
Εμείς που μοιράζουμε αυτή την προκήρυξη είμαστε οι ίδιοι 
που διοργανώσαμε την αντιφασιστική συναυλία στην πλατεία 
Δαβάκη στις 5 Ιουλίου. Όπως έχετε πιθανόν μάθει, αυτή 

η αντιφασιστική συναυλία δέχτηκε επίθεση από έναν συρφετό 
νεοναζί καθαρμάτων. Όχι ότι τους πέρασε βέβαια! Την επίθεση αυτή 
την αντιμετωπίσαμε και τα θρασύδειλα καθάρματα όσο γρήγορα 
εμφανίστηκαν για να παίξουν τάχαμου τους σκληρούς τόσο πιο 
γρήγορα αναγκάστηκαν να τρέξουν με την ουρά στα σκέλια πίσω 
στις τρύπες τους. Και η συναυλία μας έγινε κανονικά.

Η επίθεση παρότι με μια πρώτη ματιά ήταν τυφλή, παρότι 
προσπάθησε ανεπιτυχώς να πλήξει αδιάκριτα μια πλατεία με γονείς 
και παιδιά, ήταν αντιθέτως απολύτως στοχευμένη: τα παιδιά και 
οι γονείς τους στην πλατεία Δαβάκη είναι κυρίως μετανάστες και 
εμείς που βρισκόμασταν εκεί αντιφασίστες. Ξέρουμε και ξέρετε 
πως πλατείες με τέτοια πολυεθνική κοινωνική σύνθεση ενοχλούν 
απίστευτα ορισμένους «συμπολίτες» μας. Όπως και σε άλλες 
γειτονιές, έτσι και στην Καλλιθέα διάφοροι ρατσιστές, οπαδοί 
της Χρυσής Αυγής, φίλοι της αστυνομίας και άλλα φασιστικά 
αποβράσματα, καλοβλέπουν την προοπτική της μετατροπής της 
γειτονιάς μας σε έναν μικρό Άγιο Παντελεήμονα. Σε μια γειτονιά 
δηλαδή όπου οι ρατσιστικές συμμορίες θα κυριαρχούν στο δρόμο, 
η μαφία θα κάνει χρυσές δουλειές, η αστυνομία στο βάθος θα 
επιβλέπει και κατά τα άλλα θα επικρατεί σιγή νεκροταφείου! 

Ανήκουμε σε αυτούς που παλεύουν να μην παραδοθούν οι 
γειτονιές μας στους φασίστες. Εμείς άλλωστε που οργανώσαμε 
την αντιφασιστική συναυλία δεν είμαστε άγνωστοι σε τούτη τη 
γειτονιά. Αρκετοί από εσάς μας ξέρετε ήδη. Είμαστε αυτοί και αυτές 
που μοιράζουμε εδώ και χρόνια αντιφασιστικά έντυπα στα λύκεια 
της Καλλιθέας. Είμαστε αυτοί που κολλάμε αντιφασιστικές αφίσες 
συστηματικά· που μοιράζουμε προκηρύξεις· που διοργανώνουμε 

μικροφωνικές· που οργανώνουμε αντιφασιστικές διαδηλώσεις· 
που γράφουμε αντιφασιστικά συνθήματα στους τοίχους· που 
μισούμε τους φασίστες και τους αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει 
κάθε φορά που τους πετυχαίνουμε. Γι’ αυτό και θα πούμε δυο λόγια 
για το τι σημαίνει για τη γειτονιά μας η επίθεση που δεχτήκαμε. Γιατί 
παρότι οι φασίστες δεν πέτυχαν τους σκοπούς τους, η κίνησή τους 
ήταν εγκληματική. Όχι όμως και αναπάντεχη, αν σκεφτεί κανείς τα 
κίνητρα και τους σκοπούς τους. Θα πούμε λοιπόν δυο λόγια καθώς, 
εκτός των άλλων, υποπτευόμαστε πως διάφοροι καλοθελητές θα 
θελήσουν να δώσουν βολικές εξηγήσεις του είδους «τα δύο άκρα 
που συγκρούονται»· εξηγήσεις που λανσάρουν όλοι όσοι έχουν 
συμφέρον να φέρουν από την πίσω πόρτα τους φασίστες στις 
γειτονιές μας, εξηγήσεις που βάζουν σκόπιμα στο ίδιο τσουβάλι 
τον φασιστομαφιόζικο οχετό που έχει παράξει αυτή η πόλη παρέα 
με τον αντιφασισμό, που έχει βγει από τις καλύτερες παραδόσεις 
του ταξικού ανταγωνισμού αυτού του τόπου. 

