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Τα ‘μαθες;; Οι μετανάστες έρχονται εδώ
για να καταστρέψουν τον ελληνορθόδοξο

πολιτισμό μας!

Σοβαρά; Και εγώ ο μαλάκας
τόσα χρόνια πίστευα ότι οι μετανάστες, όντας το αντικείμενο

της διακρατικής μετακίνησης, πληρώνουν αδρά την οικονομία του
εγκλήματος και επιχειρηματίες για τη μεταφορά τους, ενώ
ταυτόχρονα γίνονται το εμπόρευμα που παράγει υπεραξία

για τα αφεντικά, με τους χειρότερους δυνατούς όρους.



antifa
selanik

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

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

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

.ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ.
Όποιος έτυχε να διαβάσει το προηγούμενο τεύχος (#10) θα έμαθε για την 
(αποτυχημένη) απόπειρα εμπρησμού της κατάληψης Terra Incognita. Κι 
εκεί που νομίζαμε ότι με αυτήν την κίνηση οι περήφανοι ελληναράδες (aka 
φασιστικά σκουπίδια) έφτασαν σε ένα επιχειρησιακό όριο, νάτοι πάλι μας 
δείχνουν τα δόντια τους! Έχουμε και λέμε, μέτα άπο τον παραπάνω εμπρη-
στικό μηχανισμό που δεν λειτούργησε, συνέχισαν με το σπάσιμο του πα-
ράθυρου και την εκτόξευση φλεγόμενου χαρτονιού στο δίπλα κτίριο από 
το αντιφασιστικό στέκι Κάμενικ. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, 
είναι το κτίριο που στεγάζεται το αντιφασιστικό στέκι, και είναι και ένα 
κτίριο δίπλα από αυτό· ε αυτοί προσπάθησαν να κάψουν το δεύτερο... 

Τέλος, ‘‘έσπειραν τον τρόμο’’ και 
στην περιοχή της Φιλλίπου, όπου 
με την ίδια επιχειρησιακή δυνό-
τητα, πέτυχαν καίριο χτύπημα: το 
κάψιμο μισής αφίσας κάτω από 
την κατάληψη Mundo Nuevo. Για 
το παραπάνω μπαράζ επιθέσεων, 
(δεν ντράπηκαν) ανέλαβαν ευθύ-
νη οι ΑΜΕ.

Αν κάποιος ψηθεί να επικοινωνήσει μαζί μας, να βρει έντυπο υλικό, αυτοκόλλητα 
και να πούμε και καμιά κουβέντα, μπορεί να μας βρει κάθε δευτέρα στο στέκι στη 
μόδη (μόδη 1) ή να μας στείλει mail στο: antifasln@yahoo.gr.
/////////////////////// https://antifasln.wordpress.com //////////////////// 

Το antifa report #11 τυπώθηκε τον απρίλη του 2016, με την υποστήριξη της τυπογρα-
φικής κολλεκτίβας DRUCK, σε 2500 αντίτυπα.



Μπορεί την ώρα που γράφουμε αυτές τις γραμμές να φοβόμαστε για τις ζωές (και τις αφίσες...) μας, αλλά θα 
πούμε και δύο σοβαρά πράματα. Μπορεί οι συγκεκριμένοι να είναι εντελώς καθυστερημένοι, αλλά θα ήταν 
αφελές από μέρους μας να τους αγνοήσουμε. Τα νέα αυτά φασιστικά μορφώματα -τύπου ΑΜΕ- φανερώνουν 
την διαφοροποίηση της στρατηγικής του παρακράτους. Από την μία, η χρυσή αυγή γεμίζει τα ψηφοδέλτιά της με 
γραβατώμενους τύπους, επιτυχημένους και ευπρεπείς επιχειρηματίες, κόβει τις καγκουριές, τα δρομίσια ξύλα 
και τις σφαλιάρες στα κανάλια. Από την άλλη, εμφανίζονται οι και καλά αντισυστημικές φασιστικές ομάδες, που 
πουλάνε αλητεία, acab (αυτό είναι το πιο αστείο) μπας και αγοράσει κάνας πιτσιρικάς. Βλέπουμε πως ο “φασι-
στικός χώρος” στα μέρη μας χωρίζεται, από τη μία η υπεύθυνη και κοινοβουλευτική πολιτική δύναμη ΧΑ που 
θα βάζει την ρατσιστική ατζέντα στο δημόσιο λόγο, και από την άλλη οι “αυτόνομες” (αυτό είναι το δεύτερο πιο 
αστείο) ομάδες θα αναλάβουν την βρώμικη δουλειά, τα θρασύδειλα μαχαιρώματα σε μετανάστες, τις επιθέσεις 
σε πολιτικούς χώρους κλπ.

