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Με αφορμή τις βουλευτικές εκλογές στις 25 Ιανουαρίου και όλα αυτά 
που ακούγονται στο δημόσιο λόγο από τα κόμματα, προσπαθώντας 

να συσπειρώσουν κόσμο και να μαζέψουν ψηφαλάκια, δεν αντέξαμε και 
μπήκαμε στον πειρασμό να γράψουμε αυτή την προκήρυξη. 

Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι η συνέλευση της ANTIFA-X, 
που αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής της προκήρυξης, αναγνωρίζει την 
κοινωνία στην οποία ζούμε ως ταξική. Η συνέλευση αυτή απαρτίζεται από 
εργαζόμενους, άνεργους και φοιτητές. Αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς 
μας ως ένα κομμάτι της εργατικής τάξης και ταυτίζουμε τα συμφέροντά 
μας με τα συλλογικά συμφέροντα της τάξης μας, αλλά δεν μιλάμε εκ 
μέρους της (όπως πολλές κομματικές οργανώσεις πιστεύουν πως κάνουν). 
Αντίθετα μιλάμε ως ένα αυτόνομα οργανωμένο κομμάτι της. Μέσα σε 
αυτή την ταξική κοινωνία το κράτος λειτουργεί ως ο εκφραστής της 
ντόπιας αστικής τάξης. Για αυτό και το κράτος θεωρούμε ότι έχει μια 
συνέχεια, η οποία δεν διαταράσσεται με την αλλαγή μιας κυβέρνησης, 
αλλά με την αλλαγή της στρατηγικής των αφεντικών, η οποία εξαρτάται 

από τους ταξικούς συσχετισμούς στο εσωτερικό και την όξυνση των 
διακρατικών ανταγωνισμών στο εξωτερικό. Η ιστορία είναι γεμάτη με 
τέτοια παραδείγματα τα οποία δεν έχουμε το χώρο για να επεκταθούμε σε 
αυτά, αλλά παρακάτω θα αναφερθούν κάποιες πρόσφατες καταστάσεις που 
ενισχύουν την παραπάνω θέση. 

Ως συνέπεια των παραπάνω θέσεων, οι εκλογές σαν θεσμός δεν κάνουν 
τίποτα άλλο παρά να διατηρούν την αυταπάτη ότι η ψήφος έχει τη δύναμη 
να αλλάξει τις πολιτικές και τις στρατηγικές του κράτους. Δυστυχώς μόνο 
η αστική τάξη έχει αυτή τη δύναμη και μόνο η αυτόνομη οργάνωση 
της τάξης μας απέναντι στα αφεντικά μας θα μπορούσε να κόψει τη 
φόρα που έχουν πάρει και πατάνε πάνω από τα σώματά μας. Για αυτό 
και ο ουσιαστικός ρόλος των κομμάτων της εξουσίας είναι να πείσουν τα 
αφεντικά ότι είναι άξια να μπουν στη θέση του διαμεσολαβητή ανάμεσα 
στην εργατική τάξη και την αστική, πάντα όμως με το μέρος της δεύτερης. 
Ο Σύριζα, ως ένα αριστερό κόμμα, ανήκει μέσα σε αυτήν την κατηγορία, 
και θα το εξηγήσουμε παρακάτω.

Είναι γεγονός ότι η κυρίαρχη ρητορική, είτε δεξιά είτε αριστερή, 
ξεκινάει με μια τομή στο πλάνο του καστελόριζου. Αυτόν τον 

«μαύρο» Απρίλη που η χώρα βάρεσε κανόνι με τις γνωστές συνέπειες. Σαν 
να πάγωσε ο χρόνος εκεί μαζί με την παραδεισένια πραγματικότητα που 
υπήρχε μέχρι τότε. Είναι όντως έτσι τα πράγματα; Η αλήθεια δυστυχώς 
απέχει πολύ απ’ αυτήν την αφήγηση.

Το Γενάρη του 2009 το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ είχε εκδώσει 
μια έρευνα με τίτλο «Οι εργασιακές σχέσεις στον κλάδο του καθαρισμού». 
Η έρευνα αυτή καταδείκνυε τους μισθούς πλήρους απασχόλησης στα 550 
ευρώ ενώ σε πολλές περιπτώσεις ήταν ακόμη χειρότερα (350-400 ευρώ). 

