
Âãáßíåé åí ÷ïñþ ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ãéá íá µáò ðåñéãñÜøåé ôçí ôñáãéêÞ êáôÜóôáóç ôùí µåôáíáóôþí 
êáé ôùí ðñïóöýãùí. Ç åå ëÝåé ðùò Ý÷åé ÷ñÝïò íá åëáöñýíåé ôï äñÜµá ðïõ âéþíïõí. Ï ôýðïò êÜíåé 
äáêñýâñå÷ôá ñåðïñôÜæ ãéá ôçí ïäýóóåéá ôùí êáôáôñåãµÝíùí êáé ïé Ýëëçíåò ðïëßôåò êÜíïõí ü,ôé ðåñíÜåé 
áðü ôï ÷Ýñé ôïõò ãéá íá äþóïõí ôïí ïâïëü ôïõò. Ôá µßíôéá êáðÜêé îáíáðáßæïõí 24 þñåò ôçí õðÝñôáôç 
ðñÜîç áíèñùðéóµïý ôùí ðáñáðÜíù. Êáé êÜðïõ ôþñá ôéíÜæïõµå ôá µõáëÜ µáò óôïí áÝñá ãéáôß ôüóï 
êáñáãêéïæéëßêé äåí áíôÝ÷åôáé… Ðåôþíôáò ôï  öôçíü ðåñéôýëéãµá ôïõ êëáøïõñßóµáôïò, áõôü ðïõ µÝíåé óôï 
åóùôåñéêü åßíáé ï äéá÷ñïíéêÜ óôáèåñüò ðõñÞíáò ôçò áíôéµåôáíáóôåõôéêÞò ðïëéôéêÞò.

Åí áñ÷Þ çí ï ðüëåµïò

Ç µÝóç áíáôïëÞ êáé ç áöñéêÞ äåí Þôáí ðïôÝ ðåñéï÷Ýò µå éäéáßôåñç 
«çñåµßá». ÌÜëëïí ôï áíôßèåôï. Áðïôåëïýóáí êÜèå ôüóï óôü÷ï ãéá 
ôïõò äõôéêïýò, åßôå ãéá ôçí ðáãêüóµéá åêµåôÜëëåõóç ôçò åñãáóßáò, 
åßôå ãéá ôïí äéáµïéñáóµü ôïõ öõóéêïý ôïõò ðëïýôïõ. Äå èá Þôáí 
õðåñâïëÞ íá ðïýµå ðùò Þôáí ðÜíôá èÝáôñï ðïëåµéêþí 
óõãêñïýóåùí. Áðü ôï 2001, áõôüò ï ðüëåµïò ðïõ äéåîÜãåôáé µå 
ôçí Üµåóç Þ Ýµµåóç óõµµåôï÷Þ ôùí ðñùôïêïóµéêþí êñáôþí – 
óõµðåñéëáµâáíïµÝíïõ êáé ôïõ åëëçíéêïý – öáßíåôáé íá 
ðáñïõóéÜæåé µåãáëýôåñç Ýíôáóç êáé óõíÝ÷åéá. Áðïêáëåßôáé 
ðüëåµïò åíÜíôéá óôçí ôñïµïêñáôßá êáé åßíáé âÝâáéá ç êáëýôåñç 
åõêáéñßá ãéá ôïõò äõôéêïýò íá êñáôÜíå ôéò ðåñéï÷Ýò áõôÝò óå 
êáôÜóôáóç óõíå÷ïýò ÷Üïõò ãéá üóï êáéñü (ëÝíå ðùò) øÜ÷íïõí ãéá 
ôñïµïêñÜôåò. Ôç èÝóç ôçò áë êÜéíôá ôþñá Ý÷åé ðÜñåé ôï isis ðïõ, 
áí êáé åäáöéêïðïéçµÝíï êáé êáèüëïõ áäéüñáôï, åßíáé áäýíáôï íá 
÷ôõðçèåß(;). Ç äõôéêÞ ðïëåµéêÞ µç÷áíÞ öáßíåôáé íá ðñïóðáèåß 
êÜèå ôüóï íá µáò ðåßóåé ðùò Ý÷åé ÷Üóåé ôï ñáíôåâïý µå ôçí 
éóôïñßá ôùí ðëáíçôéêþí óõãêñïýóåùí. 

ïêôþâñçò 2015  ×  ðñïêýñçîç ðïõ åêäüèçêå êáé êõêëïöïñåß áðï ôçí óõíÝëåõóç antifa selanik óå 10.000 áíôßôõðá.

ÅðéðëÝïí, ïé áëëáãÝò ôùí åêåß äéêôáôïñéêþí êáèåóôþôùí (ðïõ 
äßíïõí ðÜíôá ôç èÝóç ôïõò óå Üëëá ôï ßäéï âßáéá) ãßíïíôáé µå 
êñéôÞñéï ôçí ðáãêüóµéá æõãáñéÜ ôùí ãåùðïëéôéêþí áíôáãùíéóµþí. 
¼ðùò êáé íá’ ÷åé áðü ôçí ðåñßïäï ôçò áñáâéêÞò Üíïéîçò ôï 2011, 
êáé µåôÜ ôïí áñ÷éêü áéöíéäéáóµü ðïõ áõôÞ ðñïêÜëåóå, ôï µÞíõµá 
åßíáé óáöÝò: ïé åîåãÝñóåéò ðñÝðåé åßôå íá ðíéãïýí óôï áßµá ôçò 
óôñáôéùôéêÞò âßáò, åßôå óôïí ùêåáíü ôùí íôüðéùí êáé ðáãêüóµéùí 
óõµöåñüíôùí ôùí áöåíôéêþí. 

