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Υπήρχε παλιά μια εποχή που όλοι νόμιζαν ότι θα γίνουν πλούσιοι, ότι θα
δουλεύουν άλλοι για αυτούς, ότι ο κόσμος μας θα είναι για πάντα ένας
κόσμος ”ευημερίας” και “ανάπτυξης”. Οι ψευδαισθήσεις κατέρρευσαν και
μαζί ξεπρόβαλε η πικρή αλήθεια: τα αφεντικά μας προορίζουν όλο και
πιο πολύ για πέταμα. Στα σχολεία, στις δουλειές, στις γειτονιές. Όπλισαν
τα μαντρόσκυλά τους και τα ξαμόλησαν στους δρόμους. Έδωσαν θάρρος
στα φασιστάκια και μας τα πέταξαν στη μούρη για να μας τρομάξουν.
Μας έκαψαν τον εγκέφαλο με πρέζες και με ψηφιακά σκουπίδια. Μας
στράγγιξαν συναισθηματικά, μας έκαναν βλάκες και φοβισμένους. 

Εμείς που φτιάξαμε το antifa kallithea δε θέλουμε να είμαστε έτσι.
Ζούμε και κυκλοφορούμε στην Καλλιθέα, είμαστε αγόρια και κορίτσια.
Πάμε σχολείο ή δουλεύουμε. Με τα λεφτά μας πληρώνουμε αυτό το έντυπο,
με τα χέρια μας το μοιράζουμε, με τα μυαλά μας πολεμάμε το σύγχρονο
φασισμό, με τις καρδιές μας στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς που έχουν φωνή
αλλά δε μπορούν να μιλήσουν. Στα αγόρια που δε θέλουν να γίνουν μπά-
τσοι. Στα κορίτσια που φτύνουν τα πρότυπα ομορφιάς.

Όσο μπορούμε θα τριγυρνάμε στους δρόμους, στις πλατείες και στα σχο-
λεία της Καλλιθέας για να σπάσουμε το φόβο - για να βρούμε κι άλλους
κι άλλες σαν κι εμάς. Τα ξαναλέμε!



Ή και όχι. Ο φασισμός δεν μας τελείωσε τώρα που το κρά-
τος έριξε Χ στη χρυσή αυγή. Ο φασισμός σήμερα δεν είναι
ούτε ο μαίανδρος ούτε η σβάστικα, όπως τόσο καιρό μας
λένε οι αριστεροί. Είναι η ταξική πολιτική του κράτους:
σκούπες στο κέντρο, στρατόπεδα συγκέντρωσης, μπάτσοι
παντού, ξύλο σε μετανάστες  χωρίς να τρέχει μία, μην πούμε
και για συλλήψεις καταληψιών μαθητών.

Δεν ξέρουμε αν τό ‘χετε π
άρει πρέφα,αλλά απ’τη δολοφονία

του Φύσσα και μετά, έχουν κοπεί οι ιστορίες για σκληρά

αγόρια με μαχαίρια, παπατζιλίκια του τύπου “κυριαρχία της

χρυσής αυγής σε δρόμους και σχολεία” σταμάτησαν να

ακούγονται, κάτι χρυσαυγίτες μπουζουριάστηκαν και όλα

γαμώ.

Οι antifa πυρήνες σε γειτο
νιές όμως δεν πέσαμε στην

παγίδα φασισμός=χρυσή αυγή. Με ή χωρίς χρυσή

αυγή, η κόντρα στο σχολείο, στη γειτονιά, στο δρόμο,

συνεχίζετ
αι. Με αυτόνομη οργάνωση, με την παρουσία

μας στο δρόμο, με συνθήματα σε τοίχους, με έντυπα

σαν αυτό εδώ, με διαδηλώσεις, με τσαμπουκά.

Το τέ
λος το

υ ελληνικού 
φασισμ

ού

(εδώ γελάμε)



Ναι, ρε μάνα 
αρχαία διαβάζω!

