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από αντιφασιστική σκοπιά



editorial
Το antifa n.ionias είναι  μια αυτόνομη αντιφασιστική ομάδα  που ζει, σκέ-

φτεται και αναπτύσσει την δράση της κυρίως στη γειτονιά της Νέας Ιωνίας.

Η ομάδα μας είναι αυτόνομη γιατί  γνωρίζουμε πολύ καλά οτι τα εργαλεία

που έχουμε στηρίζονται  αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις στα δικά μας

χέρια και μυαλά. Δεν υπάρχει κανείς που θα μας σώσει. Οι  λογικές  διαμε-

σολάβησης  από την αριστερά, τους κρατικούς θεσμούς και τα μμε μας βρί-

σκουν εχθρικούς.

Αντιφασιστική γιατί όλοι εμείς  οι άνεργοι, εργαζόμενοι, φοιτητές , μαθητές

δεν τρέφουμε πλέον καμιά αυταπάτη. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως

ετούτη η κοινωνία είναι ταξική και ότι μέρα με την μέρα γκρεμίζεται πάνω

από τα κεφάλια μας .  

Αυτό το έντυπο μοιράζεται στα σχολεία της περιοχής μας. Για να δηλώ-

σουμε παρόντες στους εχθρούς μας και να ανακαλύψουμε τους φίλους

μας. Για να αγωνιστούμε με το μόνο τρόπο που ξέρουμε και αξίζει τον κόπο.

Αυτοοργανωμένα, στη βάση της ταξικής μας θέσης, των κοινών αναγκών

και επιθυμιών μας.

για ηλεκτρονική επικοινωνία στείλε μας στο
antifan.ionias@espiv.net



Όσο θα μιλάμε για το γυναικείο φύλο πάντα θα καταλήγουμε σε ένα φαύλο κύκλο.

Είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν πως όλη η συζήτηση που αφορά την θέση της

γυναίκας και τον ρόλο της μέσα στο κόσμο που ζούμε ανήκει πλέον στο παρελθόν

και ότι πλέον επικρατεί ισότητα στα δύο φύλα, όμως δεν είναι έτσι. Η θέση της γυ-

ναίκας δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο. Αυτό το βλέπουμε από τη βία και την

καταπίεση του συζύγου, από την υποχρέωση να μεγαλώνουν τα παιδιά στο σπίτι,

από την εκμετάλλευση της γυναικείας σεξουαλικότητας για προώθηση προϊόντων,

την καταναγκαστική πορνεία, από την αντιμετώπιση της γυναίκας ως πηγή φτηνής

εργασίας, από το σεξισμό στη δουλειά και στο δρόμο και από χιλιάδες άγνωστες

ιστορίες βίας και κακοποίησης γυναικών που ποτέ δεν μαθαίνουμε. Βλέπουμε λοι-

πόν ότι η θέση μας ως γυναίκες παραμένει ίδια μετά από τόσα χρόνια . Δεν χρει-

αζόμαστε λοιπόν την ημέρα της γυναίκας για να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια, αλλά

αν ήταν να γιορτάσουμε κάτι θα ήταν όλες εκείνες τις ημέρες που οι γυναίκες ήρθαν

αντιμέτωπες με τον κόσμο που ζούμε, χωρίς φόβο.

Κάθε μέρα

είναι η μέρα

της γυναίκας



Στο 3ο λύκειο Νέου Ηρακλείου πληροφορη-

θήκαμε ότι έχουν εγκατασταθεί αισθητήρες κίνη-

σης οι οποίοι συνδέονται με το κοντινότερο

αστυνομικό τμήμα και σε περίπτωση ενεργοποί-

ησής τους τα αγαπημένα μας μπλε στρουμφάκια

και τζιμάνια της ελληνικής αστυνομίας σπεύδουν

να τσεκάρουν τι γίνεται. Εμείς από την πλευρά

μας ένα πράγμα θέλουμε να τονίσουμε. Τα σχο-

λεία  αλλά και οι πλατείες της γειτονιάς μας απο-

τελούν τους χώρους στους οποίους μεγαλώσαμε,

ξεκινήσαμε να βάφουμε τις πρώτες μας ταγκιές,

λιώσαμε στο μπάσκετ και στην μπάλα, ωριμάσαμε

και γνωρίσαμε τις παρέες με τις οποίες τώρα μοι-

ραζόμαστε ιστορίες για τις ποικίλες σκατοδου-

λειές που τρώμε στα μούτρα μέρα με τη μέρα.

