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deditod
Το τελευταίο διάστημα η σούμα έχει ως εξής: συλ-
λήψεις γονέων στη Λαμία για «παραμέληση ανηλί-
κου» επειδή τα παιδιά τους πήγαν να κάνουν
κατάληψη στο σχολείο τους, ξυλοδαρμός μαθητή
γυμνασίου και προσαγωγές «ύποπτων για κατά-
ληψη» μαθητών στο Χολαργό, επίσκεψη κωλάδικου
σε δημοτικό (!!!) στο Κερατσίνι για τη σύλληψη μα-
θητή που ενοχλούσε συμμαθητή.

Για την καούρα που έχει πιάσει την ελληνική αστυ-
νομία με τα σχολεία έχουμε ξαναμιλήσει αλλά ας
πούμε δυο λόγια συνοπτικά: καθώς η κρίση βαθαίνει
σπρώχνοντας όλο και περισσότερους στην εξα-
θλίωση, κάθε ζήτημα «απειθαρχίας» μέσα σε μια κοι-
νωνία που μοιάζει με καζάνι που βράζει θα
διευθετείται αποκλειστικά με τη βία των αστυνομι-
κών μηχανισμών. Συγκεκριμένα και όσον αφορά τα
σχολεία, ο πειθαρχικός τους ρόλος θα επικρατεί του
πάλαι ποτέ παιδαγωγικού, σα να λέμε ότι το κάγκελο
δεν θα κλειδαμπαρώνεται για καταλήψεις αλλά θα
πρέπει να κρατάει τους νεαρούς και τις νεαρές πει-
θαρχημένους μπροστά στη μαυρίλα που θα αντιμε-

τωπίζουν. Οι ίδιοι οι μπάτσοι καταλαβαίνοντας πολύ
καλά ότι είναι η εποχή τους και σα σκουπίδια που
πάντα ήταν, θα αποθρασύνονται όλο και περισσό-
τερο έχοντας τις πλάτες των πολιτικών τους προ-
ϊσταμένων στο υπουργείο δημόσιας τάξης. Τέτοιο
παράδειγμα είναι οι σφαίρες που έπεσαν έξω απ’ τα
λύκεια της Καισαριανής σε προσπάθεια κατάληψης
για το οποίο μιλήσαμε στο προηγούμενο τεύχος.

Τον ρόλο του ρουφιάνου της αστυνομίας σε αυτό
το κρίσιμο έργο της θα κληθούν να παίξουν οι κα-
θηγητές και οι διευθυντές, διάφοροι από τους οποί-
ους έχουν ήδη μακρόχρονη κλίση προς τον φασισμό
(βλέπε και διπλανή σελίδα). Εκεί που το δημοσιοϋ-
παλληλίκι σήμαινε μισό χρόνο δουλειά και μισθό χι-
λιατρακοσακάτι, ξαφνικά οι παιδαγωγοί έρχονται
αντιμέτωποι με την ουσία του κράτους που τόσα
χρόνια τους τάιζε. Αν θέλουν να διατηρηθούν λοι-
πόν μέσα στην κρίση θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν
με τις αστυνομικές επιταγές. Πόσοι είναι διατεθει-
μένοι να τα βάλουν με τους ρουφιάνους συναδέλ-
φους τους;



Και μιας και μιλήσαμε για ρουφιάνους της αστυνομίας ορίστε και ένα
γλαφυρό παράδειγμα. Ο αξιότιμος κ. Μόνιος ήταν διευθυντής λυκείου
στο Παγκράτι (μπορεί να ‘ναι ακόμα). Η εποχή ήταν πριν μερικά

χρόνια, οπότε το ίδιο σκατά με τώρα. Ο κ. Μόνιος απείλησε τους μαθητές
του με επίσκεψη από σκληρούς χρυσαυγίτες σε περίπτωση που τολμήσουν
να κάνουν κατάληψη. Διάφοροι γνωστοί άγνωστοι αντιφασίστες λοιπόν,
τον περίμεναν υπομονετικά ένα κρύο πρωινό και κάτι γιαούρτια κατέληξαν
στα μούτρα του ρουφιάνου διευθυντή με την υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούνε
σπίτι του. Έτσι εξελίσσεται ο πόλεμος χαμηλής έντασης στις γειτονιές της
μητρόπολης. Και καθόλου σπάνια οι φασίστες τρώνε τα πακέτα που τους
αντιστοιχούν�

