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Το χτύπημα του ξυπνητηριού τα πρωινά και οι φορές που ξα-
ναχτυπά μέχρι να σηκωθούμε, τα τηλέφωνα του ιδιοκτήτη

που ζητά το νοίκι, τα ρατσιστικά σχόλια και «τα εισι-
τήριά σας παρακαλώ» στο λεωφορείο, το απουσιολόγιο
και τα «ησυχία» των καθηγητών, τα σχόλια των αντρών
για την εμφάνισή μας στο δρόμο, τα υπεροπτικά
βλέμματα των αφεντικών και τα «πάμε πιο γρήγορα»
των υπευθύνων, τα «δείξε μου τα χαρτιά σου», των
μπάτσων στις πλατείες, οι απαιτήσεις των πελατών
στην δουλειά, είναι στιγμές που επαναλαμβάνονται
κουραστικά στην καθημερινότητά μας. Είναι οι
στιγμές που μας θυμίζουν τον σιωπηλό πόλεμο που
εκτυλίσσεται σ’ αυτή την πόλη. Είναι οι στιγμές που
καταλαβαίνουμε ότι σ’ αυτή δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Και είναι μέσα σ’ αυτές τις στιγμές που βρίσκουμε
τους φίλους μας. Είναι αυτοί και αυτές που τραβάμε
τα ίδια ζόρια, αυτοί και αυτές με τους οποίους
έχουμε κοινούς εχθρούς: τα αφεντικά, τους φασί-

στες, τους ρατσιστές, τους μικροαστούς και την ιδιο-
κτησία τους. Και είναι η λούφα στην δουλειά, τα σπρέι

μας στους τοίχους των σπιτιών τους, οι πλατείες που
αράζουμε και δεν έχουν χώρο για φασίστες, το βρίσιμο

στους ρατσιστές στο σχολείο ή στο προαύλιο, που μας κά-
νουν να παίρνουμε πίσω το χώρο και τον χρόνο μας. Και αυτό

είναι που θα κάνουμε και φέτος: θα βρίσκουμε τους τρόπους να
στεκόμαστε μαζί απέναντι σε όλους αυτούς!

για ηλεκτρονική επικοινωνία στείλε μας στο 
antifaxalandri@yahoo.com

   



ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ!!!

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Η ΝΕΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ 

ΚΟΛΕΞΙΟΝ!!!
Πέρα από ευγενή πατριωτισμό περιλαμβάνει επίσης σαφή μηνύματα απολογίας προς

τους αντιφασίστες που θα έρθετε αντιμέτωποι στο δρόμο. Γλιτώνετε λοιπόν απ' το πολύ
μπλα μπλα και τρώτε μόνο τις σφαλιάρες. Είναι κι αυτό μια πρόοδος!

Pitbull “Δεν ασχολούμαι”
T-shirt (XS-3XL)

Ο Τολμών Νικά 
“Είναι του Αδερφού μου”

T-shirt (XS-3XL)
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asxoloumai

EINAI TOY

ΑΔΕΡΦΟΥ ΜΟΥ
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Τι περιμένατε;
Δύο χρόνια μετά το Μουντιάλ και με τις αντιδράσεις ενός κινήματος να είναι στο προσκήνιο, η Βραζιλία φιλοξέ-
νησε το καλοκαίρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέρα όμως από τα πανηγύρια και τη σάμπα, το σχέδιο Oλυμπιακοί
Αγώνες, ήταν βαθύτατα δουλεμένο από το κράτος. Η καταστροφή μεγάλου μέρους καταυλισμών από τις φαβέλες

για τον εξευγενισμό της πόλης, η
εφαρμογή του σχεδίου «total policing»
από την αστυνομία και η στρατιωτικο-
ποίηση ολόκληρης της περιοχής με
κάθε μέσο, αποδεικνύει για ακόμη μια
φορά πως τα  σχέδια των αφεντικών
μας, έχουν στόχο να πατήσουν στο
σβέρκο της εργατικής τάξης και όσων
περισσεύουν, για να υλοποιηθούν.

