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αντιφασιστική συμβολή στον καθημερινό πόλεμο



INTRODUCTION

για επικοινωνία
antifaxalandri@yahoo.com

Οαντιφασιστικός πυρήνας antifa Xalandri δεν έπεσε απ' τα σύν-
νεφα. Έχει για παρελθόν όσα  από το 2004 και μετά έχτισαν και

χτίζουν οι διάφορες antifa ομάδες στις γειτονιές αυτής της πόλης. Απ'
αυτά κουβαλάει σαν παρακαταθήκη την οριζόντια δομή, τη σταθερή
δουλειά για τους σκοπούς του αντιφασιστικού κινήματος και πάνω απ'
όλα την αυτονομία της σκέψης και της δράσης.

Καθώς η κρίση εξελίσσεται δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο
την όλο και μεγαλύτερη εξαθλίωση στην οποία μας σπρώχνουν

καθημερινά, εξαθλίωση οικονομική και  ταυτόχρονα διανοητική. Δίπλα
σ' αυτήν ο ελληνικός φασισμός  γίνεται πλέον κεντρική πολιτική
γραμμή, αποκτά και οργανώνει τους συμμάχους του, μας στοχεύει και
ζητά απάντηση.

Την ίδια στιγμή ο πόλεμος χαμηλής έντασης στις γειτονιές συνεχί-
ζεται αδιάκοπα, καθώς όλοι και όλες αυτές που δεν γουστάρουν

μπάτσους, νεοναζί και ρατσιστές, όλες οι πολυεθνικές παρέες της μη-
τρόπολης, δεν είναι καθόλου πρόθυμες να αφήσουν τα καθάρματα
ανενόχλητα στους δρόμους, στις πλατείες, στα σχολεία. Και αποδει-
κνύουν καθημερινά ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει! Το antifa Xalandri
είναι η δικιά μας μικρή συμβολή σ’ αυτό τον πόλεμο…

Οι γειτονιές μας αντιφασιστικές, οι πλατείες
πολυεθνικές και οι φασίστες στις εντατικές!



Πρόσφατα κατά τη διάρκεια αντιφασιστικής
παρέμβασης στο κέντρο έγιναν 11 συλ-
λήψεις συντρόφων/ισσών ένας εκ των
οποίων αλβανικής καταγωγής. Σε
αυτόν εφαρμόστηκε μια διάταξη που
επιτρέπει στους μπάτσους αν κάποιος
μετανάστης νόμιμος ή παράνομος
αποτελεί κίνδυνο να μπορούν να του
αφαιρέσουν τα χαρτιά, να τον κρατή-
σουν στη φυλακή και να τον απελά-
σουν. Σκεφτείτε το λίγο, να ‘χεις
γεννηθεί στην ελλάδα, να ‘χεις πάει εδώ
σχολείο, να έχεις μια ζωή εδώ και να είναι στη
διακριτική ευχέρεια της ελληνικής αστυνομίας να
πει πως είσαι επικίνδυνος και πρέπει να γυρίσεις
στη χώρα σου. Αν μη τι άλλο φαίνεται πως το ελ-
ληνικό κράτος αντιμετωπίζει τους παράνομους και
τους νόμιμους μετανάστες με τον ίδιο τρόπο, το
μαστίγιο.
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Τον Νοέμβριο που μας πέρασε ο μπράβος ενός μαγαζάτορασκότωσε το φίλο εργαζόμενής του που είχε πάει για να τουζητήσει μισθούς που της χρωστούσε . Αυτό το “τραγικό”περιστατικό συμβάλει να διαλυθούν οι ψευδαισθήσειςπως όλα αυτά που επιτρέψαμε και ανεχθήκαμε να εφαρ-μόζονται τόσα χρόνια πάνω στους μετανάστες εργάτεςθα μας άφηναν ανεπηρέαστους. Διότι πλέον η διαχεί-ρηση όλο και μεγαλύτερων κομματιών της εργατικήςτάξης από τα αφεντικά γίνεται με πρακτικές μαφίας, δη-λαδή με πρακτικές ωμής βίας πέρα από κάθε εργατικόδίκαιο. Και αυτό αφορά και τους ντόπιους/εςεργάτες/τριες όσο και αν το απεύχονταν.

*ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΑΦΙΑ!

*crazy metropolis!



Ιδιοκτησιακά, Εκλογικά 
+ Κρατικά συμφέροντα

Βέβαια τα υλικά για μια τέτοια επιτροπή δεν είμαστε εμείς που τα ανακαλύ-
ψαμε. Μας τα ξεκαθαρίζουν άλλωστε με καμάρι τα μέλη της, όπως η Δ.Τσά-
κου και ο Φ.Τσιρτσίμπασης  σε καθε ευκαιρία με τις γλοιώδεις ανακοινώσεις
και εκδηλώσεις που κάνουν. Έτσι λοιπόν πρώην και νυν αντιδήμαρχοι, υπο-
ψήφιοι και ενεργοί δημοτικοί σύμβουλοι, παράγοντες του δήμου και φυσικά
ιδιοκτήτες ακινήτων συμφώνουν σε ένα πράγμα: οι ρομά ρίχνουν τα κέρδη
μας. Από την μια λοιπόν κάποιοι βλέπουν τη μετεγκατάσταση του καταυλι-
σμού των ρομά στο γήπεδο του Απόλλωνα να ρίχνει τα νοίκια των περιου-
σιών τους και απ' την άλλη, κάποιοι (ίσως όχι και τόσο) άλλοι βλέπουν μια
μοναδική ευκαιρία για ψήφους. 

