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edito
Αρκετό καιρό πριν «ξεσπάσει» η κρίση είχαμε συνηθίσει 
στην ιδέα ότι η δουλειά είναι γενικώς μια συνθήκη όπου 
έχεις έναν μισθό για να τα βγάζεις πέρα, ένσημα και ασφά-
λιση για όταν αρρωστήσεις εσύ και τα παιδιά σου και σύ-
νταξη για όταν γεράσεις. Αυτή λοιπόν η ιδέα περνούσε για 
φυσική σταθερά όλου του κόσμου. Όμως παράλληλα, για 
μια μεγάλη μάζα εργατών και εργατριών τίποτα από τα 
παραπάνω δεν ήταν εγγυημένο. Οι μετανάστες εργάτες 
για παράδειγμα σε τούτη τη χώρα, δούλευαν στα όρια της 
επιβίωσης, ασφάλιση για όταν αρρώσταιναν αυτοί και τα 
παιδιά τους συνήθως δεν υπήρχε και όσο για τη σύνταξη, 
ήταν απλά αδιανόητη. Ξεζούμισμα μέχρι θανάτου προβλε-
πόταν γι’ αυτούς, με μπόνους μια κρατική πολιτική που δεν 
τους έδινε χαρτιά, βαφτίζοντάς τους παράνομους. Τα ίδια 
βέβαια ισχύουν και τώρα.
Η ύπαρξη σε παγκόσμια κλίμακα ενός τεράστιου πληθυ-
σμού εργατών και εργατριών που δεν έχουν δικαιώματα και 
ζουν σε συνθήκες οριακής επιβίωσης ήταν πάντα κεντρική 
για τα αφεντικά. Με άλλα λόγια, η σκλαβιά, που θέλαμε να 
τη βλέπουμε μόνο στην Αφρική ή στις περιοχές του λεγό-
μενου τρίτου κόσμου, είναι ο βασικός τρόπος που λει-

τουργεί ο καπιταλισμός σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. 
Γίαυτό και πρέπει να θυμόμαστε πως η επίθεση που ξεδιπλώνεται 
σήμερα στους μισθούς και τις ζωές μας, ήταν η κύρια συνθήκη στην 
οποία δούλευαν επί χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες άντρες και γυναί-
κες. Τώρα τη βλέπουμε μπροστά μας, μέσα στις πόλεις μας, να 
εφορμά στο σύνολο της εργατικής τάξης. 
 Η μοίρα ντόπιων και ξένων εργατών είναι κοινή· να μια συνεί-
δηση ζωτική για το μέλλον μας. Οι Πακιστανοί, οι Αλβανοί, οι 
Βουλγάρες, οι Νιγηριανές είναι τα χίλια δυο πρόσωπα της ερ-
γατικής τάξης. Γίαυτό και όποιος φασίστας, ρατσιστής, νοικοκυ-
ραίος επιτίθεται εναντίον τους, φορώντας τους διάφορα προσωπεία 
–του «εγκληματία», του «απολίτιστου», της «οπισθοδρομικής» κ.ά.-, 
είναι ή τουλάχιστον συμπεριφέρεται σαν μικρό ή μεγάλο αφεντικό. 
Και όσο για κείνους που σήμερα γκρινιάζουν πως «δουλεύουμε σαν 
Πακιστανοί», αυτοί βολεύονταν τόσα χρόνια με τις ιεραρχήσεις στο 
εσωτερικό της εργατικής τάξης, ένιωθαν ασφαλείς και πριμοδοτη-
μένοι που «δεν είναι Αλβανοί». Γίαυτό και αμολάνε λυσσαλέα τις 
ρατσιστικές μαλακίες σαν τελευταία σανίδα σωτήριας, σαν ύστατη 
επίκληση της εποχής εκείνης όπου υποτιμημένοι εργάτες ήταν κά-
ποιοι άλλοι και κάπου μακριά. Γίαυτό κι εμείς φωνάζουμε στις antifa 
πορείες «πίσω ξεφτίλες μικροαστοί, είμαστε όλοι Αλβανοί». 