Ή και όχι! Οι ΑΜΕ, εδώ σαλόνικα, έλαβαν ήδη την απάντησή τους στο δρόμο. Αυτό που λέμε σύγχρονος φασι-
σμός, είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από τους ναζίδες. Οι ναζίδες βέβαια, παράμενουν ένα καθόλου αμελητέο 
κομμάτι του, και όσο περνάει από το χέρι μας, θα φροντίσουμε να παραμείνουν στις τρύπες τους. 

Πρίν μερικούς μήνες κυκλοφόρησαν στην πόλη 
μια σειρά από αυτοκόλλητα που βγάλαμε σαν antifa 
selanik... Μέχρι εδώ όολα καλά... Αυτό που μας έκανε 
εντύπωση ειναι η συχνότητα (και η μανία) σκισίματος 
ενός εξ’ αυτών (στο οποίο τα μικρά αφεντικά είχαν την 
τιμητική τους). Εντάξει... ποτέ δεν πιστέψαμε οτι οι μι-
κροαστοί, οι νοικοκυραίοι και οι φασίστες αυτής της 
πόλης μας συμπάθησαν ιδιαίτερα... αλλά τέτοιο μένος 
είναι η αλήθεια πως δεν το περιμέναμε από την πλευ-
ρά των μικροαφεντικών (που είναι μεγάλες κουφά-
λες... για να μην ξεχνιόμαστε!).



Σ
τις 14 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε μια -αν 
μη τι άλλο- εξαιρετική εκδήλωση στο Βελλίδειο 
Συνεδριακό Κέντρο με θέμα «Μένουμε Χρι-

στιανοί, μένουμε Έλληνες.» Μένουμε, γενικά, άφωνοι 
με το πόσο ακόμα κάρβουνο θα δούμε σ’ αυτή την 
πόλη.

Ο αγαπητός μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, 
αφού έφερε θριαμβευτικά  εις πέρας άλλες εργασί-
ες και μας κατέπληξε με διάφορα θέματα, όπως για 
παράδειγμα με το κουκούλωμα βιασμού ανηλίκου 
στο Παπάφειο Ίδρυμα (υπό την αιγίδα του), την ανα-
κήρυξη των ομοφυλοφίλων σε παράνομους και της 
ομοφυλοφιλίας σε θανάσιμο αμάρτημα, την αληθο-
φανέστατη αποκάλυψη της οικτρής οικονομικής κα-
τάστασης της εκκλησιαστικής περιουσίας και τέλος 
–δεν τελειώνουν τα κατορθώματα του, απλά τελείω-
σε η υπομονή μας– με την ομολογία του ότι αποτελεί 
και ο ίδιος στόχος των τζιχαντιστών, αποφάσισε για 
κακή μας τύχη ότι οφείλει να δώσει τα φώτα του και 
στην μεταναστευτική πολιτική. 

Μάζεψε, λοιπόν, στη συνδιοργάνωση ένα τρελό παρε-
όνι, χριστιανικά ορθόδοξα σωματεία, την Πανελλήνια 
Ένωση Θεολόγων, και διακεκριμένους ομιλητές όπως 
το Φράγκο Φραγκούλη (απόστρατο καραβανάς, επίτι-
μο αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού και πρώην 
υπηρεσιακό Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σκοτεινό πα-

ρελθόν γενικά) και πραγματοποίησαν μία άκρα ισλα-
μοφοβική εκδήλωση. Ενδιαφέρον έχει το μεγάλο φά-
σμα ομιλητών και κοινού, μιας και εκτός από τα ΚΑΠΗ 
που τα αναμέναμε όλοι, έδωσαν το παρόν και φιλε-
λέδες, -και αυτό το περιμέναμε, αλλά τελοσπάντων -  
επιβεβαιώνοντας την άνοδο της “Νέας Δεξιάς”. 