Ήδη οι συμβάσεις σ’ αυτόν τον κλάδο ήταν ατομικές κατά παράβαση 
της τότε νομοθεσίας, αφού δεν είχαν καταργηθεί οι συλλογικές συμβάσεις 
ακόμη. Φυσικά αυτά δεν συνέβαιναν μόνο στον εν λόγω κλάδο. Η 
ανασφάλιστη εργασία μαζί με τα χαμηλά μεροκάματα στους χώρους 
εστίασης ήταν καθεστώς. Τα 3-ευρώ-την-ώρα-χωρίς-ένσημα για τους 
ντελιβεράδες ήταν πραγματικότητα. Για να μην πολυλογούμε, ο πάτος της 
ταξικής πυραμίδας των ντόπιων εργατών βίωνε ήδη στο πετσί του την υλική 
του υποτίμηση. Βέβαια η εποχή ήταν τέτοια που η ελληνική (μικροαστική) 
οικογένεια μπορούσε να παρέχει κάποια ασφάλεια στα μέλη της. Αυτή την 
κωλοκατάσταση είχε να αντιμετωπίσει η ήδη διαιρεμένη ντόπια εργατική 

Η προκύρηξη κυκλοφορεί με την ευθύνη της Antifa-X και μοιράστηκε τον Γενάρη του ‘15 στους 
δρόμους της Ξάνθης σε 3000 αντίτυπα.

Για αρχή...

Ένα πρόχειρο flash back



Η συνέχεια του κράτους παίζεται σε πολλές συνέχειες

τάξη. Τα ελληνικά αφεντικά που έπαιζαν σε άδειο γήπεδο, ουσιαστικά 
είχαν ξεκινήσει πριν την κρίση την εφαρμογή της βίαιης υποτίμησής μας. 
Και το όλο σενάριο με την κρίση, μνημόνια, τρόικες κ.λ.π. τους έκατσε 
γάντι, γιατί έτσι το παίζουν σε εμάς ότι είναι αναγκασμένα να ακολουθούν 
τέτοιες πολιτικές και να πατάνε πάνω στους λαιμούς μας (ενώ τα σάλια 
τους τρέχουν ασταμάτητα).

Φυσικά, αυτά δεν ίσχυαν για όλους μας. Για το πολυεθνικό προλεταριάτο 
ίσχυε ο νόμος των μπάτσων και της ωμής βίας. Σκούπες, κυνηγητά, 
πογκρόμ, μαφιόζικα κυκλώματα, στρατόπεδα συγκέντρωσης, βιασμοί 
στα κωλόμπαρα της ελληνικής επαρχίας, τεχνητή παρανομία, απελάσεις, 
δολοφονίες, απλήρωτη εργασία. Το ρατσιστικό ελληνικό κράτος ήξερε, 
απ’ τις αρχές του ’90 ακόμη, πως να διαχειριστεί το πιο υποτιμημένο 
κομμάτι της τάξης μας. Και ήξερε πολύ καλά ότι αυτά που έκανε δεν ήταν 
χωρίς αντίκρισμα. Όσο περισσότερο στρίμωχνε τους μετανάστες εργάτες 
στα σχοινιά τόσο η ελληνική κοινωνία έδινε παράταση στην ψευδαίσθηση 
της ταξικής της ανωτερότητας. 