το-ξέχασα-σπίτι: ατάκα που εκτοξεύεται πολύ

συχνά προς το δάσκαλο, όταν μας ζαλίζει τον

έρωτα. Συνώνυμο: “Την όρεξή σου έχω, νομίζεις,

κάθε απόγευμα να λύνω ασκήσεις ρε μάπα;

ΑΝΤΙ/
ΛΕΞ ΙΚΟ

ΟΜΑΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

αφορισμός: Απειλή που εκτοξεύουν
κάτι μίζεροι φασιστο-παπάδες όταν
ακούνε κάτι που σκανδαλίζει τη μιζέ-
ρια τους, πχ η συμβίωση ομοφυλοφί-
λων. Κανείς δε δίνει δεκάρα για
αυτόν, εκτός από κάτι ακόμα πιο φα-
σίστες νοικοκυραίους, οπότε κλάιν
μάιν ον δε λάιν. 
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 ΛΗΜΜΑ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

έκπληξη: Συναίσθημα που βιώνουν πολλοί στις
μέρες μας. Για παραδείγμα το βίωσε μεγάλο μέρος
της ελληνικής αριστεράς όταν ο αρχηγός της Ελ.Ασ.
προέτρεψε τους ανθυπομπάτσους του να “κάνουν το
βίο αβίωτο στους μετανάστες”. Βέβαια, αν έχεις αν-
τιληφθεί τί ρόλο βαράνε οι μπάτσοι και το κράτος
γλυτώνεις από το μπελά της έκπληξης και από
(στην καλή περίπτωση) ανόητους προβληματισμούς
τύπου: “Μα είναι δυνατόν σε μια δημοκρατική
χώρα, όπως η δικιά μας, εν έτει 2013 να συμβαίνουν
τέτοια πράγματα;”

έρευνα: υπερσύγχρονη διαδικασία κατά
την οποία σε ρωτάνε διάφορα και μετά συμ-
περαίνουν: 22% είναι ικανοποιημένοι από

την κυβέρνηση, 44% θα την ξαναψήφιζαν,
3 στους 2 φοβούνται να κυκλοφορήσει στη γειτονιά
του, 76,4% πιστεύει ότι οι μετανάστες είναι πρό-
βλημα, 76,4% θα τους έπαιρναν να δουλέψουν για
αυτούς με μισθό σκλάβου, 400% των ελληνίδων μανά-
δων φοβούνται ότι το παιδί τους έχει πέσει στα ναρ-
κωτικά, κλπ. Οπότε καταλαβαίνετε ποιοι απαντάνε
σε αυτά τα πράγματα...



εθελοντισμός: Βασικά η τζάμπα εργασία. Διανθισμένη από

τα αφεντικά με ατάκες όπως, “καλή πράξη”, “αλληλεγγύη

(!)”, “υπευθυνότητα σε καιρούς κρίσης”, “βοήθεια στο κοινω-

νικό σύνολο”, “ευαισθητοποίηση”, “χρέος προς την πατρίδα”,

κλπ, αλλά η ουσία παραμένει. Βασικά η τζάμπα εργασία.

ΑΝΤ
Ι/

ΛΕΞ ΙΚΟ

πανεπιστήμιο: ένα μέρος που (όσοι δεν πάτε απευθείας για

δουλειά) θα πάτε μετά το σχολείο. Οι μανάδες σας θα λένε:

“πήγαινε παιδί μου, να πάρεις το πτυχίο σου, να βρεις μια

καλή δουλειά”. Οι εποχές αυτές, όμως, τέλειωσαν. Πλέον,

απλά θα σας μαντρώσουν εκεί πέρα για μερικά χρόνια, θα

βγείτε με γουάου πτυχία, όπως αρχιτέκτονας πχ, και οι περισ-

σότεροι θα δουλέψετε σε σούπερ γουάου δουλειές που ακούνε

σε ονόματα όπως “ντελιβεράς”. Μαντέψτε ποιοί από τους

συμμαθητές σας θα γίνουν όντως γιατροί και δικηγόροι, δύ-

σκολο είναι;

έλεγχος: τυπική διαδικασία κατά την οποία σε σταματάνε
οι μπάτσοι και σε ρωτάνε διάφορα πανέξυπνα, όπως: 
1)-Γιατί φοράς κουκούλα;
-Γιατί κάνει ψοφόκρυο ρε τελειωμένε, εσύ φοράς φουλφέις,
τι μου λες;
2)-Που πάτε τέτοια ώρα; (ανεξάρτητα από το τι ώρα είναι)
3)-Η ταυτότητα είναι δικιά σου;
-Όχι, περίμενε να βρω ποιά από τις 10 που κουβαλάω
είναι.
4)-Γιατί δεν έχεις τα κανονικά χαρτιά και έχεις φωτοτυπία;
-Γιατί αν πέσω σε κάνα μαλάκα σαν και σένα και μου τα
σκίσει, εγώ τι θα κάνω;
5)-Κουβαλάτε τίποτα παράνομο;
Ναι, κουβαλάω κάτι καλάσνικοφ και θα στο πω επειδή με
ρωτάς τόσο ευγενικά.
Συνήθως, τελειώνει με το να σε πηγαίνουν οι μπάτσοι στο
τμήμα.



