
Πριν κάποιες μέρες η Antifa-X με την στήριξη συντρόφων 
και συντροφισσών πραγματοποίησε μία πορεία στον 

μαχαλά του Ασά. Στην προκήρυξη που κρατάτε στα χέρια 
θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους το κάναμε. 
Να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς που υπογράφουμε αυτή την 
προκήρυξη, ούτε ειδικοί του αντιφασισμού είμαστε, ούτε 
επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε τίποτα διανοούμενοι. Εργάτες, 
άνεργοι και φοιτητές (δηλαδή άνεργοι που δεν μπαίνουν στα 
ποσοστά) είμαστε και το βασικό που κάνουμε διαφορετικά από 
πολύ κόσμο, είναι ότι συζητάμε αντί να βλέπουμε τηλεόραση 
και οργανωνόμαστε αντί να παίρνουμε ψυχοφάρμακα. Για την 
ακρίβεια προσπαθούμε να βρούμε μια λύση στη λαίλαπα που 
βρίσκεται απέναντι μας και έχει χίλια πρόσωπα. Τη λαίλαπα του 
σύγχρονου ελληνικού φασισμού.
 Μπορεί να ακούγεται παράλογο αλλά στην παρακάτω 
προκήρυξη υποστηρίζουμε ότι ο φασισμός δεν είναι 

κυρίως η χρυσή αυγή. Ο βόθρος των νεοναζί είναι μόνο 
ένα κομμάτι στην διαδικασία του φασισμού και όχι το πιο 
σημαντικό. Λέμε διαδικασία και εννοούμε μια σειρά ενεργειών 
οργανωμένων από το κράτος με ένα σκοπό. Τη διανοητική, 
υλική και συναισθηματική υποτίμησή μας ως το σημείο 
του θανάτου· και το εννοούμε. Τη μέθοδο δηλαδή των 
αφεντικών που για να «ξεπεράσουμε την κρίση», να «γίνουμε 
ανταγωνιστικοί» κτλ, σκοπεύει να μας κάνει πιο φτηνούς 
σαν εργάτες, στο μυαλό, στην καρδιά και στην τσέπη. Στις 
παρακάτω γραμμές θα ισχυριστούμε ότι ο σύγχρονος ελληνικός 
φασισμός διαγράφεται ξεκάθαρα από τις κρατικές στρατηγικές 
σε τρία βασικά ζητήματα: στην εργασία, στην υγεία και κυρίως 
στη δημόσια τάξη. Δυστυχώς, η ντόπια εργατική τάξη σφύριζε 
αδιάφορα, αν δεν χειροκροτούσε, όσο τα αφεντικά σχεδίαζαν 
επιμελώς το πως θα περάσουν από πάνω μας.

       -- μοιράστηκε πόρτα-πόρτα τον Μάη του ‘14 στον μαχαλά του Ασά σε κάποιες εκατοντάδες αντίτυπα -- 

έτσι χτίζεται ο νέος φασισμός

κράτος, μαφία, υγεία και μισθός

α. Ποιος, που, πότε και γιατί.



Όσο απεγνωσμένα κι αν προσπαθούσαν (και προσπαθούν 
ακόμα) οι σύγχρονοι εργάτες να ξεχάσουν ποια είναι 

