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Guess who's back



editorial
Πριν 10 χρόνια η υπογραφή Antifa Kallithea έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη γειτονιά 
μας. Καθώς ο καιρός περνούσε και η ομάδα μεγάλωνε, άλλαζαν οι ανάγκες και οι στόχοι. 
Έτσι δημιουργήθηκε το Antifa South, που κυκλοφορεί ακόμα στις γειτονιές των νοτίων. 
Έλα όμως που οι Καλλιθεώτες και οι Καλλιθεώτισσες  είμαστε γενικά ανήσυχα πνεύματα. 
Μερικά μέλη και φίλοι του Antifa South λοιπόν, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στην 
γειτονιά μας ξανά, ως Antifa Kallithea. 

Παρόλο που δεν είμαστε η ίδια ομάδα με πριν 10 χρόνια, φέρουμε το ίδιο όνομα, ακο-
λουθούμε την ίδια πολιτική και έχουμε τον ίδιο τρόπο οργάνωσης. Ανάμεσα μας θα βρεις 
άνδρες και γυναίκες, οπαδούς, πλατειακές, χιπχοπάδες και μετανάστριες. Οπότε, σαν 
τέτοιες θέλουμε να μιλήσουμε για τις ζωές μας. Δεν είμαστε τίποτα «ειδικοί»:  βλέπουμε τις 
κρατικές πολιτικές και μιλάμε γι’ αυτές,  για το πώς επηρεάζουν την καθημερινότητα και 
την πάρτη μας.

Στο έντυπο αυτό θα βρεις τι σχέση έχει ο πόλεμος με την αύξηση της τιμής του molto, τι 
μάθαμε απ’ την προβολή του ντοκιμαντέρ Blokersi που διοργανώσαμε τον Ιούλιο, τι μύγα 
τσίμπησε τους κρατικούς ρουφιάνους και μας βαφτίζουν «παραβατικούς» και «προβλημα-
τικές» και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα.

Σε αυτήν την προσπάθεια δεν είμαστε μόνοι μας. Συμμετέχουμε στο Athens Antifa μαζί με 
εκατοντάδες άτομα απ’ όλη την Αθήνα. Αν αυτά που θα διαβάσεις σε αυτό το έντυπο σου 
φαίνονται ενδιαφέροντα ή θες να πάρεις αυτοκόλλητα μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας 
στέλνοντας mail στο 

antifa_kallithea@yahoo.com



ATHENS ANTIFA

Αυτόνομη διαδήλωση σημαίνει ότι δεν 
βασιζόμαστε σε κανέναν ηγέτη, κόμμα ή 
μίντια για να μας υποδείξει πότε και που 
να διαδηλώσουμε, ποιο θέμα είναι σημα-
ντικό και πως να κατέβουμε στο δρόμο. 
Αυτές οι διαδηλώσεις διοργανώνονται 
από εμάς τους ίδιους: το Athens Antifa, 
δηλαδή τις antifa ομάδες από τις γειτονιές 
της Αθήνας. 

Τον περασμένο Οκτώβριο, διαδηλώσαμε 
στο Γαλάτσι. Ξέρουμε ότι στις γειτονιές 
μας θα βρούμε ανθρώπους που είτε με το 
μυαλό, είτε με τη καρδιά, αντιλαμβάνονται 
ότι οι κρατικές πολιτικές στοχεύουν όλο 
και περισσότερο εμάς.

Φωνάξαμε συνθήματα ενάντια στα αφεντι-
κά και το κράτος μας, τους μόνους κερδι-
σμένους από τις αυξήσεις στις τιμές των 
προϊόντων και της ενέργειας. Το κράτος, 
μέσω της φορολογίας, μαζεύει όλο και πε-
ρισσότερο κεφάλαιο για τα δικά του σχέ-
δια. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, 
αυτά τα λεφτά κατευθύνονται σε αγορές 
πολεμικού εξοπλισμού, γιγάντωση των 

πειθαρχικών μηχανισμών εναντίον της 
εργατικής τάξης και χρηματοδότηση των 
αφεντικών μέσω επιδοτήσεων. 

