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Editorial!

Το παρόν έντυπο που κρατάς στα χέρια σου αποτελεί μια πρώτη μικρή συλλογική 
προσπάθεια ατόμων που είτε ζουν, είτε κατάγονται από την Σκάλα Λακωνίας. Αν 
και με διαφορετική ιστορία ο καθένας/καθεμιά από εμάς, μας ενώνει μια κοινή 
επιθυμία, να βάλουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι στην υπόθεση της ανατροπής 
και της παγκόσμιας κομμουνιστικής επανάστασης, καθώς και σε μια σύγχρονη 
κριτική θεωρία ενάντια στο υπάρχον. Τα περισσότερα από τα κείμενα που 
εμπεριέχονται στην παρούσα έκδοση αφορούν την τοπική κοινωνία, εξετάζοντας την 
από μια κριτική σκοπιά, μέσα από τις αδυναμίες και την πορεία ενός ανταγωνιστικού 
κινήματος που δρα οργανωμένα στην Λακωνία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Παρόλα 
αυτά όμως επιχειρούμε να συνδέσουμε τα τοπικά ζητήματα με ένα διαλεκτικό τρόπο, 
συνολικά με ένα κίνημα ενάντια στον καπιταλισμό αναζητώντας την ταυτότητα μας 
μέσα σε ένα ωκεανό ιδεών και εμπειρίας του παγκόσμιου ανταγωνιστικού κινήματος. 
Η συγκεκριμένη έκδοση είναι η πρώτη στα χρονικά της περιοχής, ίσως παρατηρήσετε 
μια σειρά ελλείψεις και λάθη. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας κα τις 
παρατηρήσεις σας, ακόμα και την οικονομικής σας ενίσχυση για το επόμενο τεύχος, 
μετά από επικοινωνία στο εμαιλ ekoplakonias@gmail.com. Για περισσότερα άρθρα 
και νέα μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την σελίδα μας στο διαδίκτυο skalalakonias.
wordpress.com

Αντιφασιστικές σελίδες στο διαδίκτυο για παραπέρα ανάγνωση

αντιφασιστικό ιστολόγιο 
http://stepanyantsp.espivblogs.net 

αντιφασιστικό/κομμουνιστικό ιστολόγιο 
http://grassrootreuter.wordpress.com

ένα ιστολόγιο ενάντια στον αντισημιτισμό 
http://enantiastonantisimitismo.wordpress.com

συλλογικότητα και περιοδικό από την Θεσσαλονίκη 
http://terminal119archive.wordpress.com

ομάδα μεταναστών από την Φρανκφούρτη (ελληνικά, γερμανικά) 
http://www.cafemorgenland.net

συλλογικότητα από την Αθήνα antifa negative  
http://acdc.espivblogs.net/

συλλογικότητα από την Αθήνα autonome antifa 
http://autonomeantifa77.wordpress.com/

Think and act, because we need communism and for that a nice but 
radical minority. A joyfull time anyway and good luck, from the lay-
outer in Berlin, Evil Germany.



κράτους του ισραήλ γιατί συμφωνήσαμε 
μεταξύ μας ότι αυτό, όσο περνάει από το 
χέρι μας, δεν θα επιτρέψουμε να ξαναγί-
νει.
Περιφρουρήθηκε, μάλιστα, ως κόρη 
οφθαλμού αυτή η … άλλη άποψη, από 
νωρίς – και χάρη στην ανεκτίμητη βο-
ήθεια των αντιφασιστών μεταναστών 
από τη γερμανία Cafe Morgenland – από 
δυο-τρεις βασικές κακοτοπιές όπως εμ-
φανίστηκαν σε γερμανικό και ευρωπαϊκό 
γενικά πλαίσιο από όψιμους ‘φίλους του 
ισραήλ’. Αυτές οι κακοτοπιές είχαν/έχουν 
και ονόματα: ρατσισμός ενάντια στους 
μουσουλμάνους, φιλοσημιτισμός (σαν 
ένας αντίστροφος αντισημιτισμός) και, 
βέβαια, πατριωτισμός.
Το ημερολόγιο έγραφε Ιανουάριος του 
2009 όταν το “ο αντισιωνισμός είναι 
αντισημιτισμός!” του terminal 119 δόθη-
κε σα σύνθημα μέσα σε μια γενικότερη 
ατμόσφαιρα δημιουργικότητας (κατα-
στροφικότητας δηλαδή) στο ελληνικό 
συγκείμενο, κατά τον Δεκέμβρη του ’08. 
Πιστεύαμε κάποιες και κάποιοι τότε, ότι 
τα αυτιά θα ‘ναι πιο ανοιχτά σε νέες από-
ψεις την περίοδο εκείνη. Και πράγματι. 
Τα ξεροκόμματα του ξαναζεσταμμένου 
αντιιμπεριαλισμού που είχαν ρίξει με-
γάλα και μικρά ΚΚΕ τις μέρες του Δε-
κέμβρη, καίγοντας αμερικάνικες και ισ-
ραηλινές σημαίες στις διαδηλώσεις του, 
για να αποπροσανατολίσουν εθνικά τη 
νεολαία του Δεκέμβρη, πεταχτήκαν στα 
σκουπίδια. Ο εχθρός των τότε νεολαίων 
αναγνωριζόταν ξεκάθαρα εδώ, “στην ίδια 
μας τη χώρα”.
Από την άλλη, σήμερα, κανείς δεν θα 
‘λεγε ότι είμαστε κοντά σε μια αντίστοι-
χη περίοδο δημιουργικότητας. Ίσα-ίσα. 
Μας έχουνε πάρει φαλάγγι. Οι φασίστες 
κάνουν το κομμάτι τους, με σβάστικα ή 
χωρίς, με κράτος ή χωρίς, με κρίση ή χω-
ρίς. Αυτή είναι μια ατμόσφαιρα δηλητη-

ρίου, ασφυκτική. Ε, πρέπει κανείς/καμιά 
να ‘χει υπόψη ότι ακριβώς σε αυτή την 
ατμόσφαιρα απλώνουν τα δίχτυα τους οι 
αντισιωνιστές/αντισημίτες όταν βγάζουν 
τα πανό “θάνατος στους σιωνιστές” έξω 
από την ισραηλινή πρεσβεία. Ψαρεύουν 
σε μια θάλασσα με σκατά δηλαδή, ελπί-
ζοντας για λίγο αντι-εβραϊκό μένος και 
γιαλαντζί φιλανθρωπίες προς τους άρα-
βες (τους εκεί βέβαια τους άραβες, όχι 
τους εδώ, τους μετανάστες, αυτοί είπαμε 
είναι “πρόβλημα”!).
Τις τελευταίες 5 μέρες οι σαλτιμπάγκοι 
ξαναβγάζουν την εθνικόφρονη και διψα-
σμένη για αίμα εβραίων πραμάτια τους 
στα διάφορα σούπερ μάρκετ του μίσους. 
Ο αντισημιτισμός θα πουληθεί και πάλι 
με εκπτώσεις. Παρακαλώ, ας τους πει κά-
ποιος ότι δεν αγοράζουμε πια τα ληγμένα 
τους ελληνικά προϊόντα!
Καλύτερα νηστικοί παρά ξεφτίλες και 
αντισημίτες.

Stepanyan TSP, 18/11/2012
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Όταν στην Σκάλα πέφτει το σκοτάδι 

Όσοι μένουν ή κατάγονται από την 
Σκάλα Λακωνίας ξέρουν τι πάει να πει ο 
παραπάνω τίτλος. Ο Σεπτέμβρης έφτασε, 
το καλοκαίρι τελείωσε, η μιζέρια, η εξα-
θλίωση παραμένουν, το χωριό αδειάζει. 
Οι φοιτητές και διάφοροι άλλοι παρα-
πλανόμενοι εγκαταλείπουν το χωριό μετά 
τις καλοκαιρινές διακοπές, αν και φέτος 
από όσο είμαι σε θέση να ξέρω, ήταν 
λιγότεροι από κάθε άλλη φορά. Ο ντό-
πιος πληθυσμός παραμένει σαστισμένος 
βλέποντας τα εισοδήματα του να έχουν 
συρρικνωθεί και το μικρό του μικροαστι-
κό   όνειρο να εξανεμίζεται.
Αυτό το καλοκαίρι όπως και τα προ-
ηγούμενα θύμισε άλλες εποχές. Από 
την μία εξαθλίωση και από την άλλη 
“άρτος και θεάματα”, ακριβώς όπως 
στην χούντα. Αξίζει μάλλον κάποιος να 
παρακολουθήσει τα τοπικά γνωστά φασι-
στο-μπλογκ όπου συχνά πυκνά ανέβαζαν 
βίντεο από τις “πολιτιστικές” εκδηλώσεις 
του δήμου. Η μπόχα από την σαπίλα του 
“σκαλιώτικου” βούρκου έχει αρχίσει να 
γίνεται πλέον αφόρητη. Ο σκαλιώτικος 
βούρκος όμως δεν είναι παρά μια μικρο-
γραφία ενός μεγαλύτερου, του εθνικού 
βούρκου που ονομάζεται Ελλάδα.
Η Σκάλα μπορεί να άδειασε από φοιτη-
τές και περιπλανόμενους όπως κάθε Σε-
πτέμβρη, αλλά δεν άδειασε και από φα-
σίστες. Στις προηγούμενες εκλογές 1398 
άτομα ψήφισαν τα νεοναζιστικά τάγματα 
ασφαλείας της Χρυσής Αυγής. Το γεγο-
νός αυτό δεν είναι κάτι που απλά πρέπει 
να μας προβληματίσει, αλλά πρέπει να 
συνεχίσουμε με πιο γρήγορους ρυθμούς 
την οργάνωση ενός επιθετικού αντιφασι-
σμού στην Σκάλα και ευρύτερα.

