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Πάνε τρία και κάτι χρόνια από τότε που άρχισε να 
λειτουργεί η συνέλευση antifa-X και αυτό είναι το 

13ο τεύχος antifa-break που βγάζουμε. Η συνέλευση 
απαρτίζεται από εργαζόμενους, άνεργους και 

φοιτητές, όμως όλοι βρίσκουμε κάτι κοινό μεταξύ 
μας. Και αυτό το κοινό είναι η αντίληψη που έχουμε 

για το φασισμό. Και όταν μιλάμε για φασισμό δεν 
εννοούμε μόνο το φασισμό με σβάστικα αλλά και 

αυτόν χωρίς σβάστικα. Το φασισμό των αφεντικών 
και του κράτους τους.

Στόχος τους είναι η βίαιη υλική και διανοητική 
υποτίμησή μας. Θέλοντας να μας κάνουν να 

δουλεύουμε τζάμπα και να τους λέμε και ευχαριστώ, 
ενώ παράλληλα, εδώ και πολλά χρόνια χιλιάδες 

μετανάστες ζουν και δουλεύουν υπό δουλικές 
συνθήκες με το όπλο των μπάτσων και των 

μαφιόζων να τους σημαδεύει. Κράτος και αφεντικά 
κατάφεραν για όλο αυτό το «παράνομο» εργατικό 

δυναμικό να μη νοιάζεται κανένας και όσοι 
ενδιαφέρονται, να τους βλέπουν σαν κάτι κατώτερο 

από αυτούς.
Κατάφεραν να κάνουν κυρίαρχο στοιχείο αυτής της 

κοινωνίας τον ρατσισμό απέναντι σε όποιον/α μιλάει 
σπαστά ελληνικά, δεν είναι χριστιανός/η ή φοράει 

μπούρκα.
Κατάφεραν να σπείρουν τον ατομισμό, το 

ενδιαφέρον μόνο για την πάρτη και την ιδιοκτησία 
του καθενός, και τη ρουφιανιά, γεμίζοντας την τάξη 

μας με την αρρώστια του μικροαστισμού.
Όλα αυτά, όσο πιο απλά γινόταν να γραφτούν μέσα 

σε λίγες γραμμές, είναι φασισμός για εμάς και για 
αυτό ονομάζουμε τη συνέλευση αυτή αντιφασιστική.
Γιατί για εμάς ANTIFA σημαίνει επίθεση σε όλο αυτό 

το βούρκο που μας περιτριγυρίζει.
ΥΓ. Όποιος θέλει να διαβάσει περισσότερα για τη 

συνέλευσή μας μπορεί να ανατρέξει στις προκηρύξεις 
μας στο antifaxanthi.wordpress.com
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    Στις 28 Φλεβάρη διοργανώθηκε στην Ξάνθη, από τον 
αντιεξουσιαστικό χώρο συγκέντρωση-διαδήλωση ενάντια 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών, η οποία 
κατέληξε έξω από την πρωην μπατσοσχολή. Προφανώς, 
σε μία τέτοια διαδήλωση δεν θα μπορούσαν να μη χωθούν 
και διάφορες αριστερές οργανώσεις προττάσοντας τον 
απαραίτητο ανθρωπισμό τους για την περίσταση.
    Αυτό που μας έκανε όμως να σκεφτόμαστε μήπως 
ξεχάσαμε και αυτά που ξέραμε, ήταν η προσέλευση στη 
συγκέντρωση οργανωμένων συριζαίων αλλά και δύο 
βουλευτών της κυβέρνησης. Μπορεί να μην είχαν το θράσος 
να συμμετέχουν με δικό τους διακριτό μπλοκ, αλλά είχαν 
αρκετό ώστε να κατέβουν στο δρόμο να διαδηλώσουν 
ενάντια στους... εαυτούς τους (και το κράτος τους).
    Γιατί ο σύριζα δεν παύει να θεωρεί τους μετανάστες ένα 
μεγάλο πρόβλημα που χρειάζεται λύση και διαχείριση.

