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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.

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

και media.

- Αν κάποιος ψηθεί να επικοινωνήσει µαζί µας 
µπορεί να µας στείλει mail στο: 

antifasln@yahoo.gr

- Το ηλεκτρονικό αρχείο της συνέλευσης µπορείς 
να το βρείς στο: https://antifasln.wordpress.com

- Το antifa report #18 τυπώθηκε απο την 
τυπογραφική κολλεκτίβα Druck! τον Νοέµβριο 

του 2019,  σε2000 αντίτυπα.
- Μοιράζεται σε σχολεία της θεσσαλονίκης, 
στέκια, καταλήψεις και antifa συναυλίες.

Ακολουθεί ένα πολύ µικρό flashback από κορυφαίες στιγµές του 
ελληνικού κοινοβουλευτισµού. Ένας τύπος, viral πριν καν το viral 
υπάρξει σαν λέξη, πιο γραφικός και από τα σοκάκια της άνω πόλης, 
βρέθηκε εντελώς ξαφνικά από το 0,6%  στη βουλή µε ποσοστό 3,43% 
και έπειτα εξαφανίστηκε (ένωση κεντρώων). Ένα περιοδεύον σακίδιο 
πλάτης, χωρίς να καταλάβει ποτέ κανείς τι ήθελε να µας πει, από το 
πουθενά προσπέρασε το κόµµα του λαού, στρογγυλοκάθησε κοντά 
στο 6% για 2 τετραετίες και έπειτα εξαφανίστηκε (ποτάµι). Ένας 
πλασιέ πυροβοληµένων βιβλίων, ξεχασµένος µέχρι και από τα 
στελέχη της Ν∆, πήρε τώρα 3,7% (αναµένουµε να εξαφανιστεί κι 
αυτός).

Όταν συµβαίνουν όλα αυτά, όποιος στην πτώση της χρυσής αυγής 
βλέπει µεγάλη αντιφασιστική νίκη είναι ή επικίνδυνα αφελής ή 
επικίνδυνα ύποπτος. 

Τα αυγά, από τις τρύπες όπου ήταν κλεισµένοι ρουφώντας κρεατίνες 
µε το κιλό, βρέθηκαν πρώτες µούρες στη βουλή, αλλά και στο δρόµο 
να (προσπαθούν να) επιβάλουν τη δηµόσια τάξη. Αυτό συνέβη τόσο 
ξαφνικά, όσο και µεθοδικά. Ήταν τότε που τα όλα τα κανάλια τους 
είχαν πρώτο θέµα: είτε να περνάνε γιαγιάδες από τον δρόµο είτε να 
κάνουν τσαµπουκάδες. Ήταν τότε που τα αφεντικά ξεκίνησαν την 
επίθεση απέναντι στην εργατική τάξη µε το κωδικό όνοµα «δηµόσιο 
χρέος» ή «µνηµόνιο»*. Τότε ακριβώς χρειαζόταν το ελληνικό 
κράτος κάποιους τύπους να µας πείσουν ότι η φτώχεια έκανε τον λαό 
φασίστα (sic), ότι για όλα µας τα προβλήµατα φταίνε οι µετανάστες. 
Κάποιους τύπους να οργανώσουν τη ρατσιστική βία, µέρος της 
µαφιόζικης οικονοµίας και να δέρνουν µετανάστες(ή και ντόπιους 
αγωνιστές) όπου τους βρίσκουν ανυπεράσπιστους. Αυτό το τελευταίο 
δεν συνέβη και πολύ, βέβαια, γιατί στις πολυεθνικές γειτονιές µας 
φάπες τρώγανε κυρίως αυτοί...

Αυτός ήταν µε απλά λόγια ο ρόλος της χρυσής αυγής. Μετά τη 
δολοφονία του Kilah-p  και την υποχώρηση των εργατικών αγώνων,  

η ΧΑ άρχισε να µην έχει λόγω ύπαρξης. Η κοινοβουλευτική της 
υπόσταση δεν της επέτρεπε να διαφηµίζει τη βιαιότητά της. Το 
κράτος, µέσα από τα νέα σώµατα ασφαλείας, ανέλαβε αυτοπροσώπως 
την επιβολή της τάξης και “ασφάλειας” χωρίς να χρειάζεται κάποιον 
“µπροστινό”. Η παρανοµοποίηση των µεταναστών έχει πλέον 
εγκαθιδρυθεί στα µυαλά και στην πράξη.  