Τον περασμένο Μάιο, κάναμε ένα 
ανοιχτό κάλεσμα για την συγκρότηση 
ενός ευρύτερου αντιφασιστικού μετώ-
που στην Λακωνία. Δυστυχώς   σε αυτό 
το κάλεσμα δεν ανταποκρίθηκε σχεδόν 
κανείς άλλος εκτός από τους φίλους και 
μέλη της τοπικής μας πρωτοβουλίας. Βέ-
βαια αυτό δεν με ξαφνιάζει καθόλου. Η 
“αριστερά” που δρα οργανωμένα στην 
περιοχή,από την επίσημη εκδοχή, μέχρι 
κομμάτια της αναρχίας, ή έχει υποτι-
μήσει τον κίνδυνο του φασισμού ή το 
μόνο που έχει κάνει είναι να αντιπαρα-
τεθεί αποσπασματικά μαζί του.
Για τα κόμματα της αριστεράς στην 
περιοχή και τα διάφορα κομματόσκυλα, 
το σημαντικό ήταν ή άνοδος τους στις 
εκλογές, για άλλους πάλι ο αντιφασισμός 
είναι αποκλειστικά δική τους υπόθεση 
και μάλιστα με όρους γηπέδου. Ο δικός 
μας αντιφασισμός πρέπει να προχωρήσει 
πέρα από τις αντιφάσεις και τις αντι-
κειμενικές αδυναμίες. Πρέπει μέσα από 
συλλογικές διαδικασίες και διάλογο να 
προχωρήσουμε σε μια θεωρητική αντιπα-
ράθεση για τις πολυδιάστατες αιτίες του 
συνολικού εκφασισμού της κοινωνίας σε 
μια περίοδο   καπιταλιστικής ανασύντα-
ξης σε πολιτικό επίπεδο. Η Χρυσή Αυγή 
άλλωστε δεν είναι μόνη, έχει μαζί της 
την δημοκρατία. Αν και πρέπει στην 
Χρυσή Αυγή   να δούμε την πολιτική 
οργάνωση και επιθετική συσπείρωση   
ενός συστήματος σε κρίση, δεν πρέπει 
να επικεντρωθούμε μόνο σε αυτήν.
Καλούμαστε να συζητήσουμε και να 
δράσουμε την περίοδο ανόδου του φασι-
σμού σε μια περιοχή ιδιαίτερα δύσκολη 
και συντηρητική. Αυτό πρέπει να μας 
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κάνει ιδιαίτερα προσεχτικούς και στις 
κινήσεις μας και στις διατυπώσεις μας. 
Πρέπει να παραμείνουμε στην κατεύθυν-
ση ανάλυσης της πολυδιάστατης κρίσης 
και να θέσουμε στόχους.
Από την μία πλευρά δεν πρέπει να γκρε-
μίσουμε σε καμία περίπτωση τις γέφυρες 
επικοινωνίας με οποιονδήποτε επιθυμεί 
να δράσει ενάντια στον φασισμό. Ο στό-
χος ενός πλατιού αντιφασιστικού ενιαίου 
μετώπου πρέπει να παραμείνει η πυξίδα 
της δράσης μας στην περιοχή. Από την 

άλλη όμως θα πρέπει να βάζουμε ανοιχτά 
τους προβληματισμούς μας για τις αιτίες 
και τους βαθύτερους λόγους που φτά-
σαμε έως εδώ. Για μας ο αντιφασισμός 
πρέπει να συνδέεται με μια συνολική 
αντίληψη. Η συμβολή μας στην επανεμ-
φάνιση του κομμουνιστικού συνολικού 
προτάγματος με ότι αυτό συνεπάγεται 
δεν μπορεί παρά να είναι η κύρια προ-
τεραιότητα για μας.

(Σεπτέμβρης 2012)

Ξύπνησαν τα ζόμπι του φασισμού και 
διεκδικούν την αποκλειστικότητα στην 
καθημερινότητα του θεάματος. Πογκρόμ 
εναντίων μεταναστών, κοκορομαχίες στην 
βουλή,βεβηλώσεις εβραϊκών μνημείων, 
εμπρησμοί, τάγματα εφόδου στον δρόμο, 
μαχαιρώματα, επιχειρήσεις σκούπα της 
αστυνομίας, στρατόπεδα κράτησης.
Πολλοί αναρωτιούνται πως φτάσαμε 
εδώ, πολλοί μιλούν για την καπιταλι-
στική κρίση. Το σίγουρο όμως είναι ότι 
ελάχιστοι μιλούν για την κατάσταση που 
επικρατούσε πριν από αυτήν. Θα θέλαμε 

λοιπόν να τους θυμίσουμε μερικά γεγο-
νότα από το “τότε” και το “σήμερα”. Από 
τότε: αρμονική συνεργασία Ελλήνων με 
τους ναζί στην “εκκαθάρηση της Θεσσα-
λονίκης από τους Εβραίους στον δρόμο 
προς το Άουσβιτς, γενοκτονία των Εβραί-
ων στην αναβρυτή Λακωνίας από τον 
“προστάτη”της Σπάρτης Νίκωνα την περί-
οδο του μεσαίωνα.. Σήμερα: Πογκρόμ σε 
Αλβανούς το 2004, σκληρή εκμετάλλευση 
εργατών πακιστανικής καταγωγής στην 
Σκάλα από γαιοκτήμονες, πυροβολισμός 
Πακιστανού στο Έλος Λακωνίας(2011), 
πογκρόμ σε μετανάστες στους Μολάους 
(2011). Γεγονότα που δεν αποτελούν παρά 
μονάχα μια σταγόνα από τα βρομόνερα 
του ελληνικού βούρκου.

Ας το κάνουμε λιανά..Ο ρατσισμός 
και ο αντισημιτισμός,ο εθνικισμός, η 
ομοφοβία και ο σεξισμός ήταν για χρό-
νια μόνιμα γνωρίσματα της κυρίαρχης 
“εθνικής αφήγησης” και του ελληνικού 

   Αντίσταση και στην κυριαρχία: για έναν
 επιθετικό αντιφασισμό, τον κομμουνισμό 
   και την κριτική θεωρία του σήμερα

