


 Το antifa community είναι µια σταθερή συνάντηση 
αντιφασιστικών εγχειρηµάτων που ζει και αναπνέει στις 
γειτονιές και το κέντρο της Αθήνας µε στόχο τη συλλογικά 
οργανωµένη δράση ενάντια σε κάθε κρυφό και φανερό 
φασισµό.
 Το antifa community κάνει προβολές, "στήνει" 
συναυλίες, γράφει συνθήµατα, κολλάει αφίσες, µοιράζει 
προκηρύξεις, οργανώνει διαδηλώσεις και αξιοποιεί όποιο 
µέσο κρίνει αναγκαίο στον καθηµερινό αγώνα ενάντια στον 
φασισµό.
 Το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου είναι ένα από 
αυτά τα µέσα, το οποίο γράφεται, µορφοποιείται, 
διπλώνεται, πληρώνεται, και µοιράζεται από τους 
συντρόφους και τις συντρόφισσες του antifa community. 
Οποιεσδήποτε σκέψεις, ιδέες, γνώµες, προτάσεις για το 
έντυπο και το µοίρασµά του είναι όχι µόνο ευσπρόδεκτες 
αλλά και αναγκαίες.

επικοινωνία: antifacommunityzine@yahoo.gr
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∆εν µε αναγνώρισαν µέσα στις σκιές
που ρουφάνε το χρώµα µου σε αυτό το διαβατήριο
Και γι' αυτούς οι πληγές µου είναι εκθέµατα
για κάποιο τουρίστα που του αρέσει να µαζεύει 
φωτογραφίες
∆εν µε αναγνώρισαν,
Α... µην αφήνετε
την παλάµη µου χωρίς τον ήλιο
Γιατί τα δέντρα µε γνωρίζουν
Μην µε αφήνετε χλωµό σαν το φεγγάρι!

Όλα τα πουλιά που ακολούθησαν την παλάµη µου
µέχρι την πόρτα του µακρινού αεροδροµίου
όλα τα χωράφια
όλες οι φυλακές
όλες οι λευκές ταφόπλακες
όλα τα συρµατοπλέγµατα όλων των συνόρων
όλα τα µαντήλια που αποχαιρετούσαν
όλα τα µάτια 
τα είχα µαζί µου,
αλλά δεν τα συµπεριλάβανε στο διαβατήριο µου.

Μου αφαίρεσαν το όνοµα και την ταυτότητα;
Σε γη που έθρεψα µε τα ίδια µου τα χέρια;
Σήµερα γέµισε τον ουρανό
η κραυγή του Ιώβ:
Μην µε τιµωρήσετε ξανά!
Κύριοι, Προφήτες,
µην ρωτάτε τα δέντρα να σας πούν τα ονόµατά τους
µην ρωτάτε τις κοιλάδες ποια είναι η µάνα τους.

Από το µέτωπό µου εκτοξεύεται µια λάµα από φως
και από το χέρι µου αναβλύζει το ποτάµι
Έχω για ταυτότητα τις καρδιές των ανθρώπων
Οπότε µπορείτε να το πάρετε το διαβατήριο µου!



Άµα έχεις παραµυθιαστεί ότι έχεις 
κόψει το κάπνισµα φχαριστιέσαι τα 
τσιγάρα. Τραβάς µια γερή τζούρα να 
φτάσει ο καπνός µέχρι τις πατούσες και 
µετά ξεφυσάς πέντε έξι περιποιηµένα 
δαχτυλίδια λες και είσαι ο Μάρλον 
Μπράντο στο «Λιµάνι της αγωνίας». Και 
χαζεύεις, χαζεύεις τα πάντα ατελείωτα.
Εκεί λοιπόν που έχω αράξει στη 
Λουκάρεως και είµαι έτοιµος να 
τραβήξω τη δεύτερη τζούρα, πέφτει το 
µάτι µου σε εκείνον. Ο οποίος είναι 
καλοζωισµένος, σχεδόν αθλητικός, 
αλλά, κινείται αργά, απελπιστικά 
αργά, τόσο αργά που το σκυλί που 
σέρνει µε ένα λουρί νοµίζεις πως 
είναι έτοιµο να το κόψει στον ύπνο σε 
κάθε πλάκα του πεζοδροµίου. Πάει, 
πάει, πάει, και µέχρι να περάσει από 
µπροστά µου, µου φαίνεται πως µπορεί 
να ’χει περάσει και κάνας αιώνας. 
Και στα καπάκια βλέπω εκείνη. Που 
σε πλήρη αντίθεση µε εκείνον και 
παρά το ότι έχει ένα µωρό αγκαλιά, 
είναι εµφανώς αγχωµένη και κινείται 
γρήγορα, γρήγορα, τόσο γρήγορα 
που όταν σταµατάει δίπλα σε εκείνον 
κάνω παράνοια πως τον έχει περάσει 
για στάση λεωφορείου. Όµως τον 
κοιτάζει στο πρόσωπο και τον ρωτάει 
σε σπαστά ελληνικά:
«Μήπως ξέρετε που είναι η οδός 
Ραγκαβή;».
Κοντοστέκεται, γυρνάει, την κοιτάζει, 
ξαναγυρνάει από την άλλη και λέει 
µιλώντας στο κενό:
«Ούτε που την έχω ακούσει».
Κι εκείνη φεύγει αλλά – άγνωστο 
γιατί- στρίβει στη Ραγκαβή. Οπότε –
φαινοµενικά- όλα καλά.