έκδοση της αντιφασιστικής συνέλευσης
AUTONOME ANTIFA 

για ηλεκτρονική επικοινωνία
autonome.antifa@yahoo.com



edito
«Ήμασταν στην πλατεία Καραϊσκάκη, κάτω εκεί, Φαβιέρου, και ήρθαν να μας διώξου-

νε οι αστυνομικοί και κόψαμε μια ακακία εμείς, και χτυπάγαμε τους αστυνομικούς με 

το ξύλο. Και φύγαν, λέει, και είπαν: Αμάν! Όταν θε να ́ ναι οι οικοδόμοι σ΄απεργία, δεν 

ξανάρχονται οι αστυνομικοί να μας χτυπήσουν. Μετά παέναμε στο υπουργείο, δεν μας 

ενόχλαε κανένας. Παέναμ  ́τη διαμαρτυρία μας κανονικά».

«Δεν έφυγε κανείς από τη θέση του, δεν υποχώρησε από τη θέση του, δημιούργησε 

μια διάθεση επιθετική πια. Ε, αυτό έληξε σαν πανηγύρι μετά. Λέγοντας πανηγύρι, εί-

ναι αυτό το ξέσπασμα. Το από καιρό, από χρόνια καταπίεσης, προσβολών απέναντι 

στο μπάτσο. Κι εκείνη τη στιγμή ένιωθες ότι μπορείς τελικά να τ’ αναπληρώσεις».

Αυτοί που λένε τα παραπάνω λόγια είναι οικοδόμοι. Θυμούνται την απεργία που έκα-

ναν την 1 Δεκέμβρη του 1960 στην Αθήνα. Η οικοδομή την περίοδο εκείνη ήταν σαν 

άσυλο για κάθε κατατρεγμένο του ελληνικού φασιστικού κράτους. Παρά τις αντιξοό-

τητες της εποχής και δίχως εργατοπατέρες να τους κάνουν πλάτες, οι οικοδόμοι εί-
χαν αιτήματα, αποφασιστικότητα και συνείδηση όχι μόνο της δύναμής τους αλλά 
και της φύσης του αντιπάλου. Εκείνη τη μέρα ξήλωσαν πεζοδρόμια κι έστησαν οδο-

φράγματα απέναντι σε μια αστυνομία που τους αντιμετώπισε με αύρες και περίστρο-

φα. Μάλιστα, είναι σε τούτη την απεργιακή διαδήλωση που οι μπάτσοι έκαναν για 

πρώτη φορά χρήση δακρυγόνων. Απ’ ό,τι φαίνεται τα δακρυγόνα δεν στάθηκαν και 

τόσο αποτελεσματικά μιας και την επόμενη μέρα το πρωτοσέλιδο της φιλοκυβερ-

νητικής εφημερίδας «Καθημερινή» έγραφε: «Με άρτιαν οργάνωσιν, αναπτύξαντες 

πρωτοφανή μαχητικότητα, οι κομμουνισταί προεκάλεσαν χθες αιματηράς ταραχάς 

εις Αθήνας». Αυτό θα πει respect!

τa καρέ 
της mνήμης

1960



Όπου ακούς πολλά λεφτά, 
περίμενε και Μ.Κ.Ο.

Από τότε που οι πρώτοι μετανάστες-εργάτες πάτησαν το πόδι 

τους σ’ αυτόν τον τόπο, τη μακρινή δεκαετία του ’90, εξελίσ-

σεται μια καθημερινή υποτίμηση της εργασίας και της ζωής 

τους. Η υποτίμηση αυτή ξεκινά από την τεχνητή απαγόρευσή 

τους από το κράτος, περνάει από τις νάρκες και τα βυθισμένα 

καΐκια στα σύνορα για να εξαργυρωθεί τελικά στα κολόμπαρα, 

τις οικοδομές, τις μικρές και μεγάλες μανωλάδες ανά την επι-

κράτεια. Περιττό να πούμε πως 

αυτή είναι μια διαδικασία αρκε-

τά επικερδής για όλους τους 

εμπλεκόμενους εκτός φυσικά 

από τους ίδιους τους μετανά-

στες. Βέβαια, δεν φτάνουν όλα 

αυτά. Η εκμετάλλευση και το 

κέρδος που βγαίνει από αυ-

τούς πρέπει να σχετίζεται με 

όλες τις πτυχές της ζωής, ακόμα και την ίδια την ύπαρξή τους.

 Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζονται και οι Μ.Κ.Ο. Η Μ.Κ.Ο.  

“Γιατροί του Κόσμου” διατηρεί ένα ξενώνα που φιλοξενεί με-

τανάστες. Από αυτά που διαβάσαμε καταλαβαίνουμε πως η 

συνθήκη στην οποία μένουν εκεί δεν είναι ακριβώς αυτή της 

φιλοξενίας, αλλά μας παραπέμπει πιο πολύ σε ένα “λάιτ” 

στρατόπεδο συγκέντρωσης με ταμπέλα φιλανθρωπίας. 

Εκεί, λέει, δεν έχει ζεστό νερό για όλους και το βράδυ οι με-

τανάστες τρώνε μισή τυρόπιτα. Ακόμα λέγεται πως δεν τους 

επιτρέπουν να λένε τα παράπονά τους σε κανέναν άλλο εκτός 
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Αναπόφευκτες συγκρίσεις  

Δεν νομίζουμε να έχει κανείς ξεχάσει με τι σθένος το αντι-

φασιστικό κράτος πάλεψε το τέρας του ναζισμού! Μια πάλη 

που εκτός από την φυλάκιση των χρυσαυγιτών περιελάμ-

βανε και ένα λιγότερο φαντασμαγορικό αλλά ίσως περισ-

σότερο σημαντικό μέρος. Αυτό της εκκαθάρισης στο εσω-

τερικό της ελληνικής αστυνομίας ή αλλιώς την αποπομπή 

υψηλόβαθμων μπάτσων από τα πόστα τους λόγω διαπλο-

κής τους με το οργανωμένο έγκλημα. 

 Το ενδιαφέρον με την κατάσταση αυτή είναι το πώς διάφο-

ροι που τότε έπλεκαν το εγκώμιο της καλής δημοκρατίας 

Οι κάτοικοι των Μεγάρων, όπως κάθε ρατσιστής και ιδιο-

κτήτης ακινήτου που σέβεται τον εαυτό του, θέλουν καιρό 

τώρα να διώξουν τον καταυλισμό των Ρομά που βρίσκε-

ται στην περιοχή. Πρόσφατα, λοιπόν, υπήρχε πρόταση να 

τους πάνε σε κάτι βουνά, μην τους υποβαθμίζουν και την 

πόλη. Το “αστείο” είναι πως στο άκουσμα της πρότασης 

αυτής οι κάτοικοι διαφώνησαν και ταράχτηκαν αφού άμα 

είναι στα βουνά, δεν θα μπορούν να τους αστυνομεύουν.

Άβυσσος η ψυχή του μικροαστού. 

Του μικροαστού η ιδεολογία 
δυο μέρη έχει ασφάλεια 
και δυο ιδιοκτησία 

από το προσωπικό της Μ.Κ.Ο., και υπονοείται πως σε διαφο-

ρετική περίπτωση θα τους διώξουν.

 Πείτε μας καχύποπτους αλλά δεν μας ψήνουν πολύ οι φι-

λανθρωπικές προθέσεις τέτοιων οργανώσεων. Ειδικά όταν 

υπάρχει και χρήμα στη μέση. Χρήμα που όπως λέει η γενική 

διευθύντρια “δεν μπορούν να κοινοποιήσουν” το πού και πώς 

ξοδεύεται. Εικάζουμε πάντως πως με τα λεφτά που παίζονται 

τουλάχιστον η γενική διευθύντρια δεν τρώει μισή τυρόπιτα για 

βράδυ...
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που νίκησε τον κακό και μοναδικό φασισμό (βλέπε σβάστι-

κα), αβίαστα χαρακτηρίζουν σαν μάχη μεταξύ φραξιών 
στο εσωτερικό του κράτους αντίστοιχες εξελίξεις που 

