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σκέψεις για προλεταριακή χρήση

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



Δύο ρατσιστικές επιθέσεις από θρασύδειλα φασιστοειδή πραγματοποιήθηκαν τον

τελευταίο μήνα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Ιωνίας. Την Δευτέρα 18/09 φασί-

στας επιτέθηκε σε Πακιστανό μετανάστη στην Αγ. Κωνσταντίνου γρονθοκοπώντας

τον.  Το Σάββατο 7/10 ομάδα περίπου 10 φασιστών επιτέθηκε στον πακιστανό ερ-

γάτη Ουσμάν Μοχάμεντ ενώ έφευγε από το εστιατόριο όπου δουλεύει και πήγαινε

για να πάρει το λεωφορείο στη συμβολή των δρόμων Λ.Ηρακλείου και Τραλλέων.

Εξακολουθεί να ισχύει ότι έχουμε πει: όποιο χέρι σηκώνεται σε μετανάστη πρέπει

να κόβεται.

Ποτέ δεν είχαμε αυταπάτες ότι οι φασίστες πέθαναν στο Β' παγκόσμιο πόλεμο,

αλλά ούτε και ότι είναι 10 τρελοί που κάθονται και συνωμοτούν πίσω από υπολο-

γιστές κρυμμένοι στα λαγούμια τους. Οι φασίστες υπάρχουν ακόμα, κυκλοφορούν

και δρουν ανάμεσά μας, είναι ο γείτονας που γκρινιάζει για τους “βρωμιάρηδες με-

τανάστες”, είναι οι βλάκες συμμαθητές μας που κοροϊδεύουν τον αλβανό και τον

κάθε άλλο μετανάστη στο σχολειό, είναι οι συνάδελφοι μας στη δουλειά που διώ-

χνουν τον μαύρο από το μαγαζί όταν θα μπει να πουλήσει λουλούδια,cd ή οτιδή-

ποτε άλλο για να βγάλει τα απαραίτητα και να μπορέσει να επιβιώσει. Εμείς

στεκόμαστε απέναντι τους και τους χαλάμε τα σχέδια. 

Έχουμε βαρεθεί να ακούμε μόνο για την περιφορά της εκκλησιάς της γειτονιάς, για

το “κοινό καλό” που έκανε ο δήμαρχος μας, αλλά και για το πόσο καλός είναι, για

την εκδήλωση στο σχολείο που θα μας κρατήσει παραπάνω και θα μας χαλάσει τη

μέρα λέγοντας μας μαλακίες για το πως θα γίνουμε σωστοί επιχειρηματίες, καλοί

και ευυπόληπτοι πολίτες. 

Εμείς από τη μεριά μας δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα φασίστα να συνεχίσει το

πανηγυράκι του. Οι πλατείες, τα σχολεία και οι δρόμοι μας ανήκουν. 

Φασίστες βλάκες

αλλάξτε γειτονιά!



Αυξάνεται η αστυνομική επιτήρηση των σχο-

λικών συγκροτημάτων σύμφωνα με ανακοίνωση

των μπάτσων. Από αυτή τη σχολική χρονιά λοι-

πόν, μπάτσοι θα βολοδέρνουν στις περιοχές γύρω

από τα σχολεία για να ελέγχουν για τυχόν "παρα-

βατικά" ή "εξωσχολικά" στοιχεία, με το βλέμμα

εννοείται πάντα στραμμένο προς τους επικίνδυ-

νους εν δυνάμει καταληψίες. Το νου σας λοιπόν.

Στρατηγός στη Λάρισα που επί χρόνια

βίαζε την  κόρη του (ενώ ήταν ακόμα ανή-

λικη) καταδικάζεται σε  12 χρόνια φυλάκισης

και κατόπιν αφήνεται ελεύθερος.  Κοπέλα

στην Κόρινθο που αντιστάθηκε στον επίδοξο

βιαστής της, για να προστατέψει την αξιοπρέ-

πεια και την ζωή της και σε κατάσταση αυτο-

άμυνας τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι,

καταδικάζεται σε  15 χρόνια και κλείνεται στη

φυλακή. Το έγκλημά της (εκτός το ότι δεν

ήταν αυτή ο άντρας βιαστής) ήταν το γεγονός

ότι ήταν μια ‘’περιθωριακή’’ που είχε το θάρ-

ρος να αντισταθεί στην ταπείνωση και στην

κακοποίηση της.



