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Από τις 4 έως της 7 Αυγούστου πραγ-
ματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη της 

Γερμανίας, στην καρδιά της διεθνούς και 
ευρωπαϊκής οικονομικής εξουσίας, το 
10ο συνέδρι της Διεθνούς των Αναρχι-
κών Ομοσπονδιών (IFA-IAF). Στο συνέ-
δριο που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπι-
στήμιο Γκαίτε, στο κέντρο της πόλης, πα-
ρευρέθηκαν αντιπρόσωποι αναρχικών 
οργανώσεων και συλλογικοτήτων από 
όλο τον κόσμο. Από Γαλλία, Γερμανία, 
Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Ελ-
λάδα, Τσεχία, Πορτογαλία, Λευκορωσία, 
Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν, Νέα Ζηλανδία, 
Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Μεξικό, Δο-
μινικανή Δημοκρατία, Ελ Σαλβαδόρ και 
Κούβα. Επίσης, πολλές αναρχικές οργα-
νώσεις που δεν κατάφεραν να παρευρε-
θούν, έστειλαν τους χαιρετισμούς τους.

Το συνέδριο χαρακτηρίστηκε έντονα 
από τη συμμετοχή αναρχικών αγωνιστών 
από την κεντρική και λατινική Αμερική 
γεγονός που έχει επιτευχθεί χάρη στην 
ιδιαίτερη ανάπτυξη που έχει το αναρχι-
κό κίνημα τα τελευταία χρόνια σε αυτή 
τη γωνιά του πλανήτη, αλλά και στις συ-
νεπείς διεθνείς επαφές που αναπτύσσει 
η IFA με τους συντρόφους εκεί και στην 
ευρύτερη στόχευση της για επέκταση πέ-
ρα από τα ευρωπαϊκά όρια.

 Κατά την έναρξη της τετραήμερης συ-
νάντησης επικυρώθηκε η ένταξη στην 
IFA τριών νέων οργανώσεων-μελών. Η 
Αναρχική Ομοσπονδία του Μεξικό (FAM), 
που ιδρύθηκε το 2012, η τοπική Αναρ-
χική Ομοσπονδία της Βαλδίβιβια (FALV-
Χιλή), της κυριότερης πόλης της Πατα-
γονίας και τέλος η Αναρχική Πρωτοβου-
λία που δημιουργήθηκε πρόσφατα στην 
Βραζιλία.

 Στο συνέδριο, παρευρέθηκαν και σύ-
ντροφοι της Αναρχικής Πολιτικής Οργά-
νωσης από την Ελλάδα, όπου και συμ-
μετείχαν στις εργασίες του και πραγ-
ματοποίησαν και μια σύντομη παρου-
σίαση της Οργάνωσης, των καταστατι-
κών αρχών της, των πολιτικών της θέ-
σεων και στοχεύσεων και της συμμετο-
χής της στο κοινωνικό και ταξικό κίνημα 
στην Ελλάδα, όπως αυτό διαμορφώνε-

ται σήμερα στον ελλαδικό χώρο με δε-
δομένη την ύφεση που έχει προκαλέ-
σει η ανάληψη της πολιτικής διαχείρι-
σης από την αριστεροδεξιά κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Στην εναρκτήρια ολομέ-
λεια της δεύτερης μέρας του συνεδρί-
ου, η ΑΠΟ κατέθεσε και επίσημα αίτημα 
συμμετοχής στην IFA, γεγονός που προ-
κύπτει ως άμεσο απότοκο της πολιτικής 
της αντίληψης για το διεθνιστικό χαρα-
κτήρα και την παγκόσμια φύση του επα-
ναστατικού της προτάγματος και αγώνα 
αλλά και γιατί θεωρεί ως αναγκαία την 
ανάπτυξη σχέσεων και τη συνεργασία 
με αναρχικά εγχειρήματα παγκόσμια, όχι 
αποκλειστικά στη βάση της κοινής ορ-
γανωτικής μορφής, αλλά κυρίως με βά-
ση κοινά περιεχόμενα, θέσεις, στοχεύ-
σεις και επίδικα του αγώνα. Άλλωστε, 
είναι αυτή η οικοδόμηση πολιτικών δε-
σμών που θα μπορούσε να εκβάλει στη 
δημιουργία δομών διεθνούς υποστήρι-
ξης και αλληλεγγύης, στο πλαίσιο μιας 
συγκροτημένης προσπάθειας οικοδόμη-
σης μιας πολιτικής και οργανωτικής κοι-
νότητας ανάμεσα στις αναρχικές δυνά-
μεις παγκόσμια. 

Το συνέδριο αποτελούνταν από μια 

πλούσια ατζέντα θεματικών συζητήσεων 
που οργανώθηκε στη βάση παράλληλων 
workshop τα αποτελέσματα των οποίων 
παρουσιάζονταν εν συνεχεία στην ολο-
μέλεια. Από τον πόλεμο, το προσφυγικό-
μεταναστευτικό ζήτημα και τον εθνικισμό, 
μέχρι τους αγώνες που ξεσπούν σε τοπι-
κό επίπεδο, την εναντίωση στην πατριαρ-
χία και την υπεράσπιση του φυσικού κό-
σμου, για τέσσερις μέρες πραγματοποιή-
θηκαν μια σειρά από ενδιαφέρουσες συ-
ζητήσεις που βοήθησαν στο να γνωρίσει 
κανείς τον τρόπο οργάνωσης και αγώνα, 
τις θέσεις και τις επιδιώξεις αναρχικών 
αγωνιστών από όλα τα μήκη και πλάτη 
του πλανήτη.

 Στις ημέρες του Συνεδρίου υπήρχε 
ακόμα αρκετός χώρος και για εσωτερι-
κά οργανωτικά θέματα που αφορούν κυ-
ρίως την πρακτική του αναρχικού φεντε-
ραλισμού, τη διάδοση του αναρχισμού 
σε μέρη όπου δεν υπάρχει και το ρόλο 
της Διεθνούς στην προσχώρηση νέων 
μελών και στην ανάπτυξη καινούργιων 
επαφών με αναρχικές οργανώσεις και 
εγχειρήματα στην κατεύθυνση της μαζι-
κοποίησης της.

Τρεις δημόσιες ανακοινώσεις συντά-

Ανταπόκριση από το 10ο ΣυνέΔριο της Διεθνούς 
των Αναρχικών ΟμοσπονΔιών (IFA-IAF)

Φρανκφούρτη, 4-7 Αυγούστου 2016
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Σε αυτές τις συνθήκες γενικευμένης κοινωνικής ρευστότη-
τας, όπου συνεχίζεται απρόσκοπτα η επιβολή του σύγχρο-

νου ολοκληρωτισμού, η κυριαρχία θέτει όλα τα μέσα στην υπη-
ρεσία του σκοπού της που δεν είναι άλλος από τον πλήρη έλεγ-
χο των από τα κάτω. Ταυτόχρονα με την επιβολή της φτώχειας 
και της εξαθλίωσης, επιχειρούν να εγκαθιδρύσουν ένα μόνιμο 
κλίμα φόβου και υποταγής στην κοινωνία. Και αυτό περνάει μέ-
σα από τη δίωξη, την καταστολή και την “παραδειγματική” τιμω-
ρία αυτών που αμφισβητούν την εξουσία της και  αγωνίζονται 
στην κατεύθυνση της ανατροπής της, διαχέοντας ένα συλλογι-
κό όραμα διαφορετικό από το κυρίαρχο.

Στις 5 Μάη του 2010, ημέρα γενικής πανελλαδικής απεργί-
ας, πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες μεταπολιτευτι-
κά διαδηλώσεις, όπου πλήθος αποπειράθηκε να εισβάλει μέ-
σα στο κοινοβούλιο, την ώρα που κατοχυρωνόταν η περαιτέ-
ρω αφαίμαξη και λεηλασία της ζωής μας. Η μέρα αυτή στιγματί-
στηκε ανεπανόρθωτα από το θάνατο τριών εργαζομένων στην 
τράπεζα Marfin, όταν άτομα της έβαλαν φωτιά παραβλέποντας 
το γεγονός πως μέσα υπήρχαν εργαζόμενοι. Ήταν πράξη αντι-
κοινωνική και αντικινηματική,  που εμπεριείχε τη λογική της πα-
ράπλευρης απώλειας –που ουδεμία σχέση έχει  με τις αξίες και 
αντιλήψεις του αναρχικού αγώνα.

Τη Δευτέρα 19/9/16 στο Πρωτοδικείο Αθηνών (οδ.Δέγλε-
ρη, 9.00 π.μ.) συνεχίζεται η δίκη του αναρχικού Θ. Σίψα που, 
βάσει ενός κατασκευασμένου κατηγορητηρίου, διώκεται για τον 
εμπρησμό της τράπεζας Marfin. Εκφράζουμε την αμέριστη αλ-
ληλεγγύη μας, αντιλαμβανόμενοι πως πάνω στο πρόσωπό του 
έχει στηθεί μία ολόκληρη πολιτική σκευωρία προκειμένου να 
εγκληματοποιηθεί, απονοηματοδοτηθεί και κατασυκοφαντηθεί 
ο αναρχικός αγώνας.

Από την πλευρά μας ως αναρχικοί/ες συνεχίζουμε τον αγώ-
να ενάντια σε κράτος και καπιταλισμό, ενάντια στην επιχει-
ρούμενη υποταγή της κοινωνίας. Μέσα από τη συμμετοχή μας 
στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες και τη διάχυση των 
προταγμάτων μας. Αγωνιζόμαστε για την Κοινωνική Επανάστα-
ση. Για την συντριβή του κόσμου της εξουσίας, της εκμετάλλευ-
σης, της καταπίεσης, των ανισοτήτων, των διαχωρισμών και 
την οικοδόμηση ενός κόσμου Ισότητας, Δικαιοσύνης, Ελευθε-
ρίας, Αλληλεγγύης.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΥΩΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση 
– Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΘΟΔΩΡΗ ΣΙΨΑ

χθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. 
Ένα κάλεσμα αλληλεγγύης για τη στήρι-
ξη των δραστηριοτήτων της DAF, η οποία 
μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην 
Τουρκία βρίσκεται στο στόχαστρο (όπως 
και άλλες επαναστατικές οργανώσεις) 
της κρατικής καταστολής η οποία απειλεί 
σοβαρά την αποτελεσματικότητα της πα-
ρέμβασης που διεξάγει η οργάνωση στο 
εργατικό κίνημα, τα κινήματα της νεολαί-
ας, τους κοινωνικούς αγώνες, στο κίνημα 
υποστήριξης των αντιρρησιών συνείδη-
ση, στον αγώνα του κουρδικού λαού για 
ελευθερία και στην υποστήριξη των επα-
ναστατικών διεργασιών στη Ροτζάβα. Μια 
αντιπολεμική ανακοίνωση σε αντίθεση 
με τους πολέμους που διεξάγουν τα κρά-
τη σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο, 
ενάντια στο καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, 
τον πόλεμο και την τρομοκρατία, στρατι-

ωτική, θρησκευτική, ρατσιστική και ομο-
φοβική.  Και τέλος ένας χαιρετισμός στην 
αναρχική συνάντηση που πραγματοποιή-
θηκε στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας στις 6 
Αυγούστου εναντίον της πυρηνικής ενέρ-
γειας, των εξοπλισμών και της πυρηνι-
κής βιομηχανίας, στην επέτειο της έκρη-
ξης της ατομικής βόμβας στις πόλεις της 
Χιροσίμα και του Ναγκασάκι. 

 Το απόγευμα του Σαββάτου 6 Αυγού-
στου υπήρχε μια ανοιχτή εκδήλωση για 
τον αναρχικό διεθνιστικό αγώνα σήμερα, 
με τη συμμετοχή δεκάδων αγωνιστών. 
Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν σύντρο-
φοι, από το Μεξικό, την Τουρκία, την Κού-
βα και το Ελ Σαλβαδόρ.

 Σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συ-
ζήτηση, αλλά και ευρύτερα μέσα από τις 
εργασίες του συνεδρίου, αναδείχθηκαν 
οι κοινές στρατηγικές των παγκόσμιων 
κυρίαρχων για τη διεύρυνση της εξου-

σίας τους πάνω στις ανθρώπινες κοι-
νωνίες. Αν και παρουσιάζονται με δια-
φορετικούς τρόπους και με διαφορετική 
ένταση κατά τόπους, είναι εμφανές ότι 
αποσκοπούν σε ένα κοινό αίτημα. Στην 
εδραίωση των συνθηκών της τρομοκρα-
τίας και του πολέμου, του καθεστώτος 
έκτακτης ανάγκης και του σύγχρονου 
ολοκληρωτισμού παντού για την επιβο-
λή της σύγχρονης κρατικής και καπιτα-
λιστικής δικτατορίας. Μια συνθήκη που 
καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανά-
γκη για ανασυγκρότηση του διεθνούς 
αναρχικού κινήματος με κύρια χαρακτη-
ριστικά τον οργανωμένο αγώνα και τη 
διεθνιστική αλληλεγγύη για  να κρατη-
θεί ανοιχτός ο δρόμος της επαναστατι-
κής προοπτικής και του κοινωνικού με-
τασχηματισμού.

Αναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος”

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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Στις 27 Ιουλίου τα ξημερώμα-
τα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις 

πραγματοποίησαν   συντονισμένη επι-
χείρηση εκκένωσης 3 κατειλημμένων 
κτιρίων στη Θεσσαλονίκη, στην κατά-
ληψη “Ορφανοτροφείο”, στην Hurriya 
στην οδό Καρόλου Ντηλ και στην κατά-
ληψη στο “Μανδαλίδειο” στη λεωφό-
ρο Νίκης. Οι κατασταλτικές δυνάμεις 
προσήγαγαν 83 άτομα, καταληψίες αλ-
ληλέγγυους, πρόσφυγες και μετανά-
στες που διέμεναν εκεί  και στη συνέ-
χεια τους συλλαμβάνουν αποδίδοντάς 
τους κατηγορίες για “διατάραξη” οικι-
ακής ειρήνης. Ανάμεσα στους συλλη-
φθέντες βρίσκεται και μία συντρόφισ-
σα μας, μέλος της συλλογικότητας για 
τον Κοινωνικό Αναρχισμό “Μαύρο & 
Κόκκινο”. Η κατασταλτική επιχείρηση 
συνεχίστηκε με το  γκρέμισμα του χώ-
ρου του Ορφανοτροφείου.

Πρόκειται για μία ευρείας κλίμακας 
κατασταλτική επιχείρηση με διπλό πολι-
τικό στόχο. Αφενός εντάσσεται στο σχε-
διασμό της στοχοποίησης των προσφύ-
γων και μεταναστών, της κοινωνικής 
τους απομόνωσης και του εγκλεισμού 
τους σε κέντρα κράτησης-στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και αφετέρου εξυπηρετεί 
τις πάγιες κρατικές κατασταλτικές επιδι-
ώξεις ενάντια στις εστίες της κοινωνικής 
και ταξικής αντίστασης, ενάντια στα εδά-
φη του αγώνα με σκοπό την απρόσκοπτη 
επιβολή των συνθηκών της εξαθλίωσης 
και της υποταγής. Η εδαφικοποίηση των 
πολιτικών περιεχομένων της αυτοορ-
γάνωσης και της αλληλεγγύης με τους 
πρόσφυγες και μετανάστες και η υλι-
κή απόδειξη ότι η κοινωνική και ταξική 
αυτοοργάνωση είναι ικανή να προσφέ-
ρει χώρο και βοήθεια στους κατατρεγ-
μένους σπάζοντας έμπρακτα την απομό-
νωσή τους,  αποτελούν ένα διαρκή κίν-
δυνο για τους διαχειριστές της κρατικής 
και καπιταλιστικής βαρβαρότητας.

Η σημερινή κατασταλτική επιχείρηση 
είναι συνέχεια μίας μακράς σειράς αντί-
στοιχων σε βάρος των “μη πιστοποιημέ-
νων” αλληλέγγυων, σε βάρος εκείνων 

που αγωνίζονται για να ανατρέψουν τις 
συνθήκες που οδηγούν στην εξαθλίωση 
και το θάνατο και δεν αποτελούν τμήμα 
των προσπαθειών εξωραϊσμού της ει-
κόνας του καθεστώτος. Είναι επίσης συ-
νέχεια των δεκάδων κατασταλτικών επι-
χειρήσεων  σε βάρος των κατειλημμέ-
νων χώρων και δομών του αναρχικού-
αντιεξουσιαστικού κινήματος, μέσω των 
οποίων επιχειρείται να καμφθεί και να 
αποσαθρωθεί ο κοινωνικός και ταξικός 
αγώνας, να στοχοποιηθεί και να περιο-
ριστεί το αναρχικό-αντιεξουσιαστικό κί-
νημα. Οι επιθέσεις από τα ΜΑΤ και τους 
νεοναζί εναλλάσσονται για χρόνια κα-
θώς το καθεστώς εξαπολύει τους λα-
κέδες του, αναγνωρίζοντας τον κίνδυ-
νο που αντιπροσωπεύουν για το ίδιο οι 
συλλογικές κινήσεις αντίστασης, η ορ-
γάνωση της κοινωνικής ζωής χωρίς την 
κρατική διαμεσολάβηση και  η κοινωνι-
κοποίηση των αναρχικών-αντιεξουσια-
στικών προταγμάτων.

Οι πολιτικοί υπεύθυνοι των σημερι-
νών κατασταλτικών επιχειρήσεων λει-
τούργησαν για χρόνια ως βδέλλες σε 
βάρος του κινήματος για να ανέλθουν 
στους εξουσιαστικούς θώκους  έχο-
ντας προσπαθήσει να αντλήσουν πο-
λιτική υπεραξία και από τις καταλήψεις 
και τον αγώνα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες και μετανάστες. Ο Σύριζα απο-
τελεί και σε αυτό το πεδίο τον βασικό 
εκφραστή των κρατικών και καπιταλι-
στικών στοχεύσεων σε βάρος της κοι-
νωνίας καθώς αφενός απονεύρωσε το 
κοινωνικό και ταξικό κίνημα μέσω του 

εμπορίου ελπίδας και αφετέρου άρχι-
σε να του επιτίθεται απροκάλυπτα συ-
κοφαντώντας το και χρησιμοποιώντας 
τους πραιτωριανούς του καθεστώτος. 
Με δεδομένο τον γενικευμένο τους κα-
ταεξευτελισμό και την διαρκή απώλεια 
της κοινωνικής συναίνεσης έπειτα και 
από την επιβολή νέων σκληρών όρων 
λεηλασίας, τα ράκη της ρεφορμιστικής 
αριστεράς δεν έχουν άλλη επιλογή από 
την στοχοποίηση, τη συκοφάντηση και 
την καταστολή των εστιών της κοινω-
νικής, ταξικής και πολιτικής αντίστασης 
προκειμένου να συνεχίσουν ανεμπόδι-
στα το έργο τους, το έργο της όξυνσης  
των συνθηκών της εξαθλίωσης και της 
υποταγής.

Λίγες ημέρες μετά το τέλος μίας σει-
ράς αγωνιστικών κινητοποιήσεων αλ-
ληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανά-
στες στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια 
Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Νο Border 
Camp και της Αναρχικής Συνάντησης 
Αγώνα, η επιχείρηση των ΜΑΤ έχει επι-
πρόσθετα το χαρακτήρα του κρατικού 
ρεβανσισμού απέναντι στην ανάπτυξη 
της αλληλεγγύης, εφαρμόζεται έπειτα 
από την διαρκή προπαγάνδα των ΜΜΕ 
και των Πρυτανικών Αρχών που προ-
λείαναν το έδαφος για αντίστοιχες κα-
τασταλτικές κινήσεις και λειτουργεί ως 
“απάντηση” στο ξεδίπλωμα κινηματι-
κών δραστηριοτήτων (συζητήσεων, 
εκδηλώσεων, διαδηλώσεων) οι οποίες 
δεν ήταν δυνατόν να χτυπηθούν άμε-
σα κατά τη διάρκεια του δεκαημέρου 
15-24 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια αυ-

Για τις κατασταλτικές επιχειρήσεις 
ενάντια σε κατειλημμένους χώρους αλληλεγγύης 
σε πρόσφυγες και μετανάστες στη Θεσσαλονίκη
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Στις 27/7 μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ εκκενώνονται 3 
καταλήψεις στη θεσσαλονίκη, οι δύο εξ αυτών καταλήψεις 

στέγης μεταναστών (ορφανοτροφείο ,hurriya και λεωφόρου 
νίκης). Αλληλέγγυοι και μετανάστες οδηγούνται στη ΓΑΔΘ, 
ενώ στη συνέχεια οι μετανάστες οδηγούνται (χωρίς κατηγο-
ρίες) σε camps και οι 75 αλληλέγγυοι κατηγορούνται για αυ-
θαίρετη κατάληψη δημόσιας περιουσίας και κάποιοι για φθο-
ρές ξένης περιουσίας. Οι εκκενώσεις των τριών καταλήψε-
ων ενορχηστρόθηκαν από το κράτος, την εκκλησία, την αστυ-
νομία αλλά κι από τον ίδιο τον πρύτανη του ΑΠΘ και τον ιδι-
οκτήτη της Καρόλου Ντηλ, τους στυλοβάτες του συστήματος. 
Σαν να μην έφτανε αυτό τις επόμενες ώρες η μητρόπολη δί-
νει την άδεια να γκρεμιστεί το ορφανοτροφείο (μια και καλή). 
Ο Μπουτάρης ζητά την εκκένωση της Υφανέτ και του Σχολεί-
ου και ο Καμίνης καταθέτει μηνυτήρια αναφορά για τις κατα-
λήψεις δημοτικών κτιρίων στην Αθήνα. Στο ντελίριο αυτό της 
μεθοδευμένης καταστολής ενάντια στις καταλήψεις έρχονται 
να προστεθούν οι δηλώσεις του Τόσκα( υπουργού προστασί-
ας του πολίτη) ο οποίος αναφέρει οτι οι καταλήψεις στέγης 
μεταναστών είναι επικίνδυνες για τους ίδιους λόγω του οτι εί-
ναι αμφίβολο το αν παρέχεται τροφή και φάρμακα, αλλά και 
επικίνδυνες εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν σε αυ-
τές. Δε μας εξηγεί όμως ο υπουργός προστασίας του πολίτη 
το γεγονός ότι την ίδια ακριβώς μέρα, μετανάστρια στο camp 
Softex χάνει τη ζωή της καθώς το ασθενοφόρο που κάλεσε 
άργησε παραπάνω από μια ώρα να την παραλάβει.
Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η καταστολή δεν 
μας τρομάζει και είμαστε έτοιμοι κάθε φορά να συγκρου-
στούμε με κράτος και κεφάλαιο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι 
εκκενώσεις αυτές έχουν σκοπό να οδηγήσουν τους μετανά-

στες πίσω στην αορατότητα στην οποία το κράτος τους προο-
ρίζει, στον ευκολότερο έλεγχό τους, στην άμβλυνση της σύν-
δεσης ντόπιων και μεταναστών και συνεπώς του κοινού τους 
αγώνα για ζωή και αξιοπρέπεια, στην ποινικοποίηση των κι-
νημάτων αλληλεγγύης και των δομών του.
Στις 30/07 πραγματοποιείται παρέμβαση με μοίρασμα κει-
μένων για τις εκκενώσεις των τριών καταλήψεων στη Μη-
τρόπολη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, με αποτέλεσμα να 
συλληφθούν 25 σύντροφοι και ένας περαστικός και να τους 
αποδοθεί η κατηγορία της διατάραξης θρησκευτικής συνά-
θροισης, μετά από μήνυση της Μητρόπολης ακόμα μια φορά.
Ας γίνει κατανοητό ότι δε θα μας σταματήσουν, δε θα μας φο-
βίσουν. Η αλληλεγγύη μας, είναι δεδομένη και αδιαπραγμά-
τευτη, όπως και ο κοινός αγώνας ντόπιων και μεταναστ(ρι)ών 
για ζωή και αξιοπρέπεια.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΜΑΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ

-Δευτέρα 11.00 δικαστήρια (για τους συντρόφους που κατη-
γορούνται για το μοίρασμα κειμένων στη μητρόπολη)
-Τετάρτη 11:30 Δικαστήρια για την δίκη του Ορφανοτροφείου
-Παρασκευή 11.30  Δικαστήρια για την δική της Hurriya

Συλλογικότητα για τον κοινωνικό αναρχισμό 
Mαύρο και Kόκκινο

τών των κινητοποιήσεων οι πρόσφυ-
γες και οι μετανάστες κατέβηκαν μαζικά 
στο δρόμο στη διαδήλωση της 22 Ιού-
λη στη Θεσσαλονίκη σπάζοντας την πο-
λιτική και κοινωνική απομόνωση που 
επιχειρείται να τους επιβληθεί και ανα-
δεικνύοντας την προοπτική των κοινών 
αγώνων ντόπιων και μεταναστών. Αυ-
τή η δυναμική βρίσκει απέναντί της την 
άμεση εκδήλωση της κρατικής επιθετι-
κότητας η οποία εκφράστηκε μέσω της 
σημερινής επιχείρησης.