συνέβησαν στην Τουρκία. Τυχαίο; 



sfirizo_adiafora: ρε σεις, γύρναγα σήμε-
ρα σπίτι και πέτυχα κάτι αφίσες για antifa 
διαδήλωση, τι παίζει; Αφού η Χ.Α. έφαγε 
χοντρό δέσιμο, αυτοί τι θέλουν και ασχο-
λούνται ακόμα με τους ναζίδες;

oikakoifilaki:  Έλα ντε! Ύποπτες είναι αυτές 
οι κινήσεις λέω εγώ, διάφοροι εχθροί του αντι-
φασιστικού μετωπικού κινήματος προσπα-
θούν να μας αποπροσανατολίσουν και να μας 
σύρουν σε αγώνες ήδη νικημένους...

re_den_psinomai: Δηλαδή τι εννοείς; Ότι 
επειδή δυο τρία κεφάλια μπήκαν στην ψει-
ρού εμείς τώρα πρέπει να γυρίσουμε στα 
σπίτια κι αυτό ήταν;

oikakoifilaki: Aπεναντίας! Αυτό που εν-
νοώ είναι ότι πρέπει να συγκεντρώσουμε 
τις προσπάθειες μας στις δικαστικές αί-
θουσες, να ασκήσουμε πολύμορφες πιέ-
σεις ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ποινές, 
να αποδοθεί δικαιοσύνη και να γίνει παρά-
δειγμα για όλους τους Χρυσαυγίτες που 
παραμένουν ελεύθεροι! Να ένας πραγμα-
τικός στόχος!

re_den_psinomai: Kάτσε ρε γιατί θα τρε-
λαθώ! Μου λες ότι εγώ που έχουνε να μου 
κολλήσουνε ένσημα από την γαλλική επα-

Prosoxi anagnwstes!
Opos tha paratirisate, 

se auto to chat kanenas 
den vrizei kanenan,

oloi ferontai stous 
sunomilites tous sxedon 

anthrwpina, oloi vriskontai 
entos thematos kai sxedon 

oloi sumfonoun. Opote 
auto to chat einai profanws 

pseftiko, alli mia ipouli 
prospatheia twn antifadwn 

na perasoun tis anthellinikes 
tous apopseis,

sas to leme na to kserete! 
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κράτος, μαφία, μπάτσοι και στρατός
σβάσΤΙκα δεν έχει ο νέος φασισμός! 

νάσταση, που δουλεύω οχτάωρο και πληρώνομαι τέσσερις 
ώρες άμα έχει καλά κέφια το αφεντικό και που πρέπει να 
τρέχω κάθε μέρα σε 39 διαφορετικές υπηρεσίες μπας και 
καταφέρω να μου βγάλουν τα χαρτιά, ότι πρέπει λοιπόν 
εγώ να πάω στον Άρειο Πάγο να “απαιτήσω αυστηρότερες 
ποινές” για τους γραφίκουλες τους μαφιόζους; 

oikakoifilaki: Εμμ... Εντάξει... Μπορείς να ασχοληθείς και με 
τον πολύπτυχο αντιμνημονιακό αγώνα.... ενάντια στην Τρόικα....

re_den_psinomai: Καλά ρε μας κοροϊδεύεις;;!!

den_exei_leme: Για μισό λεπτό, γιατί την πέτυχα κι εγώ 
την αφίσα, και Χρυσή Αυγή δεν είδα να γράφει πουθενά. 
Ίσα ίσα το αντίθετο έλεγε, ότι στην χώρα και τους καιρούς 
που ζούμε άμα μιλάμε για φασισμό, το τελευταίο που πρέ-
πει να μας έρχεται στο μυαλό είναι η σβάστικα. Μάλλον 
καλύτερα να σκεφτόμαστε τον φασισμό του κράτους στο 
οποίο ζούμε που δυστυχώς -κακά τα ψέμματα- καλπάζει 
και μας στοχεύει όλο και περισσότερο!

re_den_psinomai: Tώρα κάτι πας να πεις...

oikakoifilaki:  Από πού κι ως πού λέει κάτι; Αφού το ελληνικό 
κράτος εξαναγκάστηκε και έβαλε τον ίδιο τον φασισμό φυλακή!