Δεν μας φτάνουν οι έλληνες εφοπλιστές,

έχουμε και τους  χρήσιμους ηλίθιους ευαίσθη-

τους πολίτες. Αντί τα αφεντικά να πληρώσουν

εργασία για να καθαρίσουν τη θάλασσα και

τις παραλίες μετά τη μαλακία που έκαναν,

στρατολογούν εθελοντές-δηλαδή τσάμπα ερ-

γασία- είτε μέσω προγραμμάτων του είδους

"Όλοι μαζί (οι μαλάκες) μπορούμε", είτε

μέσω των δήμων για να καθαρίσουν τις ακτές.

Να κάνουν δηλαδή τη δουλειά των αφεντικών

χωρίς οι τελευταίοι να πληρώσουν φράγκο.

Και πετρέλαιο και μαλάκες στις ακτές.

Σκούρα τα πράγματα..

Στις αρχές Σεπτέμβρη το σαπιοκάραβο

Αγία Ζώνη ΙΙ το οποίο μετέφερε μαζούτ (που

είχε φορτώσει από τα ΕΛΠΕ) και άνηκε

στον εφοπλιστή Θεόδωρο Κουντούρη ( ο

οποίος στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για

λαθρεμπόριο καυσίμων), βούλιαξε στο Σα-

ρωνικό γεμίζοντας πετρέλαιο τη θάλασσα

και  όλες τις κοντινές ακτές. Στη συνέχεια το

πλοίο που ανέλαβε να αντλήσει το πετρέ-

λαιο από το μισοβυθισμένο Αγία Ζώνη ΙΙ και

άνηκε στον ίδιο τύπο (!), βρέθηκε να μετα-

φέρει ταυτόχρονα λαθραίο πετρέλαιο στα

κρυφά, πιθανόν για να κάνει ’’ξέπλυμα’’ με

το πετρέλαιο που θα απαντλούσε. Το συμπέ-

ρασμα που προκύπτει από όλη αυτή τη βρώ-

μικη ιστορία είναι ότι το λαθρεμπόριο είναι

ο κύριος τρόπος με τον ποίο κάνουν δου-

λειές στις θάλασσες οι έλληνες εφοπλιστές.



BLACK PANTHER HISTORY
Τον Οκτώβριο του 1966 ο Μπόμπι Σιλ και ο Χιούι Π. Νι-

ούτον ιδρύουν το κόμμα των Μαύρων Πανθήρων στο

Όκλαντ της Καλιφόρνια. Από τους πρώτους μήνες  ζωής

της οργάνωσης τα γεγονότα που συνέβησαν σημάδεψαν

το κίνημα των Μαύρων Πανθήρων ως ένα κίνημα που ξε-

κινούσε από τον πάτο της αμερικάνικης κοινωνίας και

διεκδικούσε το δικαίωμα στην επιβίωση.  Οι Μαύροι  Πάν-

θηρες  αυτό που ήθελαν και αυτό που έκαναν ήταν να

μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς  γι' αυτό και στράφηκαν

ενάντια στο αμερικανικό κράτος που τους ήθελε υποτιμη-

μένους. Το πρώτο πράγμα που έκανε η οργάνωση προς

αυτή την κατεύθυνση  ήταν να βάλει μπροστά το χτίσιμο

μιας κοινότητας  που θα στέκετε καλά στα πόδια της

χωρίς την βοήθεια κανενός, ούτως ή άλλως δεν  είχε να

περιμένει τίποτα από κανένα. Από το κράτος το μόνο που

εισέπραττε ήταν βία. 

"Ο αγώνας μας είναι ταξικός και όχι φυλετικός" τονίζει ο

Σιλ. Επιτίθεται όχι μόνο στην άρχουσα τάξη και ρατσιστική

δομή της εξουσίας αλλά και στις αστικές αισθητικές αξίες

και συμβάσεις. Oι  Μαύροι Πάνθηρες έλεγαν: "Όλοι εμείς
είμαστε εργάτες, εργαζόμενοι ή άνεργοι, και η ενότητά μας



θα πρέπει να έχει τις βάσεις της στην αναγκαιό-
τητα της ζωής, της ελευθερίας και της επιδίωξης
της ευτυχίας. Κατά την άποψή μας, πρόκειται για
ταξική πάλη μεταξύ της μαζικής προλεταριακής
εργατικής τάξης και της μικρής μειοψηφικής άρ-
χουσας τάξης. Οι εργάτες όλων των φυλών πρέ-
πει να ενωθούν ενάντια στην εκμετάλλευση της
καταπιεστικής άρχουσας τάξης." 