η θέση τους σε αυτή την κοινωνία, τα αφεντικά μας είχαν 
(και έχουν) διαφορετική άποψη. Είναι μόνο μέσα από την 
υποτίμηση της εργασίας μας που τα αφεντικά (μικρά και 
μεγάλα) καταφέρνουν να ξεπερνούν την κρίση. Δεν θα 
μπορούσε να είναι και αλλιώς. Γι’ αυτό το ζήτημα της εργασίας 
είναι το πιο κεντρικό. Αρκεί να αναλογιστούμε τι έχει γίνει 
τα τρία τελευταία χρόνια. Οι μισθοί μας κόπηκαν στο μισό, 
τα επιδόματα πήγαν στο διάολο και ένας σκασμός άνθρωποι 
απολύθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες. Στον αντίποδα μας 
ρίχνουν στα μούτρα τα πεντάμηνα προγράμματα (δες στήλη ια 
ΟΑΕΔ) χωρίς ασφάλεια, χωρίς ένσημα, χωρίς άδειες και όλα 
αυτά για τέσσερα κατοστάρικα. Ένας εκβιασμός βίαιος όσο και 
απόλυτος. Δεν είναι ότι γενικά και αόριστα δεν μας χρειάζονται 
και μας απολύουν. Πολλές φορές, τις μαζικές απολύσεις 
ακολουθούν επαναπροσλήψεις με πολύ χειρότερους όρους. 
Αλλά είναι τέτοια, δυστυχώς, η κατάσταση της τάξης μας που 
δεν καταφέρνει να βάλει ένα στοπ σ’ αυτήν την κατρακύλα.
 Η αδυναμία μας αυτή να υπερασπιστούμε ακόμη και 
τις πιο βασικές μας ανάγκες, όπως αυτή της επιβίωσης, φαίνεται 
από την μεθοδευμένη κατάρρευση του συστήματος υγείας. 
Το ζήτημα της υγείας δεν αφορά όλους γενικά, πλούσιους και 
φτωχούς. Ούτε ήταν και ποτέ δωρεάν όπως ισχυρίζονται κάποιοι 
καλοθελητές. Η πρόσβαση στη δημόσια και καθόλου 
δωρεάν υγεία (αφού την πληρώνουμε μέσω φόρων) 
είναι εργατικό δικαίωμα, καθώς βάζει ένα ανάχωμα 
στην αναπαραγωγή της τάξης μας. Στο αναφαίρετο 
δικαίωμα μας, δηλαδή, να συνεχίσουμε να ζούμε. Η νέα αυτή 
συνθήκη έρχεται και ανατρέπει την μέχρι τώρα κατάσταση. 
Ισχυρίζονται ότι κάποιοι από μας περισσεύουν. Γι’ αυτό και 

επανανοηματοδοτούν την υγεία με όρους super market (Έχεις 
φράγκα; Καλώς. Δεν έχεις; «Ατύχησες.») και την μετατρέπουν 
από συλλογικό δικαίωμα σε ατομική ευθύνη1. Γι’ αυτό κλείνουν 
και νοσοκομεία, γι’ αυτό κάνουν ότι θέλουν με τον ΕΟΠΥΥ. 
Και αφού περισσεύουμε, μας διαχειρίζονται με όλο και πιο 
μπάτσικες μεθόδους (βλέπε κλιμάκια ΚΕΕΛΠΝΟ για την 
αντιμετώπιση του υγειονομικού «κινδύνου» των 300 μεταναστών 
απεργών πείνας και των οροθετικών γυναικών, επιχείρηση 
«ΘΕΤΙΣ» κτλ). Εκεί που έπρεπε να βλέπουμε την ξεκάθαρη και 
ενιαία, από την πλευρά των αφεντικών μας, ταξική επίθεση, εμείς 
το μόνο που κάναμε ήταν να μουντζώνουμε τους πολιτικούς και 
να περιμένουμε να έρθουν οι εκλογές. Μπας και από την καλή 
τους την ψυχή μας απαλλάξουν από τις ταλαιπωρίες μας.
 Για του λόγου του αληθές όμως, για τη σημερινή 
κατάσταση έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και η ντόπια εργατική 
τάξη. Όλοι, λιγότερο ή περισσότερο, δεν έχει σημασία, 
ξεπουλήσαμε την ταξική μας συνείδηση. Κάποιοι μπήκαν στο 
δημόσιο και νόμισαν ότι το οικονομικό πρόβλημα της ζωής 
τους λύθηκε δια παντός, αφού στο κάτω-κάτω βρε αδερφέ δεν 
έσκαβαν κιόλας. Απέκτησαν και ένα σπίτι, πήραν και ένα αμάξι, 
στείλαν και το παιδί τους στο πανεπιστήμιο και όλα εντάξει. 
Κάποιοι άλλοι με την αμέριστη βοήθεια του κράτους έγιναν 
από εργάτες αφεντικά. Κονδύλια από το κράτος και δάνεια 
από τις τράπεζες με τη σέσουλα. Φθηνή εργατική δύναμη για 
τα ελληνικά αφεντικά με τη σέσουλα. Φυσικά εννοούμε τους 
μετανάστες εργάτες που από το ‘90 το κράτος φροντίζει 
μεθοδικά να τους κάνει φθηνούς μέσω της παρανομοποίησής 
τους2. Και τέλος, κάποιοι άλλοι που χώθηκαν στο οργανωμένο 
έγκλημα και στις μαφίες στέλνοντας τους μετανάστες και τις 
μετανάστριες στα κάτεργα του ελληνικού καπιταλισμού. Στα 
κωλόμπαρα, στο λαθρεμπόριο και στη νύχτα. Έτσι χτίστηκε το 

