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περιοδική αντιφασιστική έκδοση για αντισχολική χρήση
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Δεν θα μας πλακώσει, ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ

Αυτός ο κόσμος που πέφτει στα   κεφάλια μας δεν είναι δικός μας.
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δεν ψηνόμαστε καθόλου να

το διαπραγματευτούμε. 

Το antifa break 

μοιραζεται με δική μας

ευθύνη (δηλαδή το 

συζητάμε, το γρά-

φουμε και το πλη-
ρώνουμε μόνοι μας)

Το 
ζήτημα με τον 

χρόνο δεν είναι να τον μετράς 
σε μεμονωμένες στιγμές και επετείους. 

Αυτή η οπτική σου κόβει όλα όσα μπορεί να προηγηθούν της στιγμής καθώς και 
όσα θα την ακολουθήσουν. Ακριβώς αυτή είναι η σκοπιά που βλέπουμε την δολοφονία 

του Killah-P πέρσι τον Σεπτέμβρη. Το ζήτημα με τους νεκρούς από τη δικιά μας πλευρά 
του οδοφράγματος (και ο Killah -P υπήρξε τέτοιος) δεν είναι μόνο να τιμάμε την μνήμη τους 

σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, επειδή το θέαμα (και τα κόμματά του) προστάζουν κάτι τέτοιο. 
Το ζήτημα είναι να θυμόμαστε, και αυτές τις αναμνήσεις να τις κάνουμε όπλα στη φαρέτρα μας. Και 

στην περίπτωση της δολοφονίας Φύσσα, σίγουρα έχουμε να θυμηθούμε πολλά. Έχουμε να θυμηθούμε 
την κρατική καμπάνια για την «παντοδύναμη και αχτύπητη χρυσή αυγή» μέχρι το απότομο κόψιμό της 

στις 18 Σεπτέμβρη 2013. Την φυλάκιση των ναζιδοαρχηγών και το απόλυτό ξέπλυμα του αντιφασιστικού 
κράτους από την αριστερά (και όχι μόνο), ως «δικαίωση του αγώνα» και όχι ως ξεκαθάρισμα 

λογαριασμών στο εσωτερικό του κράτους. Ας είναι όμως. Ένα χρόνο και ένα μήνα μετά, τα πράγματα 
έχουν αλλάξει για όποιον έχει μάτια να δει. Και για το αν ο φασισμός φυλακίστηκε πέρσι το φθινόπωρο 
ή όχι, νομίζουμε ότι η απάντηση πλέον είναι πιο ξεκάθαρη από ποτέ. Όλα τα υπόλοιπα είναι (και τότε 

ήταν) στάχτη στα μάτια. Αυτός είναι ο τρόπος που θυμόμαστε την δολοφονία του Killah-P. Αυτές 
είναι οι αιτίες και οι λόγοι, για τους οποίους δεν έχουμε δει καμία νίκη στις φυλακίσεις των διάφορων 

διάσημων νεοναζί. Αυτή είναι, τέλος, η σκοπιά, που μας δείχνει ότι η αυτόνομη οργάνωση είναι η 
μόνη πραγματική προοπτική να υπάρξει ανάχωμα στον σύγχρονο φασισμό. Και όσο το κράτος 

και η αριστερά του προστάζουν «πανελλήνιους αντιφασιστικούς Σεπτέμβρηδες» βασιζόμενοι 
πάνω σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, τόσο καταλαβαίνουμε ότι 

ο εχθρός επενδύει πάρα πολλά στη δική μας λήθη. 
Και τόσο πεισμώνουμε να μην 

ξεχάσουμε.
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συζητάμε, το γρά-

φουμε και το πλη-
ρώνουμε μόνοι μας) το

 π
ρό

βλ
ημ

α

είναι φυσικά κάποιοι απο εμάς

των νοικοκυραίων
Έβραζε ο τόπος μέσα Ιουλίου και οι μπάτσοι της Ξάνθης άλλη δουλειά 

δεν είχαν και έκαναν ακόμα ένα πέσιμο στον οικισμό του Δροσερού. 
Σχεδόν ένα χρόνο μετά από το προηγούμενο ντου και αφού οι φιλήσυχοι 
Ξανθιώτες είχαν μαλλιάσει τις γλώσσες τους να γκρινιάζουν για το “γκέτο 
εγκληματιών και ναρκομανών που παρασιτεί στα όρια της πόλης” τους και 
διασαλεύει την τάξη και την ασφάλεια, τα 101 σκυλάκια της αστυνομίας (και 
μαζί τους και δυο κανονικά) έκαναν φύλλο και φτερό τον οικισμό για να βρουν 

για άλλη μία φορά το απόλυτο τίποτα.