Ως Αναρχική Πολιτική Οργάνωση, 
έχοντας διοργανώσει την Αναρχική Συ-
νάντηση Αγώνα Ενάντια στα Σύνορα τον 
Πόλεμο και τον Σύγχρονο Ολοκληρω-
τισμό και Αλληλεγγύης σε πρόσφυγες 
και μετανάστες κατά τη διάρκεια του No 
Border Camp, δηλώνουμε την αλληλεγ-
γύη μας στους κατειλημμένους χώρους 

που χτυπήθηκαν από την κρατική κατα-
στολή. Στους συντρόφους και τις συ-
ντρόφισσες, στους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες που στήριξαν τις κινητοποι-
ήσεις με την παρουσία τους και τη δρα-
στηριότητά τους. Αγωνιστική παρουσία 
και  δραστηριότητα που τους έθεσε στο 
στόχαστρο των κατασταλτικών αρχών 
πριν και από τις συγκεκριμένες κινητο-
ποιήσεις γι’ αυτό που αντιπροσωπεύουν 
ως κομμάτι του κόσμου του Αγώνα.

Απέναντι στις κατασταλτικές μεθο-
δεύσεις, η αντίσταση δεν κάμπτεται  και 
δεν υποχωρεί. Μάχεται. Οι σύντροφοι 
και οι συντρόφισσες που κατέλαβαν 
τα γραφεία του Σύριζα στη Θεσσαλονί-
κη μετέδωσαν ήδη το μήνυμα της συ-
νέχειας του αγώνα, το μήνυμα της αλ-
ληλεγγύης που μπορεί και ανατρέπει 
την διασπορά του φόβου και της ηττο-
πάθειας.   Στις κρατικές συμμορίες και 

την καταστολή  αντιτάσσουμε το πεί-
σμα του αγώνα, τη συλλογικοποίηση 
και τη συντροφικότητα. Στον αργό θά-
νατο ενός χρεοκοπημένου συστήματος 
που δεν έχει να προσφέρει παρά το φό-
βο και την εξαθλίωση αντιτάσσουμε την 
οργάνωση του αγώνα για την Κοινωνι-
κή Επανάσταση, για την Αναρχία και τον 
Κομμουνισμό.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 
“ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ”, 
“HURIYHA”, ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΑΓΩΝΑ

  
Αναρχική Πολιτική Οργάνωση 

- Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων-
27 Ιούλη 2016

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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Από τις 10 μέχρι τις 15 Αυγούστου 2016 πραγματοποιή-
θηκε για 10η συνεχή χρονιά η κινητοποίηση ενάντια στα 

φράγματα και την εκτροπή του Αχελώου, στις όχθες του ποτα-
μού, στο χωριό Μεσοχώρα Τρικάλων. Στη φετινή συνάντηση 
πραγματοποιήθηκαν τρεις ανοιχτές εκδηλώσεις στην κεντρική 
πλατεία του χωριού. Μια προβολή κινουμένων σχεδίων για μι-
κρούς και μεγάλους, η  προβολή του ντοκιμαντέρ “οι αγρότες 
του Λάξα” που αναφέρεται στον επιτυχημένο αγώνα ενός ολό-
κληρου χωριού στην Ισλανδία ενάντια στην κατασκευή φράγ-
ματος στον ποταμό Λάξα, καθώς και ένα ακόμα θεατρικό παι-
χνίδι για παιδιά εμπνευσμένο από Ινδιάνικου μύθους. Παράλλη-
λα, ομάδες συντρόφων πραγματοποίησαν περιηγήσεις στη γύ-
ρω περιοχή, τόσο προς τον άνω ρου του ποταμού εξετάζοντας 
από κοντά το επίπεδο της καταστροφής των παρόχθιων δασών 
από την υλοτομική δραστηριότητα και του ποταμού από τις αμ-
μοληψίες, όσο και  στη γειτονική περιοχή της Μεσούντας Άρτας 
με πεζοπορία στο ποτάμι και στο φαράγγι του Φάγγου. Το από-
γευμα του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε παρέμβαση-τοποθέτη-
ση της Αυτόνομης Συνάντησης στη συνέλευση του συλλόγου 
κατακλυζομένων Μεσοχώρας. Το πρωί της Κυριακής 14 Αυ-

γούστου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συγκέντρωση και 
πορεία στο φράγμα της Μεσοχώρας.

H Αυτόνομη Συνάντηση Αγώνα, παρεμβαίνει και δρα όλα αυ-
τά τα χρόνια, τόσο στις πόλεις δραστηριοποίησης των επιμέ-
ρους συλλογικοτήτων που τη συναποτελούν, όσο και στο ίδιο το 
σημείο όπου συντελείται η καταστροφή, μέσα από τη συνάντηση 
και τη ζύμωση μιας ανοιχτής, αντι-ιεραρχικής και αυτοοργανω-
μένης συλλογικής διαδικασίας αγώνα με σαφή πολιτικά χαρα-
κτηριστικά και συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας. Με τον τρόπο 
που διεξάγεται, με τη συμμετοχή αγωνιστών από διαφορετικές 
γωνιές  της χώρας (στη φετινή κινητοποίηση παρευρέθηκαν σύ-
ντροφοι από Αθήνα, Πάτρα, Άρτα, Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα)
και με την παρέμβαση τόσο εκεί που συντελείται η καταστροφή 
όσο και σε διάφορα άλλα σημεία όπου κατά καιρούς δίνονται 
αφορμές, λειτουργεί παραδειγματικά για τον ευρύτερο αγώνα 
προάσπισης της φύσης από την λεηλασία και την καταστροφή 
της, αλλά και συνολικότερα, δείχνοντας το δρόμο της διασύν-
δεσης, της αλληλεγγύης και της αυτοοργάνωσης σε όλους όσοι 
αντιστέκονται στην λεηλασία και την καταστροφή της φύσης και 
των ανθρώπινων κοινωνιών από το κράτος και τον καπιταλισμό.

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, η Αυτόνομη Συνάντηση 
Αγώνα ενάντια στα φράγματα και την εκτροπή του Αχελώου, 
αναφέρει μεταξύ άλλων: “Σήμερα, η καταστροφική για την πε-
ριοχή προοπτική είναι περισσότερο ορατή από τότε που ξεκίνη-
σαν να κατασκευάζονται τα γιγαντιαία Υ/Η φράγματα στις αρχές 
της δεκαετίας του 90’. Η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, 
πλήρως ευθυγραμμισμένη στις νεοφιλελεύθερες αντικοινωνι-
κές πολιτικές λεηλασίας του φυσικού κόσμου και του κόσμου 
της εργασίας, που επέβαλαν όλες οι προηγούμενες κυβερνή-
σεις, η ΕΕ και το ΔΝΤ, στις οποίες εντάσσεται και η ολοκλήρωση 
των Υ/Η έργων και η ιδιωτικοποίηση τους, ολοκλήρωσε τις δι-
αδικασίες αποδέσμευσης του Υ/Η φράγματος Μεσοχώρας από 
το συνολικό έργο της εκτροπής ώστε να λειτουργήσει άμεσα –
το 2017 όπως έχουν εξαγγείλει από τον Οκτώβρη του 2015, 
ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κ. Αγοραστός και ο αντιπρόεδρος 
της ΔΕΗ Γ. Ανδριώτης. Έτσι η ΔΕΗ, η οποία αποτελεί για το κρά-
τος άμεσο στόχο ιδιωτικοποίησης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ έχει εγκρί-
νει κατόπιν εντολής του ΥΠΕΚΑ, τον απαιτούμενο προϋπολογι-
σμό, περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, για την αποπεράτωση του 
Υ/Η φράγματος και του εργοστασίου της Μεσοχώρας καθώς 
και περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ για την καταβολή αποζημι-
ώσεων για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις σπιτιών και κτη-
μάτων των κατοίκων του χωριού. 

Από τη πλευρά μας, ως Αυτόνομη Συνάντηση Αγώνα, μη 
προσδοκώντας τίποτε ουσιαστικό από τους θεσμικούς διαμε-
σολαβητές – χειραγωγούς, και έχοντας βαθιά επίγνωση ότι οι 

Αυτόνομη συνάντηση αγώνα ενάντια στα φράγματα 
και την εκτροπή του ποταμού Αχελώου
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Στη διαδήλωση της Δευτέρας 29 Αυ-
γούστου που καλέστηκε από τη Κατά-

ληψη στέγης προσφύγων και μεταναστών 
Νοταρά 26, μετά την δολοφονική εμπρη-
στική επίθεση που δέχτηκε από παρακρα-
τικούς φασίστες, συμμετείχαν περισσότε-
ροι από 2000 διαδηλωτές ανάμεσά τους 
πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες.

Ο τοπικός συντονισμός Αθήνας της 
Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης κάλε-
σε και συμμετείχε στη διαδήλωση με πα-
νό που έγραφε 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ 
ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 

ΝΟΤΑΡΑ 26, ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΑΓΩΝΑ.
Απέναντι στις κατασταλτικές μεθοδεύ-

σεις και τις φασιστικές επιθέσεις η αντί-
σταση δεν κάμπτεται  και δεν υποχωρεί. 
Στις κρατικές και παρακρατικές συμμο-
ρίες και την καταστολή  αντιτάσσουμε το 
πείσμα του αγώνα, τη συλλογικοποίηση 
και τη συντροφικότητα. Στον αργό θάνα-
το ενός χρεοκοπημένου συστήματος που 

δεν έχει να προσφέρει παρά το φόβο και 
την εξαθλίωση αντιτάσσουμε την οργά-
νωση του αγώνα για την Κοινωνική Επα-
νάσταση, για την Αναρχία και τον Κομμου-
νισμό.

ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΟΠΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Τοπικός Συντονισμός Αθήνας - ΑΠΟ

Ενημέρωση από την πορεία αλληλεγγύης 
στην κατάληψη Νοταρά 26

λογικές ανάθεσης και η εμπιστοσύνη στην αριστερή, όπως και 
σε κάθε άλλη κυβέρνηση, οδηγεί στην παραίτηση και την ήττα 
των κοινωνικών αγώνων, οργανώνουμε από τα κάτω τις αντι-
στάσεις μας και στήνουμε αναχώματα στην επέλαση κράτους 
και κεφαλαίου, με σκοπό να πυκνώσουν οι δεσμοί αλληλεγγύης 
και συντροφικότητας των αγωνιζόμενων και να συντεθούν οι 
αρχές και οι θέσεις τους στην κατεύθυνση μιας συνολικότερης 
επιλογής ρήξης με την εξουσία και τις αντικοινωνικές επιταγές 
της. Και παρά το γεγονός ότι οι τοπικές πρωτοβουλίες είναι ου-
σιαστικές για τη δυναμική και την εξέλιξη του αγώνα, η απουσία 
ή η υποχώρησή τους δεν σημαίνουν και το σταμάτημα του αγώ-
να, ιδίως όταν αυτός δεν αφορά ένα στενά τοπικό περιβαλλο-
ντικό ζήτημα, αλλά ένα κεντρικό πολιτικό ζήτημα.