Ο  χαρακτηρισμός "μαύρος" χρησιμοποιείται για τους

ριζοσπάστες, πολιτικά συνειδητοποιημένους και όχι

για όλους όσους έχουν αφρικανική καταγωγή. Οι

υπόλοιποι, όσοι αποδέχονται και έχουν αφομοιωθεί

από το λευκό καταστημένο ή τηρούν παθητική στάση,

είναι είτε "νέγροι" (negroes) είτε "αράπηδες" (nig-

gers). Ωστόσο ο χαρακτηρισμός "αράπης" αποκτά

θετικό πρόσημο όταν αναφέρεται ανάμεσα στα

"αδέρφια",  όπως οι Μαύροι Πάνθηρες μεταξύ τους.

Τα αποσπάσματα είναι από το βιβλίο: Bobby Seale. Όταν

οι μαύροι Πάνθηρες πήρανε τα όπλα. ΤΟΠΟΒΟΡΟΣ εκδό-

σεις  εξαρχείων, 2012.

1. Θέλουμε ελευθερία. 

Θέλουμε την εξουσία να καθο-

ρίζουμε οι ίδιοι την τύχη της

Μαύρης Κοινότητας.

2. Θέλουμε πλήρη απασχό-

ληση για τον λαό μας.

3. Θέλουμε να δοθεί ένα τέλος

στη ληστεία που συντελείτε

από τους λευκούς σε βάρος

της Μαύρης Κοινότητας.

4. Θέλουμε αξιοπρεπή στέγαση, κατάλληλη για την

προστασία των ανθρώπων.

5. Θέλουμε για τον λαό μας εκπαίδευση που να εκ-

θέτει την πραγματική φύση αυτής της παρακμάζου-

σας αμερικανικής κοινωνίας. θέλουμε εκπαίδευση

που να μας διδάσκει την πραγματική μας ιστορία

και τον ρόλο μας στη σημερινή κοινωνία.

6. Θέλουμε όλοι οι μαύροι να εξαιρεθούν από τη

στρατιωτική θητεία.

7. Θέλουμε άμεσο τέλος στην ΚΤΗΝΩΔΙΑ και τη

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ του μαύρου λαού.

8. Θέλουμε να απελευθερωθούν όλοι οι μαύροι που

κρατούνται στις ομοσπονδιακές, πολιτειακές, κομη-

τειακές,  και δημοτικές φυλακές και σωφρονιστικά

ιδρύματα.

9. Θέλουμε όλοι οι μαύροι, όταν  οδηγούνται στα δι-

καστήρια, να δικάζονται από σώμα ενόρκων που

είτε ανήκουν στην ίδια κοινωνική ομάδα είτε προέρ-

χονται από την Μαύρη  Κοινότητα, όπως ορίζεται

από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

10. Θέλουμε γη, ψωμί, στέγαση, παιδεία, ρουχισμό,

δικαιοσύνη και ειρήνη. Βασικός αντικειμενικός μας

στόχος είναι η διενέργεια δημοψηφίσματος, υπό την

εποπτεία των  Ηνωμένων Εθνών, στην αποικιοκρα-

τούμενη γη των μαύρων, στο οποίο θα επιτρέπεται

να συμμετάσχουν μόνο οι μαύροι αποικισμένοι, με

σκοπό να προσδιοριστεί η βούληση του μαύρου

λαού όσον αφορά την εθνική ταυτότητα.

Το πρόγραμμα των δέκα σημείων.   