den_exei_leme: Για πες μας ρε τιτάνιο μυαλό, άμα τα 
Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Υγείας κάνουν κοινή επι-
χείρηση σύλληψης, βασανισμού, εξευτελισμού και τελικά 
ποινικοποίησης οροθετικών γυναικών σου λέει κάτι; Άμα 



το Υπουργείο Παιδείας ξεκινά να απαγορεύει το δικαίωμα 
συμμετοχής στις Πανελλήνιες σε όλους όσους δεν έχουν 
χαρτιά; Άμα ο ΟΑΕΔ σε αναγκάζει να δουλεύεις για τρεις 
κι εξήντα κι αν αρνηθείς σου κόβει το επίδομα; Άμα οι μπά-
τσοι ξαμολιόνται στους δρόμους, μαζεύουν άστεγους και 
τοξικομανείς και τους πετάνε για λίγο στα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης όπου ήδη είναι φυλακισμένοι (για πολύ) τόσες 
χιλιάδες μετανάστες; Αυτά δεν σου λένε τίποτα ε; 

re_den_psinomai: Αυτά που λες ρε συ είναι πολύ σοβα-
ρά... Θες να πεις ότι όλο και περισσότερο κουμάντο στη 
ζωή μας κάνουν οι μπάτσοι;

den_exei_leme: Κάπως έτσι είναι. Γιατί καθώς το ένα 
κομμάτι των μηχανισμών πρόνοιας εξαφανίζεται, το άλλο 
μεταλλάσσεται, αλλάζει κατεύθυνση, περνά στα χέρια των 
μπάτσων και ακολουθεί τις προτεραιότητες τους. Κατά τα 
άλλα αυτές είναι γνωστές στον καθένα: να καταγράφουν, 
να ποινικοποιούν και εν τέλει να διαχειρίζονται με όρους 
στρατιωτικούς, όποιον από εμάς περισσεύει. Δέν είναι 
όμως όλοι τόσο βλάκες όσο ο φυλακολάγνος από πάνω. 
Πολλοί από εμάς, τόσο καιρό που τρέχαμε σε αντιφασιστι-
κές διαδηλώσεις και λαίβ, σε συγκεντρώσεις και κουβέντες 
δεν το κάναμε γιατί νομίζαμε ότι ο Μιχαλολιάκος είναι ο 
ογκόλιθος  που μπλοκάρει τον δρόμο των εργατών προς 
την γη της επαγγελίας. Ίσα ίσα, στο στομάχι μας το νιώθα-
με πως τα γεμάτα υποτίμηση βλέμματα του αφεντικού, οι 
μπάτσοι σε κάθε γωνία, το κυνήγι των μεταναστών και των 
μεταναστριών σε καθημερινή βάση και όλα όσα τελευταία 
γίνονται στις γειτονιές μας θα μας κάνουν παρέα για καιρό. 

Πως το μέλλον προμηνύεται ζοφερό και ή θα κάνουμε κάτι 
ή θα μαζευτούμε σε καμιά γωνιά να ψοφήσουμε.  Έχουμε 
πολλά ακόμα να κάνουμε και σίγουρα κανένα από αυτά δεν 
είναι να τρέχουμε στα δικαστήρια.

sfirizo_adiafora: Μάλλον τα παραλές. Εγώ δεν βλέπω 
λόγο για τέτοια απαισιοδοξία αφού γενικά η ύφεση κάμπτε-
ται και η αταίριαστη με τα ήθη της Ελλάδας Χρυσή Αυγή 
καταπολεμήθηκε. Το μέλλον ίσως να είναι και καλύτερο! Το 
λένε άλλωστε κι οι γονείς μου που δουλεύουν στον Ελληνι-
κό Στρατό, το κλίμα είναι πολύ καλό!