Ποιοι και γιατί επιτέθηκαν στη συναυλία
Δεν χρειαζόταν να γίνει επίθεση σε αντιφασιστική συναυλία για να καταλάβει 
κανείς ότι στην Καλλιθέα υπάρχουν ακροδεξιοί. Εδώ και καιρό διάφορα φασι-
στοειδή προσπαθούν μέσα από ρατσιστικές επιθέσεις να αποκτήσουν πάτημα 
στη γειτονιά. Από το 2009 στην Καλλιθέα έχουν συμβεί διάφορα πράγματα: δύο 
τζαμιά μουσουλμάνων στην οδό Σοφοκλέους και την οδό Αριστείδου πυρπο-
λήθηκαν και σβάστικες γράφτηκαν στους τοίχους τους για να μην υπάρξει αμ-
φιβολία για την ταυτότητα των δραστών. Ένας πυρήνας ναζί έκανε για ένα σύ-
ντομο διάστημα την εμφάνισή του πέριξ της πλατείας Κύπρου και μέχρι να δια-
λυθεί μάζεψε ό,τι κατακάθι βρήκε εύκαιρο, πρόλαβε να αποκτήσει κονέ με τον 
Άγιο Παντελεήμονα και να χτυπήσει μετανάστες και ντόπιους. Επιπλέον, κάτι 
επιτροπές ρατσιστών κατοίκων της συμφοράς προσπάθησαν να οργανωθούν 
(η μία μάλιστα ύστερα από εκδήλωσή της στο δημαρχείο της Καλλιθέας) ενά-
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έχουν συνήθως την ανοχή, τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του κράτους, 
της αστυνομίας και της μαφίας, όπως έδειξε το παράδειγμα του Άγιου Παντε-
λεήμονα. Με το παράδειγμα εκείνης της γειτονιάς να της δίνει αέρα στα πανιά, 
άντλησε το θράσος να επιτεθεί εναντίον μας. Αλλά η Καλλιθέα δεν θα αφήσου-
με, δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει Άγιος Παντελεήμονας.

Αυτόνομη οργάνωση και αντιφασισμός
Με τούτη δω την προκήρυξη δεν σιχτιρίζουμε, δεν κλαψουρίζουμε, δεν κατα-
δικάζουμε. Δεν τρέφουμε αυταπάτες για τη μαυρίλα των εποχών μας. Είμαστε 
άντρες και γυναίκες που αφιερώνουμε εδώ και χρόνια τα μυαλά μας, την καρδιά 
μας και τα χέρια μας στον αντιφασιστικό αγώνα. Απωθήσαμε την επίθεση που 
δεχτήκαμε από τα φασιστοειδή δίχως να είμαστε ειδικοί της μάχης. Οι μισές εί-
μαστε γυναίκες. Οι άλλοι μισοί δεν έχουμε μπράτσα. Οι μισοί είμαστε άνεργοι. Οι 
άλλες μισές δουλεύουμε στις μαύρες τρύπες του ελληνικού καπιταλισμού: ση-
κώνουμε τηλέφωνα, φτιάχνουμε καφέδες, κουβαλάμε πακέτα. Κάποιοι από εμάς 
δεν έχουμε γεννηθεί καν στην Ελλάδα –και οι υπόλοιποι, που έχουμε, δεν νιώ-
θουμε περήφανοι γι΄αυτό. Μισούμε όλοι μας το ρατσισμό γιατί καταλαβαίνουμε 
ότι μας διαχωρίζει, μας κάνει πιο αδύναμους και πιο υποτιμημένους. Δεν είμαστε 
ειδικοί της βίας, αλλά είμαστε οργανωμένοι -στα μυαλά και στο δρόμο. Όπως 
αποδείχτηκε, αυτό είναι που μετράει –ακόμη και στη φυσική αντιπαράθεση.