Όσο η καπιταλιστική κρίση βαθαίνει και 
το ελληνικό κράτος μπλέκεται σε πολεμι-
κές συγκρούσεις στο εξωτερικό, τόσο θα 
προσπαθεί να μας κρατήσει φοβισμένους 
και πειθαρχημένους. Εμείς κατεβαίνουμε 
στο δρόμο πιασμένοι σε αλυσίδες: δεν δια-
δηλώνουμε ως άτομα, αλλά ως ένα σώμα 
ανθρώπων με κοινό σκοπό, την εναντίω-
ση μας στα κρατικά σχέδια! Ένα σώμα αν-
θρώπων που δεν έχουν σημασία οι ατομι-
κές ικανότητες, η σωματική διάπλαση και 
το φύλο, αλλά η γνώμη που έχουμε συ-
ζητήσει όλοι και όλες μαζί! Στεκόμαστε ο 
ένας δίπλα στην άλλη επειδή για μας antifa 
σημαίνει πόλεμος ενάντια στο φόβο!



Είδατε τι ωραία που τα έχει κανονίσει το 
ελληνικό κράτος να μας την πέσει με όλα 
του τα μέσα; Πως έχει βάλει λυτούς και 
δεμένους να βαφτίσουν τις γειτονιές που 
μεγαλώνουμε «εστίες ανομίας»; Τα σχο-
λεία που πηγαίνουμε «προβληματικά»; 
Τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά 
μας «επικίνδυνο»; Παρατηρήσατε μήπως, 
πως όποιος ρουφιάνος διαθέτει φωνή 
έχει μιλήσει εναντίον μας και πως έχουν 
συμφωνήσει απόλυτα πως εμείς: α)είμα-
στε για τα σκουπίδια και πως β) πρέπει να 
επιτηρούμαστε γι’ αυτό;

Δεν έχουμε, λοιπόν, καμία αμφιβολία: Το 
ελληνικό κράτος σχεδιάζει να μας πατή-
σει στο λαιμό. Μας το πουλάει βέβαια με 
το κατάλληλο περιτύλιγμα- «όλα αυτά 
γίνονται για το καλό σας». Επιστράτευσε 
λοιπόν, όλους του τους συμμάχους: Από 
τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς 
λειτουργούς μέχρι τους μπάτσους και 
τους εισαγγελείς. Από τις τοπικές αρχές 
μέχρι τα νοσοκομεία και τον «προσωπικό 
γιατρό». Ρουφιάνοι έτοιμοι από καιρό να 
αναλάβουν την επιτήρηση μας –και μάλι-
στα με ανανεωμένα μέσα.  Πάρτε παρά-
δειγμα το σχέδιο που έχει στα σκαριά με 
πρόσχημα την «παιδική προστασία»: 

α) Περισσότεροι ψυχολόγοι θα αμοληθούν 
στα σχολεία. Δηλαδή: Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες θα πρέπει να μάθουν πως στον 
«ναό της γνώσης» θα φάνε στη μάπα ακό-
μη περισσότερους επιστάτες να πειθαρ-
χούν αυτούς, τις σχέσεις τους,  τις οικο-
γένειες τους. 

β) Περισσότερες ευκαιρίες να μπουκά-
ρουν στα σπίτια μας μπάτσοι και κοινω-
νικοί λειτουργοί. Δηλαδή: Ακόμη μεγα-
λύτερος και πιο διεισδυτικός έλεγχος του 
τρόπου που ζούμε.