ΤΑ ΚΑΡΕ
ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
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Η αστυνομία κοντά στον πολίτη

Έπεσε λέει το facebook στο Los Angeles και οι χρήστες
πανικόβλητοι άρχισαν να καλούν την αστυνομία για βοή-
θεια(!). Τότε ο άρχηγός της αστυνομίας, τους παρακά-
λεσε μέσω twitter να μην τους ενοχλούν γιατί έχουν
σοβαρότερες υποθέσεις. 
Από ό,τι φαίνεται οι μπάτσοι του LA στηρίζουν twitter.Ευ-
τυχώς το fb έμεινε κάτω μόνο για 20 λεπτά. Φανταζόμα-
στε ότι άμα δεν συνδέονταν γρήγορα οι λοσαντζελέοι θα
παίρνανε δραστικά μέτρα βγαίνοντας για διαμαρτυρία με
μάσκες τύπου Anonymous. 

Θέση στην εντατική, για κάθε ρατσιστή 
(προσεχώς και στο σινεμά)
Η ταινία του Κούτρα «Ξενία», με πρωταγωνι-
στή «δεύτερης γενιάς» Αλβανό και ομοφυ-
λόφιλο πιτσιρικά, πρέπει να προκάλεσε
κάμποσα εγκεφαλικά και καρδιακά σε ρατσι-
στές και μικροαστούς. Πάντα τέτοια!



 
 

  
 

 
Θέση στην εντατική, για κάθε ρατσιστή 
(προσεχώς και στο σινεμά)

Εξαρτημένο κράτος, και καλά!

Για δες πώς τα φέρνει ο καιρός και ο “δικός μας” Δημή-
τρης Αβραμόπουλος από υπουργός εθνικής άμυνας ανε-
λίχθηκε σε επίτροπο της ΕΕ για θέματα μετανάστευσης.
Αυτό, κατά κύριο λόγο, σημαίνει πως θα αποφασίζει πόσα
λεφτά χρειάζεται να πάρει το ελληνικό κράτος από την
ΕΕ για την διαχείριση των μεταναστών εργατών και τη
φύλαξη των συνόρων. Σα να λέμε Γιάννης κερνάει, Γιάν-
νης πίνει. 
Συν τοις άλλοις, από την πρώτη του κιόλας δήλωση μας
έδειξε την πολιτική στρατηγική για την μετανάστευση
λέγοντας πως: “κράτηση μεταναστών πάνω από 18 μήνες
απαγορεύεται... Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι εγκλημα-
τίες, αλλά μετά το 18μηνό τους πρέπει να “μπουν μέσα
στην παραγωγή””
Τόσο καιρό οι αριστεροί μας έχουν πρήξει ότι δεν υπάρ-
χει κράτος και μεταναστευτική πολιτική. Από ό,τι φαίνε-
ται υπάρχει και παραυπάρχει και ξέρει πολύ καλά τι
κάνει...

Mafia wars

Έχουμε παρατηρήσει πως η κόντρα με-
ταξύ Μαρινάκη-Μελισανίδη έχει οξυνθεί
τον τελευταίο καιρό, παρότι είμαστε μα-
κριά από τον τελικό του κυπέλλου. Ο
πρώτος κατηγορεί τον δεύτερο για έμ-
πορο όπλων και ο δεύτερος με την σειρά
του αποδίδει στον πρώτο ένα καράβι γε-
μάτο ηρωίνη. Και εμείς που νομίζαμε ότι
εμπορεύονται τσίχλες και ζαχαρωτά.

No justice, no peace

Αθωώθηκε ο μπάτσος που πυροβόλησε και
σκότωσε το νεαρό μαύρο στο Μιζούρι το κα-
λοκαίρι. Οι δικαστές τελικά δεν πείθονται  από
τα  tweet και τα post στο facebook. Οι συγκρού-
σεις όμως που γίνονται καθημερινά από τη
μαύρη νεολαία μοιάζουν λίγο να τους ενο-
χλούν. Πάλι καλά δεν είναι όλοι φίλοι των
μπάτσων όπως οι φεϊσμπουκάκιδες στο LA. 

Δώσε και 
μένα μπάρμπα!



