταίει είναι ακριβώς
όσοι μας γεμίζουν το κεφάλι με τις παραπάνω μπαρούφες. Φταίει ο μαγαζάτορας
που αποφασίζει να μας πληρώνει λιγότερο γιατί "έχουμε κρίση και δε βγαίνει", φταίει
ο δημοσιοκάφρος που μας τα πρήζει με την εγκληματικότητα και ζητάει
περισσότερους μπάτσους, φταίει ο μπάρμπας στο καφενείο που γκρινιάζει για το
κόμμα που ψήφιζε και συμπεραίνει ότι "ένας Παπαδόπουλος τους χρειάζεται". Η
προσοχή μας έχει μετατοπιστεί από τα δικά μας πραγματικά προβλήματα σαν
εργάτες στα προβλήματα των μεγάλων και μικρών αφεντικών μας, σερβιρισμένα
σαν να μας αφορούν όλους: εγκληματικότητα, έλλειψη ανταγωνιστικότητας,
εθνική κυριαρχία. Θα 'πρεπε λοιπόν να εκλιπαρούμε για περισσότερη καταστολή,
για μικρότερο εισόδημα και για να πάμε να σφαχτούμε στον πόλεμο για χάρη των
αφεντικών; Όταν όλοι αυτοί που κάθονται στο σβέρκο μας, από τον πρωθυπουργό
μέχρι τη σπιτονοικοκυρά και από τον εκφωνητή ειδήσεων μέχρι το αφεντικό στη
δουλειά μας, σαν χορωδία φωνάζουν για εθνική ενότητα και θυσίες, αρκεί για να μας
πονηρέψει ότι αυτό ακριβώς πρέπει να πολεμήσουμε. Επειδή από αυτή τη χώρα και
την οικονομία της που μας καλούν να υπερασπιστούμε δεν μας ανήκει τίποτα,
καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι για να ξανα-"πάει καλά" αυτή η χώρα και αυτή η
οικονομία χρειάζεται εμείς οι εργαζόμενοι να γίνουμε ακόμα φτηνότεροι και πιο
πειθαρχημένοι. Όπως αφήσαμε να γίνει τα προηγούμενα χρόνια φτηνό και
αναλώσιμο (με ρατσισμό, ναρκοπέδια, βιασμούς και τυχαίες εκπυρσοκροτήσεις) το
πιο αδύναμο κομμάτι της εργατικής τάξης, οι μετανάστες, ήρθε τώρα και η σειρά των
"ντόπιων". Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν σαν φασισμό την οργανωμένη επίθεση από τα
αφεντικά και το κράτος τους, που προσπαθούν να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση
πατώντας στο πτώμα της εργατικής τάξης, στην αρχή
ιδεολογικά και στη συνέχεια και κυριολεκτικά. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που
τα αφεντικά ζορίζονται και βρίσκουν αυτή τη λύση. Είναι μια διαδικασία σύνθετη που
δεν περιλαμβάνει μόνο κάποιους γραφικούς νοσταλγούς του Χίτλερ, του Μεταξά ή
του Παττακού αλλά και τους κρατικούς μηχανισμούς που διευκολύνουν
τη δράση τους με κάθε δυνατό τρόπο, όπως και την κοινωνία που τους ανέχεται ή
αδιαφορεί. Έτσι βλέπουμε και στην περιοχή μας να εμφανίζονται στους τοίχους
συνθήματα ενθνικιστικού μίσους, τα τοπικά μμε να αγωνίζονται να εφεύρουν
εγκληματικότητα και πολλούς αφελείς να νομίζουν ότι αν φραχτούν τα σύνορα και
πάνε οι μετανάστες να πεθάνουν αλλού, η δική τους σειρά δε θα έρθει ποτέ. Ο
φόβος εξαπλώνεται και ο κοινωνικός κανιβαλισμός
Προσκαλούμε όσους και όσες μοιράζονται τις παραπάνω ανησυχίες και έχουν
διαλέξει πλευρά, να έρθουν σε επαφή μαζί μας, είτε στο δρόμο είτε στο προσωρινό
email pmaa_alex@yahoo.gr, για να δούμε τι μας ενώνει, πού διαφωνούμε και πώς
μπορούμε να φτιάξουμε μια μόνιμη αντιφασιστική οργάνωση, αυτόνομη από
κρατικούς/κομματικούς μηχανισμούς, εκκλησίες, ΜΚΟ και μαφίες, εμπόδιο στο
φασισμό που κάθε μέρα κερδίζει έδαφος μέσα στις γειτονιές, τα σχολεία, τις
δουλειές, τα σπίτια μας μέσα.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