γ) Οργανωμένο φακέλωμα, καταγραφή 
και κατηγοριοποίηση των «πορισμάτων» 
τους. Δηλαδή: Όλο και μεγαλύτερος συ-
ντονισμός των ρουφιάνων που φιλοδο-
ξούν να αναλάβουν την εποπτεία μας.1  

Και φυσικά γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί ο 
κατάλογος των μπάτσων που θα πληρώ-
νονται για να ασχολούνται με την πάρτη 
μας όλο και μεγαλώνει. Οι καιροί που ζού-
με είναι καιροί κρίσης και πολεμικής προ-
ετοιμασίας. Το κράτος και τα αφεντικά μας, 
μας απειλούν πως θα πρέπει να υποστού-
με ένα κάρο στερήσεις. Με σκατοδουλειές 
και με μισθούς που δεν φτάνουν ούτε για 



ζήτω. Με απλησίαστες τιμές στα ράφια και 
με λογαριασμούς στο θεό. Η σιωπή μας 
είναι απαραίτητη σε αυτή τη νέα πραγματι-
κότητα που απαιτούν να μάθουμε να ζούμε 
–αλλά καθόλου δεδομένη.

Το έχουμε ξαναπεί: Ο όλο και πιο ασφυκτι-
κός κρατικός έλεγχος είναι η απαραίτητη 
προϋπόθεση για να εξασφαλίσουν πως θα 
μάθουμε να ζούμε έτσι και θα βγάλουμε 
και τον σκασμό.

Ο όλο και πιο ασφυκτικός κρατικός έλεγ-
χος είναι η διαχείριση που προορίζουν για 
λογαριασμό μας, σε καιρούς καπιταλιστι-
κής κρίσης. 

1  Τάνια Γεωργιοπούλου, «Το εθνικό σχέδιο για την παιδι-
κή προστασία», Καθημερινή, 24/10/2022

1932. Ουρές ανέργων έξω από τα γραφεία ανεργίας της Γερμανίας. Στο βάθος λέει «Ψηφίστε Χίτλερ».

Δείτε πόσο καλά δουλεμένες μέσα στα χρόνια είναι αυτές οι καλές ιδέες που έχει το ελλη-
νικό κράτος: Το γερμανικό κράτος, όσο προετοιμαζόταν για πόλεμο, οργάνωσε και κατη-
γοριοποίησε την πρόσβαση στα επιδόματα ανεργίας, με σκοπό να καταγράψει και να ρίξει 
ξύλο στην εργατική του τάξη. Ούτε λίγο ούτε πολύ, όποιος ήθελε να πάρει επίδομα έπρεπε 
να στηθεί σε μια ουρά, να υποστεί ένα κάρο ερωτήσεις για τη ζωή του από τους φασίστες 
υπάλληλους των γραφείων ανεργίας οι οποίοι αποφάσιζαν στο τέλος αν θα δοθεί το επί-
δομα. Οι πληροφορίες που μάζεψαν χρησίμευσαν και με το παραπάνω:  Κατάφεραν να 
κοτσάρουν την ταμπέλα των «αντικοινωνικών» στον πάτο της εργατικής τάξης και να τους 
υποβάλλουν σε καταναγκαστική εργασία με αντάλλαγμα το επίδομα.   



Τον περασμένο Ιούλιο στον Άτλα, διοργα-
νώσαμε μια εκδήλωση με προβολή του 
ντοκιμαντέρ Blokersi. Ο παρακάτω (φα-
νταστικός ή όχι) διάλογος έλαβε μέρος, με-
ταξύ ενός μέλους του antifa Kallithea και 
ενός (πρώην) δημάρχου της πόλης μας. 
Τα είπαμε λίγο βιαστικά, παρόλα αυτά είχε 
γούστο η συζήτηση μας:

Δήμαρχος: Καλησπέρα νεαρά μου, τι συ-
νέβη εδώ;

Antifa Kallithea: Ωπ ωπ ωπ έσκασαν και οι 
γραβάτες. Είχαμε μια εκδήλωση με προ-
βολή για τις κοινότητες του Χιπ Χοπ στην 
Πολωνία το 2000. Εσύ πως κι από δω;

Δ: Είδα κάτι φυλλάδια πεταμένα στον δρό-
μο, είδα τον κόσμο κι είπα να δω τι συμ-
βαίνει. Τι ακριβώς δείξατε, άμα είναι να το 
δείξουμε κι εμείς γιατί κάνουμε και κάτι 
αφιερώματα φοβερά. 