β. Κόντρα στον σύγχρονο ελληνικό φασισμό. greek dream. Πάνω σε υλικότατες σχέσεις ποτισμένες από τις 
πιο must ιδεολογίες των ΄90s. Ατομισμός, ιδιοκτησία, εθνική 
ενότητα και μπόλικος ρατσισμός. Αυτές ήταν οι επιλογές της 
ντόπιας εργατικής τάξης που επιτρέπουν σήμερα στα αφεντικά 
να μας ρίχνουν χαστούκια και μεις να κοιτάμε σαστισμένοι. 
Οι επιλογές που κάποτε κάναμε σήμερα πληρώνονται με το 
σκληρότερο νόμισμα. Και όσοι περιμένουν κάποιου είδους 
εξιλέωση και συμπόνια πολύ πιθανόν να νομίζουν ότι φταίει που 
μας ψεκάζουν.
 Και τώρα; Τώρα που τα αφεντικά ζορίζονται, πατάνε 
στη δική μας αδυναμία με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Χωρίς 
πολλά-πολλά το κράτος αμολάει στο δρόμο τα σκυλιά του. 
Από τους σπουδαγμένους γιατρούς και ακαδημαϊκούς μέχρι 
τον πιο ψυχοπαθή μπάτσο και φασίστα. Πουλάει ασφάλεια 
και η ελληνική κοινωνία ζητάει κι άλλη. Άλλωστε είπαμε ξέρει 
που την προσφέρει· εκεί που υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Δεν 
είναι ότι πριν τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε ευαίσθητους 
και «δημοκρατικούς» μπάτσους. Κάθε άλλο. Αυτό που 
περιγράφουμε όμως εδώ είναι κάτι τελειώς διαφορετικό. 
Μιλάμε, αφενός, για την ολοένα ελαστικότερη «αστυνομική 
δικαιοδοσία» και γενικευμένη μπάτσικη συμπεριφορά. 
Αφετέρου για το σφιχταγκαλιασμένο σύμπλεγμα κράτους-
μαφίας-μπάτσων που συνεχώς γιγαντώνεται εν μέσω κρίσης. 
Όσων αφορά το πρώτο, θα πρέπει να το εκλάβουμε, ως τον 
ταξικό πόλεμο που διεξάγεται εναντίον όσων κατέχουμε τη 
μπλε ταυτότητα. Το συνεχές πογκρόμ εναντιόν οικισμών Ρομά 
(βλ. στήλη για Δροσερό), η δολοφονία του Θ. Καναούτη από 
ελεγκτές επειδή δεν είχε εισητήριο, οι επισκέψεις μπάτσων 
πρόσφατα σε σχολεία της Καβάλας για τη «συμμόρφωση» 
καπνιστών μαθητών, ο ρόλος των μπάτσων ως επιθεωρητές 
εργασίας, οι συνεχόμενες δολοφονίες μεταναστών εργατών 
στα ελληνικά σύνορα που μένουν ατιμώρητες, σκιαγραφούν 
αυτά που υποστηρίζουμε. Τώρα, όσον αφορά το σύμπλεγμα 
κράτους-μαφίας-μπάτσων αρκεί να σκεφτούμε το εξής. Το 
ελληνικό κράτος, χαρακτηρίζοντας τους μετανάστες εργάτες 
τεχνητά ως παράνομους, τους παραδίδει στη διακριτική 
ευχέρεια των μπάτσων. Έτσι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι 
της τάξης μας –που φυσικά συνεχίζει να δουλεύει με τους 
χειρότερους των όρων και να βγάζει κέρδος για τα κατά τόπους 
αφεντικά– στερείται οποιασδήποτε θεσμικής αναγνώρισης και 
στοιχειώδους δικαιώματος εργατικής νομοθεσίας. Έτσι, αν 
γλυτώσει το στρατόπεδο συγκέντρωσης θα βρεθεί σε κάποιο 
επαρχιακό εργασιακό κάτεργο με τις γνωστές συνέπειες. Αν 
μείνει στη μητρόπολη, πιθανότατα θα βρεθεί όμηρος των 
διάφορων μαφιών. Απ’ τις ναρκοπιάτσες μέχρι τα μπουρδέλα. 
Είναι αυτή η διαχείριση όσων δεν έχουν μπλε ταυτότητα 
που αποκομίζει λεφτά με ουρά στους μπάτσους. Ενίοτε για 
να κάνουν πως δεν άκουσαν και δεν είδαν και άλλοτε για να 
παρέχουν την κατάλληλη κάλυψη ως ισότιμοι συνεργοί. Μια 
διαχείριση που καλά θα κάνουμε να μην την αντιμετωπίζουμε 
με όρους όχι ηθικούς ή ανθρωπιστικούς αλλά ταξικούς.
 Απ’ αυτή τη σκοπιά είναι που ισχυριζόμαστε ότι ο 
σύγχρονος ελληνικός φασισμός δεν έχει αιχμή του δόρατος 
το βόθρο των ναζί. Αντίθετα έχει κράτος ολοκληρωτικό, 
μαφιόζους, υποτίμηση της εργασίας και της υγείας με όρους 
νικητών εναντίον ηττημένων.

