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Anti-editorial
Κρατάς ένα ακόμη ΛΥΣΣΑρι που έχει να πει πολλά,
ίσως όμως και τίποτα, καθώς κάποια από αυτά έχουν
ξαναειπωθεί.
Τα γεγονότα εξελίσσονται με γρήγορο ρυθμό πράγμα
που δε δίνει την άνεση να συγχρονιστούμε με τα διαρκώς νέα δεδομένα και να τα ερμηνεύσουμε. Δεν πέσαμε
απ’ τον ουρανό όταν ακούσαμε για τη δολοφονία του
Π.Φύσσα από υπάλληλο της χ.α., καθώς το φασιστικό
κράτος είχε οπλίσει τα χέρια του φασιστικού παρακράτους και είχαν προηγηθεί δολοφονικές επιθέσεις κατά
μεταναστών.
Έπειτα, το κράτος επέλεξε να διαλύσει σε επίπεδο
οργάνωσης τον παρακρατικό του βραχίονα και η δημοκρατία εμφανίζεται σα σωτήρας, αφού έχει γίνει η
βρώμικη δουλειά. Ο κύριος κράτος υποτιμά, καταστέλλει, δολοφονεί τις ζωές μας και τελικά ως δια μαγείας
δικαιώνεται δημοκρατικά.
Στο βόλο τα γραφεία της χ.α. δεν υπάρχουν και οι φασίστες έχουν απομονωθεί από την πόλη, τα γήπεδα αλλά
και από πολλά σχολεία. Ο διάχυτος φασιμός όμως, εξακολουθεί να υπάρχει και η κοινωνία δεν έπαψε να είναι
κανιβαλική.
Με εφόδια, τις αξίες και τα εργαλεία μας, στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το δρόμο και να δημιουργήσουμε
σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεγύης με αυτούς που
τον μοιραζόμαστε.
Το ΛΥΣΣΑρι είναι έντυπο δρόμου και γράφεται συλλογικά από πρόσωπα που εμπιστεύονται ο ένας τον
άλλο. Προσεγγίζει τον φασισμό σα μια διάχυτη, πολύπλευρη πραγματικότητα και θεωρεί ότι η δημοκρατία τους βρωμούσε και βρωμάει φασισμό, ενώ
αιχμή του δόρατος αποτελεί το σημερινό καθεστώς
έκτακτης ανάγκης.
Πρόθεση του ΛΥΣΣΑριού είναι η διάδοση της αντιφασιστικής, αντιεθνικής, αντιπατριωτικής λύσσας
στη θεώρηση και στις πρακτικές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
σημασία δεν έχει η είδηση αλλά ο τρόπος παρουσίασης της
λαθρομετανάστες, τραγωδία
Οι νεκροί είναι Σύριοι πρόσφυγες και όχι
μετανάστες (πόσο μάλλον “λαθρό”),
αφού η Συρία έχει πόλεμο.
“Τραγωδία” είναι τα ατυχήματα όχι οι φόνοι.
Οι νεκροί πρόσφυγες προσπαθούσαν να φύγουν
από τη Ελλάδα όχι να έρθουν.
Σύριοι πρόσφυγες

Η υστερική παρουσιάζεται
σαν κάτοικος την εποχή
που τα ΜΜΕ έσπρωχναν
τους φασίστες
Σκορδέλη
Η ίδια τρελάρα χαρακτηρίζεται
χρυσαυγίτισσα αφού άλλαξαν
οι οδηγίες που είχαν τα κανάλια.

Σκορδέλη

Οι θεαματικές
μεταγωγές από τη
ΓΑΔΑ, γίνονται από το
γκαράζ, όχι από την
κεντρική είσοδο.
Σκοπός να δείξει το
κράτος τι περιμένει
“εχθρούς και φίλους”.
Μιχαλολιάκος

ο ρόλος των ΜΜΕ είναι
η κατατασκευή της
πραγματικότητας μέσω
της παρουσίασης των
ειδήσεων

μπερδεμένο
σαν τις μέρες που ζούμε...
...Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια όμως
καθένας και καθεμία από εμάς
μπορεί να εντοπίσει
το ξεκάθαρο
των ημερών.

