
Έτσι γουστάρουμε να είναι κι η γειτονιά μας!

  

   Πρώτοι και καλύτεροι, οι ντόπιοι ναζί. H 
παρουσία των ντόπιων φασιστών στη γειτονιά 
περιορίζεται σε κάτι ακατανόητα σύμβολα 
στους τοίχους μια στο τόσο και η 
αποφασιστικότητά τους κυμαίνεται σε τέτοια 
επίπεδα που άμα σβήσεις τις αηδίες τους 
θέλουν κάνα εξάμηνο μέχρι να καταφέρουν να 
συρθούν απ' την τρύπα τους και να 
ξαναβάψουν. Δεν πρέπει να χάρηκαν καθόλου, 
λοιπόν, που για μια ολόκληρη μέρα είχαμε μια 
συγκεκριμένη γωνιά του Χολαργού 
αποκλειστικά δική μας. Κι ακόμη λιγότερο 
πρέπει να χάρηκαν που δεν μπορούσαν να 
κάνουν γι' αυτό απολύτως τίποτα. Λέμε, ότι 
στιγμές σαν κι αυτή, όταν αποδεικνύουμε σε 
πραγματικό χώρο και χρόνο ότι οι ναζί δεν 
κάνουν κουμάντο στις γειτονιές, όπως ήθελαν 
για καιρό να μας πείσουν τα μήντια, είναι 
σημαντικές. Γιατί μας δίνουν να καταλάβουμε 
ότι τα φασιστικά σχέδια για κυριαρχία στους 
δρόμους λειτουργούν μόνο στο επίπεδο της 
φαντασίας. Και ταυτόχρονα μας δίνουν να 
καταλάβουμε ότι η συλλογική μας παρουσία

 μέρα με τη μέρα σε μια γειτονιά είναι ένας 
τρόπος να συνειδητοποιήσουμε ότι η εικόνα 
της παντοδυναμίας τους είναι 
κατασκευασμένη. Στο κάτω-κάτω, αν δυο 
γειτονιές παραδίπλα απ' τα γραφεία σου δεν 
έχει μείνει τοίχος χωρίς αντιφασιστικό 
σύνθημα, υπάρχει ένα προβληματάκι...
   Έπειτα, είναι οι τοπικές φυλλάδες μαζί με 
όλους τους σιχαμένους αναγνώστες τους. 
Όπως έχει υποπέσει στην αντίληψη μας, τα 
διάφορα έντυπα που κυκλοφορούν στο 
Χολαργό δεν χάνουν ευκαιρία να αναδείξουν 
την ύπαρξη μας στη γειτονιά ως πρόβλημα. 
Λίγο που βρομίζουμε τις μάντρες των 
κατοίκων, λίγο που «ρίχνουμε το επίπεδο 
διαβίωσης» με τις φωνές και τις βόλτες μας, οι 
φλογεροί Χολαργιώτες αρθρογράφοι θέλουν 
με δυο λόγια να μας πουν ότι η πολυεθνική 
νεολαία της γειτονιάς καλύτερα θα ήταν να 
εξαφανιζόταν δια μαγείας. Καλύτερα θα ήταν ο 
Χολαργός να κατοικούνταν αποκλειστικά από 
βολεμένους μεσήλικες ιδιοκτήτες με 
παιδιά-αστέρια που όταν δεν κάνουν τα 
μαθήματα τους, φυτεύουν λουλούδια στην 
κεντρική πλατεία για να μυρίζει όμορφα την 
άνοιξη. Η καταγωγή τέτοιων ιδεών βέβαια, 
προδίδεται απ' την συνύπαρξη τους με άρθρα 
για «λαθρομετανάστες» και «τζιχαντιστές» κι η 
γραφικότητα τους απ' την εμμονή των 
συντακτών με τους αεροψεκασμούς. 
Κανονικά, λοιπόν, δεν θα τους κάναμε καν 
αναφορά. Κι όμως, δεν πρόκειται για 
περιθωριακές απόψεις, διότι πίσω τους 
κρύβεται η μικροαστική αντίληψη για το πως 
πρέπει να 'ναι μια γειτονιά. Απαλλαγμένη από 
κάθε στοιχείο ανομίας, παραδομένη στα χέρια 
των φιλήσυχων κατοίκων της. Πρόκειται για 
μια άποψη επικίνδυνη, ακριβώς γιατί είναι 
πανομοιότυπη με εκείνη της αστυνομίας κι 
ενδεικτική της σύγκλισης των κρατικών 
μηχανισμών με τους σκόρπιους οπαδούς της 
τάξης και της ασφάλειας, οι οποίοι πολύ θα 
χαίρονταν φάσεις σαν κι αυτή που κάναμε στο 
Χολαργό να μην συνέβαιναν ποτέ.
  Τέλος, είναι οι ίδιοι οι αστυνομικοί 
μηχανισμοί κι οι δημοτικοί εκπρόσωποι. Οι 
κρατικοί αρμόδιοι έχουν εδώ και καιρό 
αποφασίσει να ρίξουν στο δρόμο χιλιάδες 
μπάτσους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
-όχι την βαριά εγκληματικότητα- αλλά την 
διάχυτη ανομία που επικρατεί στις γειτονιές 
της μητρόπολης. Μην σας μπερδεύει η 