Οπότε λοιπόν, όσα συστήματα ελέγχου να εγκα-

ταστήσουν οι διευθυντάδες σε συνεργασία με τους

μπάτσους της περιοχής, το μόνο που καταφέρνουν

είναι να μας δίνουν νέα κίνητρα για να κάνουμε

τους τοίχους όσο πιο μαύρους και άσχημους γίνε-

ται...



Ο ιδιοκτήτης των Jumbo Βακάκης, “για

να θρηνήσει τον χαμό του γιου του”, απέλυσε

την επόμενη μέρα 5 εργαζόμενους που δού-

λευαν για πάνω από 10 χρόνια στην εργα-

σιακή γαλέρα του. Ακόμα και σε αυτές τις

δύσκολες στιγμές δεν ξεχνάει την ταξική του

θέση: το κέρδος πάνω από όλα. 

Business as usual.

Έγκυρες πληροφορίες  αποκλείουν το γε-

γονός  να  πέρασε  την τελευταία βδομάδα κά-

ποια  λιτανεία ή κάποια  περιφορά  εικόνας και

αγιαστούρας από  τις γειτονιές  μας με  την

συμμετοχή πιστών που ξεγελούν την πείνα τους

στα εκκλησιαστικά συσσίτια. Κρίμα, γιατί ανη-

συχούμε   βαθιά  για  τις  εισπράξεις  στο   παγ-

κάρι  της  τοπικής   μητρόπολης   είτε  σε

χρηματική  μορφή είτε σε γόητρο και προβολή

για τον “κοινωνικό ρόλο’’ της εκκλησίας στην

συνολικότερη  υποτίμηση  μας και για τις βλέ-

ψεις του ανερχόμενου μητροπολίτη μας στα

ανώτατα κλιμάκια πολιτικής και showbiz.

Ακόμα και σήμερα, εθνικός κορμός αφεντικών,

μικροαστών  και λοιπών κρατικών δούλων  δεν

γίνεται δίχως ράσα  και καντήλια,  χωρίς πετρα-

χήλι  και μανουάλια…

Ημερίδα κοινωνικής επιχειρηματικότη-

τας πραγματοποιήθηκε από το 3ο Λύκειο Ν.

Ιωνίας. Οι δράσεις της ημερίδας περιλάμβα-

ναν επίσκεψη μαθητών  της Α’ τάξης στο i-

store της Ε.Τ.Ε. στο ATHENS MALL,

ενημερωτική συνάντηση με στελέχη κοινω-

νικών επιχειρήσεων,  συμμετοχή μαθητών

σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙ-

ΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και άλλα ωραία.

Ωραία και χρήσιμα για να αρχίσεις να γου-

στάρεις τα αφεντικά από την εφηβεία και να

γίνεις από νωρίς συνεργάτης τους στο ξεζού-

μισμα των εργατών. Πάντα, όμως με «κοι-

νωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη» για να

δημιουργηθούν σκατοδουλειές με μισθούς

πείνας και, φυσικά μακριά από κάτι αντικοι-

νωνικούς σαν κι εμάς. Αντικοινωνικούς που

αηδιάζουν με την κοινωνική συνεργασία

των φιλόδοξων μικροαστών της καριέρας

και τις φιλάνθρωπες ευαισθησίες τους.



ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ,
ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ. 
ΒΡΩΜΙΣΕ Η ΠΟΛΗ 
ΝΕΟ ΦΑΣΙΣΜΟ

Τα ΜΜΜ για τους περισσότερους από μας δεν αποτελούν επι-

λογή αλλά μονόδρομο. Είναι τόσο κομμάτι της καθημερινότη-

τάς μας, όσο είναι κι όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει

κάποιος να κάνει για να γεμίσει το στομάχι του. Τόσες διαδρο-

μές - σπίτι, σχολείο, δουλειά, μαγαζιά, νοσοκομεία, υπηρεσίες,

παρέα - και πόσες ακόμη που πολύ απλά δεν "περπατιούνται".

Το να ζεις μέσα στον καπιταλισμό, μέσα στην μητρόπολη και

να μην είσαι φραγκάτος συνεπάγεται πως τα ΜΜΜ τα χρησι-

μοποιείς αναγκαστικά. Κι εδώ εντοπίζεται κι ο παραλογισμός

όλης της φάσης. Πως πρέπει να πληρώνεις για προορισμούς

που είσαι αναγκασμένος να ταξιδέψεις. Είτε πρόκειται για το

να πας στη δουλειά να σε ξεζουμίξει το αφεντικό είτε για να κά-

νεις όλα αυτά που σε κάνουν να την παλεύεις με τη εν λόγω

σκατοκατάσταση.

Τα αφεντικά ξέρουν πόσο αναπόσπαστο κομμάτι των αναγκών

μας είναι τα ΜΜΜ οπότε και τους φέρονται αντίστοιχα. Γνωρί-

ζουν πως οποιαδήποτε αλλαγή των ΜΜΜ έχει άμεσο αντί-

κτυπο στις ζωές μας κι ως εκ τούτου τα αλλάζουν προς εκείνη

την κατεύθυνση που τους συμφέρει. Εκείνη δηλαδή που κατα-

λήγει να μας υποτιμά ακόμα περισσότερο σαν εργατική δύναμη

στον καπιταλισμό.



Και τι δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Κανίβαλους-ρουφιάνους-ελεγ-

κτές που τραμπούκιζαν και τσιμπούσαν ποσοστά επί των προστίμων

που επέβαλλαν, πολλές φορές με την ενίσχυση μπράβων ή μπάτσων.

Την δολοφονία του Θανάση Καναούτη από ελεγκτή που τον έσπρωξε

εκτός λεωφορείου για ένα εισιτηρίο. Σεκιουριτάδες και λοιπούς υπαλ-

λήλους των ΜΜΜ να κυνηγάνε μετανάστες, άστεγους και ζητιάνους γιατί

"αποτελούν μεγάλο πρόβλημα". Τους ΔΙ.ΑΣ. να περνάνε τη μισή τους

βάρδια τρώγοντας τυρόπιτα έξω από κάποιον σταθμό. Και φυσικά αυ-

ξήσεις στο κόστος των μετακινήσεων.

Σήμερα, βλέπουμε πλέον παντού μπάρες στους σταθμούς και σε λεω-

φορεία και τρόλεϊ. Μπάρες που για να τις περάσεις πρέπει υποχρεωτικά

να χτυπάς ηλεκτρονικό εισιτήριο πράγμα που σημαίνει ότι από τη μια

θα σου βγαίνει ακόμα πιο ακριβό το "μαλλί" και από την άλλη θα έχει τη

φωτογραφία σου και στοιχεία της ταυτότητάς σου για να είσαι πλήρως

φακελωμένος. Δηλαδή να καταγράφονται οι μετακινήσεις σου σε πραγ-

ματικό χρόνο αλλά και οι"παραβάσεις" σου.

Τι σημαίνουν όλα αυτά που βλέπουμε? Στην ουσία πρόκειται για εντα-

τικοποίηση του ελέγχου και της καταστολής στα ΜΜΜ. Με αυτόν τον

τρόπο από τη μία τα αφεντικά μας λένε να πληρώνουμε ακόμα παρα-

πάνω τις μεταφορές μας από τις τσέπες μας - μας μειώνουν κι άλλο το

μισθό μας με άλλα λόγια. Από την άλλη, τα ΜΜΜ εξελίσσονται σε μη-

χανισμούς ελέγχου και διαχείρισης ολοένα και περισσότερων κομματιών

της εργατικής τάξης - όπου μετανάστες, λαθρεπιβάτες κι επαίτες ήρθε

η ώρα να φάμε πόρτα. Κι όλοι αυτοί οι μπάτσοι και οι φίλοι τους, οι ελεγ-

κτές, οι μπάρες, οι κάμερες και λοιπές τεχνολογίες είναι εκεί για να δια-

σφαλίσουν αυτή τη συνθήκη. 