«Ακόμη και η γαλήνη της τελευταίας 
κατοικίας παραβιάζεται. Οι δηώσεις των 
νεκροταφείων δεν είναι παρεκτροπές του 
αντισημιτισμού, αλλά αυτός ο ίδιος. Οι 
εκδιωγμένοι αφυπνίζουν αναγκαστικά την 
επιθυμία για εκδιώξεις. Πάνω στο σημάδι 
που τους άφησε η βία αναφλέγεται ακατά-
παυστα η βία» Τ. Αντόρνο/ Μ. Χόρκχαϊμερ 
(Η Διαλεκτική του Διαφωτισμού).
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οχτώ άτομα ανάμεσα σε όσους βλέπουν 
ανταγωνιστικά το Υπάρχον. Αντιθέτως, 
όλο και περισσότερος κόσμος συζητάει 
σήμερα και – ευτυχώς – ενσωματώνει 
μια ιδεολογική κριτική σε σχέση τη “μία 
και μοναδική άποψη” του κινήματος 
γύρω από αυτούς τους “παλαιστίνιους” κι 
αυτούς τους “εβραίους…-εεε,-συγγνώμη-
ισραηλινούς-ήθελα-να-πω”.
Το γιατί περισσότεροι πλέον συζητούν 
βαθύτερα όχι τόσο το τι γίνεται στο Ισρα-
ήλ αλλά το από ποια πολιτική θέση εκπο-
ρεύεται η κλασική ελληνική κριτική στο 
Ισραήλ, είναι ένα ερώτημα που ξεπερνά 
τις φιλοδοξίες αυτού του σημειώματος. 
Ωστόσο, σίγουρα ένας λόγος πιστεύω 
για αυτή την όψιμη μεταστροφή είναι 
είναι το γεγονός πως η ενασχόληση με το 
“παλαιστινιακό” με τον τρόπο που όλοι 
από πιτσιρικάδες και πιτσιρίκες μάθαμε 
και μεγαλώσαμε να έχουμε – με τα πα-
λαιστινιακά μαντήλια στο λαιμό – και 
να το συζητάμε, βρωμάει αριστερίλα, 
δηλαδή αντιιμπεριαλισμό, εθνικισμό και, 
βεβαίως, αντισημιτισμό. Είναι ένα εύκο-
λο θέμα στην ελλάδα, σχεδόν αυτονόητο, 
στην κορυφή της ατζέντας της ελληνικής 
αντιιμπεριαλιστικής αριστεράς μα όχι 
μόνον! Ήταν για δεκαετίες, παράλληλα, 
και στην κορυφή της ατζέντας του ελλη-
νικού κράτους. Π.χ., πως το λέγανε αυτό 
το κόμμα άραγε που φιλοξενούσε τον 
Αραφάτ στα συνέδρια του και στήριζε 
ολόψυχα την δεύτερη (τη σοσιαλιστική, 
έτσι;) Ιντιφάντα; ΠΑΣΟΚ το λέγανε! Ε, 
ουρά αυτωνών ήταν και η αριστερά. Και 
ήμασταν κι εμείς, ως πιτσιρικάδες και 
πιτσιρίκες. Απλά εμείς χάναμε τα αυτό-
γραφα στα συνέδρια. Κι η αριστερά; Η 
αριστερά, επιπλέον, εξαργύρωνε κύρος 
και ψήφους τουλάχιστον από τις … μεγα-
λειώδεις πορείες έξω από την ισραηλινή 
πρεσβεία, όταν αυτή φτιάχτηκε το 1991. 
Κάτι είναι κι αυτό.

Ο αναρχικός χώρος, τρίτος και καται-
δρωμένος, καθώς ούτε ανάλυση είχε για 
το τι ειναι αυτό που το λένε “ιμπεριαλι-
σμό” αλλά ούτε και για αυτό που το λένε 
“αντιιμπεριαλισμό”, ακολουθούσε σαν 
(βίαιη) ουρά στην πρεσβεία. Κι αυτό, 
μάλιστα, σε αντίθεση με τις διεθνιστικές 
τάσεις που ενσωμάτωνε αυτός ο πολιτι-
κός χώρος πριν τα μέσα του ’80 και την 
πλήρη … πασοκοποίηση της ελληνικής 
αριστεράς, όταν κάτι Διεθνείς Βιβλιο-
θήκες και κάτι τέτοιοι τύποι στηρίζαν 
ανένδοτοι τουλάχιστον μια πιο συνεπή 
αναρχική και διεθνιστική στάση του στυλ 
“δεν στηρίζω ούτε αραφάτ ούτε ισραήλ”. 
Αυτοί οι τύποι, όμως, παρήλθαν με τον 
έναν ή τον άλλον τρόπο και η αναρχία 
ακολούθησε ΚΚΕ, μικρά και μεγάλα, στα 
όλα τους μέσα στη δεκαετία του ’90. Δεν 
θα μπορούσε, λοιπόν, να λείπει από την 
ατζέντα το “αντισημιτικό…-ε-συγγνώμη-
αντισιωνιστικό-μίσος”! Είπαμε. Ουρά σε 
όλα.
Αν σήμερα συζητάει κανείς αλλιώς για το 
θέμα, μεταξύ ανθρώπων που σκέφτονται 
εχθρικά τόσο για το Υπάρχον όσο και για 
τον αντισημιτισμό, όμως, αυτό – κατά 
την ταπεινή μου γνώμη – γίνεται γιατί 
δεν υπάρχει πια μόνο αυτή η πλειοψη-
φική αριστερή άποψη-κραυγή “θάνατος 
στο ισραήλ!”. Υπάρχουν κι άλλες από-
ψεις πια. Ή τουλάχιστον κάποιες και 
κάποιοι προσπαθήσαμε να υπάρχουν. 
Διστακτικά; Ναι, στην αρχή. Με αντιφά-
σεις; Μπορεί. Αλλά και με συνέπεια.
Αναγνωρίσαμε τη μοναδικότητα του 
Ολοκαυτώματος γιατί σκεφτήκαμε και 
ψάξαμε βαθιά και προς τα πίσω το κυνήγι 
των παντοτινών “Άλλων” και βγάλαμε 
τα οριστικά μας συμπεράσματα πάνω 
στην ανθρώπινη κατάσταση. Κι έπειτα 
αναγνωρίσαμε τη συνέχεια του αντισημι-
τισμού μετά το Ολοκαύτωμα ως αντισιω-
νισμού και άρα το δικαίωμα ύπαρξης του 
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όχλου. Το Ελληνικό κράτος δεν έγινε, 
ήταν ρατσιστικό. 

Και στην Λακωνία... • 
Οι νέες ορέξεις   των νεοναζιστών της 
Χρυσής Αυγής στην Σπάρτη προκάλεσαν 
την οργή μας. Ύστερα από ένα πραγμα-
τικά προκλητικό αίτημα που κατέθεσαν 
στον Δήμο Σπάρτης, ζήτησαν την κεντρι-
κή   πλατεία της πόλης για να διοργανώ-
σουν εκδήλωση στις 17ης Νοεμβρίου, την 
μέρα της επετείου   για τα 39 χρόνια της 
εξέγερσης ενάντια στην φασιστική δικτα-
τορία. Το δημοτικό συμβούλιο  αντί να 
τους στείλει από την αρχή στα τσακίδια 
μπήκε σε δίλλημα. Να σημειώσουμε ότι 
αποτελείται κυρίως από τις παρατάξεις 
του   ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ και όπως είναι 
φυσιολογικό επόμενο, στις γραμμές των  
“πατριωτικών δυνάμεων”  υπήρχαν αμφι-
ταλαντεύσεις για το αν πρέπει να δώσουν 
την πλατεία στους Ναζί ή όχι. 

Όμως δεν τους πέρασε. Ας μην τους 
αφήσουμε να τους περάσει και στο 
μέλλον, με την δική μας δράση και την 
οικοδόμηση ενός επιθετικού αντιφασι-
σμού στην θεωρία και την πρακτική, 
στην Λακωνία και ευρύτερα. Στην Χρυσή 
Αυγή πρέπει να δούμε την εμπροσθοφυ-
λακή ενός συστήματος σε κατάρρευση 
που προσπαθεί να μας παρασύρει στην 
Βαρβαρότητα. Γιαυτό καλούμε όλους 
όσους θέλουν να δράσουν ενάντια στον 
φασισμό (ανεξάρτητα πόσο συμφωνούν 
μαζί μας) και να οικοδομήσουμε ένα 
πλατύ αντιφασιστικό μέτωπο. Αλλά 
και όσους που μαζί με την συντριβή του 
φασισμού επιθυμούν να ανοίξουν το 
δρόμο της εξόδου από τον πολιτισμό της 
βαρβαρότητας. 

Αυτόνομη Πρωτοβουλία ενάντια στην 
Λήθη (κομμουνιστική πρωτοβουλία από 
την Σκάλα Λακωνίας) Νοέμβρης 2012  
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αντιφασισμός και “αντιφασισμός” για την 
παρέμβαση μας στην τοπική συνέλευση του συριζα 
στο Πνευματικό κέντρο Σκάλας στις 24  Σεπτέμβρη

Την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση της 
τοπικής οργάνωσης του  ΣΥΡΙΖΑ  στο 
πνευματικό κέντρο Σκάλας Λακωνίας. 
Η εκδήλωση υστερούσε από μαζικότητα 
αφού ανταποκρίθηκαν μόνο 25 άτομα 
περίπου, σίγουρα μεγάλη αναντιστοιχία 
με τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα. 
Παρόλα αυτά   ύστερα από πρωτοβουλία 
ενός συντρόφου της αυτόνομης πρωτο-
βουλίας αποφασίσαμε να παρέμβουμε 
στην συζήτηση για μια σειρά λόγους που 
θα προσπαθήσουμε να δούμε αναλυτικά 
στην συνέχεια.
Στις τελευταίες συνελεύσεις της  αυ-

τόνομης πρωτοβουλίας ενάντια στην 
λήθη, είχαμε συζητήσει με αρκετή έντα-
ση το θέμα της ανόδου της φασιστικής 
ακροδεξιάς στην Ελλάδα, καθώς και τον 
δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε, 
για να παρέμβουμε αποτελεσματικά στην 
αντιμετώπιση της στην περιοχή της Λα-
κωνίας αλλά και ευρύτερα.
Ο ελληνικός φασισμός με κύριο εκ-