 Ï ðáñáôåôáµÝíïò ðüëåµïò èá óõíå÷ßæåôáé óôç óõñßá, ôï éñÜê êáé 
áëëïý, ÷ùñßò íá îÝñïõµå ôçí Ýêôáóç êáé Ýíôáóç ðïõ èá ðÜñåé. 
Ðßóù ôïõ èá µÝíïõí åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò íåêñïß Üµá÷ïé êáé 
öõãÜäåò ðïõ øÜ÷íïõí µéá êáëýôåñç ôý÷ç µáêñéÜ áðü âüµâåò êáé 
óöáßñåò ðïõ óöõñßæïõí óôá áõôéÜ ôïõò. Öåõ! Ï ðüëåµïò ðïõ 
äéåîÜãåôáé åíÜíôéá óôï ðïëõåèíéêü ðñïëåôáñéÜôï äåí ôåëåéþíåé 
óôç ÷ïµò, ôç äáµáóêü êáé ôç âáãäÜôç. Áíôßèåôá, óõíå÷ßæåôáé µå 
áµåßùôç Ýíôáóç óôá åîùôåñéêÜ óýíïñá ôçò åå, áëëÜ êáé åíôüò ôçò.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την αντιµεταναστευτική πολιτική που 
µοιράζεται πόρτα-πόρτα (και όχι µόνο...), στη θεσσαλο-
νίκη, από την συνέλευση antifa selanik.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ της συνέλευσης antifa selanik. (όποιος/α 
θέλει αυτοκόλλητα, µπορεί να στείλει mail στο:
antifasln@yahoo.gr)
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αυτόνοµος εργατικός αντιφασισµός
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Για διαφορετικούς λόγους από 
αυτούς που νοµίζουν διάφοροι, 
υποστηρίζουµε ότι οι φασιστικές/ο-
λοκληρωτικές πρακτικές δεν είναι 
µακρινές ιστορίες του ’40.

Έχουν να κάνουν εν µέρει µε τον κρατικό 
µηχανισµό και τον ελληνικό µικροαστισµό που 
µε χίλια στόµατα φωνάζει πως οι µετανάστες 
(και πολλοί ντόπιοι) περισσεύουν σ΄ αυτόν τον 
τόπο. ∆εν ξεχνάµε όµως πως κοµµάτι του 

Το antifa selanik είναι µια αντιφασιστική 
συνέλευση που συγκροτήθηκε και δρά στους 
δρόµους της θεσσαλονίκης

γιατί εδώ και καιρό έχουµε συνειδητοποιήσει πως 
ο φασισµός (µε ή χωρίς σβάστικα) έχει απλωθεί 
σε όλες τις πτυχές της ζωής µας.

antifa

selanik
(η τούρκικη ονοµασία της θεσσαλονίκης), γιατί σε 
πείσµα των ελληναράδων θα υπενθυµίζουµε ότι 
σ’ αυτή την πόλη πάντα ζούσαν άνθρωποι 
διαφορετικών εθνικοτήτων που ήξεραν να 
συµβιώνουν και να πολεµούν µαζί.

*∆εν έχουµε καµία σχέση και είµαστε εχθρικοί µε 
κόµµατα, παπαδαριά, µαφίες (κάθε είδους) και 
media.

Σε περίπτωση που κάποιος/α ψηθεί να 
επικοινωνήσει µαζί µας:
antifasln@yahoo.gr
http://antifaselanik.blogspot.gr

EDITORIAL

Αυτό που κρατάς στα χέρια σου, τυπώθηκε µε την υποστήριξη 
της τυπογραφικής κολλεκτίβας DRUCK, σε 2500 αντίτυπα.
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σύγχρονου φασισµού παραµένουν και 
οι παρακρατικοί φίλοι αυτού του 
µηχανισµού. Και κάπως έτσι δεν µας 
κάνει καµία εντύπωση που φασίστες  τα 
ξηµερώµατα της 13ης δεκέµβρη έκαναν 
απόπειρα εµπρησµού της κατάληψης 
terra incognita. 

Για την επίθεση δεν αξίζει να πούµε 
πολλά µιας και οι άσχετοι ακροδεξιοί 
απέτυχαν παντελώς να προκαλέσουν  
ζηµιά. Οι φασίστες, παρότι νιώθουν 
ευνοηµένοι από την εποχή των 
τεράτων και τις ''πλάτες'' των 
µπάτσων, δεν έχουν καταφέρει να 
αποκτήσουν συστηµατική παρουσία 

στη Θεσσαλονίκη. Λιθαράκι σ’ αυτό έχουν βάλει οι αντιεξουσιαστικές 
οµάδες της πόλης και µέσα σε όλους και το antifa selanik. Μπορεί 
λοιπόν η επίθεση να ήταν µια αποτυχία, οι σκοποί και οι προθέσεις 
ωστόσο παραµένουν για τέτοια φασιστοκαθάρµατα: να τσακιστούν οι 
κοινότητες µεταναστών, να τσακιστούν όσοι και όσες σηκώνουν κεφάλι, 
όσοι και όσες δε χωράνε σε γειτονιές µε µπάτσους και µαφίες.