Και εµείς γιατί γκρινιάζουµε; Γιατί δυστυχώς ο φασισµός δεν είναι 
(µόνο) η ΧΑ. Και αν αυτοί οι τύποι είναι θέµα χρόνου να ξεχαστούν, 
θα εµφανιστούν άλλοι στη θέση τους (ή οι ίδιοι µε άλλο περιτύλιγ-
µα), αν κριθεί απαραίτητο. Φασίστες στην ελληνική κοινωνία 
υπάρχουν πολλοί, το θέµα είναι αν θα τους αφήσουµε να βγαίνουν 
από τις τρύπες τους.

Καλό πάσχα είπαµε; 
(ή “τα αυγά έχει πλάκα να τα σπας όλο το χρόνο”)

*Τότε όλως τυχαίως ιδρύθηκαν και τα νέα σώµατα της αστυνοµίας, οι ∆ΙΑΣ και η ∆ΕΛΤΑ



Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας µοιράζεται χέρι µε 
χέρι στα σχολεία τα τελευταία 7 χρόνια από τη συνέλευση  
antifa selanik. Είναι η προσπάθειά µας να έχουµε µία 
σταθερή παρουσία µε αντιφασιστικό λόγο σε σχολεία της 
πόλης. Αν γίναµε λίγο σοφότεροι είναι γιατί πλέον γνωρίζου-
µε καλά ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες δεν είναι ουδέτερα 
υποκείµενα που κουβαλάνε το κουφάρι τους κάθε πρωί στην 
προσευχή. Ούτε εµείς είµαστε και ούτε πρόκειται να ισχυρι-
στούµε ποτέ ότι αυτά που γράφουµε είναι αντικειµενικά. 
Είµαστε µέρος της πολυεθνικής εργατικής τάξης και µιλάµε 
από αυτή τη θέση και µε βάση τα συµφέροντά µας. Όχι µε 
βάση κάποιο προσωπικό, εθνικό, θρησκευτικό, οικονοµικό 
συµφέρον. 

Πολλές και πολλοί από εσάς, είτε θα πάτε σε κάποια σχολή 
είτε όχι, αργά ή γρήγορα θα συνειδητοποιήσετε τι πάει να πει 
να δουλεύεις για να τα βγάζεις πέρα. Τι πάει να πει ότι 
κάποιοι συµµαθητές θα γίνουν τα αυριανά αφεντικά σου, ότι 
κάποιοι θα έχουν µπλε ταυτότητα και θα βρίσκουν καλύτερες 
δουλειές, ότι τα κορίτσια θα χάνουν τουλάχιστον δύο ώρες 
από τη ζωή τους κάθε µέρα γιατί το αφεντικό δεν τις θέλει 
άβαφες. Άλλες και άλλοι, είµαστε σίγουροι, έχουν ήδη 
συνειδητοποιήσει πολλά περισσότερα. Ευτυχώς, έχουµε 
συναντήσει ένα κάρο παιδιά που δεν ψήνονται να το βουλώ-
νουν, να κοιτάνε τη δουλίτσα τους και να αφήνουν τους 
φασίστες να τους υποτιµούν για χάρη των αφεντικών. 

Αυτό το κείµενο λοιπόν απευθύνεται σ’ αυτές τις µαθήτριες 
και τους µαθητές που ξέρουν γιατί είναι αντιφάδες. Βρείτε τις 
φίλες και τους φίλους που δεν έχουν καµία όρεξη να τρώνε 
στη µάπα φασίστες, κάντε µαζί καµιά βόλτα στη γειτονιά, 
βάψτε κάναν µίζερο τοίχο κι άµα πετύχετε κάνα στοχάδι 
σβήστε το. Τυπώστε (ή ζητήστε από εµάς, έχουµε µπόλικα) και 
κολλήστε κανένα αντιφά αυτοκόλλητο. Ξέρετε καλά επίσης τι 
να κάνετε άµα βρεθεί κανένας ρατσιστάκος και προσβάλλει 
συµµαθητές από άλλη χώρα. Όλα τα παραπάνω µπορούν να τα 
κάνουν όλοι και όλες και, πιστέψτε µας, δεν είναι καθόλου 
µικρή υπόθεση για µια γειτονιά.