Ζούµε
ανάµεσα
τους....

Αλλά δεν είναι καλά. Γιατί τύπος που 
βγάζει το σκυλί “καθηµερινή” βόλτα 
στο Εφετείο και δεν ξέρει τη Ραγκαβή 
είναι εξωγήινος. Και εκείνος δεν έχει κεραίες. 
Και παίζω µαζί του την ίδια σκηνή  
σε επανάληψη και τον ξαναρωτάω:

«Μήπως ξέρετε που είναι η οδός 
Ραγκαβή;»
«Ναι, φίλε, το πρώτο στενό δεξιά».
«Άλλα είπες όµως στη γυναίκα».
«Ε, να, µωρέ, το σκυλί δεν είναι καλά».
«Κι εσύ όµως, χάλια είσαι».
«Χάλια, τι χάλια;»
«Χάλια από µέσα, χάλια κι απ’ έξω»
«Μου τη λες;».
«Όχι, ραπάρω».
«Τι ραπάρεις;»
«Freestyle: τίποτα κουπλέ, τίποτα 
κλωτσιές, ό,τι κάτσει».
«Με απειλείς;»
«Όχι, καπνίζω και κάνω γκάλοπ».
«Γκάλοπ;»
«Ναι, πόσοι σκατόψυχοι ξέρουν που 
είναι η Ραγκαβή, εσύ είπαµε ξέρεις;».
«Ε;»
«Έφυγες».
«Έφυγα;»
«Έφυγες».
«Έφυγα».
«Έτσι».



Ο στρατός σε κάνει άντρα

Κι αν έρθουν
οι Τούρκοι;

Στο στρατό
κάνεις τις 

καλύτερες φιλίες

Με τρελόχαρτο
δεν βρίσκεις δουλειά

Εγώ θα πάω ειδικές
δυνάμεις

για να γυμναστώ

Θα βαρεθούμε
να τρώμε λαχματζούν

Ναι,
γίνεται τρελό bonding

στις μπουρδελότσαρκες

Ενώ τώρα
βρέχει από παντού

επαγγελματική
αποκατάσταση

Εγώ πάω
για κάνα μπασκετάκι,

και πρόσεχε μην ιδρώσει
ο κώλος σου από το πολύ

call of duty

Ε, τότε
καλύτερα να

απέχουμε
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Γυρεύουν την "πάλι µε χρόνια µε καιρούς..."

Γυρεύουν το σταυρό ενάντια στο µισοφέγγαρο,
όπως παλιά

Γυρεύουν τον µεγαλέξαντρο
και τον κολοκοτρώνη στο αίµα που κυλάει
στις βουλωµένες αρτηρίες τους

Γυρεύουν την ανακουφιστική θεωρία
της εξάρτησης και του µεγάλου έθνους
που όλοι ζηλεύουν

Γυρεύουν µια στρατιωτική σύρραξη
ως κάτι που βγάζει νόηµα στο κατά τα άλλα
δυσνόητο περιβάλλον τους:
εσύ και εγώ τώρα έξω, ένας µε έναν,
χωρίς µαλακίες

Γυρεύουν ένα hot topic όταν σκρολάρουν
στο internet µετά από µία βαρετή µέρα

...και πολλά ακόµη. Με ό,τι τη βρίσκει ο καθένας στο κρεβάτι του
όπως λένε κι ίδιοι...