Ξενοφοβικές και ισλαμοφοβικές ομιλίες, κηρύγματα 
για κίνδυνο αλλοίωσης της πληθυσμιακής σύνθεσης 
της ελλάδας λόγω της έλευσης των μουσουλμάνων 
προσφύγων και την ανάγκη «καθαρότητας» των ελ-
λήνων και της χριστιανικής θρησκείας, ήταν τα θέμα-
τα της εκδήλωσης. Αγαπημένα θέματα για τον Άνθιμο 
και το συνάφι του.

Εμείς, από την πλευρά μας, σιχαινόμαστε τέτοιες εκ-
δηλώσεις που βρωμάνε από χιλιόμετρα μακριά ρα-
τσισμό και φασισμό. 

Στην προσπάθειά τους να φουντώσουν το πατριωτικό 
αίσθημα του πληθυσμού, το μόνο που καταφέρνουν 
είναι να εντείνουν το αίσθημα μίσους απέναντι τους. 
Διότι, εμείς, δεν βλέπουμε τρομοκράτες και κατακτη-
τές στα πρόσωπα των μεταναστών. Βλέπουμε αδέρ-
φια ταξικά, που αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, θα 
υποτιμηθούν, θα γίνουν παιχνίδι των εκμεταλλευτών, 
ανθρώπων σαν αυτών που συμμετείχαν στην εκδή-
λωση. 

Ισλαμοφοβία.
M A D E  I N



Πέρσι τον Ιούνη, μετά από πολύ διάβασμα και συλλο-
γικές συζητήσεις για μήνες ολοκληρώσαμε την συγ-
γραφή της μπροσούρας “Ενάντια στην Ισλαμοφοβία”. 
Στην ανοιχτή εκδήλωση που την παρουσιάσαμε, αλλά 
και σε συζητήσεις στον δρόμο, δεν ήταν λίγοι αυτοί 
που εξέφρασαν τις διαφωνίες τους. Με καλό τρόπο και 
καλή διάθεση μας έλεγαν πως είμαστε λίγο εμμονι-
κοί, πως η ελλάδα δεν είναι γαλλία 
για να εμφανιστεί το φαινόμενο της 
ισλαμοφοβία κλπ...

Έλα όμως που λιγότερο από ένα 
χρόνο μετά, η ισλαμοφοβία κάνει τα 
πρώτα της (όχι και τόσο δειλά) βή-
ματα στο δημόσιο λόγο. Το σύνθημα 
“ενάντια στην ισλαμοποίηση της ελλά-
δας” είναι αυτό που συσπειρώνει τη 
νέα δεξιά. Ήταν θέμα χρόνου το κρά-
τος, τα αφεντικά και τα τσιράκια τους 
να ενεργοποιήσουν αυτό το (πολυ-
παιγμένο σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη) 
εργαλείο για την υποτίμηση και την 
διάσπαση της εργατικής τάξης. 

Πέρσι, στην μπροσούρα γράφουμε 

Σας τα λέγαμε παλιά... μας φωνάζατε φρικιά...

κατά λέξη: “Θα μας πείτε τώρα, καλά όλα αυτά για 
τις ροές φτηνού εργατικού δυναμικού, την υποτίμη-
ση, την Γαλλία κλπ αλλά εδώ στα μέρη μας υπάρχει 
όντως ισλαμοφοβία; Ας το πάρουμε ανάποδα, υπάρ-
χει το ελληνικόκράτος με τις εθνικές αφηγήσεις του, 
μουσουλμάνοι μετανάστες-εργάτες έρχονται πολλοί, 
εθνικός κορμός έτοιμος να συντονιστεί με το κράτος 

υπάρχει, στρατόπεδα συγκέντρωσης 
έχουν χτιστεί. Και κυρίως, υπάρ-
χουν αυτοί που επωφελούνται από 
την ακραία υποτίμηση ενός κομμα-
τιού της εργατικής τάξης, υπάρχουν 
δηλαδή υλικά συμφέροντα. Αφού 
υπάρχουν όλα αυτά, μπορεί κανείς 
με ασφάλεια να πει πως η ισλαμο-
φοβία υπάρχει και θα κάνει ακόμα 
πιο δυναμική εμφάνιση.”.
Αν θέλετε να δείτε πως ακριβώς  στή-
νονται οι αφηγήσεις και πως λειτουρ-
γεί η ισλαμοφοβία εναντίον όλων μας, 
συνολικά σαν εργατική τάξη, διαβάστε 
την μπροσούρα. Δεν είναι μεγάλη...: 
ht tps : / /an t i fas ln .wordpress .
com/2016/02/16/enantia_stin_
islamophobia