η ΧΑ άρχισε να µην έχει λόγω ύπαρξης. Η κοινοβουλευτική της 
υπόσταση δεν της επέτρεπε να διαφηµίζει τη βιαιότητά της. Το 
κράτος, µέσα από τα νέα σώµατα ασφαλείας, ανέλαβε αυτοπροσώπως 
την επιβολή της τάξης και “ασφάλειας” χωρίς να χρειάζεται κάποιον 
“µπροστινό”. Η παρανοµοποίηση των µεταναστών έχει πλέον 
εγκαθιδρυθεί στα µυαλά και στην πράξη.  

Και εµείς γιατί γκρινιάζουµε; Γιατί δυστυχώς ο φασισµός δεν είναι 
(µόνο) η ΧΑ. Και αν αυτοί οι τύποι είναι θέµα χρόνου να ξεχαστούν, 
θα εµφανιστούν άλλοι στη θέση τους (ή οι ίδιοι µε άλλο περιτύλιγ-
µα), αν κριθεί απαραίτητο. Φασίστες στην ελληνική κοινωνία 
υπάρχουν πολλοί, το θέµα είναι αν θα τους αφήσουµε να βγαίνουν 
από τις τρύπες τους.

Όταν βρεθήκανε τα πρώτα άτοµα που συστήσανε τότε την 
πολιτική οµάδα του antifa selanik είχαν όλοι την ίδια 
ανησυχία µέσα τους. Ότι «κάτι πρέπει να κάνουµε». 
Εκείνη τη στιγµή το ήταν που καταλαβαίναµε ότι 
ο φασισµός (µε ή χωρίς σβάστιγκα) είχε απλωθεί σε όλες 
τις πτυχές της ζωής µας. Ο διάχυτος κοινωνικός 
ρατσισµός που βιώναµε, η αλλαγή των κοινωνικών 
συσχετισµών (σε βάρος µας), η κρατική ανατροφοδότηση 
του οργανωµένου κοµµατιού του φασιστικού χώρου 
στην Ελλάδα µας έβαζαν από µόνα τους σε µια θέση 
µάχης. Σε µια θέση µάχης απέναντι στους οργανωµένους 
ή µη φασίστες της ελληνικής κοινωνίας. Και είναι πολλοί. 
Αντιλαµβανόµαστε ότι το ζήτηµα των φασιστών 
δεν µπορεί να λυθεί ούτε µε τα µπράτσα µας (τα οποία 
άλλωστε δεν έχουµε), ούτε φυσικά περιµένουµε 
το κράτος να το λύσει µε τα ∆ικαστήρια. Ο φασισµός έχει 
πολλά πρόσωπα. Είναι ο ρατσιστής µικροαστός γείτονας 
που φωνάζει στο καφενείο ότι η «Ελλάδα δεν χωράει 
άλλους µετανάστες», άσχετο αν νοικιάζει ένα διαµερι-
σµατάκι τρύπα σε µια οικογένεια µεταναστών, το αφεντικό 
που έχει βρει άπειρους τρόπους να βγάζει φράγκα 
εις βάρος µας, είναι ο µπάτσος που κυνηγάει στο δρόµο 
όποιον αµφισβητεί την αυθεντία του κράτους είναι, είναι, 
είναι…. Εµείς από την πλευρά µας προσπαθούµε και 
έχουµε επιτύχει να έχουµε µια ενεργή παρουσία στη ζωή 
της πόλης µε µοιράσµατα κειµένων σε σχολεία και στο 
δρόµο, µε βαψίµατα και αφισοκολλήσεις στους τοίχους, 
µε πορείες και συναυλίες στις γειτονιές της Θεσσαλονί-
κης προσπαθώντας πάντα να αµφισβητούµε κάθε 
ρατσιστική µπούρδα που ακούµε, να ανταπαντάµε στους 
κρατικούς σχεδιασµούς εις βάρος µας, να βάζουµε πλάτη 
και να προωθούµε τα συµφέροντα της τάξης µας από 
αντιφασιστική σκοπιά. Παράλληλα όµως προσπαθούµε να 
βρίσκουµε και άλλους σαν και εµάς, φιγούρες της ντόπιας 
και µη εργατικής τάξης που αντιλαµβάνεται ότι η αντιφα-
σιστική δράση δεν είναι κάτι εφήµερο και στιγµιαίο αλλά 
ένας αγώνας διαρκείας.
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