επιστημονικότητα του όρου. Πρόκειται για 
έναν απλό κώδικα, προκειμένου να δηλώσουν 
περίτεχνα ότι το πρόβλημα είμαστε εμείς. Ότι 
οι πραγματικοί εγκληματίες σ' αυτή την πόλη 
είναι εκείνοι που αράζουν στις πλατείες, 
εκείνες που βολτάρουν τη νύχτα με σπρέυ στα 
χέρια, εκείνοι που πάνε και ξελαρυγγιάζονται 
στο γήπεδο, εκείνες που δεν έχουν χαρτιά 
αλλά δεν λένε να κλειδωθούν σπίτι... Ξανά: 
θέλουν να μας πουν ότι οι πραγματικοί 
εγκληματίες σ' αυτή την πόλη είμαστε εμείς. 
Και φυσικά εναντίον μας, οργανώνουν κάθε 
διαθέσιμο τοπικό σύμμαχο. Οι δίτροχοι 
μπάτσοι πιάνουν φιλίες με τους μαγαζάτορες, 
πιάνουν φιλίες με τους ενοχλημένους απ' την 
βρωμιά των τοίχων πολίτες, με τους εκδότες 
περιθωριακών φυλλάδων και τους τοπικούς

άρχοντες, ακόμη και με τους ντόπιους ναζί. 
Μερικές φορές συνεργάζονται αρμονικά για 
αναπλάσεις και σχέδια τύπου gentri�cation 
υπό την αιγίδα του Δήμου -όμορφες 
διατυπώσεις για βίαιους σχεδιασμούς της 
δημόσιας τάξης- κι άλλες φορές η αστυνομική 
βία έχει τον πρώτο λόγο με προσαγωγές και 
τραβήγματα στο τμήμα. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως στο στόχαστρο είναι η πολυεθνική 
εργατική νεολαία της μητρόπολης.
   Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι όλοι αυτοί καλά θα 
κάνουν να το πάρουν χαμπάρι: δεν 
πρόκειται να πάμε πουθενά! Εμείς είμαστε 
που δίνουμε ζωή στη γειτονιά μας και θα 
συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα συνεχίσουμε 
να μην αφήνουμε τους ναζί να πάρουν ανάσα, 
θα συνεχίσουμε να τη σπάμε στους 
μικροαστούς και τους μαγαζάτορες, θα 
συνεχίσουμε να μην πειθαρχούμε στις 
υποδείξεις της αστυνομίας. Με άλλα λόγια δεν 
πρόκειται να πάψουμε να αράζουμε έξω, να 
βάφουμε, να πηγαίνουμε γήπεδο και να 
δηλώνουμε με νύχια και με δόντια: Είμαστε 
antifa! Κι έτσι γουστάρουμε να 'ναι κι η 
γειτονιά μας.

Δεν πάει και πολύ καιρός που, παρέα με την Αυτόνομη 
Κερκίδα Χολαργού, διοργανώσαμε ένα antifa απόγευμα, με 
μουσικές και μπάλα, στα μπασκετάκια της Ναυαρίνου. Μη 
νομίζετε πως δεν το καταλάβαμε: υπάρχουν πολλοί στη 

γειτονιά που δεν μας γουστάρουν καθόλου. Που τους γυρνάνε 
τα άντερα όταν μαζευόμαστε και καταλαμβάνουμε χώρο, όταν 

βάφουμε τους τοίχους και παίζουμε τη μουσική μας.