 

 

 

 

 

pseftiko, alli mia ipouli

sas to leme na to kserete!

se auto to chat kanenas 

tous apopseis,
na perasoun tis anthellinikes 
prospatheia twn antifadwn 

auto to chat einai profanws 
oloi sumfonoun. Opote
entos thematos kai sxedon 
anthrwpina, oloi vriskontai
sunomilites tous sxedon 
oloi ferontai stous 
den vrizei kanenan,
se auto to chat kanenas 
Opos tha paratirisate,
Prosoxi anagnwstes!
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katantisan_aidia: Καλησπέρα, μένω απέναντι από
έναν καταυλισμό Ρομά και ήθελα να εκφράσω τον
προβληματισμό μου. Κάθε μέρα γίνονται εδώ
σκούπες και άλλες επιχειρήσεις κι εγώ δεν αντέχω
πια, πρέπει κάπου να το πω: δεν πάει άλλο αυτή η
κατάσταση, δεν είναι δυνατόν να τους βλέπουμε
κάθε μέρα κάτω απ' τα σπίτια μας, εγώ κι η παρέα
μου έχουμε αηδιάσει.

οpatriotisgeitonassou: Φυσικά και δεν έχεις άδικο
νεαρέ! Η κατάσταση είναι πράγματι ανυπόφορη, οι
τσιγγάνοι έχουνε για τα καλά διαταράξει την ησυ-
χία και την ευημερία της περιοχής και οι κάτοικοι
είμαστε στο σύνολο μας αγανακτισμένοι. Κλοπές,
φασαρία, ασχήμια... Είναι καιρός να επιβληθεί η
νομιμότητα στιβαρά, αλλιώς τα πράγματα κινδυ-
νεύουν να ξεφύγουν!

katantisan_aidia: Ποιοι τσιγγάνοι βρε βλάκα; Εγώ
για τους μπάτσους λέω! Αν ξαναβγώ στις οχτώ το
πρωί να πάω σχολείο και τους πετύχω πάλι να μα-
σουλάνε τυρόπιτες ενώ οι συνάδελφοι τους κά-
νουνε λίμπα τον καταυλισμό θα ξεράσω. Δεν μας
φτάνατε ένα κάρο μαλάκες να στριγγλίζετε όλοι
μέρα για το “πρόβλημα των τσιγγάνων” τώρα απο-
κτήσατε και αστυνομική συνόδεια. Τι διάολο συμ-
βαίνει τέλος πάντων με την πάρτη σας; 

οpatriotisgeitonassou: Τώρα είναι τρόπος αυτός;
Εμείς σε αγαστή συνεργασία με την δημοτική
αρχή προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ένα επί-
πεδο διαβίωσης για τους κατοίκους της γειτονιάς
την οποία έχουν υποβαθμίσει πιθανώς ανεπανόρ-

θωτα αυτοί οι εγκληματίες κι εσύ απαντάς
με βρισιές; Πες μου τώρα σε ποιον δρόμο
μένεις να βρω τους γονείς σου και να τους πω
να σε βάλουν στη θέση σου!

makriakiagapimenos-metousgeitones: Εντάξει δεν
είναι ανάγκη το μόνο πράγμα που ακούει κανείς να
είναι οι ηλιθιότητες που ξεστομίζουν τέτοιοι τύποι,
οπότε μιας και υπάρχει ενδιαφέρον θα πω κι εγώ
μια γνώμη να βρίσκεται. Ο λόγος για τον οποίο γί-
νεται τόσος ντόρος για τους καταυλισμούς των
Ρομά, είναι ότι γύρω τους παίζουνε φράγκα να
φάνε κι οι κότες. Κι αυτό ακριβώς κάνουν τα
όρνια: έχουνε όλοι πέσει με νύχια και με δόντια
πάνω στους Ρομά προσπαθώντας να ικανοποιήσει
ο καθένας τα δικά του συμφέροντα. Προσπαθών-
τας να αποκομίσουν μικρά και μεγάλα ωφέλη πα-
τώντας στο λαιμό ενός από τα πιο υποτιμημένα
τμήματα της εργατικής τάξης. Τώρα ίσως και να
φαίνονται ακίνδυνοι επειδή δεν βουτάνε τη
γλώσσα στο μυαλό πριν πουν πράγματα όπως “θα
τα πω στους γονείς σου” και γελάει ο ντουνιάς
ολόκληρος. Όμως δεν είναι καθόλου: είναι ρατσι-
στές και φασίστες με όλη την έννοια των λέξεων!

katantisan_aidia: Πες κι άλλα ρε φίλε, γιατί εδώ
έχει ζουμί η υπόθεση. Το 'χα παρατηρήσει κι εγώ
δηλαδή πως όλοι αυτοί που ξαφνικά νοιαστήκανε
για την “ποιότητα της ζωής στη γειτονιά” έχουνε
διάφορα κοινά. Να, για παράδειγμα είναι όλοι τους
φίλοι με τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας μας,
πρώτο και καλύτερο στην πατριωτική μαλακία.