den_exei_leme: A γι’ αυτό εσύ ήρθες εδώ και ξίνισες τα 
μούτρα σου με την αφίσα; Με γονείς καραβανάδες τι να 
περιμένεις; Άντε φύγε ρε ηλίθιε! Αυτό που έχουμε μπροστά 
μας δεν είναι αστείο, ούτε και τελειώνει με κάτι τύπους της 
φάπας σαν κι εσένα. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι 
μια πολιτική που φιλοδοξεί να ρυθμίσει όλες μας τις κοινω-
νικές σχέσεις. Αυτό που έχουμε μπροστά μας θα υποτιμά 
και θα συνεχίσει να υποτιμά όλο και περισσότερο τη ζωή 
και την εργασία μας. Αυτό που έχουμε μπροστά μας ξε-
κινά με την Δημόσια Τάξη να αποκλείει και να ποινικοποιεί 
όσους περισσεύουν και μπορεί να τελειώσει ακόμη και με 
την εξόντωση τους. Αυτό είναι ο φασισμός χωρίς σβάστικα. 
Κι αυτό ακριβώς είναι που έχουμε μπροστά μας. Όποτε για 
αρχή καλά θα κάνουμε τουλάχιστον να μάθουμε να τον πε-
ριγράφουμε. 

κράτος, μαφία, μπάτσοι και στρατός
σβάσΤΙκα δεν έχει ο νέος φασισμός! 



schools   quiz’

μεταναστεύουν για να ζήσουν την περιπέτεια.
δ. Δεν απαντώ, είναι στημένο, πάλι μαλακία θα πείτε για να κάνετε 
τους έξυπνους.

Απάντηση:

Πάλι όλα λάθος, εκτός βέβαια από το δ. που είναι εν μέρει 
σωστό. Η ημερομηνία είναι 23 Μαΐου του 1908 και οι μετανά-
στες είναι Έλληνες που μόλις έφτασαν στο λιμάνι του Πει-
ραιά από τις ΗΠΑ.

Στις δύο πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, δεκάδες χιλιάδες 
μετανάστες από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα μετανά-
στευσαν με πλοίο στις ΗΠΑ. Αντίθετα με όσα μας λένε οι μύθοι, 
οι περισσότεροι απέτυχαν παταγωδώς να γίνουν πλούσιοι, έπεσαν 
θύματα απατεώνων και ρατσιστών, πολλοί πέθαναν από τη δουλειά 
κλπ. Οι τυχεροί γύρισαν κακήν κακώς πίσω. Όλα αυτά διαφημίζο-
νταν στις εφημερίδες με φωτό σαν την παραπάνω.

« Ι σ τ ο ρ ι κ ό  Κ ο υ ί ζ »

Πάρτε ένα απόσπασμα από εφημερίδα:

«Χτες το πρωί έφτασε στο λιμάνι του ΧΧΧ το πλοίο της γραμμής 
«Σαξωνία». Το πλοίο μετέφερε 259 μετανάστες που επέστρεφαν 
από ΧΧΧ. Οι μετανάστες βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση από τις 
στερήσεις και την κακομεταχείριση που αντιμετώπισαν εκεί. Όπως 
μας λένε, στην ΧΧΧ κυριαρχεί η ανεργία και όλοι προσπαθούν να 
φύγουν με κάθε ευκαιρία. Αλλά η φυγή είναι πολύ δύσκολη γιατί 
δεν έχουν χρήματα για τα εισιτήρια της επιστροφής»

Ερώτηση:

Πότε όλα αυτά; Πού; και Ποιοι είναι οι μετανάστες;
α. Προφανώς είναι Πακιστανοί που μόλις έχουν γυρίσει στο Πακι-
στάν, αλλά αυτά με τις κακουχίες είναι ψέμματα γιατί οι Έλληνες 
δεν είναι ρατσιστές.
β. Είναι Σομαλοί, γιατί μόνο εκεί με καράβι μπορείς να γυρίσεις, αλλά 
αυτά με τις στερήσεις είναι ψέμματα γιατί αυτοί αντέχουν παραπάνω.
γ. Είναι Αφγανοί που μόλις έφτασαν στο Αφγανιστάν (κι ας μην 
έχει θάλασσα). Αλλά αυτά με την ανεργία είναι μαλακίες γιατί αυτοί 



έ
χει παρατηρηθεί κάποιου είδους μόδα τον τελευταίο 
καιρό από πλευράς «αριστερών» καθηγητών: γου-
στάρουν να κάνουν αντιρατσιστικά κηρύγματα. Από 
εδώ ξεπηδούν διάφορες ιστορίες, που συνήθως πε-
ριλαμβάνουν καθηγητές που προσπαθούν με πάθος 
να αποδείξουν ότι οι οπαδοί της Χ.Α. είναι νεοναζί, 
αποκαλύπτοντας πολλά «συγκλονιστικά στοιχεία» τα 
οποία είναι γνωστά σε όλη την υφήλιο (λες και χρειά-