 
Part 2, μπορεί να θεωρηθεί και η κυριακάτικη (27-3) 
εξόρμηση του Ιερού λόχου στο λευκό πύργο. Με 
κεντρικό θέμα ενάντια στην ισλαμοποίηση της ελ-
λάδας, εκκλησία και φασίστες ενώθηκαν για ακόμα 

μια φορά. Τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, ανέμισαν 
τις πλαστικές σημαίες που τους είχαν μείνει από την 
παρέλαση και όταν τα αίματα άναψαν… οι  μπάτσοι 
τους πήραν αγκαλιά και τους ηρέμησαν.
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H
ot spots. Μια ακόμη λέξη που ήρθε να επιβληθεί στο καθη-
μερινό μας λεξιλόγιο χωρίς να αντιλαμβανόμαστε σε πλήρη 
έκταση τα περιεχόμενά της. Τα hot spots με λίγα λόγια είναι 

η νέα στρατηγική της ΕΕ και των κρατών μελών της, ώστε να δια-
χειριστούν με πιο αποτελεσματικούς (και στρατιωτικούς) όρους την 
είσοδο και μετακίνηση των μεταναστών στο εσωτερικό της ηπειρωτικής 
ευρώπης (τις αποκαλούμενες προσφυγικές ροές).

Μόλις κάποιος μετανάστης φτάσει στα ελληνικά σύνορα, αναλαμβάνει δράση 
ο ντόπιος (κυρίως λιμενικό) ή υπερεθνικός στρατός (π.χ frontex) και γίνεται 
μια διαδικασία ταυτοποίησής του, ενώ ενημερώνεται ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων. Στη συνέχεια διαχωρίζουν τους μετανάστες σε “πρόσφυγες 
πολέμου” και “οικονομικούς μετανάστες” και τους προωθούν στα ενδότερα της 
χώρας, στα αποκαλούμενα κέντρα μετεγκατάστασης (relocation camps). Ο δια-
χωρισμός όσων εισέρχονται στα σύνορα σε μετανάστες και πρόσφυγες αποτελεί το 
βασικό εργαλείο διάσπασης μιας ενιαίας κοινωνικής ομάδας με συνέπειες σε πρακτι-
κό επίπεδο. Το καλοκαίρι των ανοιχτών συνόρων διαδέχτηκε το “μερικό” κλείσιμο των 
συνόρων, όπου απαραίτητη προϋπόθεση για να βγει κάποιος από τα ελληνικά σύνορα 
ήταν μόνο να αποτελεί “πρόσφυγα πολέμου” (δηλαδή να κατάγεται από Συρία, Ιράκ, Αφ-
γανιστάν), με αποτέλεσμα να παραμένουν εγκλωβισμένοι όσοι μετανάστες είχαν αποκτήσει 
τον τίτλο του “οικονομικού μετανάστη”. Όλα αυτά αποτελούν ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ της 
αντιμεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθεί το ελληνικό κράτος με ακόμα πιο σκληρούς 
και στρατιωτικοποιημένους όρους. Η εμπλοκή του στρατού αποτελεί ίσως κάτι νέο, αλλά όχι 
και κάτι που μας ξενίζει. Είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον πονόψυχο, αλλά παρ’ όλα αυτά 
αγχωμένο ελληνικό λαό, ο οποίος νιώθει να βράζει στο ζουμί του τώρα που έκλεισαν τα σύνορα και 

HOTSPOTS ˜Η ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
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την καλύτερη (και ωφέλιμη για το κράτος) διαχείριση 
των μεταναστ(ρι)ών που έχουν βρεθεί εγκλωβισμένοι/

ες στην ελλάδα. Όλα αυτά για το ελληνικό κράτος μόνο 
ωφέλιμα μπορούν να είναι! Σε καιρούς “κρίσης” τόσο το 

ελληνικό κράτος, όσο και τα ντόπια αφεντικά, βρήκαν τον 
καλύτερο τρόπο για να κάνουν χρυσές δουλειές πατώντας 