 

Και αφού το κράτος έχει συνέχεια, όπως παραδέχεται 
και ο ίδιος, τότε αυτή η διαχείριση δεν (θα) διαφέρει από 
τις προηγούμενες. Παράδειγμα αποτελεί το ότι η αρχική 
απαίτηση του υπουργού προστασίας του πολίτη Πανούση 
για κλείσιμο των στρατοπέδων, μετατράπηκε μέσα σε λίγες 
μέρες προσπάθεια για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και 
αποφυλάκιση μόνο όσων κρατούνταν άνω των 18 μηνών. Οι 
υπόλοιποι κανονικά μέσα και βλέπουμε.
    Εν τέλη, απ' όλη αυτή την ιστορία δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης σήμερα, βρίσκεται ένα 
μικρό ποσοστό των μεταναστών που είναι στην ελλάδα. Η 
πλειοψηφία των μεταναστών εργατών ζούν και δουλεύουν 
σαν σκλάβοι στη μανωλάδα, στη σκάλα λακωνίας και 
γενικά σε όλες τις σκατοδουλειές της επαρχίας, ενώ στις 
πόλεις τους διαχειρίζονται οι μπάτσοι και οι μαφιόζοι. Και οι 
μετανάστες εργάτες που ελευθερώνει ο φιλεύσπλαχνος 
σύριζα αυτή την ωμή πραγματικότητα θα συναντήσουν. 
Επομένως; Η ουσία είναι μία και δεν αλλάζει με μια αλλαγή 
κυβέρνησης. Οι μετανάστες εργάτες είναι αυτοί που γέμισαν 
και συνεχίζουν να γεμίζουν με το αίμα τους τις τσέπες 
των αφεντικών. Γιατί είναι οι πιο φθηνοί εργάτες αυτής 
της κωλοχώρας και για να παραμείνουν φθηνοί πρέπει να 
συνεχίσουν να είναι παράνομοι και υποτιμημένοι με την βία.
    Όχι τίποτα άλλο , αλλά για να μην περιμένουμε και 
τίποτα καλύτερο από το "αριστερό" κράτος, ειδικά όσο εμείς, 
οι ντόπιοι εργάτες δεν θεωρούμε κομμάτι της τάξης μας τους 
μετανάστες εργάτες.

F R Ε Ε D Ο Μ



μπρέηκιν νιουζ. μπρέηκιν  νιουζ. μπρέηκιν  νιουζ.

Εκείνο το μαύρο πρωί ο επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ 
είχε ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στα Χανιά. O 
Μητσοτάκης ως αρχηγός της ΝΔ το 1989 συνεργάστηκε 
με την Αριστερά σε μια 3μηνη κυβέρνηση συνεργασίας 
τη γνωστη ως κυβέρνηση Τζανετάκη. Δεν άντεξε να 
βλέπει τις καινοτομίες του να επαναλαμβάνονται 
με διαφορετικούς όρους αυτή τη φορά. Δηλαδή ενα 
αριστερό κόμμα να κερδίζει τις εκλογές και να να 
συναργάζεται με ενα ακροδεξιό κόμμα. Πάρτον κάτω 
όταν είδε τα ποσοστά του Σύριζα και ξαναπάρτον κάτω 
οταν άκουσε για τις συνεργασία με τους Καμμενους 
έλληνες. Ο δρακουμέλ είναι καλα στην υγεία του 
όμως και πληροφορίες λένε πως θα μας θαψει όλους. 
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“Στο νοσοκομείο «Υγεία» μεταφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.”

SUPER
PAVLO

Εξελέγη με 233 ψήφους καθως στηρίχθηκε απο την 
συγκυβέρνηση αλλα και απο τη ΝΔ.
Για τον Προκόπη ότι και να πούμε είναι λίγο. Χρόνια 
και χρόνια στο κουρμπέτι, εχει περάσει λίγο πολύ απο 
παντου, πότε σύμβουλος ,πότε εκπρόσωπος τύπου, πότε 
βουλευτής και φυσικά πότε υπουργάρα. Θεωρούμε όμως 
τα διαπιστευτήρια για να γίνει η πιο ακριβή γλάστρα 
της ελληνικής δημοκρατίας τα κέρδισε στην πολλή 
πρόσφατη ιστορία του. Γυρνάμε λιγο πίσω στο χρόνο 
στις 7/6/2012 όπου ο κλασιδιάρης χαστουκίζει τη Λιάνα 
σε πρωινή εκπομπή και ο Προκόπης εντυπωσιάζει το 
πανελλήνιο με την ακινησία του και χαρακτηρίζεται 
επάξια ως σεμεδάκι. Ποιός καλύτερος για μια δουλεία 
που είναι μόνο τζίφρες και χειραψίες; 
Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Κάρολος.... Παπούλιας

Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξελέγη ο Προκόπης Παυλόπουλος.