Όλα αυτά, υπενθυμίζουμε, πριν η καταραμένη τρόικα κατσικωθεί στου 
«έλληνα τον τράχηλο». Είναι η αριστερά υπόλογη για αυτή τη κατάσταση; 
Οι ίδιοι θα απαντούσαν πως όχι, αφού δεν είχαν (μέχρι σήμερα) 
την ευκαιρία να μετατρέψουν τούτο τον σκατότοπο σε σοσιαλιστικό 
παράδεισο. Εμείς από την άλλη προσυπογράφουμε για το αντίθετο. Αυτοί 
δεν ήταν που βάφτισαν τους μπάτσους «εργάτες»1  και τους μετανάστες 
«πρόβλημα»; Αυτοί δεν ήταν που ξέπλεναν επανειλημμένα τα ελληνικά 
αφεντικά, διαγράφοντας με επιμονή κάθε επεισόδιο του καθημερινού 
ταξικού πολέμου, για να μας υποδείξουν ότι ο εχθρός μας βρίσκεται 
κάπου μεταξύ τρόικας και ΔΝΤ-γωνία; Αυτοί δεν μίλησαν πρώτοι για 
«γερμανική κατοχή» ρίχνοντας τη μπάλα στο γήπεδο του πατριωτισμού; 
Αλλά γιατί όχι; Ο βούρκος του πατριωτισμού δεν είναι προνόμιο των 
δεξιών. Άλλωστε κάθε κρατικός υπάλληλος που σέβεται τον εαυτό του 
οφείλει να υπερασπιστεί τα εθνικά δίκια. Και με τα εθνικά δίκια (δηλαδή 
με τα δίκια των αφεντικών) δεν είναι να παίζει κανείς. Ειδικά όταν το φλερτ 
με την εξουσία φαντάζει τόσο υποσχόμενο.

«Η εμπειρία της οικονομικής κρίσης που έθεσε υπό έντονη αμφισβήτηση τη 
μεταπολίτευση δεν πρέπει να μας κάνει να υποτιμήσουμε ένα μεταπολιτευτικό 

κεκτημένο που παραδόξως δεν γίνεται αντιληπτό διά γυμνού οφθαλμού: τον 
υψηλό βαθμό συναίνεσης που έχει διαμορφωθεί ως προς τις βασικές επιλογές της 

εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας της χώρας.»
Ευάγγελος Βενιζέλος, μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης 

και υπουργός εξωτερικών, ”Εθνική συναίνεση και εξωτερική πολιτική”, Η 
καθημερινή, 2/11/2014.

Τι να εννοεί άραγε ο ευτραφής έμπιστος υπάλληλος του ελληνικού 
κράτους όταν μιλάει για «υψηλό βαθμό συναίνεσης» ως κεκτημένο  

της μεταπολίτευσης;  Ποιες είναι οι «βασικές επιλογές» στις οποίες όλες 
οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου συναινούν και στις οποίες οι διάφοροι 
επίδοξοι αριστεροδεξιοί ηγέτες συγκλίνουν τόσο πολύ; Και γιατί τέλος 
πάντων αυτό το πράγμα δεν φαίνεται «δια γυμνού οφθαλμού»;

Νομίζουμε ότι οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι προφανείς, 
αρκεί να κοιτάξει κάποιος σε εκείνες τις στιγμές της πρόσφατης ιστορίας 
για να δει τη φρίκη του «υψηλού βαθμού συναίνεσης». Γιατί πράγματι 
υπήρξε τέτοιος σε διάφορες περιπέτειες της πρόσφατης ιστορίας του 
ελληνικού κράτους. Στην ελληνοσερβική φιλία και στην υποστήριξη των 
Σέρβων φασιστών. Στα συλλαλητήρια για το όνομα της μακεδονίας. Στο 
τηλεριάλιτι με τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Πράγματι, οι έλληνες πολιτικοί 
είχαν συναίσθηση της ευθύνης τους σε όλες αυτές τις στιγμές . Και δεν 
υπάρχει λόγος να μην την έχουν και τώρα.

Για αυτό το «τώρα» είναι που θέλουμε να πούμε πέντε πράγματα 
παραπάνω. Έχει εδώ και κάποιο καιρό που τα πράγματα στην ελληνική 
γειτονιά πάνε απ’ το κακό στο χειρότερο. Επιγραμματικά: χώρες σέρνονται 
σε μακρόσυρτους εμφυλίους, τουρκικά σεισμογραφικά βγαίνουν στα 
ανοιχτά της κύπρου ενώ ρώσοι κάνουν ασκήσεις με ρουκέτες την ίδια ώρα 
στην ίδια περιοχή, τρελαμένοι ισλαμιστές απειλούν να κατακτήσουν τον 
κόσμο και τα πάνε πολύ καλά ως τώρα και διάφορες τέτοιες ομορφιές. 
Πραγματικός πανικός. Πραγματική αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης 
του ελληνικού κράτους σαν να λέμε. Βούτυρο στο ψωμί των αφεντικών 
μας δηλαδή. 

