


 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

*antifa lab | antifascist action | antifa sisterhood
antifa live / barricada / shalala / projector



 Θα αναβαθµίσουµε 85 F-16, για να υπάρξει ειρήνη στο Αιγαίο...

Μπραβο! Κι εγώ 

θα κάνω so larium 

για να µη µαυρίσω!



Κάθε Παρασκευή
εδώ και 2 μήνες,
οι Παλαιστίνιοι κατά χιλιάδες 
διαδηλώνουν στη Λωρίδα της Γάζας
ενάντια στη συνθήκη συστηματικής 
εξόντωσης τους
από το ισραηλινό κράτος.
Η μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου εξεγείρεται... 
Ο ισραηλινός στρατός
αντιμετωπίζει αυτές τις διαδηλώσεις με ωμή βία, 
ρίχνοντας με πραγματικά πυρά
από την απέναντι μεριά του φράχτη.
Μέχρι τις 16/05 που έκλεισε η ύλη του εντύπου, οι άμαχοι 
νεκροί παλαιστίνιοι είχαν φτάσει τους 120 ενώ οι 
τραυματίες είναι πολλές χιλιάδες.
 
H σιωπηρή συνενοχή του ελληνικού κράτους
στο διαρκές έγκλημα της Παλαιστίνης,
είναι εθνικό συμφέρον κι επιτάσσεται από τη στενή
και σταθερή συμμαχία του ελληνικού κράτους
με τον ισραηλινό μιλιταρισμό. 

Η αλληλεγγύη στον αγώνα των παλαιστίνιων ήταν πάντοτε 
και δική μας υπόθεση, τώρα πιο πολύ από ποτέ.
Είναι μια ελάχιστη υπενθύμιση κι ένα καθήκον.
Η υπενθύμιση ότι οι διακρατικές συμμαχίες των 
αφεντικών χτίζονται πάνω στα πτώματα των άλλων.
Κι ένα καθήκον, δικό μας, ενάντια στα ντόπια 
αφεντικά που προσφέρουν κάλυψη και 
υποστήριξη στο ισραηλινό απαρτχάιντ
για τα δικά τους συμφέροντα.
Αυτοί είναι οι κοινοί μας εχθροί κι είναι 
απαραίτητο να τους πολεμήσουμε 
εδώ, ενάντια στη δολοφονική 
σιωπή που χτίζει το εθνικό 
συμφέρον!

στόµα-µε-στόµα µοτοπορεία στα δυτικά

04/05

11/05
µοτοπορεία του antifa community

στο υπουργείο εξωτερικών,

το ελληνοϊσραηλινό επιµελητήριο

και το υπουργείο εθνικής άµυνας



14/05 Συγκέντρωση έξω απ’ το υπουργείο εξωτερικών[από το συµβούλιο
για την εργατική αυτονοµία]
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Το πογκρόµ της 22ης Απριλίου δεν  ήταν 
απλά µία κραυγή «έξω από δω ρε» κάποιων κανί
βαλων. ∆εν ήταν απλά το άφτερ πάρτυ της συγκέ
ντρωσης για τους δύο καραβανάδες. Ήταν και αυτά. 
Το πογκρόµ της πλατείας Σαπφούς στη Μυτιλήνη 
έχει πολλά συµπυκνωµένα χαρακτηριστικά του ελ
ληνικού φασισµού. Ο άξονας ελληνική κοινωνία 
(µαγαζάτορες, αγανακτισµένοι κάτοικοι κλπ.), πό
στα εξουσίας (τοπική αυτοδιοίκηση, δικαστικοί), 
νεοναζί και µπάτσοι, λειτούργησε άψογα, απο
δεικνύοντας ότι οµάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. 