antifa
sinistosa_pink_martini: Θρίαμβος! Οι υγιείς δημοκρα-
τικές δυνάμεις (η ΟΛΜΕ Κάτω Μαγούλας, οι τελωνει-
ακοί Αστακού, ο μουσικοχορευτικός σύλλογος “το
Χρυσό τουμπερλέκι” κλπ κλπ) χάρη στις μαχητικές κι-
νητοποιήσεις τους πίεσαν την κυβέρνηση τόσο πολύ
που την ανάγκασε να κλείσει τη Χρυσή Αυγή στη φυ-
λακή. Η δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει πια! [Αν πέσει
στις πανελλήνιες μπαίνω Νομική…]

adonis_rules: Ζούμε στο πιο δημοκρατικό κράτος του
κόσμου! Οι πιο αξιόλογοι και δημοκρατικοί ηγέτες στις
κατάλληλες θέσεις και οι φασίστες στο σωφρονιστικό
κατάστημα Κορυδαλλού. Ούτε στην Πολιτεία του Πλά-
τωνα τόσο ιδανικά! [Αν πέσει στις πανελλήνιες μπαίνω
Ιατρική…]

antifa77: Κλαίωωωω! Με ποιον τσατάρω; Με τη μαν-
τάμ Τισό;

adonis_rules: Ομολογώ ότι δε σε αντιλαμβάνομαι αγα-
πητέ συνομιλητή. Θες να μας εκθέσεις τα επιχειρή-
ματά σου; Ο διάλογος είναι η ουσία της δημοκρατίας.
Αρκεί να μην είσαι ανάρχας, γκέι, εβραίος, μαύρος,
ξένος ή μειονοτικός.

antifa77: Μαντάμ Τισό λένε το μουσείο με τα κέρινα
ομοιώματα. Η αποψάρα σας για το φασισμό μοιάζει να
βγαίνει από τα έγκατά του. Εσείς μιλάτε για φασισμό
και έχετε στο μυαλό σας τη Χρυσή Αυγή, αλλά δεν…

sinistosa_pink_martini: Σωστός! Φασισμός είναι κάθε
άκρο που δηλητηριάζει το δημοκρατικό μας πολί-
τευμα…

antifa77: Όχι άλλο κάρβουνο ρε γμτ! Και ποιος θα ορί-
σει ποιος και τι είναι «το άκρο»; Ο Δένδιας; My point?
O φασισμός είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και ζοφερό απ’

τους σπηλαιάνθρωπους της Χρυσής Αυγής. Το ίδιο το
ελληνικό κράτος και οι μηχανισμοί του έχουν στην
ουσία τους το φασισμό. Για να μην αρχίσω για τη μπα-
τσοπλημμύρα, το κόψιμο των μισθών και των συντά-
ξεων και χίλια δυο θα υπενθυμίσω απλώς πόσο
φασιστικό έχει γίνει το εκπαιδευτικό σύστημα για ορι-
σμένους μαθητές [Αν πέσει στις πανελλήνιες δε
μπαίνω ούτε ιχθυοκαλλιέργειες…]

adonis_rules: Η δημοκρατία μας είναι τόσο ανεκτική
που χωράει ακόμα και τους βαρβαρισμούς που εξαπο-
λύονται ενώπιον των οφθαλμών μου. Τι σχέση έχει ο
φασισμός με το σχολείο μας; Νεισπί; Ε… εννοώ κατα-
ναλώνεις απαγορευμένες ουσίες; Το σχολείο μας, οι
πανελλήνιες είναι αξιοκρατικοί μηχανισμοί. Μην κοιτάς
που ο κάθε τεμπέλης…

antifa77: Get a life! Πέρσι το καλοκαίρι κάποιες χιλιά-
δες συμμαθητές μας παραλίγο να μη δώσουν πανελ-
λήνιες επειδή λέει «δεν ήταν νόμιμοι»… Πολύ απλά
επειδή οι γονείς διαφόρων δεν έχουν δουλειά (κρίση
you know?) δεν κολλάνε και ένσημα. Άρα «γίνονται»
παράνομοι! Επειδή δεν έχουν δουλειά! Και ύστερα
επειδή η μαμά ή ο μπαμπάς έχουν γίνει «παράνομοι»
«γίνονται» και τα παιδιά «παράνομα»! Πολύ δημοκρα-
τικό έτσι; Και κάπως έτσι λίγο έλειψε αυτά τα παιδιά
πέρσι να μη δώσουν πανελλήνιες… γιατί έτσι! 

