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Tι είναι αυτό το έντυπο;
Είναι οι antifa απόψεις, εικόνες και στιγμές μας βαλμένες στο χαρτί. 

Είμαστε περήφανοι γι’ αυτές και τις μοιραζόμαστε με άλλους και με άλλες
 στα σχολεία, στο δρόμο, στις γειτονιές. 

Δεν βάζουμε γλώσσα μέσα μας. 
Είμαστε πεισματάρηδες.

Eίμαστε antifa.

Οι antifa πυρήνες και συνελεύσεις 
που έχουν δραστηριοποιηθεί κατά 
καιρούς ασχολούνται πάρα πολύ με 
το να μην αφήνουν σε ησυχία την 
προπαγάνδα των φασιστών. Τα φα-

σιστικά συνθήματα σβήνονται σε τέτοιο βαθ-
μό που συχνά δε φτουράει πάνω από βδομάδα 
ούτε στοχάδι με μπλάνκο σε παγκάκι σε σκοτει-
νό παρκάκι.  Πόσο μάλλον στις προεκλογικές 
περιόδους που τα πράγματα είναι πιο εύκολα. 
Αφίσες, διαφημίσεις σε στάσεις και περίπτε-
ρα, τρικάκια, φυλλάδια, πανό σε γέφυρες, ό,τι 
προεκλογικό υλικό παραπέμπει σε νεοναζισμό 
σκίζεται, καίγεται, μουτζουρώνεται, πατιέται, 
καταστρέφεται, εξαφανίζεται, έτσι, για να μην 
τους μπαίνουν ιδέες για τις υπόλοιπες μέρες 
του χρόνου. Ακολουθούν ενδεικτικές περιπτώ-
σεις:

1Το antifa acl (γαλάτσι/ν. φιλαδέλφεια) 
προσπαθεί να κουμαντάρει 4μετρο κα-
ρατζαφέρη κάπου στα 2010 όταν η σο-
βαρή ναζιστική παρουσία στη βουλή 
ήταν προνόμιο του ΛΑ.Ο.Σ.

2Αφίσα των χρυσαύγουλων ψειρισμένη 
από στάση την ίδια εποχή, όταν έπαιρ-
ναν 0.2% και οι παρακρατικοί μισθοί 
τους δεν έφταναν για πολλά πολλά.Τα 
credits στο antifa x (εξάρχεια/νεάπολη).

3Αντιεκλογικό αυτοκόλλητο που είχε 
τεράστια επιτυχία οπότε στη συνέχεια 
το βγάλαμε και αφίσα. Ενίοτε χρησι-
μοποιήθηκε για πάτημα φασιστικών 
αυτοκόλλητων.

Γιατί antifa;
Γιατί μισούμε απ’ τα σώψυχά μας τους φασίστες, τους 

ρατσιστές, 
τους ρουφιάνους και τους μπράβους.

Γιατί οι φασίστες, οι ρατσιστές, οι ρουφιάνοι και οι μπράβοι 
έχουν σηκώσει κεφάλι.

Γιατί ο φασισμός γίνεται τα τελευταία χρόνια κρατική 
στρατηγική.

Θέλουν να είμαστε αποβλακωμένοι, διαιρεμένοι, 
απομονωμένοι,

να βγάζουμε το σκασμό παντού, στα σχολεία, στο δρόμο, στις 
γειτονιές 
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ενώ μας βυθίζουν στη στέρηση και την εκμετάλλευση. 
Αλλά εμείς έχουμε άλλα σχέδια για την πάρτη μας.

Βγάζουμε αφίσες. 
Βάφουμε τοίχους με σπρέυ.

Οργανώνουμε διαδηλώσεις σε γειτονιές. 
Σκεφτόμαστε, συζητάμε, αποφασίζουμε και δρούμε όλοι και 

όλες μαζί.
Μόνο έτσι θα γλιτώσουμε.

Γι΄αυτό και
δεν βάζουμε γλώσσα μέσα μας

είμαστε πεισματάρηδες 
είμαστε antifa!
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Μπάτσοι, tv, νεοναζί, όλα τα καθάρματα δουλεύουνε μαζί

Μια ουγγαρέζα δημοσιογράφος, βάζει τρικλοποδιά σε 
πρόσφυγα που κρατάει το παιδί του αγκαλιά, ενώ τρέχει 
να ξεφύγει από την αστυνομία. Οκέι, η τύπισσα είναι 
τελειωμένη ρατσίστρια.  