Μαζί με αυτό, το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλως τυχαίως και ενώ ποτέ 
κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί για τους τρόπους διαβίωσης και τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι κάτοικοι, διάφοροι πανεπιστημιακοί 
ειδήμονες μαζί με φιλεύσπλαχνες μη κυβερνητικές οργανώσεις, χώνονται 
στη φάση προτείνοντας αναπλάσεις για τον οικισμό και προγράμματα 

δραστηριοποίησης και πνευματικής ανατίμησης των κατοίκων.

Εμάς πάντως μας φαίνεται ότι οι τοπικοί φορείς παίζουν με τους 
Δροσεριώτες το παιχνίδι του καλού και του κακού μπάτσου. Από τη μία 

σχέδια για αναβάθμιση και από την άλλη εισβολή και τρομοκρατία, μήπως και 
καταφέρουν να τους φέρουν πιο κοντά στα «ντόπια» πρότυπα. Αυτό που δεν 
καταλαβαίνουν, είναι πως στο Δροσερό υπάρχει μία κοινότητα που βιώνει την 
καθημερινότητα με πολύ διαφορετικούς όρους και λειτουργεί σύμφωνα με έναν 
δικό της κώδικα ηθικής. Είναι ακριβώς αυτός ο κώδικας ηθικής που μπαίνει 
στο στόχαστρο. Για άλλη μια φορά είναι “οι άλλοι”, “οι διαφορετικοί”, “οι 
επικίνδυνοι” που στοχοποιούνται είτε απ’ τη δημόσια τάξη και τους μπάτσους 

της, είτε απ’ τους ανθρωπιστές ευαίσθητους κανίβαλους.





Δεν ξέρουμε αν κάποιος-α από εσάς έτυχε να τσεκάρει 
πριν λίγους μήνες ένα αντιφά σώμα διαδηλωτών να 
περνά απ’ την γειτονιά του, ωστόσο οι δυο πρώτες 
αντιφα διαδηλώσεις στις γειτονιές είναι γεγονός, και 

ετοιμαζόμαστε για τις επόμενες.

Οι αντιφά πορείες που πραγματοποιήθηκαν στις γειτονιές 
του Πούρναλικ και του Ασά (απρίλη και μάιο αντίστοιχα), 
ήταν δύο πορείες πολύ δυναμικές και διαφορετικές απ’ ότι 
έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Οργανώθηκαν αυτόνομα 
και στηρίχθηκαν πολιτικά από την συνέλευση μας. Αυτό 

σημαίνει πως μόνοι μας αποφασίσαμε που και πότε 
ακριβώς θα γίνουν και εντέλει πόσοι θα συμμετάσχουν, 

αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη αυτής της δράσης μας.

Αρχικά ο λόγος που ξεκινήσαμε αυτές τις πορείες είναι γιατί 
πέρα από το κέντρο θέλουμε επιτέλους να παρεμβαίνουμε 

συλλογικά στις γειτονιές μας που καθημερινά βιώνουμε 
καταστάσεις που πολύ απλά μας βρίσκουν αντίθετους και 
εχθρικούς. Ο ρατσιστής γείτονας της διπλανής πόρτας, 

ο μίζερος διαχειριστής που θέλει τα ντουβάρια της 
πολυκατοικίας του πεντακάθαρα, το φασιστάκι συμμαθητής 

(ή όχι) που όποτε το θυμηθεί πατά καμιά σβάστικα 
και πόσοι ακόμη νοικοκυραίοι που έχουν φετίχ με την 

ιδιοκτησία τους (φτάνοντας στα άκρα γι’ αυτήν) συνθέτουν 
μια καθημερινότητα που ζούμε και οφείλουμε να την 

