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intro

Εμείς που γράφουμε αυτό εδώ το έντυπο είμαστε
άντρες και γυναίκες, διάφοροι είμαστε φοιτητές,
άλλες δουλεύουμε και άλλες όχι. Όλοι μας έχουμε

όμως ένα κοινό, τριγυρνάμε σ’ αυτές τις γειτονιές και
αντιλαμβανόμαστε τη σαπίλα της κοινωνίας μας, ο κα-
θένας με τον τρόπο του. Άλλοι είμαστε μετανάστες
δεύτερης γενιάς και τραβάμε ζόρια με τα χαρτιά μας.
Άλλοι δουλεύουμε σε σκατοδουλειές και έχουμε σιχαθεί
ολόψυχα το αφεντικό μας. Άλλες δε γουστάρουμε τη
ματσίλα του κάθε ελληναρά. Και όλοι μαζί μισούμε τους
μπάτσους και τους φασίστες όσο μισούμε το ελληνικό
κράτος και τα δολοφονικά του σχέδια. Όσο λοιπόν το
κράτος μας ζητάει τη συναίνεσή μας στα σχεδιά του,
άλλο τόσο πρέπει και μεις από τη μεριά μας να φτύ-
νουμε κατάμουτρα όσους το στηρίζουν. Γιατί, όχι, δεν
έχουμε κανένα κοινό με όσους ανησυχούν για το μέλλον
της πατρίδας τους, αντιθέτως μας χωρίζουν πολλά.
Γιατί εμείς καταλαβαίνουμε πως τα σχέδια του ελληνι-
κού κράτους στρέφονται πρώτα και κύρια εναντίον
μας, στοχεύουν την τάξη μας. Με τους όλο και περισ-
σότερους ένστολους που μας πηγαίνουν από εξακρίβωση
σε εξακρίβωση, με όλα τα παραμύθια περί ελλαδίτσας
και τις πατριωτικές μαλακίες, εμείς δεν ψηνόμαστε μία.
Γι’ αυτό και για άλλους τόσους λόγους το λέμε και το
ξαναλέμε, η ελλάδα να πεθάνει να ζήσουμε εμείς.

για ηλεκτρονική επικοινωνία: antifa.kallithea@yahoo.com
βρες μας στο δίκτυο: antifakallithea.wordpress.com

Τ  
Φωτογραφία εξωφύλλου: καλοκαίρι του
2017 στο Birmingham της Αγγλίας. Πι-
τσιρίκα με αντιναζί κονκάρδα μπαίνει
μπροστά στη διαδήλωση των Βρετανών
ναζί. Ο φασιστοαρχηγός προσπαθεί να
την τραμπουκίσει. Η πιτσιρίκα γελάει
μέσ’ στη μούρη του μαλάκα. Άψογη!
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Ηκρατική εκστρατεία τρόμου
που εξαπολύθηκε τα προηγού-

μενα χρόνια με αιχμή τη Χρυσή
Αυγή μοιάζει να έχει περάσει σε
δεύτερη μοίρα. Οι ναζί, απ’ ό,τι μας
λένε, βρίσκονται σε δίκη και είναι
πολύ πιθανόν να καταδικαστούν.
Άρα πάπαλα οι ναζί. Οπότε;

Οπότε σιγά τ’ αυγά! Οι γειτονιές
βράζουν, κι επειδή δεν εμφανι-

στήκαμε από το πουθενά ξέρουμε.
Ξέρουμε ότι οι τοίχοι βάφονται,
σβήνονται και ξαναβάφονται. Ξέ-
ρουμε ότι οι βλάκες που γούσταραν
τη Χρυσή Αυγή, όπως δεν εμφανί-
στηκαν και σε μια μέρα, έτσι και δεν
εξαφανίστηκαν τώρα. Εδώ είναι και
τσαντίζονται με εμάς, όσο τσαντιζό-
μαστε κι εμείς με την πάρτη τους.