“Σύμφωνα με τους γιατρούς ο επίτιμος πρόεδρος της ΝΔ είχε δυο λιποθυμικά επεισόδια, 
αλλά τώρα είναι σε άριστη κατάσταση. Ο  Μητσοτάκης θα παραμείνει στο νοσοκομείο για 

προληπτικούς λόγους και οι θεράποντες ιατροί του είναι καθησυχαστικοί.”

μπρέηκιν νιουζ. μπρέηκιν  νιουζ. μπρέηκιν  νιουζ.
“Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε σχεδόν το σύνολο της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για την απόφαση να 
καταργηθούν τα βουλευτικά αυτοκίνητα. Κατά τη σημερινή 

συνεδρίαση της Κ.Ο τέθηκε με μεγάλη ένταση το ζήτημα της 
επαναφοράς των βουλευτικών προνομίων”...”Μεγάλη δυσφορία 
εξέφρασαν οι βουλευτές και για την απόφαση του αναπληρωτή 

υπουργού Προστασίας του Πολίτη να μειώσει τη φρουρά και 
συγκεκριμένα να διαθέσει στους βουλευτές έναν αντί για δύο 

αστυνομικούς, προκειμένου να μην απασχολούνται οι δυνάμεις 
της τάξης σε φύλαξη προσώπων.“

Άρχισαν την γκρίνια οι βουλευτές του Συριζα για τα βουλευτικά 
τους προνόμια, άσχετα που πριν τις εκλογές φώναζαν πως δεν 
τα θέλουν. Εργαλειό δουλειάς σου λένε είναι το αμάξι. Με τι 
να πηγαινοερχόμαστε με έξι χιλιάρικα το μήνα; Και ο δεύτερος 
αστυνομικός οχι για εμάς απλά να παίρνει και κανα ρεπό ο πρώτος. 
Είναι μεγάλο πράγμα να έχεις τον συνδικαλισμό στο αίμα σου. 
Μήπως ζηλέψανε τον  Άδωνη που σήκωσε 5 αστυνομικά τμήματα 
στο πόδι να τον προσέχουν οταν έκανε ΣΠΑ; Ή τον Καμμένο που 
κάνει κάθε μέρα βόλτα με το ελικόπτερο του στρατού;

Γκρίνιες στο σύριζα . . .

selfie με Δούρου

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ANTIFA BREAK!

Είναι απλό! Με το παρών κουπόνι μπορείτε να 
προμηθευτείτε δωρεάν από το μάρκετ της γειτονιάς σας 
το νεό μας προιόν εντελώς δωρεάν!
Μια ανιδιοτελής κίνηση απο το περιοδίκο μας, 
για όλους τους ψεκασμένους έλληνες που 
ανυσηχούν(δικαιολογημένα) επειδή είναι όρθια βόδια και 
πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν. Περαστικά.
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Λέγαμε στο προηγούμενο τεύχος (Break #12, Δεκ. 2014) 
για την τρομο’υ’στερία με το isis (ισλαμικο κράτος). 
Λέγαμε πως η ύπαρξη του κάθε άλλο παρά τυχαία 
είναι και σίγουρα δεν εμφανίζεται πρώτη φορά ένα 
τέτοιο φαινόμενο. Η ιστορία των τρελών ισλαμιστών 
αμερικανοφάγων είναι το ίδιο παλιά με το Rambo ΙΙΙ στα 
βουνά του Αφγανιστάν και το Rambo II στη ζούγκλα 
του Βιετνάμ. Στις δύο ταινίες ο John Rambo πολεμαέι 
εναντίον των κακών σοβιετικών (στο ΙΙ οι σοβιετικοί 
βοηθούν τους κομμουνιστές βιετκόνγκ). Και οι δύο χώρες 
βρίσκονται νότια της Ρωσίας (πρώην ΕΣΣΔ) και της Κίνας. 
Δηλαδή σα να ήθελαν οι Ρώσοι να κατηφορίσουν νότια 
και οι Αμερικάνοι τους εμπόδιζαν. Πολύ χονδρικά αυτή 
είναι η ιστορία του ψυχρού πολέμου. Όχι ο Rambo και 
το τέλειο μαχαίρι του. Αλλά ο πολιτικός, οικονομικός 

και ιδεολογικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ που 
έμεινε στην ιστορία με το όνομα “ψυχρός”. Το 
ζουμί είναι ότι οι αμερικάνοι (και οι σύμμαχοί 
του, το Παρίσι και το Λονδίνο) με τη λήξη 
του Β’ Παγκόσμιου πολέμου προσπάθησαν 
να κρατήσουν τους σοβιετικούς, μακρυά από 
τους θαλλάσιους δρόμους του εμπορίου (όπου οι 
αμερικάνοι γίνονταν κυρίαρχοι) και από τα πετρέλαια 
των αράβων. Φήμες λένε ότι ο ψυχρός πόλεμος 
τελείωσε με την πτώση της σοβιετικής ένωσης 
και εκατομύρια νεκρούς κομμουνιστές ανά 
τον κόσμο.

α. Ψυχρός πόλεμος

ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ



To σεπτέμβρη του 2001 δύο αεροπλάνα boeing γεμάτα 
κόσμο και αεροπειρατές πέφτουν επάνω σε δύο 

ουρανοξύστες. Ένα ολόκληρο οικοδομικό 
τετράγωνο γίνεται συντρίμια.Χιλιάδες νεκροί. 
Tην ευθύνη αναλαμβάνουν οι ταλιμπάν, 

ισλαμιστές τρομοκράτες από το αφγανιστάν, 
βόρεια του ιράκ, δυτικά του πακιστάν (συγκρατείστε 

τις τοποθεσίες). Οι ταλιμπάν γίνονται γνωστοί σε 
όλο τον κόσμο, με τον αρχηγό τους τον Οσάμα Μπιν 

Λάντεν, ως οι καταπιεστές των αφγανών, μανιακοί 
δολοφόνοι δυτικών, πρόθυμοι να σκοτωθούν 

στο όνομα του αλλάχ. Οι αμερικάνοι (και 
οι σύμμαχοι τους) εισβάλουν στα κράτη της 

Μ. Ανατολής να ελευθερώσουν τους λαούς 
του αφγανιστάν και του ιράκ , από τον Οσάμα και 

τον Σαντάμ Χουσείν. Για μια στιγμή όμως, ο Τζον 
Ράμπο δεν πολεμούσε πλάι στο πλευρό των 

σκληροτράχηλων αφγανών ταλιμπάν; Τι πάθανε 
αυτοί τώρα και ρίχνουν αεροπλάνα στο 

κέντρο της Ν. Υόρκης;
Τα επόμενα χρόνια οι αμερικάνοι (και οι σύμμαχοι 

τους) γίνονται στρατός κατοχής στα δύο αυτά κράτη. 
Το ιράκ διαλύεται και σέρνεται σε έναν εμφύλιο 
πόλεμο. Το αφγανιστάν μια από τα ίδια. Το κράτος των 
ΗΠΑ έχει μπει στην τελική ευθεία για να μετατρέψει 
τη Μ Ανατολή, στα επόμενα χρόνια, στη μεγαλύτερη 
εμπόλεμη ζώνη. Ωστόσο ο πόλεμος αυτός δεν ξεκίνησε 
για να εκδικηθούν οι αμερικάνοι τους κακούς ισλαμιστές 
στο όνομα των νεκρών της 11ης σεπτεμβρίου. Λέμε πως 
ο κύριος σκοπός είναι ο ίδιος με αυτόν του ψυχρού 
πολέμου. Αποκλεισμός και περιορισμός της ρωσίας και 
της κίνας, που τη δεκαετία του ‘90 άρχισε να ξυπνάει και 
να αναπτύσεται.
Έτσι λοιπόν καθώς περνάνε τα χρόνια ο στρατός των 
συμμάχων έχει εδραιωθεί για τα καλά κάτω από τα 
σύνορα της ρωσίας. Ο πόλεμος για την “κυριαρχία 
του κόσμου” περναέι εδώ και δεκαετίες απο τη μέση 
ανατολή και τα θύματα αυτού του πολέμου είναι 
μουσουλμάνοι εργάτες.