Αντιλαμβανόμενοι τον ποταμό Aχελώο ως μέρος τού φυσι-
κού κόσμου που λεηλατείται από το κράτος και το κεφάλαιο, 
κοινή συνείδηση όσων βρεθήκαμε από το 2007 στη Μεσοχώ-
ρα ήταν να παρέμβουμε εκεί ακριβώς όπου εξελίσσονται οι κα-
ταστροφικές δραστηριότητες και να συμβάλουμε στην αναζω-
πύρωση του αγώνα ενάντια στα φράγματα και την εκτροπή του 
ποταμού, τις αμμοληψίες και την αποψίλωση των παρόχθιων 
δασών. Αντίθετα με μια λογική που θέλει τον αγώνα είτε να αυ-
τοπεριορίζεται είτε να απομακρύνεται από το σημείο των φραγ-
μάτων και της εκτροπής και εντέλει να αδρανοποιείται, με ολέ-

θριες επιπτώσεις για αυτήν την επιλογή αλλά και αρνητική επί-
δραση στον ευρύτερο αγώνα για την προάσπιση του ποταμού.

Πολλοί κάτοικοι της Μεσοχώρας από το 1990 διάλεξαν τον 
αξιοπρεπή δρόμο της αντίστασης, και είναι στο χέρι τους να τον 
συνεχίσουν και σήμερα. Κόντρα στην τοπική εξουσία (Δημαρ-
χία και Περιφέρεια) και τα συμφέροντα που παίζονται στις πλά-
τες τους για χάρη της ΔΕΗ, του κράτους και των κατασκευαστι-
κών εταιρειών, αλλά και πέρα από θεσμικές και κομματικές λο-
γικές διαφόρων παραγόντων που καλλιεργούν αυταπάτες. Από 
τη μεριά μας, επιζητώντας τη ριζοσπαστικοποίηση, την όξυνση, 
τη γενίκευση και το συντονισμό του κοινωνικού αγώνα από τα 
κάτω, στεκόμαστε αλληλέγγυοι πλάι σε όλους όσοι αγωνίζο-
νται συλλογικά ενάντια στη λεηλασία της φύσης. Και θεωρού-
με την αγωνιστική παρουσία μας στο χώρο όπου διαπράττεται 
το έγκλημα των φραγμάτων και της εκτροπής απαραίτητη και 
χρήσιμη για την εξέλιξη και την ανάπτυξη τόσο του αγώνα για 
την προάσπιση του Αχελώου και των τοπικών κοινωνιών στον 
άνω ρου του, όσο και για την προάσπιση του φυσικού κόσμου 
και της κοινωνίας συνολικότερα”.

Απόσπασμα από το τελευταίο κείμενο της ΑΣΑ 
(Αύγουστος 2016)
για την ενημέρωση: 

αναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος” - μέλος της ΑΠΟ

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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Ανακοίνωση της ΑΠΟ για την εκκένωση του καταυλισμού 
στο λιμάνι του Πειραιά και την καταστολή 
στις κινητοποιήσεις ενάντια στα σύνορα στη Θεσσαλονίκη

Την Πέμπτη 14/7 το Λιμενικό ει-
σέβαλλε στον καταυλισμό προ-

σφύγων και μεταναστών στον Πει-
ραιά και εκκένωσε την Πέτρινη Απο-
θήκη. Ξηλώθηκαν οι σκηνές των 
εκτοπισμένων, καταστράφηκαν τα 
υπάρχοντά τους, ενώ οι κατασταλ-
τικές δυνάμεις ξυλοκόπησαν όσους 
αντιστάθηκαν. Είναι προφανές ότι το 
κράτος και οι μηχανισμοί του χρησι-
μοποιώντας προσχηματικά την έναρ-
ξη της τουριστικής περιόδου στοχεύ-
ουν στην μόνιμη και συνολική εκδίω-
ξη των μεταναστών/στριών και προ-
σφύγων από τα δημόσια και ορατά 
σημεία και στον εγκλεισμό τους στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης για τον 
έλεγχο, την καθυπόταξη και κοινωνι-
κή τους απομόνωση.

Ταυτόχρονα, εξαπολύεται στη 
Θεσσαλονίκη συντονισμένη επίθε-
ση από πρυτάνεις, δήμαρχους, μπά-
τσους και δημοσιογράφους, επιχει-
ρώντας να διαμορφωθεί ένα σκηνι-
κό πίεσης προς τους διαδηλωτές του 
Νo Border Camp, που ξεκίνησε από 
δημόσιες ανακοινώσεις συκοφάντη-
σης και έφτασε μέχρι και σε προσα-
γωγές το πρωί της Πέμπτης έξω από 
τον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχο-
λείο, με στόχο να κάμψουν την αγω-
νιστική απάντηση που πρέπει να δο-
θεί απέναντι στη μαφία του κράτους, 
των αφεντικών και των ΜΚΟ, που 
εξευτελίζουν τη ζωή των προσφύ-
γων και των μεταναστών. Για τους 
ίδιους λόγους υπενθυμίζουμε ότι 
οι μπάτσοι στο στρατόπεδο συγκέ-
ντρωσης της Ξάνθης είχαν χτυπή-
σει έγκλειστους μετανάστες και πρό-
σφυγες που ανταποκρίθηκαν θετικά 
στη συγκέντρωση που είχε πραγμα-
τοποιηθεί πριν 2 μήνες εκεί. Ενάντια 

στις κατασταλτικές μεθοδεύσεις και 
στην τρομολαγνεία, καλούμε όλους 
τους αγωνιζόμενους ανθρώπους να 
σταθούν στο πλευρό των μετανα-
στών και των προσφύγων, να συμ-
μετέχουν στις διαδηλώσεις και τις κι-
νητοποιήσεις αλληλεγγύης. Στέλνου-
με μήνυμα στην κοινωνία να κλείσει 
τα αυτιά της στην κρατική προπαγάν-
δα που στόχο έχει την κοινωνική νο-
μιμοποίηση της κακοποίησης των με-
ταναστών και των προσφύγων κα-
θώς επίσης και την καταστολή των 
αλληλέγγυων αγωνιστών.

Ως  Αναρχική Πολιτική Οργάνω-
ση – Ομοσπονδία συλλογικοτήτων 
καλούμε μέσα από την Αναρχική Συ-
νάντηση Αγώνα ενάντια στα σύνορα, 
τον πόλεμο και τον σύγχρονο ολο-
κληρωτισμό που θα πραγματοποιηθεί 
στη Θεσσαλονίκη 15-24 Ιουλίου, τις 
ημέρες διεξαγωγής του No Border 
Camp,  σε εκδήλωση στις 19 Ιουλί-
ου με θέμα « Ο κόσμος του κράτους 
και των αφεντικών σε απόλυτη χρε-
οκοπία. Ο αγώνας ενάντια στην Ευ-
ρώπη- Φρούριο, τον πόλεμο και τον 
σύγχρονο ολοκληρωτισμό», καθώς 
και στις συγκεντρώσεις στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης σε Παρανέστι 
και Ξάνθη στις 20 Ιουλίου, στη με-
γάλη διαδήλωση της Θεσσαλονίκης 
στις 21 και στην πορεία με στόχο τον 
φράχτη του Έβρου στις 23 του μήνα.

ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

 Αναρχική Πολιτική Οργάνωση 
– Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

Την Πέμπτη 21 Ιούλη διαδηλώσαμε στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης μαζί με χιλιά-

δες πρόσφυγες, μετανάστες και αλληλέγγυ-
ης, διατρανώνοντας διεθνιστικά μηνύματα 
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες, στους εκμεταλλευόμενους και τους 
καταπιεσμένους όλου του κόσμου και ενά-
ντια στα σύνορα, τον πόλεμο και το σύγχρο-
νο ολοκληρωτισμό. Στο αναρχικό μπλοκ που 
συγκροτήθηκε συμμετείχαν και οι σύντρο-
φοι της αναρχική οργάνωσης FAO/IFA από 
τη Σλοβενια και την Κροατια με κοινό πα-
νό που έγραφε “διεθνιστικη αλληλεγγύη σε 
πρόσφυγες και μετανάστες” -FAO/ΑΠΟ.

Η πορεία ξεκίνησε από το Αροστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο και κινήθηκε σε κεντρικούς 
δρόμους (Εγνατία, Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, 
Παραλιακή λεωφόρος). Στο αναρχικό μπλοκ 
που σχηματίστηκε ύστερα από το κάλεσμα της 
Α.Π.Ο. συμμετείχαν περίπου 250-300 άτομα.

Ως αναρχικοί αντιλαμβανόμαστε την αλ-
ληλεγγύη ως σχέση ανάμεσα στους καταπιε-
σμένους και ως πολιτική πράξη αντιπαράθε-
σης με το κράτος και τα αφεντικά. Τα σύνο-
ρα, ο πόλεμος και η επιχείρηση εγκαθίδρυσης 
του σύγχρονου ολοκληρωτισμού είναι ανα-
πόσπαστο κομμάτι ενός κόσμου που βρίσκε-
ται από καιρό πια σε χρεωκοπία, ενός κόσμου 
που δεν έχει να προσφέρει τίποτα στους κα-
ταπιεσμένους και τους εκμεταλλευόμενους.

Μαζί με τα κοινωνικά και ταξικά μας αδέρ-
φια θέλουμε να γκρεμίσουμε αυτό τον χρε-
ωκοπημένο κόσμο και να χτίσουμε στα συ-
ντρίμμια του τον κόσμο της ισότητας και της 
ελευθερίας. Από κοινού όλοι οι εκμεταλλευ-
όμενοι και καταπιεσμένοι αυτού του κόσμου 
να αντισταθούμε στους δολοφονικούς σχεδι-
ασμούς του κράτους και των αφεντικών. Να 
προτάξουμε την κοινωνική και ταξική αυτο-
οργάνωση, τους κοινούς αγώνες ντόπιων και 
μεταναστών ενάντια στη φτώχεια, την εξα-
θλίωση, τον φόβο, τον ρατσισμό και την κρα-
τική και παρακρατική τρομοκρατία. Να προ-
ωθήσουμε τον διαρκή αγώνα για την παγκό-
σμια κοινωνική επανάσταση, την αναρχία και 
τον ελευθεριακό κομμουνισμό.

Το Σάββατο 23 Ιούλη καλούμε στη διαδή-
λωση ενάντια στα σύνορα, στο φράχτη του 
Έβρου.

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση  
– Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Από τη διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη Πανό συντρόφων από Σλοβενία (FAO/IFA)
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΚΑΙ ΞΑΝΘΗ

Την Τετάρτη 20 Ιούλη διαδηλώσαμε 
μαζί με συντρόφους και συντρόφισ-

σες από την Ελλάδα και πολλές χώρες 
της Ευρώπης στα κέντρα κράτησης μετα-
ναστών και προσφύγων στο Παρανέστι 
Δράμας και στην Ξάνθη. Στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης στο Παρανέστι, ισχυρές 
αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει 
κάθε πρόσβαση προς το χώρο και μόνο 
ένας μικρός αριθμός διαδηλωτών κατά-
φερε να μπει στο χώρο και να έρθει σε 
επικοινωνία με τους πρόσφυγες και τους 
μετανάστες, οι οποίοι μετέφεραν πως 
αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα σίτι-
σης και ιατρικής περίθαλψης.

Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ξάν-
θη το οποίο επίσης φυλασσόταν από δι-
μοιρίες ΜΑΤ και ΥΜΕΤ. Στο συγκεκρι-

μένο στρατόπεδο, στις 22 Μάη, μετά το 
τέλος της συγκέντρωσης αλληλεγγύ-
ης αναρχικών, οι μπάτσοι είχαν ξυλοκο-
πήσει όσους μετανάστες και πρόσφυ-
γες ανταποκρίθηκαν θετικά στην κίνη-
ση αυτή, ώστε να διακόψουν τους διαύ-
λους επικοινωνίας των φυλακισμένων 
με το κίνημα αλληλεγγύης και σιωπή νε-
κροταφείου να καλύψει όλες τις αθλιό-
τητες της εξουσίας που συμβαίνουν μέ-
σα στα στρατόπεδα. Η περιφρούρηση 
του μπλοκ της Α.Π.Ο. μαζί με άλλους δι-
αδηλωτές, αφού έφτασε στην είσοδο 
του στρατοπέδου, όπου ήταν παρατεταγ-
μένες οι κατασταλτικές συμμορίες βασα-
νιστών, επιχείρησε να σπάσει τον κλοιό 
και να ανταποδώσει ένα ελάχιστο κομμά-
τι κοινωνικής αντιβίας απέναντι στη γενι-
κευμένη βία του κράτους και των ένστο-

λων φρουρών του. Η διαδήλωση, αφού 
αποχώρησε συντεταγμένα, ανασυγκρο-
τήθηκε και στάθηκε στην άλλη πλευρά 
του στρατοπέδου, φωνάζοντας για ώρα 
συνθήματα αλληλεγγύης καθώς υπήρχε 
ορατή επαφή με τους έγκλειστους.