Το ελληνικό κράτος συμμετέχει ενεργά στους διάφορους πολέμους 
που εξελίσσονται στην γειτονιά του εδώ και 12 χρόνια περίπου. Έχοντας 
γνώση της ιστορίας του ξέρει ότι τα χοντρά ζόρια που βρήκε κατά καιρούς 
μπροστά του ξεπεράστηκαν με μια πολύ αποτελεσματική μέθοδο: τον 
πόλεμο. Αυτό το ξεπέρασμα πραγματοποιούνταν κάθε φορά, επειδή οι 
έλληνες ήταν στο μπλοκ των νικητών, επειδή δηλαδή «πόνταραν στο 
σωστό άλογο». Και όσο περισσότερο είναι το μπάχαλο στην ευρύτερη 
γειτονιά, τόσο αναβαθμίζεται η γεωπολιτική αξία της θέσης. Δηλαδή 
τόσο πιο ακριβά μπορεί να πουλήσει τα τομάρια μας. Υπάρχει όμως ένα 
πολύ λεπτό σημείο εδώ. Οι βασικές επιδιώξεις των ελληνικών αφεντικών 
μεταφράζονται σαν βασικές επιδιώξεις του ελληνικού κράτους και το 

«Εδώ παπάς, εκεί παπάς και στ’ αριστερά παπάς!!»

Το λέμε κι αλλού, αλλά έχει μια αξία να το τονίσουμε περαιτέρω. 
Αν θες να γίνεις κυβέρνηση πρέπει να τα βρεις κυρίως με αυτούς που 
γλαφυρά περιγράφονται ως «κολώνες» του κράτους. Μία από αυτές, 
είναι το παπαδαριό. Και τι πιο άσχημο, αν είσαι χρόνια «ριζοσπάστης 
αριστερός» να πρέπει να μπεις στη διαδικασία να τα κάνεις λιανά στους 
παπάδες και σε όλο το συνάφι τους. Ας είναι καλά πάντως τα φωτεινά 
ακαδημαϊκά μυαλά «της αριστεράς και της προόδου». Τι έκαναν λοιπόν; 
Για αρχή, τον γενάρη του ’13 οργάνωσαν ένα συνέδριο με τον ευφυή 
τίτλο «εκκλησία και αριστερά». Και μετά άρχισαν να στέλνουν τον Αλεξ 
εδώ κι εκεί. Οργάνωσαν κάτι πρόχειρες συναντήσεις μεταξύ του Τσίπρα 
και του Πάπα(!), μετά με τον  πατριάρχη(!), στείλανε τον Άλεξ στο άγιο 
όρος και τον βάλανε να πει ότι «η αγιορείτικη κοινότητα θυμίζει πολύ 
τη ζαπατίστικη του μεξικό» και αφού κανένας δεν κουφάθηκε με τις 
μεγαλειώδεις κοτσάνες που άκουσε, όλοι συμφώνησαν ότι τα πράγματα 

βαίνουν καλώς. 

Παπάς με tablet, σεκίτική γροθιά με σταυρό στο βάθος. Σαν να 
λέμε της Αριστεράς και της Προ(σ)όδου σε βολικό πακέτο.



ελληνικό κράτος αυτά τα πράγματα τα επιδιώκει ανεξαρτήτως ιδεολογικής 
κατεύθυνσης της εκάστοτε κυβέρνησης. Και για του λόγου το αληθές, όταν 
την 1η Δεκέμβρη ο κύριος Βαγγέλης συνάντησε τον ανατροπέα Άλεξ για 
να τα πουν σχετικά με τα εθνικά θέματα, συμφώνησαν από κοινού ότι «τα 
θέματα της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να βρίσκονται έξω από το πλαίσιο 
της εσωτερικής αντιπαράθεσης».