Ένα καυτό πήδημα
κι ένας ψυχρός χωρισμός

Ένα ξέφρενο πάρτυ
και μια σιωπηλή συνάθροιση

Ένα ξεκαρδιστικό γέλιο
κι ένα γοερό κλάμα

Ένα τρυφερό χάδι
κι ένα ξεγυρισμένο μπουνίδι

Ένας αδερφικός φίλος
κι ένας ορκισμένος εχθρός

Ένα μπάχαλο
μία σύλληψη

ένα μεροκάματο
μία λούφα

ένα άκουσμα
μια ματιά

ένα γράμμα
μία λέξη

ένα βλέμμα
μια κουβέντα

κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα

μπορεί
να μην αποθανατιστούν
από κανένα smartphone

αλλά να αλλάξουν τη ζωή σου
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Combat 18 hellas: Νεοναζιστική οµάδα στηµένη στα 
πρότυπα της οµώνυµης αγγλικής των αρχών των 
90’s, µε προσθήκη ελληνοκαγκουριάς και βλακείας. 
Τους συναντά κανείς και ως ΑΜΕ.

Η δράση της γνωστή από καιρό σε εµάς αλλά, εν-
νοείται, και στις αρχές. Ως µιας οµαδούλας που είχε 
στόχο διάφορους χώρους (καταλήψεις και στέκια) 
µέσα στη νύχτα και δηµοσιοποιούσε τα καµώµατά 
της µε βίντεο που µαρτυρούσαν την “τροµερή τους 
οργάνωση” και τα γοργά τους πόδια. Ως παιδοµάζω-
µα (όχι και πολύ επιτυχηµένο) κάποιων “ασυγκρά-
τητων” ναζί που δεν καλύπτονταν από τη δράση της 
χ.α. Ως τυπικά ασπόνδυλα που δίνουν το ένα το άλλο 
µόλις η φάση βρωµίσει. 

Από κει και πέρα, είτε πάνε µέσα σαν τροµοκρατι-
κή οργάνωση, είτε σαν κάτι άλλο, είτε και καθόλου, το 
σκηνικό µυρίζει σόου από πλευράς δηµόσιας τάξης. 
Τώρα που αυτή η κυβέρνηση κοντεύει τετραετία, κάτι 
πρέπει να παρουσιάσει από πάταξη τροµοκρατίας, 
σύλληψη εγκληµατικών οργανώσεων κλπ ειδικά 
τώρα που οι καταγγελίες περί ανοµίας πάνε και έρ-
χονται. Κάπως έτσι έγιναν οι συλλήψεις της Combat 
18, κάπως έτσι έγιναν και τρεις εκκενώσεις καταλή-
ψεων για να µην υπάρχει καµία αµφιβολία.

Για εµάς προφανώς το ζήτηµα παραµένει πολύ 
διαφορετικό. Ο αντιφασισµός δεν είναι υπόθεση κά-
ποιων οµάδων απέναντι σε άλλες αντίστοιχες από την 
άλλη µπάντα, αλλά υπόθεση καθηµερινού πολέµου: της 
ζωής απέναντι στη σαπίλα, της ισότιµης µαχητικότητας 
απέναντι στα µπραβιλίκια. Κι αν οι ναζί δεν σηκώνουν 
κεφάλι, δεν είναι επειδή βρίσκονται πίσω από τα 
κάγκελα - ούτως ή άλλως κρυµµένοι ήταν. Αλλά 
επειδή ντόπιοι και µετανάστριες, αντιφασίστες 
και αντιφασίστριες δεν το επέτρεψαν. 

Χτες, σήμερα, και 
αύριο, θα είμαστε 
εκεί να τους 
στείλουμε 
πίσω στις 
τρύπες 
τους.



τα βρωµόχερά του στην πλάτη 
και τη µέση της και την έσφιξε 
µε δύναµη. Η κοπέλα πάγωσε 
και η Χ. , µπροστά στο αφεντι-
κό της, που χαζογελούσε συ-
γκαταβατικά, χωρίς να το πο-
λυσκεφτεί πλησίασε απειλητικά 

στο αφεντικό, τα βρι-
σίδια και τις φωνές σε 
όσους µας θεωρούν 
αδύναµες, κατώτερες, 
ανίκανες. Σε όσους 
µας εκµεταλλεύονται 
και πιστεύουν ότι κάτι 