Α.Κ.: Αρχικά ρε μπάρμπα, τα λένε τρικά-
κια. Κοίτα τώρα, για το άλλο που λες, πως 
έχει το πράγμα: αυτό που δείξαμε δεν ήταν 
απλά «μια ταινία». Επιλέξαμε ένα ντοκιμα-
ντέρ που περιγράφει την ζωή της εργατικής 
τάξης στην Πολωνία εν μέσω οικονομικής 
κρίσης. Κι εκεί όπως κι εδώ, τραβάμε τα 
ζόρια μας και έχουμε τους τρόπους μας 
να την παλεύουμε: το χιπ χοπ, το γήπεδο, 
τις παρέες, τις ιδέες μας. Ξέρεις, τους τρό-
πους που οργανωνόμαστε και τα βάζουμε 

απέναντι σε όσους μας θεωρούν «για πέ-
ταμα». Δεν ξέρω αν άκουσες την συζήτηση 
μετά την προβολή, αλλά αυτό που είδαμε 
με αυτά που ειπώθηκαν μετά είχαν ένα βα-
σικό κοινό: Βρίζαμε κάτι τύπους σαν του 
λόγου σου! 

Δ: Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε την 
Καλλιθέα μας, γεμάτη δραστηριότητες για 
μικρούς και μεγάλους, ανάπλαση στην 
Δαβάκη, φέραμε απευθείας πούλμαν στο 
Νιαρ..(τον διακόπτουμε).

Α.Κ.: Άσε μωρέ τώρα τον πρόλογο, για τα 
τσουτσέκια που θες να σε ψηφίσουν. Ξέ-
ρουμε πολύ καλά πως ότι κάνετε την τε-
λευταία δεκαετία δεν αφορά το «καλό της 
πόλης μας», αλλά τα φιλαράκια σας: την με-
σαία τάξη και άνω, τους ρουφιάνους, τους 
φίλους της «τάξης και της ασφάλειας». Άσε 
την παπάτζα για αλλού, η πόλη ανήκει στα 
παιδιά της και θα την διεκδικούμε δημόσια 
και μη, όσο και όποτε μπορούμε. Τα λέμε 
δέκα χρόνια τώρα, μην ξεχνιέσαι…

Δ: (βήχοντας) Εχμ ναι ναι. Τέλος πάντων σε 
αφήνω γιατί έχω να κάνω ένα post για να 
μην κυκλοφορύμε έξω λόγω καύσωνα.

Α.Κ.: Ρε μας δουλεύεις; Έξω δεν είσαι κι 
εσύ; (Είχε ήδη περπατήσει αρκετά μακριά 
για να μπορεί να κάνει πως δεν μας άκου-
σε). 

BLOKERSI



J

Ήταν Τρίτη απόγευμα. Μέλος του antifa Kallithea με λιγούρες αποφάσισε να αγοράσει το 
εικονιζόμενο molto από το περίπτερο. Και ω, τι τραγωδία! Ο περιπτεράς του ανακοίνωσε 
ότι το molto αντί για 1 ευρώ κοστίζει πλέον 1.5ευρώ !

Οι τιμές των εμπορευμάτων έχουν ανέβει στο θεό και οι μισθοί μας έχουν μείνει στον 
πάτο. Αν πιστέψουμε όσα μας λέει το κινητό μας τηλέφωνο και η τηλεόραση, το καλό μας 
κράτος προσπαθεί να πολεμήσει τη κακή ακρίβεια για να μας σώσει από τη πείνα.  