πάνω στις πλάτες του πολυεθνικού προλεταριάτου. Το καλο-
καίρι του 2015, όταν τα σύνορα ήταν ακόμα ανοιχτά, το ελληνι-

κό κράτος είχε αναλάβει το ρόλο να μεταφέρει τους μετανάστες 
από τα ανατολικά και νότια προς τα βόρεια σύνορά του. Μια δου-

λειά άκρως προσοδοφόρα για το ίδιο και τα κάθε λογής αφεντικά 
(ξενοδόχοι, ακτοπλοϊκές, μεταφορικές εταιρείες, καντινιέρηδες), οι 

οποίοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις ανάγκες και προβλήματα των 
μεταναστών (πότε άλλοτε είδαμε να είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία μη του-

ριστική περίοδο... να ξεπουλάνε οι καντίνες... να πουλιούνται μπουκαλά-
κια νερό 3 ευρώ... και να κοστίζει μια φόρτιση κινητού 5 ευρώ...;)

Πλέον όμως τα πράγματα άλλαξαν. Τα εξωτερικά σύνορα έκλεισαν και ήρθε 
η ώρα να αλλάξει η κυβερνητική πολιτική. Τα σώματα των μεταναστ(ρι)ών 

χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο πίεσης του ελληνικού κράτους στους γεωπολι-
τικούς του ανταγωνισμούς, ώστε να λάβει μια καλύτερη μερίδα στην πίτα που 

θα κοβόταν. Άφθονο ζεστό παραδάκι ήρθε στη χώρα μέσω κοινοτικών κονδυλίων 
και των φορέων της ΕΕ (frontex,europol,) ώστε να δημιουργηθούν και να στελε-

χωθούν τα hotspots και τα relocation camps.  Κάπου εκεί έρχεται να κολλήσει πάλι 
ο στρατός, αφού υπάρχουν τα αμέτρητα τζάμπα εργατικά χέρια των φαντάρων που 

έχουν εντολές να τα στήσουν οι ίδιοι. Ο στρατός όμως βρίσκεται παράλληλα εκεί για 
να διασφαλίσει την κοινωνική ειρήνη και νηνεμία, καθώς αρχίζουν και πληθαίνουν οι 

φωνές των ντόπιων που διαμαρτύρονται ενάντια στη δημιουργία hot spots στην περιοχή 
τους, φοβούμενοι (ω! τι τρόμος) τους μετανάστες, τα παιδιά τους και την συνεπακόλουθη 

“υποτίμηση της ζωής” και φυσικά της περιουσίας τους. Δεν λείπουν όμως και οι κάθε λογής 
ΜΚΟ και εθελοντές οι οποίοι (χωρίς να παραγνωρίζουμε την άμεση ανάγκη για βοήθεια 

των μεταναστών στο εδώ και τώρα), πολλές φορές βοηθούνε στους σχεδιασμούς του κρά-
τους στήνοντας “καταυλισμούς”, όπου οι μετανάστες θα υποζωούν απλώς επιβιώνοντας ώστε 

να χρησιμοποιηθούν εργαλειακά, είτε ως μέσο αποθάρρυνσης όσων θέλουν να κινηθούν προς 
Ειδομένη, είτε ως μοχλό πίεσης προς τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη και θεσμούς.