Αύριο Πέμπτη 21 Ιούλη καλούμε στη 
διαδήλωση αλληλεγγύης σε πρόσφυγες 
και μετανάστες στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης, στις 6 μ.μ. από την Καμάρα.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση 
– Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

Από την πορεία στο Παρανέστι Δράμας Από την παρέμβαση στα Διαβατά Από την παρέμβαση στο Ωραιόκαστρο

Ανακοίνωση της Αναρχικής Συνάντησης Αγώνα για τη λήξη του 10ημέρου κινητοποιήσεων 
αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες και της κατάληψης της Φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ

Όπως αναφέραμε στο πολιτικό κάλεσμα ως Αναρχική Πολιτι-
κή Οργάνωση: «Στο πλαίσιο αυτής της απεύθυνσής μας, τις 

ημέρες διεξαγωγής του NoBorderCamp στη Θεσσαλονίκη (15-
24 Ιούλη 2016), καλούμε σε κινητοποίηση και θα έχουμε την 
πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία ενός χώρου στο Πανεπιστή-
μιο του ΑΠΘ, ενός χώρου ζυμώσεων, συζητήσεων και εκδηλώ-
σεων, συμμετοχής και δημιουργίας δράσεων.»

Σήμερα στις 24 Ιουλίου κλείνει ο κύκλος συζητήσεων εκ-
δηλώσεων και κινητοποιήσεων που καλέσαμε στα πλαίσια της 
Αναρχικής Συνάντησης Αγώνα. Στο κατειλημμένο κτίριο της Φι-
λοσοφικής συναντηθήκαμε με συντρόφους από την Ελλάδα και 
την Ευρώπη, δημιουργήθηκε Βαλκανική συνάντηση (με τη συμ-
μετοχή συντρόφων και συντροφισσών από τη Ρουμανία, την 
Ουγγαρία ,τη Σερβία& την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Βουλγαρία, 
την Ελλάδα) στο πλαίσιο της οποίας ανταλλάχθηκαν εμπειρίες 
και εντοπίστηκαν κοινά σημεία στους αγώνες μας ενάντια στο 
καθεστώς της εκμετάλλευσης και της υποταγής, ενάντια στο φα-
σισμό και το ρατσισμό.

Στα πλαίσια της ΑΣΑ παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδια-
φέρον την εκδήλωση-παρουσίαση της Αναρχικής Ομοσπονδί-

ας από τη Σλοβενία (FAO),διοργανώσαμε εκδήλωση – συζήτη-
ση με θέμα «Ο κόσμος του κράτους και των αφεντικών σε από-
λυτη χρεοκοπία. Ο αγώνας ενάντια στην Ευρώπη- Φρούριο, τον 
πόλεμο και τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό», συμμετείχαμε στις 
κινητοποιήσεις στα στρατόπεδα συγκέντρωσης γύρω από τη 
Θεσσαλονίκη, στις παρεμβάσεις στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης στο Παρανέστι Δράμας και την Ξάνθη, στη μαζική διαδή-
λωση στη Θεσσαλονίκη και στη διαδήλωση ενάντια στον Φρά-
χτη στον Έβρο.

Από τις συγκρούσεις στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Παρανέστι

Συνέχεια στη σελίδα 11
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Το Σάββατο 2 Ιούλη 2016, πραγματο-
ποιήθηκε έξω από την πρεσβεία του 

Μεξικού στην Αθήνα συγκέντρωση – πα-
ρέμβαση αλληλεγγύης στους απεργούς 
του Εθνικού Συντονιστικού Εργαζομένων 
στην Εκπαίδευση (CNTE), στους αγωνιζό-
μενους φοιτητές, στους ιθαγενικούς λα-
ούς και σε όλους όσοι αντιστέκονται στην 
κρατική και καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Στη συγκέντρωση που καλέστηκε 
από τον Τοπικό Συντονισμό της Αναρχι-
κής Πολιτικής Οργάνωσης - Ομοσπον-
δία Συλλογικοτήτων, συμμετείχαν 40 πε-
ρίπου σύντροφοι και συντρόφισσες και 
αναρτήθηκε πανό που έγραφε στα ελλη-
νικά και στα ισπανικά: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΜΕΞΙΚΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ 
ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΑΧΑΚΑ.   
Για περίπου δυο ώρες μοιράστηκαν και 
διαβάστηκαν από τη μικροφωνική κεί-
μενα καταγγελίας του δολοφονικού με-
ξικανικού κράτους και της βάρβαρης κα-
ταστολής που έχει εξαπολύσει κατά των 
αντιστεκόμενων στην εκπαιδευτική με-
ταρρύθμιση, με αποκορύφωμα τη σφα-
γή της 19ης Ιούνη στα οδοφράγματα της 
κοινότητας Nochixtlán της Οαχάκα, και τη 
δολοφονία του αναρχικού Salvador Olmo 

Garcia από την κοινότητα Huajuapan, στη 
πόλη Las Huertas στις 26 Ιούνη.

«Ως αναρχικοί στεκόμαστε αλληλέγγυ-
οι στους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς, 
φοιτητές και φοιτήτριες, τις ιθαγενικές 
κοινότητες και σε όλους όσοι παλεύουν 
ενάντια στην επιχειρούμενη εκπαιδευτική 
αναδιάρθρωση και την κρατική καταστο-
λή. Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες εξεγερμέ-
νους της Οαχάκα που με σθένος, αποφα-
σιστικότητα και πείσμα ορθώνουν ανά-
στημα απέναντι στη δολοφονική κρατι-
κή καταστολή, στήνοντας οδοφράγμα-
τα αντίστασης ενάντια στην επέλαση του 
σύγχρονου ολοκληρωτισμού. Από το Με-
ξικό μέχρι την Τουρκία κι από την Ελλά-
δα μέχρι τις φτωχογειτονιές της Γαλλίας, 
φωνάζουμε στα ταξικά μας αδέρφια πως 
τίποτα δεν έχει τελειώσει και πως κανείς 
καταπιεσμένος δεν είναι μόνος του όσο 
υπάρχει αντίσταση και αγώνας. Για να πά-
ρουμε τις ζωές στα χεριά μας, να αναλά-
βουμε την ευθύνη να ορίσουμε το παρόν 
και το μέλλον, χτίζοντας μια νέα χειραφε-
τημένη κοινωνία με βάση την αξιοπρέ-
πεια, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και 
την αλληλεγγύη στα συντρίμμια του κό-
σμου της εξουσίας, του κράτους και του 

κεφαλαίου.» (απόσπασμα από το κείμε-
νο που μοιράζονταν στη συγκέντρωση).

Δεν ξεχνάμε τους δολοφονημένους 
και εξαφανισμένους αγωνιστές της αγρο-
τικής σχολής της Αγιοτσινάπα στο Γκερ-
ρέρο, που δέχτηκαν επίθεση από την 
αστυνομία και παραστρατιωτικές συμ-
μορίες το Σεπτέμβρη του 2014. Δεν ξε-
χνάμε τον σύντροφο ζαπατίστα Γκαλε-
άνο, δάσκαλο του μικρού ζαπατιστικού 
σχολείου, που δολοφονήθηκε από πα-
ραστρατιωτικούς το Μάη του 2014 στην 
κοινότητα της Ρεαλιδάδ στην Τσιάπας. 
Δεν ξεχνάμε όλους όσοι έδωσαν τη ζωή 
τους στον αγώνα ενάντια στην τυραννία 
κράτους και κεφαλαίου.

Από την Αθήνα, υψώνουμε μια γροθιά 
αντίστασης στέλνοντας σινιάλο αλληλεγ-
γύης στους εξεγερμένους του Μεξικού. 
Όταν χτυπάνε έναν από όλους όσοι αγω-
νίζονται με αξιοπρέπεια και από τα κάτω, 
θα μας βρίσκουν όλους απέναντί τους

Τοπικός Συντονισμός Αθήνας 
της ΑΠΟ - 

Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων
 Αθήνα 8 Ιούλη 2016

Ενημέρωση από τη συγκέντρωση 
στην πρεσβεία του Μεξικού στην Αθήνα
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Ο Ζ. Αμπνταλλά δραστηριοποιήθηκε 
πολιτικά στις αρχές της δεκαετίας 

του 1970, σε νεαρή ακόμα ηλικία, μέ-
σα από τις γραμμές του Λαϊκού Μετώπου 
για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, 
και αργότερα συμμετείχε στην ίδρυση 
της Ένοπλης Επαναστατικής Λιβανέζικης 
Φράξιας. Μέχρι τη σύλληψή του πολέμη-
σε ενάντια στο ισραηλινό κράτος και το 
καθεστώς κατοχής που επέβαλε σε με-
γάλο μέρος των παλαιστινιακών εδα-
φών και στον νότιο Λίβανο. Ήδη, μετά 
τον πόλεμο των έξι ημερών το 1967 και 
τον αραβο-ισραηλινό πόλεμο του 1973, 
το Ισραήλ είχε επεκτείνει την κυριαρχία 
του στην παλαιστινιακή γη, και η αυξανό-
μενη επεκτατικότητά του οδήγησε στην 
εισβολή του στον νότιο Λίβανο αρχικά 
και στην προέλασή του λίγα χρόνια αρ-
γότερα, το 1982, μέχρι την πρωτεύουσα 
Βηρυττό και τη σφαγή χιλιάδων παλαι-
στινίων στη Σάμπρα και τη Σατίλα..

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία και κα-
θώς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες λαμ-
βάνουν χώρα ενέργειες σε βάρος αμε-
ρικανικών και ισρηλινών στόχων στο 
πλαίσιο διεθνοποίησης του αγώνα, ο Ζ. 

Αμπνταλλά θα συλληφθεί το 1984 στη 
Γαλλία κατηγορούμενος για κατοχή πλα-
στών στοιχείων ταυτότητας και θα κα-
ταδικαστεί σε 4 χρόνια φυλάκιση. Κα-
τά τη διάρκεια της κράτησής του, και κά-
τω από την πίεση των αμερικανικών και 
ισραηλινών αρχών, θα δικαστεί εκ νέ-
ου και θα καταδικαστεί σε ισόβια για 
την εκτέλεση ενός αμερικανού στρατι-
ωτικού και ενός ισραηλινού πράκτορα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύχρονης 
φυλάκισής του θα κρατήσει μια συνεπή 
μαχητική και αγωνιστική στάση συμμε-
τέχοντας σε απεργίες πείνας ως ένδειξη 
αλληλεγγύης στους κρατούμενους στα 
λευκά κελιά της Τουρκίας, σε Βάσκους 
και Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατού-
μενους και θα συνεχίσει να μιλά και να 
αγωνίζεται για την απελευθέρωση της 
Παλαιστίνης από την ισραηλινή κατοχή.

Παρά το γεγονός ότι από το 1999 δι-
καιούται την υφ’ όρον αποφυλάκισή του, 
όλες οι αιτήσεις του απορρίπτονται από 
το γαλλικό κράτος που ευθυγραμμίζεται 
με την εκδικητική απαίτηση του κράτους 
των ΗΠΑ και του Ισραήλ να παραμείνει 
φυλακισμένος εξαιτίας της αγωνιστικής 

του στάσης όλα αυτά τα χρόνια.
Στις 24 Οκτώβρη ο Ζ. Αμπνταλλά 

συμπληρώνει 32 χρόνια φυλακισμέ-
νος γιατί στρατεύθηκε με όλες του τις 
δυνάμεις στον δίκαιο αγώνα του παλαι-
στινιακού λαού, γιατί στάθηκε απέναντι 
στην ισραηλινή κατοχή και τα εγκλήμα-
τα που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ 
και οι συμμαχοί του, γιατί   εξακολουθεί 
να μάχεται απέναντι στην εκμετάλλευση 
και την καταπίεση.