Με άλλα λόγια, υπάρχει μια κοινή πεποίθηση ότι κάποια απ’ αυτά τα 
ζόρια που περιγράφουμε παραπάνω είναι προ των πυλών. Η ιδεολογική 
ζύμωση των ελλήνων υπηκόων φωνάζει: για ΑΟΖ, για τουρκικές 
προκλήσεις στην Κύπρο, για τον διάχυτο αντιμουσουλμανισμό.  Η πρώτη 
ύλη λοιπόν υπάρχει ήδη, συμπαγής όσο δε πάει, ειδικά όσο δεν υπάρχουν 
επαρκείς εργατικές και αντιπολεμικές γνώμες και δράσεις. Για άλλη μια 
φορά, ιδεολογικά το μεγαλύτερο σώμα της ελληνικής κοινωνίας στρέφεται 
στην αγκαλιά των συμφερόντων των αφεντικών. Μόνο που αυτή τη φορά 
αυτά τα συμφέροντα θα περάσουν -κυριολεκτικά- από πάνω μας. 

Η ιστορία έχει δείξει ότι το κράτος, και κάθε κράτος, έχει συνέχεια. 
Συνέχεια στην επιδίωξη των γεωπολιτικών συμφερόντων του, αναλόγως των 
συνθηκών. Και αυτή η επιδίωξη είναι τόσο κεντρική στη στρατηγική του 
ελληνικού κράτους, που μια ενδεχόμενη αλλαγή κυβέρνησης δε σημαίνει 
και τίποτα σε ό, τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική του. Αυτή η 
συνέχειά του λοιπόν, επιβεβαιώνεται και από το φαβορί για τη νίκη στις 
εκλογές της 25ης Γενάρη, Αλέξη Τσίπρα. Γι’ αυτό και μετά τη συνάντηση 
διάρκειας 3,5 ωρών(!) στα μέσα του περασμένου Οκτώβρη, με τον τότε 
υπουργό Εθ. Άμυνας, Δ. Αβραμόπουλο, ο ανατροπέας Άλεξ δήλωσε:
«[…]η γεωπολιτική δυναμική της χώρας, αλλά και η αποτρεπτική της ικανότητα, 
παραμένουν ισχυρές. Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι αυτό είναι 
ένα δεδομένο, πρέπει να το έχουν όλοι υπόψη τους[…]οι Ένοπλες Δυνάμεις, 
περιβάλλονται από εμπιστοσύνη, διότι το κράτος θα έχει συνέχεια και η ασφάλεια 
της χώρας είναι πρώτη προτεραιότητα».

H “έφοδος στον ουρανό” περνάει απ’ το βαθύ κράτος

Πέρα όμως από τις κινήσεις που έκανε ο σερ Άλεξ, για τα ζητήματα 
της εξωτερικής πολιτικής που περιγράψαμε προηγουμένως, έκανε 

και κάποιες ακόμα που αφορούν τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής. 
Πρώτον μίλησε με το ΣΕΒ για εθνικό σχέδιο ανάπτυξης σχετικά με την 
εργασία. Δεύτερον, μίλησε με την αστυνομία για την δημοκρατικοποίηση 
της και την οριζοντιότητά της. Τρίτον μίλησε για τη διαχείριση του 
«προβλήματος» των μεταναστών. Συγχωρέστε μας για την καχυποψία μας 
αλλά όλα τα παραπάνω δε μας φαίνονται και πολύ να το πούμε έτσι απλά 
: «λαϊκά». Μας φαίνονται αντίθετα κάργα κρατικά. Μας φαίνονται κινήσεις 
που δείχνουν πως ο Σύριζα έχει διάθεση να αναλάβει τη συνέχεια των 
βασικών κρατικών στρατηγικών  που το ελληνικό κράτος χτίζει εδώ και 
τουλάχιστον 20 χρόνια. Τώρα θα μας πείτε «αφού θέλει να αλλάξει τη 
λειτουργία του κράτους δεν πρέπει να συνδιαλλαγεί με τους μηχανισμούς 
του; Και για να το κάνει αυτό δεν πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με αυτούς 
που το εκπροσωπούν και το στηρίζουν;». Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά.