adonis_rules: Φοβάσαι να ομολογήσεις ότι πρόκειται
για «λαθραίους μετανάστες»! Αυτό είναι όλο…

antifa77: Δύο λέξεις είπες και οι δύο είναι ψέματα.
«Λαθραίοι» τι πάει να πει; Αφού μέχρι λίγο πιο πριν
είχαν χαρτιά. Πώς γίνεται τη μια μέρα να είσαι «νόμι-
μος» και την άλλη «παράνομος»; Τι είναι η «νομιμό-
τητα» και η «παρανομία»; Πουκάμισα; Όποτε μου
λερώνεται το ένα βάζω το άλλο; Απλώς το ελληνικό



Στο antifa kallithea μας αρέσει να ψαχνόμαστε, να μα-
θαίνουμε και να συζητάμε. Στα πλαίσια αυτού του ψα-
ξίματος, κι αφού θέλουμε να ξέρουμε ποιοί είμαστε, από
που ερχόμαστε και που πάμε, διοργανώσαμε μια εκδή-
λωση για να δούμε το Kala Tara. Μια ταινία για την ιστο-
ρία των ασιατικών κινημάτων νεολαίας και πως αυτά
άλλαξανε την ιστορία της Βρετανίας τις δεκαετίες ‘70
και ‘80.

Μαζευτήκαμε όμως και για να συζητήσουμε για τα παι-
διά των μεταναστών εργατών στην ελλάδα και πως
αυτές οι δύο ιστορίες μοιάζουν αλλά και, κυρίως, δια-
φέρουν.

chat
κράτος θέλει να έχει τόσες εκατοντάδες χιλιάδες κό-
σμου στην πρίζα. Πότε να φοβούνται και πότε να ελπί-
ζουν (που βασικά είναι το ίδιο). Αλλά και «μετανάστες»;
Στην τάξη μου υπάρχουν παιδιά που ζουν εδώ από τα
δύο τους. Εδώ έχουν πάει σχολείο. Εδώ έχουν κάνει
φίλους. Εδώ έχουν κάνει και εχθρούς. Άσε που παίζει
να μιλάνε και πιο σωστά ελληνικά από σένα… 

sinistosa_pink_martini: Δικέ μου! Κάτι είχα διαβάσει
στη «Ριζοσπαστική Αλληλεγγύη» για τη φάση. Είναι ξε-
κάθαρο πως η παρούσα κυβέρνηση είναι ανίκανη να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα της νεολαίας και προ-
βαίνει συνεχώς σε λάθος χειρισμούς...

antifa77: Και το πάτωμα να ρωτούσα καλύτερα θα τα
λεγε! Άκου: αυτό το κράτος δεν είναι ούτε ανίκανο
ούτε τίποτα. Είναι ένα φασιστικό κράτος που δουλειά
του είναι να κανονίζει πως θα οργανώνει την εκμετάλ-
λευση. Για παράδειγμα το ποιος θα μπει στην Ιατρική
και το ποιος στις ιχθυοκαλλιέργειες έχει να κάνει πολύ

περισσότερο με το που μένεις και τι δουλειά κάνουν οι
δικοί σου και λιγότερο με το πόσο διαβάζεις. Κι επίσης
ακόμα και αν γίνεις εσύ και οι φίλοι σου κυβέρνηση οι
ρατσιστικές διακρίσεις και ο αποκλεισμός δε θα πά-
ψουν να υπάρχουν. Γιατί δεν είναι αποτέλεσμα κρατι-
κής πολιτικής που μπορεί και να αλλάξει. Ή για να το
πω καλύτερα: Η πολιτική του ρατσισμού και του απο-
κλεισμού δε θα τελειώσει με «σωστή ψήφο» στις εκλο-
γές. Θα τελειώσει με τους αγώνες αυτών που για την
ώρα παραμένουν σιωπηλοί. 