Αξίζει λοιπόν να πούµε πως η κατάληψη που έγινε στόχος επίθεσης, 
αποτελεί ''στέγη'' για πολλές πολιτικές οµάδες. Στα 11 (σχεδόν 12 
δηλαδή) χρόνια παρουσίας της είναι αλληλέγγυα στους µετανάστες 
και τις µετανάστριες, την πέφτει στους βασανιστές ζώων, υπερασπίζε-
ται τους αγώνες των φυλακισµένων και δείχνει µε δυναµικό τρόπο 
(από διαφορετική πολιτική σκοπιά, σεβαστή παρ' όλα αυτά) πως δεν 
τα πάει καθόλου µα καθόλου καλά µε τα αφεντικά και το κράτος τους. 
Η terra έχει και κάτι ακόµη. Αποτελεί εδώ και ένα χρόνο εργαστήρι 
παραγωγής υλικού (αφίσες, προκηρύξεις κλπ) πολλών οµάδων της 
πόλης. Η τυπογραφική κολλεκτίβα druck! ήρθε σε µια περίοδο πολύ 
δύσκολη για το ανταγωνιστικό κίνηµα για να το στηρίξει µε τον πιο 
πολιτικό τρόπο  στην προπαγανδιστική δουλειά που κάνει. 

Αυτά τα λίγα για την terra. Είναι σίγουρο πως (όπως κι εµείς) µετά από 
αυτή την αστεία επίθεση των ακροδεξιών σκουληκιών θα συνεχίσει να 
σηκώνει το µπόι της στο (παρα)κράτος και τα αφεντικά αυτού του 
κόσµου…

*οι φασίστες που την έπεσαν στην terra είναι µέλη των παρακρατικών 
«µαιάνδριων εθνικιστών» που στο site τους έχουν στοχοποιήσει κι εµάς 
κατά καιρούς. Yποσχόµαστε πως αν σας βρούµε δε θα σκίζουµε 
αυτοκόλλητα όπως εσείς, φασίστες του καναπέ, αλλά θα σας τσακίσου-
µε.



Φ
ΙΛ

Ε
Σ
 Κ

Α
Ι Φ

ΙΛ
Ο

Ι…
 H

ap
py

 n
ew

 y
ea

r Το 2015 πέρασε, πάει. Ο απολογι-
σµός του κάτι χειρότερο από 
τραγικός.Το 2015 λοιπόν πέρασαν από 
την ελλάδα 850.000 µετανάστες-στριες, 
ενώ οι θάνατοι των µεταναστών-στριων  
στην προσπάθειά τους να φθάσουν στην 
ευρώπη αγγίζουν τις 4.000.

Αλλά ας το πάρουµε από την αρχή. Η 
χρονιά που πέρασε, ξεκίνησε µε την 
πρώτη - και µετά από λίγο δεύτερη - φορά 
αριστερά να πετσοκόβει τις µέχρι πρότι-
νος δηλώσεις για τη νοµιµοποίηση των 
µεταναστών και να µετατρέπεται σε πιο 
δεξιά και από δεξιά κυβέρνηση µε µια 
εσανς ανθρωπισµού .Οι δηλώσεις για 
οριστικό κλείσιµο των στρατοπέδων 
συγκέντρωσης µετουσιώθηκαν σε ίδρυση 
ανοιχτών δοµών φιλοξενίας (και καλά). 
Πρόσφατα βέβαια ο κύριος υπουργός 
φρόντισε να µας ενηµερώσει πως η 
πρακτική των στρατοπέδων συγκέντρω-
σης ποτέ δεν σταµάτησε ή θα σταµατήσει, 
παρά µόνο είχε ανασταλεί.

Από το παιχνίδι της διαχείρισης των 
µεταναστευτικών ροών δεν έλειψαν 
βέβαια και οι µκο, οι οποίες παρείχαν 
υλική υποστήριξη στους µετανάστες και 
φρόντισαν να δρέψουν δηµοσιότητα, 
παραλείποντας ω του θαύµατος, να 
βγάλουν µπροστά το αίτηµα των ίδιων 
των υποκειµένων για τη νοµιµοποίησή 
τους. Για δες κάτι πράγµατα. Η παγκόσµια 
απειλή του ISIS, η επίθεση στη γαλλία και 
η φρενίτιδα για το ποιο θα είναι το επόµενο 
αιµατηρό χτύπηµα δεν θα µπορούσε παρά 

να χρησιµοποιηθεί για ακόµη πιο σκληρή διαχείριση 
των µεταναστών. Κλειστά σύνορα, πληθυσµοί εγκλωβι-
σµένοι  στα σύνορα, ισλαµοφοβία και πιο βάρβαρος 
έλεγχος των εισροών.

Και µπροστά σε όλα αυτά η ελλαδίτσα να φαντάζει 
δύσµοιρη για αυτό που της συνέβη. Ας µη γελιόµαστε! Η 
ψωροκώσταινα είναι ένα ακόµη δυτικό κράτος που 
συµµετέχει µε ότι µέσο διαθέτει στους πολέµους στη 
µ.α και την αφρική, και πολύ καλά γνωρίζει πρακτικές 
(είτε ανθρωπιστικές είτε φασιστικές) διαχείρισης των 
µεταναστών και των µεταναστριών. Το ελληνικό κράτος 
καθόλου καηµένο δεν είναι. Μπορεί ωραιότατα να παίζει 
τα παιχνιδάκια της δύσης, να µην λείπει από τα παγκό-
σµια αλισβερίσια και να διαµεσολαβεί τα συµφέροντα 
των µεγάλων αφεντικών. Και όχι µόνο των µεγάλων. Ο 
ΟΗΕ προσφάτως ανήγγειλε τη χορηγία 20.000 θέσεων 
ενοικίου για µετανάστες-στριες µε µέγιστο χρόνο 
παραµονής τους στη δοµή 2 µήνες. Κάθε έλληνας 
ιδιοκτήτης µπορεί να δηλώσει το διαµέρισµα που 
διαθέτει στον οργανισµό που τρέχει το ζήτηµα, µε το 
αζηµίωτο φυσικά. Τόσα ξενοίκιαστα διαµερίσµατα 
έχουν οι έλληνες ιδιοκτήτες, γιατί να µην µπουν κι 
αυτοί στη µπίζνα τώρα που παίζει το χρήµα;