σπάσουμε προσπαθώντας συλλογικά. Στην ουσία χαλάμε 
για λίγες στιγμές την πολύτιμη ηρεμία των νοικοκυραίων 

διεκδικώντας σαν οργανωμένοι αντιφασίστες να μην 
καταντήσουν οι γειτονιές μας εστίες μίσους και μαζικής 
σαπίλας. Τουλάχιστον αμαχητί. Κόντρα στην μιζέρια 

του καναπέ προτιμάμε να συζητάμε και να οργανώνουμε 
συλλογικά τις δράσεις μας απέναντι στα χίλια πρόσωπα του 
σύγχρονου ελληνικού φασισμού, είτε έχει σβάστικα, είτε όχι. 

Δεν είναι εύκολο αλλά αποτελεί μονόδρομο για 
να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και ψηλά το κεφάλι, σε 

μια εποχή που επιτάσσει το ακριβώς αντίθετο.
Τα λέμε και στις γειτονιές λοιπόν.



ο νέος ολοκληρωτισμός θέλει και νέο λύκειο

Το υπουργείο παιδείας, ως κρατικός 
μηχανισμός που είναι, έχει αποφασίσει από 
καιρό να ξεσκαρτάρει το “υλικό” του. Ας μην 
ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε περίοδο κρίσης. Το τελευταίο εργαλείο 
που επιστράτευσε φέτος είναι η τράπεζα θεμάτων. Γεγονός που άφησε 
μετεξεταστέους πολλούς μαθητές στη Ξάνθη, κατατάσσοντας την στο 
top 3 των “αποτυχημένων”. Για μια στιγμή όμως! Μήπως για το υπ .παι. 
αυτό το αποτέλεσμα νοείται ως επιτυχία; Mιας και όπως αναφέραμε είναι 
αποφασισμένο να διαχωρίσει τους μαθητές σε άχρηστους και χρήσιμους 
ανάλογα με την τσέπη τους;
Φαίνεται πως ναι. Αν θεωρήσουμε ότι τα μισά θέματα ήταν εξεταστέα 
πανελλαδικώς, τότε μιλάμε για μισό-πανελλήνιες εξετάσεις. Δηλαδή η 
τράπεζα θεμάτων είναι ένα φίλτρο όπου δεν αφήνει κάποιους να περάσουν. 
Το εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να «προετοιμάζει» από την Α’ Λυκείου 
τους μαθητές για τα ΑΕΙ/ΤΕΙ με περισσότερο ζήλο. Όποιος γουστάρει 
βέβαια, αφού το λύκειο δεν είναι στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Έρχεται 
λοιπόν το κράτος και βάζει ένα ταξικό δίλημμα: ή θα σταματήσεις στο 

γυμνάσιο και 
πιθανόν θα δουλεύεις 
από τα 15, ή θα 
σκας τα διπλάσια 
φράγκα, από αυτά που 
έσκαγες παλιότερα, 
σε φροντιστήρια, 
ιδιαίτερα, βοηθήματα 
κ.λ.π. Συνεπώς, όποιος 
έχει τα λεφτά για τη 
δευτεροβάθμια παρα-
εκπαίδευση 
θα συνεχίσει 
και στην 
τρι-

	 δεν	ξερω	
αν	κανουν	πουλακια
	τα	ματια	μου	αλλα	
νομιζω	οτι	ειδα	τον	

διευθυντη	ντυμενο							
	 μπατσο!



m
y school, my assΔε λέγαμε ότι το υπ. παι. είναι 

κρατικός μηχανισμός; Ε δεν γίνεται 
να μην έχει και ρουφιάνους. Όμως 
η τεχνολογία προχώρησε και οι 

ρουφίανοι γίνανε (επιπλέον) οθόνες και 
πίνακες. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
myschool είναι το επίσημο “καρφί” 

του μαθητή. Βαθμολογίες μαθημάτων, 
τεστ, απουσίες αδικαιολόγητες και 

δικαιολογημένες, αποβολές, διαγωγή... 
στοιχεία γονέων, παιδί ανέργων ή 

εργατών; Μια βάση δεδομένων που σε 
ακολουθεί μια ζωή. Μόνο ένα τσιπάκι 
μένει για να ξέρουν που πάνε όσοι δεν 

μπαίνουν την 1η ώρα για μάθημα.