Πρώτα για τον ΣΕΒ.2 Στη συνάντηση που είχαν με τον κ. Θεόδωρο 
Φέσσα διατυπώθηκαν τα εξής ωραία: «Το στοιχείο στο οποίο απέδωσαν 
ιδιαίτερη σημασία στην Κουμουνδούρου, ήταν η τοποθέτηση του 
προεδρείου του ΣΕΒ όταν εθίγη το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου 

μισθού. Σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, οι εκπρόσωποι των 
βιομηχάνων είπαν στην αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είχαν ζητήσει 
εκείνοι την μείωση του κατώτατου μισθού και ότι σε κάθε περίπτωση, το 
θέμα αφορά μόνον λίγες επιχειρήσεις - μέλη του Συνδέσμου. […]Ο ΣΕΒ 
ουδέποτε είχε θέσει θέμα κατώτατου μισθού. Οι επιχειρήσεις του ΣΕΒ 
πληρώνουν μέσο μισθό πολύ παραπάνω από 751 ευρώ.[…] στοιχείο το 
οποίο έδειξε να ικανοποιεί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έκαναν 
λόγο για μία «ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων».  Τι ωραία τι καλά. Πήγε η ενδεχόμενη νέα λαϊκή κυβέρνηση 
και ρώτησε τα αφεντικά μας. Πόσα ροδάκινα μπορείτε να διαθέσετε για 
να είστε ικανοποιημένοι με τη νέα κυβέρνηση; Τόσα. Ωραία τα λόγια 
του αέρα, αλλά εμείς δεν τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα. Το ζήτημα του 
κατώτατου μισθού δεν είναι ζήτημα που αφορά πρώτα απ’ όλα τα αφεντικά 
μας. Αφορά κυρίως εμάς. Μιλάμε για τις δικές μας ανάγκες. Το πόσα 
είναι θετικά προσκείμενο να δώσει το κάθε αφεντικό είναι κάτι που μας 
αφήνει παγερά αδιάφορους. Γιατί γνωρίζουμε ότι ο μόνος τρόπος για να 
ξεπεράσουν τα αφεντικά την κρίση είναι να αντλήσουν όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη υπεραξία από εμάς. Και αυτό είναι κάτι που όλοι οι εργάτες 
το γνωρίζουν πολύ καλά. Εάν θέλουμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, θα 

Εραστές της εξουσίας σε τρυφερά ενσταντανέ μεταξύ τους. Οι φωτό 
από στιγμιότυπα των συναντήσεων μεταξύ παλαιών και φρέσκων 
υπαλλήλων του ελληνικού κράτους που περιγράφουμε στο κυρίως 
κείμενο. (Οι γκριμάτσες αντίστοιχες των διαθέσεων και της αγωνίας 

για το μέλλον του έθνους βεβαίως βεβαίως.) 

Ό,τι του φανεί, του Λωλοστεφανή...

Εντάξει. Το έχουν καταλάβει και τα ραδίκια. Ο πατριωτισμός κάνει τα 
φυλοκάρδια των ελλήνων να τρεμοπαίζουν απο συγκίνηση. Βέβαια, το 
σταλινικό αυτό μόρφωμα έχει αποδείξει επανηλημμένα το ρόλο του ως 
αστικό κόμμα και κατ’ επέκταση πατριωτικό. Εδώ η ΚΚΕδικη άποψη 
του τι είναι πατριωτισμός. Και μεις οι χαζοί που νομίζαμε ότι είναι οι 
εύζωνοι στο σύνταγμα και τα ποιήματα στα σχολεία τις παραμονές της 

28ης οκτωβρίου. 
Κάπως έτσι είναι που υπάρχουν οι καλοί πατριώτες (αριστεροί) και 
οι κακοί πατριώτες (φασίστες). Κάπως έτσι ξεπλένεται από τους 
αριστερούς το παραμύθι της πατρίδας και της εθνικής ενότητας σαν 

αυτό που είναι στ’ αλήθεια. Μια ενότητας των δολοφόνων.



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.

1. Αλ. Τσίπρας: “Οι ένστολοι είναι κομμάτι του λαϊκού κινήματος”, Το Βήμα, 
6/9/2012 αλλά και “Μειώσεις μισθών στους ένστολους”, Ριζοσπάστης, 1/9/2012
2. Όλη η σκληρή διαπραγμάτευση της αφρόκρεμας της κουμουνδούρου με τους 
ευγενείς τζέντλεμεν του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων στο “ΣΕΒ - ΣΥΡΙΖΑ: 
Χρειάζεται εθνικό σχέδιο ανάπτυξης”, Το Βήμα, 02/09/2014.
3. Για την όλο και περισσότερο μπάτσικη διαχείρηση της εργασίας από τους 
μηχανισμούς του κράτους έχουμε μιλήσει σε παλιότερες προκυρήξεις αναλυτικότερα. 
Δες “Στρατόπεδα συγκέντρωσης για τα αφεντικά” αλλά και “Κράτος, μαφία, υγεία και 
μισθός - έτσι χτίζεται ο νέος φασισμός”, antifaxanthi.wordpress.com/προκυρήξεις.