Όλοι και όλες βλέπουμε ή συμφωνούμε
ότι ζούμε σε εποχή κρίσης.
Κρίσης του προηγούμενου τρόπου ζωής μας. Δηλαδή κρίση του τρόπου παραγωγής και αναπαραγωγής μας. Κρίση των σχέσεών μας,
στη δουλειά και τη στέγαση, τη μάθηση και τη σχόλη, τη μεταφορά
και το παιχνίδι, την οργάνωση και τον έρωτα. Κρίση δηλαδή του καπιταλισμού, μιας και τα παραπάνω παραδείγματα ήταν κομμάτια των
καπιταλιστικών σχέσεων. Σχέσεων που είχαν ως σκοπό την άντληση
μέγιστου κέρδους, αλλά και τη διαιώνιση της διαδικασίας αυτής.
Οι σχέσεις αυτές και το βίωμα τους, ήταν εξαρτημένες τόσο από την
καταγωγή σου όσο και από τη θέση που κατείχες σε αυτές. Άλλο
να είσαι χαμάλης στην ΑΓΕΤ, άλλο να είσαι εργολάβος στην ΑΓΕΤ
και άλλο να είσαι ο ΑΓΕΤ. Αν δεν είχες την «τύχη» να γεννηθείς από
ένα βολιώτικο γαμήσι, αλλά να γεννηθείς πιο ανατολικά, σε μια χώρα
που τελείωνε σε -αν, (και όχι μόνο) τότε τα πράγματα θα ήταν πιο
δύσκολα για σένα.

*κυνήγι βλ.
στρατόπεδα συγκέντρωσης
πογκρόμ εναντίων μεταναστών
μαχαιρώματα από φασίστες
ξυλοδαρμούς από μπάτσους

Μιας και όντας κυνηγημένος και χωρίς χαρτιά, θα έπρεπε να κάνεις
τα πάντα για να επιβιώσεις και όχι για να πάρεις το νέο σπορ μοντέλο
αμαξιού. Θα έπρεπε να ανεχτείς και να αποφύγεις τις επιχειρήσεις
σκούπα που έριχναν τα μεροκάματα, να συνηθίσεις να μη σου νοικιάζουν σπίτι, να ζεις με την απαγόρευση του έρωτα. Και όλα αυτά
σ’ ένα περιβάλλον που από τους πιο καλοπροαίρετους θα άκουγες
ανεκδοτάκια για τον τόπο καταγωγής σου στην καλύτερη και από
τους πιο έλληνες θα βίωνες κυνήγι*.
Κυνήγι, μιας και δεν σας ένωνε ότι με τους περισσότερους είχατε ένα
κοινό, τα χέρια σας. Με αυτά τα χέρια απλουστευμένα θα έπρεπε να
ζήσετε. Αυτό είχατε να πουλήσετε, μόνο που οι περισσότεροι έλληνες είχαν και μια πιστωτική κάρτα και καμάρωναν[1]. Καμάρωναν μιας
και με το πιστωτικό τους όριο και όχι με τον μισθό μπορούσαν να
καταναλώσουν περισσότερο. Μπορούσαν να νιώσουν έστω και για
λίγο αφεντικά μιας και υπήρχαν και οι πιο κάτω από αυτούς».
Με τα παραπάνω, αυτό το θόρυβο δηλαδή, δε θα νοιαζόσουν για
το τι γίνεται ανατολικότερα, δε θα νοιαζόσουν πολύ για τα ελληνικά
πλοία που σουλατσάριζαν σε διάφορους κόλπους περσικούς και μη.
Δε θα νοιαζόσουν για τους έλληνες φασίστες που με τους ομόδοξους
γιουγκοσλάβους αδερφούς τους από κοινού έκαναν τις αμαρτίες
τους μιας και είχαν εξασφαλίσει όχι τη συγχώρεση από το ελληνικό
παπαδαριό αλλά τα φράγκα και τις εντολές να πάνε να το κάνουν.
Δε θα μπορούσες να ακούσεις για τα νταβατζηλίκια των μπάτσων
και τους βασανισμούς στα κωλαστήρια της εθνικής μιας και αν δεν
ήσουν θαμώνας, θα καμάρωνες για τη διείσδυση των ελλήνων στα
βαλκάνια και όχι μόνο. Είχες φάει τόση ντόπα που ό,τι είχε να κάνει
με λέξεις όπως αφεντικό και εκμετάλλευση είχαν διαγραφεί από το
λεξικό σου. Τι και αν έκανες τα πάντα για να μετατραπείς σε αφεντικό,
τι και αν η εκμετάλλευση ήταν η σκάλα για να ανέβεις.