Ξέρουμε ότι, ακόμα κι ανεξάρτητα
από τη Χρυσή Αυγή, στις γειτονιές
υπάρχει πόλωση, ότι υπάρχουν και
δικές μας και δικοί τους. Ότι για
κάθε βλάκα που θέλει να γίνει μπά-
τσος, υπάρχουν δεκάδες που τους
χώνουν γαμωσταυρίδια· ότι για κάθε
βλάκα που ονειρεύεται μεγαλεία,
υπάρχουν δεκάδες που τρώνε κα-
θημερινά πακέτα και βρίζουν το
αφεντικό· και ότι γενικώς η κατά-
σταση μυρίζει μπαρούτι από χιλιό-
μετρα.

Έτσι κι εδώ. Τον τελευταίο καιρό
έχουν εμφανιστεί κάτι μπού-

φοι, οι οποίοι φορτώνουν με το γε-
γονός ότι οι ρατσιστικές μαλακίες
στην Καλλιθέα κόβονται. Γράφουν
κάτι σάπια «ελλάς» και κάτι στοχά-

Όσο υπάρχει a  
τόσο θα τραβιο   



  antifa 
  ούνται  αυτιά

δια. Θέλουμε να ενημερώσουμε το
αγαπητό παρεάκι ναζήδων ότι δεν
εντυπωσιαζόμαστε. Όπως ίσως να
έχουν παρατηρήσει τα συνθήματά
τους σβήνονται άμεσα.

Πρέπει ακόμα να τους ενημερώ-
σουμε ότι το Antifa Kallithea

υπάρχει στις γειτονιές μας πάνω
από 5 χρόνια. Δηλαδή φτιάχτηκε
όταν αυτοί οι βλάκες πήγαιναν
ακόμα στο γυμνάσιο. Σ’ αυτά τα 5
χρόνια έχουμε σβήσει κι έχουμε
βάψει εκατοντάδες συνθήματα.
Έχουμε κολλήσει δεκάδες αφίσες,
έχουμε κατέβει κάμποσες φορές στο
δρόμο, και άλλα πολλά. Εν τω με-
ταξύ έχουν φτιαχτεί και έχουν δια-
λυθεί άφθονες παρέες φασιστών.

Άλλες διαλύθηκαν μόνες τους, για
άλλες βάλαμε ένα χεράκι κι εμείς.
Από την άλλη, οι γειτονιές μας που
ξερνάνε τέτοιους τύπους, γεννάνε
και τους εχθρούς τους. Εμείς του-
λάχιστον έχουμε γνωρίσει μπόλι-
κους νεαρούς αντιφασίστες και
νεαρές αντιφασίστριες. Ο αγώνας
για την κυριαρχία στις γειτονιές δεν
είναι αγώνας δρόμου, αλλά αγώνας
αντοχής. 

Υγ: Κι όσο για τα παρεάκια των
ναζήδων που δε μας κάνουν τη

χάρη να διαλυθούν μόνα τους,
υπάρχουν κι άλλοι τρόποι. Όσοι
έχουν φάει τράβηγμα στο αυτάκι
τους ξέρουν. Θα τα ξαναπούμε.



ΝαΙ, αλλα 
ΠαΝΩ αΠ’

τηΝ 
υΠογΕΙα 
τΙ γΙΝΕ-

ταΙ;

Κατά καιρούς τα έχουμε βάλει με
τις τοπικές εφημερίδες της Καλ-

λιθέας - κι όχι χωρίς λόγο: «εγκλημα-
τικότητα χωρίς τέλος στην
Καλλιθέα», «ανώμαλοι στην πλατεία
Δαβάκη» «άφαντη η αστυνομία» μερι-
κοί μόνο τίτλοι απ’ τις αηδίες που
γράφει ο ντόπιος τύπος. Άλλο αγα-
πημένο θέμα των ντόπιων δημοσιο-
γράφων καιρό τώρα, είναι οι υπόγειες
διαβάσεις της Συγγρού και οι απόπει-
ρες βιασμών που (λένε ότι) γίνονται
εκεί από «δράκους», «ανώμαλους»,
«τρελούς». Η λογική τους πάει ως
εξής: οι υπόγειες διαβάσεις είναι βρώ-
μικες, ο φωτισμός ελλιπής, τα γκρά-
φιτι παντού, ΑΡΑ φτιάχνουν ιδανικές
συνθήκες για την «εγκληματικότητα»,
ΑΡΑ χρειάζεται περισσότερη αστυνο-
μία, περισσότερη καθαριότητα, λιγό-
τερα γκράφιτι, και τα κεφάλια μέσα.