Το ενδιαφέρον, όμως εδώ, είναι ότι όλα τα ελληνικά 
μέσα βάλθηκαν να καταδικάσουν το γεγονός και την 
άκαρδη δημοσιογράφο. Ξέρετε, όλοι αυτοί που τόσα 
χρόνια ξερνάνε ρατσιστικό λόγο και μιλάνε για “το 
πρόβλημα” των μεταναστών. Οι ίδιοι που αναπαρήγαγαν 
και συνέβαλαν στην διαπόμπευση των οροθετικών 
γυναικών το 2012, οι ίδιοι που εκθειάζουν την αστυνομία 
με δημοσιεύματα για το πόσο δύσκολο είναι να είσαι 
μπάτσος στα χρόνια της κρίσης, οι ίδιοι που έχουν κάνει 
την εγκληματικότητα συνώνυμο με τη μετανάστευση 
και πολλά ακόμα. 

Ε, δεν κοιτάνε τα χάλια τους καλύτερα; άμα ψάχνουν 
για ρατσιστές, ας ρίξουν μια ματία μέσα από τα σύνορα 
τους. Θα βρουν εύκολα.

Τον πίστεψαν (και) τα ζώα...

Σε αυτές τις εκλογές άλλο ένα κόμμα 
μπήκε στη βουλή, η ένωση κεντρώων 
του βασίλη λεβέντη. Έχουμε ακούσει 
διάφορους, να λένε πως έπρεπε να μπει 
στη βουλή γιατί “τα έλεγε” ακόμα και γιατί 
“έχει πλάκα”. Για να μην μπερδευόμαστε, 
ο τύπος είναι καραδεξιός και ρατσιστής. 
Δεν μπορούμε όμως να αρνηθούμε ότι 
είναι υπεργραφικός. Αυτό, φυσικά, δεν 
αρκεί από μόνο του για να μπει κάποιος 
στην βουλή. Για να παίζεται κάποιος, έστω 
και “γραφικός”, τόσο πολύ στα μέσα, αλλά 
και για να παίρνει ποσοστό πάνω από 3% 
πάει να πει ότι κάποιος τον χρηματοδοτεί. 
Και αυτό δεν μπορεί να είναι ούτε αθώο, 
ούτε γραφικό, ούτε ακίνδυνο. 

Θέλουμε κέντρα κράτησης για 
τους μετανάστες και ισχυρή, 

επιθετική εξωτερική πολιτική!

Θέλουμε ανοιχτά κέντρα 
κράτησης για τους μετανάστες και να 

αξιοποιήσουμε την γεωπολιτική 
μας ισχύ!

Θέλουμε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης για τους 

μετανάστες και πόλεμο με 
τους γείτονες (να μεγαλώσει 

η ελλαδίτσα)!

Θέλουμε κέντρα υποδοχής 
για τους μετανάστες και η 

εξωτερική πολιτική πρέπει 
να προωθεί τα οικονομικά 
συμφέροντα της χώρας!

ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ
 ΣΤΗΝ 

ΒΟΥΛΗ!



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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Τελικά το Αιγαίο είναι πέλαγος; 
Γιατί για βούρκος μοιάζει...

pas_mi_ellin_lathraios: Λοιπόν, να σας πω κάτι; 
Το μόνο καλό πράγμα που βγήκε απ’ αυτές τις 
εκλογές είναι ότι έγινε επιτέλους σοβαρή συζή-
τηση για τους λαθρομετανάστες που έρχονται με 
τις χιλιάδες στην Ελλάδα. Tι θα γίνει δηλαδή πια 
με αυτή την εισβολή ανθρωποειδών που λαμβάνει 
χώρα στα σύνορα μας; Δεν είναι δυνατόν εν έτει 
2015 να παραμένει αυτή η χώρα ξέφραγο αμπέ-
λι! Παρόλο που δεν το περίμενα, αυτή τη φορά 
ακόμα κι οι αριστεροί είχαν να πουν δυο σωστές 
κουβέντες. Ευτυχώς για τη χώρα μας!

refugees_welcome: Εισβολή ανθρωποειδών, πα-
νίβλακα, γίνεται αμα μπεις με την παρέα σου σε 
κάνα μαγαζί. Όσο για τη “συζήτηση” που έγινε 
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για 
το μεταναστευτικό, πράγματι έχεις δίκιο, ήτανε 
πολύ ενδιαφέρουσα. Και το βασικό της δίδαγμα 
ήταν ένα και μοναδικό: ότι όλοι αυτοί οι κόπανοι 
που ανταγωνίζονται για την κατάληψη της εξουσί-
ας είναι φτιαγμένοι από την ίδια πάστα και έχουν 
ακριβώς την ίδια γνώμη για τους μετανάστες: ότι 
σ’ αυτή την κοινωνία που λέγεται ελληνική, θα 
τους έχουμε στον πάτο.