πρόσωπο την Χρυσή Αυγή, για πρώτη 
φορά μετά την μεταπολίτευση επιχειρεί 
να συγκεντρώσει ότι πιο αντιδραστικό 
διαθέτει ο βούρκος που λέγεται ελληνική 
κοινωνία.  Για μας όπως και για πολ-
λούς άλλους, η περίοδος που διανύουμε 
είναι   η χειρότερη στην Ευρώπη και 
τον κόσμο μετά την λήξη του δεύτερου 
παγκοσμίου πολέμου. Η συστημική 
κρίση που όπως όλα δείχνουν γίνεται όλο 
και πιο βάρβαρη και αδιέξοδη, επιχειρεί 
να παρασύρει ολόκληρη την κοινωνία σε 

μια νέα περίοδο φρίκης.
Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι ο κα-

πιταλισμός θα γίνει πιο ανθρώπινος αν 
αλλάξουν τάχα μου οι νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές που ακολουθούνται σήμερα, 
όπως υποστηρίζει σε ένα κεντρικό επί-
πεδο ο  ΣΥΡΙΖΑ, με την πρόταση της 
κυβέρνησης της αριστεράς.  Όσο επι-
κρατεί ένα σύστημα κυριαρχίας με βάση 
την ελεύθερη αγορά, την αφηρημένη 
εργασία και γενικότερα τις πολυεπίπεδες 
πλευρές που στέλνουν μια παγκόσμια 
κοινωνία στην φρίκη και τον πάτο του 
βαρελιού, θα υπάρχει πάντα η ανάγκη για 
το επαναστατικό ξεπέρασμα του. Για μας 
ο κομμουνισμός ως ζωντανό κίνημα άρ-
νησης του υπάρχοντος είναι η μόνη εναλ-
λακτική στον καπιταλισμό. Δεν πιστεύ-
ουμε σε κανένα 3ο δρόμο. Όπως βέβαια 
δεν πιστεύουμε ότι ο καπιταλισμός είναι 
οι τραπεζίτες και οι δανειστές της χώρας, 
το γνωστό παραλήρημα περί κατοχής της 
χώρας κλπ.  
Δεν έχουμε επίσης καμία αυταπάτη για 

την φύση του  “πατριωτισμού”,  “του 
έθνους”   και της  ”εθνικής ανεξαρτη-
σίας”  (το κύριο κομμάτι της ελληνικής 
ιδεολογίας) που εδώ και δεκαετίες ο κύ-
ριος άξονας των αριστερών οργανώσεων 
στην Ελλάδα έχουν κάνει σημαία της 
πολιτικής τους. Δεν θέλουμε σε καμία 
περίπτωση να αποκρύψουμε τις ευθύνες 
αυτής της αριστεράς για την κατάσταση 
που επικρατεί σήμερα και την άνοδο του 
φασισμού.  Δεν ξεχνάμε ότι κάποιοι από 
αυτούς τους αριστερούς χέρι χέρι με 
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Μάλιστα, στο διαδίκτυο αναρτήθηκαν 
και δύο βίντεο που καταγράφουν το πε-
ριστατικό. 
* Τον Ιούνιο του 2010 στην Σκάλα Λα-
κωνίας, σχεδόν οι ίδιοι νεαροί που είχαν 
κάνει την επίθεση στους μετανάστες ένα 
χρόνο πριν, επιτέθηκαν σε 4 τσιγγάνους 
έξω από γνωστό fast food της πόλης. Οι 
νεαροί ήταν ξανά οπλισμένοι με ξύλα και 
πέτρες. Η αστυνομία που έφτασε λίγο 
αργότερα αντί να συλλάβει τους οπλισμέ-
νους νεαρούς, συνέλαβε έναν από τους 
τσιγγάνους που δεν πρόλαβε να ξεφύγει
* Τον Φλεβάρη του 2011 στους Μολάους 
Λακωνίας έγινε μαζική επίθεση ντόπιων 
ενάντια σε μετανάστες, που τα τοπικά 
μέσα το πέρασαν στα “ψιλά” 
Τον Αύγουστο του 2011 στο Έλος Λακω-
νίας, ένας άντρας ελληνικής καταγωγής 
πυροβόλησε πακιστανους. Και αυτό το 
γεγονός δεν πήρε μεγάλη έκταση. 
* Τον Αύγουστο του 2012 στην Σπάρτη, 

ένας άντρας σκοτώθηκε ύστερα από 
ατύχημα με εκρηχτικά. Σύμφωνα με 
διάφορες διαδικτυακές πηγές ο άντρας 
ετοίμαζε επίθεση σε μετανάστες και είχε 
δεσμούς με την Χρυσή Αυγή.
Μέσα σε όλα αυτά αξίζει να γράψουμε 
ότι πολλές φορές η τοπική εξουσία σε 
απόλυτη αρμονία και συνεργασία με το 
κράτος, έπαιξε ενεργό ρόλο στην δίωξη 
μεταναστών. Στην Σκάλα Λακωνίας για 
παράδειγμα, η δημοτική αρχή αρκετές 
φορές έσπειρε το δηλητήριο του ρατσι-
σμού όπως στην περίπτωση των μετανα-
στών από το Πακιστάν. Η δράση όμως 
της τοπικής Πακιστανικής κοινότητας 
σταμάτησε έστω και προσωρινά τις ορέ-
ξεις των τοπικών αρχών. Θα γράψουμε 
ένα αναλυτικό κείμενο για την κατά-
σταση που βιώνουν οι μετανάστες στην 
περιοχή

communist reloaded Νοέμβρης 2012

Καλύτερα νηστικοί, παρά ξεφτίλες και αντισημίτες

Τις τελευταίες 5 μέρες τα κανάλια και οι 
εφημερίδες, αριστεροί και δεξιοί βάλανε 
και πάλι μπροστά το θέμα “το Ισραήλ 
κάνει πόλεμο” εστιάζοντας σε ένα θερμό 
– μα και θεαματικό – πολεμικό επεισόδιο 
(από τα εκατοντάδες) μεταξύ ισραήλ και 
χαμάς. Θεαματικό, γιατί αυτή τη στιγμή 
πάνω στον πλανήτη τρέχουν γύρω στις 
40 ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ κρα-
τών (και αντάρτικων στρατών) που δεν 
έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα όσα 
εκτυλίσσονται στη μέση ανατολή – οι 
λεγόμενοι “αφανείς πόλεμοι” – ωστόσο, 
το Ισραήλ προσφέρει σίγουρα τηλεοπτι-
κά νούμερα. Αυτό και μόνον το γεγονός, 
αποτελεί λόγο για να οφείλει κανείς να 

προσέχει πως σουλατσάρει στα πεδία της 
εξωτερικής πολιτικής με αναλύσεις και 
αποψάρες στο θέμα που έχει ονομαστεί 
“παλαιστινιακό”. Αλλά επειδή πιστεύω 
ότι η διεισδυτικότητα και η νηφαλιότητα 
κάθε άλλο παρά αναγνωρισμένες αξίες 
μεταξύ των ελλήνων είναι – μάλλον ο 
αντισημιτισμός έχει κερδίσει το παιχνίδι 
πριν καν αρχίσει – αξίζει να συνεχίσουμε 
πέρα από τις παραινέσεις για οφειλόμενη 
προσοχή στην εξέταση των γεγονότων.
Αν τα συζητάω αυτά εδώ, είναι γιατί – 
δυστυχώς για τους έλληνες αντισημίτες, 
αριστερής και δεξιάς κοπής, κι ευτυχώς 
για εμάς – ο αντισημιτισμός δεν είναι 
πια ένα θέμα που απασχολεί μόνο εφτά-
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3) Η χρυσή αυγή και ο αντιφασισμός 
στην Λακωνία μέσα στον χρόνο.