ο νέος ολοκληρωτισμός θέλει και νέο λύκειο

γυμνάσιο και 
πιθανόν θα δουλεύεις 
από τα 15, ή θα 
σκας τα διπλάσια 
φράγκα, από αυτά που 
έσκαγες παλιότερα, 
σε φροντιστήρια, 
ιδιαίτερα, βοηθήματα 
κ.λ.π. Συνεπώς, όποιος 
έχει τα λεφτά για τη 
δευτεροβάθμια παρα-
εκπαίδευση 
θα συνεχίσει 
και στην 
τρι-

τοβάθμια (και ώρα του καλή άμα πιστεύει ότι με αυτόν 
τον τρόπο θα πετύχει την ανέλιξή του στην ταξική 
πυραμίδα, γιατί εμείς δεν τρέφουμε αυταπάτες και 
ούτε τέτοιους στόχους). Οι υπόλοιποι από νωρίς 
στα χέρια των αφεντικών. Βάλε μέσα σ’ αυτά και 

τον ελεύθερο χρόνο που θα τρώει όλη αυτή η 
κωλοκατάσταση, ακόμα και αν έχεις τα χρήματα.
Το έχουμε ξαναπεί. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

ήταν και είναι πέρα για πέρα ταξικό και επηρεάζει 
και άλλα πράγματα πέρα από την οικονομική 

κατάσταση του καθενός. 
Επηρεάζει την ίδια τη ζωή.

μην γινεσαι ακραιοσ.
απλα φημεσ θελουν 

τουσ νεουσ διευθυντεσ 
να διοριζονται απ΄το υπ. 

δημοσιασ ταξησ.
αυτο ειναι ολο.



Ουκρανία

 Aίγυπτος

Συρία

	 Σε	εμπόλεμη	κατάσταση	από	τον	
χειμώνα	του	’13-14	η	Ουκρανία	είναι	ένα	κράτος	
το	οποίο	έχει	την	ατυχία	να	βρίσκεται	σε	σημείο	

στο	οποίο	συμπυκνώνονται	ένας	σκασμός	
συμφερόντων:	της	Μόσχας,	του	Βερολίνου	και	
της	Ουάσιγκτον.	Με	τη	χώρα	κομμένη	στα	δύο,	
τους	Ρώσους	να	έχουν	εισβάλλει	και	να	έχουν	
προσαρτήσει	εδάφη	της	Κριμαίας	από	τον	

περασμένο	Φλεβάρη,	και	τους	ευρωπαίους	και	τους	
αμερικανούς	να	στηρίζουν	ανοιχτά	τους	ντόπιους	

νεοναζί.		Η	Ουκρανία	μοιάζει	πραγματικά	να	
σύρεται	σε	έναν	εμφύλιο	χωρίς	τέλος	όπου	το	μόνο	
σίγουρο	είναι	ότι	το	αίμα	(των	φτωχών)	θα	τρέξει	

ποτάμι.
	 Από	την	Αραβική	άνοιξη	του	2011	με	

την	ανατροπή	του	δικτάτορα	Μουμπάρακ	και	
το	φθινόπωρο	του	ίδιου	χρόνου	με	τις	πρώτες	

ελεύθερες	εκλογές	στη	χώρα,	ως	την	ανατροπή	-	με	
πραξικόπημα-	του	εκλεγμένου	προέδρου	Μόρσι	
το	χειμώνα	και	φυσικά	το	άπειρο	αίμα	που	έχει	
χυθεί	(και	συνεχίζει	να	χύνεται)	,	τίποτα	στην	

Αίγυπτο	δεν	παραπέμπει	σε	«σταθερότητα».		Την	
νέα	χούντα	έσπευσε	να	χαιρετίσει	ο	έλληνας	υπ.	εξ.	
Βαγγέλης	Βενιζέλος,	έχοντας	πάρει	προφανώς	τις	
βεβαιώσεις	ότι	οι	αιγύπτιοι	καραβανάδες	κοιτάνε	
προς	Ελλάδα	και	Ισραήλ	σε		ό,	τι	έχει	να	κάνει	με	
τις	συμμαχίες	που	διαμορφώνονται	στην	ευρύτερη	