pas_mi_ellin_lathraios: Προσπερνάω τις εξυπνάδες 
σου και σε ρωτάω: δεν πρέπει να έχει η Ελλάδα ορ-
γανωμένη στρατηγική απέναντι στους μετανάστες; 
Έτσι στην τύχη να τους αφήσουμε να διαπράττουν 
εγκλήματα και να μας χαλάνε την αισθητική;

antifa_speaking: Δίκιο έχει ο άλλος ρε φασιστά-
κι, την αισθητική μας τη χαλάνε κάτι πίθηκοι σαν 
κι εσένα όταν κυκλοφορούνε στο δρόμο, όχι οι 
μετανάστες. Στα σοβαρά όμως τώρα. Το ελληνι-
κό κράτος έχει στρατηγική για τη μετανάστευση. 
Και δουλεύει εδώ και καιρό. Απ’ τη στιγμή που 
οι πρώτοι μετανάστες ήρθαν σ’ αυτόν εδώ τον 
κωλότοπο για να βρουν δουλειά, δυο δεκαετίες 
πριν και βάλε δηλαδή, το ελληνικό κράτος τους 
έκανε παράνομους με το ζόρι. Όχι επειδή έκαναν 
κάνα έγκλημα, απλά και μόνο επειδή ήταν μετα-
νάστες. Κι έτσι αναγκάστηκαν να δουλέψουν με 
τους χειρότερους μισθούς, στις χειρότερες δου-
λειές, χωρίς να μπορούν να βγάλουν άχνα. Γιατί, 
αφού ήταν παράνομοι, αν εξέφραζαν έστω και το 
παραμικρό παράπονο, θα έπρεπε να τα βγάλουν 
πέρα με τους μπάτσους, τα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης, την απέλαση και όλους τους κανίβα-
λους που κυκλοφορούν στην ελληνική επικρά-
τεια. Στρατηγική με τα όλα της λοιπόν, που την 
ακούν τα ντόπια αφεντικά και τρίβουν τα χεράκια 
τους. Γιατί πράγματι κάθε λογής αφεντικό στην 
Ελλάδα βγάζει εδώ και τόσο καιρό χρήμα με το 
τσουβάλι, ακριβώς επειδή οι μετανάστες είναι 
παράνομοι. Και φυσικά δε μιλάω μόνο για τους 
μεγαλοεπιχειρηματίες. Τα ωφέλη απ’ την παρανο-
μοποίηση των μεταναστών φτάνουν μέχρι και τον 
πιο ταπεινό ρουφιάνο τούτης της κοινωνίας. Για 
σκέψου αυτά τα καθάρματα στα νησιά που έβα-
ζαν το καλοκαίρι τους μετανάστες να πληρώνουν 

τρίευρω για να φορτίσουν το κινητό τους και χρέωναν 
ένα κατοστάρικο το βράδυ τις τρώγλες που ονομάζουν 
δωμάτια ξενοδοχείου.

refugees_welcome: Ισχύει ρε συ! Γι’ αυτό μας έπρηξαν 
τα μήντια με “τρομακτικές εικόνες” απ’ τα σύνορα και 
όλα τα βοθρολύμματα των ελληνικών νησιών με δακρύ-
βρεχτες δηλώσεις για την “τραγωδία που βρήκε την φι-
λήσυχη κοινωνία” τους. Για να μπορούν να υποτιμήσουν 
ακόμη περισσότερο τους μετανάστες και να κάνουν τις 
βρωμοδουλειές τους στα βουβά. Αυτό που δεν πολυ-
καταλαβαίνω όμως, είναι πώς και αφήνουν κάποιους 
και πηγαίνουν σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, αφού μια 
χαρά τους εκμεταλλεύονται και οι ντόπιοι;

antifa_speaking: Kοίτα, στην πραγματικότητα, δεν είναι 
πολύ περίεργο. Σκέψου πως γίνεται η διαχείριση των 