Που σημαδεύουν;
«Στις αρχές τους Σεπτέμβρη ένας γείτονάς μας δολοφονή-
θηκε μέσα στο σπίτι του [...] Όποιο κάθαρμα διέθετε φωνή
(οι ρατσιστές γείτονες, τα τοπικά και εθνικά ΜΜΕ, τα δελ-
τία της αστυνομίας) έκανε το παν για να μας πείσει ότι οι
σφαίρες που έφαγε ο γείτονάς μας αφορούσαν αυτόν και
μόνον αυτόν. Αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για
να μας κάνει τέτοιες χάρες. Αυτή η εκτέλεση ήταν ένα μή-
νυμα ότι η δημόσια τάξη είναι αποφασισμένη να αφήσει
πίσω της πτώματα. Ήταν ένα μήνυμα σε όσους αηδιάζουν
με την “τάξη και την ασφάλεια”, σε όσους σιχαίνονται τη
βία του κεφαλαίου, σε όσους σηκώνουν κεφάλι. Ήταν ένα
μήνυμα που σημαδεύει την εργατική τάξη.»

Αυτά είχαν να πουν οι Καλλιθεώτες σύντροφοι για τον μπά-
τσο που δολοφόνησε τον γείτονά του λίγο καιρό πριν. Συμ-
φωνούμε και επαυξάνουμε!



crazy metropolis > crazy metropolis > crazy metropoli

Από το Χαλάνδρι ως το Χολαργό -
Πλατείες & πέταλα καθαρά από φασίστες!
Καλή αρχή στην Αυτόνομη Κερκίδα Χολαργού!

...δεν θα αφήσουμε τους δρόμους στα καθάρματα!

Α.Τ. Πατησίων: μπάτσοι δολοφονούν  μετανάστη
πετώντας τον από το παράθυρο ενώ αναλαμβάνουν
να τον θάψουν στα κρυφά για να μην δημοσιοποι-
ηθεί τίποτα.

Καλλιθέα: μπάτσος δολοφονεί γείτονά του πυροβο-
λώντας τον με δικαιολογία  την διατάραξη κοινής
ησυχίας!

Στην Aμερική οι δολοφονίες πολιτών, κατά κύριο
λόγο μαύρων, έχουν γίνει πλέον καθημερινό φαινό-
μενο αφού 3-4 άνθρωποι δολοφονούνται καθημε-

ρινά, με αποκορύφωμα την δολοφονία ενός 14χρο-
νου αφροαμερικανού, με τη δικαιολογία ότι κρα-
τούσε ένα αεροβόλο όπλο. Τέτοιες καταστάσεις
ονειρεύονται τα ένστολα καθάρματα, είτε στην Αμε-
ρική είτε εδώ! Δηλαδή να μπορούν συχνά έως και κα-
θημερινά να δολοφονούν όσους αυτοί κρίνουν ότι
δεν χωρούν στις στρατηγικές, τα σχέδια και τον
εθνικό κορμό του ελληνικού κράτους (μετανάστες,
αντιφασίστες, ομοφυλόφιλους, παραβατικούς κ.α.).
Το μόνο σίγουρο είναι πάντως ότι 
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ΜΚΟ KAI
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ:

TONEO
ONOMATOY
ΦΑΣΙΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ
ΜΑΣ!

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εν συντομία ΜΚΟ. Να ένα αρκτικόλεξο που
έχει μπει για τα καλά στο λεξιλόγιό μας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Μαζί

με το «ανθρωπισμός», «πρόσφυγες» και «κέντρα φιλοξενίας» συνοψίζουν την νέα κα-
τάσταση στην οποία βρισκόμαστε στους καιρούς του αριστερού κράτους. Πίσω από
αυτές τις λέξεις όμως πάντα θα βρίσκονται ο φασισμός, οι μετανάστες εργάτες και
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ποιος δεν θυμάται ένα χρόνο πριν όταν τα νησιά είχαν βουλιάξει από μετανάστες
και παντού έπαιζε πρόβλημα;  Και μετά τι; Ε, μετά με κάποιον μαγικό τρόπο

το πρόβλημα σταμάτησε, τα μίντια δεν λέγανε πια ότι τα νησιά δεν χωράνε άλλους
μετανάστες και μάθαμε ότι τους πήγαν σε κάτι φιλόξενα κέντα διαμονής γνωστά ως
hot spot. Ο μαγικός αυτός τρόπος δεν είναι άλλος από τα λεφτά, κυρίως μέσω ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων τα οποία πήρε το Ελληνικό κράτος μετά την επιτυχημένη γκρί-
νια-στρατηγική πίεσης μέσω της δημιουργίας του «προβλήματος στα νησιά». Και οι
πλέον κατάλληλοι για την διαχείριση των μεταναστών και κατ’ επέκταση  των χρη-
μάτων που πάνε πακέτο είναι οι ΜΚΟ. Είναι οι κατάλληλοι γιατί διαθέτουν πολύ-
χρονη εμπειρία δράσης σε ζητήματα διαχείρισης πλήθους καθώς και τα απαραίτητα
κονέ με το αριστερό κράτος πριν καν αυτό γίνει κράτος, μην ξεχνάμε ότι ο υπουργός
μετανάστευσης Γ. Μουζάλας ήταν για χρόνια ιστορικό στέλεχος των Γιατρών Του
Κόσμου.