περιοχή	της	ΝΑ	Μεσογείου.
	 Οι	2	πλευρές	που	μάχονται	στη	Συρία,	

από	το	2011,	αντιπροσωπεύουν	πραγματικά	την	
κλιμάκωση	της	παγκόσμιας	σύγκρουσης	που	

μαίνεται	γύρω	μας.	Ο	εμφύλιος	στη	χώρα	είναι	από	
τους	πλέον	βίαιους,	και	οι	νεκροί	αγγίζουν	τρελά	
νούμερα.	Το	ζήτημα	είναι	όμως	πως	θέση	του	

συριακού	κράτους	είναι	πολύ	κρίσιμης	σημασίας	
για	μια	σειρά	κρατών	όπως	η	Ρωσία,	η	Κίνα,	οι	
ΗΠΑ,	το	Ιράν	και	φυσικά	την	ΕΕ	(δηλαδή	και	
την	Ελλάδα	με	τους	εφοπλιστές-λαθρέμπορους	

της).	Μάλλον	γι’	αυτό	ο	Βενιζέλος	προωθούσε	την	
άμεση	εμπλοκή	της	Ελλάδας	στον	πόλεμο	τον	

Αύγουστο	του	2013.



Πολλοί πιστεύουν, πως ο πόλεμος είναι κάτι 
ξεπερασμένο απ’ την ιστορία και αν κάτι μας 
τον θυμίζει, αυτό είναι οι ταινίες και οι εθνικές 
μας γιορτές. Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, 
ο παγκόσμιος χαρακτήρας της κρίσης γίνεται 
ολοένα και πιο ξεκάθαρος και οι βεβαιότητες 
με τις οποίες μεγαλώσαμε και για τις οποίες 
μαθαίνουμε στο σχολείο καταρρέουν.   
Η ελλάδα, σαν παίκτης στην παγκόσμια 
σκακιέρα, παρατηρεί ότι η γειτονιά γύρω της έχει 
πάρει φωτιά. Τα ντόπια αφεντικά, τα οποία είναι 
«στα σχοινιά» εδώ και κάποια χρόνια, όσο αφορά 
το παγκόσμιο ράλι της κρίσης, είναι πεπεισμένα 
ότι ο πιο σίγουρος τρόπος να ξελασπώσει η 
«ψωροκώσταινα» είναι ένας: ο πόλεμος. Ο 
χάρτης δίπλα, δείχνει πραγματικά ότι η χώρα 
είναι στη μέση ενός παγκόσμιου πανικού. Και 
εμείς, αν και οι εξελίξεις φωνάζουν ότι πάμε 
καρφί για σφαγείο, κάνουμε το χειρότερο που 
θα μπορούσε να κάνει κάποιος στη θέση μας: 
κοιτάμε με το στόμα ανοιχτό και το κεφάλι 
γεμάτο έκπληξη. Τα όσα προαναφέραμε, είναι 
ενδεικτικές καταστάσεις σε τρεις χώρες που 
έχουν λόγους να επηρεάζουν την Ελλάδα: δεν 
είναι οι μόνες χώρες, απλώς το περιοδικό αυτό 
δεν είναι ο τόπος για να πούμε περισσότερα.
Αν υπάρχει ένας λόγος αυτής της αναφοράς, 
είναι για να τονίσουμε ότι η όρεξη των ελλήνων 
έχει ανοίξει για τα καλά . Τα αφεντικά μας (και 
οι πολιτικοί αντιπρόσωποί τους, οι υπουργοί 
δηλαδή) όσο μυρίζουν στη “γειτονιά” της 
χώρας θάνατο και αίμα, τόσο  προετοιμάζονται 
να λάβουν μέρος και αυτοί στο χορό. Το 
γλυκοκοίταγμα στις χώρες που σέρνονται 
στο χάος, δεν είναι θέμα του ποιος (δεξιός ή 
αριστερός) είναι στην κυβέρνηση, είναι θέμα που 
καθορίζεται απ’τα συμφέροντα του ελληνικού 
κράτους. Και δεν είναι μυστικό να πούμε, ότι 
είναι τα ίδια συμφέροντα που θα περάσουν από 
πάνω μας  αν δεν τα αντιμετώπισουμε με την 
προσήλωση και το μίσος που πρέπει!