Προφανώς δεν έλειψε κι η σαπουνόπερα. Σελέµπριτι 
ανά τον κόσµο- βλέπε σούζαν σάραντον- βρέθηκαν 
δίπλα στους µετανάστες (ή και όχι!). ∆ακρύβρεχτες 
δηλώσεις για το φορτίο που κουβαλάει η ελλαδίτσα 
έπαιξαν σε εκατοντάδες χριστουγεννιάτικα ρεπορτάζ. 
Βλέπετε τα χριστούγεννα θέλουν λάµψη και µια 
χολυγουντιανή περσονά όσο να πεις το κάνει το θέµα πιο 
γκλάµουρους. Αλλά ας µην µείνουµε άλλο σε αυτά, µιας 
και δεν µας κλάνουν µία, δεν µας λένε τίποτα βρε 
αδερφέ.

Η λύσσα για έξοδο από τη Σέγκεν , οι αυστηροί έλεγχοι 
των συνόρων µε τη frontex και τη Europol  να τα 



‘κονοµάνε, οι δηλώσεις κρατών για το πώς θα αντιµετωπίσουν τους µετανάστες και 
τις µετανάστριες που θα περάσουν τα συνορά τους, συνθέτουν το παζλ της οργανω-
µένης διαχείρισης µαζών από τα δυτικά κρατη. Μια διαχείριση που αποτελεί 
πολιτική. πολιτική υποτίµησης του πολυεθνικού προλεταριάτου. Κι  όσο η υποτί-
µηση θα είναι σε πρώτη θέση για τα συµφέροντα των κρατών και των αφεντι-
κών, δική µας προτεραιότητα θα είναι να αντιστεκόµαστε σ’αυτήν και σε ότι 
την βολεύει. Κι επειδή γνωρίζουµε καλά πως το να εισαι παράνοµη και 
παράνοµος βολεύει το κράτος, µαζί µε τις µετανάστριες και τους µετανάστες, 
είτε έρχονται από τη συρία είτε απ' το µαρόκο και την αλγερία, διεκδικούµε 
τη νοµιµοποίησή τους . 

Όλα αυτά δεν είναι µια σειρά τυχαίων γεγονότων. Γιατί όλα αυτά είναι 
η οργανωµένη αντιµεταναστευτική πολιτική των κρατών. Γιατί είναι 
ο πόλεµος ενάντια στο πολυεθνικό προλεταριάτο που φροντίζουν 
να ντύσουν µε ένα ανθρωπιστικό µανδύα.

Εµείς µπροστά σε όλα αυτά συνεχίζουµε να ζητάµε και να 
µην δεχόµαστε τίποτα λιγότερο από το να δοθούν ΧΑΡΤΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. Χαρτιά σε όλους τους 
µετανάστες όχι γιατί µας συνεπήρε το κλίµα των ηµερών 
ή γιατί είµαστε φιλάνθρωποι. Χαρτιά σε όλους τους 
µετανάστες γιατί αντιλαµβανόµαστε τους µετανάστες 
ως ταξικά αδέρφια, ως το πιο υποτιµηµένο κοµµάτι 
του προλεταριάτου.

ΥΓ. Παρεπιπτόντως νέες αισχρές πρακτικές 
διαχείρισης των µεταναστών εργατών µας 
παρουσίασε η Φινλανδία προσφάτως. Ο 
πρωθυπουργός της, Γιούχα Σιπίλα, 
ανήγγειλε πως θα παρέχει την τεράστια 
ευκαιρία τους µετανάστες να δουλέ-
ψουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ, ώστε οι ίδιοι να 
προσαρµοστούν, να εξευρωπαι-
στούν, να κοινωνικοποιηθούν... 
και γαµώ τα deal!



   3 χρόνια συζητήσεις. 3 χρόνια προβληµατισµοί για το 
πως πρέπει να είναι οι διαδηλώσεις, πως στεκόµαστε 
στον δρόµο. Και για να ειµαστε και λιγο αυτοκριτικοί, 3 
χρόνια φαγούρα... Μέχρι τα τέλη του δεκέµβρη, που 
κάναµε την πρώτη µας στόµα µε στόµα πορεία. Κι αυτή 
ήταν µια εµπειρία που κρίνουµε σηµαντικό να την 
µοιραστούµε. 

   Αρχικά, θέλαµε να κάνουµε µια διαδήλωση. Να 
απαιτήσουµε χαρτιά για όλους τους µετανάστες. Να 
δείξουµε στους µετανάστες ότι υπάρχουν κάποιοι 
άνθρωποι που είναι µαζί τους -για λόγους ταξικούς 
πάντα, µην ξεχνιόµαστε- και στους ρατσιστές ότι πρέπει 
να έχουν το νου τους, γιατί δεν τους γουστάρουµε 
καθόλου. ∆εν θέλαµε όµως µια άνευρη πορεία - βόλτα 
- καφεδάκι - κουτσοµπολιό. Θέλαµε µια πορεία που να 
έχει παλµό, που να δείχνει ότι πιστεύει στην δύναµή 
της, που (στην τελική) να είναι διαδήλωση! 