πρέπει να μιλάμε εμείς για αυτές και όχι να μας αρκούν οι δηλώσεις του 
τύπου “εμείς γενικά δίνουμε πάνω από 750 ευρώ αλλά είναι και κάποιοι 
που δίνουν κάτω από αυτά.”
Δεύτερον, για την αστυνομία και το μεταναστευτικό «πρόβλημα» που 
πάνε πακέτο. Αρχικά να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο γελοίο από το 
να λες ότι η αστυνομία θα γίνει δημοκρατικότερη και αριστερότερη. Δεν 
υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδί που να μετατρέπει τους μπάτσους από μη 
δημοκρατικούς σε δημοκρατικούς. Και δεν υπάρχει γιατί το αστυνομικό 
σώμα από την κορφή ως τα νύχια εξυπηρετεί συγκεκριμένα κρατικά 
(άρα και αστικά) υλικά συμφέροντα και φυσικά λαμβάνει τα αντίστοιχα. 
Να πούμε το εξής απλό για να είμαστε κατανοητοί. Οι μπάτσοι και 
γενικότερα ολόκληρος ο μηχανισμός της δημόσιας τάξης είναι ο κύριος 
διαχειριστής του πιο φθηνού εργατικού δυναμικού της τάξης μας ,των 
μεταναστών εργατών (αν και τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει πλέον 
ολόκληρης της τάξης μας)3. Είναι αυτός που ελέγχει, συλλαμβάνει και 
εκβιάζει τους μετανάστες σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να βρίσκονται 
συνεχώς υποτιμημένοι στα χέρια των αφεντικών μας(κυρίως των μικρών) 
και της μαφίας που αναπτύσσεται ταχύτατα. Αυτή είναι η δουλειά του. 
Για αυτό πληρώνεται. Όπως πληρώνεται και για να κρατάει καθαρούς και 
ασφαλείς τους δρόμους από πορείες και διαδηλώσεις.

Γνωρίζοντας τώρα ότι τα αφεντικά μας, μικρά ή μεγάλα, δεν ξέρουν 
από χρώμα και φυλή αλλά από υπεραξία, βλέπουμε ότι η υποτίμηση των 
μεταναστών εργατών έχει αντίκρισμα σε ολόκληρη την εργατική τάξη. 
Και για αυτό τους βλέπουμε δίπλα μας και όχι σαν πρόβλημα. Συνεπώς, 
οι εξαγγελίες του Σύριζα βρωμάνε ως εκεί που δεν πάει. Όταν δηλώνει 
ότι οι μετανάστες είναι «πρόβλημα» και ότι οι μπάτσοι είναι κομμάτι της 
εργατικής τάξης, μπορούμε να τον δούμε μόνο εχθρικά. 

Τα παραπάνω παραδείγματα νομίζουμε ότι απαντάνε στην 
προβοκατόρικη ερώτηση που θέσαμε εξαρχής. Ο Σύριζα γνωρίζει πολύ 
καλά όλους τους προβληματισμούς που θέσαμε. Ξέρει πως σκέφτονται 
τα αφεντικά μας και παρ’ όλα αυτά βρίσκει τις κουβέντες μαζί τους 
εποικοδομητικές. Μιλάει για την αστυνομία με τα καλύτερα λόγια την 
ώρα που ξέρει ποια είναι η δουλειά της όλα αυτά τα χρόνια. Αντιμετωπίζει 
τους μετανάστες ως πρόβλημα την ώρα που ξέρει πως αυτή ακριβώς η 
αντιμετώπιση αναπαράγει την υποτίμησή τους. Ξέρει ότι όλα αυτά που 
συζητάει είναι ενάντια στα ταξικά μας συμφέροντα και τα επαινεί. Ε 
λοιπόν, δε νομίζουμε ότι κάπου μπερδεύτηκε. Αντίθετα, ξέρει πολύ καλά 
τι κάνει. Προσπαθεί να πάρει την εξουσία με τους απαραίτητους όρους 
που προστάζουν τα υλικά συμφέροντα αυτού του τόπου επί 20 τελευταία 
χρόνια. Ξέρει ότι το ελληνικό κράτος όλα αυτά τα χρόνια ανεξαρτήτως 
κυβέρνησης έκανε κάποιες βασικές λειτουργίες για να χτίσει την οικονομία 
με μια συνέχεια. Και με αυτήν συμπλέει ο σερ Άλεξ.