ΠΟΔΙ ΣΤΟΥΣ ΡΑΤ  
ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΙ ΧΩΡ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

makriakiagapimenos-metousgeitones: Ε άμα
έχεις πιάσει αυτό, δεν έχει και πολλά να προ-
σθέσω. Το 'πα και πριν: κανένας δεν είναι απλά

λάτρης της καθαρότητας του ελληνικού έθνους
και της ειρηνικής προαστιακής ζωής που συνο-
δεύει κάθε εθνικά καθαρή κοινότητα. Όλοι αυτοί
οι κρετίνοι έχουν και κάτι ακόμα κοινό μεταξύ
τους. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, σκο-
πεύουν να κερδίσουν διάφορα πράγματα από την
υποτίμηση των Ρομά. Οι ιδιοκτήτες φροντίζουνε
να μένουν τα νοίκια τους ψηλά, οι δημοτικοί πα-
ράγοντες να ρέουν προς το μέρος τους κονδύλια
και πάει λέγοντας. Κι ακόμα κι αν όλοι αυτοί τσα-
κώνονται που και που μεταξύ τους στην πραγμα-
τικότητα δεν έχουν την παραμικρή διαφορά.
Είναι ατομικιστικά καθάρματα, τελεία και παύλα.
Ωστόσο είναι ένα πράγμα στο οποίο συμφωνούν
πάντα: πρέπει πάση θυσιά να διατηρήσουν την
κοινωνική θέση που εξασφάλισαν για τον εαυτό
τους τις τελευταίες δεκαετίες κάνοντας αυτό
που ξέρουν καλύτερα: να πατούν πάνω στο λαιμό
των μεταναστών εργατών και των Ρομά. Γι' αυτό
και είναι όλοι μαζί τόσο καλοί φίλοι εκείνου του
μηχανισμού που έχει με πάθος αφιερωθεί στην
πειθάρχηση και στην υποτίμηση του πάτου της
εργατικής τάξης, της ελληνικής αστυνομίας.

katantisan_aidia: Οπότε γι' αυτό πότε βγαίνουν οι
μεν και λένε να φύγουν οι Ρομά, πότε οι δε και
λένε να μείνουν. Όμως ό,τι και να λέγεται,
έχουμε τους μπάτσους κάτω απ' το σπίτι μας να
σφίγγονται και να πουλάνε δυσκολία. 

makriakiagapimenos-metousgeitones: Κι όσο
αφήνουμε τους γείτονες μας να κάνουνε ρατσι-

στικά κυρήγματα ανενόχλητοι δεν πρόκειται να
φύγουν. Γιατί βλέπεις, η αστυνομία δεν είναι
σκέτα κορμιά φουσκωμένα με κρεατίνες, μυαλά
ποτισμένα με ηλιθιότητα και γκάνια. Είναι και
σχέσεις με τη γειτονιά, είναι φιλίες με τους ιδιο-
κτήτες και τους μαγαζάτορες, είναι συνεργασία
με τους δημάρχους και τους παρατρεχάμενους
τους, είναι κολλητιλίκια με τους ντόπιους ναζί. Το
μισό κομμάτι είναι οι ίδιοι οι μπάτσοι, το άλλο
μισό είναι όλοι εκείνοι οι ρουφιάνοι που έχουν
βαλθεί να κάνουνε τις γειτονιές μας νεκροτα-
φεία. Και πρόσεξε: αυτά τα σχέδια δεν έχουνε
στο στόχαστρο μονάχα τους Ρομά και τους μετα-
νάστες. Όχι, οι ίδιοι τύποι που τα έχουνε βάλει
με τα πιο υποτιμημένα τμήματα της εργατικής
τάξης θέλουνε να απαγορεύσουν και την δικιά
μας ύπαρξη στην πόλη. Είναι αυτοί που θέλουν
τους τοίχους καθαρούς, τις πλατείες άδειες και
όλους εμάς να παπαγαλίζουμε τον πατριωτικό
βόθρο. 

opatriotisgeitonassou: Αισθάνομαι ότι είσαι κι
εσύ περίοικος και έχετε βαλθεί να μου επιτε-
θείτε. Αλλά όταν μάθω τις διευθύνσεις θα δείτε
τι θα γίνει!

katantisan_aidia: δεν είπαμε ρε βλάκα; γελάει ο
κόσμος με αυτά που λες! Κοίτα τη δουλειά σου
τώρα γιατί μπορεί και να πέσει στην αντίληψη μας
η δική σου διεύθυνση κι εμείς να ξέρεις, δεν θα
καλέσουμε συνέλευση γονέων και κηδεμόνων
για να σ' αρχίσουμε στις ροχάλες!

 ΤΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
  ΡΟΣ, ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΡΟΜΑ
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α) η τρόικα του 1941 που ήρθε παρέα με τους Γερμανούς για να επιβάλει
μνημόνια.
β) καραβανάδες από τη χούντα του Παπαδόπουλου που μόλις έβγαλαν
διάταγμα να κουρεύουν τους νεαρούς μαλλιάδες στα σχολεία.
γ) δεν γνωρίζω/δεν απαντώ (δεν θα μου την κάτσετε αυτή τη φορά αντι-
φάδες)

Απάντηση: Εννοείται ότι οι δύο πρώτες απαντήσεις είναι λάθος. Συγχα-
ρητήρια στον καχύποπτο τύπο ή την τύπισσα που διάλεξε τη γ απάντηση.
Η δυσπιστία για τα πάντα είναι το πρώτο βήμα για να γίνεις σωστός αν-
τιφά.
Λοιπόν, αυτοί οι αυστηροί τύποι που ζέχνουν κακία και θάνατο είναι η κυ-
βέρνηση Τσολάκογλου και στη φωτό μόλις ορκίστηκε τέτοια τον Απρίλιο
του 1941, δύο ημέρες μετά την κατάληψη της Αθήνας από τους Γερμα-
νούς. Στα βιβλία της Ιστορίας συναντάμε αυτά τα καθάρματα απλά και
μόνο ως «συνεργάτες των Γερμανών», «προδότες» και άλλα τέτοια κοι-
νότοπα. Όσοι όμως το ψάξουν λίγο παραπάνω (ένα δεύτερο βήμα για να
γίνεις σωστός αντιφά: ψάχτο γενικώς παραπάνω) θα ανακαλύψουν ότι

αυτά τα καθάρματα είναι οι υπ΄αριθμόν ένα μαυραγορίτες της Κατοχής.
Για παράδειγμα, ο τύπος με το κοστούμι και τη θανάσιμη σοβαρότητα
(δεξιά στη φωτό) λέγεται Πλάτωνας Χατζημιχάλης και έχει μόλις διοριστεί
υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Έναν χρόνο αργότερα, το 1942, «εξαναγ-
κάστηκε σε παραίτηση» γιατί βούτηξε, παρέα με άλλο υπουργό, 2.500 τό-
νους λάδι που οι Γερμανοί το προόριζαν για την αντιμετώπιση της πείνας
στην Αθήνα. Το λάδι αυτό το διοχέτευσαν οι υπουργοί στη μαύρη αγορά.
Για δες πρωτοβουλίες που έπαιρναν οι έλληνες πολιτικοί! Βέβαια, αυτό
είναι απλώς και μόνο ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Γενικότερα, ολόκληρο
το ελληνικό κατοχικό κράτος, με πρόσχημα την καταπολέμηση της μαύ-
ρης αγοράς, έγινε ένα κανονικότατο κράτος-μαφία: έλεγχε και οργάνωνε
τη μαύρη αγορά και είχε τεράστια συμβολή στον θάνατο από πείνα εκα-
τοντάδων χιλιάδων εργατών και εργατριών στην Αθήνα. Άρα στην πείνα
το 1941 έπαιξαν σημαντικό ρόλο οι έλληνες αξιωματούχοι. Η ιστορία όπως
διδάσκεται στις μέρες μας ρίχνει σκόπιμα το φταίξιμο για την πείνα απο-
κλειστικά στους Γερμανούς. Ο στόχος προφανής: να αθωωθούν τα καθάρ-
ματα αυτού του τόπου που πλούτισαν πάνω στη φτώχεια και τη μάχη για
επιβίωση των υπολοίπων.