ζεται απόδειξη πως είναι νεοναζί κάποιος με τατουάζ σβάστικα που 
μαχαιρώνει μετανάστες!) Οι συζητήσεις αυτές συνήθως καταλήγουν 
με τον καθηγητή να προσπαθεί να πείσει τους μαθητές/τριες να πάνε 
στην επόμενη συνάντηση του ΣΕΚ, τρεις τέσσερις να την πατάνε και 
να πηγαίνουν για μία και μοναδική φορά, και ένα μήνα μετά να τους 
παίρνουν τηλέφωνο σπίτια τους και να τους πρήζουν –«μα γιατί βρε 
Ελένη δεν ξανάρχεσαι; Αφού τα πέρναγες τόοοσο ωραία στις κουβέ-
ντες μας...!»
 Πέρα από την πλάκα όμως του πράγματος, το φαινόμενο έχει και μία 
πτυχή όχι και τόσο αστεία. Γιατί ο «αριστερός και καλών προθέσεων» 
καθηγητής αντί να πάει να κάνει κήρυγμα στους μαθητές/τριες δεν 
πάει να συγκρουστεί με τους ακροδεξιούς καθηγητές στο σχολείο 
του; Γιατί δεν πάει να βάλει στην θέση τους ρατσιστές καθηγητές που 
κάνουν μαύρη τη ζωή των μαθητών που δεν έχουν μπλε ταυτότητα; 
Γιατί δεν μιλάει στα συμβούλια των καθηγητών για τους κανονισμούς 
που δημιουργούν τους διαχωρισμούς μέσα στο σχολείο, για τον ίδιο 
τον διευθυντή που ενδεχομένως είναι ρατσιστής και επιβάλει τους κα-
νονισμούς, η εφαρμογή των οποίων εναπόκειται στην θέλησή του; Η 
απάντηση είναι απλή: γιατί όταν εκτίθεσαι κάπου που έχει σημασία, θα 

κληθείς να πληρώσεις και το αντίτιμο. Για τον καθηγητή είναι εύκολο 
να πάει να πουλήσει αντιφασιστικό πνεύμα εκεί που η ίδια η ιεραρχία 
του σχολείου του δίνει προβάδισμα. Αν στο τέλος της διάλεξης όλα 
πάνε καλά οι φασίστες μαθητές θα συνεχίσουν να είναι φασίστες (οι 
λόγοι που ήταν εξαρχής φασίστες οπωσδήποτε δεν περιλαμβάνουν 
το οτί δεν ήξεραν πως τα ινδάλματά τους έχουν τατουάζ με σβάστικες) 
και οι μετανάστες μαθητές μέχρι το επόμενο διάλειμμα θα έχουν να 
τραβήξουν τους ίδιους τσαμπουκάδες που τραβούσαν πάντα –και που 
τους έφερναν βόλτα δίχως αριστερούς καθηγητές γεμάτους συμπό-
νοια. Αν, από την άλλη, κάτι στην διάλεξη του καθηγητή στραβώσει, ε τι 
διάολο, είναι και είκοσι χρόνια μεγαλύτερος/η, δεν θα πάθει και τίποτα!
 Από την άλλη μεριά αν πήγαινε να τραβήξει τους τσαμπουκάδες του 
με τον ίδιο τρόπο που τους τραβάει ο μαθητής που δεν έχει μπλε ταυ-
τότητα, εκεί δηλαδή που μετράει, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφο-
ρετικά... Γιατί οι τσαμπουκάδες εκεί που μετράει, απέναντι σε άλλους 
καθηγητές, απέναντι σε διευθυντές, απέναντι σε επιθεωρητές σχολεί-
ων, αυτά είναι έκθεση. Και όταν εκτεθεί στ’ αλήθεια κάπου θα υποστεί 
και τις συνέπειες που μπορεί να είναι εξίσου υλικές με τις κλωτσο-
πατινάδες του προαυλίου: περιλαμβάνουν δυσμένειες, εμπόδια στην 
καριέρα, μεταθέσεις και άλλα πολλά που δε θα τα αφήσει πίσω στο 
σχολείο μετά το σχόλασμα, αλλά θα τα πάρει σπίτι του να του κάνουν 
παρέα για πολύ, πολύ καιρό... Και αυτό δεν το θέλει- είπαμε, δεν είναι 
και τόσο αντιφασίστας!
 Ο τσάμπα μάγκας σε ένα προάυλιο φαίνεται από μακριά: δεν 
μπορεί να κοροϊδέψει κανέναν. Καμιά φορά το ίδιο συμβαίνει και 
έξω από το προαύλιο, στα γραφεία των καθηγητών. Και τότε φαντάζει 
ακόμα πιο γελοίο. 