αρνητικά στον κόσμο θα πάει από την απέναντι μεριά. στην επαρχία τα πράγματα
είναι διαφορετικά, διαφορετικά έχει επηρρεάσει η οικονομική κρίση, η σύνθεση της
κοινωνίας σε μια επαρχιακή πόλη είναι διαφορετική
Σύντροφος από Ξάνθη (2): Μεγάλη διαφωνία με το απόσπασμα, η οπτική αυτή
είναι ανιστόρητη, δε γίνεται να αντιμετωπίζεις την κοινωνία σαν εννιαίο σύνολο, δεν
είμαστε όλοι ίσοι και πώς γίνεται να μιλάς αντιφασιστικά χωρίς να μιλάς
αντιπατριωτικά και ανθελληνικά; Εμείς στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε πώς
φτάσαμε ως εδώ αναγκαστήκαμε να δούμε ότι ο ρατσισμός είναι υλικό ζήτημα, δε
νομίζω πως βγαίνει κάτι αν χαϊδέψεις αυτιά στον κάθε φασιστάκο ή μαγαζάτορα,
αυτό που έχεις να κάνεις είναι να ταχθείς απέναντι σε αυτή την κοινωνία
Σύντροφος από Καβάλα (2): επίσης είναι άκυρο το σημείο σχετικά με τις κλειστές
συνελεύσεις, όπως και οι αντίστοιχες ανοιχτές είναι και οι δυο πρακτικές του
κινήματος, η καθεμιά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της
Σύντροφος από Καβάλα (1): νομίζω πως δε χρειάζεται να πάρουμε αυτό το κείμενο
τόσο στα σοβαρά, φαίνεται πως είναι γραμμένο στα γρήγορα με μόνο σκοπό να
τραβήξει τον κόσμο της συνέλευσης εκείνης προς τα νερά της ΑΚ
Σύντροφος από Ξάνθη (2): επίσης δείχνει μια αγωνία, επεδή η Θράκη είναι
ιδιαίτερη περιοχή και ειδικά η Κομοτηνή η πιό διχασμένη εθνολογικά πόλη της
περιοχής (με πογκρόμ κατά των μουσουλμάνων κατοίκων στις αρχές '90 και
σπάσιμο των μαγαζιών τους), εμείς σαν Antifa X από την αρχή χαρακτηριστήκαμε
τούρκοι πράκτορες από τα τοπικά media στην Ξάνθη και μάλλον η ΑΚ προσπαθεί
να μη στιγματιστεί έτσι.
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ (ΙΙΙ) – Απόσπασμα προκήρυξης σχετικά με τους
μετανάστες της ελευθεριακής ομάδας Λαθραία Συνείδηση,
Σεπτέμβρης 2012
(...) Η υστερία για την εγκληματικότητα, τις ασθένειες και τη μουσουλμανοποίηση
χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία για την αντιμετώπιση των μεταναστών, ως
σκουπίδια σε περιόδους κρίσης και εργασιακού μεσαίωνα, σαν και αυτή .Αλλά μην
ξεχνάμε ότι παλιότερα, σε περιόδους "ανάπτυξης" το ίδιο το κράτος και τα αφεντικά
του, τους χρησιμοποιούσαν ως εργάτες χωρίς δικαιώματα. Η εξουσία και οι
παρατρεχάμενοι της πάντα θα χρειάζονται αποδιοπομπαίους τράγους για να
δικαιολογήσουν τις πρακτικές τους. Πρακτικές ενός καθαρά ταξικού πολέμου με
μοναδικό σκοπό την μαζική προλεταριακή εξαθλίωση. Μια μοίρα που τα αφεντικά
επιφυλάσσουν σε όλους μας.
Στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη συσπείρωσης
αναγνωρίζοντας και τους μετανάστες ως ταξικά μας αδέρφια. O μόνος δρόμος που
απομένει είναι να αγωνιστούμε μαζί, ενάντια στους κοινούς μας εχθρούς, τα ντόπια
αφεντικά μεγάλα και μικρά, τους πολιτικούς εκπροσώπους τους, το παπαδαριό και
τους κάθε λογής προστάτες του έθνους. Οι έννοιες έθνος, φυλή, θρησκεία, μας είναι
ξένες και εχθρικές. Δεν περιμένουμε από κανένα κράτος να νομιμοποιήσει τους
μετανάστες και βλέπουμε ξεκάθαρα στο επόμενο βήμα του, τη δική μας
εξαθλίωση. Προκρίνουμε την κοινωνική νομιμοποίηση μέσα από κοινούς αγώνες
ενάντια στο κράτος και τα αφεντικά. Καλούμε εμάς ως κοινωνικά υποκείμενα να τους
ενσωματώσουμε στις κοινωνικές μας δομές.