Ο πυλώνας της κοινότητας 



Και να που εδώ και  τρία χρόνια  η Νέα Ιωνία και

οι γύρω περιοχές απέκτησαν καινούριο μητρο-

πολίτη, νέο, φιλόδοξο και δραστήριο. Φιλόδοξο

για το στέμμα του αρχιεπισκόπου όποτε αυτό χη-

ρέψει και δραστήριο στα εκκλησιαστικά δρώμενα

που οργανώνονται και ξεπηδάνε μέσα από τα

κτίρια με τον σταυρό στην στέγη και το ποίμνιο

στα τέσσερα (βλ. ναούς). Έτσι κάθε λίγο και λι-

γάκι, μπορεί και σε εβδομαδιαία βάση όλο και

κάποια περιφορά εικόνας, λιτανεία ή λαϊκό προ-

σκύνημα θα τύχει να περάσει έξω από το σπίτι,

το σχολείο και την δουλειά. Μαζικές πορείες πι-

στών με οδηγούς ρασοφόρους παπάδες, πολι-

τικούς υπαλλήλους των  αφεντικών και

βλαχοδημαρχαίους κατακλύζουν τους δρόμους

και τις γειτονιές. Οι παπάδες, αντί για σημαίες

Με τον σταυρό στο χέρι και την
βλακεία στον εγκέφαλο…



κρατούν αγιαστούρες και εξαπτέρυγα και οι πι-

στοί πορεύονται δίχως να βγάζουν χολή για το

αφεντικό, το κράτος και τους φασίστες.

Τέτοιες ανησυχίες, όμως, περισσεύουν μπροστά

στην θρησκευτική πίστη και στην υποταγή στα

κελεύσματα ενός από τα μεγαλύτερα αφεντικά

στην χώρα, της εκκλησίας. Μια εκκλησία που

πάντα ήξερε να διατηρεί ένα σεβαστό χαρτοφυ-

λάκιο άυλων τίτλων, να παίζει μπάλα στο real es-

tate της αγοράς ακινήτων, στον συνεδριακό

τουρισμό , τις κρατικές επιδοτήσεις  και άλλα

προσοδοφόρα χριστιανικά ήθη και έθιμα. 

Πάνω απ’ όλα, όμως ήταν και είναι μανούλα στο

να διοχετεύει την κρατική προπαγάνδα στο ποί-

μνιο, να το κρατά πνευματικά ελεγχόμενο  και

ψυχικά υποταγμένο με το ‘’ΑΓΑΠΆΤΕ ΑΛΛΗ-

ΛΟΥΣ’’  εργοδότες που, έξι μέρες  θάβουν εργά-

τες και την Κυριακή εκκλησιάζονται και με το

‘’ΕΥΛΟΓΗΣΟΝ’’ μπάτσους και καραβανάδες.

Ξέρει να πετά το ξεροκόμματο της φιλανθρωπίας

σε καιρούς καπιταλιστικής κρίσης για να κρατά

τα στόματα κλειστά και τα χέρια σταυρωμένα,

στην στάση της προσευχής. Και, βέβαια, σε και-

ρούς φασισμού θα σπείρει το μικρόβιο του μου-

σουλμανικού κινδύνου, της εξωτερικής απειλής

στα σύνορα και  την εθνική αποχαύνωση, θα

βάλει τα θεμέλια για μια εθνική ενότητα των ερ-

γατών μαζί με τα αφεντικά, τους ένστολους

φρουρούς και τους φασίστες.

Άξιοι, λοιπόν, οι ιεράρχες σαν τον μητροπολίτη

μας που συσκοτίζουν την πραγματικότητα της

εκμετάλλευσής μας και της ταξικής μας υποτίμη-

σης. Άξιοι και για το ότι αυξάνονται τα κεφάλια

που σκύβουν μηχανικά μες την μιζέρια τους. 

Κατά τα λοιπά, το νου σας μήπως φανεί καμιά

πορεία με σταυρούς, λαγούς και πετραχείλια.



“Κάτι συμβαίνει στο Χο-

λαργό. Μια μάχη στους

τοίχους μαίνεται εδώ και

αρκετό καιρό. Όποια κυκλοφορεί το

ξέρει. Όποιος νοιάζεται το παρατηρεί. Αντιφα-

σιστικά συνθήματα κοσμούν όλους σχεδόν τους τοίχους,

ενώ που και που εμφανίζονται κάποια ακατανόητα φασι-

στικά σύμβολα που όμως πολύ σύντομα εξαφανίζονται

ξανά, όπως τους αξίζει. Το σημαντικό με αυτή τη μάχη

δεν είναι οι ναζί που γράφουν μαλακίες κάθε χριστού-

γεννα και πάσχα, αλλά το τι σημαίνει αυτή η μάχη στους

τοίχους. Τι σημαίνει να κρατάς την γειτονιά σου antifa. “ 

“Ο έλεγχος του δημόσιου χώρου τώρα για εμάς είναι

πολύ σημαντικός. Αυτό γιατί εκεί είναι ένα πεδίο κοινωνι-

κής αναπαραγωγής και συλλογικής μας ανατίμησης.