   Με τα παραπάνω στο µυαλό µας, επιλέξαµε να 
οργανώσουµε µια διαδήλωση στο φάληρο, στα ανατολι-
κά της θεσσαλονικής, κι επιλέξαµε να είναι 
στόµα-µε-στόµα. Τι σηµαίνει αυτό; Εµείς, µαζί µε 
συντρόφους και συντρόφισσες, χωρίς να το πάρει κανείς 
µυρωδιά βρεθήκαµε µε ακρίβεια πενταλέπτου και 
καταλάβαµε τα στενά του Φαλήρου. ∆εν ήµασταν 
λαοθάλασσα, αλλά δεν έχουµε κανένα σκοπό να 
κάτσουµε µε σταυρωµένα τα χέρια µέχρι να γίνουµε. Η 
στόµα-µε-στόµα διοργάνωση µάς προσέφερε κάποια 
πράµατα, που τα θεωρούµε ιδιαίτερα εκτιµητέα... 
Κυρίως: δεν είχαµε κωλόµπατσους µες στα πόδια µας, 
κι αυτό είναι µεγάλη υπόθεση. Κάναµε την διαδήλωσή 
µας και µέχρι να διαλυθούµε, δεν εθεάθη ένστολος. 
Αυτή η “τεχνογνωσία”, ο “αιφνιδιασµός”, στο µέλλον 



µπορεί να παρουσιαστεί ακόµα πιο χρήσιµος... 

Το επόµενο χαρακτηριστικό σηµείο της συγκεκριµένης 
διαδήλωσης είναι ότι ήµασταν όλοι πιασµένοι σε αλυσί-
δες. Γι'αυτό, δεχτήκαµε την καλοπροαίρετη (ή και όχι) 
κριτική από κάποιους συντρόφους. Είναι λέει στρατιωτι-
κοποιήµενο... Εµείς πάλι έχουµε την ακριβώς αντίθετη 
άποψη. “Μίλιταντ” είναι να αναλαµβάνουν την 
περιφρούρηση µιας πορείας οι δυνατοί άντρες, οι 
µάχιµοι και οι γυµναστηριακοί! Η πορεία σε αλυσίδες 
µας κάνει ένα σώµα, άντρες-γύναικες, ψηλές-κοντοί, 
χοντροί-λεπτές, µας κάνει συντρόφους που ότι και να 
γίνει δεν σκοπεύουµε να αφήσουµε κανέναν και καµία 
πίσω. ∆είχνει επίσης, πως είµαστε οργανωµένοι 
(πρώτα στα µυαλά, και µετά) στο δρόµο, και πως 
απέναντι στον ρατσιστικό βούρκο της ελληνικής κοινω-
νίας είµαστε σαφώς εχθρικοί.

   Οι στόµα-µε-στόµα πορείες, δεν είναι καµιά τρέλη 
πατέντα, χρειάζονται απλά οργάνωση και υπευθύνοτη-
τα. ∆εν µπορούν, ούτε θέλουµε να αντικαταστήσουν τις 
δηµόσια καλεσµένες πορείες, είναι όµως ένα εργαλείο 
που µας άρεσε και θα το ξαναχρησιµοποιήσουµε. Γιατί 
οι δρόµοι ανήκουν σε εµάς, τις εργάτριες, τους µετανά-
στες, τους µαθητές που κάναν κοπάνα, τους αντιφασί-
στες. Οι δρόµοι είναι και θα µείνουν πολυεθνικοί.  Κι 
όσο περνάει από το χέρι µας, δεν θα δώσουµε σε 
φασίστες και µικροαστούς ρατσιστές ούτε σπιθαµή.

Φασιστές, αφεντικά, µικροαστοί ρατσιστές 
βάλτε το καλά στο µυαλό, το προλεταριάτο 
είναι πολυεθνικό!



μια συζήτηση με         τον ''M'', μετανάστη από το πακιστάν.

-

Μ: Όχι. Όπως είδατε σε κάθε σειρά υπάρχουν 7 κοντέι-
νερ. Το ένα έχει µέσα τζαµί και πλυντήριο. Το κάθε 
δωµάτιο µπορεί να πλένει δύο συγκεκριµένες µέρες τη 
βδοµάδα. Εκεί διαλέγεις µε ποιους θα µένεις. Κάθε 

Όποιος ή όποια έχει τύχει να µας διαβάζει τακτικά, θα 
έχει παρατηρήσει τις συχνές (για να το θέσουµε µε 
µετριοπάθεια) αναφορές µας στην εργατική τάξη. 
Υπάρχει όµως ένα ζήτηµα, αυτό που ονοµάζουµε 
εργατική τάξη είναι ένα σύνολο από ετερόκλητες 
-πολλές φορές- φιγούρες, που οι ζωές τους, δείχνουν 
φαινοµενικά να έχουν µικρή σχέση µεταξύ τους. Τη 
σερβιτόρα στο κέντρο και το µηχανικό αυτοκινήτων στα 
δυτικά, µε τις µετανάστριες που καθαρίζουν σπίτια 
πλουσίων στο πανόραµα και τους µετανάστες στην 
µανωλάδα ή τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τους 
συνδέει ένα αόρατο νήµα. Το νήµα της εκµετάλλευσης 
από κάθε λογής αφεντικά και της υποτίµησης σε κάθε 

πτυχή της ζωής τους. Αυτό που σε κάποιο βαθµό µάς (ή προσδωκούµε να) προσφέρει η συγκεκριµένη στήλη είναι 
το µοίρασµα και η σύνδεση όλων των διαφορετικών αφηγήσεων. Οι συνθήκες στους χώρους εργασίας, η µετανά-
στευση, οι κοπάνες στο σχολείο, το κυνηγητό από µπάτσους για το γκραφίτι  και χίλια-δυο άλλα, συνθέτουν τις 
εµπείριες της τάξης µας, η συλλογική µνήµη των οποίων, είναι για µας -τουλάχιστον- ενδιαφέρουσα. Έτσι ξεκινήσα-
µε να παίρνουµε συνεντεύξεις, γι' αυτό και τις µοιραζόµαστε µαζί σας.