Ηπραγματικότητα βέβαια, είναι
διαφορετική. Η πραγματική εγ-

κληματικότητα, οι πραγματικοί βια-
σμοί, πλήρως νομιμοποιημένοι και
κρατικά οργανωμένοι με τη βία, συμ-
βαίνουν λίγα μέτρα πιο πάνω από τις
υπόγειες διαβάσεις. Πού; Μα φυσικά
στα εκατοντάδες μπουρδέλα, στρι-
πτιτζάδικα και στούντιο της Συγγρού
και της Καλλιθέας, με τη μορφή της
καταναγκαστικής πορνείας. Με τη
μορφή των χιλιάδων ελλήνων πορνο-
πελατών. Με την εκτόνωση πάνω σε
γυναίκες και παιδιά από την ανατο-



λική Ευρώπη και την Ασία που εν-
τάχθηκαν με τον καταναγκασμό, τη
βία και τις απαγωγές στη σεξουα-
λική «εξυπηρέτηση» των Ελλήνων
απ’ το ’90 και μετά.

Το κράτος, παρέα με την αστυνο-
μία του, τη μαφία του και τους

δημοσιογράφους του επιλέγουν να
μην επικεντρώνονται σε αυτό. Επι-
λέγουν να εστιάζουν την προσοχή
τους σε πολύ συγκεκριμένα περι-
στατικά (είτε αληθινά, είτε φτιαχτά).
Περιστατικά που στόχο έχουν να
καταδείξουν το βιασμό ως κάτι που
γίνεται σε σκοτεινά μέρη, σε σοκά-
κια τη νύχτα, και συνήθως από
«δράκους» «σεξουαλικά πεινασμέ-
νους μετανάστες» ή από «τρελούς»,
κι όχι σαν κάτι που γίνεται ολοφά-
νερα στα μπουρδέλα, μέσα στο
σπίτι, στη δουλειά, από τους Έλλη-
νες νοικοκυραίους, τ’ αφεντικά,
τους συγγενείς με εξουσία.

Φυσικά αυτή η επιμονή έχει
λόγο: Βασικά δεν τους καίγεται

καρφί για τις γυναίκες και την προ-
στασία τους! Και έχει και συγκεκρι-
μένους σκοπούς: απ’ τη μια να
κρατηθούν στην αφάνεια οι χιλιάδες
καθημερινοί βιασμοί στα μπουρδέλα
κι απ’ την άλλη να ελεγχθεί ο δημό-
σιος χώρος, να υποτιμηθούν οι με-
τανάστες εργάτες, να αυξηθούν οι

εξουσίες των μπάτσων. Η έκκληση
για περισσότερα φώτα και καθα-
ρούς τοίχους είναι η προσπάθεια
των δημάρχων, των φασιστών, των
ρουφιάνων και των μαγαζατόρων να
εξαφανίσουν από το δημόσιο χώρο
όσους ονομάζουν «εγκληματίες». Για
όποιον δεν το καταλαβαίνει, οι «εγ-
κληματίες» είμαστε εμείς: εμείς που
βλέπουμε τις πλατείες και το δημό-
σιο χώρο ως κομμάτι μας, ξέρουμε
ότι το κράτος, και στην περίπτωση
της Καλλιθέας, η δημοτική αρχή, δε
θέλουν πλατείες στις οποίες αρά-
ζουν μετανάστες με τα παιδιά τους,
πολυεθνικές παρέες, άντρες και γυ-
ναίκες, παιδιά δεύτερης γενιάς μαζί
με ντόπιους. Δε θέλει γκράφιτι και
συνθήματα στους τοίχους. Δε θέλει
τις μουσικές μας στους δρόμους. Με
λίγα λόγια δε θέλει όλους εμάς, που
προσπαθούμε να την παλέψουμε σ’
αυτήν την πόλη με τον τρόπο μας.
Διεκδικεί το δημόσιο χώρο –εμπό-
λεμο χώρο- για πάρτη του και για
τους φίλους του.