Βρισκόμαστε αλληλέγγυοι στο πλευ-
ρό όλων των αγωνιζόμενων σε κάθε 
μεριά του κόσμου, στους  αγώνες των 
καταπιεσμένων για ελευθερία, ισότητα 
και αξιοπρέπεια. Και δεν θα αφήσουμε 
κανέναν αγωνιστή όμηρο στα χέρια του 
κράτους!

“Η ελευθερία, 
είναι η μόνη ανθρώπινη περιπέτεια 
για την οποία αξίζει να παλεύει 
και να ζει κανείς”
Ε. Γκόλντμαν

Αναρχική Συλλογικότητα 
«Κύκλος της Φωτιάς» 

Στο πλαίσιο αυτών των ευρύτερων κινητοποιήσεων αλληλεγ-
γύης σε πρόσφυγες και μετανάστες αποδείχθηκε η σημασία της 
διακριτής αναρχικής πολιτικής παρουσίας και δράσης, αντλήσα-
με χρήσιμα συμπεράσματα για τη φυσιογνωμία και τον χαρακτή-
ρα διεθνών κινητοποιήσεων και συναντηθήκαμε με πρόσφυγες 
και μετανάστες στον κοινό μας αγώνα ενάντια στα Σύνορα, τον 
Πόλεμο και την Ευρώπη-Φρούριο.

Η παρουσία των αγωνιστών και των αγωνιστριών στο δρό-
μο , οι εκδηλώσεις και ο χαρακτήρας του κατειλημμένου χώρου 
της Φιλοσοφικής έδωσε έμπρακτα την απάντηση στη διαρκή πί-
εση του καθεστώτος που, μέσω της προπαγάνδας που μετέδι-
δαν σε καθημερινό επίπεδο τα media, επιχείρησε να στοχοποιή-
σει τον αγώνα αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες , επι-
χείρησε να απομονώσει και να συκοφαντήσει τον αγώνα ενά-
ντια στη δικτατορία του κράτους και του κεφαλαίου,τον σύγχρο-
νο ολοκληρωτισμό.

Αποχωρούμε από το κτίριο της Φιλοσοφικής έχοντας μπρο-
στά μας ανοιχτό το δρόμο για τη συνέχεια της προσπάθειας 
όξυνσης των κοινωνικών και ταξικών αντιστάσεων. Έχοντας 

ως βάση την ακλόνητη πεποίθηση ότι απέναντι στην κρατική 
και καπιταλιστική βαρβαρότητα η μόνη λύση είναι η  οργάνωση 
του αγώνα για την Κοινωνική Επανάσταση, την Αναρχία και τον 
Ελευθεριακό Κομμουνισμό

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση – Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΕΖΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ
ΖΩΡΖ ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ

που βρίσκεται κρατούμενος για 32 χρόνια στις φυλακές του γαλλικού κράτους

Το μπλοκ της Α.Π.Ο. από τη διαδήλωση στον φράχτη του Έβρου

Συνέχεια από τη σελίδα 9
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Το Σάββατο 17/9 η Αναρχική Πολι-
τική Οργάνωση – Ομοσπονδία Συλ-

λογικοτήτων κάλεσε και συμμετείχε στις 
συγκεντώσεις- πορείες που πραγματο-
ποιήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
Πάτρα για τα 3 χρόνια από τη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι. 

Στο Κερατσίνι, πιο συγκεκριμένα, οι 
αναρχικές συλλογικότητες Κύκλος της 
Φωτιάς και Όμικρον 72, κάλεσαν και 
συμμετείχαν στο μπλοκ της Συνέλευσης 
Αναρχικών για την Κοινωνική και Ταξική 
Χειραφέτηση, η οποία καλούσε το από-
γευμα του Σαββάτου στο σημείο της δο-
λοφονίας. Καθόλη τη διάρκεια της συ-
γκέντρωσης και της πορείας μοιραζό-
ταν το σχετικό κείμενο της ΑΠΟ – ΟΣ.  
Το αναρχικό μπλοκ ακολούθησε το ίδιο 
δρομολόγιο με την περσινή χρονιά, και 
κινήθηκε τόσο στους δρόμους της γειτο-
νιάς όσο και σε κεντρικά σημεία, έχοντας 
μια διακριτή παρουσία με αρκετές εκα-
τοντάδες κόσμου να συμμετέχουν και να 
στηρίζουν το μπλοκ. Φωνάζονταν αντι-
φασιστικά και αντικρατικά συνθήματα, 
κάνοντας σαφές πως ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ και 
ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ τη δολοφονία του Π. 
Φύσσα.

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΓΕΝΝΟΥΝ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΣΑΚΙΖΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

  

Το Σάββατο 17/9 πραγματοποιήθη-
κε η καλεσμένη πορεία μνήμης για τη 

δολοφονία του Παύλου Φύσσα, που δέ-
χτηκε επίθεση επίθεση με μαχαίρι από τα 
τάγματα εφόδου της χρυσής αυγής στις 
18 Σεπτέμβρη 2013 στο Κερατσίνι. Η 
πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Γεωρ-
γίου και κινήθηκε στους κεντρικούς δρό-
μους της πόλης. 

Στην πορεία συμμετείχε αρκετός κό-

σμος ενώ στο αναρχικό μπλοκ που συ-
γκροτήθηκε από την αναρχική ομάδα 
“δυσήνιος ίππος”, ύστερα από κατά τό-
πους καλέσματα της Αναρχικής Πολιτι-
κής Οργάνωσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και Πάτρα, συμμετείχαν περίπου 60 άτο-
μα. To πανό έγραφε: 

“ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΝΟΥΝ 
ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ | ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΔΕΝ 
ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ” 
ενώ μοιράστηκαν τα έντυπα της ΑΠΟ “Γη 
και Ελευθερία” στο κέντρο της πόλης.

Δεν ξεχνάμε τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα στις 18 Σεπτέμβρη 2013 
στο Κερατσίνι. Δεν ξεχνάμε τη δολοφο-
νία του Σαχτζάτ Λουκμάν στα Πετράλω-
να. Ούτε το βάναυσο ξυλοδαρμό των αι-
γύπτιων ψαράδων στο Πέραμα και τις 
εκατοντάδες δολοφονικές επιθέσεις σε 
βάρος προσφύγων και μεταναστών που 
πραγματοποιούνται με την κάλυψη ή/και 
τη συνοδεία της αστυνομίας. Δεν ξεχνά-
με τις δεκάδες θρασύδειλες επιθέσεις 
σε καταλήψεις, σε αυτοδιαχειριζόμενους 
χώρους και στέκια γειτονιάς, τις μαχαι-
ριές σε αναρχικούς, αριστερούς και αντι-
φασίστες αγωνιστές.

Να συντρίψουμε τον φασισμό χτίζο-
ντας ένα πλατύ, οριζόντιο και αντιθεσμι-
κό κοινωνικό και ταξικό κίνημα που να 
στοχεύει συνολικά στην ανατροπή του 
συστήματος που τον γεννά.

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΤΣΑΚΙΖΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ

Το Σάββατο 17 Σεπτέμβρη πραγματο-
ποιήθηκε πορεία μνήμης στον δολο-

φονημένο από τη Χρυσή Αυγή, αντιφα-
σίστα Παύλο Φύσσα. Αρχικά 450 άτομα, 
τα οποία άγγιξαν τα 600 ανταποκρίθη-
καν στα καλέσματα αναρχικών, του Αντι-
φασιστικού-Αντιεξουσιαστικού στεκιού 
Κάμενικ, του Αυτόνομου Σχήματος μαθη-
τών Αταξία και της Αναρχικής Πολιτικής 
Οργάνωσης με τους πρώτους να ξεκινάν 
από Καμάρα και τους 2 τελευταίους από 
άγαλμα Βενιζέλου. Η πορεία κινήθηκε 
με παλμό προς τα γραφεία της Χ.Α. ανα-
κόπηκε από κλούβες στο ύψος της Αντι-
γονιδών, συνέχισε από Αγίου Δημητρί-
ου, Ιασωνίδου και έληξε Καμάρα. Φωνά-
χτηκαν συνθήματα όπως ‘ Φασίστες και 
αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω 
το παγκόσμιο προλεταριάτο’, ‘Με τους 
μετανάστες είμαστε μαζί, επαναπροώθη-
ση σε μπάτσους και ναζί’, ‘Ούτε στ’ Ωραι-
όκαστρο ούτε πουθένα, τσακίστε τους 
φασίστες σε κάθε γειτονία’. Η δολοφο-
νία ενός αντιφασίστα απ΄τα καθάρματα 
μιας φασιστικής οργάνωσης μας ενώνει, 
μας οργίζει μα πάνω απ’όλα μας θυμίζει 
τι σημαίνει φασιστική απειλή, απ΄τις γει-
τονιές και τα σχολεία μας, ως τους δρό-
μους και τις καταλήψεις μας. Ο αγώνας 
ενάντια στον φασισμό, είναι αγώνας για 
την ίδια τη ζωή.

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΖΕΙ, 
ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ
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Το Σάββατο, 10 του Σεπτέμβρη, με αφορμή την ημέρα 
έναρξης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πραγμα-

τοποιήθηκε πορεία ενάντια στην κρατική και καπιταλιστική 
βαρβαρότητα, με συμμετοχή και του μπλοκ της Αναρχικής Πο-
λιτικής Οργάνωσης (Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων).. 

Το μπλοκ της Οργάνωσης με συνθήματα όπως ‘Κανένας 
άλλος κόσμος δεν είναι εφικτός, όσο υπάρχει κράτος και κα-
πιταλισμός’, ‘Δεν υπάρχουν έλληνες, δεν υπάρχουν ξένοι, μό-
νο καταπιεστές και καταπιεσμένοι’, ‘Οι μετανάστες είναι αδέλ-
φια ταξικά, στρατόπεδα συγκέντρωσης ποτέ και πουθενά’ , 
‘Φτώχεια, εξαθλίωση και κανιβαλισμός, αυτό είναι το κράτος 
και ο καπιταλισμός’ πορεύτηκε με συντρόφους με ή χωρίς 
χαρτιά, καθ’όλη τη διάρκεια της πορείας.

Φέτος, η μαζικότητα της πορείας ήταν περιορισμένη, από-
δειξη και απόρροια της καταπίεσης και της ύφεσης στις αντι-
στάσεις που αυτή επιφέρει, την πολιτική του διαίρει και βα-
σίλευε που επιτυγχάνει η κυριαρχία για να ισχυροποιήσει τον 
εαυτό της. Μαζί με τους καταπιεσμένους, τους κολασμένους, 
με όσους το κράτος και το κεφάλαιο επιβάλλουν την αορα-
τότητα, προβάλλοντας μια επίφαση ανάπτυξης και προόδου, 
απαντάμε:

“Κοινοί αγώνες ντόπιων-μεταναστών, για αξιοπρέπεια και 
ζωή. Ενάντια στον σύγχρονο ολοκληρωτισμό. Για την Κοινω-
νική Επανάσταση”.

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση –
 Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

ΔΕΘ 2016

Η ολομέτωπη επίθεση του κράτους και 
του κεφαλαίου στην πλειοψηφία της 

κοινωνίας διαμορφώνει το πλαίσιο για 
τη διαρκή επιβολή νέων επαχθέστερων 
όρων εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Η 
σημερινή πολιτική διαχείριση προωθεί 
ακατάπαυστα την επιβολή των όρων αυ-
τών, εναρμονισμένη πλήρως με τη βαρ-
βαρότητα του κράτους και του κεφαλαί-
ου και όσα απορρέουν από αυτήν. 