ΡΑΤΣΙΣ
ΜΟΣ

ΚΑΙ Α
ΝΤΙΡ

ΑΤΣΙΣ
ΜΟΣ

Στον
(αριστερό)

κύριό μας...

με αγάπη!



Σφίξαμε τις γροθιές μας γι’ ακόμα μία 

φορά και κατεβήκαμε στο δρόμο να φω-

νάξουμε, να γράψουμε συνθήματα στους 

τοίχους, να βρούμε αυτούς που μισούμε 

κι αυτούς που θέλουμε κοντά μας. Έτσι 

κι έγινε λοιπόν... Πολύ γρήγορα και αφού 

ήδη είχαμε ξεκινήσει, σε γειτονιές στα 

Κάτω Πατήσια, γίναμε ακόμα περισσότε-

ροι και περισσότερες. Παιδιά δεύτερης 

και τρίτης γενιάς μεταναστών μπήκαν 

ανάμεσά μας και συνεχίσαμε όλοι μαζί 

στο δρόμο. Όλοι πιασμένοι σε αλυσίδες, 

όλοι με δυνατές φωνές, όλοι στο δρόμο 

σαν ένα σώμα, απέναντι σε κάθε μορφής 

ρατσισμό και φασισμό που συναντάει 

καθένας και καθεμιά μας στη δουλειά, 

στο δρόμο, στο σχολείο. Και οι φασίστες 

λουφαγμένοι στις τρύπες τους. Ραντεβού 

ξανά στους δρόμους λοιπόν.
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κατω πατησια

autonome antifa
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πλ. βικτωριασ

autonome antifa
Τα 2 τελευταία χρόνια σηκωθήκαμε, ορ-

γανωθήκαμε, πολεμήσαμε τους φασί-

στες. Και όχι μόνο αυτό ειδωθήκαμε και 

γνωριστήκαμε, διαι-

σθανθήκαμε κοινά συμ-

φέροντα και κοινούς 

σκοπούς. Και λέμε πως 

το νιώθαμε ακόμα και 

με το βλέμμα μας μυω-

πικά κολλημένο στους 

νεοναζί. Δεν είναι μο-

νάχα αυτοί ο φασισμός 

των καιρών μας. Στις 22 

Φεβρουαρίου λοιπόν κατεβαίνουμε ξανά 

στο δρόμο να διαδηλώσουμε ενάντια στα 

χίλια πρόσωπα του ελληνικού φασισμού.



Antifa
noise...

αυτοκόλλητα
από την αντιφασιστική συνέλευση

ΑUTONOME ANTIFA
[όποιος-α θέλει αυτοκόλλητα, μπορεί να μας στείλει mail στο autonome .antifa@yahoo .com] 

περισσότερα αντιφασιστικά κείμενα θα βρείτε στο: 
antifascripta.net

παλαιότερα τεύχη του antifa base στο: 
autonomeantifa77.wordpress.com

6o τεύχος από το       
antifa Kallithea.
Mοιράζεται στα σχολεία 

της περιοχής

2o τεύχος από το 
antifa xalandri. 

Μοιράζεται στα λύκεια της 
περιοχής. Καλή συνέχεια!

αφίσα που κολλήθηκε
από τη συνέλευση

autonome antifa,
Γενάρης ’14