Αυτές οι διαδικασίες που περι-
γράψαμε παραπάνω δεν αφο-

ρούν μόνο τη γειτονιά μας. Είναι η
οργανωμένη και με σχέδιο επίθεση
στην τάξη μας και έτσι πρέπει να
τις βλέπουμε. Κι αυτό γιατί μόνο
έτσι μπορούμε να οργανωθούμε
εναντίον τους.



Για όλους τους ελληναράδες· για
όλους τους βλάκες με τα σημαι-
άκια στις μπλούζες· για όλους τους
φούσκες με τα χριστιανικά και πα-
τριωτικά τατού· για όλα τα σκληρά
αγόρια της ελληνικής αστυνομίας·
για όλους τους ιδιοκτήτες στολι-
σμένων μπαλκονιών· για όλους
τους τσολιάδες και τις μονιμούδες
στρατιωτικές υπαλλήλους.
Ελληνική υπερηφάνεια άντε γειά!!!
Εδώ είναι Τζιτζιφιές, εδώ είναι
προσφυγιά!!!

στο βιβλίο 
των ηρώων 
του δρόμου

antifa ρολά >
Τζιτζιφιές >
Ιούνης 17 > 
antifa
kallithea



Κάθε κοινωνική σχέση είναι μια σχέση εμ-
πόλεμη. Το νιώσαμε στο σχολείο, το ζή-
σαμε στη δουλειά, το είδαμε στο
λεωφορείο. Για κάθε δάσκαλο που μας
υποτιμούσε, δέκα κωλοδάχτυλα σηκώνον-
ταν πίσω απ’ την πλάτη του. Για κάθε
αφεντικό που μας έκλεβε, δέκα μηχανή-
ματα “πάθαιναν ζημιές”. Για κάθε φασί-
στα ελεγκτή, δέκα πιτσιρικάδες σήκωναν
κεφάλι.

Τα αδέρφια από το youth block είναι στη
γύρα. Τα αδέρφια από το youth block
έχουν διαλέξει μεριά. Με τους σίστες παί-
ζει θέμα... Την αγάπη μας!

antifa γραφτική > Καλλιθέα
μεριά > Ιούλης 17 > antifa
youth block



Ήταν ένα ωραίο καλοκαιρινό
βράδυ! Όλες οι φυλές της γει-
τονιάς ήταν εκεί! To hip hop
team των boavista, τα παιδιά
της καλλιθεώτικης κερκίδας,
φίλοι και φίλες. Οι μουσικές
δυνατά στα ηχεία, οι μπάτσοι
μείναν μακριά, οι τοίχοι του
Έσπερου βάφτηκαν απ’ άκρη
σ’ άκρη, οι φασίστες έφαγαν
άλλη μια πίκρα. Τα ξαναλέμε
στο επόμενο

rap n graff >
Έσπερος >
Ιούλης 17 > 
boavista +
friends

if the kids
are united...



girls fight back > Αγίων
Πάντων > Ιούλης 17 >

Λένε ότι πολλές φορές οι άν-
θρωποι δε βλέπουν μόνο με τα
μάτια. Βλέπουν επίσης με το
μυαλό, την καρδιά και την ψυχή.
Και βλέπουν έτσι, πράγματα που
οι διπλανοί τους δε μπορούν να
δουν. 

Στην Αγίων Πάντων και στα
γύρω στενά, οι τοίχοι μιλούν με
λόγια γυναικεία. Τα κορίτσια της
γειτονιάς, βολτάρουν και διη-
γούνται με συνθήματα τη δική
τους καθημερινότητα. Ενάντια
στους βιασμούς, ενάντια στην
πατριαρχία, ενάντια στο σεξισμό,
ενάντια σ’ έναν κόσμο που χω-
ράει μόνον άντρες. Respect!



ΠΟΓΚΡΟΜ Σ

Το καλοκαιρινό πογκρόμ στο
Μενίδι δεν έσκασε από το

πουθενά. Το Μενίδι έχει τη δική
του κοινότητα Ρομά εδώ και κά-
ποιες δεκαετίες. Επίσης το Μενίδι
αρκετές δεκαετίες τώρα αποτελεί
το βασικό κέντρο εμπορίου πρέ-
ζας, όπλων και λοιπών λειτουρ-
γιών του παρανόμου κεφαλαίου.
Οι διάφορες επιχειρήσεις -
σκούπα, που παρουσιάζονταν ως
εκκαθάριση του κέντρου της Αθή-
νας ήταν ο τρόπος των μπάτσων
να σπρώχνουν την πρέζα παράεξω. 