Τα σχέδια των αφεντικών μας για αυτά είναι ήδη εδώ και μας κοιτάνε

στα μάτια. Μένει να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι τελικά για μας

τους ίδιους. Είναι ζητούμενο να συλλογικοποιήσουμε και να οργανώ-

σουμε τις ανάγκες μας για ελεύθερες μετακινήσεις. Είναι χρέος μας να

μην πάψουμε να παλεύουμε ώστε να τα φέρουμε στα μέτρα μας.



-Τι γίνεται; Βλέπω ξαναγέμισε η πλατεία.

Πως και έτσι;

-Θυμάσαι κάτι τύπους που άραζαν τώρα τελευ-

ταία και δεν μιλούσαν σε κανένα παρά μόνο με-

ταξύ τους;

-Ναι ρε αυτούς τους περίεργους.

-Πριν από λίγο καιρό άραζαν εδώ κάποιοι μετα-

νάστες και όταν έσκασαν αυτοί ξεκίνησαν να

τους φωνάζουν να φύγουν και να τους λένε πως

εδώ αράζουν μόνο έλληνες.

-Έλα ρε και εμείς που ήμασταν; 

-Κάτσε γιατί η ιστορία έχει πολύ ακόμα…

-Λέγε ρε μην με κρατάς σε αγωνία.

-Πάνω που πήγαν να σηκώσουν χέρι ήρθαν κάτι

παιδιά, ξεκίνησαν να τους φωνάζουν και μας

πήραν τηλέφωνο να μας ενημερώσουν για το

συμβάν.

Ιστορίες 
από τους 
δρόμους. vol2



-Τελικά αυτοί έφυγαν;

-Κάτσε καλά ρε ανυπόμονε! Όταν σκάσαμε εμείς

αυτοί ξεκίνησαν να υποχωρούν αρπάζοντας και

κάποιες προειδοποιητικές σφαλιάρες και ροχά-

λες.

-Καλά τους κάνατε! Επίσης ωραία και η εικαστική

παρέμβαση σας.

-Είναι για να μην ξεχνάμε ποιοι αράζουν εδώ και

ποιες οι σκέψεις μας για την πλατεία.

-Ωραίοι! Πάμε τώρα να πάρουμε καμία μπύρα

και να αράξουμε με τους καινούριους μας φίλους;

-Αμέ και μην ξεχνάς τα βασικά ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΟ-

ΛΥΕΘΝΙΚΕΣ KAI ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΤΑΤΙ-

ΚΕΣ!



Οι τόσες μαλακίες που ακούμε καθημερινά

από τα φερέφωνα του ελληνικού κράτους δεν

έχουν τελειωμό. Εδώ και χρόνια ακούμε για

“τούρκικη επιθετικότητα” στο αιγαίο. Εδώ και

χρόνια μας πρήζουν το συκώτι με τις καθημε-

ρινές μάχες που δίνει ο ελληνικός στρατός

στα σύνορα απέναντι στους “προκλητικούς

τούρκους”. Εδώ και χρόνια προσπαθούν να

μας αποδείξουν ότι το αιγαίο πρέπει να γίνει

ελληνική λίμνη και αυτό να θεωρείται ευρέως

κοινωνικά αποδεκτό. Αλλά βροντή, αστραπή

και αναπνευστήρας;;; Αν είναι δυνατόν…!

Μέρα με τη μέρα, είδηση με την είδηση εκπαι-

δευόμαστε να θεωρούμε τους Τούρκους ως

κάτι εχθρικό και συνάμα άκρως απειλητικό.