Η χρυσή αυγή έχει παρουσία στην 
Λακωνία, σχεδόν από την ίδρυση της 
μέχρι και σήμερα. Την δεκαετία του 90 
για παράδειγμα συντηρούσε γραφεία 
στο κέντρο της Σπάρτης, με ένα μικρό 
διάλειμμα κατά διαστήματα. Δεν είχε 
ποτέ ιδιαίτερη επιρροή στα δρώμενα της 
πόλης, εκτός ίσως από την προσπάθεια 
της να σπείρει διάφορες “φήμες”, την 
περίοδο των μαθητικών καταλήψεων του 
97-00. Μετά το 2000 η χρυσή αυγή για 
ένα διάστημα προσχώρησε στο κόμμα 
“πρώτη γραμμή” του γνωστού σε όλους 
αντισημίτη ναζιστή Πλεύρη και αργότερα 
συγκρότησε την “πατριωτική συμμαχία”. 
Και στις δύο περιπτώσεις οι φασίστες 
συντηρούσαν γραφεία στην Σπάρτη, 
χωρίς όμως καμία ιδιαίτερη οργανωτική 
και κοινωνική απεύθυνση. Αν και το 
περιβάλλον της Σπάρτης πάντα ήταν 
ιδιαίτερα συντηρητικό και οι ρατσιστικές 
απόψεις είχαν και έχουν πάντα απήχηση 
στην τοπική κοινωνία, η χρυσή αυγή δεν 
ήταν τόσο ενεργή όσο σε άλλες περιοχές 
του ελληνικού βούρκου.
Η κατάσταση άρχισε λίγο να αλλάζει 

περίπου στα μέσα του 00, όταν οι φασί-
στες άρχισαν να εμφανίζονται, ίσως λίγο 
περισσότερο δημόσια, επιχειρώντας να 
βγουν από τις τρύπες τους. Το 2005 του-
λάχιστον ένα μέλος του αντιεξουσιαστι-
κού χώρου στην Σπάρτη τραμπουκίστηκε 
άγρια από ντόπιους φασίστες. Το γεγονός 
μάλιστα είχε προκαλέσει μία πρωτοφανή 
για τα τοπικά χρονικά αντίδραση από την 
πλευρά του αντιεξουσιαστικού χώρου, 
με την οργάνωση μιας αρκετά μαζικής 
πορείας, με συμμετοχή κόσμου και από 
άλλες πόλεις της Πελοποννήσου και την 
Αθήνα. Αν και κάτι τέτοιο ανδιαμφισβή-
τα έδωσε “πόντους” στον αντιφασιστικό 

χώρο, ακολούθησαν και άλλες επιθέσεις. 
Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση αυτήν την 
στιγμή να θυμάμαι με ακρίβεια όλα τα 
γεγονότα. Στο επίπεδο ανταγωνισμού 
του δρόμου κυρίως δηλαδή στα συνθή-
ματα και τις αφισοκολλήσεις, οι φασίστες 
δεν μπόρεσαν ποτέ μέχρι σήμερα να 
έχουν το πρώτο χέρι. Τα συνθήματα τους 
σβήνονται τις περισσότερες φορές την 
ίδια μέρα.
Παρόλα αυτά οι φασίστες στην 

Λακωνία έχουν παρουσία και σε πολ-
λές περιπτώσεις βρίσκουν μεγάλη 
ανταπόκριση από τους ντόπιους. Το 
κύριο κομμάτι της προπαγάνδας και της 
δραστηριότητας της χρυσής αυγής στην 
Λακωνία έχει επικεντρωθεί σε επιθέσεις 
μεταναστών. Μετά από την εξέγερση του 
Δεκέμβρη 2008 έχουν συμβεί μια σειρά 
περιστατικά που παραπέμπουν είτε στην 
χρυσή αυγή την ίδια, είτε σε φασιστοειδή 
συμπαθούντες.

4) ένα μικρό χρονικό ρατσιστικών 
επιθέσεων στην Λακωνία

* Ένα βράδυ στα τέλη Απριλίου του 
2009 στην Σκάλα Λακωνίας, μια ομάδα 
20 περίπου φασιστοειδών, ηλικίας 16-21 
χρονών έκαναν επίθεση σε ένα πρόχειρο 
καταυλισμό που είχαν στήσει μετανάστες 
πακιστανικής καταγωγής. Ένας μετανά-
στης τραυματίζεται μετά από χτύπημα 
με ένα ξύλο. Οι πακιστανοί αντέδρασαν 
βγαίνοντας στον δρόμο, ψάχνοντας τους 
θρασύδειλους ρατσιστές που είχαν γίνει 
άφαντοι, όπως άφαντη στο περιστατικό 
ήταν και η αστυνομία.
* Τον φλεβάρη του 2010 στην Σπάρτη 
άλλη μία ρατσιστική επίθεση με βόμβες 
μολότοφ σημειώθηκε από ομάδα νεαρών 
ατόμων κατά σπιτιού στην περιοχή του 
Ευρώτα, όπου διέμεναν οικογένειες αλ-
λοδαπών εργατών από το Μπανγκλαντές. 
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την Χρυσή Αυγή διαδήλωναν για το 
Μακεδονικό το 1992.
Όλα αυτά τα γράφουμε ως αποφυγή 

παρεξηγήσεων για το σκεπτικό της πα-
ρέμβασης μας στην συγκεκριμένη συνέ-
λευση, αλλά και για τις κατευθύνσεις της 
συζήτησης που έχουμε τα τελευταία 4 
χρόνια, όταν κάποιοι από εμάς αποφασί-
σαμε να λειτουργήσουμε πιο συλλογικά, 
προσπαθώντας να οικοδομήσουμε μια  
αυτόνομη κομμουνιστική συνέλευση  
στην Λακωνία, μακρυά και πέρα από τις 
υπάρχουσες αριστερές της περιοχής. Πα-
ρόλα αυτά το ζήτημα του  αντιφασισμού  
είναι αρκετά σύνθετο και το μόνο που 
δεν πρέπει να μας διακατέχει, ειδικά σε 
επαρχίες όπως η Λακωνία, είναι ο απομο-
νωτισμός.
Με βάση την συζήτηση αντιφασιστικού 

προσανατολισμού στην πρωτοβουλία 
μας τον περασμένο Μάη, επιχειρήσαμε 
να καλέσουμε όσους δρουν οργανωμένα 
στην περιοχή. Το κάλεσμα αφορούσε από 
τοπικούς φορείς ανεξαρτήτως πολιτικής 
τοποθέτησης, μέχρι συλλογικότητες και 
οργανώσεις. Τους καλέσαμε δημόσια να 
πάρουν θέση πάνω στο ζήτημα του φασι-
σμού και της ανόδου της Χρυσής Αυγής, 
καθώς και στην αντιμετώπιση του.  
Πολύ περισσότερο θέλαμε να εκφρά-

σουμε την επιθυμία να συγκροτηθεί ένα  
ενιαίο κοινωνικό αντιφασιστικό μέτω-
πο στην περιοχή,  που δεν θα θέτει ως 
στόχο την προγραμματική συμφωνία των 
τάσεων που το αποτελούν, αλλά έναν 
σχετικό συντονισμό δράσεων, επικοινω-
νιακής δικτύωσης   και αντιφασιστικής 
αυτοάμυνας στον βαθμό που θα αυτό θα 
κρινόταν εφικτό.
Η πρόταση μας δεν βρήκε καμία αντα-

πόκριση όλο το προηγούμενο διάστημα 
και αυτό φυσικά έχει να κάνει  πρωτί-
στως  με την θέληση και πολιτική τοπο-
θέτηση κάποιων, αλλά για να είμαστε 

δίκαιοι έχει να κάνει και με δικές μας 
αδυναμίες.   
Είχε όμως ενδιαφέρον η απάντηση 

που λάβαμε και επίσημα από το τοπικό  
ΣΥΡΙΖΑ  στην Σκάλα Λακωνίας. Αυτό 
βοήθησε αρκετούς από εμάς να ξεκα-
θαρίσουμε με ποιους πάμε και ποιους 
αφήνουμε, χωρίς όμως να κλείσουμε τις 
πόρτες επικοινωνίας και της σκληρής 
κριτικής αντιπαράθεσης. Στην πραγματι-
κότητα δεν είχαμε ιδιαίτερες αυταπάτες 
για τις προθέσεις του  ΣΥΡΙΖΑ  σχετικά 
με την συγκρότηση ενός αντιφασιστικού 
πόλου. Οι απαντήσεις που λάβαμε είναι 
χαρακτηριστικές για το πως βλέπει ο  
ΣΥΡΙΖΑ  την αντιμετώπιση του φασι-
σμού.
Ο  ΣΥΡΙΖΑ  βλέπει την αντιφασιστική 

δράση μέσα στα όρια της λεγόμενης 
αστικής δημοκρατίας, με νομικά και 
νόμιμα μέσα. Βλέπει μονάχα το κοινο-
βούλιο ως πεδίο αντιπαράθεσης με τους 
φασίστες. Οι απαντήσεις που λάβαμε 
ήταν εντελώς γενικόλογες προσπαθώντας 
πάντα το προεδρείο να αποφύγει μια συ-
γκεκριμένη απάντηση. Είναι ξεκάθαρο 
ότι ο  ΣΥΡΙΖΑ  αδυνατεί ή καλύτερα δεν 
επιθυμεί την ευθεία αντιπαράθεση με 
τους φασίστες, θέλοντας έτσι να παρα-
μείνει μια “αξιόπιστη δύναμη” υπηρετώ-
ντας τα καθήκοντα του ως αξιωματική 
αντιπολίτευση.  
Ο   ΣΥΡΙΖΑ  υιοθετεί με τον τρόπο του 

την θεωρία των άκρων που τόσο μεθο-
δευμένα προωθείτο από την κυριαρχία, 
δίνοντας έτσι διαπιστευτήρια ότι η πολι-
τική του πάντα θα κινείται πάντα μέσα 
στα όρια της δημοκρατίας.
Ένα μεγάλο κομμάτι που τον αποτελεί 