Τα διακόσια σκουπίδια που πέταγαν λυσσαλέα κο
τρώνες και κροτίδες προς τους άντρες, τις γυναίκες 
και τα παιδιά που βρίσκονταν στην πλατεία, δεν είναι 
µια ακραία µειοψηφία µιας ταλαιπωρηµένης κοι
νωνίας ή κάτι τέτοιο. Καταρχήν γιατί δεν τους λέει 
κανείς και λίγους αριθµητικά, ειδικά στο επίπεδο 
µιας επαρχιακής πόλης. Κατά δεύτερον γιατί φά
νηκε εκ του αποτελέσµατος ότι ήταν το µακρύ χέρι 
της τοπικής κοινωνίας, διοίκησης και των µηχανι
σµών τους. Με αυτήν την έννοια, δεν µας κάνει ένα 
απλοϊκό «επιτέθηκαν για να τους διώξουν απ’την 
πλατεία». Γνωρίζουµε το παρελθόν και τον τρό
πο που γίνονται οι δουλειές σ’αυτόν εδώ τον τόπο 
και έχουµε κατά νου το σύντοµο καλοκαίρι του ελ
ληνικού ανθρωπισµού και τα νόµπελ. Τα ανατριχι
αστικά «κάψτε τους ζωντανούς» ανάµεσα σε άλλα 
που φωνάχτηκαν, ήταν και κοµµάτι της εξασφάλισης 
απ’την πλευρά των ντόπιων ότι η παρουσία των µε
ταναστών στο νησί δεν είναι τσάµπα. Από το µειω
µένο φ.π.α. για τους ντόπιους µέχρι τις όποιες επι-



Θα το λέµε µέχρι να µαλλιάσει η γλώσσα µας: 

Γι’ αυτό δεν πρέπει να πέφτουµε απ’τα σύννεφα 
που µόλις πριν δύο χρόνια η Λέσβος, η Χίος, η Σά-
µος ήταν τέρατα φιλοξενίας µε τη γιαγιά Αιµιλία 
και τον κυρ Στρατή τον Ψαρά για µπροστάρηδες.

Φασίστες δεν είναι μόνο οι 
καρφωμένοι ναζί, η συμμο-
ρία της χ.α. και άλλοι τέτοιοι. 

Η κίνηση των 
αντί υστερόγραφου:

µεταναστών και 
µεταναστριών, µε καταγωγή 
κυρίως απ’ το Αφγανιστάν, 
να καταλάβουν την πλατεία 
Σαπφούς µε αίτηµα να 
προχωρήσουν οι αιτήσεις 
ασύλου και να φύγουν από 
το νησί, είχε όλα τα δίκια 
και όλη την αξιοπρέπεια 
που χαρακτηρίζει αγώνες 
προλετάριων που έχουν 
έρθει από εµπόλεµα πεδία. 
Όταν έρχεται αντιµέτωπη 
µε την τσογλανιά των 
απανταχού ρατσιστών, τα 
2 στρατόπεδα τουλάχιστον 
γίνονται ακόµα πιο φανερά: 
ή µε τα γουρούνια, ή µε 
τους ανθρώπους. Τελικά 
δεν αποχώρησαν απ’την 
πλατεία µέχρι να έρθουν οι 
µπάτσοι να τους συλλάβουν 
για «παράνοµη κατάληψη 
δηµόσιου χώρου» και για 
«απείθια».

δοτήσεις, µάλλον µιλάµε για µία κανονική µπίζνα.
 Οι µετανάστες να µένουν µαντρωµένοι σε στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης χωρίς να ξεµυτίζουν 
και οι κάτοικοι της Λέσβου, από διάφορα πό-
στα, να παίρνουν το ανάλογο µερίδιο - ως γνή-
σια παιδιά του ελληνικού πολιτικού προσοδισµού.
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Στις 18 Σεπτέµβρη ‘14, ένα χρόνο µετά τη 
δολοφονία του Killah P, κατεβήκαµε στο δρό
µο, στην αντιφασιστική πορεία στο Κερατσίνι. 
Κατεβήκαµε όχι για να στήσουµε µια ακόµα 
επέτειο, αλλά για να συµβάλλουµε στα λόγια 
και στην πράξη, στην στήριξη του αυτόνοµου 
εργατικού αντιφασισµού, ενάντια σε κάθε πο
λιτική και θεσµική κηδεµονία. 

∆εν ήταν µια διαδήλωση µνηµόσυνο, δεν 
ήταν µια διαδήλωση ειρηνική, ήταν µια διαδή
λωση που βρέθηκε αντιµέτωπη µε τη βία των 
µπάτσων, που είχε σαν αποτέλεσµα 44 συλλή
ψεις συντρόφων/ισσών. Κι αν για τη συντριπτι
κή πλειοψηφία οι κατηγορίες που αποδόθηκαν 
ήταν πληµµεληµατικού χαρακτήρα, δεν ίσχυσε 
το ίδιο για τον σύντροφό µας Ν.Α., που έπει
τα από ψευδείς καταθέσεις µπάτσων βρέθηκε 
αντιµέτωπος µε κατηγορίες κακουργηµατικού 
χαρακτήρα. 4 χρόνια µετά, στις 20 Μάρτη ‘18, 
οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στην αίθουσα του 
µικτού ορκωτού δικαστηρίου πειραιά, µας θύ
µισαν εκείνες τις σκοτεινές µέρες που µεταξύ 
άλλων οδήγησαν στη δολοφονία του Killah P. 
Μπάτσοι και δικαστές φρόντισαν γι’ αυτό. Οι 
πρώτοι µε την προκλητική στάση τους, και οι 
δεύτεροι µε την πλήρη ευθυγράµµιση τους µε 
τα λεγόµενα των µπάτσων που είχε σαν αποτέ
λεσµα την καταδίκη του συντρόφου µας σε 6 
χρόνια φυλάκισης µε ανασταλτικό χαρακτήρα 
µέχρι το εφετείο. 