Ποιοι είναι πάλι τούτοι;
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Τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει αρχίσει η ελληνική κοι-
νωνία να εξοικειώνεται όλο και πιο πολύ με την φι-

γούρα του τρομοκράτη τζιχαντιστή μουσουλμάνου.
Τέτοιες ρητορικές έρχονται να στηρίξουν ιδεολογικά
απ’ την μία την κλιμακώμενη σύγκρουση κρατών στην
Μέση Ανατολή και απ την άλλη έναν όλο και πιο σφυ-
χτό αστυνομικό τρόπο διαχείρισης που θέλουν να επι-
βάλουν τα αφεντικά για τους μετανάστες εργάτες. Γι’
αυτό η μοτοδιαδήλωση που έκανε το Antifa Kallithea
στο μοσχάτο στις 8/11, με αφορμή επίθεση φασιστών
στο Ελληνοαραβικό Κέντρο, μας άρεσε πολύ. Και
επειδή ήταν και γαμώ τις φάσεις η μοτοδιαδήλωση, και
για το περιεχόμενο της. Και μιας και λέγαμε πριν ότι
είναι ανάγκη να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, οι σύν-
τροφοι απ’ την καλλιθέα λένε για να ακούσει ο κάθε
μπατσορατσιστοπατριωτομαλάκας «Σε Μοσχάτο και
Καλλιθέα ρατσιστικές μαλακίες κομμένες». Πάντα τέ-
τοια!

Στις 18/10 διαδηλώσαμε στα Πετράλωνα με σκοπό να
κάνουμε γνωστό τον τρόπο μας να βλέπουμε τα

στρατόπεδα συγκέντρωσης και τις απολήξεις τους
μέσα στην μητρόπολη. Πήγαμε και περάσαμε μπροστά
απ το μαγαζί του Τζιρώνη -ενός τύπου που προμηθεύει
με υλικά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και έχει καθα-
ρίσει 250.000 ευρώ απ’ αυτή τη δουλειά- για να κατα-
δείξουμε πως αυτοί που έχουν συμφέρον από την
ύπαρξη των στρατοπέδων συγκέντρωσης είναι δίπλα
μας, είναι αφεντικά, τα αφεντικά μας. Και όσο συνεχί-
ζεται η διαδικασία μαφιοζοποίησης της ελληνικής κοι-
νωνίας τόσο αυτού του είδους αφεντικά θα
πληθαίνουν. Τόσο οι κοινωνίες μας θα είναι κοινωνίες
οργανωμένες γύρω από την λειτουργία των στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης. Και είναι άλλο τόσο ανάγκη να μην
κάνουμε τα στραβά μάτια.
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22/
Το Σάββατο 22 Νοέμβρη κατε     

λανδρίου. Μαζί με τον πυρή    
ενάντια στην ιδιότυπη συμμαχία   
και δημοτικών αρχών που έχουν     
τες Ρομά. Ήταν μια διαδήλωση     
κόπου που σήμαινε η προετοιμασ    
αφισών και μοίρασμα εκατοντάδ      
ρης περιοχής- όσο λόγω του περ     
ζήτημα όχι με όρους αριστερής    
αλλά με όρους ταξικού μίσους γ     
μαζευτεί απέναντί τους. 

Αυτή η διαδήλωση ήταν επιτυ     
συσπειρώσει καμιά λαοθάλασ     

τοντάδες συντρόφων και συντρο    
στα τσαντισμένα όσο και φοβισ    
που συναντήσαμε στο δρόμο μα       
καθάρματα έχουν τα σπίτια και τ     
τρόπος που κατεβήκαμε στο δρό       
τελούν μια αφορμή να αναθαρρ      
λουφάξουν οι εχθροί. 

Φωνάζαμε μεταξύ άλλων «κα    
της» και «το πρόβλημα είστε    

θέλαμε οι ενδιαφερόμενοι να το   
όπως πάντα πιασμένοι σε αλυσίδ      
λους και κυρίως στους εχθρού     
ενάντια στο ρατσισμό ανεξαρτήτ     
διάπλασης και έτσι θα κάνουμε κ       
αλλού. Όσες φορές χρειαστεί.
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2/11
    βήκαμε στους δρόμους του Χα-

    ήνα antifa xalandri διαδηλώσαμε
    ρατσιστών ιδιοκτητών, μπάτσων

     βάλει στο μάτι τους Χαλανδριώ-
     «δύσκολη». Όχι τόσο λόγω του

    σία της –αφισοκόλληση χιλιάδων
   ων flyers σε σχολεία της ευρύτε-

     ριεχομένου της. Μιλήσαμε για το
    ς φιλανθρωπίας για τους Ρομά,

     για τους καννίβαλους που έχουν
   

    υχημένη. Όχι γιατί κατάφερε να
  σσα – διαδηλώσαμε μερικές εκα-

   οφισσών. Η επιτυχία συνοψίζεται
    σμένα βλέμματα των ρατσιστών
    ας – τους δρόμους που αυτά τα