˜Η ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ



Anti.
IN

TERVIE
W

S. Όταν ήρθατε εσείς...;
Μ. Το πρώτο σπίτι ήταν στη Νεάπολη, ένα σάπιο, ένα 
υπόγειο με ποντίκια. Κάτσαμε ένα χρόνο, μαζέψαμε 
κάποια λεφτά... και καλά... δραχμή τότε... πιο εύκολα! 
Και μετά ξεκίνησα σχολείο.
S. Ξεκίνησες σχολείο κανονικά απο α’ δημοτικού; 
Ήταν ευκολη η προσαρμογή;
Μ. Κανονικά, ναι! Απο πρώτη δημοτικού. Τώρα για την 
προσαρμογή... θυμάμαι έτσι κάποια ‘’ωραία’’ σκηνι-
κά... Ας πούμε, επειδή είχα έρθει ένα χρόνο μόνο στην 
ελλάδα και δεν είχα τα λεφτά... και τα ρούχα ήταν ό,τι 
μας έδιναν, κάτι κοριτσίστικα και τέτοια που έιχαν για 
στάμπα - φωτογραφίες ό,τι να’ ναι. Κι εντάξει τώρα Α’ 
δημοτικού δεν θυμάμαι κιόλας πολλά σκηνικά αλλά 
Β’ δημοτικού θυμάμαι πως είχα έναν πολύ μαλάκα 
δάσκαλο, που μου’ λεγε “θα σ’ ασπρίσω στο ξύλο”... 
ξέρω’ γω, επειδή ήμουν μαυριδερός... Άκουγα διαφο-
ρα τέτοια.
S. Νεάπολη είχες πάει πρωώτη φορά σχολείο; Δεν 
είχε εκεί άλλα παιδιά μεταναστών;
Μ. Ναι, Νεάπολη και Συκιές. Δεν θυμάμαι να είχε, 
αλλα ΄ξες ήμουν και μικρός. Γενικά, από το δημοτικό 
θυμάμαι μόνο οτι με αντιμετόπιζαν κάπως παράξενα. 
αλλα εντάξει... δεν ένιωθα, ήμουν πιτσιρικάς. 

Ο Ματέος είναι mc και beatmaker. Αλλα είναι και με-
τανάστης 2ης γενιάς... είναι Αλβανός. Τον γνωρίσαμε σε 
ένα από τα live του antifa sounds και είδαμε ότι έχει 
πολλά να μας πει... Από τότε, τον συναντάμε συχνά.

Selanik. Πες μας λίγα λόγια για σένα. Πού μένεις, 
πότε ήρθες απο αλβανία...
Ματέος. Μένω Μηχανιώνα... αλλά έχω αλλάξει πολλές 
γειτονιές. Προτού πάω Μηχανιώνα, έμενα Νέο Ρύσιο, 
έμενα Συκιές και Νεάπολη. Και Αλβανία.
S. Από αλβανία πότε ήρθατε και πόσο χρονών ήσουν 
τότε;
M. Όταν ήρθα στην ελλάδα, το 2000 ήμουν πέντε. Τώρα 
είμαι 21. Βασικά είχε έρθει ο πατέρας μου στην αρχή 
για κανά χρόνο, δούλεψε σε κάτι χωράφια, κάτι τέτοια, 
μάζεψε κάποια λεφτά και μετά με βίζα ρε φίλε, ξες...  
Μ’ αυτά τα λεφτά που έβγαλε ο πατέρας μου βγάλαμε 
βίζες όλοι μαζί, εγώ και οι 2 αδερφές μου. 
S. Οταν ήρθε ο πατέρας σου, ήρθε με βίζα εργασίας;
Μ. Όχι στην αρχή είχε έρθει απ’ τα σύνορα, από βου-
νά και ιστορίες, ξες τώρα, με τα πόδια. Γενικά, δεν την 
έχω συζητήσει πολύ με τον πατέρα μου αυτή τη φάση. 
Ξέρω μόνο πως είχε περάσει τα σύνορα μαζί με άλλα 
4 άτομα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ME TON MATEO [(NPS)

ερχομός στην ελλάδα



άδεια παραμονής

S. Με χαρτιά; Σε τι κατάσταση είσαι;
Μ. Τώρα έχω άδεια παραμονής, 2ης γενιάς λέγεται, εί-
ναι για τα παιδιά που έχουν κάνει σχολείο εδώ 6... όχι 
9 χρόνια... ή 6; Όχι, 9!  Αυτό λήγει το 2018, σε 2 χρόνια! 
Μετά αμα είναι οι ίδιοι νόμοι θα πρέπει να βρω ένση-
μα, για να μείνω στην ελλάδα.
S. Μετά παίρνεις ελληνική υπηκοότητα;
Μ. Όχι, Αυτό είναι άλλη φάση. Αυτό το τρέχω τώρα. 
Είναι ένας νόμος που έχει βγάλει ο σύριζα, αλλά αυτό 
αργεί πολύ ρε φίλε. Παίρνει περίπου 2 χρόνια... μπορεί 
και παραπάνω.
S. Οι γονείς σου είναι στο ίδιο καθεστώς; Πού δου-
λεύουν;
Μ. Ναι. Η μητέρα μου! Ο πατέρας μου, επειδή έχει 
πρόβλημα, δεν μπορεί να δουλέψει, οπότε αναγκαστι-
κά τον παίρνει η μητέρα μου πάνω της στα χαρτιά. Η 
μητέρα μου δουλεύει σ’ ένα γηροκομείο – ‘’τρελάδικο’’ 
και καθαρίστρια στην περαία. Οπότε έχει ένσημα από 
κει, και έτσι κάπως έχει άδεια παραμονής και βγάζει 
και στον πατέρα μου. Εμένα δεν μπορεί να με πάρει 
πάνω της, γιατί είμαι πάνω από 18.