τι και αν η εκμετάλλευση
ήταν η σκάλα για να ανέβεις.
Το δυστύχημα με τις σκάλες είναι ότι χρησιμοποιούνται τόσο για
την άνοδο όσο και για την κάθοδο. Γι’ αυτό και με το αριστερά
της σκάλας δεν μπορείς να προσδιορίσεις τίποτα, μα τίποτα.
Και για να ξανάρθω στο θέμα κρίση, είναι αυτό που σου κόβει
κάθε προσδοκία για άνοδο στο επόμενο σκαλί. Κάθε προσδοκία για περισσότερα λεφτά, καλύτερη δουλειά. Σου διώχνει μια
για πάντα την προσδοκία για χαϊλίκια και αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι το λάιφ στάιλ απόθανε. Σου δείχνει η κρίση ότι το
μόνο που σου μένει είναι το επόμενο σκαλί, το πιο κάτω σκαλί.
Και αν συνεχίσεις να είσαι πιστός στα αφεντικά, να είσαι μόνος
δηλαδή, αν συνεχίσεις να ρουφιανεύεις, να προσκυνάς δηλαδή ίσως μείνεις σε κάποιο σκαλί (δεν περισσεύουν και πολλά),
αλλιώς να ετοιμάζεσαι για τα χαμηλά. Εκεί που ήσουν πάντα.
[1]
αυτοκόλλητο για την διαδόση της αντιφασιστικής λύσσας.
Περισσότερα: lyssari.espivblogs.net/αυτοκόλλητα

[...]Γένοβα.
Η ιταλική αστυνομία δέρνει σαν λατινοαμερικάνικη.
Επίθεση στους δίδυμους πύργους.
Αναστολή διαφόρων ελευθεριών στις ΗΠΑ.
Πόλεμος σε Αφγανιστάν και Ιρακ..
Αποδοχή των βασανιστηρίων σαν τρόπος ανάκρισης.
Στρατός στους δρόμους του Λονδίνου και του Παρισιού,
πρώτη φορά μετά τον Β’ ΠΠ[...].
απόσπασμα από την εισήγηση 2ης μέρας από την εκδήλωση, 3 μέρες για την διαδόση της αντιφασιστικής λύσσας.
lyssari.espivblogs.net/files/2013/09/view-pdf.pdf
[2]

Αλλά η υποτίμηση της ζωής σου θα είναι τέτοια που και το δικό
σου όνομα θα πρέπει να αλλάξει. Δύσκολα κάποιος βόρειος
να προφέρει το όνομα σου, όπως και εσύ τον φλαμούρ τον
προσφωνούσες φώτη ή σωστότερα τον έβριζες. Αν τα παραπάνω φαίνονται γλαφυρά, μιας και είναι κομμάτι κειμένου και
δύσκολα μπορούν να παρουσιάσουν τη βία της σκάλας, τη βία
της υποτίμησης των ζωών μας και του κανιβαλισμού σα νόρμα
της ελληνικής κοινωνίας, είναι όλα αυτά γύρω μας που δε μας
επιτρέπουν στιγμή να λησμονήσουμε την κρίση, τον καπιταλισμό και τη βία του.
Κρατώντας το παράδειγμα της σκάλας ή και του ασανσέρ, τις
μέρες αυτές θα οριστεί ξανά ποιοι θα έχουν τη σκάλα αλλά και
που και ποια θα είναι τα αψηλά και τα χαμηλά. Η τύχη μας ορίζεται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα μας. Από αυτά που
θα πούμε και από αυτά που θα κάνουμε. Αν καταφέρουμε ο
πρώτος πληθυντικός να είναι ουσιαστικός και εκτοπίσει την διαδικασία ανέλιξης του πρώτου ενικού όλα θα είναι αλλιώς. Στα
γραφτά της ιστορίας θα εκτοπίζονται γεγονότα όπως (πόλεμοι,
ήττες κινηματικές, βασανιστήρια..[2]) αλλά θα ορίζουμε εμείς τις
πράξεις μας με έναν στόχο.
Να μην ορίσει κάποιος άλλος για εμάς, να μην είμαστε ξένοι για
μια ακόμη φορά αλλά και να μη νοιαστούμε ποτέ ξανά για το
ποιός είναι ο διαχειριστής ή και ο κάτοχος της σκάλας. Να μη
νοιαστούμε στιγμή για το υλικό της σκάλας, μιας και θα πρέπει
να την τσακίσουμε.