Από τα συνεχιζόμενα αντικοινωνι-
κά μέτρα, την οικονομική εκμετάλλευση 
και την κοινωνική εξαθλίωση μέχρι την 
όξυνση του πολέμου στην καπιταλιστι-
κή περιφέρεια, την περαιτέρω θωράκιση 
της Ευρώπης-Φρούριο, τις δολοφονίες 
μεταναστών και προσφύγων στα σύνο-
ρα, τον αποκλεισμό τους από το δημόσιο 
πεδίο και τον εγκλεισμό τους σε στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, τα κρατικά και πα-
ρακρατικά χτυπήματα ενάντια στις δο-
μές υποστήριξης προσφύγων και μετα-
ναστών και την ποινικοποίηση της αλλη-
λεγγύης, ο κόσμος του κράτους και του 
καπιταλισμού βρίσκεται σε απόλυτη χρε-
οκοπία μη μπορώντας να υποσχεθεί τί-
ποτα άλλο παρά περισσότερη εξαθλίω-
ση, φτώχεια, καταπίεση, κανιβαλισμό, 
πόλεμο και θάνατο.

Να παλέψουμε ενάντια στην κρατική 
και καπιταλιστική μηχανή που παράγει τη 
φτώχεια, την εξαθλίωση και το θάνατο. 
Να ορθώσουμε συλλογικές αντιστάσεις 

απέναντι στην επέλαση του σύγχρονου 
ολοκληρωτισμού. Να σταθούμε αλλη-
λέγγυοι στους αγώνες των μεταναστών 
και των προσφύγων, να προτάξουμε τη 
σύνδεση των αγώνων όλων των εκμε-
ταλλευόμενων και καταπιεσμένων. Για να 
χτίσουμε μια νέα χειραφετημένη κοινω-
νία με βάση την αξιοπρέπεια, τη δικαιο-
σύνη, την ελευθερία και την αλληλεγγύη 
στα συντρίμμια του κόσμου της εξουσί-
ας, του κράτους και του κεφαλαίου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, 
ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΠΟΡΕΙΑ: 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 17.00 
ΚΑΜΑΡΑ

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση –
 Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΘ
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14 Γη & Ελευθερια

Γεννηθήκαμε και στο Ωραιόκαστρο 
και στην Δαμασκό και στο Κομπά-

νι και στην Τούμπα και κάπου στην Κρι-
μαία ή και μέσα στην Αθήνα και στις δυ-
τικές μητροπόλεις.Μεγαλώσαμε και πή-
γαμε σχολείο με τον Γιάννη, τη Μαρία, 
τον Μοχάμεντ, τον Λοριάν, τον Γιούρι 
και τον Χασάν.

 Τα σύνορα και οι διαφορετικοί τό-
ποι προέλευσης ποτέ δεν μας φόβισαν 
και δεν μας ξεχώρισαν. Αυτό που έβαλε 
γραμμή διαχωριστική ήταν η απέχθεια 
κάποιων μισαλλόδοξων, μικρόνοων αν-
θρωπάριων που φοβήθηκαν μικρά παι-
διά να συνυπάρχουν μαζί μας, που φο-
βήθηκαν το διαφορετικό χρώμα, τη δια-
φορετική γλώσσα. Κενόδοξοι ως είναι, 
αποφάσισαν κι εδώ να μην επιτρέψουν 
στα δικά τους τα παιδιά να φοιτήσουν 
μαζί με παιδιά προσφύγων και μετα-
ναστ(ρι)ών. Διεμήνυσαν ότι, αν συμβεί 
αυτό, θα καταλάβουν το σχολείο. Εκεί, 
λοιπόν, ο φασισμός, ο πηγαίος ρατσι-
σμός είχε ήδη χτυπήσει την πόρτα αυ-
τής της κοινότητας. Εκεί ήταν που δημι-
ουργήθηκε η παραδοχή πως υπάρχουν 
τυχερά και άτυχα παιδιά, ανώτερα και 
κατώτερα, παιδιά που μπορούν να μορ-
φωθούν σε σχολεία και παιδιά που προ-
ορίζονται για μια ζωή σε παραπήγματα, 
παιδιά Ελληνόπουλα και παιδιά που δεν 
ενδιαφέρει τι θα γίνουν, παιδιά προ-
σφύγων και μεταναστών.

Όσοι δεν μίλησαν ποτέ, όσοι τώρα 
βόλεψαν το κορμί τους σε ένα-δυο σπί-
τια και εξοχικά βρήκαν εχθρό, «ξεση-
κώθηκαν» να «διεκδικήσουν». Ποιόν 
εχθρό αισθάνθηκαν; Βρέθηκαν «αυτό-
χθονες» να διακηρύξουν ότι αυτό το μι-
κρό κομμάτι γης κάποιοι άλλοι -οι ίδιοι- 
το έχουν περισσότερο ανάγκη από τα 
προσφυγόπουλα.

Κανείς όμως από αυτούς τους πε-
ρήφανους απογόνους του σιχαμερού 
μισανθρωπισμού δεν σκέφτηκε ότι οι 
απειλές τους και οι αποκλεισμοί τους 
θα τους φέρουν μπροστά σε αυτά που 
διαλαλούν. Κορόϊδεψαν λέγοντας «να 
τους πάρετε σπίτια σας», οι ανόητοι 

όμως δεν μπορούσαν να καταλάβουν 
πόσους και πόσους κατατρεγμένους 
έχουμε φιλοξενήσει στα σπίτια μας σκε-
πτόμενοι κάποτε να είχε βρεθεί κάποιος 
να φιλοξενήσει τους παππούδες μας, 
τους «τουρκόσπορους». Όταν αποκλεί-
εις παιδιά από την εκπαίδευση, από την 
κοινωνική ζωή, την υγεία, την περίθαλ-
ψη, τότε βάζεις γερά θεμέλια στη γκετο-
ποίηση . Εσύ που διαλαλείς ότι δεν χω-
ράμε άλλοι σε αυτή τη χώρα, στις πό-
λεις, στα χωριά μας, στις δουλειές, στα 
σχολεία και στα νοσοκομεία, τότε να ξέ-
ρεις ότι δεν βρίσκεις χώρο στο ανθρώ-
πινο είδος μιας και το μισείς βαθύτα-
τα, δεν βρίσκεις χώρο σε ολάκερη τη γη 
μιας και κάθε σπιθαμή της είναι βαλμέ-
νη τόσο διαφορετικά και αλλιώτικα. Βρί-
σκεις χώρο μόνο στο μίσος, στον φόβο, 
στον φασισμό…

Ο φασισμός δεν είναι απλά ένα πολι-
τικό κίνημα το οποίο στοχεύει στην κα-
τάληψη της εξουσίας και στο να εξυπη-
ρετήσει τα συμφέροντα των αφεντικών, 
στην καθημερινή του έκφανση είναι ο 
εσωτερικός εμφύλιος που έχει εξαπο-
λύσει ο άνθρωπος απέναντι στον ίδιο 
του τον εαυτό, είναι ότι απεχθέστερο 
μπορεί να εκφραστεί είτε ως σκέψη, εί-
τε ως πράξη απέναντι σε αυτόν που κά-
θε φορά στοχοποιείται λόγω της δια-
φορετικότητας (θρησκεία, χρώμα, φυ-
λή) και αποκλίνει από τη μέση κοινω-
νική νόρμα. Είναι μια σειρά μικρών κα-
κουργηματικών σκέψεων και πράξε-
ων που αναπτύσσονται και εκφράζο-
νται μέσα σε συνθήκες φόβου και ανα-
σφάλειας που έχουν κατακλύσει τις ζω-
ές μας και πάντα μεταφέρουν το βάρος 
της ευθύνης στον διπλανό, στον συνά-
δερφό μας στη δουλειά, στον γείτονά 
μας, στον συμφοιτητή μας, στον συμ-
μαθητή μας… όλοι αυτοί φταίνε για να 
μην αποδοθεί η πραγματική ευθύνη σ’ 
αυτούς που ρυθμίζουν την εξέλιξη της 
καθημερινότητας. Σ’ αυτούς που έχουν 
κάνει τη μιζέρια καθημερινή πραγματι-
κότητα. Η κοινωνική καθημερινή έκφρα-
ση του φασισμού εκτείνεται από τη δο-

λοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσ-
σα, του μετανάστη Λουκμαν μέχρι τους 
πυροβολισμούς ενάντια στους εργά-
τες γης στη Μανωλάδα από τους μπρά-
βους εργοδηγούς των ντόπιων τσιφλι-
κάδων. Από τους βασανισμούς των αλι-
εργατών της Μηχανιώνας που ζητού-
σαν τα δεδουλευμένα τους μέχρι τα φα-
σιστικά πογκρόμ στο κέντρο της Αθή-
νας. Από τις στοχευμένες επιθέσεις των 
φασιστών με στολές παραλλαγής απέ-
ναντι σε αγωνιστές εργάτες στο Πέραμα 
μέχρι τις επιθέσεις των κρατικών ταγ-
μάτων εφόδου στις καταλήψεις στέγα-
σης και φιλοξενίας προσφύγων και με-
ταναστών. Όλα αυτά τα «ωραία και κα-
λά» όμως, για να μπορέσουν να συμ-
βούν χρειάζονται εκείνο το κομμάτι της 
κοινωνικής νομιμοποίησης που θα απο-
τελέσει το «μαξιλαράκι» για το κράτος, 
αλλά και για τους παρακρατικούς κύ-
κλους που έρχονται να κάνουν τη βρώ-
μικη δουλειά όπου το κράτος δεν θέλει 
να λερώσει τα χέρια του. Αυτή η ρητορι-
κή του μίσους μπολιάζεται από τους κυ-
ρίαρχους μέσα στην καρδιά των από τα 
κάτω, στις γειτονιές, στο χώρο εργασί-
ας, στα σχολεία. Είναι αναγκαίο, για να 
ολοκληρώσουν την επίθεση τους να δι-
αμορφώσουν συνθήκες κοινωνικού κα-
νιβαλισμού, στρέφοντας τον έναν ενά-
ντια στον άλλον, πιόνια σ’ ένα κυνήγι 
μαγισσών το οποίο καταλήγει να κατα-
στρέψει κάθε ίχνος ελπίδας, κάθε ίχνος 
αγώνα για τη διεκδίκηση της ζωής μας.

Εμείς όμως τασσόμαστε ενάντια στο 
ζόφο και ελπίζουμε και αγωνιζόμα-
στε. Και επειδή αγωνιζόμαστε αγαπά-
με τον άνθρωπο και διαλέγουμε πλευ-
ρά η οποία δεν είναι με την μεριά των 
ισχυρών, αλλά πάντα με την πλευρά των 
στοχοποιημένων, των αδύναμων. Και 
δεν θα ανεχτούμε να βρωμίσει τις γει-
τονιές μας κανένας επίδοξος κυνηγός 
κεφαλών, πόσο μάλλον όταν στοχοποι-
εί παιδιά. Προτάσσουμε τα ιδανικά της 
αλληλεγγύης γι αυτό διαλέξαμε πλευρά, 
γι αυτό και παίρνουμε θέση μη παριστά-
νοντας τους αδιάφορους. Γίναμε αναρ-

Η ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ 
ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΕΓΗ
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Αυτόνομοι χώροι και δράσεις αλληλεγγύης βρίσκονται ξα-
νά υπό επίθεση, αυτή τη φορά αντιμετωπίζουμε εκκενώ-

σεις στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς κάθε είδους κυβέρνηση έχεις 
τις ίδιες απαντήσεις για την αυτοοργανωμένη αντίσταση των αυ-
τόνομων κινημάτων. Πριν ένα μήνα πραγματοποιήθηκε επίθε-
ση στην κατάληψη μας, «Tovarna Rog» στη Λιουμπλιάνα, χθες 
το πρωί άδειασαν τρεις κατειλημένους αυτόνομους χώρους στη 
Θεσσαλονίκη. Η Νίκης, το Ορφανοτροφείο και η Huriya ήταν κα-
ταλήψεις, δύο από τις οποίες ήταν κατειλλημένες από κοινού μα-
ζί με πρόσφυγες και παρανομοποιημένους μετανάστ(ρι)ες, ήταν 
χώροι αυτοοργάνωσης και μία εναλλακτική διαβίωσης απένα-
ντι στις εξευτελιστικές και απάνθρωπες συνθήκες των καταυλι-
σμών της Ευρώπης Φρούριο και της ρατσιστικής της πολιτικής 
των αποκλεισμών.