Δεν αναγνωρίζουμε το κράτος και τις εθνικές, θρησκευτικές διαχωριστικές γραμμές
που επιβάλλει και επιλέγουμε να σταθούμε απέναντι σε όσους τρέφουν τον
φιλοτομαρισμό τους, επικαλούμενοι αυτές. Στο κράτος και τις κερδοφόρες τακτικές
παρανομοποίησης που χρησιμοποιεί, αντιτάσσουμε την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.
Αντιστεκόμενοι σε κάθε λογής μπάτσους και παρατρεχάμενους αυτόκλητους
σωτήρες με καράφλες και μαιάνδρους που προωθούν τον κοινωνικό κανιβαλισμό,
προτάσσουμε ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΑΞΙΚΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Fallout: Στο απόσπασμα της προκήρυξης από την ομάδα Λαθραία Συνείδηση, δε
θέλουμε να ψάξουμε λέξη προς λέξη να βρούμε πράγματα που να διαφωνούμε,
πέρα από κάποιες περίεργες ή ατυχείς διατυπώσεις το γενικό νόημα μας βρίσκει
σύμφωνους. Αυτό που θέλαμε να σχολιάσουμε είναι αυτή η αίσθηση που μας
αφήνει ότι αυτά τα έχω ξαναδιαβάσει και αλλού εκατό φορές. Δεν κατηγορούμε τη
συγκεκριμένη ομάδα για λογοκλοπή, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι η τάση
που έχουμε σαν κίνημα να γράφουμε κείμενα μάλλον ακαδημαϊκού τύπου, γεμάτα
γενικότητες, κλισέ και συνθηματογραφία. Όσο σωστά και να είναι αυτά που
γράφουμε σε επίπεδο πολιτικής στρατηγικής, τι αξία έχουν αν ο άλλος που θα το
πάρει να το διαβάσει δεν δει να τον αφορά περισσότερο από οποιοδήποτε άρθρο
σε εφημερίδα. Δεν αναφερόμαστε στο λεξιλόγιο, στην ανταγωνιστική πολιτική όλες
οι λέξεις εύκολες είναι, οι έννοιες είναι δύσκολες. Για παράδειγμα, η κατάχρηση του
επιθέτου ταξικός-ή-ό δεν κάνει δουλειά από μόνη της, χρειάζεται να εκφράζει και μια
κάποια ταξική ανάλυση, μια συγκεκριμένη επαναστατική προοπτική.
Σύντροφος από Ξάνθη (2): καταρχήν αυτό το κείμενο φαίνεται από μακριά ότι έχει
γραφτεί ώστε να καλύπτει μίνιμουμ πολιτικής συμφωνίας
Fallout: πράγματι, ήταν το δεύτερο κείμενο που γράφαμε σα ΛΣ και ζοριστήκαμε
αρκετά ώστε να βγει κάτι που σχεδόν να μας ικανοποιεί σχεδόν όλους
Σύντροφος από Καβάλα (1): ο ξύλινος λόγος είναι ανάμεσα στα κόμπλεξ που
πρέπει να ξεπεράσει το κίνημα, είναι νομίζω κληρονομιά από παλιότερες γενιές,
ίσως μια προσπάθεια να φανούμε αντάξιο αντίβαρο/εναλλακτική πρόταση στην
αριστερά. πάντως καλό είναι εκτός από τον κόσμο που μπορεί να έρθει μαζί μας, να
έχουμε και κάτι να πούμε στους μικροαστούς, να έχουμε επιχειρήματα ώστε να
απαντάμε αν βρεθούμε σε μια κουβέντα όπου μας προκαλούν
Συντρόφισσα μπαλαντέρ: όταν απευθύνεσαι στο κοινό γενικά χρειάζεται να
απευθύνεσαι απλά και αναγκάζεσαι να κάνεις εκπτώσεις
Fallout: εμείς δεν το βλέπουμε έτσι απαραίτητα, αν χρειάζεται να κάνουμε
εκπτώσεις για να μιλήσουμε απλά τότε η θεωρία μας είναι που έχει πρόβλημα,
δίνουμε το βάρος όχι απαραίτητα σε απλοϊκό λεξιλόγιο αλλά ψάχνουμε τρόπους να
δει ο αναγνώστης ότι αυτό που λέμε τον αφορά έτσι κι αλλιώς θέλει δε θέλει
Σύντροφος από Ξάνθη (1): γενικά το μοίρασμα ενός κειμένου από μόνο του δε
βοηθάει, αν δε συνοδεύεται από στρατηγικές για το μέλλον και φερεγγυότητα. Ότι
και να κάνουμε αναπόφευκτα θα τρέχουμε και πίσω από τις εξελίξεις αλλά
χρειάζεται ο λόγος που βγάζουμε προς τα έξω να έχει μια συνοχή και μια συνέχεια.
