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Τι εννοούν όταν μας λένε 
“ΕΡΧΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ”

Τελευταία, τα δελτία ειδήσεων είναι βγαλμένα 
από κάποιο θρίλερ.

Από τη μία η κρίση: 
“πληθωρισμός”, “ακρίβεια”, “ενεργειακή κρίση”, 
“τρελός Πούτιν”. Και απειλές του είδους “θα πει-
νάσετε”, “θα κρυώσετε”, “θα πεθάνετε”. Όλα αυτά 
φτιάχνουν ένα συνολικό κλίμα τρομοκρατίας.
Από την άλλη το αστυνομικό δελτίο:
“Παιδοβιαστές” ανάμεικτοι με “συμμορίες ανη-
λίκων”. “Γυναικοκτονίες” μαζί “Παραβατικούς 
τράπερς από τα ΕΠΑΛ”, και “μανάδες ανίκανες 
να φροντίσουν τα παιδιά τους”. Όλα αυτά φτιά-
χνουν ένα κλίμα μιας κοινωνίας που “κατρακυλά 
στο έγκλημα”.

Το ζουμί και στα δύο είναι ένα: γαντζωθείτε απ’ 
τις κρατικές εντολές, κάντε “θυσίες”, ρουφιανέψ-
τε όποιον βρείτε πρόχειρο… και μπορεί και να 
επιβιώσετε. 
Στην πραγματικότητα όμως πρέπει να κάνουμε 
το ακριβώς αντίθετο. 

Καταρχάς οι αυξημένες τιμές στα πάντα (εκτός απ’ 
τους μισθούς μας) δεν είναι κάτι που συνέβη κατά 
τύχη ή κατά λάθος. Τα κράτη πλακώνονται αναμε-
ταξύ τους. Το ελληνικό συμμετέχει με τα όλα του σ’ 

αυτό το πλάκωμα. Και κοιτάζει πώς θα φορτώσει 
τις συνέπειες του πλακώματος σε εμάς, στην εργα-
τική του τάξη. Οι λογαριασμοί ρεύματος που τους 
βλέπεις και παθαίνεις καρδιακό είναι ο τρόπος να 
τσεπώσει το κράτος όλα τα χρήματα της ελληνικής 
κοινωνίας και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει 
και όπως απαιτείται απ’ τους καιρούς. Δηλαδή να 
τα χρησιμοποιήσει για να στήσει μια πολεμική οι-
κονομία με τα όλα της.

Και δεύτερον, τα ατέλειωτα αστυνομικά δελτία με 
φρικτά εγκλήματα δε σημαίνουν ούτε ότι “αυξάνε-
ται η εγκληματικότητα”, ούτε ότι το κράτος νοιάζε-
ται για την πάρτη μας (ειδικά όταν παριστάνει ότι 
νοιάζεται για τις γυναίκες ή τα παιδιά, το όλο πράγ-
μα βρωμάει ακόμη περισσότερο). Το αντίθετο. 
Σημαίνουν ότι σ’ αυτούς τους καιρούς πολέμου 
και κρίσης, θα εφαρμόζεται ακόμη περισσότερος 
αστυνομικός έλεγχος, ακόμη περισσότερη πειθαρ-
χία. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που θα 
μπαίνουν με το έτσι θέλω στα σπίτια μας να ελέγ-
ξουν το πώς ζούμε. Κι όποιος δε ζει σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές, ή δε βγάλει το σκασμό και δεν 
υποστεί τις “στερήσεις” όμορφα κι ωραία, θα τον 
περιλάβουν τα κανάλια κι οι μπάτσοι.
Το ότι πολλές απ’ αυτές τις ειδήσεις προέρχονται κι 
από τις γειτονιές μας, δείχνει απλά ότι ο Πειραιάς 



Πρόσφατα κολλήσαμε αυτή την αφίσα στις γει-
τονιές μας. Σ’ αυτήν υποστηρίζαμε ότι το κρά-
τος δεν μοιράζει “επιδόματα” για το καλό μας 
σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, τα επιδόμα-
τα  και υποστηρίζουν την πολεμική οικονομία 
και αποτελούν μέσο δικής μας πειθάρχησης.