Πλέον οι ΜΚΟ ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια όπου υπάρχει κατατρεγμένος
πρόσφυγας και τρέχουν να παράσχουν τις ανθρωπιστικές τους υπηρεσίες για

λογαριασμό του χρηματοδότη τους, που δεν είναι άλλο από το κράτος. Λέμε ξανά
και ξανά ότι οι κρατικές στρατηγικές δεν αλλάζουν ανάλογα με τα χρώματα των κυ-
βερνήσεων. Η διαχείριση και υποτίμηση των μεταναστών εργατών αποτελεί βασικό
πυλώνα την κρατικής μεταναστευτικής πολιτικής και σαν τέτοιο προσαρμόζεται ανά-
λογα με τις ανάγκες των ημερών.

(πανω: οι φιλάνθρωποι επί τω έργω της κατα-
γραφής των μεταναστών. Μην σας μπερδεύουν
τα συρματοπλέγμτα και οι μπάτσοι, όλα για το
καλό του μετανάστη γίνονται!



Με αφορμή την κρίση, τα αφεντικά έχουν ξεσαλώσει. Μισθοί κομμένοι στη μέση, ένσημα ούτε για δείγμα ή στην
καλύτερη 4ωρα, δώρα κι επιδόματα ούτε για αστείο. Και αν ζητήσεις κάτι από αυτά, το αφεντικό κιτρινίζει, αρ-

χίζει λογύδρια για το πόσο δύσκολα «περνάμε» και ότι πρέπει να είμαστε μαζί σε αυτό. Και αν επιμένεις δεν είναι απί-
θανο να σε απολύσει. Αυτή είναι η κατάσταση, και αν φταίει κάποιος γι’ αυτό, σίγουρα δεν είναι η Μέρκελ... Κι όμως
αυτοί εξακολουθούν να μας αραδιάζουν τέτοιου είδους μαλακίες! Να λοιπόν μερικές από αυτές:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ:
ΜΙΣΟΣ ΤΑΞΙΚΟ!

«Να ξέρεις, εδώ είμαστε μια οικο-
γένεια. Μην μας βλέπεις σαν αφεν-
τικά. Όχι. Πρώτα απ' όλα είμαστε
άνθρωποι!»

«Μα καλά, το δώρο είναι ενσωμα-
τωμένο στο μισθό σας. Για τα διπλά
δεν ξέρω, άσε με να το σκεφτώ,
είστε τόσα άτομα, δεν βγαίνω.» 

«Δεν καταλαβαίνω γιατί τα βάζεις μαζί μου. Άμα δεν ήμασταν
κι εμείς, οι μικρές επιχειρήσεις που θα βρίσκατε όλοι εσείς
δουλειά; άμα δίναμε όλα τα νόμιμα δεν θα μπορούσαμε να
διατηρήσουμε το μαγαζί, θα κλείναμε. Αυτό θες; μετά θα
υπήρχαν μόνο μονοπώλια, πολυεθνικές, που είναι το χειρό-
τερο κακό στον κόσμο.»

«Άσε έφυγα από κει. Οι μπάσταρ-
δοι, ούτε σύμβαση είδα, δεν μου
κολλούσαν ένσημα, και κάθε μέρα,
υπερωρίες μόνο, με πολύ τσακωμό.
Λέει ήμασταν «οικογένεια». Ρε που
τις σκέφτονται αυτές τις μαλακίες;»

«Καλά θα δουλεύουμε και Χριστού-
γεννα και Πρωτοχρονιά; Τουλάχι-
στον θα πληρωθούμε διπλά έτσι;
Δεν φτάνει που δεν παίρνουμε
δώρο...»

«Δώρο ενσωματωμένο
στο μισθό δεν υπάρχει.
Το μόνο ενσωματω-
μένο, είναι η κουράδα
στο κεφάλι σου.»

1.

2.

3.

«Ε, βασικά δεν με
νοιάζει. Εγώ έν-
σημα θέλω.»