Παίζει μεγάλο ρόλο ο τρόπος που θα περάσεις σε κείμενο αυτά που αντλείς από

την εμπειρική σου γνώση και να έχεις μια σταθερή παρέμβαση. ο αντιεξουσιαστικός
χώρος έχει ανάγκη δομές με πολιτικά χαρακτηριστικά. Αυτό το κείμενο δεν έχει να
προτείνει κάτι, όταν αναφερόμαστε σε ταξικό πόλεμο πρέπει να λειτουργούμε με
στρατηγικές
Σύντροφος από Αλεξανδρούπολη: η χ.α. έχει πάρει χαρακτηριστικά από αυτό που
προσπαθούμε να κάνουμε εμείς εδώ και χρόνια όπως παρεμβάσεις σε γειτονιές και
λοιπά. Η προπαγάνδα που κάναμε δεν είχε συνοχή, γίνεται στιγμιαία αλλά μένει εκεί
χωρίς να αφήνει μακρόχρονο αποτέλεσμα.
Σύντροφος από Καβάλα (1): και κάτι σημαντικό, για να νιώσει ο άλλος αλληλέγγυος
σε μια κατάσταση πρέπει να δει την προέκτασή της στον εργασιακό χώρο, να δει να
γίνεται κάτι εκεί όπως πχ στην Αθήνα οι ντελιβεράδες που έχουν ίσως την πιο
μαχητική οργάνωση που έχουμε δει σε χώρο εργασίας
Σύντροφος από Ξάνθη (2): Στο χώρο υπαρχουν διάφορες απόψεις για το τι να
κάνουμε και πώς, ακόμα και στο παράδειγμα με τους ντελιβεράδες, οι δράσεις τους
έχουν αποτέλεσμα γιατί λειτουργούν με κάποιους κανόνες, χρειάζεται να είναι
κανείς υπόλογος στη συλλογικότητά του, να έχει ευθύνη απέναντι στα συντρόφια
του, να μην τους κρεμάει κτλ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ (ΙV) - Προκύρηξη της Προσωρινής Μονάδας
Αντιφασιστικής Αυτοάμυνας που μοιράστηκε την
άνοιξη του 2012 στην Αλεξ/πολη.
ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΟΜΗΣ
Η επιλογή μας να μιλήσουμε για φασισμό και αγώνα εναντίον του, σίγουρα
δημιουργεί πολλές παρεξηγήσεις και λάθος εντυπώσεις. Επειδή σήμερα, πέρα από
τα κλασσικά ΜΜΕ υπάρχει και ο ωκεανός ηλιθιότητας που λέγεται διαδίκτυο, οι
λέξεις χάνουν το νόημά τους και οι έννοιες αντιστρέφονται εύκολα. Έτσι βλέπουμε
και τη λέξη φασισμός να χρησιμοποιείται χωρίς δεύτερη σκέψη για να περιγράψει
πολλές άσχετες ή ακόμα και αντίθετες καταστάσεις και συμπεριφορές. Δεν μας
απασχολεί το θέμα ούτε επειδή είμαστε φιλόλογοι, ούτε ιστορικοί, ούτε πολιτικοί
αναλυτές. Το να μιλήσουμε λοιπόν για φασισμό, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι
καλπάζει καταπάνω μας ενώ εμείς σφυράμε αδιάφορα, προϋποθέτει να
ξεκαθαρίσουμε πρώτα δυο πράγματα: τι είναι "φασισμός" και τι είμαστε "εμείς".
Ξεκινάμε από το δεύτερο (και ευκολότερο). Γράφουμε αυτή την προκύρηξη για να
απευθυνθούμε σε άντρες και γυναίκες που βρίσκονται στην ίδια πάνω-κάτω θέση με
εμάς: άνεργους, ημιαπασχολούμενους, επισφαλείς, προσωρινούς εργαζόμενους,
καθώς και όσους υποψιάζονται ότι κάτι τέτοιο τους περιμένει όταν ξεμπλέξουν
από σχολεία και σχολές. Με λίγα λόγια την εργατική τάξη του σήμερα. Η αναφορά
στην εργατική τάξη μπορεί να φαίνεται σαν γραφική ιδεολογική εμμονή σε κάποιους.
Για εμάς είναι απαραίτητη αφετηρία, μιας και η ίδια μας η καθημερινότητα μας
θυμίζει με το σκληρότερο τρόπο σε τι κοινωνία ζούμε και τι θέση έχουμε σε αυτήν. Το
τρέξιμο από σκατοδουλειά σε σκατοδουλειά για να συμπληρωθούν τα φράγκα για το
νοίκι, τα παρακάλια σε συγγενείς και γνωστούς για μια ηλίθια δουλειά που βασικά δε
θέλουμε να κάνουμε, τα βράδια που μένουμε σπίτι λόγω αφραγκίας, όλα αυτά
καθορίζουν με τρόπο πέρα για πέρα υλικό τα συμφέροντά και τις επιδιώξεις μας,