η επαφή με το χιπ χοπ

S. Με το ραπ πως ασχολήθηκες;
Μ. Ξεκίνησα γύρω στα 14 - 15, αλλά έκανα οτι νά ‘ναι 
ραπ. Έλεγα κάτι του στυλ ‘’το τσιγάρο ειναι καταραμέ-
νο’’ και κάτι τέτοια... ότι να ‘ναι! Είχαμε ένα συγκρότη-
μα. Παίζαμε κάποια live, αλλα ήμασταν πολύ μικροί ρε 
φίλε. Δεν ξέραμε καν τι παίζει. Απλά όπου βρίσκαμε 
ευκαιρία... μικρόφωνο... χώναμε!
S. Με το αυτοοργανωμένο χιπ χοπ, πως ήρθες σε 
επαφή;
Μ. Είδα αυτό το φεστιβάλ, στην καβάλα, το literal x 
festival... Στο δεύτερο φεστιβάλ δηλώσαμε συμμετοχή 
και παίξαμε κιόλας. Μετά από αυτό το live, την έψαξα 
πιο πολύ με το πιο... ας πούμε πολιτικό ραπ.
S. Πώς το βλέπεις το αυτοοργανωμένο χιπ χοπ, σε 
σχέση με το μή αυτοοργανωμένο και τα μαγαζιά;
Μ. Κοίτα γενικά το αυτοοργανωμένο χιπ χοπ έχει τα 
θετικά και τα αρνητικά του. Το πρώτο θετικό είναι ότι 
είναι τζάμπα, δηλαδή μπορεί να έρθει ο καθένας... Ναι, 
φθηνό ξύδι... 1 ευρώ ή 1,5 η μπύρα. (γέλια). .Και φυσι-
κά είναι τέλειο ρε φίλε ότι εκεί έρχεται κόσμος που δεν 
σε ήξερε και σ’ ανακαλύπτει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. 
Το αρνητικό είναι…τα ωράρια. Γιατί όπως και να το 
κάνεις, το ραπ έχει πολλά πιτσιρίκια, ξες. Όπως ήμουν 
εγώ, ρε φίλε, 15 χρονών. Εντάξει, εγώ τραβιόμουν μέ-
χρι τα πανεπιστήμια 11-12 η ώρα για ένα live. Αλλά ο 
δεκαεξάχρονος που θα ‘χει αυστηρούς γονείς, δε θα 
βγει τέτοια ώρα... 1 η ώρα που θα παίξει στα πανεπι-
στήμια, δε θα ‘ρθει. Ενώ στα μαγαζιά, μετά τις 9.30-
10.00 παίζει μουσική στάνταρ. Εκεί βέβαια τα αρνητικά 
είναι ότι θα ‘χει φράγκα. Θα ‘χει είσοδο ρε φίλε. 10, 5, 3 
ευρώ, εξαρτάται τώρα ποιος παίζει και τι παίζει.



∆εν µας έφτανε η κρίση... µας φόρτωσαν και αυτό το νέο ασφαλιστικό που θα
αυξήσει τις εισφορές µας! Λοιπόν, θα πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι εγώ, σαν
το αφεντικό της εταιρίας, δεν γίνεται να µην πληρώνω τις εισφορές µου...
Γι’ αυτό θα πρέπει να κόψω τα δικά σας ένσηµα... και ίσως αργότερα...
να κόψω και λίγο ακόµα τους µισθούς σας... Αλλά µην ανησυχείτε! Αν
παλέψουµε όλοι µαζί να µην περάσει ο νέος νόµος για το ασφαλιστικό...
Αν κατεβούµε όλοι µαζί στο δρόµο, όπως τότε µε τους αγανακτισµένους,
ίσως τα καταφέρουµε να νικήσουµε! Γι’ αυτό δεν θα έρθουµε για δουλειά
στην επόµενη απεργία! Θα κατεβούµε στη συγκέντρωση όλοι µαζί να
βροντοφωνάξουµε για το δίκιο των ελλήνων! Και αν ο αγώνας µας
είναι νικηφόρος... θα σας κόψω µόνο τους µισθούς
και όχι τα ένσηµα!!!