είμαστεείμαστε

antifaantifa
Η προκήρυξη αυτή μοιράστηκε σε 3.500 αντίτυπα πόρτα-πόρτα στη γειτονιά του Χολαργού με την ευθύνη του antifa xalandri          Καλοκαίρι 2017
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1. Gentri�cation παντού
Καμιά φορά  η επιβολή της αστυνομική βίας πρέπει να συσκοτισθεί 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα σχέδια της δημόσιας τάξης. 
Πάρτε παράδειγμα, τις αναπλάσεις πλατειών, τον εξευγενισμό του 
δημόσιου χώρου κι όλες αυτές τις αηδίες που τελευταία έχουν πάρει το 
παρατσούκλι gentri�cation. Τι σημαίνει στ' αλήθεια ανάπλαση μιας 
πλατείας, αν όχι τον τρόπο που επιβάλλεται η αισθητική της μεσαίας 
τάξης εις βάρος όλων όσων περνάμε το χρόνο μας εκεί; Πώς αλλιώς 
μπορεί να επιτευχθεί η «ανάπτυξη» μιας γειτονιάς αν πρώτα δεν 
εκτοπιστούν στο περιθώριο όλοι όσοι δεν χωράνε στο νέο πρότυπο; 
Στον Χολαργό, οι αντίστοιχες περιπτώσεις είναι μπόλικες κι στρατηγική 
πάντα ίδια: Πρώτα παίρνουν σειρά τα άρθρα περί «υποβάθμισης» της 
περιοχής  κι έπειτα ακολουθούν οι επενδύσεις για την αναβάθμιση της. 
Τι θέλουμε να πούμε; Οι κυριλέδες, τα μαγαζιά που συχνάζουν κι οι 
εκδηλώσεις τους για την «ανάπτυξη της γειτονιάς», μας κλέβουν τον 
δημόσιο χώρο. Είναι μια διαδικασία που δουλεύει εναντίον μας, 
ενάντια στις κουλτούρες και τις συνήθειές μας, τόσο όσο κι οι 
σχεδιασμοί της αστυνομίας.
_____________________________________________________
1. Δ. Οικονόμου, «Καθαρός Δήμος Χωρίς Συνθήματα και Gra�ti», 
myxolargos.gr, 20/1/17
2. «728.248,98 € στην πλατεία Εθν. Αντίστασης στον Άνω Χολαργό», 
myxolargos.gr, 26/5/17
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της μητρόπολης. Μην σας μπερδεύει η 

επιστημονικότητα του όρου. Πρόκειται για 
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οι πραγματικοί εγκληματίες σ' αυτή την πόλη 
είναι εκείνοι που αράζουν στις πλατείες, 
εκείνες που βολτάρουν τη νύχτα με σπρέυ στα 
χέρια, εκείνοι που πάνε και ξελαρυγγιάζονται 
στο γήπεδο, εκείνες που δεν έχουν χαρτιά 
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διαθέσιμο τοπικό σύμμαχο. Οι δίτροχοι 
μπάτσοι πιάνουν φιλίες με τους μαγαζάτορες, 
πιάνουν φιλίες με τους ενοχλημένους απ' την 
βρωμιά των τοίχων πολίτες, με τους εκδότες 
περιθωριακών φυλλάδων και τους τοπικούς

άρχοντες, ακόμη και με τους ντόπιους ναζί. 
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αναπλάσεις και σχέδια τύπου gentri�cation 
υπό την αιγίδα του Δήμου -όμορφες 
διατυπώσεις για βίαιους σχεδιασμούς της 
δημόσιας τάξης- κι άλλες φορές η αστυνομική 
βία έχει τον πρώτο λόγο με προσαγωγές και 
τραβήγματα στο τμήμα. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως στο στόχαστρο είναι η πολυεθνική 
εργατική νεολαία της μητρόπολης.
   Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι όλοι αυτοί καλά θα 
κάνουν να το πάρουν χαμπάρι: δεν 
πρόκειται να πάμε πουθενά! Εμείς είμαστε 
που δίνουμε ζωή στη γειτονιά μας και θα 
συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα συνεχίσουμε 
να μην αφήνουμε τους ναζί να πάρουν ανάσα, 
θα συνεχίσουμε να τη σπάμε στους 
μικροαστούς και τους μαγαζάτορες, θα 
συνεχίσουμε να μην πειθαρχούμε στις 
υποδείξεις της αστυνομίας. Με άλλα λόγια δεν 
πρόκειται να πάψουμε να αράζουμε έξω, να 
βάφουμε, να πηγαίνουμε γήπεδο και να 
δηλώνουμε με νύχια και με δόντια: Είμαστε 
antifa! Κι έτσι γουστάρουμε να 'ναι κι η 
γειτονιά μας.