β. Απο τον ψυχρό πόλεμο στις θερμές ερήμους

ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ



γ. Η πατέντα του αντιμουσουλμανισμού

Οι πόλεμοι αυτοί αφήνουν “βαριά κληρονομιά” στα δυτικά 
κράτη. Πρώτον, εκατομύρια μεταναστών από αφγανιστάν, 
ιράκ, κλπ. Είναι οι εργάτες που εκμεταλεύονται τα 
σύγχρονα καπιταλιστικά κράτη. Δεύτερον, με τις 
μακροχρόνιες συγκρούσεις έχει κατασκευαστεί η 
ιδέα ότι όλοι οι μουσουλμάνοι είναι από τη φύση τους 
οπισθοδρομικοί και βίαιοι τρομοκράτες.Κατα τη δεκαετία 
2003-2013 μια σειρά από βομβιστικές επιθέσεις και 
πυροβολισμούς σε δημόσιους χώρους (μαδρίτη 2003, 
λονδίνο 2005, μόσχα 2008, βοστώνη 2013, παρίσι 2014) 
έχουν χρεωθεί σε δήθεν ισλαμιστές εξτρεμιστές. Όμως 
οι πόλεις αυτές δεν βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Tα 
δυτικά κράτη φέρνουν στο εσωτερικό τους έναν νέο 
πόλεμο. Εναντίον του εσωτερικού μουσουλμανικού 
πληθυσμού. Όλοι οι μουσουλμάνοι είναι ύποπτοι. 
Οι λευκοί νιώθουν ανασφαλείς στις πλατείες 
και τα μετρό γι’αυτό και το κάθε ένα κράτος 
οφείλει να τους προστατέψει ρίχνοντας στο 
δρόμο μπάτσους. 
Συμπέρασμα: 

Βόμβες σκάνε σε κεντικά μέρη ευρωπαικών 
πόλεων. Την ευθύνη αναλαμβάνουν ισλαμιστές 
τύπου μπιν λάντεν. Όμως οι περισσότερες 
απο τις επιθέσεις είναι οργανωμένες 
από τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες. 
Αυτό που μένει όμως στο υποσυνείδητο του 
κόσμου είναι ο φόβος για το ισλάμ και τους 
μουσουλμάνους που ζουν στην ευρώπη. Αυτοί οι 
πληθυσμοί λοιπόν που είναι είτε μετανάστες 
από τις εμπόλεμες ζώνες, είτε από τις 
αποικίες των δυτικών (π.χ. βόρεια και 
δυτική αφρική) μπαίνουν στο στόχαστρο 
των μπάτσων, των μικροαστών-ρατσιστών. 

Να υποτιμούνται ως άνθρωποι και 
ως εργάτες. Μόνο και μόνο επειδή 

είναι μουσουλμάνοι.
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Φυσικά, το ελληνικό κράτος δεν κάνει κάτι 
διαφορετικό. Όντας βασική χώρα στην υποδοχή 

μεταναστευτικών ροών από την ανατολή 
(άρα μουσουλμάνων), η ελλάδα έχει 
στήσει ένα γαιτανάκι χρηματοδοτήσεων 

από την ΕΕ γύρω από το πολύ μεγάλο 
πρόβλημα που (ισχυρίζεται πως) της προκαλούν 

οι μουσουλμάνοι εργάτες στο εσωτερικό της. Τα 
φράγκα αυτά προορίζονται για το στήσιμο δομών 

διαχείρισης των μεταναστών εργατών -το 
παράδειγμα της εδώ μπατσοσχολής που 
έγινε στρατόπεδο συγκέντρωσης είναι 