Τελικά αυτές οι εκλογές είναι αυτές που μας αξίζουν. Είναι οι εκλογές 
που αντικατοπτρίζουν το διανοητικό και υλικό πάτο της τάξης μας. Πως 
προκύπτει αυτό; Από το γεγονός ότι ως ντόπιοι εργάτες είτε ιδιωτικοί, 
είτε δημόσιοι θέτουμε τη διεκδίκηση των συμφερόντων μας σε ένα κόμμα 
που, ιδιαίτερα από το 12 και μετά, αποδεικνύει εξόφθαλμα ότι προσπαθεί 
να οργανώσει τα αστικά και μικροαστικά συμφέροντα. Από το γεγονός ότι 
κάνουμε τα στραβά μάτια και είμαστε διατεθειμένοι να συνδιαλεγόμαστε 
με τα αφεντικά μας, ξαναλέμε μικρά ή μεγάλα, για τα συμφέροντα 
μας. Από το γεγονός ότι βλέπουμε πως μία πολιτική που απευθύνεται 
σε όλη αυτή την κοινωνία των ρατσιστών μαγαζατόρων, των κανίβαλων 
νοικοκυραίων και των δήθεν ανθρωπιστών, μπορεί να βρίσκεται δίπλα στη 
μαχητική θέση της αυτονομίας της τάξης μας. 

Κλείνοντας…

Με λίγα λόγια, ακόμα και να αλλάξει η κυβέρνηση ένα είναι το 
σίγουρο. Ότι η στρατηγική των αφεντικών μας για περεταίρω 

υλική και διανοητική υποτίμηση της τάξης μας στο όνομα της κρίσης και 
της εθνικής σωτηρίας δε θα αλλάξει. Μπορεί να αλλάξουν κάποιοι όροι 
διαχείρισης αλλά ο στόχος παραμένει ίδιος.

Εμείς από την άλλη πιστεύουμε ότι μόνο η συνειδητοποιημένη ταξική 
θέση μπορεί να σταθεί οδόφραγμα απέναντι στις πολιτικές των αφεντικών. 
Μόνο η (οργανωμένη από τα κάτω) εργατική αρνητικότητα απέναντι σε 
κάθε μορφή εξουσίας  που προέρχεται από τα αφεντικά και το κράτος 
τους μπορεί να τους πιέσει. Όσοι λένε ότι στόχος είναι να πάρουμε την 
κυβέρνηση και να τα αλλάξουμε όλα από μέσα ή τρέφουν αυταπάτες ή 

θέλουν να τις δημιουργήσουν σε αυτούς που απευθύνονται. Εμείς, και όσοι 
θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι ανήκουν στη εργατική τάξη, πρέπει να 
διαμορφώσουμε τα δικά μας συλλογικά ταξικά συμφέροντα και τις δικές 
μας οργανωτικές δομές, ενάντια και χώρια από το κεφάλαιο και το κράτος 
του. Αλλά και ενάντια σε όσους θέλουν να τους αφήσουμε τη μοίρα μας 
στα χέρια τους, σε όσους εμφανίζονται ως σωτήρες τις εργατικής τάξης 
και σε όσους θεωρούν τους εαυτούς τους σαν ένα είδος πρωτοπορίας.
Αλλά για να γίνουν όλα αυτά θέλει συνείδηση ταξική και μια ακριβή 
αντίληψη του πως λειτουργεί ένα καπιταλιστικό κράτος, όπως το ελληνικό.