πανελλαδικά, όπως και στην Λακωνία 
προέρχεται από χώρους είτε θεσμικούς 
(βλέπε πρώην στελέχη ή εν ενεργεία) δή-
μων, άλλων δημόσιων και καθεστωτικών 
οργανισμών. Δεν ήταν άλλωστε τυχαία η 
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συμμετοχή συγκεκριμένων προσωπικο-
τήτων στην τοπική συνέλευση που είτε 
εκλέχτηκαν στον δήμο με τον συνδυασμό 
του ρατσιστή ακροδεξιού δημάρχου  Γρι-
πιώτη, είτε παλιότερα ήταν στην πρώτη 
γραμμή κομματικών στρατών όπως του 
ΠΑΣΟΚ.
Μία από τις επιθέσεις που δεχτήκαμε 

από το προεδρείο μετά την λήξη της 
τοποθέτησης μας ήταν ότι θέλουμε να 
οργανώσουμε   ”αντιφασιστικά τάγματα” 
για να συγκρουστούμε με τα ακροδεξιά 
τάγματα εφόδου.   Προσπάθησαν έτσι 
να μας παρουσιάσουν ως μία ολιγομελή 
ακραία τοπική ομάδα, που στόχος της 
δεν είναι η κοινωνική παρέμβαση, αλλά  
κατα  κάποιο τρόπο έχει στόχο μόνο την 
βία. Φυσικά κάτι τέτοιο ως ταχτική έχει 
πάντα σίγουρα αποτελέσματα σε ένα 
πολιτικά “απαίδευτο” ακροατήριο. Έτσι 
άλλωστε απέφυγαν να απαντήσουν και 
σε μια σειρά μεγάλα ζητήματα που επι-
λέξαμε να ανοίξουμε με την τοποθέτηση 
μας, όπως το πογκρόμ ενάντια σε Αλβα-
νούς μετανάστες το 2004, τις επιθέσεις 
σε Πακιστανούς στην περιοχή, τους 
εμπρησμούς συναγωγών και πολύ πιο 
βαθιά στην ίδια την σύσταση της Ελ-
λάδας ως ένα ρατσιστικό κράτος από 
την ίδρυση του μέχρι σήμερα.   
Η αυτόνομη πρωτοβουλία βλέπει τον 

εαυτό της ως κομμάτι ενός ευρύτερου 
χώρου  ανθελληνικού επιθετικού  αντι-
φασισμού  στην θεωρία και την πρακτι-
κή, όπως επίσης κομμάτι ενός άτυπου 
δικτύου  συλλογικοτήτων  που δρουν 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη αρκετά 
χρόνια. Οι σκέψεις μας και προτάσεις 
μας δεν έχουν σε καμία περίπτωση επικε-
ντρωθεί ποτέ σε πρακτικές συμμορίας, ή 
χουλιγκανισμού. Αυτό βέβαια σε καμία 
περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει 
να προετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε 
τον φασισμό με όλα τα μέσα, σε τοπικό, 

όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Αρνού-
μαστε να μπούμε στην λογική της δη-
μοκρατίας που μιλά για άκρα. Και αυτό 
γιατί δεν ξεχνάμε την ιστορική εμπειρία 
και τα τραγικά λάθη και από την μεριά 
του κομμουνιστικού κινήματος που οδή-
γησαν στην άνοδο του φασισμού και από 
την άλλη την εγκληματική στάση της 
σοσιαλδημοκρατίας. Δεν ξεχνάμε το ολο-
καύτωμα που εκατομμύρια Εβραίοι οδη-
γήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Δεν ξεχνάμε τους Έλληνες Εβραίους της 
Θεσσαλονίκης, όπου Έλληνες και Ναζί 
σε αρμονική συνεργασία εξολόθρευσαν. 
Θέλουμε να ανοίξουμε σε βάθος την 
συζήτηση για το τι είναι ο εθνικοσοσιαλι-
σμός και σε τελική ανάλυση δεν ξεχνάμε 
ότι ο φασισμός είναι το κύκνειο άσμα 
ενός συστήματος σε απόλυτη σήψη.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ η αυτο-

νομία και συσπείρωση ενός κινήματος σε 
μια τέτοια βάση, ανοιχτό στις διαδικασίες 
και τον διάλογο και καλά οργανωμένο 
απέναντι στον ίδιο τον καπιταλισμό, είναι 
και θα παραμείνει μονόδρομος. Θα συνε-
χίσουμε να καλούμε σε μια τέτοια βάση 
όποιον/α θέλει να συμπορευτεί μαζί μας, 
για να ανοίξουμε τον δρόμο σε μια νέα 
κοινωνική οργάνωση δίχως εκμετάλλευ-
ση και  βαρβαρότητα

Αυτόνομη πρωτοβουλία ενάντια στην 
Λήθη   κομμουνιστική παρέμβαση ατό-
μων στην Σκάλα Λακωνίας, 9 Οκτώβρη 
2012
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Στο ίδιο μήκος κύματος μπορούμε να 
βρούμε και τον ΟΑΕΔ για Έλληνες. Η 
αναδιαπραγμάτευση του κόστους της 
αφηρημένης εργασίας αλλάζει συντριπτι-
κά προς όφελος του καπιταλισμού, μετά 
και από μια σειρά αποτυχημένες ενέργει-
ες του λεγόμενου “κόσμου της εργασίας” 
να αντιδράσει.Με την απογοήτευση 
να είναι το γενικό κλίμα η χρυσή αυγή 
αναλαμβάνει δράση. Όπως αποκάλυψε 
και το ΚΚΕ στην βουλή πρόσφατα, ο 
ΟΑΕΔ για Έλληνες είναι ένας σύγχρονος 
οργανισμός “δουλείας”, ολοκληρωτικής 
υποταγής και διεύρυνσης της επισφά-
λειας, με συνθήκες σχεδόν απλήρωτης 
εργασίας.

2) Δεν χρειάζεσαι μετεωρολόγο για να 
δεις προς τα που φυσάει ο άνεμος του 
φασισμού. Μια ιστορική αναφορά στο 
γερμανικό φασισμό στον δρόμο προς 
την εξουσία και όχι μόνο.

φωτογραφία από την ναζιστική περίοδο 
σε στρατόπεδο συγκέντρωσης
Το μέλλον που μας επιφυλάσσει ο 

εθνικοσοσιαλισμός δεν έρχεται από το 
μέλλον αλλά από το παρελθόν. Πολλοί 
πιστεύουν ότι η σημερινή κατάσταση θυ-
μίζει κατά πολύ αυτήν της δημοκρατίας 
της Βαϊμάρης την δεκαετία του 30. Ίσως 
να αποτελεί μια γενικολογία, όπως και να 
έχει όμως καλό είναι να κάνουμε μια μι-
κρή αναφορά στην άνοδο του γερμανικού 
ναζιστικού κόμματος προς την εξουσία.
Μετά την ήττα της Γερμανίας στον 

πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, η κατάσταση 
ήταν ασφυκτική. Η ανεργία κάλπαζε, 
η εξαθλίωση, οι αρρώστιες και η πείνα 
θέριζαν τον γερμανικό πληθυσμό. Η επα-
ναστατική εξέγερση στις 9 Νοεμβρίου 
του 1918 γκρέμισε τη μοναρχία και 
την καϊζερική κυβέρνηση. Οι Σπαρ-
τακιστές πίστευαν πως η επανάσταση 

είχε κάνει το πρώτο της βήμα και πως 
είναι ανάγκη να την προχωρήσουν 
μέχρι την τελική νίκη. Έτσι, στις 9 
Νοεμβρίου από το μπαλκόνι των αυτο-
κρατορικών ανακτόρων ανακηρύσσουν 
τη Γερμανία «ελεύθερη σοσιαλιστική 
δημοκρατία». Αντιθέτως, οι δεξιοί σο-
σιαλδημοκράτες θεωρούν ότι το πρώτο 
βήμα (γκρέμισμα της μοναρχίας) ήταν 
και το τελευταίο για την επανάσταση. 
Η περίοδος που ακολουθεί μέχρι τη Δη-
μοκρατία της Βαϊμάρης χαρακτηρίζε-
ται από πολιτική αστάθεια, ένταση του 
αυταρχισμού και της τρομοκρατίας και 
την ήττα της επανάστασης του Νοέμ-
βρη του 1918.
Η ήττα της επαναστατικής εξέγερσης 