adonis_rules: Καλά το ’λεγα ότι είσαι ανάρχας…

sinistosa_pink_martini: Τελικά θα πάρεις «Ριζοσπα-
στική Αλληλεγγύη»; Ή μήπως θες κουπόνι οικονομικής
ενίσχυσης για το κόμμα;

antifa77: Στο τέλος θα πιστέψω στο Θεό μόνο και μόνο
για να του πω να σας κάψει…

Anagnostes mas min
psaronete! Olo stimeno einai
gia na perasoume tin an-
thelliniki mas propaganda.
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Ο πόλεμος ως παραγωγική διαδικασία

Λέγαμε στο προηγούμενο τεύχος ότι το ελληνικό
κράτος επί δικτατορίας Μεταξά (το Δεκέμβρη του
1936), δηλαδή λίγο πριν το δεύτερο παγκόσμιο πό-
λεμο, ανέλαβε τη χρηματοδότηση της Σιβιτανιδείου
σχολής. Ο στρατός και η αεροπορία χρησιμοποίησε
τη σχολή για τις ανάγκες της εθνικής άμυνας της
χώρας. Το ελληνικό κράτος προετοιμαζόταν στο
εσωτερικό του για την είσοδο στο σφαγείο του Δεύ-
τερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχοντας συνάψει τις
κατάλληλες συμμαχίες έξω από τα σύνορά του
όδευε ολοταχώς για τον πόλεμο.

Κάπου εδώ μπαίνει ένα κρίσιμο ερώτημα: «Ποιοί είναι
αυτοί που θα πάνε να πεθάνουν για την πατρίδα; Που
με γενναιότητα και θάρρος θα πέσουν για το συμφέ-
ρον της;» Εντάξει τώρα, ας παρατήσουμε τις πατριω-
τικές φανφάρες και ας γυρίσουμε πίσω στην
πραγματική υλική ζωή. Κατά την γνώμη μας σε πε-
ριόδους πολέμου αυτοί που βρίσκονται στα ανώτερα
στρώματα της ταξικής πυραμίδας κοιτάνε πώς να
χρησιμοποιήσουν τα κονέ τους για να μείνουν στα
μετόπισθεν. Κι αυτοί που τελικά θα βρεθούν στην
πρώτη γραμμή, και θα σκοτωθούν, δεν είναι άλλοι
από εκείνους που βρίσκονται στα κατώτερα στρώ-
ματα. Δείτε για παράδειγμα σε καιρό «ειρήνης» (από

το 1922 και μετά) ποιοί ήταν αυτοί που έκαναν όλες
τις σκατοδουλειές, που δούλευαν στα εργοστάσια
και στα λιμάνια, που όργωναν τα χωράφια, που ορ-
γάνωναν απεργίες και έτρωγαν σφαίρες, που έβγα-
ζαν μόνο το δημοτικό και δεν έφταναν ποτέ στο
πανεπιστήμιο. Ήταν τα παιδιά της εργατικής τάξης
εκείνα που έπρεπε να σηκώσουν στις πλάτες τους τη
συσσώρευση του πλούτου του ελληνικού κράτους.
Αλλά και στον πόλεμο είναι οι ίδιοι που θα μεταφερ-
θούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου, που θα κλη-
θούν να κάνουν όλη την βρώμικη δουλειά, να
σκοτώσουν και να σκοτωθούν.

Ο Σιώτος, απόφοιτος της τετάρτης δημοτικού, κατα-
γόμενος από αγροτική οικογένεια, αν και χαμηλής
σχολικής εκπαίδευσης μπόρεσε και κατέγραψε τις
προσωπικές του εμπειρίες από το ελληνοαλβανικό
μέτωπο το 1940. Δείτε τι έγραφε:

Αφού φώτησε στις 19/12/40 το προΐ βγάζω τα άρβηλα
και τι να δω, ήταν πρησμένα και μελανά σαν να τα είχε
το φίδι δαγγάσει από το χιόνι. Έρχετε ο γιατρός του
το λέω, μου λέει δεν έχεις τίποτα θα περάσουν…το
προΐ ο λόχος μετακινιότανε προς τα δεξιά διότι εκεί
μας βάλουν από δυο μεριές και πηγαίναμε πιο πέρα