Στην συγκεκριµένη περίπτωση, έπεσε στα χέρια µας µια συνέντευξη την οποία κρίνουµε σηµαντικό να µοιραστού-
µε µαζί σας. Είναι µια συνέντευξη την οποία ''πήρε'' η συνέλευση του No Lager Θεσσαλονίκης (την οποία στηρίζουµε 
σταθερά σαν antifa selanik) στις 23.04.2015. Ο ''Μ'' ήταν έγκλειστος στο ''µεταγωγών'' και στη συνέχεια µεταφέρθη-
κε στο παρανέστι όπου συµµετείχε στην απεργία πείνας που έγινε εκεί 23.03 µε 08.04.
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δωµάτιο έχει 12 άτοµα, αν έχει θέση µπαίνεις.
-

Ναι, εύκολα γιατί όλοι έχουµε τηλέφωνο και είναι και 
κοντά. Τώρα το παιδί, ο αιγύπτιος, συνεχίζει την απεργία 
πείνας (http://nolagerthess.espivblogs. net/2015/04/10/ 



μια συζήτηση με         τον ''M'', μετανάστη από το πακιστάν.
ενηµέρωση-για-την-απεργίαπείνας-των-µ-2/,23 
µαρτίου). Συνεχίζει απεργία πείνας, τον πήγαν νοσοκο-
µείο, και προχθές µε πήρε τηλέφωνο ότι του χαν γράψει 
οι γιατροί 5-6 φάρµακα και απ’ αυτά του δίνουν µόνο το 
ένα. Όταν χρειάζεται να πάρεις φάρµακα και δεν έχει 
λεφτά, δεν τους ενδιαφέρει. Ότι και να έχεις σου δίνουν 
ένα ντεπόν. Τώρα µπορεί να έχεις ένα πρόβληµα µε το 
στοµάχι σου, δεν σου δίνουν φάρµακο γι’ αυτό, µπορεί 
να κάνει 5 ευρώ, δεν πληρώνουν.

-

Μόλις ήταν κάποιος να κάνει εγχείρηση και είχε 
κάποιο σοβαρό πρόβληµα που έπρεπε να πάει στο 
νοσοκοµείο, δυο µέρες µετά τον αφήναν. Πολύς κόσµος 
βγήκε έτσι τώρα τελευταία που ήµασταν εµείς. 

πού πάνε; Ποιό είναι το πλάνο;
Οι περισσότεροι λένε εδώ τι να κάνουµε να κάτσου-

µε? ∆εν µας δίνουν χαρτιά, δεν µπορούµε να βρούµε 
δουλειές. 

Μ: Πάνε ιταλία µε διάφορους τρόπους. Πάρα πολλοί 
πάνε γερµανία. βέλγιο, αγγλία. Εντάξει για αγγλία πρέπει 

καράβι, 4000 ευρώ. Με αεροπλάνο άλλη τιµή. Κατάλα-
βες? Κάθε δρόµος έχει δικό του τρόπο και δική του τιµή. 
Μέχρι ιταλία µια τιµή, µέχρι γαλλία άλλη τιµή, δηλαδή αν 

δω, από ελλάδα. Άσε το πώς ήρθαν εδώ, κι αυτό το 

δυόµιση-τρία ή τέσσερα κάποιοι που δεν ξέρουν.  

Μ: Βρίσκεις κάποιον, κάποια άτοµα που δουλεύουν γι 
αυτόν. Εσύ βρίσκεις το δεύτερο άτοµο, όχι το πρώτο, το 
πρώτο δεν το βλέπεις ποτέ. Κανονίζεις, αφήνεις τα λεφτά 
σε άτοµα που τον ξέρουν, που που κάνουν αυτή τη 
δουλειά και κρατάν τα λεφτά. Και τα παίρνουν σε δόσεις, 

πολύ κόσµο. Μαζεύουν από 10-20 άτοµα από 5 χιλιάρι-
κα, σβήνουν τα τηλέφωνα και µετά δεν τους βρίσκεις 
ποτέ. Γίνεται αυτό.

Μ: Πολλά, πολλά. Συνήθως ξέρει κάποιος έναν δικηγόρο 
από έξω. Μετά κάποιος ρωτάει: ξέρεις κάποιον δικηγό-
ρο; Του δίνει το τηλέφωνο. Πολλοι δικηγόροι πέρνουν τα 
λεφτά, δεν κάνουν τίποτα και µετά από ένα µήνα λένε δεν 
έγινε κάτι. Το παιδί (ο Τ.) δεν ήξερε τα νοµικά και τώρα 
πρέπει να πληρώσει άλλα τόσα. ΄Ηδη έχει πληρώσει 
2.600 ευρώ για να βγει έξω. Προχτές όταν βγήκε 
πλήρωσε 1.500 για το ένα δικαστήριο. Και εγώ πήρα το 
δικηγόρο, τον ρώτησα, τι πρέπει να κάνουµε τώρα µε τα 

όλα τα χαρτιά του παιδιού. Τώρα πότε θα πάρει δεν 
ξέρουµε. Σε ένα µήνα, δυο µήνες, σε 10 µέρες, δεν 
ξέρουµε. Τώρα σκέφτεται (ο Τ.) ότι αν αποφασίσει να 
µείνει ελλάδα θα πάει σε άλλη δικηγόρο. Θα πληρώσει 
και άλλα λεφτά.