Να τις τσακίσουμε αυτές τις σχέσεις.
Να τσακίσουμε τη σχέση κεφάλαιο.
αφίσα εκδήλωσης

χρονικό μιας απρόσμενης

δολοφονίας

που όλοι περιμέναμε
Η σύγχρονη μεταπολιτευτική ιστορία μεταλλάσσεται ραγδαία,
με ταχύτητα που δε δίνει την άνεση ανάλυσης και συγχρονισμού με τα διαρκώς ανανεούμενα δεδομένα. Η χρονιά είναι
2013 και οι δολοφονίες μεταναστών από φασίστες δε συγκινούν πλέον το ευρύ κοινό, τους αφιερώνεται ένας μικρός τίτλος ανάμεσα στις υπόλοιπες ειδήσεις του εικοσιτετραώρου
και παρέρχονται γρήγορα. Και εμείς ακόμα δυσκολευόμαστε
να θυμηθούμε τις σελίδες του κοινωνικού πολέμου που έχουν
γραφτεί με το αίμα μεταναστών. Η επικράτηση της φασιστικής
προπαγάνδας, τόσο από την πλευρά των νεοναζί, όσο και
από τα στόματα των ανθρώπων του κυρίαρχου μπλοκ εξουσίας, μετατρέπει τραυματισμούς και δολοφονίες σε στατιστική
απαρίθμηση. Μια στατιστική εξίσου μακάβρια με τον ατέλειωτο
κατάλογο των ‘αυτοκτονημένων’ της κρίσης.

σεπτέμβρης 13, κερατσίνι
Ο αντιφασίστας Π. Φύσσας μαχαιρώνεται από έναν υπάλληλο
της χ.α. Το περιστατικό συμβαίνει μπροστά σε μπάτσους της
δι.ας. και φασίστες. Ως εδώ δεν υπάρχει τίποτα πρωτότυπο:
άλλο ένα χτύπημα των νεοναζί, μαχαίρια, σιδερογροθιές και
πτυσσόμενα, τριάντα μαντρόσκυλα εναντίον δύο-τριών ατόμων. Και η διακριτική προστασία-παρακολούθηση της ελ.ας.
Η συμπλοκή εξελίσσεται μπροστά σε περίοικους και φίλους του
Παύλου. Τα μάτια ήταν πολλά, οπότε ο χρυσαυγίτης Ρουπακιάς
συλλαμβάνεται, καθώς η σύμπλευση με τους μπάτσους βγάζει
μάτι. Ο Φύσσας πεθαίνει λίγη ώρα αργότερα. Η πρώτη δολοφονία αντιφασίστα από νεοναζί… Το πάγωμα στο άκουσμα της
είδησης αφήνει πίσω του μίσος, οργή, αηδία… Δεν υπάρχει
όμως ούτε ψήγμα έκπληξης: μάλλον κάποια στιγμή θα γινόταν.
Και έγινε. Τόσο απλά. Όλοι το περίμεναν, ίσως όχι όμως τόσο
γρήγορα.
Η σύλληψη του Ρουπακιά επιταχύνει διαδικασίες και ο χρόνος
συμπυκνώνεται. Τα μαντρόσκυλα του καθεστώτος έχουν ξεπεράσει τις εντολές και δάγκωσαν παραπάνω. Ο ‘αέρας’ που
τόσο απλόχερα τους έχει δοθεί τόσο καιρό κόβεται. Το σκιάχτρο διεκδικεί μερίδα εξουσίας μεγαλύτερη από αυτή που του
προορίζουν και για την ώρα η δημιουργία μιας ‘σοβαρής’ χ.α.
τους προκαλεί περισσότερα προβλήματα από εξυπηρετήσεις.
Το κλίμα και οι ευρωπαϊκές πιέσεις επιτάσσουν συλλήψεις, οι
οποίες και γίνονται: η χ.α. είναι επίσημα εγκληματική οργάνωση και τα ηγετικά της στελέχη υπό κράτηση.
φόντο # φωτογραφίες από αντιφασιστική πορεία στο βόλο