ενδεικτικό. Η ελλάδα λοιπόν ακολουθεί τη 
συνταγή άλλων έμπειρων κρατών. Υποτιμά 

τους μουσουλμάνους υλικά πατώντας και στη 

διαφορετικότητα της θρησκείας. Το ελληνικό κράτος 
διατηρούσε στρατό στην καμπούλ (αφγανιστάν) μέχρι 
πρόσφατα. Συμμετείχε σε έναν πόλεμο προς όφελος του. 
Ποιο είναι το όφελος; Εκτός από τη θέση του στη μεσόγειο 
για την οποία κατά καιρούς πληρώνεται πολύ καλά, το 
ελληνικό κράτος ανταμοίβεται με εκατοντάδες χιλιάδες 
μετανάστες που τους ξεζουμίζει και τους ξεπαστρεύει. 
Φτηνή και παράνομη εργατική δύναμη δηλαδή. Το κοινό 
στοιχείο των μεταναστών αυτών-η θρησκεία τους- είναι 
που μπαίνει στο στόχαστρο των μπάτσων και των εγχώριων 
ρατσιστών-φασιστών. Και ο αντιμουσουλμανισμός με τον 
τρόπο αυτό είναι ένα εργαλείο στα χέρια και των ντόπιων 
αφεντικών. Που δε σημαδεύει μόνο τους μουσουλμάνους 
εργάτες. Σημαδεύει και τους άλλους, τους «άνετους». 
Εκείνους, με τη μπλε ταυτότητα στην τσέπη.

δ. Το ελληνικό κράτος και οι μουσουλμάνοι του
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Θέτοντας ως αφετηρία της ενασχόλησής με το θέμα την 
εποχή που πρωτοεμφανίστηκε το μνημόνιο, θυμόμαστε 

ένα σκασμό από κόμματα, είτε μικρά είτε μεγάλα, να μιλάνε 
για αντιμνημονιακή πολιτική. Από άκρα αριστερά(Ανταρσύα) 
μέχρι άκρα δεξιά(Χρυσή Αυγή). Με διαφορετική προσέγγιση 
βέβαια, για να καλύψουμε και τους καλοπροαίρετους. Παρ’ 
όλο που κάποιοι από αυτούς μιλούσαν για φτωχό ελληνικό 
λαό και ανθρωπιστική κρίση, ενώ κάποιοι άλλοι μιλούσαν 
για υγειονομικές βόμβες και άμεσες λύσεις, όλοι μαζί 
στήριζαν την πολιτική τους σε τρεις βασικές ιδεολογίες. Την 
ιδεολογία περί ξεπουλημένης κυβέρνησης, μεταναστευτικού 
προβλήματος και κακών Ευρωπαίων. Τι έγινε όμως τελικά 
και δύο από αυτά τα κόμματα, ο Σύριζα και οι Αν.Ελ, έφτασαν 
να κυβερνάνε; Ήταν τόσο πρωτοπόροι ή έκαναν τις σωστές 
κινήσεις;

Κατά τη γνώμη μας ισχύει 
το δεύτερο. Και οι δύο, 

ο καθένας με τον τρόπο 
του και με τις άκρες του, 
έπεισαν από τη μία τους 
έλληνες μικροαστούς 

αλλά ταυτόχρονα και τα ελληνικά αφεντικά ότι είναι ικανοί 
να αναλάβουν «το τιμόνι της χώρας». Ο Σύριζα φορώντας 
ένα κουστούμι «επαναστατικότητας», φώναζε ότι θα πάει 
κόντρα στην ντόπια και ευρωπαϊκή ολιγαρχία, και έτσι θα 
προσφέρει στους ντόπιους εργάτες μια πιο αξιοπρεπή ζωή. 
Από την άλλη, τα έκανε πλακάκια με τους βιομήχανους του 
ΣΕΒ και συμφώνησαν ότι ένας μισθός των 700 ευρώ είναι 
μια χαρά. Απ’ την μια μιλούσε για πιο «ανθρώπινη διαβίωση» 
των μεταναστών εργατών και απ’ την άλλη μιλούσε για 
«μεταναστευτικό πρόβλημα» και «ένστολους εργαζόμενους 
που έχουν δίκαια αιτήματα». Και με την εκκλησία τα βρήκε 
μια χαρά και έκανε γαργάρα το ζήτημα της «εκκλησιαστικής 
περιουσίας». Τέλος υποστήριξε παρέα με τον πρώην 
υπουργό άμυνας Δ. Αβραμόπουλο, πως τα θέματα εθνικής 
γεωπολιτικής στρατηγικής είναι ενιαία και σταθερά.