Κάνουμε συναυλίες, διαδηλώσεις, μικροφωνικές γιατί αυτοί οι δρόμοι και 
οι γειτονιές μας ανήκουν. Οργανωνόμαστε καλύτερα και ξέρουμε πως δεν 
είμαστε μόνοι. Υπάρχουν και άλλοι, άντρες και γυναίκες, στην Καλλιθέα και 
αλλού, που δεν είναι διόλου διατεθειμένοι να παραδώσουν τις γειτονιές μας 
αμαχητί στους μπάτσους και τους φασίστες. Ναι, υπάρχουν κι άλλοι σαν και 
εμάς. Με συνείδηση του εαυτού μας· αλλά όχι όσο πρέπει. Φοβισμένες· αλλά 
όχι υποταγμένες. Τρελαμένοι· αλλά όχι σε βαθμό αυτοκαταστροφικό. Περήφα-
νοι· αλλά όχι αλαζόνες. Βίαιες· αλλά όχι παραπάνω απ’ όσο πρέπει. Με χίλια δυο 
κουσούρια· αλλά τέλοσπάντων όχι οι χειρότεροι της εποχής μας. 

Καμιά «σύγκρουση των άκρων» δεν υπάρχει εδώ. Απέναντί μας έχουμε τον 
φασισμό που ζέχνει σαπίλα, σκοτάδια και θάνατο. 

Εμείς είμαστε αυτόνομοι αντιφασίστες στους καιρούς του νέου ελληνικού 
φασισμού. Κι αυτό είναι κάτι για το οποίο ούτε μετανιώνουμε και ούτε θα πά-
ψουμε να το φωνάζουμε.
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ντια στους μουσουλμάνους μετανάστες εργάτες της πόλης μας, δίχως όμως 
επιτυχία. Φήμες (καθόλου ανεπιβεβαίωτες) κυκλοφόρησαν για ένα διάστημα 
ότι η Χρυσή Αυγή θα άνοιγε γραφεία σε κεντρικό σημείο της Καλλιθέας. Η πε-
ριοχή γύρω απ’ την πλατεία Δαβάκη έγινε η πιο αστυνομοκρατούμενη περιο-
χή της Αθήνας, μετά το κέντρο της πόλης. Η παρουσία της αστυνομίας σε ένα 
δρόμο που έχουν συμβεί κάμποσες ρατσιστικές επιθέσεις δείχνει να λειτουργεί 
ως η καλύτερη εγγύηση ότι αυτές οι επιθέσεις θα διεξάγονται κανονικά και υπό 
προστασία.

Μη γίνει βέβαια καμιά παρανόηση με όλα τα παραπάνω. Οι φασίστες, παρότι 
νιώθουν ευνοημένοι από την εποχή, δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν οργα-
νωμένη παρουσία στην Καλλιθέα. Και σε αυτό έχουμε βάλει το λιθαράκι και εμείς 
αλλά και άλλες αντιφασιστικές οργανώσεις που υπάρχουν στην περιοχή. Οι σκο-
ποί και οι προθέσεις ωστόσο υπάρχουν για να δίνουν αέρα σε τέτοια φασιστοκα-
θάρματα: να τσακιστούν οι κοινότητες μεταναστών, να τσακιστούν όσοι και όσες 
δεν χωράνε στις νόρμες των φασιστών, των μπράβων και των μπάτσων, όπως 
ακριβώς έγινε και στον Άγιο Παντελεήμονα. Μιλάμε όμως για προθέσεις και σκο-
πούς που είναι πλέον κομμάτι της επίσημης, κρατικής διαχείρισης της κρίσης. 