Η ιστορία επαναλαμβάνεται

και η φάρσα παίζεται στις πλάτες μας.
[...]Με τον νέο μεσσιανισμό να ανακηρύσσει ως σωτήρα
τους «καθαρούς» χρυσαυγήτες, η απάντηση της
δημοκρατίας είναι ο φαήλος, ο δένδιας και κάθε λογής
ακροδεξιά, χουντόφιλη σαβούρα που βρίσκει γόνιμο
έδαφος για να πάρει τη ρεβάνς μετά από 40 χρόνια
μεταπολίτευσης.
Τελικά, το πρόβλημα με τους χρυσαυγίτες είναι ότι δεν είναι οι
ίδιοι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα.[...] (εισήγηση 2ης μέρας)
lyssari.espivblogs.net/files/2013/09/view-pdf.pdf

ακολουθούν ημέρες

τηλεοπτικού ‘‘αντιφασιστικού’’ μεγαλείου
Να χορταίνει ο τηλεθεατής δημοσιογραφικά και αστυνομικά
μαθήματα υγιούς δημοκρατικής τιμωρίας των αυτουργών. Η
χρόνια παραπληροφόρηση και κατασκευή πραγματικότητας,
καταλήγει στη σχιζοειδή παραδοχή από πλευράς των δημοσιογράφων του βρωμερού ρόλου τους. Το τηλεοπτικό πλυντήριο συστηματικά και μεθοδικά έδωσε εδώ και δύο χρόνια
lifestyle υπόσταση στους δολοφόνους και εξίσου συστηματικά
και μεθοδικά έκρυψε το ναζιστικό πρόσωπό τους κάτω απ’ το
χαλάκι… για καιρό το κοινό είχε να κάνει με πρόθυμους προσκόπους που περνούσαν γιαγιάδες απέναντι, σε δρόμους του
Αγ. Παντελεήμονα. Και κάποτε ξημερώνει η μέρα που έγκριτοι
δημοσιογράφοι, ως διακορευμένες παρθένες, ανακαλύπτουν
τα εγκλήματα, τη ‘συμμορία’. Σκονισμένες δικογραφίες και
στοιβαγμένα βίντεο, παραμερισμένα τόσο καιρό, παρότι ήταν
από την αρχή εκεί, έρχονται στην επιφάνεια. Επιθέσεις σε καταλήψεις μαθητών, μαχαιρώματα σε αγωνιστές και μετανάστες
ξαναανακαλύπτονται και προβάλλονται στα δελτία των 8. Η
επικύρωση του διαχρονικού τους ρόλου…
Η ιστορία επαναλαμβάνεται και η φάρσα παίζεται στις πλάτες
μας. Αυτή τη φορά προωθείται η εκτόνωση μέσα από τις ‘αντιφασιστικές’ κορώνες των Πρετεντέρηδων. Ρουφιάνοι δημοσιογράφοι επιχειρούν την απονεύρωση ενός αμιγώς, έως τώρα,
δρομίσιου πεδίου. Οι συλληφθέντες βουλευτές της χ.α. θα μεταφερθούν στα δικαστήρια με μια τηλεοπτική υπερπαραγωγή
και το φοβισμένο κοινό ταΐζεται δικαιοσύνη, δημοκρατική, έντεχνα στημένη, επικοινωνιακή δικαιοσύνη.

Μια υπόσχεση που δεν μπορεί να μετατίθεται στο μέλλον

μια απάντηση που ψάχνει συνενόχους

Μόνη παραφωνία στην επιχείρηση της κυριαρχίας να διαχειριστεί τη δολοφονία, είναι οι πορείες των αντιφασιστών τις δυο
πρώτες ημέρες. Η οργή του κόσμου μετουσιώνεται σε σύγκρουση. Οι δρόμοι του Κερατσινίου θα πάρουν φωτιά, έστω
και για λίγο. Οι μπάτσοι που φυλάνε τα γραφεία των δολοφόνων θα αναλάβουν ένα μικρό κόστος. Το στίγμα της εποχής
δίνεται και στο δρόμο. Κατασταλτικές δυνάμεις, τράπεζες και
ανταλλακτήρια χρυσού (μαυραγορίτες) δέχονται επιθέσεις.
Ωστόσο, δεν είναι τίποτα άλλο από μια εμπειρία δρόμου, κατώτερη της απαιτούμενης απάντησας στη δολοφονία του Π. Φύσσα.
Μια υπόσχεση που δεν μπορεί να μετατίθεται στο μέλλον, μια
απάντηση που ψάχνει συνενόχους…

Κι εγώ;
Τι σχέση έχω εγώ με όλα αυτά;
Εγώ είμαι μαθητής/μαθήτρια Λυκείου...
Καλύτερα να μη μιλάω άλλο εγώ για σένα. Εσύ ο ίδιος/η ίδια
ξέρεις καλύτερα να αυτοπροσδιοριστείς. Με την πρώτη σκέψη
ίσως να μην έχεις καμία σχέση. Ίσως και να μη σε αφορούν όλα
αυτά περί φασισμού, στρατοπέδων συγκέντρωσης, κρίσης, εκμετάλλευσης.