Και κοίτα να δεις τώρα πως τα προηγούμενα έρχονται να ταιριάξουν με τα
τωρινά σχέδια του κράτους. Κοίτα να δεις που οι ρομά δεν ειναι στόχος
μόνο αυτής της επιτροπής μα και ενός συνεχούς αστυνομικού πογκρόμ  με
20.000 προσαγωγές σε τμήματα μέσα σε 10 μήνες. Κάτι που μας ξεκαθα-
ρίζει πως η διαχείριση όσων πρέπει να γίνουν πιο επικερδής για τα αφεντικά
θα θεωρείται ζήτημα δημόσιας τάξης. 

Τέτοιες επιτροπές δεν είναι κάτι νέο. Στον Άγιο Παντελεήμονα η Επιτροπή
Κατοίκων μαζί με μπάτσους και την εκει μαφία συσπειρώθηκαν ενάντια σε
αυτούς/ές που αποτελούν τον πάτο της κοινωνικής πυραμίδας. Εκεί φτάσαμε
στο σημείο να μετατραπεί ενα πολυεθνικό κομμάτι του κέντρου σε ανοιχτό
στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών εργατών. Όσο μακρινή και αν φαί-
νεται μια τέτοια κατάσταση απ' το Χαλάνδρι κανείς δεν μας εγγυάται πως οι
ρατσιστές γείτονες μας δεν θα βάλουν τα δυνατά τους για να την φέρουν
πιο κοντά.

Πάρτε



Μια τέτοια επιτροπή δεν μας εκπλήσσει που υπάρχει σε μια ρατσιστική κοι-
νωνία. Άλλωστε η κοινωνική νομιμοποίηση της άνευ όρων εκμετάλευσης των
μη ελλήνων είναι κομμάτι της υποτίμησης τους. Και η υποτίμιση αυτή φαίνεται:
Θεωρούν την υπόσταση των ρομά ταυτόσημη με την εγκληματικόητα και τον
υγειονομικό κίνδυνο. Επίσης μέλος της επιτροπής, ο Φ. Τσιρτσίμπασης, στή-
ριξε τον σύλλογο γονέων που ήθελε να διώξει ρομά μαθητές απο το 7ο δη-
μοτικό σχολείο γιατι θεωρούσε επικίνδυνο τα παιδιά των ρομά να έρχονται
σε επαφή με τα άλλα παιδιά λόγω κουλτούρας. Και όλα αυτά για το καλό
των κατοίκων. Λες και οι ρομά δεν είναι κάτοικοι παρόλο που μένουν πάνω
από 40 χρόνια στην περιοχή.

Και τώρα τι, τα παραπάνω καθάρματα θα απλώνουν στις γειτονιές μας τον
βούρκο του ρατσισμού και των συμφερόντων τους μέχρι να διώξουν τους
ρομά; Είναι δικο μας στοίχημα να τους κόψουμε την φόρα! Γιατί πέρα απο

αυτούς υπάρχουν και εκείνοι και εκείνες που βιώσαμε τον ρα-
τσισμό τους στα σχολεία, που δίνουμε τον μισθό μας στα
νοίκια τους, που ξέρουμε οτι η ασφάλεια που θέλουν αυτοί
στοχεύει απειλητικά εμάς και που τέλος πάντων δεν τα βρί-
σκαμε ποτέ ούτε με το έθνος ούτε με τα αφεντικά!

προσθέστε
μπόλικο ρατσισμό

ανακατέψτε καλά
και να σου:

Η Επιτροπή Κατοικων Χαλανδρίου

αφίσα που κολλήσαμε σε Χαλάνδρι και
γύρω περιοχές: “Το μοναδικό πρόβλημα
στην γειτονιά είναι οι ρατσιστές!”



moments

Στο τελευταίο τεύχος κλείναμε λέγοντας ότι αυτή η κοινωνία είναι βαθιά ρατσιστική και πως δεν
θα χάνουμε ευκαιρία να το θυμίζουμε. Μην νομίσει κανείς ότι αυτό που εννοούσαμε ήταν να φτιά-
ξουμε κάνα ημερολόγιο με τις λαμπρές στιγμές της σβάστιγας. Το αντίθετο μάλιστα: Ξέρουμε πως
οι έλληνες ρατσιστές καθόλου δεν εξαντλούνται στους μαφιόζους της Χρυσής Αυγής ούτε και εμ-
φανίστηκαν στις τελευταίες εκλογές. Απο πολύ πιο πριν κοίταγαν να πατάνε στο λαιμό των μετα-
ναστών εργατών και όλων όσων βρίσκονταν στον πάτο της ταξικής πυραμίδας, για να
ικανοποιήσουν τα δολοφονικά τους συμφέροντα. Και δεν θα σταματήσουν να το κάνουν αύριο.