και οι γύρω περιοχές συνεχίζουν να φιλοξενούν 
ανθρώπους που σύμφωνα με το κράτος χρήζουν 
πειθάρχησης.

Η εξαθλίωση που μπορεί να επιβάλλει στους πολί-
τες του ένα κράτος που βρίσκεται σε κρίση και σε 
πόλεμο δεν έχει κανένα όριο. Πέρα απ’ το όριο που 
θα βάλουμε οι ίδιοι.
Η καρτερικότητα, η υπομονή, οι θυσίες και η μοι-
ρολατρία δε μας βοηθούν πουθενά. 
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να οργανωθού-
με, να συζητήσουμε, να αμφισβητήσουμε τις κρα-
τικές ερμηνείες του κόσμου.
Στο Antifa Peiraias και στις υπόλοιπες ομάδες του 
Athens Antifa αυτό κάνουμε.
Σ’ αυτό το έντυπο θα βρείτε μερικά απ’ τα αποτελέ-
σματα αυτής της προσπάθειας.

Πριν λίγο καιρό, οι antifa ομάδες μοιράσαμε σ’ 
όλη την πόλη αυτή την προκήρυξη. Θέμα ακριβώς 
αυτό (με περισσότερα λόγια): Τι εννοούν τα 
αφεντικά όταν λένε “΄έρχεται δύσκολος χειμώνας”.

Ολόκληρη η αφίσα, όπως και η προκήρυ-
ξη, τα νέα και οι γνώμες των antifa πυρήνων 
μπορούν να βρεθούν στο autonomeantifa.gr

Η καινούργια έκδοση των εκδόσεων anti-
fa scripta, με θέμα τις κρατικές μεθόδους 
καταγραφής, κατηγοριοποίησης και ελέγχου 
του ναζιστικού κράτους. Που για κάποιο λόγο 
μας μαθαίνουν πολλά για τις σημερινές. Για να 
την πάρεις στα χέρια σου, στείλε μας μέηλ στο 
antifapeiraias@yahoo.com



Πέρυσι στα μέσα της χρονιάς, ανακαλύψαμε ότι ο Δήμος Πειραιά το έχει πάει σε άλλο
επίπεδο. Μαζί με την Ελληνική Αστυνομία και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, έφτιαξαν ένα

συμβούλιο ασφάλειας για την πόλη. Ξέρετε απ’ αυτά με τους καθηγητές, τους μπάτσους
και τους δημοτικούς παράγοντες. Τσίμπησαν κι ένα κονδύλι μερικών εκατομμυρίων και

βάλθηκαν να κάνουν δράσεις “δημοσίας τάξεως” για την πόλη μας. Φυσικά τέτοια
πράγματα δουλεύουν εναντίον μας και το γνωρίζουμε καλά. Παρακάτω έχουμε ετοιμάσει
ένα quiz που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τι παίζει. Δώστε βάση γιατί οι

νικητές κερδίζουν.

Γιατί ο Δήμος, χτίζει και αναπλάθει παιδικές χαρές σε κάθε γωνιά, γεμίζοντας παιχνίδια και λευκές λά-
μπες, δίπλα από κάθε άκυρο πάρκο;

Α) Γιατί παντού πρέπει να υπάρχει ένας χώρος για να παίξουν οι γονείς με τα παιδιά τους.

Β) Γιατί τα παιδικά παιχνίδια δίνουν μία νότα ευχάριστη. Είναι θέμα ψυχολογίας.

Γ) Για να μην μπορεί καμία παρέα να αράξει σε ένα πάρκο με την ησυχία της, να πιει μια
μπύρα, ένα τσιγάρο, να πει μια μαλακία. Το λευκό φως είναι αποτρεπτικό, σε βλέπουν κι οι

μπάτσοι, οπότε; Αν οι πλατειακοί δεν έχουν πού να πάνε, θα κάτσουν σπίτι.