μεταναστών στην Ελλάδα: μπαίνουν από ένα σημείο, τους 
στέλνουν σε κάποιο “κέντρο υποδοχής”, μετά ίσως τους 
αφήσουν για λίγο ελεύθερους, ύστερα γίνεται μια σκούπα 
και τους πάνε σε άλλο στρατόπεδο συγκέντρωσης, μετά 
ξανά ελεύθεροι για δουλειά και πάει λέγοντας. Πρόκειται για 
έναν κύκλο στην επικράτεια που δεν σταματάει ποτέ, ώστε 
να μη μπορούν να ριζώσουν, να φτιάξουν μια κοινότητα και 
ίσως, να γίνουν επικίνδυνοι. Ε, λοιπόν, αυτός ο κύκλος δεν 
είναι προνόμιο μόνο της Ελλάδας, συμβαίνει σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο. Κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας μπορεί να 
συμβαίνει σε διαφορετική χώρα, έτσι ώστε να τρώνε όλοι το 
κομματάκι τους απ’ την πίτα. Είναι μια διαδικασία που κρύβει 
πίσω της άφθονη βία και καταναγκασμό.

refugees_welcome: Μιλάμε δηλαδή για ένα γιγάντιο σχέδιο! 
Και αν σκεφτείς και αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι δηλαδή 
σε ολόκληρη την “ύψιστη δημοκρατική διαδικασία” των εκλο-
γών δεν βρέθηκε ούτε ένας να το αμφισβητήσει, το κάνει 
ακόμα πιο τρομακτικό.

antifa_speaking: Φυσικά, αφού το κράτος έχει συνέχεια ανε-
ξαρτήτως ποιος αναλαμβάνει τη διακυβέρνησή του. Όπως θα 
συνεχίσει το κόψιμο των μισθών, τον πολλαπλασιασμό των 
μπάτσων και των ρουφιάνων και τις πολεμικές περιπέτειες, 
έτσι θα συνεχίσει και τη μεταναστευτική του πολιτική. Αλλά 
δεν υπάρχουν μόνο οι κανίβαλοι σ’ αυτόν τον τόπο. Υπάρχου-
με κι αυτοί που θέλουμε Πακιστανούς συμμαθητές, Αλβανί-
δες συναδέλφισσες, Σύριους γείτονες και κλωτσιές στους 
ρατσιστές. Και πρέπει να οργανωθούμε. Γιατί, όπως και να το 
κάνουμε, τέτοια πράγματα, ψηφίζοντας δε γίνονται!



Τι απεικονίζει 
η δίπλα φωτογραφία;

αφήνοντας πίσω λάφυρα όπως η σιδερογροθιά, αλλά και ταυ-
τότητες μελών της φασιστικής οργάνωσης. Δύο-τρεις από 
τους φασίστες μάλιστα έμειναν λίγο παραπάνω για φιλική 
ανάκριση. Η ιστορία όμως —για να τα  πούμε όλα— δεν είχε 
τόσο καλό τέλος. Αμέσως μετά ακολούθησε επιδρομή των 
μπάτσων αφού, όπως βλέπουμε μέχρι σήμερα, μπάτσοι με 
φασίστες πηγαίνουν χέρι-χέρι. Τα θύματα ήταν πολλά, αλλά 
και πάλι την κυκλοφορία της εφημερίδας δεν κατάφεραν να 
την σταματήσουν. Η παραπάνω φωτογραφία μάλιστα δημο-
σιεύτηκε στην εφημερίδα που οι φασίστες προσπάθησαν να 
κλείσουν, τον Ριζοσπάστη· στις 21 Νοεμβρίου 1934.

α. Την ελληνική πρόταση  για το σήμα των Ολυμπιακών αγώ-
νων του 1936.
β. Τα όπλα που, κατά την μυθολογία, κρατούσε ο Ποσειδώ-
νας: μία τρίαινα και μία σιδερογροθιά.
γ. Βρισκόμαστε στα μέσα του Νοέμβρη του 1934, 2 χρόνια 
προτού ο φασίστας Ι. Μεταξάς ανέβει στην εξουσία. Οι συ-
γκρούσεις μεταξύ φασιστών και εργατών αντιφασιστών ήταν 
λυσσαλέες. Μία από τις γνωστότερες φασιστικές οργανώ-
σεις, η Τρίαινα, αποφασίζει νυχτερινή επιδρομή στα γραφεία 
του Ριζοσπάστη με στόχο την διάλυση των υποδομών της 
κομμουνιστικής εφημερίδας. Όταν οι περί τους είκοσι φασί-
στες έφτασαν νύχτα στα γραφεία, ανακάλυψαν οτί δεν είναι 
αφύλακτα. Περίπου τριάντα οικοδόμοι, φοιτητές, αχθοφό-
ροι και άλλοι τους περίμεναν με καδρόνια και άλλα συναφή 
στα χέρια. Οι φασίστες τσακίστηκαν και έφυγαν τρέχοντας, Απάντηση

Το γ.

Πιστεύουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι μια αντανάκλαση των κοινωνικών 
μας σχέσεων και δε μπορεί να είναι απολίτικο. Ειδικά όταν οι Ναζί και οι 

ρατσιστές αρθρώνουν λόγο και εξαπολύουν επιθέσεις σε μετανάστες και 
αριστερούς, οργανώνοντας πορείες και συναυλίες. Στεκόμαστε ενάντια 

στην αποπολιτικοποίηση των γεγονότων από τους πολιτικούς και ορισμένα 
μίντια, καθώς και από την αστυνομία, αλλά και τους δικαστές, ενώ θέτου-

με τους εαυτούς μας συνειδητά εναντίον τόσο των ναζί, όσο και όσων 
κάνουν πως δεν βλέπουν και δεν καταλαβαίνουν. Σας καλούμε λοιπόν να 
σταθείτε δίπλα μας το Σάββατο στο δρόμο εναντίον των Ναζί και της κα-

ταστολής. Ούτε στο Weserstadion, ούτε πουθενά, τσακίστε τους φασίστες 
σε κάθε γειτονιά!

Ιnfamous Youth, Cercle D’Amis, Caillera, L’Intesa Verde, UltrA-Team Bremen 

Γουστάρουμε τρελά όταν βγαίνουν οπαδοί και μιλάνε για την πο-
λιτική διάσταση της κερκίδας, ειδικά όταν οι κάθε λογής παπάρες 
μας τιτιβίζουν τα μυαλά ότι το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι και δεν 
χωράει εκεί η πολιτική, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τους οπα-
δούς σαν μπαμπουίνους που κάνουνε ό,τι τους λένε οι πρόεδροι 
των ομάδων τους.

Γι’ αυτό μας αρέσει πολύ το κλείσιμο του καλέσματος σε αντι-
φασιστική διαδήλωση από πέντε ultras συνδέσμους της Βέρντερ 
Βρέμης. Η διαδήλωση έγινε τον Σεπτέμβρη που μας πέρασε με 
αφορμή το δέσιμο του Βαλεντίν, αντιφασίστα οπαδού, έπειτα από 
συμπλοκές με την αστυνομία εξαιτίας ενός πλακώματος μεταξύ 
αντιφασιστών και φασιστών οπαδών. Μας αρέσει πολύ γιατί τονίζει 
ότι οι επιθέσεις σε μετανάστες και αριστερούς, από φασίστες, ταυ-
τίζονται με την βία την οποία δέχονται οι οπαδοί. Δηλαδή όχι ενά-
ντια στους ναζί μόνο για ηθικούς λόγους, αλλά και για όσα τους 
συμβαίνουν στην δικιά τους καθημερινότητα.

Γουστάρουμε επίσης που πολλά πέταλα τα τελευταία χρόνια, 
όπως και στην Ελλάδα, ειδικά πρόπερσυ με την δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα, βγαίνουν και παίρνουν θέση πάνω σε τέτοια ζητή-
ματα. Πολλοί που είναι έξω απ’ την φάση των οπαδών θα έλεγαν ότι 
οι οπαδοί δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό ή ότι ακολου-
θούν την μόδα. Κι όμως, στα πέταλα είναι η νεολαία της εργατικής 
τάξης και σαν τέτοια είναι πολλά περισσότερα απ’ την εικόνα που 
δείχνει η τηλεόραση την ώρα του αγώνα. Ευτυχώς σε αρκετά απ’ 
αυτά κυριαρχεί ένα κομμάτι που λέει ξεκάθαρα να το ακούσουν 
όλοι ότι για τους φασίστες το μόνο που έχουνε είναι μίσος. Οπότε 
refugees welcome και Ούτε στο Weserstadion, ούτε πουθενά, τσακί-
στε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά!

Πάντα τέτοια.