Πάντως, αυτό το έντυπο δρόμου φτάνει και στα δικά σου χέρια
γιατί σίγουρα έχουν πέσει στην αντίληψή σου διαχωρισμοί και
διακρίσεις και πολύ πιθανόν να έχεις βρεθεί μπροστά σε μικρά,
καθημερινά περιστατικά φασισμού. Κι όλα αυτά δεν ανήκουν
μόνο στο παρελθόν ούτε είναι μακρινή εικόνα από το μέλλον.
Συμβαίνουν στο τώρα και μέσα στο δικό σου χώρο, το σχολείο.
Συγκεκριμένα τα τελευταία δύο χρόνια είδες συμμαθητές/συμμαθήτριες να γράφουν στον τοίχο φασιστικά συνθήματα και
άλλους να τραμπουκίζουν στα μουλωχτά συμμαθητές μετανάστες. Άκουσες καθηγητές να μιλούν στο μάθημα της έκθεσης
για ανεργία, για έξαρση της εγκληματικότητας και σε όλα αυτά
προτεινόμενος πρόλογος ήταν η αύξηση των μεταναστών.
Τέτοιες πρακτικές και συμπεριφορές εκδηλώθηκαν σε μία χρονική στιγμή που γίνεται επίκληση στην εθνική ενότητα και εντείνονται οι κοινωνικές διαιρέσεις. Εκκολάπτονταν όμως και σε
στιγμές της κανονικότητας. Στον αγιασμό, στην πρωινή προ-

σευχή, στις παρελάσεις. Υπέβοσκαν στον ανταγωνισμό μεταξύ
των συμμαθητών, στην εναντίωση των γονιών στις μαθητικές
καταλήψεις, στην κατάργηση της έννοιας της συλλογικότητας
από το μηχανισμό της εκπαίδευσης.
Και φθάνοντας στο σήμερα, που οι σχέσεις εκμετάλλευσης οξύνονται, η εναντίωση στις μαθητικές καταλήψεις μετατρέπεται
σε ποινικοποίηση αυτών, σε συλλήψεις μαθητών που μετέχουν
σε αυτές υπό την καθοδήγηση μαρτυριάρηδων καθηγητών και
διευθυντών και σε δικαστικές διώξεις με σκοπό να σπείρουν
φόβο στη μαθητική κοινότητα.
Το σχολείο είναι η μικρογραφία της κανιβαλικής κοινωνίας κι
αυτό γιατί τα κάγκελα στο προαύλιο είναι αρκετά ψηλά για να
σε φυλακίζουν στο καθημερινό εφτάωρο αλλά αρκετά χαμηλά για να αφήνουν τις σχέσεις εκμετάλλευσης να εισβάλλουν
μέσα.
Κι αν ακόμα δεν έχει γίνει φανερό, πάντα κάποιοι ρίχνουν τον
κλήρο για να δουν ποιος θα φαγωθεί. Γι’ αυτό, σταμάτα να τρώγεσαι με τους συμμαθητές σου και ‘φάε’ αυτούς που ρίχνουν
τον κλήρο και προσπαθούν με κάθε τρόπο να επιβάλλουν την
πειθαρχία.

Τα κάγκελα στο προαύλιο είναι αρκετά
ψηλά για να σε φυλακίζουν στο καθημερινό εφτάωρο αλλά αρκετά χαμηλά για
να αφήνουν τις σχέσεις εκμετάλλευσης
να εισβάλλουν μέσα.