σε ένα υψωματάκι αλλά εγώ δεν μπόρηγα να περπα-
τήσω, ήταν στις 20/12/40 το λέω στο λοχαγό, στον
υποδιοικητή ότι δεν μπορώ να πάω κοντά και μου λεν
αν θέλω να ακολουθήσω το λόχο ήτε να μείνω να πε-
θάνω εκεί χάμω στο έλεος του Θεού…

Το 1940 τα ντόπια αφεντικά επέβαλαν στο Σιώτο να
γίνει από αγρότης πειθαρχημένος φαντάρος που να
μην φοβάται το θάνατο και να έχει το σθένος να θα-
νατώσει. Ο υποδιοικητής του (που σε καιρό ειρήνης
θα μπορούσε να είναι το αφεντικό του) καταλάβαινε
ότι ο Σιώτος δεν το είχε και πολύ (σε καιρό ειρήνης
αυτό ονομάζεται «απείθαρχος και αντιπαραγωγικός»)
και αποφάσισε να τον αφήσει να πεθάνει από το
κρύο. 

Κατά την γνώμη μας ο πόλεμος είναι μία παραγωγική
διαδικασία. Έχει αφεντικά και εργάτες. Μόνο που
εδώ τα αφεντικά χρησιμοποιούν την εργατική δύ-
ναμη όχι για να παράγει ποτήρια και πατάτες, αλλά
για να σκοτώνει και να σκοτώνεται. Όπως και στην
εργασία, έτσι και στον πόλεμο υπάρχει ιεραρχία.
Αυτό που «καταστρέφεται» δεν είναι άλλο από το κα-
τώτερο κομμάτι της κοινωνίας, τη στιγμή που άλλες
φιγούρες τη βγάζουν καθαρή. Για παράδειγμα, ο

Λουκάτος, γόνος μεσοαστικής οικογένειας, απόφοι-
τος πανεπιστημίου, μέλος της ΕΑΜίτικης ομάδας
στην ακαδημία Αθηνών, βρέθηκε στον ελληνοϊταλικό
πόλεμο. Κατέγραψε τις εμπειρίες του στο προσω-
πικό του ημερολόγιο. Στις 25/11/1940 έγραφε:

Σήμερα έκαμα μία βόλτα στα γραφεία των Εμπέδων
(στρατολογία – διαχείρισις - υπασπιστήριο) ένα σωρό
φαντάροι έχουνε βολευτεί εκεί μέσα με ένα μπιλιετάκι,
με ένα γνωστό από ‘δω κι από ‘κει, τα κατάφεραν.
Τώρα είναι ήσυχοι. Είναι όλοι τους από αριστοκρατι-
κές αθηναϊκές οικογένειες και πολλοί έρχονται στο
γραφείο τους με ιδιόκτητη κούρσα, τους ξεχωρίζεις
από τα καλοχτενισμένα μαλλιά, τους ξεχωρίζεις
ακόμα από το ακατάδεκτο ύφος τους και την απρο-
θυμία τους να σε εξυπηρετήσουν. 

Το μέλλον τέτοιων τύπων, τόσο στον πόλεμο όσο και
σε καιρό ειρήνης, ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό
του Σιώτου. Πολύ μετά τον πόλεμο βρίσκουμε το
Λουκάτο στη θέση πανεπιστημιακού. Έχει εξελιχθεί
σε πατέρα της ελληνικής λαογραφίας. Όσο για την
κατάληξη του Σιώτου, αν και δεν γνωρίζουμε πολλά,
φανταζόμαστε πως θα ήταν ανάλογη με εκείνη της
τάξης του.

δεξιά: ο Σιώτος και άλλοι φαν-
τάροι  με μαγκούρες (αναμνη-

στική φωτογραφία από το
νοσοκομείο Τριπόλεως)

αριστερά: ο Μεταξάς σα-
γηνεύει τα πλήθη των φαν-
τάρων (εξώφυλλο του
τετραδίου που έγραφε ο
Σιώτος)



Γυρνάγαμε, που λες, από βραδινή βόλτα και πηγαίναμε να αράξουμε σε ένα σπίτι, να πιούμε τις
μπίρες μας. Είχε βάλει και κρύο, οπότε δεν ήταν άλλο για έξω. Και στη μέση της διαδρομής, σκάνε,
φίλε, μπάτσοι. Δύο μηχανές, μας σταματάνε και αρχίζουν τα γνωστά...

