
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ  ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ  ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ.

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΜΩΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΥΑΛΑ.

ΚΑΙ ΜΥΑΛΑ  ΠΟΥ ΔΕΝ  ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΕΡΑ,

ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΨΗ.

Με ανακοίνωση της στο διαδίκτυο, στις 20 Σεπτέμβρη 2012, η δημοτική κίνηση «Κοζάνη, 
τόπος να ζεις», παίρνει θέση ενάντια στο ενδεχόμενο συστέγασης των γραφείων της 
με αυτά της χρυσής αυγής στην ίδια πολυκατοικία αλλά και γενικότερα (για δεύτερη 
φορά) ενάντια στην ιδεολογία και τις πρακτικές της εν λόγω φασιστικής οργάνωσης. 
Όμως, στο υστερόγραφό της εν λόγω ανακοίνωσης της η δημοτική κίνηση αναφέρει: 

«Δυστυχώς δεν μπορούμε να μην καταδικάσουμε την πληθώρα συνθημάτων που 
αμαύρωσαν την εικόνα της πλατείας Γιολδάση, την οποία εδώ και δυο χρόνια εθελοντικά 
φροντίζουμε, από διαδηλωτές στη χθεσινή αντιφασιστική πορεία στην πλατεία. Θεωρούμε 
πως τέτοια φαινόμενα όχι μόνο δε συμβάλλουν στην κοινωνική απαξίωση του φασισμού, 
αλλά έχουν συχνά και το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό και ως ένδειξη 
σεβασμού εκ μέρους τους στην προσπάθειά μας για αναβάθμιση του συγκεκριμένου 
χώρου, τους καλούμε το Σάββατο 22/9 να μας βοηθήσουν να την ξαναευπρεπίσουμε.»

Το συγκεκριμένο υστερόγραφο προκαλεί διπλά τον αξιακό μας κόσμο. Και αυτό γιατί 
αρχικά μας ενημερώνει ότι η δημοτική παράταξη θα σβήσει τα συνθήματα (πράγμα που ήδη 
έπραξε) και στη συνέχεια μας καλεί να συμμετέχουμε κι εμείς στο σβήσιμο. Με αυτόν τον 
τρόπο, η «Κοζάνη, τόπος να ζεις» ολισθαίνει προς τον γερασμένο και σάπιο κόσμο που 
υποτίθεται πως αντιμάχεται θεσμικά ως μια άλλη ανεξάρτητη και προοδευτική, δημοτική 
παράταξη. Σαν την τιμωρία του γονιού προς το παιδί και για τον δημόσιο παραδειγματισμό 
του, μας καλεί να επανορθώσουμε, “προκαλώντας” μας να... συμμετέχουμε και εμείς 
στο σβήσιμο των συνθημάτων και με αυτόν τον τρόπο να “επανέλθουμε στην τάξη”. 

Η απόφαση για αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία προς την συγκεκριμένη πλατεία, τα χαρακτηριστικά αυτής 
αλλά και η απόφαση να γραφτούν στους δημόσιους χώρους της πλατείας (τοιχία) αντιφασιστικά συνθήματα 
πάρθηκε την προηγούμενη μέρα από συνέλευση στην οποία συμμετέχουν και στηρίζουν δεκάδες άτομα. Μια 
αμεσοδημοκρατική συνέλευση – πολιτική οντότητα (χωρίς προεδρεία και ιεραρχική δομή) όπου όλοι συμμετέχουμε 
ισότιμα και οι αποφάσεις παίρνονται συλλογικά. Και μια τέτοια συλλογική και δημόσια αντιφασιστική δράση δε 
μπορεί να ακυρώνεται στο όνομα καμίας “αναβάθμισης και ευπρέπειας” και ειδικά δε μάλιστα από κάποιους που έχουν 
τοποθετηθεί δημόσια, ξεκάθαρα και με απόλυτο τρόπο κατά του ανοίγματος γραφείων της χρυσής αυγής στην Κοζάνη.

Ο δρΟμΟς είχε τη 
δίκη τΟυ ίςτΟρία

καπΟίΟς την εγραψε 
ςτΟν τΟίχΟ με 
μπΟγία

ηταν μία λεξη 
μΟναχα ελευθερία

κί υςτερα είπαν πως 
την εγραψαν παίδία

κί υςτερα περαςε Ο 
καίρΟς κί η ίςτΟρία

περαςε ευκΟλα απ’ τη 
μνημη ςτην καρδία

Ο τΟίχΟς εγραφε 
μΟναδίκη ευκαίρία

εντΟς πωλΟυνταί 
παςης φυςεως υλίκα

Καλώς πράττει η «Κοζάνη, τόπος να ζεις» και χρησιμοποιεί την πλατεία Γιολδάση για τις εκδηλώσεις της και 
επιπλέον ακόμη καλύτερα πράττει και φροντίζει την εν λόγω πλατεία. Θα πρέπει όμως να τους υπενθυμίσουμε 
πως ούτε αυλή τους είναι, ούτε έχουν το αποκλειστικό προνόμιο χρήσης και παρέμβασης σε αυτήν. Αποτελεί 
δημόσιο χώρο και ως τέτοιος χωράει -και με το παραπάνω κιόλας- τη γραπτή καταχώριση και υπενθύμιση ενός 
πολιτικού γεγονότος και μηνύματος στην πόλη: ενός πολιτικού μηνύματος που εξέφρασε η αντιφασιστική πορεία 
των 90 ατόμων την Τρίτη 18 Σεπτέμβρη 2012 (με ενδιάμεση στάση εκεί όπου η χρυσή αυγή σχεδιάζει να ανοίξει 
γραφεία) που ξεκάθαρα και έμπρακτα εναντιώνεται στην ύπαρξη γραφείων της εν λόγω οργάνωσης, εντείνοντας  
τον αγώνα για τον de facto αποκλεισμό της μισαλλοδοξίας των ντόπιων νεοναζί από τον φυσικό χώρο της πόλης.