Ο βαγγέλης είναι ο ιδιοκτήτης ενός κωλόµπαρου σε µια γειτονιά της 
δυτικής θεσσαλονίκης. ∆εν έχει πρόβληµα µε τις ‘’ξένες’’ αρκεί να 

‘’ξέρουν ποια είναι η θέση τους’’ όταν δουλεύουν στο µαγαζί. Βέβαια 
επειδή ποτέ δεν είναι σίγουρος, καλού κακού κρατάει τα διαβατήρια 

των κοριτσιών κλειδωµένα στο σπίτι του.

Μια µέρα, κλείνοντας το ‘’µαγαζί’’ σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να 
στείλει µερικά ρούχα στους ‘’πρόσφυγες’’. Τελικά τα πήγε στην 

εκκλησία για να πάει η βοήθεια ‘’εκεί που πρέπει... και όχι σε τίποτα 
τζιχαντιστές’’.

Η ζωή είναι η ιδιοκτήτρια ενός εστιατορίου στο κέντρο της πόλης. Είναι πολύ 
ευαισθητοποιηµένη µε το ‘’θέµα των προσφύγων’’... όπως λέει και η ίδια ‘’δίνει ένα 
πιάτο φαϊ‘’ στον τζαφάρ που κάνει τη λάντζα στο µαγαζί, και επίσης απαγορεύει στους 
εργαζόµενους να πετάνε τα αποφάγια των πελατών στα σκουπίδια, αλλά ‘’να το 
αφήνουν σε µια καθαρή σακούλα έξω από τον κάδο’’.

Πρόσφατα κατάφερε, µαζί µε άλλους επιχειρηµατίες - φίλους της, να µπουν σε 
πρόγραµµα εσπα και να δηµιουργήσουν µια ΜΚΟ για τους πρόσφυγες.

Ο ιάκωβος είναι ένα cool τυπάκι απο τα ανατολικά. Έχει αρκετό 
ελεύθερο χρόνο για να ‘’ασχοληθεί µε τους πρόσφυγες’’ αφού, αν και 

άνεργος, παίρνει τα νοίκια από ‘’κάτι γκαρσονιέρες που νοικιάζει σε 
φοιτητές’’. Κατέβαινε στις πλατείες µε τους αγανακτισµένους και 

µάλιστα ‘’από τότε το είχε ‘’δει’’ το πρόβληµα’’ και είχε διοργανώσει 4 
‘’πάρτυ σε in στέκια της πόλης για να µαζευτούν χρήµατα για τους 

πρόσφυγες’’.

Πρόσφατα σε µια µεγάλη κρίση ανθρωπισµού αποφάσισε ότι ‘’θα 
αυξήσει -κάτι ψιλά- το νοίκι στους φοιτητές’’ για να µπορέσει να 

νοικιάσει τη µια γκαρσονιέρα µε ‘’ένα συµβολικό ποσό ανά άτοµο’’ σε 
10-15 πρόσφυγες που θα χρειαστεί να µείνουν κάπου τον χειµώνα.



Ενάντια σε όλo το φάσµα του ελληνικού φασισµού, του µικροαστισµού,των 
αφεντικών και των λακέδων τους, παραµένουµε αλληλέγγυοι στους 
µετανάστες αρνούµενοι την ρητορεία του κράτους περί ‘’κακόµοιρων’’ 
προσφύγων.

Οι µετανάστες δεν ήρθαν αυτό το καλοκαίρι στην ελλάδα... απλά αυτό το 
καλοκαίρι τα ελληνικά media αποφάσισαν να παίξουν το δακρύβρεχτο 
έργο τους και να µην κρύψουν τα πτώµατα που ξεβράζονται στις ακτές των 
νησιών εδώ και χρόνια κάτω από το χαλί.

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑΞΙΚΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ
ΜΟΝΟ Τ’ ΑΦΕΝΤΙΚΑ

(και οι λακέδες τους)



Âãáßíåé åí ÷ïñþ ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ãéá íá µáò ðåñéãñÜøåé ôçí ôñáãéêÞ êáôÜóôáóç ôùí µåôáíáóôþí 
êáé ôùí ðñïóöýãùí. Ç åå ëÝåé ðùò Ý÷åé ÷ñÝïò íá åëáöñýíåé ôï äñÜµá ðïõ âéþíïõí. Ï ôýðïò êÜíåé 
äáêñýâñå÷ôá ñåðïñôÜæ ãéá ôçí ïäýóóåéá ôùí êáôáôñåãµÝíùí êáé ïé Ýëëçíåò ðïëßôåò êÜíïõí ü,ôé ðåñíÜåé 
áðü ôï ÷Ýñé ôïõò ãéá íá äþóïõí ôïí ïâïëü ôïõò. Ôá µßíôéá êáðÜêé îáíáðáßæïõí 24 þñåò ôçí õðÝñôáôç 
ðñÜîç áíèñùðéóµïý ôùí ðáñáðÜíù. Êáé êÜðïõ ôþñá ôéíÜæïõµå ôá µõáëÜ µáò óôïí áÝñá ãéáôß ôüóï 
êáñáãêéïæéëßêé äåí áíôÝ÷åôáé… Ðåôþíôáò ôï  öôçíü ðåñéôýëéãµá ôïõ êëáøïõñßóµáôïò, áõôü ðïõ µÝíåé óôï 
åóùôåñéêü åßíáé ï äéá÷ñïíéêÜ óôáèåñüò ðõñÞíáò ôçò áíôéµåôáíáóôåõôéêÞò ðïëéôéêÞò.