Το καλοκαιρινό πογκρόμ στο
Μενίδι δεν έγινε από «αγανα-

κτισμένους» κάτοικους. Από πίσω
(πολλές φορές και φανερά) βρί-
σκονταν οι μπάτσοι, οι φασίστες
και οι μικροαστοί ρατσιστές. Το
καλοκαιρινό πογκρόμ στο Μενίδι
ήταν ένα αστυνομικό / πολιτικό
σχέδιο διαχείρισης πληθυσμών,
διαχείρισης του εγκλήματος.

Οι Ρομά του Μενιδίου υπάγον-
ται σε ένα καθεστώς μισονο-

μιμότητας και μισοπαρανομίας.
Πάνω τους ξερνιούνται τόνοι ρα-
τσισμού και απέχθειας. Όπως
συμβαίνει στις ταξικές κοινωνίες
μας, οι κοινωνικές ομάδες αυτές
είναι πλήρως υποτιμημένες, ανά-
μεσα στην αστυνομική επιτήρηση
και το ρατσισμό. Αυτό τις καθιστά
εύκολα διαχειρίσιμες από το κρά-
τος και τους μηχανισμούς του,
ικανές να κάνουν τις δουλειές του
όταν χρειάζεται και για πέταμα
όταν δεν χρειάζεται.

Στο Μενίδι, η ελληνική ρατσι-
στική κοινωνία φανερώθηκε

σε όλο της το μεγαλείο. Ρατσιστές
κάτοικοι, εισαγόμενοι φασίστες,
μαφιοζομπάτσοι κι ακροδεξιοί δη-
μοσιογράφοι έκαναν ό,τι περνούσε
απ’ το χέρι τους για να οργανω-
θούν οι επιθέσεις στα σπίτια και
στις γειτονιές των Ρομά. Μετά το



ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

ρατσιστικό πογκρόμ ακολούθησε
αστυνομικό πογκρόμ. Για περίπου
ένα μήνα κάποιες χιλιάδες μπά-
τσοι περικύκλωσαν το Μενίδι και
έκαναν 6.000 προσαγωγές και 800
συλλήψεις. Η κινητοποίηση χιλιά-
δων μπάτσων δείχνει ότι το σχέδιο
ήταν έτοιμο, περιμένοντας την κα-
τάλληλη αφορμή για να ξεδιπλω-
θεί. Μετά το αστυνομικό πογκρόμ
ακολούθησε ανθρωπιστικό πογ-
κρόμ. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι
των υπουργείων εσωτερικών, παι-
δείας και υγείας, έκαναν τις προ-
τάσεις τους με θέμα την «ομαλή
ένταξη των Ρομά» στην ελληνική
κοινωνία. Οι προτάσεις περιελάμ-
βαναν «υποχρεωτικό εγκλεισμό
των Ρομά σε κοντέινερ που θα το-
ποθετούνταν σε ελεγχόμενη πε-
ριοχή», «υποχρεωτική φοίτηση
των ανήλικων Ρομά σε ειδικά σχο-
λικά τμήματα» και τέλος «υποχρε-
ωτικούς εμβολιασμούς για την
καταπολέμηση της ιλαράς».

Τον καιρό που το ρατσιστικό,
αστυνομικό, εκπαιδευτικό,

υγειονομικό και πολιτικό πογκρόμ
εναντίον των Ρομά ήταν σε πλήρη
εξέλιξη, οι σύντροφοι και οι συν-
τρόφισσές μας από το Μενίδι
έγραψαν και μοίρασαν μια προκή-
ρυξη. Τελείωνε ως εξής:

Την εξαθλίωση σε κάθε γειτο-
νιά δεν την φέρνουν ούτε οι
ρομά, ούτε οι ρώσοι, ούτε οι
αλβανοί, ούτε οι πακιστανοί,
ούτε κανένας μετανάστης. […]
Για εμάς μόνος δρόμος είναι η
αλληλεγγύη ανάμεσά μας. Αυτή
η γειτονιά μας χωράει όλους
εκτός από τους φασίστες και τ’
αφεντικά τους. 