ίσως ήταν και το πιο καθοριστικό σημείο 
για την αναδιοργάνωση της επίθεσης του 
συστήματος απέναντι στις ανατρεπτικές 
διαθέσεις των κομμουνιστών. Το ναζι-
στικό κόμμα γιγαντώνεται, η αριστερά 
ιδεολογικά και πρακτικά αφοπλισμένη 
αδυνατεί να φράξει τον δρόμο προς τον 
φασισμό. Την περίοδο της ναζιστικής 
Γερμανίας το εργατικό κίνημα ήταν 
συντετριμμένο, μεγάλο κομμάτι του 
πληθυσμού εργαζόταν κάτω από άθλιες 
συνθήκες και με τα πιο χαμηλά μερο-
κάματα. Όπως και σήμερα έτσι και τότε 
τα συσσίτια ήταν κανόνας, ειδικά κάθε 
Κυριακή που οι ναζιστές οργάνωναν τις 
“κουζίνες του έθνους” όπου πρόσφεραν 
σούπα. Οι δράσεις “ελεημοσύνης” στην 
ναζιστική Γερμανία ειδικά πριν την έναρ-
ξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου 
ήταν αδιαμφισβήτητα κομμάτι της προ-
παγάνδας του ναζισμού. Υπάρχουν πολλά 
ιστορικά στοιχεία για την κατάσταση που 
επικρατούσε στο εσωτερικό της Γερμανί-
ας εκείνη την περίοδο. Δυστυχώς πολλά 
από αυτά δεν έχουν μεταφραστεί ποτέ 
στα ελληνικά.
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Η χρυσή αυγή ως ένα “σύγχρονο” χρή-
σιμο εργαλείο καταστολής είναι έτοιμη 
να δράσει ενάντια σε οποιοδήποτε κί-
νημα αμφισβήτησης και διαμαρτυρίας. 
Είναι έτοιμη να καταστείλει καταλήψεις 
εργοστασίων (όπως πρόσφατα στον 
Βόλο), απεργίες, μέχρι μαθητικές κατα-
λήψεις και συγκεντρώσεις. Να επιτεθεί 
στον κόσμο της τέχνης, να αναλάβει να 
“καθαρίσει” την χώρα από ομοφυλόφι-
λους, μετανάστες, ανθρώπους με αναπη-
ρία, να επαναφέρει την θανατική ποινή. 
Στην βουλή πρόσφατα υπερασπίστηκε με 
μένος το “δικαίωμα” του ελληνικού εφο-
πλιστικού κεφαλαίου στην φοροδιαφυγή. 
Στους δρόμους η χρυσή αυγή οργανώνει 
πογκρόμ εναντίων μεταναστών και άλ-
λων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, κάτω 
μάλιστα από την ομπρέλα της ελληνική 
αστυνομίας.
Η δημιουργία παραστρατιωτικών 

δομών και η ανδιαμφισβήτη παρουσία 
της χρυσής αυγής στην αστυνομία κά-
νει την κατάσταση ακόμα πιο φλέγον.
Η στρατηγική της έντασης που ακο-

λουθεί η χρυσή αυγή, θυμίζει κατά 
πολύ τις πρακτικές εκείνες του νεοφα-
σιστικού κινήματος της Ιταλίας της 
δεκαετία του 70. Η διαδικασία της κοι-
νωνικής πόλωσης   στα λεγόμενα “άκρα”, 
η διάχυση του “φόβου” και η “τρομο-
κρατία”, είναι τα ιστορικά δοκιμασμένα 
εργαλεία του σύγχρονου φασισμού. Είναι 
ξεκάθαρο ότι η χρυσή αυγή ήρθε για να 
μείνει και δεν αντιμετωπίζεται με ευχές 
ή με το να βάζουμε το κεφάλι μας στο 
χώμα. Θέλει να δούμε το ζήτημα με ιδι-
αίτερη προσοχή και σίγουρα δεν φτάνει 
μόνο η σύγκρουση μας με τον φασισμό 
στον δρόμο. Πρέπει να κατανοήσουμε το 
φαινόμενο του φασισμού στην πληρότη-
τα του, όπως πρέπει να κατανοήσουμε τι 
είναι ο καπιταλισμός και ένα σύγχρονο 
κίνημα εναντίων του. Η αυτομόρφωση 

πρέπει να γίνει το βασικό συστατικό 
ενός επιθετικού αντιφασιστικού κινή-
ματος, να είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή 
να αποδομήσουμε οποιοδήποτε φασι-
στικό επιχείρημα που μπορεί να βρί-
σκει ανταπόκριση μέσα στην κοινωνία.

β) το καρότο..

Το τέρας όμως έχει δύο κεφάλια. Αν το 
ένα κεφάλι   είναι ότι προσπαθήσαμε να 
περιγράψουμε συνοπτικά παραπάνω, το 
άλλο σίγουρα έχει την μορφή της “ελε-
ημοσύνης”, της φιλανθρωπίας”, της 
προβολής των εγκληματιών της χρυ-
σής αυγής ως “παιδιά του “λαού”.
τα συσσίτια
Είναι γνωστό ότι η χρυσή αυγή οργανώ-

νει συσσίτια σε ολόκληρη την χώρα, (θυ-
μίζοντας μάλιστα κατά πολύ τα συσσίτια 
της εκκλησίας).Τα συσσίτια λαμβάνουν 
χώρα ακριβώς την ίδια ώρα που οι ναζί 
κάνουν επιθέσεις σε μετανάστες, εργαζό-
μενους, την νεολαία και σε όποιον αντι-
στέκεται. Η κοινωνία που έχουν στο φα-
ντασιακό τους οι φασίστες είναι ακρι-
βώς ότι πράττουν σήμερα. Έχοντας από 
την μια βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο της 
εξόντωσης του εσωτερικού κοινωνικού 
εχθρού και από την άλλη σε εφαρμογή τα 
συσσίτια ελεημοσύνης σε όσους τους ανέ-
χονται, ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι 
του παζλ της σύγχρονης καπιταλιστικής 
βαρβαρότητας την εποχή της κρίσης. Ένα 
σύγχρονο μεγάλο στρατόπεδο που θα 
επικρατεί η φρίκη και ο τρόμος έχει ήδη 
πάρει σάρκα και οστά και μας απειλεί με 
αφανισμό. Όσοι στρέφονται ενάντια στα 
σχέδια την κυριαρχίας θα εξοντώνονται, 
οι υπόλοιποι θα “απολαμβάνουν” το συσ-
σίτιο τους στους ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους της φασιστικής ολοκλήρωσης.
από τα συσσίτια στον ΟΑΕΔ μόνο για 

Έλληνες…
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ΚΚΕ Λακωνίας και “αντιφασισμός” μια 
κριτική  προσέγγιση

Σάλος έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές 
εβδομάδες στην τοπική κοινωνία της 
Λακωνίας με τις νέες ορέξεις   των νεονα-
ζιστών της Χρυσής Αυγής στην Σπάρτη. 
Ύστερα από ένα πραγματικά προκλητικό 
αίτημα που κατέθεσαν στον Δήμο Σπάρ-
της, ζητούν την κεντρική   πλατεία της 
πόλης για να διοργανώσουν εκδήλωση 
στις 17ης Νοεμβρίου, την μέρα της επε-
τείου   για τα 39 χρόνια της εξέγερσης των 
φοιτητών και της κοινωνίας ενάντια στην 
φασιστική δικτατορία. Σύμφωνα με δημο-
σίευμα της εφημερίδας  “Ριζοσπάστης”,  
το δημοτικό συμβούλιο  αντί να τους 
στείλει από την αρχή στα τσακίδια, 
δεν έχει απαντήσει ακόμα.  Το δημοτικό 
συμβούλιο αποτελείται από τις δυνάμεις 
του   ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ και όπως είναι 
φυσιολογικό επόμενο, στις γραμμές των  
“πατριωτικών δυνάμεων”  υπάρχουν 
αμφιταλαντεύσεις για το αν πρέπει να δώ-
σουν την πλατεία στους Ναζί ή όχι.
Την ίδια ώρα η ομάδα του αυτοδιαχει-

ριζόμενου στεκιού και άλλες δυνάμεις, 
κάλεσαν σε παράσταση διαμαρτυρίας 
στο δημοτικό συμβούλιο για να σταματή-
σουν την απαράδεκτη αυτή ιστορία, κάτι 
που φυσικά δείχνει ότι μπορεί να προ-
χωρήσει  η υπόθεση της συγκρότησης 
ενός ενιαίου κοινωνικού αντιφασιστι-
κού μετώπου.   Το ΚΚΕ από την άλλη 
μεριά, εξέδωσε μια ανακοίνωση της Νο-
μαρχιακής του επιτροπής στην περιοχή, 
που αξίζει να σταθεί κανείς και αυτό για-
τί φαίνονται πολύ καθαρά οι προθέσεις 
του και τα όρια της “αντιφασιστικής” του 
τοποθέτησης.