Åí áñ÷Þ çí ï ðüëåµïò

Ç µÝóç áíáôïëÞ êáé ç áöñéêÞ äåí Þôáí ðïôÝ ðåñéï÷Ýò µå éäéáßôåñç 
«çñåµßá». ÌÜëëïí ôï áíôßèåôï. Áðïôåëïýóáí êÜèå ôüóï óôü÷ï ãéá 
ôïõò äõôéêïýò, åßôå ãéá ôçí ðáãêüóµéá åêµåôÜëëåõóç ôçò åñãáóßáò, 
åßôå ãéá ôïí äéáµïéñáóµü ôïõ öõóéêïý ôïõò ðëïýôïõ. Äå èá Þôáí 
õðåñâïëÞ íá ðïýµå ðùò Þôáí ðÜíôá èÝáôñï ðïëåµéêþí 
óõãêñïýóåùí. Áðü ôï 2001, áõôüò ï ðüëåµïò ðïõ äéåîÜãåôáé µå 
ôçí Üµåóç Þ Ýµµåóç óõµµåôï÷Þ ôùí ðñùôïêïóµéêþí êñáôþí – 
óõµðåñéëáµâáíïµÝíïõ êáé ôïõ åëëçíéêïý – öáßíåôáé íá 
ðáñïõóéÜæåé µåãáëýôåñç Ýíôáóç êáé óõíÝ÷åéá. Áðïêáëåßôáé 
ðüëåµïò åíÜíôéá óôçí ôñïµïêñáôßá êáé åßíáé âÝâáéá ç êáëýôåñç 
åõêáéñßá ãéá ôïõò äõôéêïýò íá êñáôÜíå ôéò ðåñéï÷Ýò áõôÝò óå 
êáôÜóôáóç óõíå÷ïýò ÷Üïõò ãéá üóï êáéñü (ëÝíå ðùò) øÜ÷íïõí ãéá 
ôñïµïêñÜôåò. Ôç èÝóç ôçò áë êÜéíôá ôþñá Ý÷åé ðÜñåé ôï isis ðïõ, 
áí êáé åäáöéêïðïéçµÝíï êáé êáèüëïõ áäéüñáôï, åßíáé áäýíáôï íá 
÷ôõðçèåß(;). Ç äõôéêÞ ðïëåµéêÞ µç÷áíÞ öáßíåôáé íá ðñïóðáèåß 
êÜèå ôüóï íá µáò ðåßóåé ðùò Ý÷åé ÷Üóåé ôï ñáíôåâïý µå ôçí 
éóôïñßá ôùí ðëáíçôéêþí óõãêñïýóåùí. 

ïêôþâñçò 2015  ×  ðñïêýñçîç ðïõ åêäüèçêå êáé êõêëïöïñåß áðï ôçí óõíÝëåõóç antifa selanik óå 10.000 áíôßôõðá.

ÅðéðëÝïí, ïé áëëáãÝò ôùí åêåß äéêôáôïñéêþí êáèåóôþôùí (ðïõ 
äßíïõí ðÜíôá ôç èÝóç ôïõò óå Üëëá ôï ßäéï âßáéá) ãßíïíôáé µå 
êñéôÞñéï ôçí ðáãêüóµéá æõãáñéÜ ôùí ãåùðïëéôéêþí áíôáãùíéóµþí. 
¼ðùò êáé íá’ ÷åé áðü ôçí ðåñßïäï ôçò áñáâéêÞò Üíïéîçò ôï 2011, 
êáé µåôÜ ôïí áñ÷éêü áéöíéäéáóµü ðïõ áõôÞ ðñïêÜëåóå, ôï µÞíõµá 
åßíáé óáöÝò: ïé åîåãÝñóåéò ðñÝðåé åßôå íá ðíéãïýí óôï áßµá ôçò 
óôñáôéùôéêÞò âßáò, åßôå óôïí ùêåáíü ôùí íôüðéùí êáé ðáãêüóµéùí 
óõµöåñüíôùí ôùí áöåíôéêþí. 

 Ï ðáñáôåôáµÝíïò ðüëåµïò èá óõíå÷ßæåôáé óôç óõñßá, ôï éñÜê êáé 
áëëïý, ÷ùñßò íá îÝñïõµå ôçí Ýêôáóç êáé Ýíôáóç ðïõ èá ðÜñåé. 
Ðßóù ôïõ èá µÝíïõí åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò íåêñïß Üµá÷ïé êáé 
öõãÜäåò ðïõ øÜ÷íïõí µéá êáëýôåñç ôý÷ç µáêñéÜ áðü âüµâåò êáé 
óöáßñåò ðïõ óöõñßæïõí óôá áõôéÜ ôïõò. Öåõ! Ï ðüëåµïò ðïõ 
äéåîÜãåôáé åíÜíôéá óôï ðïëõåèíéêü ðñïëåôáñéÜôï äåí ôåëåéþíåé 
óôç ÷ïµò, ôç äáµáóêü êáé ôç âáãäÜôç. Áíôßèåôá, óõíå÷ßæåôáé µå 
áµåßùôç Ýíôáóç óôá åîùôåñéêÜ óýíïñá ôçò åå, áëëÜ êáé åíôüò ôçò.

ÌÊÏ

$

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την αντιµεταναστευτική πολιτική που 
µοιράζεται πόρτα-πόρτα (και όχι µόνο...), στη θεσσαλο-
νίκη, από την συνέλευση antifa selanik.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ της συνέλευσης antifa selanik. (όποιος/α 
θέλει αυτοκόλλητα, µπορεί να στείλει mail στο:
antifasln@yahoo.gr)
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αυτόνοµος εργατικός αντιφασισµός

antifa
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ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ

selanik
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ÊÁËÕÔÅÑÁ
µå Üíôñá

παράóôïí áóóï...
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