Αυτή τη φορά,το παράδειγμα μας έρχεται από μέρες του Δεκέμβρη του 2008. Ενώ λοι-
πόν σ' όλη την Ελλάδα ντόπιοι και μετανάστες συγκρούονται με μπάτσους και επιστρέφουν λίγη
μόνο απ΄ την βία που χρωστάνε πίσω στα καθάρματα, στην μαγική πόλη της Πάτρας εμφανίζεται
το μπουλούκι της φωτογραφίας. Με την πρώτη καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τίποτα ξούρες του γυ-
μναστηρίου. Απέχουν αρκετά για την ακρίβεια. Είναι οι πατρινοί μαγαζάτορες, ιδιοκτήτες και μι-
κροαστοί που βγαίνουν στον δρόμο για να φυλάξουν τις περιουσίες τους.. Η στιγμή είναι
σημαντική: Ο κρανοφόρος που του κοτσάραμε τον κύκλο είναι ο διοικητής Ασφάλειας Πατρών
αυτοπροσώπως. Και ηγείται των θυμωμένων ρατσιστών.

Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ; Τίποτα περισσότερο από μια μικρή εικόνα από το μέλλον. Οι
ρουφιάνοι αυτής της χώρα βγαίνουν στον δρόμο. Γνωρίζονται απο πριν και χρησιμοποιούν τις σχέ-
σεις τους με το κράτος και τους μπάτσους σαν να μην τρέχει τίποτα. Κάνουν αυτό που έγινε με
σχέδιο δυο χρόνια αργότερα στον Αγ. Παντελεήμονα: Συμμαχούν για να προστατέψουν τα συμ-
φέροντα τους ενάντια σ’ όσους είναι στην απέναντι πλευρά και δεν σκοπεύουν να αφήσουν τίποτα
όρθιο. Οι ρατσιστές δηλώνουν την ύπαρξη τους ξεκάθαρα και δυστυχώς κανείς δεν γυρνά να
τους κοιτάξει και να τους βάλει στο στόχαστρο όπως τους ταιριάζει. Τέσσερα χρόνια αργότερα
όλοι εκπλήσσονται που η Χρυσή Αυγή παίρνει μισό εκατομμύριο ψήφους. Αλλά άμα έχεις τέτοια
περιστατικά κατά νου καθόλου εκπληκτικό δεν είναι.

του νέου ελληνικού φασισμού

Ωδή στο 
Ψείρισμα



“ Ή Ιδοκτησία ήρθε . Ή Ιδιοκτησία αποτελεί 
τήν πρωτογενήν κλοπήν εις βάρος τής Κοινότητος. 

Ή Κλοπή είναι ή άναίρεσις τής Ιδιοκτησίας. 

Ό Καλός Κλέφτης αγνοεί τί σημαίνει ή έκφραση 
Δικά Σου Πράγματα -ή- Δικά Του Πράγματα. 

Ό Καλός Κλέφτης δέν έχει κανέναν ενδοιασμό.* 

του νέου ελληνικού φασισμού

Ωδή στο 
Ψείρισμα

”αναίρεσις της ιδιοκτησίας #1

Μπένεις στο μαγαζί. Τσεκάρεις το χώρο. Ένας σεκιουριτάς. Διαλέγεις τα πράγματα.
Πέρνεις παραπάνω από αυτά που θες για ξεκάρφωμα. Πας στο δοκιμαστήριο. Ευτυ-
χώς το αντικλεπτικό βγήκε εύκολα αυτή την φορά. Καβατζώνεις, να μην φαίνονται,
αυτά που θα “ψωνίσεις”. Αφήνεις τα του ξεκαρφώματος πίσω. Βγένεις με ύφος
“δεν μου πάει τίποτα”. Ο σεκιουριτάς σε κοιτάει καχύποπτα να σε ψαρώσει. Εσύ
φαντάζεσαι τη μούρη του κολλημένη στο πάτωμα με το αντικλεπτικό χωμένο στο
στόμα.  

αναίρεσις της ιδιοκτησίας #2

Tα ράφια γεμάτα. Οι τσέπες άδειες. Από τα ράφια στις τσέπες. Κοιτάς γύρω. Η πω-
λήτρια σε είδε. Φρικάρεις. Σου κλείνει το μάτι. Πάλι καλά που δεν είναι ρουφιάνα,
όπως εκέινος ο πελάτης στο περίπτερο τις προάλλες. Τις χαμογελάς. Οι τσέπες γέ-
μισαν. 
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στα σχολεία

έντυπα δρόμου από τις αντιφασιστικές συνελεύσεις

autonome antifa και antifa kallithea

δουλειές με μπογιές, 

από Αγία Παρασκευή μεριά!

στους τοίχους

όποιος/α θέλει αντιφασιστικά αυτόκολλητα

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας

στο antifaxalandri@yahoo.com