Και αυτή η συνειδοτοποίηση είναι μόνη αξιοπρεπής 
θέση μάχης των καιρών μας. 

ΟΑΕΔ τους λέμε τώρα τους ρουφιάνους;

Η αναδιάρθρωση της εργασίας όπως την ευαγγελίζονται οι 
διάφοροι επιτήδειοι δεν είναι κάτι που ξεκίνησε χθες και θα 
τελειώσει αύριο. Ίσα ίσα είναι μια διαδικασία που στοχεύει 
κυρίως σε εκείνο το κομμάτι των υπηκόων που έχουν μπλε 
ταυτότητα στην τσέπη. Είναι στα πλαίσια αυτά που τα 
προγράμματα του ΟΑΕΔ (με τον ευρωπαϊκό τίτλο 
“voucher”) αποτελούν το πλέον πρόσφατο παραμύθι των 
αφεντικών.
Τα περιβόητα «προγράμματα για την καταπολέμηση της 
ανεργίας» λοιπόν, και οι «ωφελούμενοι» από αυτά, είναι 
μία τακτική που βρωμάει κάργα φασισμό, ασχέτως του αν 
συνοδεύεται ή όχι από νεοναζί μπράβους. Το μεγάλο κόλπο 
εδώ είναι ότι κρύβει την μαζική διαχείριση και υποτίμηση 
ενός τεράστιου κομματιού της ντόπιας εργατικής τάξης. Γιατί 
αν με τους μετανάστες το κόλπο είναι σε λειτουργία εδώ και 
χρόνια (και περιλαμβάνει μαφιόζους, μπάτσους, στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, άφθονα όπλα και θάνατο) με τους ντόπιους 
χρειάζεται μια κινητοποίηση αρκετών κρατικών μηχανισμών 
έτσι ώστε η δουλειά να γίνει σωστά. Και στην διαδικασία 
αυτή, ο ΟΑΕΔ μπαίνει στη θέση του οδηγού.
Έχει σημασία το πώς βλέπει κάποιος το σύνολο αυτής 
της κρατικής στρατηγικής. Γιατί από τη σκοπιά της 
«καταπολέμησης της ανεργίας» προφανώς ένα διάστημα 
5 μηνών δεν βοηθάει ουσιαστικά, εκτός αν μιλάμε για την 
περιοδική εξέταση των ποσοστών των ανέργων. Αν όμως 
το ζήτημα είναι η ολοένα και μαζικότερη καταγραφή του 
εργατικού δυναμικού της χώρας (πράγμα που ο ΟΑΕΔ κάνει 
μεθοδικά και σε βάθος), τότε τα (επιδοτούμενα από «τους 
εταίρους») προγράμματα αυτά είναι ό,τι πρέπει. Το κερασάκι 
στην τούρτα φυσικά είναι ότι όποιος παραιτείται ή αρνείται 
να πάει στη σκατοδουλειά που του έλαχε από τον ΟΑΕΔ, 
αυτομάτως χάνει τις ιδιότητες του μακροχρόνια ανέργου και 
άρα δεν αναγνωρίζεται ως «ωφελούμενος». Τι σημαίνει αυτό; 
Ότι σε καιρούς που το να βρεις μια οποιαδήποτε (νόμιμη και 
όχι μαύρη) δουλειά είναι ζήτημα ΟΑΕΔ, το να μπει κάποιος 
σε μια υποτυπώδη μαύρη λίστα έχει μόνο μία διέξοδο: μαύρη 
εργασία και μαφιόζους μάνατζερς. Και κάπου εδώ είναι που 
μπαίνουν στο παιχνίδι οι μπράβοι. (τώρα αν ψηφίζουν και 
χρυσή αυγή όλοι αυτοί δεν ξέρουμε, θα σας γελάσουμε).