δεν μασ χεζετε με

Χαλάνδρι 2012, Σύλ-

λογος Γονέων ενάντια

στους Ρομά
Ωραιόκαστρο 2016, ΣύλλογοςΓονέων ενάντια στους μετα-νάστες



Όποιος έχει περάσει από σχολική αίθουσα έχει μάθει να
σιχαίνεται ενστικτωδώς αυτό το πράγμα που ονομάζεται
«Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων». Συνήθως, ξεφυτρώ-
νουν κάθε φορά που παίζει κατάληψη. Γλύφουν τους δι-
ευθυντές και τους καθηγητές, βρίζουν τους καταληψίες
και φυσικά δεν διστάζουν να φωνάξουν τους μπάτσους
προκειμένου το σχολείο να επανέλθει στην «ομαλή του
λειτουργία». Με άλλα λόγια, δεν έφτανε το πρήξιμο στο
σπίτι, θέλουν να χώνουν τη μύτη τους και στο προαύλιο.

Δύσκολο να εκπλαγείς, λοιπόν, που μερικές φορές θέλουν
να πάνε το πράγμα ακόμη παραπέρα και να αποφασίζουν
ποιος επιτρέπεται να υπάρχει στο σχολείο και ποιος όχι.
Για παράδειγμα: το 2012 οι «Σύλλογοι Γονέων και Κηδε-
μόνων» του 7ου και του 10ου Δημοτικού εδώ στο Χαλάν-
δρι, διεξήγαγαν μια ψηφοφορία για να διώξουν τα Ρομά
πιτσιρίκια που πήγαιναν εκεί σχολείο. Από τους 238 μα-
λάκες που μαζεύτηκαν, οι 234 συμφώνησαν ότι οι Ρομά
πρέπει να φύγουν. Κανονικά, θα έπρεπε να πέφτουμε
από τα σύννεφα! Να αναρωτιόμαστε «πώς είναι δυνατόν
να απαγορεύεται το δικαίωμα αυτών των παιδιών στην
μόρφωση» και άλλες τέτοιες μαλακίες που λένε οι αριστε-
ροί. Έλα όμως που μόνο έκπληξη δεν μας προκάλεσε.
Πρώτον, έχουμε κάνει κι εμείς καταλήψεις και ξέρουμε τι
καθάρματα μπορούν να γίνουν αυτοί οι «γονείς» όταν το
θέλουν. Δεύτερον, κι εμείς εδώ μένουμε και ξέρουμε πολύ
καλά τι γνώμη έχει η πλειοψηφία των ντόπιων για τους
Ρομά γείτονές της. Στην καλύτερη περίπτωση τους κοι-
τάνε με αηδία, στην χειρότερη φτιάχνουν Επιτροπές Κα-
τοίκων για να τους διώξουν, συνεργάζονται με τους
μπάτσους και γράφουν ρατσιστικά άρθρα στις τοπικές

φυλλάδες. Τι πιο λογικό, λοιπόν, σ' αυτή τη γειτονιά από
έναν σύλλογο που δεν θέλει τα πιτσιρίκια απ' τον καταυ-
λισμό ούτε καν να πλησιάζουν τα δικά τους παιδιά; 

Ε, άμα νομίζατε ότι οι υπόλοιπες γειτονιές της Ελλάδας
είναι αλλιώς, λάθος κάνατε. Καθεμιά έχει τους μπάτσους
της, τους ρατσιστές της, τα αφεντικά της. Και όλοι αυτοί
μαζί έχουν βαλθεί να υποτιμήσουν την ζωή και την εργα-
σία των μεταναστών όσο περισσότερο γίνεται, όχι τώρα
με την προσφυγική κρίση, αλλά από τότε που ο πρώτος
μετανάστης εργάτης πάτησε το πόδι του εδώ, πίσω στα
'90s. Γι' αυτό και σε καμία περίπτωση οι βλαμμένοι γο-
νείς απ' το Ωραιόκαστρο που έγιναν πρωτοσέλιδο τελευ-
ταία δεν διεκδικούν βραβείο πρωτοτυπίας. Τα έχουν
κάνει άλλοι πριν απ' αυτούς και σίγουρα θα τα κάνουν κι
άλλοι στο μέλλον.

