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Η πολιτική αφίσα υπήρξε πάντοτε ένα μέσο ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας. Άλλοτε με λόγο αναλυτικό και 

πληροφοριακό, άλλοτε μεταφέροντας σύντομα, μεστά και άμεσα πολιτικά μηνύματα, άλλοτε με καλέσματα σε 

αλληλεγγύη και έμπρακτες διαμαρτυρίες. Άλλες φορές, αφήνοντας την ίδια την εικόνα να μιλήσει, μια αφίσα μπορεί να 

σοκάρει και να αμφισβητήσει τις κυρίαρχες σχέσεις και την κυρίαρχη αισθητική διεκδικώντας την ελευθερία στην ίδια 

την έκφραση και τη φαντασία. Σε οποιαδήποτε μορφή της η πολιτική αφίσα αναδείχθηκε στην Ελλάδα -ιδίως από τη 

μεταπολίτευση κι έπειτα- σε ένα σύνηθες και απαραίτητο προπαγανδιστικό εργαλείο για κάθε πολιτική, συνδικαλιστική ή 

κοινωνική  συλλογικότητα. Ανάμεσα στην ολιγαρχία των διαφημιστικών και των προεκλογικών πανηγυριών η αυτόνομη 

πολιτική αφίσα ξεπηδούσε με σκοπό όχι το κέρδος ή την υστεροφημία κάποιου ηγέτη αλλά τη διεκδίκηση ενός δημόσιου 

τόπου και αδιαμεσολάβητου τρόπου συλλογικής έκφρασης και ενημέρωσης.  

Η εύρεση, αρχειοθέτηση και διατήρηση των αφισών παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες. Τη χρονολόγησή τους για 

παράδειγμα, δυσχεραίνει η σύνδεση τους με την εκάστοτε συγκυρία και ο αναγκαστικά εφήμερος χαρακτήρας τους. 

Ωστόσο, η αφίσα ως μέσο, μπορεί σίγουρα να αποτελέσει μια χρήσιμη ιστορική πηγή, έναν καμβά πάνω στον οποίο 

εγγράφονται οι ανάγκες, τα αιτήματα και ο προσανατολισμός του κινήματος για κοινωνική και πολιτική απελευθέρωση 

σε κάθε περίοδο. Κυρίως όμως εγγράφεται αυτή η αναγκαία για εμάς συνέχεια. Η συνέχεια των αντιστάσεων και των 

προσπαθειών των από κάτω που μπορεί να έχουν τις δυνατές και ασθενείς στιγμές τους, μπορεί να καταστέλλονται, να 

λησμονιούνται αλλά είναι πεισματικά παρούσες. Αυτή λοιπόν τη συνέχεια έχουμε ως στόχο να παρουσιάσουμε σε αυτό 

το διήμερο μέσα από την έκθεση αφισών που κολλήθηκαν στους τοίχους των πόλεων όπου ζούμε, εργαζόμαστε και 

δρούμε πολιτικά.  

Η σημερινή εκδήλωση, πέρα από τις αρχικές της επιδιώξεις, επωμίζεται «άθελά» της έναν ακόμη ρόλο στο θέατρο του 

παραλόγου των ημερών. Υπό το φως της δίωξης ατόμων για αφισοκόλληση στην Ξάνθη, έρχεται να επισημάνει στους 

υποστηρικτές μιας «καθαρής» και «ήσυχης» πόλης - απ΄όπου κι αν προέρχονται!!- ότι η ηθική απονομιμοποίηση αυτής 

της αυτονόητης μέχρι σήμερα πολιτικής πρακτικής και η επιλεκτική, κατά γράμμα, εφαρμογή του νόμου αποτελεί μια 

ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Μια εχθρική πολιτική επιλογή απέναντι στο περιεχόμενο των αφισών που «διώκονται» και 

την υπαρκτή δυνατότητα όξυνσης του κοινωνικού και ταξικού ανταγωνισμού που αυτό υπαινίσσεται.  

 

Το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης αποτελείται από πολιτικές αφίσες του αριστερού, αναρχικού, αυτόνομου και 

αντιεξουσιαστικού χώρου που τυπώθηκαν και/ή κολλήθηκαν από τοπικές πολιτικές ομάδες στις πόλεις της Καβάλας, της 

Ξάνθης, της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης. Μέρος της έκθεσης καλύπτουν αφίσες που κυκλοφόρησαν 

πανελλαδικά και με τη συνεργασία τοπικών ομάδων ή έπειτα από ατομική πρωτοβουλία. Η περίοδος που καλύπτει έχει 

ως αφετηρία τη δεκαετία του ’80 και φτάνει μέχρι στις μέρες μας. 

Θα ήταν παράλειψή μας αν δεν αναφέρουμε ότι η έκθεση αυτή θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί χωρίς την 

συνδρομή φίλων και συντρόφων οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν το προσωπικό τους αρχείο και βοήθησαν στην 

τεκμηρίωσή του. Νιώθουμε λοιπόν την ανάγκη να ευχαριστήσουμε βαθιά και συντροφικά γι αυτήν τους την προσφορά 

τον Μανώλη, τον Τάκη, τον Στέφανο, τον Παναγιώτη, τον Κωνσταντίνο, τον Αλέξανδρο, τον Σταύρο, τον Βασίλη καθώς 

και το Αυτόνομο Στέκι Ξάνθης, το Xanadu και τις πολιτικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε αυτό. 