Ποιους αφορούν άραγε οι μπάτσοι στο δροσερό;

Ένα απ’ τα αξιοπερίεργα της επαρχίας είναι ο τρόπος 
αντίληψης που υπάρχει γύρω απ’ το θέαμα που κατά κόρον 
παράγεται από τα «αστικά κέντρα». Με την προσκόλληση 
αυτή, κανείς δεν πήρε ουσιαστικά χαμπάρι ότι η μεγαλύτερη 
αστυνομική επιχείρηση της πόλης τα τελευταία χρόνια 
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη που μας πέρασε, στο 
Δροσερό.
Οι 183 μπάτσοι, τα 3 μπατσόσκυλα και οι εισαγγελείς δεν 
ήταν τόσο χρήσιμοι στην ανακάλυψη του μεγαλειώδους 
«τίποτα» στην περιοχή των τσιγγάνων. Η χρησιμότητά τους 
πατάει αλλού: πατάει στην εμπέδωση του δόγματος της 
δημόσιας τάξης που έχει αρχίσει να επισκέπτεται και τα μέρη 
μας. Πατάει στους κοινωνικούς συμμάχους - ρατσιστές του 

κερατά, που επικρότησαν με τα «επιτέλους» και τα «καιρός 
ήταν» την μπάτσικη επίδειξη δύναμης.
Οι «επιχειρησιακοί σχεδιασμοί για την πρόληψη και 
πάταξη της εγκληματικότητας» είναι σημείο των καιρών 
μας. Γιατί η έννοια της (αόριστης) εγκληματικότητας 
διευρύνεται διαρκώς και χωράει ολοένα και περισσότερους. 
Χωράει τους μετανάστες, χωράει τους τσιγγάνους, τους 
τοξικοεξαρτημένους, τις πόρνες. Οι συλλήψεις και οι 
προσαγωγές oncamera εμπεριέχουν το σύνολο του 
μηνύματος που πρέπει να μεταδοθεί στην τοπική κοινωνία: η  
καταπολέμηση της “εγκληματικότητας” είναι κάτι που πλέον 
αφορά και τους Ρομά. Και ο πάτος συνεχιζει να διευρύνεται. 
Όσο συνεχίζουμε να χάσκουμε με το στόμα ορθάνοιχτο...

  τα ευρήματα      τα λαγωνικά 



Αναγνωρίζοντας τη σημερινή κατάσταση όπως προσπα-
θήσαμε παραπάνω φτάνουμε σε δύο συμπεράσματα. 