     τα μαγαζιά τους. Καταφέραμε ο
    όμο και αυτά που είπαμε να απο-
    ρήσουν οι φίλοι και, κυρίως, να

   

   αλύτερα κοπρίτης παρά ιδιοκτή-
    ε εσείς ξεφτίλες ρατσιστές» και

    ο ακούσουν καλά. Διαδηλώσαμε
    δες. Θέλαμε να δείξουμε, σε φί-
    ς, τη συλλογική μας συμφωνία

   ως φύλου, ηλικίας και σωματικής
     αι στο μέλλον.  Στο Χαλάνδρι και

   



  

            

  

   

     

 

   

     

     

Antifa noise...

 
 

 
 

    
      

  
     

   

  
           

 

 Το δικό σου κοντινό στρατόπεδο συγκέντρωσης

Τα τελευταία χρόνια πολύ χρήµα περνάει από τα χέρια του υπουργείου δηµοσίας τάξης για την κατασκευή και λειτουργία των νέων στρατοπέδων συγκέν-

τρωσης των µεταναστών εργατών. Το χρήµα αυτό µεταφέρεται σε µια σειρά από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΜΚΟ που αναλαµβάνουν την ανέγερση, συντή-

ρηση και σίτιση αυτών των χώρων. Τα χρήµατα αυτά αποτελούν µια σπάνια ροή κρατικών χρηµάτων προς την ιδιωτική οικονοµία, και φυσικά τα καρπώνονται

οι διάφοροι φίλοι της αστυνοµίας που ανακαλύπτουν µε χαρά το επικερδές αυτής της φιλίας. Έτσι, σταδιακά, µια σειρά από τέτοια αφεντικά εµφανίζονται

µέσα στις πόλεις και τις γειτονιές µας, κουβαλώντας την αντίστοιχη ηθική και αισθητική, οδηγώντας σε έναν µετασχηµατισµό των ταξικών σχέσεων των κοι-

νωνιών µας. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης τελικά δεν βρίσκονται κάπου “µακριά” αλλά είναι διάχυτα µέσα στον πολεοδοµικό ιστό. 

Στις 18/10 µια µικρή διαδήλωση πέρασε από τους δρόµους των Πε-
τραλώνων και κατευθύνθηκε προς το κατάστηµα του κύριου Τζιρώνη. Το
εν λόγω κατάστηµα εξωτερικά µπορεί να µοιάζει “µικρό” εκ πρώτης
όψεως, κρύβει όµως πολύ περισσότερα από όσα φαίνονται. Τον τελευταίο
χρόνο έχει κάνει τζίρο πάνω από 200.000 ευρώ, πλουτίζοντας από το
χρήµα που κυλάει από το υπουργείο δηµοσίας τάξης προς µια σειρά αν-
τίστοιχων επιχειρήσεων, για τη συνεισφορά τους στο χτίσιµο και τη συν-
τήρηση των στρατοπέδων συγκέντρωσης των µεταναστών εργατών. Η
επιχείρηση του κυρίου Τζιρώνη, και ο ίδιος φυσικά, πλουτίζει από την
χωρίς λόγο φυλάκιση των µεταναστών. Με άλλα λόγια, αυτό το κατά τα
φαινόµενα µικρό κατάστηµα, αποτελεί την ελάχιστα ορατή άκρη της µε-
τατροπής της κοινωνίας µας σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Την ελάχι-
στα ορατή άκρη ενός δικτύου αντίστοιχων τέτοιων επιχειρήσεων που τα
τελευταία χρόνια κατακλύζουν τις πόλεις µας. Η διαδήλωση στα Πετράλωνα είναι η πρώτη από µια σειρά αντίστοι-
χων διαδηλώσεων. Σκοπός µας είναι περάσουµε και από άλλες τέτοιες
επιχειρήσεις και ΜΚΟ που µετατρέπουν την φιλία τους µε την αστυνοµία
σε µια ιδιαίτερα επικερδή σχέση. Μέσα από αυτήν την πρακτική σκο-
πεύουµε να αναδείξουµε την υλικότητα των σχέσεων που οδήγησαν στη
δηµιουργία των στρατοπέδων συγκέντρωσης των µεταναστών και να κά-
νουµε ορατή τη διάχυση αυτών των, µπατσικών, σχέσεων στις γειτονιές και
τις δουλειές µας.

Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ως το παρελθόν και το µέλλον της Ελλάδας
Τα τελευταία χρόνια το κράτος έχει προχωρήσει στην ίδρυση µιας

σειράς στρατοπέδων συγκέντρωσης, στην Αθήνα αλλά και σε αρκετές µε-
γάλες πόλεις, για να “φιλοξενήσει” τους µετανάστες εργάτες, αλλά όχι
µόνο -µιας και ήδη έχουν δεχτεί πιλοτικά τις “υπηρεσίες” τους µια σειρά
ανθρώπων χαρακτηρισµένων ως “αντικοινωνικών”: άστεγοι, ναρκοµανείς,
εκδιδόµενες...

Τα στρατόπεδα αυτά αποτελούν ένα µόνο µέρος από την διαρκή κα-

ταδίωξη των µεταναστών εργατών που σκοπό έχει την υποβάθµισή τους,
µέσω της τεχνητής παρανοµοποίησής τους, και άρα την ευκολότερη εκ-
µετάλλευσή τους από τα ελληνικά αφεντικά. Μέσα από ένα µυστήριο νο-
µικό καθεστώς και σε συνεργασία µε το διαρκές αστυνοµικό πογκρόµ
στους δρόµους της Αθήνας, και όχι µόνο, ένα σηµαντικό κοµµάτι των µε-
ταναστών εργατών έχει περάσει µέσα από τους φράκτες τους. Όχι ακόµα
τόσοι ώστε να βρεθούν όλοι µέσα, αλλά αρκετοί ώστε να πάρει το µή-
νυµα ο κάθε εργαζόµενος πως “σε αυτή τη χώρα που έµπλεξαν, να κάνουν
ότι τους λένε χωρίς πολλά πολλά”.Οι χώροι αυτοί που άνοιξαν πριν µερικά χρόνια δεν ήρθαν από το
πουθενά, αλλά είναι η τελευταία κρατική λέξη στους σχεδιασµούς της υπο-
βάθµισης των µεταναστών, είναι µια διαδικασία η οποία πρώτα στοίβαξε
ανθρώπους για µήνες µέσα στα κρατητήρια των αστυνοµικών τµηµάτων
και µετά µετέτρεψε όπως όπως την κάθε επαρχιώτικη στάνη σε χώρο “φι-
λοξενίας” και “υποδοχής” µεταναστών εργατών. Αυτά τα αυτοσχέδια
στρατόπεδα συγκέντρωσης των µεταναστών εµφανίστηκαν στην Ελλάδα
από την πρώτη στιγµή έλευσης των µεταναστών εργατών στις αρχές της
δεκαετίας του '90 και αποτελούσαν εξαρχής µέρος των κρατικών σχεδια-
σµών. 

Αν κάτι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια δεν είναι η ανακάλυψη της ση-
µασίας της φυλάκισης των µεταναστών από τη µεριά του κράτους, αλλά η
ποσοτική γιγάντωση του δικτύου, όπως και το όµορφο και ζεστό χρήµα
που ρέει από την ΕΕ για την οργάνωση των στρατοπέδων συγκέντρωσης
κάτω από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Έχει περάσει ανεπιστρεπτί η πε-
ρίοδος που ο κάθε τσιφλικάς θα καλλιεργούσε µε σκοπό την ευρωπαϊκή
επιδότηση. Αυτή έδωσε τη θέση της στην ευρωπαϊκή επιδότηση της κάθε
υπηρεσίας φύλαξης, catering και συντήρησης των στρατοπέδων συγκέν-
τρωσης. Και η Ευρώπη από την µεριά της πληρώνει...: από το 2007 ως σή-
µερα έχει εγκριθεί το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 374
εκατοµµυρίων. Σαράντα τέσσερα (44) εκατοµµύρια µεταφέρονται κάθε
χρόνο από τα ταµεία της ΕΕ στην Ελλάδα για την συντήρηση των στρα-
τοπέδων συγκέντρωσης. Όταν λέµε στην Ελλάδα εννοούµε κατευθείαν
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Αφίσα και προκήρυξη

που κυκλοφόρησαν στους

δρόμους της πόλης από
 τη

συνέλευση autonome antifa

9ο τεύχος εντύπου δρόμ
ου 

από το antifa kallithe
a

Περισσότερα αντιφασιστικά κείμενα
θα βρείτε στο antifascripta.net

Παλιότερα τεύχη του antifa base
στο autonomeantifa77.wordpress.com