Σωστή Απάντηση: Γ

Πρόσφατα ο Δήμος έβαψε τους τοίχους, και ψήλωσε αρκετά μέτρα τα κάγκελα σε όλα σχεδόν τα γυμνάσια 
και λύκεια στα Μανιάτικα. Γιατί το έκανε αυτό;

Α) Γιατί τα σχολεία πρέπει να δείχνουν καθαρά, να κλείνουν μέσα τους μαθητές και να “χαρίζουν γνώση” 
χωρίς κανείς να διακόπτει αυτή τη ροή.

Β) Γιατί τα Μανιάτικα θεωρούνται γειτονιά με “παραβατικότητα” χρόνια τώρα. Πρώτα οι
μαθητές δεν πρέπει να αράξουν μέσα στο σχολείο πέραν του οχταώρου. Μη και κάτσουν
μέσα ή κάνουν κανένα γκραφίτι και το βανδαλίσουν. Αυτά τα πράγματα είναι, λέει, η αρχή

της κάτω βόλτας. Έτσι καταλήγουν όλοι παραβατικοί και εγκληματίες, από ένα σπρέι. Τι νομίζατε;

Γ) Η πόλη μας πρέπει να δείχνει ένα αίσθημα ασφάλειας στους δρόμους και στα δημόσια
της κτήρια. Οι κάτοικοι νιώθουν πιο ωραία και άνετα. Όλα είναι για το καλό μας.

Σωστή Απάντηση: Β

QUIZ για δυνατούς λύτες
“Πόση Ρουφιανιά χωράει σε μια παιδική χαρά”



Από πέρυσι ο Δήμος κλείνει με διάφορους τρόπους όλα τα σημεία αράγματος στην πόλη (Φρεαττύδα, 
Βοτσαλάκια, θέα Προφήτη Ηλία). Γιατί το κάνει αυτό;

Α) Γιατί τα παραπάνω θεωρούνται σημεία ομορφιάς και ηρεμίας στην πόλη. Δεν πρέπει
κανείς να σπάει την ησυχία και να τα χαλάει. Ενοχλούνται και οι κάτοικοι τριγύρω.

Β) Γιατί μπορεί να ελέγχει μαζί με την αστυνομία ποιοι, πότε και ποιες ώρες θα κάθονται σε αυτά τα μέρη.                    
Ποιος ξέρει και τι άλλο κάνουν εκεί αυτοί οι παραβατικοί.

Γ) Γιατί δεν θέλει να αράζει ο Κόσμος έξω αργά. Να κοιμούνται νωρίς οι άνθρωποι να πηγαίνουν στις 
δουλειές το πρωί. Για εμάς νοιάζονται.

Σωστή Απάντηση: Β

Το μετρό, το “στολίδι” του Πειραιά μας, άνοιξε. Γιατί ο Δήμος έχει γεμίσει κάθε σταθμό με Μπάτσους 
και Ελεγκτές;

Α) Γιατί δείχνει την εικόνα μιας καθαρής και προστατευμένης πόλης ιδιαίτερα στα κεντρικά
σημεία. Μετρό σημαίνει αποστείρωση και έλεγχος. Τόσο στις αποβάθρες όσο και γύρω απ’

τους σταθμούς. Ούτε σκουπίδια, ούτε φαγητά, ούτε τζαμπατζήδες. Δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Β) Το μετρό είναι νέος, σύγχρονος τρόπος μετακίνησης στην πόλη. Πρέπει να επικρατεί
τάξη και όλοι να κινούνται εύκολα και γρήγορα με αυτό. Για μάς το κάνουν. Αχ, πόσο μάς νοιάζονται;

Γ) Το μετρό είναι επένδυση. Πρέπει να προσελκύσει κι άλλες τέτοιες η πόλη και ο δήμος μας.

Σωστή Απάντηση: Α

Φτάνοντας προς τέλος, συμπεραίνουμε πως κάτι που φαίνεται ως εξέλιξη, δεν είναι πάντα έτσι.
Πολλές φορές λειτουργούν εναντίον μας, ενάντια στον τρόπο ζωής μας. Ας το έχουμε αυτό στο νου μας.

Και τώρα οι Απαντήσεις:

Συγχαρητήρια! 