Το πρώτο είναι ότι απέναντί μας ως εργάτες έχουμε εχθρούς, 
αμείληκτους και οργανωμένους. Αυτό σημαίνει πως ο καθένας 
από εμάς δεν μπορεί να σηκωθεί στα πόδια του αξιοπρεπώς 
μόνος του. Με λίγα λόγια η μόνη δύναμη που μπορούμε να 
υπολογίζουμε είναι η συλλογική μας δύναμη σαν τάξη. Προφανώς 
αν αντιληφθούμε τα κοινά μας συμφέροντα και οργανωθούμε 
προς αυτή τη κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και να 
προσπαθήσουμε να σταθούμε ως συλλογικό υποκείμενο πρέπει 
να το κάνουμε με μια μόνιμη αυτόνομη οργάνωση. Αυτονομία 
στην σκέψη και στην δράση μας, δηλαδή, σαν τον μοναδικό 
και αξιοπρεπή τρόπο πολιτικής οργάνωσης της τάξης μας. 
Εδώ εννοούμε την συγκρότηση ενός σώματος το οποίο έχει 
την ικανότητα να θέτει τις δικές του πολιτικές στοχεύσεις και να 
ανακαλύπτει τα εργαλεία με τα οποία τις πετυχαίνει. 
 Αρνούμαστε πεισματικά να γίνουμε ουρά της αριστεράς 
του κράτους. Όχι από κάποιο είδος βίτσιου. Αντίθετα, επειδή 
αντιλαμβανώμαστε το ρόλο της αριστεράς ως εμπόδιο στα 
εργατικά μας συμφέροντα3. Σιχαινόμαστε τη πάγια διγλωσσία 
της όσο και μεσολαβητική-κατευναστική της στάση πάντα 
προς όφελος των μικρών και μεγάλων αφεντικών. Την συνεχή 

δεξιόστροφη ροπή της, την υιοθέτηση των μικροαστικών 
“προβλημάτων”, το ξεπούλημα της ταξικής μας συνείδησης για 
χάρη της εθνικής ενότητας.
 Βλέπουμε σήμερα, να διαμορφώνεται μια όλο και 
περισσότερο εμφυλιοπολεμική κατάσταση. Με τα χέρια μας 
και τα μυαλά μας, προσπαθούμε να ανακαλύπτουμε νέους 
τρόπους οργάνωσης ικανούς να ανταπεξέλθουν στους καιρούς 
μας. Τρόπους οργάνωσης ικανούς να δημιουργήσουν τις 
συνθήκες εκείνες για το δέσιμο μιας αντιφασιστικής κοινότητας, 
που να ξεπερνάει τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται στην 
διαδρομή. Μια αντιφασιστική κοινότητα συλλογικής ευθύνης και 
αλληλεγγύης, βασισμένη στα πλαίσια μιας πολιτικής συμφωνίας 
και πάντα εχθρικής προς τους σχεδιασμούς του κράτους, των 
αφεντικών και των λακέδων τους. Κόντρα στην εποχή που 
η κυρίαρχη ρητορική επιτάσσει τον φόβο, τον ατομισμό, 
τον καναπέ, τη μιζέρια και την ρουφιανιά, διαδηλώνουμε 
ενάντια στα σχέδια του κράτους και τα συμφέροντα των 
αφεντικών μας. Διαδηλώνουμε για τις βασικές μας ανάγκες 
αυτόνομα επιδιώκοντας να χτίσουμε συντροφικές σχέσεις που 
θα βασίζονται στην εμπιστοσύνη αλλά και στην απόκτηση 
συλλογικής εμπειρίας και μνήμης.

Η πορεία δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήθεί χωρίς τη 
πολύτιμη συμμετοχή  συντρόφων και συντροφισσών. Τους 

είμαστε ευγνώμονες.  Διαδηλώσεις σαν και αυτή είναι ένα από τα 
εργαλεία που υιοθετήσαμε και τα στηρίξαμε από την υλική μέχρι 
την πολιτική τους διάσταση. Έχουμε σκοπό να διαδηλώσουμε 
και σε άλλες γειτονιές της πόλης έχοντας στο μυαλό μας τον εξής 
στόχο: να σπάσουμε τον φόβο και να ορθώσουμε το ανάστημά 
μας απέναντι στα χίλια πρόσωπα του σύγχρονου φασισμού στο 
σήμερα σε ολόκληρο το πεδίο της πόλης. Για εμάς οι αντιθέσεις 
της ταξικής πάλης δεν κρύβονται πίσω από μεγάλα λόγια 
υπουργών ή γενικότερα ντόπιων πολιτικάντηδων. Κρύβονται 
στα καθημερινά βιώματα του καθενός από το κέντρο μέχρι 
την γειτονιά, από την πόλη μέχρι το χωριό. Στο μικρομάγαζο 
της γειτονιάς, στις καθημερινές επιδεικτικές περιπολίες της 
αστυνομίας, στην παρουσία των φασιστών στις γειτονιές. Μιας 
και πιστεύουμε ότι ολόκληρος ο πολεοδομικός ιστός της πόλης 
τίθεται προς διεκδίκηση, οφείλουμε, η αντιφασιστική παρουσία 