3. Οι τοίχοι έχουν antifa ιστορία
Βάφουμε τακτικά τα συνθήματα μας στους τοίχους κι εξίσου τακτικά 
εξαφανίζουμε τα ορνιθοσκαλίσματα των φασιστών. Έχουμε λόγο που 
δεν τα παρατάμε: θεωρούμε σημαντικό οι γειτονιές μας να γίνονται 
αφιλόξενα περιβάλλοντα για τους φασίστες. Θέλουμε να αναδεικνύουν 
με κάθε τρόπο μια αντιφασιστική κουλτούρα και αισθητική και αυτό 
είναι κάτι που επιβάλλεται σε βάρος των εχθρών μας και σε καμία 
περίπτωση με τη συναίνεση τους. Έτσι, οι δήμαρχοι, οι μπάτσοι, οι 
μικροαστοί, οι ιδιοκτήτες και εννοείται οι ρατσιστές δεν έχουν κανένα 
λόγο να μας συμπαθούν και πολύ καλά κάνουν. Εμείς από την άλλη τους 
ανταποδίδουμε το μίσος μας για αυτό τον σκατόκοσμο που μας έχουν 
φορτώσει στην πλάτη, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Στο μέλλον 
λοιπόν θα έχει κι άλλη μπογιά στους τοίχους, κι άλλα έντυπα στα 
σχολεία, κι άλλες αφίσες και αυτοκόλλητα, κι άλλες φάπες όπου 
χρειαστεί. Όλο το antifa πακέτο, φουλ κομπλέ και με φιόγκο από πάνω. 
Γι' αυτό δεσμευόμαστε.

2. Τύφλα να έχει ο Τριανταφυλόπουλος!
Λέγαμε να το αφήσουμε να αιωρείται, αλλά τελικά δεν 
κρατηθήκαμε. Για όποιον δεν το γνωρίζει, λοιπόν, το 
ειδυλλιακό προάστιο του Χολαργού έχει κι αυτό τον δικό 
του μαχητικό δημοσιογράφο, υπερασπιστή της 
νομιμότητας, μα πάνω από όλα άνθρωπο της διπλανής 
πόρτας, Μάκη Βραχιολίδη με το πάντα καυστικό και 
αμερόληπτο φύλλο του, ονόματι «Ο Παρατηρητής». Όποιος 
θέλει μια γεύση απ' αυτό που εννοούσαμε στο κυρίως 
κείμενο όταν λέγαμε για την αρμονική συνύπαρξη των 
αστυνομικών προταγμάτων περί μηδενικής ανοχής μαζί με 
μπόλικη ακροδεξιά υστερία και γερή δόση 
παραληρηματικής συνωμοσιολογίας ας ρίξει μια ματιά στα 
άρθρα που παραθέτουμε στην υποσημείωση.  Κατά τα 
άλλα θα επιμείνουμε: όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοιου 
είδους δημόσιο λόγο είναι λάθος να μένουμε στη 
γελοιότητα των συντακτών. Πρέπει οπωσδήποτε να 
αναζητούμε εκείνο το κοινωνικό κομμάτι που εκφράζουν 
μέσα στη γειτονιά και να αναγνωρίζουμε τη σύγκλισή του 
με τους σχεδιασμούς της αστυνομίας. Γιατί θ' 
ανακαλύψουμε ότι στο στόχαστρο, είμαστε εμείς.
______________________________________________
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ΥΨΩΣΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΗΝ 
ΚΑΨΟΥΝ! ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ!», indobserver.blog-
spot.gr, 15/11/16, 
«ΕΝΤΟΠΙΣΑΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ 
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blogspot.gr, 14/12/15, «ΝΑ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΜΑΣ 
ΨΕΚΑΖΟΥΝ!», indobserver.blogspot.gr, 20/5/13. Τα κεφαλαία τα 
κρατήσαμε όπως στο πρωτότυπο, για το καλτ της υπόθεσης.  
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«Είναι αλήθεια, η ζωή στη μητρόπολη 
παράγει και καλές στιγμές. Όταν 

βρισκόμαστε με άλλους σαν κι εμάς και 
διεκδικούμε χώρο για λογαριασμό μας, 
στα στέκια και στις πλατείες μας, 

όταν η μπύρα τραβάει μέχρι τις πρώτες 
πρωινές σε κάποιο σκαλάκι και το 

τσιγάρο γυρνάει, όταν ο λαιμός πονάει 
από τα συνθήματα αλλά ο ρυθμός του 
τυμπάνου της κερκίδας πρέπει να 

συνοδεύεται από φωνή, όταν τα κεφάλια 
κουνιούνται πάνω κάτω ακολουθώντας το 
beat και τα σώματα ενώνονται στους 
ήχους του πανκ, όταν οι δρόμοι 

περπατιούνται και οι τοίχοι βάφονται, 
όταν οι φασίστες τρέχουν...»
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