Γάλλοι μαθητές και μαθήτριες
ξεσπούν
σε
διαδηλώσεις
σε ένδειξη διαμαρτυρίας για
τις απελάσεις μεταναστών
συμμαθητών τους.
Με συγκεντρώσεις και πορείες
σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας
αλλά και μαθητικές καταλήψεις
απαιτούν
την
επιστροφή
της Λεονάρντα Ντιμπράνι,
15χρονη μαθήτρια από το
Κόσοβο και του 19χρονου
Αρμένιου Χατσίκ Καχατριάν. Τα
πανό που κρατούσαν έγραφαν
χαρακτηριστικά «Ο Χατσίκ στη
Γαλλία, ο Βαλς (υπουργός
εσωτερικών) στην Αρμενία»,
«Η Λεονάρντα δεν πάει για
μάθημα; Ούτε κι εμείς».
Σεπτέμβριος, 2013

Οι πρόσφατες μαθητικές καταλήψεις στο 1 ο επαλ Λαμίας και στο 1 ο επαλ Ηγουμενίτσας
που στράφηκαν ενάντια στους μηχανισμούς πειθάρχησης και στην καταδυνάστευση του
ελεύθερου χρόνου των μαθητών, ποινικοποιήθηκαν. Μετά από υποδείξεις καθηγητών,
διευθυντών και γονιών, που διαφωνούν με τέτοιες μορφές αντίστασης, οι κατασταλτικές
δυνάμεις εισέβαλαν μέσα στα σχολεία και πραγματοποίησαν προσαγωγές και συλλήψεις
μαθητών με σκοπό να κυριαρχήσει ο φόβος.

Οκτώβριος 2013

Τούρκοι μαθητές έβαλαν φούστες μετά την απαγόρευση να τις
φορούν οι συμμαθήτριές τους και πραγματοποίησαν πορεία
φωνάζοντας συνθήματα «Όχι στην απαγόρευση της φούστας»,
«Οι φούστες δεν είναι διαφθορείς».
Όπως δήλωσε ένας νεαρός διαδηλωτής: «Το πρόβλημα είναι
ότι αυτές οι υπερσυντηρητικές προσωπικότητες βλέπουν το
γυναικείο σώμα ως σεξουαλικό σκεύος, υπονοώντας ότι άν
οι γυναίκες φορούν κοντές φούστες, τότε οι άνδρες έχουν το
δικαίωμα να τις κοιτούν και να τις βιάζουν».
Σεπτέμβριος, 2013

Κάποιοι αρνήθηκαν να μπουν στην τάξη γιατί απέλασαν τους συμμαθητές τους.
Κάποιοι σάρκασαν τον ανδρισμό τους όταν συμμαθήτριες τους αντιμετωπίστηκαν ως σεξουαλικά σκεύη.
Κάποιοι αντιστάθηκαν στους μηχανισμούς πειθάρχησης μέσα από τις μαθητικές καταλήψεις.

Εσύ εξακολουθείς να μην έχεις καμία σχέση;

Ο εκφασισμός της κοινωνίας
εκφασισμός

Η φασιστική κοινωνία και ο _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ της

Αυτό λοιπόν το τόσο ‘αντιφασιστικό’ κράτος όπως θέλουνε να
πιστεύουμε, ωθούσε τόσο καιρό την χ.α. να κάνει εγκλήματα
ενάντια στους μετανάστες κάνοντας πως δε βλέπει, με τα μ.μ.ε
βοηθώντας την ελληνική κοινωνία να εξοικειώνεται με τον φασισμό. Όχι μόνο αντιφασιστική δεν είναι η κοινωνία, αλλά έγινε
προσπάθεια εκφασισμού της και αυτοί που έβαλαν τα δυνατά τους είναι αυτοί που κρατούν τις κυβερνητικές θέσεις, που
μοιράζονται τον πλούτο, που χρησιμοποίησαν την χ.α. όταν
την χρειάστηκαν ως το μακρύ τους χέρι για τις βρωμοδουλειές
τους. Πόσο αντιφασιστική μπορεί να είναι μια κοινωνία όταν
πολλοί εκπρόσωποί της έχουν κάνει δηλώσεις όπως οι παρακάτω:
Η χ.α. δεν είναι απειλή για τη δημοκρατία. (Βύρωνας Πολύδωρας)
Η χ.α. μπορεί να καταστεί γλυκιά ελπίδα για τον πολίτη.
(Μητροπολίτης Αμβρόσιος)

Η χ.α. είναι αυθεντικό ακτιβιστικό κίνημα. (Ανδρέας Λοβέρδος)

Αυτή η δημοκρατία είναι άκρως φασιστική

Τι είδους φιλοξενία είναι αυτή που κάνει κάποιον να
αποδράσει;