Είναι τα μέρη που συναντιόμαστε και χτίζουμε σχέσεις,

τα πάρκα που αράζουμε, οι δρόμοι που τριγυρνάμε, τα

μπασκετάκια που παίζουμε. Είναι όλα εκείνα τα σημεία

που όλες μαζί βρίσκουμε τρόπους να την παλεύουμε, με

τα καλά και τα κακά τους. Είναι εκεί που παίρνουμε τις μι
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Διαδήλωση στόμα με στόμα καλεσμένη από το autonome
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Αποσπάσματα από την προκύρηξη

που μοιράστηκε στην διαδήλωση

Αυτά τα πέντε χρόνια το εί-

δαμε μπροστά μας: αυτή η

κοινωνία είναι μια κοινωνία χωρισμένη

στα δύο. Στα σχολεία και στα πέταλα, στις δουλειές

και στις πλατείες χίλιες μικρές συγκρούσεις, χίλιοι μικροί

εμφύλιοι, χίλιες νίκες και χίλιες ήττες. Δεν έχουμε λόγο να

φοβόμαστε, δεν έχουμε λόγο να θριαμβολογούμε. Έτσι και

αλλιώς κανείς δεν μας κάνει την χάρη να ρωτήσει τη γνώμη

μας. Πεισμώνουμε, διαλέγουμε μεριά και προχωράμε.

BOAVISTA/VOCAL/ΣΗΜΑΔΙ/DASON+MEK 
+OPEN MICS

Το  κείμενο της αφίσας



κρές μας ανάσες κόντρα σε όλα εκείνα που μας πνίγουν. Το σχολείο,

το αφεντικό στη δουλειά, τον ρατσιστή γείτονα, το μισθό που δεν βγάζει

το μήνα και τόσα άλλα. Και αυτό είναι κάτι που το κράτος ξέρει πολύ

καλά. Ότι οι δημόσιοι χώροι είναι ένα τέτοιο πεδίο που χρησιμοποιείτε

από την πολυεθνική εργατική τάξη και την απείθαρχη νεολαία των γει-

τονιών. Και αυτός είναι ο λόγος που θέλουν να μας διώξουν από εκεί.

Θέλουν να μας στείλουν σπίτια μας. Η καθεμιά μόνη, ο καθένας φοβι-

σμένους.”

“Και αυτή η αντιφασιστική διαδήλωση, αποτελεί έναν ακόμα τρόπο

διεκδίκησης. Εδώ, πιασμένοι σε αλυσίδες, φωνάζουμε εναντία στα

κρατικά σχέδια για πόλεμο, ενάντια στους φασίστες που θέλουν να μας

εκτοπίσουν, ενάντια στους μπάτσους που μας ονομάζουν εγκληματίες,

ενάντια στα αφεντικά που μας δίνουν ψίχουλα ενώ μας αλλάζουν τα

φώτα, εναντία σε όσους ξινίζουν τα μούτρα τους βλέποντας μας. Και

θα συνεχίζουμε να φωνάζουμε γιατί είναι υπέρ της τάξης μας. Θα συ-

νεχίζουμε να φωνάζουμε μέσα από τους τοίχους και τις μουσικές μας,

μέσα από τις αντιφασιστικές στιγμές που φτιάχνουμε στις γειτονιές μας.

Και δεν σκοπεύουμε να το βουλώσουμε γιατί

πολύ απλά δεν μας παίρνει.” 

φωτό από την διαδήλωση

street
stories

αφίσα που κολλήθηκε μετά την

διαδήλωση από το antifa halandri

ANTIFA HIP HOP LIVE



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

Πώς στο διάολο ένας άνθρωπος μπορεί
να νοιώθει ευτυχισμένος όταν πρέπει
να ξυπνήσει στις 6:30 το πρωί από ένα
ξυπνητήρι, να σηκωθεί από το κρε-
βάτι τρέχοντας, να ντυθεί, να φάει
κάτι στα γρήγορα, να χέσει, να κατου-
ρήσει, να πλύνει τα δόντια του, να
βουρτσίσει τα μαλλιά του, να αντιμε-
τωπίσει την κίνηση στους δρόμους,
για να πάει σε ένα μέρος που ουσια-
στικά βγάζει πολλά λεφτά για κά-
ποιον άλλο και να πρέπει να είναι και
ευγνώμων για την ευκαιρία που του
δίνετε να τα κάνει όλα αυτά;

Charles Bukowski, Factotum
φωτό από την διαδήλωση στον Χολαργό