που έχουµε δεί µπροστά 
στα µάτια µας. Όλες εκεί-
νες τις καθηµερινές ιστορί-
ες που συνιστούν τη βίαιη 
πραγµατικότητα για µας τις 
γυναίκες, όλες εκείνες τις 
συµπεριφορές που ξεχει-
λίζουν εξουσία και υπο-
τίµηση και πρέπει να τις 
ανεχόµαστε όταν δουλεύ-
ουµε. Όλα τα αηδιαστικά 
βλέµµατα, όλα τα “κα-
ταλάθος” χουφτώµατα, 
τα και καλα κοµπλιµέντα 
- πεσίµατα, τις προσταγές 
από σιχαµένους πελάτες, 
αφεντικά, περαστικούς, 
οδηγούς, συναδέλφους. 
Και όσο τα λέγαµε αυτά 
οι παλµοί µας ανέβαιναν 
και η οργή µας µεγάλω-
νε. Και φανταζόµασταν 
τις ροχάλες που ρίχνουµε 
στις βλακόφατσες των πε-
λατών, τα “άι στο διάολο” 

Η Χ. είναι σερβιτόρα. 
Ο Ψ. είναι θαµώνας στο 
µαγαζί που δουλεύει. Και 
ο Ψ. έχει την κακιά συ-
νήθεια, να κάθεται πάντα 
δίπλα στις τουαλέτες µπε-
κροπίνοντας και σχολιά-
ζοντας όποια κοπέλα πε-
ράσει. Μια µέρα όµως, ο 
Ψ. αποφάσισε να εξελίξει 
αυτή του τη συνήθεια. Κα-
θώς έβγαινε, λοιπόν, µια 
κοπέλα απο την τουαλέτα, 
και φορούσε το µπουφάν 
της για να φύγει, αυτός 
µε θολωµένο και γεµάτο 
αυτοπεποίθηση βλέµµα, 
κινήθηκε µε απόλυτη άνε-
ση µεν, παραπατώντας δε, 
προς εκείνη. Για να δείξει 
το µεγαλείο του ανδρι-
σµού του πήγε να της φο-
ρέσει το πανωφόρι της - 
κολλώντας τη σκατόφατσά 
του στο λαιµό της - έβαλε 

τον Ψ. και τον έσπρωξε. 
Η Χ. κόλλησε στη µούρη 
του Ψ. Του φώναξε να ση-
κωθεί να φύγει, και µην 
ξαναπατήσει το πόδι του 
στο κωλοµάγαζο. Όσο τα 
περιέγραφε αυτά η Χ. ο 
τόνος της φωνής της ανέ-
βαινε, τα µάτια της αγρίευ-
αν και τα χέρια της έκαναν 
απότοµες και κοφτές κινή-
σεις. Όσο τα περιέγραφε 
αυτά η Χ., θυµηθήκαµε 
όλες εκείνες τις ιστορίες 
που έχουµε µοιραστεί µε 
φίλες, που έχουµε ακού-
σει από γυναίκες στο δρό-
µο και στα λεωφορεία, 

απο εµάς τους ανήκει ή 
ότι τους ανήκουµε ολο-
κληρωτικά.
Και όσο τα λέγαµε αυτά 
γελούσαµε σατανικά και 
φωνάζαµε υστερικά.

Και θα γελάµε 
σατανικά και 
θα φωνάζου-
µε υστερικά 
σε όποιον 
τολµάει να 
απλώνει χέρι 
πάνω µας.



Η Yvonne Rainer, γεννηµένη το 1934, είναι µια από τις πλέον 
αναγνωρίσιµες µορφές του σύγχρονου χορού, σαν χορεύτρια και 
χορογράφος, ενώ το καλλιτεχνικό έργο της εκτείνεται µέχρι τη 
σκηνοθεσία. 
Σε πρώτο χρόνο άφησε το στίγµα της σαν ανατρεπτική καλλιτέχνιδα 
χάρη στη διαρκή αµφισβήτηση κάθε παραδοσιακής φόρµας. Όµως, 
σαν γνήσιο τέκνο των καιρών της δεν µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστη 
από τις τεκτονικές αλλαγές των κινηµάτων της δεκαετίας του ‘60, και 
ειδικότερα από τους µαχητικούς αγώνες του φεµινιστικού κινήµατος. 
Κάτι που αναπόφευκτα αποτυπώθηκε και στο καλλιτεχνικό της έργο.

Yvonne Rainer - No Manifesto

Καφές, τσιγάρο κι αναπτήρας
Ο Βayman βάζει beats και ανοίγει του 

εγκεφάλου
ο αισθητήρας.