Λέγαμε και παλιότερα κι επιμένουμε να τονίζουμε ότι δεν πρέπει να καμω-
νόμαστε πως δεν συμβαίνει και τίποτα. Ο φασισμός με σβάστικα ή χωρίς είναι 
ήδη εδώ. Και είναι, ή θα ’πρεπε να είναι φανερό ήδη: ο φασισμός ήταν, είναι και 
θα είναι το πολιτικό σχέδιο του κράτους σε καιρούς κρίσης. Ο φασισμός είναι ο 
κρατικός τρόπος πειθάρχησης της εργατικής τάξης που μπορεί να φτάνει μέχρι 
το σημείο εξόντωσης ενός κομματιού της. Το ξεζούμισμα των εργατών και των 
εργατριών με μισθούς που έχουν πιάσει πάτο και ωράρια εξοντωτικά, οι στρα-
τιές των ανέργων στις ουρές του οαεδ, οι διαρκείς αποκλεισμοί των νέων και 
όσων «περισσεύουν», η ολοένα εντεινόμενη παρανομοποίηση της εργασίας 
των μεταναστών εργατών απαιτούν σιγή νεκροταφείου. Το ελληνικό κράτος, τα 
αφεντικά ως τάξη, συσπειρώνουν γύρω τους ό,τι χειρότερο έχει παράξει ο τόπος 
τα τελευταία χρόνια ενάντια σε όσους δεν σκοπεύουν να συμμορφωθούν στη 
μετατροπή τους σε φτηνούς και αναλώσιμους εργάτες. Και απευθύνονται στους 
φυσικούς τους συμμάχους, εκείνους που έχουν εκπαιδευθεί ταχύρρυθμα εκμε-
ταλλευόμενοι τους μετανάστες εργάτες, σε αυτούς που έχουν μάθει καλά πως η 
εκμετάλλευση της εργασίας δεν χρειάζεται να διέπεται από νόμους πέρα από το 
νόμο της ζούγκλας και των όπλων. Σε αυτούς που εκμεταλλευόμενοι την εργα-
σία των «παράνομων» μεταναστών εξελίχθηκαν σε πραγματικές μαφίες. Στους 
ρατσιστές νοικοκυραίους που κάνανε τον Αλβανό βρισιά και τη Ρωσίδα συνώ-
νυμο της πόρνης. Οι ναζί και άλλα παρόμοια κοινωνικά αποβράσματα είναι και 
αυτοί σύμμαχοι στα κρατικά σχέδια στρατιωτικής διαχείρισης της εργασίας. Οι 
ηγέτες τους μπήκαν με κρατική υποστήριξη και μαφιόζικη χρηματοδότηση στη 
Βουλή δήθεν για να τρομάξουμε. Και οι οπαδοί τους γυρεύουν όπως-όπως να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μπας και αρπάξουν κανένα υλικό αντάλλαγμα, 
επιδιδόμενοι σε ασκήσεις επιβολής φόβου στις γειτονιές μας. 

Καθώς λοιπόν η εκστρατεία «βουλώστε το όλοι» είναι κρατικά επιδοτού-
μενη, μια δράκα αποβρασμάτων θέωρησε πως μπορεί να πάρει φόρα για να 
επιτεθεί στην πλατεία της γειτονιάς μας και στη συναυλία που διοργανώναμε 
εκεί. Με φιλοδοξίες να καταξιωθεί ως δύναμη ικανή να προσφέρει υπηρεσίες 
δημόσιας τάξης εναντίον μεταναστών, αντιφασιστών και όσων αντιστέκονται 
στον ελληνικό φασισμό. Και με ελπίδες να εξαργυρώσει αυτές τις υπηρεσίες 
της εκεί που συνήθως τέτοια καθάρματα τις εξαργυρώνουν: στα μπραβιλίκια, 
τη μαφία των ναρκωτικών και φυσικά στους κόλπους της αστυνομίας. Γι΄αυτό 
και η επίθεσή τους σε μια πλατεία με γονείς, παιδιά, μετανάστες, μετανάστριες 
και αντιφασίστες είχε χαρακτήρα απολύτως ταιριαστό με τον επαγγελματικό 
τους προσανατολισμό. Ετούτη λοιπόν η δράκα ξέρει πως τέτοιες ενέργειες 