Στην ανακοίνωση αυτή, η Ν.Ε του 
ΚΚΕ (την δημοσιεύουμε και στο τέλος) 
κάνει μια γενική τοποθέτηση πάνω στο 
θέμα της Χρυσής Αυγής και στο συγκε-
κριμένο περιστατικό. Άσχετα αν διαφω-
νεί κανείς με τα γενικά συμπεράσματα 
της “ορθόδοξης” πολιτικής τοποθέτησης 
του ΚΚΕ, φαίνεται να   δείχνει κάποια  
“αντιφασιστικά αντανακλαστικά”.
Μπορεί βέβαια γενικά και αφηρημένα, 

το ΚΚΕ να τάσσεται κατά του φασισμού, 
αλλά δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε 
ασχολίαστο το γεγονός ότι δεν μας λέει 
τίποτα επί της ουσίας για το πως αντι-
μετωπίζουμε τον φασισμό στην πράξη. 
Η Χρυσή Αυγή όπως όλοι ξέρουμε, έχει 
πρωταγωνιστήσει όλα τα προηγούμενα 
χρόνια σε δολοφονικές επιθέσεις και 
πρακτικές. Στην Σπάρτη για παράδειγμα, 
άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου 
έχουν δεχτεί επιθέσεις αρκετές φορές. 
Στην Σκάλα, τους Μολάους και αλλού, 
μετανάστες, κυρίως το πιο αδύναμο κομ-
μάτι τους οι Πακιστανοί, έχουν δεχτεί 
επιθέσεις από τραμπούκους υποστηρικτές 
της Χρυσής Αυγής, ίσως και μέλη τους.   
Η Χρυσή Αυγή σε ανύποπτο χρόνο έχει 
οργανώσει εξορμήσεις και προεκλογικές 
συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την Λακω-
νία, καθώς έχει ανοίξει γραφεία σε Γύ-
θειο και Σπάρτη.
Σε όλα τα παραπάνω, το ΚΚΕ δεν 

έχει κάνει καμία απολύτως τοποθέτηση, 
τουλάχιστον από όσο είμαστε σε θέση 
να γνωρίζουμε.  Ξέρουμε ύστερα από 
συζητήσεις με φίλους του ΚΚΕ στην 
περιοχή, ότι η όλη στάση του πάνω 
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στο θέμα της αντιφασιστικής δράσης 
έχει προκαλέσει αρκετές ρωγμές σε ένα 
κομμάτι της βάσης του και ίσως πλέον 
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 
τον απεγκλωβισμό του.  
Στο τέλος της ανακοίνωσης της, η νο-

μαρχιακή επιτροπή προσπαθεί βέβαια 
να αφιερώσει και λίγες λέξεις πάνω 
στο ζήτημα της δράσης. Καλεί τα συν-
δικάτα, τον λαό, την νεολαία και τους 
εργάτες να φράξουν το δρόμο  “στο 
δεκανίκι των μονοπωλίων”  της Χρυ-
σή Αυγής. Με αυτόν τον τρόπο καλεί 
για ακόμα μία φορά στην ενίσχυση του, 
επιδιώκοντας   να αποσπάσει κάποιου 
είδους πολιτική υπεραξία. Όπως πάντα 
δηλαδή καλεί τους δορυφόρους του 
ή ότι αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να 
ελέγξει. Η Γ.Γ του κόμματος έχει πάει 
ακόμα πιο μακρυά την βαλίτσα, σε 
πρόσφατη ανακοίνωση της στην πρό-
σφατη πανευρωπαϊκή συνδιάσκεψη που 
διοργάνωσε το ΚΚΕ, μαζί με άλλα ΚΚ 
της Ευρώπης. Κάνει ξεκάθαρο ότι το 
ΚΚΕ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να 
συμμετέχει σε αντιφασιστικά μέτωπα 
με άλλες δυνάμεις γιατί τάχα μου έτσι 

θα χτυπηθεί το κίνημα.  Φοβάται ότι 
θα χτυπηθεί το κίνημα, γιατί απλά 
και ωραία θεωρεί ότι κίνημα είναι το 
ίδιο και οι δορυφόροι του.  
Έχουμε γράψει ξανά στο παρελθόν 

ότι δεν βλέπουμε την   αντιφασιστι-
κή δράση αποκομμένη από τη δράση 
ενάντια στην ίδια την κυριαρχία και 
τον καπιταλισμό. Θεωρούμε επίσης 
ότι αγώνας ενάντια  στην πατριαρχία, 
τον σεξισμό, τον αντισημιτισμό, τον 
εθνικό κορμό και κάθε είδους ρατσι-
σμό, αναπόσπαστο κομμάτι του δικού 
μας αντιφασισμού. Αυτό όμως όσο 
αφορά εμάς που βαδίζουμε στον δρόμο 
μιας τέτοιας επιθετικής προοπτικής. Σε 
επαρχίες   όπως η Λακωνία πρέπει να 
αναζητήσουμε γέφυρες επικοινωνίας με 
οποιοδήποτε θέλει να δράσει ενάντια 
στην σύγχρονη κοινωνική βαρβαρότητα 
και τον φασισμό ανεξάρτητα κατά πόσο 
συμφωνεί σε όλα μαζί μας. Το “χτυ-
πάμε μαζί” βαδίζουμε χώρια” ίσως να 
ταιριάζει στην περίπτωση μας. Καιρός 
να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά γιατί η 
ήττα μπορεί να είναι πολύ πιο κοντά 
από όσο νομίζουμε.
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Σημειώσεις για την χρυσή αυγή, τον φασισμό
στην ιστορία και ένα χρονικό ρατσιστικών 

επιθέσεων στην  Λακωνία

Αφορμή να γράψω το συγκεκριμένο 
κείμενο στάθηκαν οι πρόσφατες ενέργει-
ες της ναζιστικής συμμορίας της χρυσής 
αυγής στην Λακωνία, όπου οργάνωσε 
συσσίτιο και διανομή τροφίμων στα 
γραφεία της στην Σπάρτη. Το αρχικό της 
σχέδιο μάλιστα, όπως φαντάζομαι έχετε 
διαβάσει και σε προηγούμενα κείμενα 
στην σελίδα μας, ήταν να οργανώσει 
την “διανομή τροφίμων στην κεντρική 
πλατεία της πόλης στις 17 Νοεμβρίου, 
την μέρα επετείου από τα 38 χρόνια της 
εξέγερσης ενάντια στην φασιστική δικτα-
τορία. Με αυτόν τον τρόπο προκάλεσε 
την αντίδραση της αριστεράς και των πο-
λιτών που εναντιώνονται στον φασισμό. 
Πέρα όμως από την ναζιστική “ελεημο-
σύνη” θα προσπαθήσω να καταπιαστώ 
και με την βρώμικη ιστορία της χρυσής 
αυγής και των ρατσιστικών περιστατικών 
σε τοπικό επίπεδο, όσο αυτό είναι δυνα-
τόν και όπως έχει καταγραφεί με στοιχεία 
και ντοκουμέντα από τον τοπικό τύπο και 
άλλες πηγές.
Όλο το προηγούμενο διάστημα, κυρίως 

μετά την είσοδο της στην Βουλή, η χρυ-
σή αυγή οργανώνει συσσίτια και διανομή 
τροφίμων μόνο για “Έλληνες”. Είναι μία 
από τις κύριες “φιλανθρωπικές” ασχολίες 
της ναζιστικής συμμορίας, προσπαθώ-
ντας με αυτόν το τρόπο να χτίσει ένα 
φιλικό προς την κοινωνία προφίλ και να 
διευρύνει την οργανωτική της βάση στις 
γειτονιές. Η φιλανθρωπία της πάει πα-
κέτο με μια σειρά άλλες εγκληματικές 
ενέργειες. Είναι ξεκάθαρο πως ο ακραίος 
λαϊκισμός του φασισμού κάθε άλλο παρά 

“φιλανθρωπικός” είναι. Η αποδόμηση 
όμως του σκεπτικού των συγκεκριμένων 
δράσεων της χρυσής αυγής σε όλο και 
περισσότερο κόσμο, με ένα διαλεκτικό 
τρόπο, με επιμονή και υπομονή είναι ένα 
αναγκαίο συστατικό στοιχείο ενός σύγ-
χρονου επιθετικού αντιφασισμού.

1) Η χρυσή αυγή και η πρακτική του 
μαστιγίου και του καρότου

“Εθνικισμός και βία” σύνθημα στο κεντρικό 
γήπεδο ποδοσφαίρου στην Σκάλα

α) το μαστίγιο..

Στην Ελλάδα του 2012 με την άθλια 
οικονομική κατάσταση να καλπάζει, 
μια “νέα” στρατηγική έπρεπε να επινο-
ηθεί από την μεριά του συστήματος. Ο 
ιδεολογικός και πρακτικός εξοπλισμός 
της χρυσής αυγής αποτελεί ίσως την πιο 
καλά μεθοδευμένη κίνηση από την μεριά 
της κυριαρχίας από την λήξη του εμφυλί-
ου μέχρι σήμερα και αυτό γιατί η παρού-
σα οικονομική-κοινωνική κρίση είναι πιο 
βαθιά από αυτές τους παρελθόντος.
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