Ήρθα στην κάτω γειτονιά αφού έκλεισα 
την πόρτα 

Στη διαδρομή διαπίστωσα
πως όλα είν’ όπως πρώτα. 

Και
μη βιαστείς να σκεφτείς πως όλα είναι 

α�ιώτικα, 
ακόμα χτυπάει το μπάσο δυνατά 

Αιγαλιώτικα 
ακόμα οι δικοί μου τη βγάζουνε σε 

πλατείες 
και μοιράζουν φάπες σε φασίστες και 

αστυνομίες

Βεβαίως, υπάρχουνε στη γύρα και οι 
τέως,
κοινοί χαφιέδες που δεν είχανε τα 
κότσια ευθέως, 
Μα πάλι τα τσακάλια μου το πήρανε 
γραμμή
και κανείς από δαύτους σώος δε 
νυχτοπερπατεί 
Είμαστε μια κοινότητα,
έξω απ’τη χιπχοπ κοινότητα που
δέχεται τη διαφορετικότητα 
Αράζουμε και δρούμε άντρες γυναίκες 
μαζί
γκέυ και λεσβίες με κοινό μίσος για 
τους ναζί
Μετανάστες, βλέπουμε τα αδέρφια μας 
σε κάσες 
στα σύνορα πυροβολούν το χρώμα και 
τις ράτσες 
Και τι νομίζεις πως θα φοβηθούμε τους 
καράφλες;
Χτυπάει ο Παυλάρας στις καρδιές μας
Γάμησε τις πλάτες

Η Yvonne Rainer, γεννηµένη το 1934, είναι µια από τις πλέον 
αναγνωρίσιµες µορφές του σύγχρονου χορού, σαν χορεύτρια και 
χορογράφος, ενώ το καλλιτεχνικό έργο της εκτείνεται µέχρι τη 
σκηνοθεσία. 
Σε πρώτο χρόνο άφησε το στίγµα της σαν ανατρεπτική καλλιτέχνιδα 
χάρη στη διαρκή αµφισβήτηση κάθε παραδοσιακής φόρµας. Όµως, 
σαν γνήσιο τέκνο των καιρών της δεν µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστη 
από τις τεκτονικές αλλαγές των κινηµάτων της δεκαετίας του ‘60, και 
ειδικότερα από τους µαχητικούς αγώνες του φεµινιστικού κινήµατος. 
Κάτι που αναπόφευκτα αποτυπώθηκε και στο καλλιτεχνικό της έργο.



Τα σχολικά βιβλία του λυκείου λένε πως η Εκκλησία την 
περίοδο του Μεσαίωνα ήταν ο µεγαλύτερος φεουδάρχης 
στην Ευρώπη, καθώς κατείχε σχεδόν τα 2/3 της 

καλλιεργήσιµης γης.
Αυτό όµως που τα σχολικά βιβλία δε λένε είναι πως χίλια 
και βάλε χρόνια µετά η κατάσταση δεν είναι και πολύ 

διαφορετική.
Στα µέρη µας για παράδειγµα, η Εκκλησία είναι ένας από 
τους βασικότερους µετόχους της µεγαλύτερης τράπεζας, 
της Εθνικής Τράπεζας, ενώ έχει στην κατοχή της πάνω 
από 1.400 ακίνητα πολλά από τα οποία εκµεταλλεύεται 

εµπορικά.
Αν σε αυτά προστεθούν και οι µεγάλες περιουσίες των 
µοναστηριών σε όλη τη χώρα, τότε µιλάµε για ένα 
πραγµατικό οικονοµικό κολοσσό ικανό να συναγωνιστεί 

πολυεθνικές εταιρείες.
Κι όµως, παρόλα αυτά, οποιαδήποτε παροχή της 
Εκκλησίας προς τους πιστούς πληρώνεται, και µάλιστα 
αδρά, ενώ οι µισθοί των παπάδων καλύπτονται από τον 
κρατικό προϋπολογισµό, δηλαδή από τους έµµεσους και 
άµεσους φόρους που, θέλοντας και µη, πληρώνουµε σαν 

µαλάκες.
Έτσι δεν είναι διόλου περίεργο που το παπαδαριό σκίζει 
τα ράσα του όποτε ακούγεται η παραµικρή κουβέντα περί 

διαχωρισµού Εκκλλησίας και κράτους.

Ποιος είχε ποτέ κότα µε χρυσά αυγά και τη χάρισε;

Και ποιος έχασε την µπέσα του
για να την βρουν οι παπάδες;
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∆όξα τα λεφτά έχουµε θεό