Τι λες ρε αφεντικό σοβαρά; ∆εν φτάνει που
δουλεύουµε 10ωρο για 480 ευρώ στην κωλο-
εταιρία σου... θέλεις να µην µας κολλάς και
ένσηµα, γιατί ‘’δε βγαίνεις’’;
Μήπως να σε πληρώνουµε κι από πάνω;

Εγώ λέω καλύτερα να ‘’αγανακτήσεις’’ µόνος σου,
εσύ και οι όµοιοι σου. Ούτως ή άλλος χωρίς
ένσηµα έχεις τους µισούς από εµάς! Αν
θέλεις να κατέβεις σε πορείες και απεργίες...
να µην υπολογίζεις ότι εµείς θα είµαστε
µαζί σου. Έχουµε τα δικά µας εργατικά
συµφέροντα... και απεργούµε µόνο για αυτά!

Έχεις απόλυτο δίκιο αφεντικό. Εγώ θα 
κατέβω στην πορεία µαζί µε εσένα και
τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες µαγαζιών
της γειτονιάς µας. Επίσης, έχω ήδη
ετοιµάσει µια υπεύθυνη δήλωση που
λέει οτι δε θέλουµε να µας δώσεις
δώρο πάσχα και επίδοµα αδείας.
...θα σε κρατάω ενήµερο για
όποιον δεν θελήσει να την
υπογράψει... Για να ξέρεις
ποιούς θα πρέπει να
απολύσεις την άλλη
εβδοµάδα.

Τα αφεντικά και οι λακέδες τους προσπαθούν να µας
πείσουν ότι η κοινή κάθοδος των εργατών, µε 
‘’γραβατωµένους’’ και ‘’µεσαιο-µικροδιοκτήτες’’ σε
απεργίες ρουτίνας και κοινούς αγώνες είναι προς
όφελός µας....

selanik
αυτόνοµος εργατικός αντιφασισµός

antifa

Εµείς από την πλευρά µας... ξέρουµε πως δεν έχουµε τίποτα κοινό µε αφεντικά-αγρότες, µεγαλοδικηγόρους,
µεγαλογιατρούς, επιστηµονάρες, αφεντικά-ελεύθερους επαγγελµατίες. Είµαστε µπλοκάκηδες, σερβιτόρες,
ντεληβεράδες, πωλήτριες, συµβασιούχοι, άνεργες... και ποιός ξέρει τι άλλο.

Είµαστε εµείς που είδαµε  το µισθό µας να µειώνεται κατά 30%. Έµείς που αναγκαζόµαστε να δουλεύουµε µε µισά
ή καθόλου ένσηµα και απλήρωτες υπερωρίες. Εµείς που στο τέλος του µήνα έχουµε τις τσέπες µας άδειες, γιατί
ο µισθός µας δεν φτάνει για να καλύψει τις βασικές µας ανάγκες.

Είµαστε η σύγχρονη -πολυεθνική-
εργατική τάξη, που ζούµε δουλεύοντας
στις σκατοδουλειές σας... και που
ξέρουµε πολύ καλα ότι ο µόνος τρόπος
να γίνει κάτι µε την κατάσταση που
βιώνουµε, είναι να βάλουµε τα δικά
µας, ταξικά (ταξικότατα!) συµφέροντα
πρώτα.
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Το μερτικό μου απ’ τη χαρά, δεν το πήραν - το έδωσα!
Ο κόσμος σκατά, το σύστημα σάπιο - το εμπέδωσα!

Ενέδωσα στα συναισθήματα μου - καλά έκανα!
Κι αν δεν το είχα κάνει καλύτερα να πέθαινα.

Μπότα στο beat
Μπότα στην κασίδα του φασίστα... CRITICAL HIT!
Στο πάρκο... ναι! Στην πίστα οι μόρτες της selanik

[...]
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