Μετά το διεθνές No Border Camp και τις δράσεις ενάντια 
στις ρατσιστικές συνοριακές πολιτικές της Ευρώπης, τον πό-
λεμο και την καπιταλιστική εξαθλίωση, που έλαβε χώρα από 
τις 15 μέρι τις 24 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές χτύπη-
σαν τους μόνους χώρους όπου η χειραφέτηση, η αυτοοργάνω-
ση και ο έλεγχος των ζωών μας από μας τους/τις ίδιους/ίδιες 
είναι ακόμη δυνατό να πραγματωθούν. Άσχετα με τον πολιτικό 
χρωματισμό της εκάστοτε κυβέρνησης, όλες τους καταπιέζουν 
βιαία κάθε προσπάθεια μη ιεραρχικής συμμετοχής στην κοινω-
νική ζωή. Σ' αυτή την περίπτωση η εξουσία φοράει τη μάσκα 
του Συριζα. Ο Συριζα είναι η πρώτη κυβέρνηση που καταπα-
τεί το πανεπιστημιακό άσυλο μετά από 30 χρόνια (πέρυσι κατά 
τη διάρκεια μαζικών απεργιών πείνας πολιτικών κρατουμένων, 
αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλλαν κι εκκένωσαν την κατειλλη-
μένη Νομική που είχε κατηληφθεί από αλληλέγγυους/ες). Επί-
σης είναι η πρώτη φορά, από την προηγούμενη κυβέρνηση, που 
επιχειρούνται τέτοιες μαζικήές και βιαίες εκκενώσεις και είναι 
η τρίτη μεγαλύτερη επίθεση κατά των προσφύγων και των με-
ταναστών (οι άλλες δύο ήταν οι βιαίες εκκενώσεις των καταυ-
λισμών στην Ειδομένη και το λιμάνι του Πειραιά, με την τευλευ-
ταία να συμβαίνει 3 μέρες πριν το No Border Camp). Οι πολιτι-
κές λιτότητας και καταστολής του Συριζα εναρμονίζονται μ' αυ-
τές των προκάτοχών τους και των φασιστών. Αυτές είναι οι πο-

τιλιτικές του σύγχρονου ολοκληρωτισμού, δηλαδή της λιτότη-
τας και των αντικοινωνικών μέτρων, της καταστολής των κι-
νημάτων, του κράτους έκτακτης ανάγκης (όπως στη Γαλλία και 
την Τουρκία κι όπως επιχειρήθηκε να επιβληθεί και στη Γερμα-
νία) και των δολοφονικών πολέμων στις καπιταλιστικές περι-
φέρειες που παράγουν την εξαθλίωση κι εξαναγκάζουν τους 
ανθρώπους να γίνουν πρόσφυγες και μετανάστες (όπως συμ-
βαίνει στη Μέση Ανατολή).

Οι βάρβαρες εκκενώσεις της Νίκης, της Huriya (πετάχτηκαν 
εντός του κτηρίου δακρυγόνα παρ' όλου που υπήρχαν μέσα 
παιδιά εκείνη τη στιγμή) και η κατεδάφιση του Ορφανοτροφεί-
ου συνοδεύτηκαν από δεκάδες συλλήψεις (από τους 83 προ-
σαχθέντες οι 74 συλλήφθηκαν με την κατηγορία της «διατάρα-
ξης της κοινωνικής ειρήνης») και την εκτόπιση των προσφύγων 
και των μεταναστών σε κέντρα κράτησης – στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης. Ως απάντηση το αντιεξουσιαστικό κίνημα στη Θεσσα-
λονίκη κατέλαβε ένα κτήριο με σκοπό τη στέγαση προσφύγων 
και μεταναστών.

Ως αυτόνομοι χώροι στη Λιουμπλιάνα καταδικάζουμε κάθε 
επίθεση στους χώρους μας και την καταστολή που λαμβάνει 
χώρα στη Θεσσαλονίκη.

Επίθεση σ' έναν από μας, είναι επίθεση σε όλους μας, η αλ-
ληλεγγύη δε μπορεί ούτε να κατεδαφιστεί, ούτε να εκκενωθεί.

χικοί μιας και η αριστερά των παππού-
δων μας δεν υπάρχει πια, έμεινε από 
αύτη μια στάμπα από την πολυχρησιμο-
ποιημένη καρέκλα του «δημόσιου λει-
τουργού» και μια κατάφαση του συμβι-
βασμού. Γίναμε αναρχικοί όχι γιατί μας 
αρέσει να μας κυνηγούν, αλλά για να 
θυμόμαστε να μην γίνουμε ποτέ κυνη-

γοί. Ούτε κυνηγοί, ούτε θηράματα, ούτε 
αφέντες, ούτε δούλοι…

 
ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΟΠΙΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΙΑ 
ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 

Προσυγκέντρωση Τρίτη 20/9 

στις 17.00 Αγ. Βενιζέλου
Συγκέντρωση στην πλατεία έναντι Δη-
μαρχείου Ωραιοκάστρου στις 18.00

Συλλογικότητα για τον Κοινωνικό 
Αναρχισμό «Μαύρο & Κόκκινο»

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση | 
Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Αλληλεγγύη στις εκκενωμένες καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη
από συντρόφους/ισσες 

από τη Λιουμπλιάνα, Σλοβενία 28/07
Αρκετά με τις εκκενώσεις και την εγκληματοποίηση της αλληλεγγύης!
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Σε μία περίοδο γενικευμένης οικονομι-
κής αλλά και ανθρωπιστικής κρίσης, 

τη στιγμή που καταπατώνται εργατικά δι-
καιώματα και κεκτημένα χρόνων, που μι-
σθοί και συντάξεις μειώνονται με ραγδαί-
ους ρυθμούς ενώ τα ποσοστά της ανερ-
γίας αγγίζουν κόκκινο, που το μεγαλύ-
τερο μέρος του κοινωνικού συνόλου ζει 
στα όρια της φτώχειας και της εξαθλίω-
σης, που χιλιάδες ανθρώπων στοιβάζο-
νται σε κέντρα κράτησης – «φιλοξενίας» 
υπό άθλιες συνθήκες διαβίωσης, η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε συνεργασία 
με τις τράπεζες και πάντα υπό την επιτή-
ρηση των ευρωπαϊκών θεσμών, προχω-
ράει σε πλειστηριασμούς α’ κατοικίας,.

Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το 
γεγονός πως ό,τι δεν κατάφεραν οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις με την υπογρα-
φή των δύο πρώτων μνημονίων, έρχε-
ται τώρα η κυβέρνηση της αριστεράς να 
το πραγματώσει και μάλιστα εν μέσω 
μιας αναντίστοιχης κοινωνικής ειρήνης 
και συναίνεσης.

Δεδομένων των οικονομικών και ερ-
γασιακών συνθηκών που επικρατούν 
στη χώρα και του βιοτικού επιπέδου, 
που όσο πάει και συρρικνώνεται, καθώς 
και του τεράστιο ποσοστού ιδιοκατοίκη-
σης στην ελλάδα, πληρούνται εύκολα 
όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται από 
το νόμο Κατσέλη, ώστε να διευκολυνθεί  
το έργο των τραπεζών και ν’ αρπάξουν 
τα σπίτια του κόσμου.

Η πρώτη απόπειρα πλειστηριασμού α’ 
κατοικίας καταδεικνύει όλη τη χυδαιότη-
τα της κυβέρνησης και του συγκεκριμέ-
νου νόμου, καθώς αφορά άτομο διαγνω-
σμένο με υψηλό ποσοστό αναπηρίας που 
αδυνατεί να εργαστεί. Ωστόσο, αυτό δεν 
μας λέει κάτι, καθώς θεωρούμε τη στέγα-
ση βασική κοινωνική ανάγκη και θα αγω-
νιστούμε για να μη χάσει κανένας άν-
θρωπος το σπίτι του από τις τράπεζες.

Το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία δεν 
είναι ζήτημα πολυτέλειας αλλά βιοτι-
κή ανάγκη. Η πλήρης υποκρισία της  κυ-
βέρνησης κορυφώνεται την στιγμή που 
προβάλλει  το προσωπείο του κοινω-
νικού κράτους, ποινικοποιώντας όμως 
ταυτόχρονα την οικειοποίηση άδειων 
χώρων και σπιτιών. Δεσμεύει την ιδιο-
κτησία του λαού, δημιουργώντας στρα-

τιές αστέγων που θα αναγκαστούν βρι-
σκόμενοι στο δρόμο με τα παιδιά τους 
ή μόνοι να βρουν λύσεις ώστε να καλύ-
ψουν την ανάγκη τους για στέγαση.

Εμείς, ως αναρχικοί/ες αντιλαμβανό-
μαστε την στέγαση σαν αδιαμφισβήτη-
τη κοινωνική και βασική ανάγκη και σε 
όλους αυτούς που θα προσπαθήσουν 
να τη στερήσουν από οποιονδήποτε άν-
θρωπο, έχουμε να πούμε το εξής: Θα 
μας βρείτε απέναντί σας! Δεν θα επιτρέ-
ψουμε να περάσει στα χέρια των τραπε-
ζών κανέναν σπίτι.

Ενάντια σε νέα και παλιά μνημόνια, 
ενάντια σε ντόπια και διεθνή αφεντικά, Να 
διαλύσουμε τον καπιταλισμό και να ξανα-
φτιάξουμε τη ζωή, με βασικά συστατικά 
την κοινωνική αλληλεγγύη, την συνεργα-
σία, την αυτοοργάνωση. Να πάρουμε πί-
σω όλο τον κλεμμένο πλούτο, να δώσου-
με τα εργοστάσια στους εργάτες, οι υπη-
ρεσίες να επιστρέψουν στη δημόσια σφαί-
ρα, στην κοινωνία που θα τις επιτηρεί. Να 
πάρουμε όλο τον εκκλησιαστικό πλούτο 
και να τον χρησιμοποιήσουμε για τις ανά-
γκες μας. Να δώσουμε ζωή στα άδεια σπί-
τια και να πραγματώσουμε την ελεύθερη 
ζωή όπως εμείς την σκεφτόμαστε μέσα σ’ 
αυτά.  Να συντηρήσουμε ο ένας τον άλ-
λον, να μαγειρέψουμε μαζί, για να τους 
ταΐσουμε όλους, να μην αφήσουμε κα-
νένα μισάνθρωπο όν, κανέναν «πολιτικό 
ηγέτη» να μας διχάσει, να συζητάμε όλοι 
μαζί με άμεσο τρόπο, γειτονιά- γειτονιά, 
να γνωριστούμε και να γνωρίσουμε τις 
ανάγκες μας, να βρούμε μαζί τρόπους να 
τις καλύψουμε με δικαιοσύνη και ισότητα. 
Να ποιο είναι το σχέδιο μας. Ένα σχέδιο 

που έχει απομείνει το μοναδικό που δεν 
οδηγεί σε παραπάνω αθλιότητα, σε πόλε-
μο και αιματοχυσίες. Δεν είναι εύκολο και 
θα μας πολεμήσει η οποιαδήποτε κυβέρ-
νηση, η αστυνομία της, ο στρατός της. Αλ-
λά θα νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκιο με 
το μέρος μας, έχουμε την συνείδηση των 
ανθρώπων στην πλευρά μας. Κι αυτό εί-
ναι όλα όσα έχουμε. Και είναι αρκετά.

Καλούμε σε αποκλεισμό του Ειρηνοδι-
κείου Θεσσαλονίκης για να διεκδικήσου-
με ότι δικαιούμαστε, τα σπίτια μας! Καλού-
με όλον τον κόσμο του αγώνα, τις συλλο-
γικότητες, τις συνελεύσεις γειτονιάς, τα 
σωματεία βάσης, τα φοιτητικά σχήματα να 
πορευτούν μαζί μας και κανένα σπίτι να 
μην βρεθεί στα χέρια τραπεζίτη ή όποιου 
άλλου κρατικού μηχανισμού. Όλοι μαζί, 
ντόπιοι και μετανάστες, εργαζόμενοι και 
μη, να αντιπαλέψουμε την λεηλασία των 
ζωών μας και να πάρουμε τη ζωή στα χέ-
ρια μας. Όλοι μαζί για μια κοινωνία ισότη-
τας, αλληλεγγύης, ελευθερίας.
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