Παράλληλα καλούμαστε να εναρμονιστούμε

με το γενικό κλίμα εθνικιστικού και ρατσιστι-

κού παραληρήματος αλλά και τρομολαγνείας

που σπείρουν τα ντόπια ΜΜΕ. Με αφορμή

λοιπόν τις διάφορες κοκορομαχίες των δύο

κρατών, ο στρατός και οι μπάτσοι καταλαμβά-

νουν ακόμα περισσότερο δημόσιο χώρο και

λόγο. Καθίστανται οι κύριοι κρατικοί μηχανι-

σμοί που αναβαθμίζονται και εξελίσσονται συ-

νεχώς στρέφοντας καθημερινά τα βέλη τους

απέναντι στον εσωτερικό εχθρό το οποίο είναι

και το ζητούμενο.

Βροντή, 

αστραπή και 

αναπνευστή-

ρας???

Εμείς που είμαστε αντιφασίστριες-ες και δηλώ-

νουμε με υπερηφάνεια εχθροί του ελληνικού

κράτους και των σχεδίων του, έχουμε κουραστεί

να ακούμε κάθε λίγο και λιγάκι όλες αυτές τις

εθνικές φανφάρες όσον αφορά τα σύνορα, τα

σχέδια αλλά και τις προοπτικές της εξωτερικής

πολιτικής του. Αποτελούμε εκείνο το κομμάτι της

κοινωνίας που σιχαίνεται τους κάθε λογής μπα-

τσοστρατιωτικούς μηχανισμούς και τα έθνη-

κράτη που μας θέλουν φιλήσυχους πατριώτες,

παραμυθιασμένους από τις εθνικές αφηγήσεις

τους. Ο δικός μας καθημερινός πόλεμος είναι τα-

ξικός και αντεθνικός. Κρέας για κανόνια δεν θα

γίνουμε για κανέναν... 

1 Ονόματα ασκήσεων του πολεμικού ναυτικού στο αιγαίο.



Το πρωί Τετάρτη 18 Γενάρη η Χρυσή Αυγή μά-

ζεψε ένα μάτσο από τους μπούφους της και

πέρασαν μια βόλτα από τη γειτονιά της Καλ-

λιθέας. Η φασιστοπαρέμβαση κράτησε καμιά

ώρα, όπως πάντα με παρέα τους μπάτσους.

Έσφιξαν τα μπράτσα τους, μοίρασαν τις ρα-

τσιστικές τους μαλακίες και μετά την έκαναν

ομαδικά.

Το επόμενο Σάββατο, τρείς μέρες αφού πέρα-

σαν από τη γειτονιά της Καλλιθέας τα φασι-

στάκια, το antifa Kallithea μας κάλεσε να

συμμετάσχουμε σε μια δράση του. Μαζευτή-

καμε στο σταθμό της Καλλιθέας. Για πάνω

από μία ώρα μοιράζαμε κείμενα, φωνάζαμε

συνθήματα, ρίχναμε τρικάκια, βάφαμε τοίχους

και κολλούσαμε αυτοκόλλητα. Είμαστε σίγου-

ροι πως όσοι χρειαζόταν το πήραν το μήνυμα:

Θα κρατήσουμε τη γειτονιά καθαρή από ρα-

τσιστικές και φασιστικές μαλακίες! Είμαστε

πολλοί και δεν είμαστε μόνοι!

έντυπο που μοιράζετε στα σχολεία

της Αθήνας από την συνέλευση

autonome antifa

Διαδήλωση στόμα με στόμα στο Παγκράτι,

Φλεβάρης 2017. Ενάντια στην εξωτερική

πολιτική του ελληνικού κράτους

street
stories

δράση από το antifa kallithea και τους φίλους τους



Για επικοινωνία: antifan.ionias@espiv.net
https://antifaneasiwnias.wordpress.com/

street stories

πρόσκληση που κυκλοφόρησε

από το antifa xalandri

για το hip hop live 

που διοργάνωσαν μαζί με τους

LOBOS METROS (MELISIA) &
BOAVISTA KALLITHEA

προκήρυξη που κυκλοφορεί στην

γειτονιά της Νέας Ιωνίας


