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ΚΑΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΕ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ
ΚΑΝΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΔΕ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΔΕ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ
ΚΑΝΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΔΕ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ

ΟΥΤΕ ΣΠΙΘΑΜΗ ΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣΟΥΤΕ ΣΠΙΘΑΜΗ ΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ

Με αφορμή το λεγόμενο “Μακεδονικό ζήτημα”, σύσσωμος ο πατριωτικός, εθνικιστικός, φασιστικός χώρος, 
με την αρωγή του κράτους και τη σύμπραξη μπάτσων, ΜΜΕ και εκκλησίας, διεκδικεί θέση στο δρόμο και την 
καθημερινότητα, επιχειρώντας να επιβάλλει τον εθνικισμό, τον μιλιταρισμό, τη μισαλλοδοξία, ως κυρίαρχα 
περιεχόμενα των κοινωνικών σχέσεων και του δημόσιου λόγου, προς όφελος πάντα των αφεντικών. 
Χαρακτηριστικά, στις 21/1 στη Θεσσαλονίκη, ομάδα φασιστών ορμώμενη από το εθνικιστικό συλλαλητήριο, 
προχωρά σε επίθεση στην αντιεθνικιστική συγκέντρωση που είχε καλεστεί στην Καμάρα, αλλά και στις 
καταλήψεις Ε.Κ.Χ. Σχολείο και Libertatia,  η οποία και καίγεται ολοσχερώς.  Αντίστοιχα, στις 4/2 στο 
συλλαλητήριο της Αθήνας, η ίδια δράκα φασιστών επιτίθεται δύο φορές στον αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο 
ΕΜΠΡΟΣ, με  την περιφρούρηση του χώρου να τους αποκρούει.
Το συνονθύλευμα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ναζί, φασίστες αλλά και όλο το παπαδαριό, τις 
παρακρατικές εφεδρείες κάθε είδους (όπως σύλλογοι απόστρατων αξιωματικών, κλπ), είναι κομμάτι του 
καπιταλιστικού, ιεραρχικού, εξουσιαστικού κόσμου που ως στόχο του δεν έχει τίποτε άλλο παρά την 
διαιώνιση της εκμετάλλευσης, των πολέμων, της λεηλασίας των ζωών μας και του φυσικού κόσμου, την 
υποταγή σε κράτος και κεφάλαιο. Και σε αυτές τις κατευθύνσεις εχθρεύεται ό,τι δεν χωρά στις κυρίαρχες 
κοινωνικές νόρμες. Το διαφορετικό που προσωποποιείται στον/ην ξένο/η, σε όποιον/α έχει “διαφορετική” 
σεξουαλικότητα, σε όποιον/α περισσεύει στο εξουσιαστικό πλαίσιο. Εχθρεύεται τέλος, όσους και όσες 
πολεμούν καθημερινά ενάντια σε όλα τα παραπάνω, ενάντια σε κράτος, κεφάλαιο και κάθε εξουσία, με 
προοπτική την οικοδόμηση ενός κόσμου ισότητας, αλληλεγγύης, ελευθερίας.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ  ΜΕ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ
ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΠΑΤΣΟΙ,ΜΜΕ,ΕΚΚΛΗΣΙΑ,ΝΕΟΝΑΖΙ,ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝΕ ΜΑΖΙ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ,ΚΕΦΑΛΑΙΟ,ΦΑΣΙΣΤΕΣ,ΕΞΟΥΣΙΑ,
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ,ΚΕΦΑΛΑΙΟ,ΦΑΣΙΣΤΕΣ,ΕΞΟΥΣΙΑ,
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ,ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Αντιφασίστριες-ες, αναρχικές-οί, , συντρόφισσες-οικομμουνιστές

ΑΝΤΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΤΙΚΡΑΤΙΚΗ


	Page 1