Φυσικά ούτε κι οι αριστεροί που «αντιμάχονται τον ρα-
τσισμό» κερδίζουν κάνα τέτοιο βραβείο. «Είναι βρόμικοι»
λένε οι ρατσιστές, «όχι, τους έχουμε καθαρίσει» απαν-
τάνε οι αριστεροί αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται να
είναι κανείς δεξιός για να διαπρέπει στον ρατσισμό. Το
θέμα όμως είναι αλλού: όλοι εμείς που γουστάρουμε οι
παρέες μας στα σχολεία, στις πλατείες και παντού να
είναι πολυεθνικές, πότε θα πάρουμε την απόφαση να
τους φτύσουμε στα μούτρα;

τουσ συλλογουσ γονεων;



  

Οι Moscow Death Brigade είναι μια αντιφασιστική χιπ-χοπ μπάντα από τη Ρωσία. Από αυτούς και αυτές που δεν λένε να το

βάλουν κάτω. Που πολεμάνε καθημερινα τον φασιστικό βούρκο με τα μικρόφωνα, τα σπρέυ, τις γροθιές και το πείσμα τους.

“Papers please!”, they want you on your knees

Straight face, race to the death, Deaf to your pleas

Who’s the real illegall people, who’s the real disease?

We’re all immigrants, we are all refugees



ΜΠΑΤΣΟΙ, ΦΑΣΙΣΤΕΣ, ΚΥΡΙΛΕΔΕΣ
στο χαλανδρι...
ΜΙΑ ΤΡΥΦΕΡη ΙΣΤοΡΙΑ

Τον περασμένο Ιούνιο διοργανώσαμε στην κατάληψη του κτήματος Πραποπούλου μια εκδήλωση με
τίτλο «Τι σχέση έχουν οι κυριλέδες με τη δημόσια τάξη;». Εκεί συζητήσαμε μαζί με συντρόφους από
άλλες ομάδες και με άτομα που στήριξαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων και την άποψή μας για
το πως εξελίσσονται οι σχεδιασμοί της δημόσιας τάξης στο Χαλάνδρι μέσα στην κρίση που διανύουμε.

Το ένα σκέλος αυτών των σχεδιασμών είναι το πιο προφανές και έχει να κάνει με την απόφαση του
υπουργείου δημόσιας τάξης να τιγκάρει τις γειτονιές της Αθήνας με επιπλέον μπάτσους. Ομάδα
ΔΙ.ΑΣ, αστυνομικός της γειτονιάς και πάει λέγοντας. Στο Χαλάνδρι λοιπόν, όπως και αλλού, όλοι
αυτοί οι ένστολοι βάλθηκαν να επιβάλουν την παρουσία τους στην καθημερινότητα της γειτονιάς
και να χτίσουν σχέσεις με εκείνα τα κοινωνικά κομμάτια τα οποία λόγω συμφερόντων γουστάρουν
τάξη και ασφάλεια. Μαγαζάτορες, ιδιοκτήτες, επιφανείς περίοικοι, ρατσιστές ήταν ακριβώς το
υποκείμενο που οι μπάτσοι είχαν κατά νου να απευθυνθούν. Ταυτόχρονα, καθώς η χρυσή αυγή
αλώνιζε στον Αγ. Παντελεήμονα με τις ευλογίες μπάτσων και μαφίας, διάφορα ακροδεξιά
σκουπιδάκια άρχισαν να κουνιούνται σε διάφορες γειτονιές. Στο Χαλάνδρι προσπάθησαν να
αποκτήσουν παρουσία, έφαγαν τα πακέτα τους και για την ώρα λουφάζουν.

Το άλλο σκέλος αυτών των σχεδιασμών είναι πιο κυριλέ και λιγότερο προφανές από το ζόφο των
μπάτσων και των νεοναζί. Έχει μέσα ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και τον πολλαπλασιασμό των νυχτερι-
νών μαγαζιών γύρω από αυτή, έχει μέσα κυριλέ κατανάλωση και πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου, έχει δηλαδή ένα σύνολο
από δραστηριότητες της μεσαίας τάξης στο δημόσιο χώρο. Οι δραστηριότητες αυτές, οι οποίες φυσικά πραγματοποιούνται υπό την επο-
πτεία της αστυνομίας υποστηρίξαμε στην εκδήλωση ότι είναι μια προσπάθεια να επιβληθεί η κουλτούρα των κυριλέδων στο δημόσιο χώρο
ως η μόνη αποδεκτή. Οπότε με αυτό τον τρόπο να λειτουργήσει συμπληρωματικά στους επίσημους σχεδιασμούς του υπουργείου δημόσιας
τάξης, ενάντια στην απειθαρχία στο δημόσιο χώρο.

Από αυτή την τελευταία ευτυχώς, το Χαλάνδρι διαθέτει ακόμα μπόλικη...

&
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ,

ΟΠΟΙΟΣ/Α ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ, ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ MAIL



ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ!

για να μην λέτε ότι δεν βάζουμε στο 
έντυπο «και τίποτα σοβαρό»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

(Μέρος Α’)