μας να αναδεικνύει όλες αυτές τις αντιθέσεις σε όλες τις γειτονιές 
της Ξάνθης, και όχι μόνο στο κέντρο. Μπορεί το κέντρο να 
είναι το σημείο όπου “παράγονται τα γεγονότα”, όμως και οι 
γειτονιές για εμάς δεν είναι κάτι διαφορετικό. Κι εδώ υπάρχουν 
αφεντικά κι εργάτες, έλληνες, τούρκοι και πομάκοι. Κι εδώ 
υπάρχουν ρατσιστές, θυμωμένοι ιδιοκτήτες και μισάνθρωποι 
πατριώτες. Στην τελική, κι εδώ ζουν και συμβιώνουν όλα εκείνα 
τα υποκείμενα που μπορεί κάποιος να συναντήσει και στο κέντρο 
της πόλης. 
 Όπως κάθε τι που κάνουμε είναι ένα κάλεσμα, το ίδιο 
συμβαίνει και με αυτή τη προκήρυξη. Όποιος δεν ψήνεται 
με τη ρατσιστική προπαγάνδα, όποιος δεν γουστάρει τους 
φασίστες, όποιος βρήκε με κάποιο τρόπο ότι αυτά που λέμε 
είναι ενδιαφέροντα μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας. Στο 
πλαίσιο από κάτω θα βρει τον τρόπο επικοινωνίας. Συνεπώς, θα 
τα ξαναπούμε.
Τα λέμε στους δρόμους.

Η Antifa_X είναι μια αντιφασιστική συνέλευση που λειτουργεί στην 
Ξάνθη απο τον Σεπτέμβριο του 2011. Αφορμή για να συσταθεί 
αυτή η ομάδα ήταν μια κοινή διαπίστωση ότι ο φασισμός(και τα 
απεχθή συνακόλουθά του) γίνεται καθημερινά ολοένα και πιο 
ορατός γύρω μας. Εμείς που συζητήσαμε, γράψαμε, πληρώσαμε 
και μοιράσαμε αυτή τη προκύρηξη αναλαμβάνουμε πλήρως την 
ευθύνη για το περιεχόμενό της. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία 
απολύτως σχέση με μήντια (κάθε λογής), πολιτικά κόμματα και 
φοιτητικές παρατάξεις, παπάδες και υπόλοιπους μαφιόζους και δεν 

ψηνόμαστε καθόλου να το διαπραγματευτούμε.

γ. Αυτόνομη αντιφασιστική οργάνωση; Τι ‘ν’ τούτο;

δ. Διαδήλωση στις γειτονιές της πόλης; Α... καλά...

1. Για τις κρατικές στρατηγικές όσον αφορά το ζήτημα της υγείας 
μιλήσαμε πιο συγκεκριμένα στην προκήρυξη “H οργάνωση του 
φασισμού μέσα από τη διαχείριση της υγείας”. Μπορείτε να τη 
βρείτε στο antifaxanthi.wordpress.com/προκηρύξεις.
2. Για την κρατική στρατηγική της τεχνητής παρανομοποίησης 
των μεταναστών εργατών αλλά και τη μπίζνα που στήθηκε γύρω 
απ’ τα στρατόπεδα συγκέντρωσης γράψαμε στο “Όταν οι εργάτες 
σφυρίζουν αδιάφορα”. Μπορείτε να τη βρείτε στο antifaxanthi.
wordpress.com/προκηρύξεις.
3. Για τα τερτίπια της αριστεράς, με αφορμή τη πορεία ενάντια 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που καλέστηκε από φορείς και 
οργανώσεις της αριστεράς το Δεκέμβρη του ΄13, αποτυπώσαμε 
κάποιες σκέψεις στην αφίσα “Μην είσαι ψεύτρα, δίγνωμη, μη μου 
μιλάς με γρίφους”. Μπορείτε να την δείτε στο antifaxanthi.
 wordpress.com/αφίσες.