Ταυτότητες/ τα χαρτιά σου/ πού πάτε/ανοίξτε τις τσάντες σας/ τι είναι αυτό/ τι είναι εκείνο/άνοιξε
το πορτ-μπαγκάζ/κλείσε το πορτ-μπαγκάζ (γιατί εγώ είμαι βλάκας και δεν τα καταφέρνω)/ κλπ...

Και πάνω που λες, ντάξει, τελειώνει το πρήξιμο, θα φύγουμε σε λίγο, πετάει ο μπάτσος την ατα-
κάρα:
-Παιδιά, τρεις εθνικότητες σε ένα αμάξι δεν είναι καλό πράγμα…

Λοιπόν, ο μπάτσος καταλάβαινε μια χαρά, αν και ασυνείδητα, ότι το να μπλεκόμαστε ντόπιοι
και μετανάστες σε κοινές παρέες, να συζητάμε τα προβλήματα μας, τα πακέτα που τρώμε

στη δουλειά, τα ρατσιστικά βλέμματα στα λεωφορεία, είναι μεγάλο πρόβλημα για
αυτόν και το συνάφι του και το έθεσε με τον πιο ωμό τρόπο. 

Μπράβο αντίληψη ο μπάτσος! Καλά κάνει, εδώ που τα λέμε. Να τις φοβάται τις
παρέες μας!

Ένα αμά
ξι,

τρεις εθνικότητες 
και ένας μπάτσος που του κόβει…



βρες τον φασίσταελάτε να παίξουμε

(κι αυτό στημένο είναι, όλοι είναι φασίστες)

“αδυ-
ναμία των Ελλήνων

να συναινούν και να συμ-
πράττουν ως λαός” - Την
εθνική συναίνεση «αναζή-

τησε» το ΕΛΙΑΜΕΠ

“πρέ-
πει να δοθεί ιδιαίτερη

βαρύτητα στην διάδοση της
έννοιας του εθελοντισμού στις
νέες ηλικίες” - Διημερίδα της
ΧΑΝΘ για τον εθελοντισμό

σε περίοδο κρίσης

“Ο
ΟΑΣΑ ανακοίνωσε ότι

200 επιτυχόντες άνεργοι που
είχαν κάνει αιτήσεις στα πλαίσια της
«κοινωφελούς» εργασίας, θα πρέπει

να καταθέσουν άμεσα τα χαρτιά
τους για να ξεκινήσουν να ερ-

γάζονται ως ελεγκτές”

“Ο
διοικητής του ΟΑΕΔ

αποκλείει τους ανέργους
από την καταβολή επιδόματος,
αν αρνηθούν υποαπασχόληση

σε κοινωφελή προγράμ-
ματα”

Το
πιάσατε το υπονοούμενο;

Θέλουν να δουλεύουμε από μικροί και
τζάμπα. Θέλουν να δουλεύουμε με όσο μι-

κρότερο κόστος για τ’αφεντικά μας και να εκμε-
ταλλεύονται τις ανάγκες μας. Να μας χώνουν σε ό,τι

κωλοδουλειά να ’ναι και να μην κουνιόμαστε. Αυτό χρει-
άζεται για να ξεπεραστεί η κρίση. Τη χαμηλού κόστους ερ-
γασία μας. Αλλά χρειάζεται και “εθνική ομοψυχία” γιατί
δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να παίξει και κάνας πόλεμος για

να ξελασπώσει το ελληνικό κεφάλαιο και αλίμονο σε
όποιον τολμήσει να εκφραστεί αντίθετα. Ωραίο

πράμα ο καπιταλισμός ρε φίλε, έχει τα αφεντικά
του, τους μπάτσους του, το στρατό του. Και

εμάς κρέας για τη μηχανή και τα
κανόνια.



-ANTIFA-

WE RUN THE
STREETS

Καινούρια αυτοκόλλητα antifa kallithea. Θα τα
βρε  ίτε στους τοίχους της περιοχής. Για να
μας ζητήσετε αυτοκόλλητα στείλτε mail

στο antifa.kallithea@yahoo.com

Antifa Base, τεύχος 14.
Μοιράστηκε σε διάφορα
λύκεια της Αθήνας από
τη συνέλευση autonome
antifa.

2ο τεύχος από το antifa xalandri. Μοι-
ράζεται στα σχολεία της περιοχής.
Ήρθαν για να μείνουν!