‘‘Τελικά η χρυσή αυγή είναι επικίνδυνη.’’ Τα μ.μ.ε άρχισαν,
ενώ μέχρι τώρα το ενίσχυαν, να «καταδικάζουν» το φαινόμενο
χ.α. Έπρεπε να δολοφονηθεί Έλληνας για να ταρακουνηθούν
κόμματα, δικαστές, που μέχρι τώρα για όλες τις εγκληματικές
ενέργειες της χ.α. κάναν τα στραβά μάτια. Αλλά όχι, δεν ήταν η
δημοκρατία που λειτούργησε. Απλά προσπάθησαν να βγάλουν
τους εαυτούς τους καθαρούς. Για κανέναν νόμο δε νοιάστηκαν
ποτέ. Η δημοκρατία τους δημιουργεί τρομονόμους, στέλνει φυλακή τους ανυπάκουους και καταδικάζει την κοινωνία στην ανέχεια. Χτίζει φυλακές, στρατόπεδα συγκέντρωσης και καθιστά
απαγορευτική την πρόσβαση στην υγεία για τους οικονομικά
αδύναμους. Ξεπουλάει τα πάντα και στηρίζει μόνο τους οικονομικά ισχυρούς. Χειραγωγεί μέσα από τα μ.μ.ε τον κόσμο. Αυτή
η δημοκρατία είναι άκρως φασιστική.

Πόσο αντιφασιστικό μπορεί να είναι ένα κράτος το οποίο χτυπάει καταλήψεις, τρομοκρατεί κατοίκους, παρατείνει σκανδαλωδώς τον χρόνο κράτησης των έγκλειστων μεταναστών στα
κέντρα κράτησης, κλείνει σχολεία, νοσοκομεία. Έχει μετατρέψει
τα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, τα οποία έτσι και αλλιώς δεν
υπήρξε ποτέ λόγος να δημιουργηθούν, σε άθλιες φυλακές. Ναι
οι μετανάστες έβαλαν φωτιά στα containers αλλά γιατί ζουν σε
αυτά; Εξεγέρθηκαν γιατί παρατάθηκε ο χρόνος κράτησης τους.
Όμως γιατί και πως παρατάθηκε; Απλά και έτσι σκανδαλωδώς
και με το έτσι θέλω. Απόδραση από τα κέντρα φιλοξενίας. Δε
σε κάνει να απορείς τι είδους φιλοξενία είναι αυτή που κάνει
κάποιον να θέλει να αποδράσει; Και δε μιλάμε για ανθρώπους
που έχουν παρανομήσει αλλά για αυτούς που στερούνται εγγράφων.

Φασισμός είναι...
Το πρόβλημα με την άνοδο του φασισμού στην Ελλάδα δεν
είναι η ύπαρξη της χ.α. Αυτή είναι το σύμπτωμα της ασθένειας
που έχει ποτίσει την κοινωνία.
Φασισμός είναι η διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών από
το κράτος, την κοινωνία και τα μ.μ.ε.
Φασισμός είναι οι τσιφλικάδες που πυροβολούσαν μετανάστες
οι οποίοι διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα τους στην Μανωλάδα.
Φασισμός είναι οι τραμπούκοι ελεγκτές οι οποίοι ευθύνονται
για τον θάνατο του Θανάση Καναούτη στο Περιστέρι.

Η Δημοκρατία τους βρωμάει φασισμό. Μας θέλουν να ζούμε σε
μια φασιστική κοινωνία. Θέλουν ο λαός να αισθάνεται απειλή
από οργανώσεις που χρησιμοποιούν ένοπλες μορφές πάλης.
‘Από εκεί προέρχονται’ οι ανασφάλειες, ‘όχι’ από την ανεργία,
τη φτώχεια, την εξαθλίωση που γεννά η κρίση του καπιταλισμού και είναι το πρόσωπο του σύγχρονου φασισμού. Στόχος
είναι να προστατευτεί το κεφάλαιο και ο κόσμος να υποκύψει
στη στρατηγική του φόβου και στην εξουσία. Να τρομάξουμε
και να λουφάξουμε στους καναπέδες μας καθώς ο φασισμός
θα βρίσκεται πάντα μέσα στο εκμεταλλευτικό σύστημα.

τυπώθηκε στο βόλο το χειμώνα του 2013, και μοιράζεται 2500 φορές
επικοινωνία: lyssari@espiv.net