∆εν είναι η πρώτη φορά που εκστρατεύονται 
για να µας εκφοβίσουν µε εξοντωτικές ποινές. 
Φυσικά δεν τα καταφέρνουν -αντίθετα µας εξορ
γίζουν ακόµα περισσότερο. Τροφοδοτούν το 
πείσµα και την ανάγκη να οργανωθούµε ενάντια 
στον εθνικισµό και τον ρατσισµό, τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και τις µιλιταριστικές συµµαχίες 
του ελληνικού κράτους. 

ΕΝΑΝΤΙΑ 

+ ΤΟΝ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟ  

ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.  

ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

ΤΩΡΑ, ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
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Η ΜΑΓ∆Α ΛΕΜΟΝΙΕΡ

ΚΟΒΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ-

∆ΕΣ

ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΦΥΛΑΕΙ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ.

ΤΙΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΤΙΣ ΦΥΛΑΕΙ ΣΕ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΤΙ. ΤΙΣ

ΛΕΞΕΙΣ

ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΥΤΙ.

ΤΙΣ

ΣΕ ΜΠΛΕ ΚΟΥΤΙ. ΤΙΣ

ΣΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΥΤΙ. ΚΑΙ Σ’

ΕΝΑ ∆ΙΑΦΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΦΥ-

ΛΑΕΙ ΤΙΣ

ΛΕΞΕΙΣ.

ΣΥΧΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΚΟΥ-

ΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ

ΑΝΑΠΟ∆Α ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΡΑ-

ΠΕΖΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ

ΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΥΤΟΥΝ

ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ.

ΤΟΤΕ ΟΙ

ΤΗΣ ΛΕΝΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ

ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΣΥΜΒΕΙ

ΛΕΞΕΙΣ

ΛΕΞΕΙΣ

ΜΑΓΙΚΕΣ

ΟΡΓΙΣΜΕΝΕΣ

ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΕΣ

ΑΓΑΠΗΣ

E. Galeano



Ένας κυνικός γκόμενος
που - ανάμεσα σε χιλιάδες, εκατομμύρια άλλους 

αντίστοιχους - τρέχει να εξαφανιστεί
από προσώπου γής

μόλις ακούει για ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Μια συμβατική οικογένεια
που δεν αντιλαμβάνεται καν

εννιά μήνες εγκυμοσύνης ενός μέλους της
- με ό,τι αυτοί συνεπάγονται -

και πέφτει από τα σύννεφα
σπεύδοντας να αποτινάξει από πάνω της

κάθε ευθύνη.

Μια κοινωνία
που παριστάνει πως αγνοεί τόσο το κόστος

όσο και την κοινωνική απαξία της κατά τ’ άλλα 
νόμιμης πράξης της έκτρωσης

και αναρωτιέται ποια μάνα τολμάει να σκοτώσει 
το παιδί της.

Οι δημοσιογράφοι
που από το Αιγαίο μέχρι την Παλαιστίνη

θεωρούν τους θανάτους εκείνων,
των άλλων παιδιών, παράπλευρες απώλειες.

Οι γιατροί
που συνήθως μετράνε τη ζωή και το θάνατο 

ανάλογα με το πόσο βαθιά τσέπη έχεις.

Οι δικαστικοί
που χτίζουν καριέρες

πάνω στο γράμμα του νόμου και το σύνταγμα 
αδιαφορώντας για τους άγραφους νόμους

της καθημερινής ζωής.

Και οι «γνωστές» που την είχαν προειδοποιήσει 
επειδή τη θεωρούσαν λίγο μπόσικη.

Και οι «φίλες» που της είχαν κόψει την 
καλημέρα επειδή έμπλεξε με το μαλάκα.

Και οι «γνωστοί» που είχαν ήδη αρκετά 
προβλήματα για να ασχοληθούν με ένα ακόμα.