Ως αντιφασίστες και αντιφασίστριες, αλλά και γενικότερα ως πολιτικοποιημένα άτομα με παρουσία στους τοπικούς και 
κοινωνικούς αγώνες και με ξεκάθαρη θέση και στάση απέναντι στον φασισμό, νόμιμο και μη, έμμεσο ή άμεσο, δηλώνουμε 
πως σε καμία περίπτωση δε θα σβήναμε τα αντιφασιστικά συνθήματα που γράφτηκαν στην πλατεία. Και εξηγούμαστε: 



Όμως το γράψιμο πολιτικών συνθημάτων σε ένα τοίχο δεν αποτελεί αισθητική, αλλά πολιτική παρέμβαση. Και το σβήσιμό 
τους αποτελεί απόπειρα φίμωσης της έκφρασης στο δρόμο: το πανάρχαιο, αναντικατάστατο και ουσιαστικότερο πεδίο 
πολιτικής αντιπαράθεσης και αγώνα. Εμείς λοιπόν δεν επιλέγουμε ούτε να καλλωπίσουμε, ούτε να κρύψουμε την ασχήμια 
αυτού του κόσμου στο όνομα κάποιας εικονικής αισθητικής αναβάθμισης. Πόσο μάλλον τη στιγμή που μαίανδροι και 
σβάστικες γυρίζουν απειλητικά πάνω από τα κεφάλια μας… Καλές οι ανακοινώσεις και ο ψηφιακός “πόλεμος σχολίων” 
στο διαδίκτυο, αλλά ας μη γελιόμαστε: ο αγώνας ενάντια στον φασισμό, αλλά και κάθε αγώνας που κατάφερε να 
αναγνωρίζεται ο άνθρωπος ως άνθρωπος και όχι ως δούλος, δε δόθηκε ποτέ με δελτία τύπου και ανακοινώσεις αλλά 
εμπράκτως και στον δρόμο. 

Εκ των υστέρων, και αφού είχαμε αποχωρήσει από την πλ. Γιολδάση, διαπιστώσαμε πως κατά την παραμονή μας στη 
πλατεία, γράφτηκαν δυο συνθήματα σεξιστικού περιεχομένου. Η συνέλευση αντιφασιστών/αντιφασιστριών φυσικά και δεν 
συμφωνεί με τον σεξιστικό χαρακτήρα των συνθημάτων και με το πολιτισμό που αυτά αναπαράγουν. Δεν νιώθουμε όμως 
πως πρέπει να απολογηθούμε για αυτό. Δεν αποτελεί πρόθεση μας να “αστυνομεύουμε” την ώρα που διαδηλώνουμε. Ο 
καθένας ως άτομο ή συμμετέχοντας σε κάποιο οργανωμένο σύνολο ατόμων εκτίθεται και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνος 
για τις πράξεις του. Και τα όποια ζητήματα προκύπτουν με άτομα που ανταποκρίνονται σε δράσεις που οργανώνουμε 
μπορούν να εξαντληθούν αναλυτικά και ψύχραιμα σε δεύτερο χρόνο. 

Επιλέγουμε, όπως κάνουμε πάντα μέχρι τώρα με τον γραπτό μας λόγο, να μην δημοσιοποιήσουμε το παρόν κείμενο σε 
κανένα τοπικό μ.μ.ε. Και για ακόμη μια φορά ευπρόσωπα θα το μοιράσουμε χέρι με χέρι κρατώντας ζωντανό το δρόμο και 
τις αρχές μας και όχι το πληκτρολόγιο και τη διαμεσολάβηση.
Και κάτι τελευταίο. Όποιος μιλά και αναπαράγει την προπαγάνδα των “από πάνω” περί θεωρίας “των άκρων” (είτε 
γιατί τον βολεύει, είτε γιατί έτσι έμαθε),  θα έπρεπε να σκεφτεί ότι το στρατόπεδο των αγωνιζόμενων ανθρώπων που 
μάχεται για μια κοινωνία ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας, δεν εξισώνεται με μια γκρούπα μισάνθρωπων, 
προγονόπληκτων, ανεγκέφαλων τραμπούκων. Αρκετά με τον τρόμο που ταΐζουν τα μ.μ.ε., κεντρικά και τοπικά…
Με την επιφύλαξη να ξαναβρεθούμε στην πλατεία Γιολδάση και για τη διαφάνεια των επιλογών: 

   αντιφασίστες/αντιφασίστριες Κοζάνης

Γυρνάμε την πλάτη μας στον αισθητικό καλλωπισμό μιας (έτσι κι αλλιώς) άσχημης, όπως κάθε τσιμεντούπολη, πόλης. Είναι 
άκρως συντηρητική και επικίνδυνη η λογική των “καθαρών πόλεων” και των “ευπρεπών χώρων”. Αν είναι έτσι γιατί να μη 
σβηστούν όλα τα συνθήματα από τους τοίχους της πόλης; Και γιατί όχι και τα γκράφιτι! Έτσι λοιπόν ονειρεύονται κάποιοι 
την πόλη; Μια νεκρόπολη όπου ο λόγος και η ανάγκη έκφρασης των νέων αλλά και κάθε μη θεσμικής ομάδας δεν χωράει;