Κανένας δεν φαίνεται να απορεί με τη συνεργασία Συρίζα 
και ΑΝ.ΕΛ. Γιατί καλά είναι τα αντιμνημονιάκα παραμύθια 

αλλά η πλάκα σταματάει μπροστά στα υλικά συμφέροντα. 
Η υλική μας υποτίμηση δεν επιβάλλεται ούτε από «ξένες 
δυνάμεις», ούτε από «προδοτικές κυβερνήσεις». Είναι διαρκής 
διαδικασία και λέγεται φασισμός. Είναι η διαχείριση των 

πίσω απ’ τις λέξεις κρύβεται

κάποιες σκέψεις σχετικά με τις εκλογές της 25ης Γενάρη

ο Αλέξης ΝΕΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ!>>



κυβέρνησης.

Ο Σύριζα και οι Αν.Ελ. είναι κυβέρνηση επειδή 
κατάφεραν να εγγυηθούν στα ελληνικά αφεντικά 

την ομαλή λειτουργία του κράτους εν μεσω κρίσης. 
Συνεπώς, η «νέα» κυβέρνηση καθόλου νέα δεν μπορεί 
να θεωρείται όσο, αντίθετα, πιστή και διαχρονική στα 
συμφέροντα του ελληνικού κράτους. Όσο λοιπόν, οι 
ελπίδες μας περιορίζονται σε εύκολα λόγια και όσο 
συμμαχούμε με τα αφεντικά μας και τους λακέδες 
τους, τέτοιες εκλογικές «νίκες» όπως η τελευταία, θα 
υπογράφουν την ήττα μας.

ο Αλέξης ΝΕΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ!>>>>>
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“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.”Πρ
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Δεν ξεκίνησε χθες και δεν θα τελειώσει 
αύριο. Η ελληνική ρατσιστική κοινωνία 

εκπαιδεύτηκε στον σεξισμό, στη 
χυδαιότητα και τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση των πιο υποτιμημένων 
γυναικών-μεταναστριών εδώ και δεκαετίες. 
Και  η διαδικασία αυτή δεν θα μπορούσε 
να γίνει χωρίς να πληρώσουν το τίμημα 
και οι ντόπιες γυναίκες. Και το τίμημα 
αυτό δεν είναι μικρό. Αυτή η κοινωνία 
έχει  πλέον εξοικιωθεί πλήρως με την 
υποτίμηση του γυναικείου σώματος. 
Τα περιστατικά βίας στην οικογένεια 
και οι βιασμοί αυξάνονται (όσο και 
αν αυτό δεν απασχολεί τα μίντια τα 

οποία προσπαθούν να μας πείσουν για το 
αντίθετο). Είναι τέτοιος ο  βαθμός της 
υποτίμησης που οποιοδήποτε περιστατικό 

βιασμού δεν καταλήγει σε δολοφονία, 
γίνεται αντικείμενο αμφισβήτησης 
και κριτικής. Ο ελληνικός βούρκος 

παραληρεί, «τα ‘θελε και τα ‘παθε»,  
«ήταν προκλητικά ντυμένη», ξεπλένοντας 
μ’ αυτόν τον τρόπο το βιαστή (αφού δεν 
είναι μετανάστης) και αναπαράγωντας την 

κουλτούρα του βιασμού.
Εμείς λοιπόν δεν πέφτουμε απο τα 

σύννεφα. Ούτε έχουμε καμία διάθεση 
να το παίξουμε μπάτσοι ή δικαστές 

για «την εξιχνίαση του εγκλήματος». 
Είμαστε βέβαιες ότι τέτοια περιστατικά 

συμβαίνουν συνεχώς πίσω απο τις 
καλά ασφαλισμένες πόρτες από άντρες 
καθημερινούς. Και είμαστε ακόμα πιο 
βέβαιες ότι το κίνητρο δεν είναι η 

ικανοποίηση της σεξουαλικής πείνας του 
βιαστή όσο η ανάγκη του για επιβολή 

και ο μισογυνισμός.

έχω πιει σημαίνει όχι / ίσως κάποια άλλη φορά σημαίνει όχι 
δεν είμαι σίγουρη σημαίνει όχι 

/ βιασμός. δεν παίρνει από όχι.