Αν έδωσες τις σωστές απαντήσεις, κερδίζεις το βραβείο Καχυποψίας! Μπορείς να
επικοινωνήσεις μαζί μας, να βρεθούμε, να πάρεις το βραβείο σου και αυτοκόλλητα ή σπρέι ώστε να 
ξεκινήσεις κι εσύ να κολλάς και να βάφεις παντού. Αν πάλι τα γουστάρεις λίγο όλα αυτά, τότε από κάποιο 

λάθος κρατάς αυτό το έντυπο. Πρόσεχε γιατί η ρουφιανιά δεν είναι καλό πράγμα.



Αδερφέ κάτσε καλά! Αυτοί που μας έβαλαν σε 
καρεκλίτσες πριν λίγους μήνες για να μείνουμε 
φρόνιμοι και ασφαλείς ακόμα και στα χιπ-χοπ live, 
μετά το έπαιξαν φίλοι μας και άρχισαν να ακούνε 
και ΛΕΞ. Πήραν πρέφα πως εδώ παίζει ζουμί, πως 
γεμίζουμε γήπεδα.

Τα κράτη κατά καιρούς έχουν επιλέξει πολλούς 
και διαφορετικούς τρόπους για να πειθαρχούν τα 
μυαλά μας και τις κουλτούρες μας: από τη βία των 
μπάτσων και τις εξακριβώσεις, ως και την πρέ-
ζα. Καθώς λοιπόν αναρωτιούνται τι θα κάνουν με 
όλους αυτούς που μιλούν για τα ζόρια τους μέσα 
από το χιπ-χοπ και γενικότερα πώς θα πιέσουν την 
έκφραση μας, αναλαμβάνει δουλειά η αριστερά 
για να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από όλους: 
να αφομοιώσει τις κουλτούρες μας και να μας κά-
νει μαθήματα ηθικής.

Για δες λοιπόν τι περίεργα πράγματα συμβαίνουν. 
Εκεί που αράζω και χαζοπαίζει το ραδιόφωνο, 
τσουπ! Ρε μαλάκα; Παίζει Λεξ; Και όχι μόνο στο 
ραδιόφωνο, και στη Βουλή και στα media και τε-
λειωμό δεν έχει. Μέχρι και τη Ρένα Δούρου στεί-
λαν να ακούσει Λεξ. Για δες και που στις γειτονιές 

μας, στη Δραπετσώνα, ο δήμος στήνει «hip hop 
βραδιές». Για δες λοιπόν που το κράτος μας ξανα-
βάζει σε κατηγορίες. Τώρα μας μαθαίνει ποια είναι 
η καλή και ποια η κακή χιπ-χοπ. Η τραπ, λέει, είναι 
του σατανά! Ε λοιπόν όποιος δεν είναι ποιητής σ’ 
αυτή τη χώρα ή δε λέει κάτι βαθύ είναι εγκλημα-
τίας; Ρε δεν γαμιέστε. Κάποτε ήταν περίεργο να 
ακούς beatles, πανκ, χιπ-χοπ... Τώρα και οι τελει-
ωμένοι μικροαστοί ακούνε beatles!

Γαμάει να ακούς χιπ-χοπ, να κάνεις cypher με 
τους φίλους σου στο πάρκο. Αυτή είναι η κουλ-
τούρα μας και είμαστε περήφανες για αυτήν. Και 
θα φτιάξουμε κι άλλες καινούργιες όπως κάνου-
με πάντα. Αλλά ακόμα και μπάντμινγκτον να παί-
ζαμε, αυτοί θα μας ξαναπούν εγκληματίες, και θα 
μας ξαναστείλουν τους μπάτσους και στο τέλος θα 
μας ξαναστείλουν την αριστερά για να μας πει ποιο 
είναι το καλό και ποιο το κακό μπάντμινγκτον.... 
Άλλωστε, αυτή είναι η δουλειά της: δε μπορείς να 
μιλήσεις στη νεολαία του 2022 ακούγοντας Μίκη 
Θεοδωράκη!

Άντε και καλή τύχη μάγκες!

ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΧΑΖΟΥΣ 

Το ξέραμε ότι μας βλέπουν σαν 

"δεξαμενή ψήφων", αλλά όσο να 

πεις είναι λίγο ξεδιάντροποι, ε;



Μας πρήξανε με την τουρκική προκλητικό-
τητα! Βάζουμε στοίχημα ότι και από τη απέ-
ναντι πλευρά του Αιγαίου τους έχουν ζαλίσει 
με την ελληνική υποκρισία. Κι όσο  οι βλάκες 
διαβάζουν αυτές τις γραμμές και σκέφτο-
νται: «ναι αλλά εμείς έχουμε δίκιο», το ελλη-
νικό κράτος τρίβει με χαρά τα χεράκια του.

Κακά τα ψέματα λένε, κι η αλήθεια ακόμα χει-
ρότερη συμπληρώνουμε εμείς. Γιατί η αλή-
θεια είναι ότι η πολεμική ένταση μεταξύ των 
δύο κρατών όλο και αυξάνεται. Διόλου τυχαία 
άρχισε να αυξάνεται μαζί με το ξέσπασμα της 
παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης το 2008. 
Βλέπετε οι διακρατικοί ανταγωνισμοί δεν εί-
ναι παίξε-γέλασε. Τα κράτη δεν φτιάχτηκαν 
για το «καλό του λαού». Φτιάχτηκαν για να 
φροντίζουν τα συμφέροντα των αφεντικών 
τους. Έλα που τώρα τα συμφέροντα αυτά έρ-

ΤΟ ΒΑΡΥ ΤΙΜΗΜΑ 
ΤΗΣ ΒΛΑΚΕΙΑΣ ΜΑΣ

χονται συχνά σε αντίθεση με τα συμφέροντα 
των αφεντικών των άλλων κρατών. Έτσι αυτά 
ανταγωνίζονται το ένα το άλλο οικονομικά, 
προσπαθώντας να υπερισχύσουν των υπο-
λοίπων. Όσο οι οικονομικοί αυτοί ανταγωνι-
σμοί οδηγούνται σε αδιέξοδο τόσο μετατρέ-
πονται όλο και περισσότερο σε στρατιωτικούς 
ανταγωνισμούς. Και ενίοτε καταλήγουν σε 
κανονικούς πολέμους με νεκρούς. Η κρίση 
όξυνε αυτά τα αδιέξοδα και αυτές τις κρατι-
κές πολιτικές και έκανε τον πόλεμο ρεαλι-
στικό ενδεχόμενο για πρώτη φορά μετά από 
χρόνια (τουλάχιστον για εμάς τους δυτικούς).

Το  τίμημα  για  όσο  τρώμε  την  (εδώ  και  
15 χρόνια) καθημερινή κρατική προπαγάνδα 
αμάσητη θα το πληρώσουμε με τα τομάρια 
μας. Αν αμφιβάλλει κανείς μπορεί να κοιτάξει 
προς Ουκρανία μεριά… Έκεί να δείτε εθνικά 
δίκια!

Antifa Ρολά στο Μικρολίμανο,

Νοέμβριος 2022



w

Ζήσαμε να το δούμε κι αυτό. Τα ξεφτέρια της δημοτικής αρχής έβαλαν στο 
στόχαστρο και τη θέα στον προφήτη Ηλία. Άλλο ένα spot με φιγούρες σαν 
τις δικές μας, μετά από τα πεσίματα που έτρωγε τους τελευταίους μήνες 
από τους μπάτσους, μπλοκαρίστηκε με τσιμεντόλιθους κατά μήκος του. 
Βλέπετε, ο «θόρυβος» για τον όποιο παραπονούνταν οι υπεύθυνοι εκεί, 

τους ενοχλούσε περισσότερο από εκείνον των νυχτερινών μαγαζιών, για 
παράδειγμα. Είναι σίγουρο ότι αυτό που τους «ενοχλεί» πραγματικά είναι 

οι κουλτούρες μας και τα μέρη που μας φιλοξενούν στο δημόσιο χώρο. Γι’ 
αυτό κι εμείς με τη σειρά μας πρέπει να συνεχίσουμε να τα διεκδικούμε, 

όσο κι αν επιμένουν σε τέτοιου είδους σχέδια.