ΓΗΠΕΔΟ
ΑΛΗΤΕΙΑ
ANTIFA
ΠΑΙΔΕΙΑ
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Τ
ο καλοκαίρι που μας πέρασε άρχισε ζοφερά. Είχε 
όλο το πολιτικό φάσμα —άκρα δεξιά μέχρι άκρα 
αριστερά— να συμφωνεί πως το ελληνικό κράτος 
είναι ένα πράγμα εξαρτημένο που του την πέ-

φτουν οι κακοί οι Ευρωπαίοι και χρειάζεται τη στήρι-
ξή μας. Είχε όλο το πολιτικό φάσμα να συμφωνεί πως 
αυτή η κοινωνία στην οποία ντόπιοι και μετανάστες 
ζούμε, δουλεύουμε και μισούμε μαζί, δεν είναι μια 
ταξική κοινωνία αλλά «ελληνικός λαός» που απένα-
ντί του έχει, όχι το ελληνικό κράτος αλλά, μαντέψτε: 
τους κακούς Ευρωπαίους. Ήταν μια, μέχρι πρότινος 
σπάνια, εμφάνιση του εθνικού κορμού που έμοιαζε 
να καθιστά οποιαδήποτε διαφωνία σχεδόν αδύνατη. 
Σχεδόν όμως: η συνέλευση autonome antifa διαδηλώ-
σαμε στο κέντρο της Αθήνας πιασμένοι αλυσίδες με 

το πιο ελπιδοφόρο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας 
διεκδικώντας το αυτονόητο. Να ανοίξει μια δυνατό-
τητα εναντίωσης στο ελληνικό κράτος και στον ελ-
ληνικό στρατό που τελευταία ψάχνουν όλο και πιο 
τρομακτικά φανερά για κάποια πολεμική λύση (γε-
ωπολιτική λύση τη λένε) στην κρίση του ελληνικού 
καπιταλισμού.

Η ιστορία συνεχίστηκε με το δημόσιο διάλογο να 
αποκτά νέα σκιάχτρα: δημοψήφισμα, ΑΤΜ, capital 
controls, δραχμούλα. Αναγνωρίσαμε πίσω από αυτά 
την επιτάχυνση τουλάχιστον μίας από τις στάνταρ 
επιδιώξεις των ελληνικών αφεντικών, του ελληνικού 
κράτους και εν τέλει του νέου ελληνικού φασισμού: 
της ακραίας υποτίμησης της εργατικής μας δύνα-
μης. Όλα αυτά με την άπλετη στήριξη του εθνικού 

πορεια στομα 
με 

στομα 
στο 
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κορμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είδα-
με και την ανασύσταση του θεσμού του 
μπάτσου της γειτονιάς, καταρχήν πειρα-
ματικά στις γειτονιές του Χαλανδρίου 
και της Καλλιθέας και στη συνέχεια σε 
36 περιοχές της Ελλάδας. Υποστηρίζου-
με ότι το γεγονός πως γινόμαστε όλο και 
πιο φτηνοί και πολλοί νιώθουν εθνικά πε-
ρήφανοι και οι μπάτσοι που πολλαπλασιά-
ζονται στις γειτονιές μας και αναζητούν 
συμμάχους είναι 2 όψεις της ίδιας διαδι-
κασίας. Της διαδικασίας του ελληνικού 
φασισμού. 

Γι αυτό με τους συντρόφους και τις 
συντρόφισσες του antifa xalandri πήραμε 

ξανά τους δρόμους. Πιαστήκαμε αλυσί-
δες δίπλα σε μάλλον αναστατωμένους 
συμπολίτες μας που σχημάτιζαν το φαι-
νόμενο «ουρά-ΑΤΜ» και φωνάζαμε/γρά-
φαμε-σε-τοίχους non-stop συνθήματα 
ενάντια στους μπάτσους με σκούτερ ή 
χωρίς και στους φίλους τους, ενάντια 
στο ψευτοδίλλημα του δημοψηφίσματος, 
ενάντια  στους φασίστες και τους ρα-
τσιστές και υπέρ της μόνης ρεαλιστικής 
διεξόδου από την ξεφτίλα και την παραί-
τηση: της αυτόνομης αντιφασιστικής ορ-
γάνωσης. Θα επανέλθουμε. Άλλωστε οι 
δρόμοι μας ανήκουν.
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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
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Αφίσες που κολλήθηκαν από την 
συνέλευση autonome antifa

Αφίσα για την 
διαδήλωση ενάντια στην 
εξωτερική πολιτική του 
ελληνικού κράτους

Μπροσούρα 
«Η στρατηγική της 
Ανατολικής Μεσογείου»