Η αλήθεια είναι πως όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα τόσο πιο μεγάλος είναι και ο φόρος 
(Φ.Π.Α.) που πληρώνουμε.  Το ελληνικό κράτος λοιπόν έχει στρατηγική: γεμίζει τα ταμεία 
του κλέβοντας με το ζόρι ένα κομμάτι του μισθού μας, μέσω της έμμεσης αύξησης της 
φορολογίας. Μέρα με τη μέρα, εκπαιδευόμαστε στο να ζούμε με λιγότερα και να λέμε και 
ευχαριστώ που επιβιώνουμε.

Το ελληνικό κράτος έχει σχέδιο: όσο πυκνώνει ο πόλεμος τριγύρω μας, χρησιμοποιεί τα 
λεφτά με πολλούς τρόπους, όπως η αγορά στρατιωτικών εξοπλισμών. Για αυτό και μας 
καλεί συνεχώς να κάνουμε «θυσίες»: το να συμβιβαστούμε σε μια ζωή με μισό γάλα, μισό 
ρεύμα και μισό ... molto είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβιβαστούμε σε μια ζωή 
πολεμική .1

β) Ο περιπτεράς

        δ) Το ελληνικό κράτος

 α) Η συσκευασία (αφού τη γράφει 

πάνω τη τιμή βρε! )

γ) Ο Πούτινερντογάνπλυθωρισμός

  Απάντηση: Το ελληνικό κράτος ! ( Πέσατε απ’ τα σύννεφα; )

 1 Δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που το κράτος μας βάζει μπροστά τέτοιου είδους σχέδια. Για να δείτε 
πώς οργανώθηκε η «πολεμική οικονομία» στο μεσοπόλεμο τσεκάρετε εδώ: 
https://autonomeantifa.gr/wp-content/uploads/2022/11/81_polemikh_oikonomia_zolotas.pdf



2015: Σε εκδήλωση στην Δαβάκη ο δήμος Καλλιθέας και το υπουργείο 
προστασίας του πολίτη παρουσιάζουν νέα αστυνομικά σώματα.

2020: Ο δήμος Καλλιθέας με πρόφαση την «δημόσια υγεία» ξηλώνει όλα 
τα παγκάκια από τις πλατείες.

2021: Εταιρεία Security ξεκινάει περιπολίες 24/7 σε όλες τις γειτονιές της 
Καλλιθέας.

Τρεις μικρές επιλεγμένες στιγμές, από πολλές την τελευταία δεκαετία, 
δείχνουν πως η δημόσια τάξη στην πόλη μας, δεν είναι «παίξε- γέλασε» 
για τις αρχές.

Γιατί στήθηκε ένα δίκτυο ρουφιάνων- αστυνομίας, για κάθε «ενοχλητι-
κό» αυτής της πόλης. Και ξέρετε ποιοι ενοχλούν; ΕΜΕΙΣ.

Γιατί δεν έπρεπε να αράζει κόσμος στις πλατείες «λόγω συνωστισμού». 
Και ξέρετε ποιοι αράζουν στις πλατείες; ΕΜΕΙΣ.

Γιατί έπρεπε να πέφτει επιπλέον τσεκ 24/7,  για να βρεθούν οι «κακοί 
πολίτες». Και ξέρετε ποιοι είναι «κακοί πολίτες»; ΕΜΕΙΣ. 

Ξέρουμε πως κανένας ρουφιάνος δεν θα ενδιαφερθεί για το καλό μας. 
Σκοπός κάθε σχεδίου τους, είναι ο έλεγχος και η πειθάρχηση της εργατι-
κής τάξης σε κάθε «έκτακτη ανάγκη». Και ξέρετε ποιοι δεν πειθαρχούν;

ΕΜΕΙΣ  

«Θα χρειαστώ ταυτότητα, 1.5 ευρώ για κρου-

ασάν κι ένα πληρωμένο λογαριασμό ΔΕΗ για 

να σιγουρευτώ πως είστε εντάξει κύριε»