Είναι ένα τέλος που ταιριάζει
μια χαρά και στη δική μας γει-

τονιά. Είναι ένα τέλος που θα
μπορούσαμε να το έχουμε γράψει
κι εμείς.



Κάπου θα έχεις ακούσει ατάκες
του στυλ «στις δουλειές ζη-

τάνε μόνο γκόμενες», εκφράσεις
που φέρνουν στο προσκήνιο τις
γυναίκες ως απειλητικό υποκείμενο
αντιτιθέμενο στους άντρες, εξισώ-
νοντας την καταπίεση που βιώνει
μια γυναίκα με αυτή του άντρα.
Και κάπως έτσι, ξεχνάς ποιος κα-
ταπιέζει ποιον στην καθημερινό-
τητα, μιας κι ο όρος αντίστροφος
σεξισμός παρουσιάζει τους άντρες
ως θύματα της όλης υπόθεσης. Για
εμάς από την άλλη, είναι ξεκάθαρο
ότι το κράτος και τα αφεντικά
έχουν χτίσει γερές βάσεις σεξισμού:
ψάχνουν γυναίκες για καθαρί-
στριες, σερβιτόρες, baby sitters· επι-
βάλουν στις γυναίκες να

χαμογελάνε διαρκώς· προσλαμβά-
νουν γυναίκες επειδή προσελκύουν
πελάτες.

Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι
όταν τ’ αφεντικά προσλαμβά-

νουν γυναίκες σ’ ένα κάρο δουλειές
(στο σερβιτοριλίκι, στο baby sitting,
στον καθαρισμό, στο μαγείρεμα και
στη λάτζα) δεν το κάνουν επειδή
μας έχουν σε εκτίμηση, αλλά
επειδή στο σεξιστικό κόσμο που
ζούμε, αυτές οι δουλειές θεωρούν-
ται «γυναικείες»! Αυτές οι δουλειές
ξεκίνησαν ως κομμάτι του νοικοκυ-
ριού που ανέκαθεν οι σεξιστές θε-
ωρούν «γυναικεία αρμοδιότητα».
Για ασχολίες σαν κι αυτές πρέπει
να τηρείς τα πρότυπα ομορφιάς
και να δέχεσαι διπλή εκμετάλλευση

Αντίστροφος
σεξισμός
σεξισμός «εναντίον των αντρών» ή αλλιώς συγγνώμη,
ο ορισμός δεν υφίσταται ή αλλιώς η νέα μόδα σεξισμού



αν είσαι μετανάστρια. Όχι και
πολύ βολική προσέγγιση για τους
σεξιστές ε;  

Αρκετά βολική γι αυτούς όμως,
είναι η άποψη ότι οι δουλειές

στο σπίτι (εμείς τη λέμε τζάμπα ερ-
γασία) είναι καθημερινό μας καθή-
κον. Κι από πού προκύπτει αυτό
το καθήκον; Επειδή, όπως μας
λένε, «διαθέτουμε τον αντίστοιχο
συναισθηματισμό», ο οποίος φυ-
σικά μας αποκλείει από άλλες ερ-
γασίες που «απαιτούν δυναμισμό».
Και κάπως έτσι, φτιάχνεται η γνω-
στή αντρική καραμέλα ότι δήθεν
βιώνουν τον «αντίστροφο σεξισμό»
σε όλους τους τομείς του κοινωνι-
κού: στην εργασία, στις διαπροσω-

πικές τους σχέσεις, στις πολιτικές
διαδικασίες, αλλά εμείς δεν το χά-
φτουμε. Δεν το χάφτουμε, γιατί ξέ-
ρουμε καλά ότι παρενόχληση είναι
τα παραβιαστικά βλέμματα των
αφεντικών μας και των πελατών
τους, με τα οποία ερχόμαστε κάθε
μέρα αντιμέτωπες στη δουλειά, κι
όχι οι «γκρίνιες, οι υστερίες και οι
συναισθηματισμοί μας». Δεν το χά-
φτουμε επειδή ξέρουμε ότι το
βάρος αυτής της καταπίεσης πέ-
φτει στους ώμους μας δυο και
τρεις φορές.