Και οι «φίλοι» που κρατάνε αποστάσεις και δεν 
μπλέκονται στα «προσωπικά» των άλλων.

ΞΕ ΙΣ
Σ



Όλοι οι παραπάνω, ούτε που πρόσεξαν 
πως μία 22χρονη αναγκάστηκε,
στο κέντρο της πόλης,
το 2018,
να γεννήσει μέσα σε μία μπανιέρα.

Όλοι οι παραπάνω
κι άλλοι τόσοι
 που ούρλιαξαν για τη σύγχρονη Μήδεια,
κι άλλοι τόσοι
 που λούφαξαν εφησυχασμένοι
πως δεν μπορεί παρά να διαφέρουν
από το γένους θηλυκού
22χρονο ανθρωπόμορφο τέρας,

χωρίς ν’ αλλάξουν ούτε μια λέξη συνεδρίασαν, 
χωρίς ν’ ανταλλάξουν ούτε μία ματιά   
συνεννοήθηκαν, και
χωρίς φόβο αλλά με πολύ 
μα πάρα πολύ πάθος αποφάνθηκαν
πως η 22χρονη φοιτήτρια από την Ν.Σμύρνη,
που άφησε το μωρό της να πεθάνει από ασιτία 
στον ακάλυπτο κάποιας γκρίζας πολυκατοικίας,
βαρύνεται με την φυσική αυτουργία της 
παιδοκτονίας.

Πράγματι ίσως να είναι και έτσι. 

Αλλά πρέπει επίσης να μας πούν
ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός
και με ποια ποινή θα πρέπει να τιμωρηθεί.

στη Ν. Σμύρνη, στην Πετρούπουλη, παντού





Σ’ είδανε χρώμα να στάζεις σε τοίχους 
γράμματα, σ’ ωράρια σπαστά πλήρη 

προγράμματα,
σ’ εμβατήρια φόβου, στ’ απλήρωτα 

μεροκάματα, 
σ’ είδανε νύχτα αλκαλική να καις σ’ 

οινόπνευμα και ματωμένο χέρι γαντζωμένο 
στις φιλοξενίας το συρματόπλεγμα,

σ’ ακούσαν σε μύριες σιωπές  
σαν συνείδησης λεπίδα που κόβει τις 

προσμονές 
σε μιλιγκράμ που εξαγοράζουν τον ύπνο  

στις εγκοπές  
σαν τελευταίες ανθρώπου αναλαμπές 

να ξεψυχάς σ’ είδαν σ’ υπόγεια σ’ είδανε 
βύσμα στα κρανία μας σφαγεία από 

ηλεκτρόδια,
σ’ είδανε σε πανικό να προσεγγίζεις 

εξώστες δείχνοντας τις πληγές σου-τ’ άδεια 
λόγια 

σαν κρεμασμένο πτώμα απ’ τα μπαλκόνια-
σαν ηττημένη σημαία πάνω στα καλώδια,
σ’ είδανε μεσ’ στην Μητρόπολή μας σαν 
ξένη να ζεις τον τρόμο σαν να είσαι απ’ 

αυτόν δεμένη, 
σ’ είδαν μέρα η κραυγή σου ταξίδευε πέρα 

απ’ ωκεανούς κορμιών 
κι ερήμους προθέσεων κάτω απ’ το βλέμμα 

του φόβου - Πατέρα 
δίχως χρώματα σ’ ατσάλινα κρεβάτια 

συνήθεια ριζωμένη σε στόματα 
μέσ’ στις νύχτες που ξεπλένεται το φως στ’ 

άδεια στενά 
και λιγοστεύει σε μάτια που φανερώνουν 

ξημερώματα, 
σ’ είδαν σε δέσμιους της ύπαρξης τους 

άζωντα πτώματα 
πώς να ζήσουν για όνειρα, που δεν μπορούν 

να αγοράσουν κλεισμένοι σε τοίχους;
Και σου μιλώ για γειτονιές που σώπασαν 
κάτω απ’ τους ίσκιους κι όμως σ’ είδανε.

Άψινθος, Ταξιδιώτης
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γειά σου ευρώπη των λαών

των νεκρών στα σύνορα µεταναστών

πρώτα µε το αίµα σκλάβων

τώρα µε το αίµα εργατών

πας µπροστά για χάρη των ποσοστών

συσσωρεύονται ανθρώπινα οστά. Ως γνωστόν

ο τολµών δεν νικά, τις αρπάζει από παιδιά

που τον βρίζουν σε σπαστά ελληνικά.