Για όσους βιαστούν να βγάλουν συμπεράσματα, δεν αναφερόμαστε στα σάπια σουβλάκια που μας τσάκισαν τα 
στομάχια (και τις μύτες) στις γιορτές παλιάς πόλης. Ο λόγος γίνεται για τους πεταμένους δημοτόμπατσους 

που ξαναβγήκαν στη πιάτσα. Ναι, για αυτή τη χαιδευμένη τσογλαναρία που μέχρι και διάφοροι αριστεροί 
μας έλεγαν να υπερασπιστούμε όταν τους απέλυαν απ’ τους δήμους (για να τους βάλει στην μεγάλη 
της αγκαλιά η ελληνική αστυνομία φυσικά). Αυτοί λοιπόν, παρέα με σεκιουριτάδες και μπλε 

μπάτσους τραμπούκιζαν μικροπωλητές καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών. Όπου τους έβρισκαν, 
τους ζητούσαν χαρτιά. Οχι άδεια μικροπωλητή, αυτές υπήρχαν. Αλλά άδεια κατάληψης 

πεζοδρομίου του δήμου. Καλό; Είκοσι και παραπάνω «πολιτιστικοί» σύλλογοι που κάνουν 
κατάληψη κάθε στενό, δρομάκι, παρκάκι και πλατεία στη παλιά πολή δεν έχουν ούτε 

μισή άδεια αλλά πάλι ο στόχος είναι οι μικροπωλητές. Και είναι απλό και λογικό. 
Απ’ αυτή την «πολιτιστική» αηδία πολύς κόσμος κονομάει. 
Απ’ τους τσάτσους τους σεκιουριτάδες που πουλάνε προστασία σε μια 

ολόκληρη γειτονιά για μια βδομάδα συνεχόμενα μέχρι τα αφεντικά των 
συλλόγων, τους υπεύθυνους πολιτισμού τους δήμου(σας ευχαριστούμε 

θερμά!) μέχρι τις κάβες, τα κρεοπωλεία, τα μαγαζιά κτλ. Αυτός είναι 
ο κύκλος και αυτούς περιλαμβάνει. 

Έτσι αρθρώνονται οι υλικές σχέσεις, έτσι φτιάχνονται 
τα κονέ. Με τους μπάτσους, τους σεκιουριτάδες, τα 

αφεντικά, τους μαγαζάτορες και τους «εκλεκτούς» 
του δήμου. 

Για τους υπόλοιπους, που μέσα σ’ αυτούς είμαστε 
και εμείς, όσο κοιτάμε ο καθένας τη πάρτη του 

τοσο αυτοί θα μας πατάνε στο σβέρκο όλο 
και περισσότερο.
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κανένας δεν μένει μόνος του

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  ΣΤΟΥΣ  64
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Ξέρουμε ότι οι 64 συλληφθέντες, και πολλοί άλλοι 
που βρέθηκαν στο δρόμο (και) εκείνη την μέρα, 
αμφισβητούν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό όλα 
αυτά που το κράτος (και οι μπάτσοι του) δεν θέλουν να 
αμφισβητούνται. Ότι δηλαδή πλέον, οι μόνοι κυρίαρχοι 
των δρόμων είναι οι μπάτσοι. Και ότι οι μόνοι κυρίαρχοι 
των λόγων και των έργων είναι τα αφεντικά και οι λακέδες 
τους. Εμείς απ’ την πλευρά μας στεκόμαστε δίπλα τους. 
Επειδή αναγνωρίζουμε ότι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας 
των αφεντικών δεν είναι απλή υπόθεση. Επειδή ξέρουμε 
ότι αν κάτι μας κάνει πιο δυνατούς είναι η αλληλεγγύη. 

Για όλους τους λόγους του κόσμου λοιπόν…

Στις 18 του περασμένου Σεπτέμβρη, στα πλαίσια 
της επετείου της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, 
διοργανώθηκαν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Η 
μεγαλύτερη αυτών των διαδηλώσεων, έγινε στο 
Κερατσίνι Αττικής, στη γειτονιά δηλαδή όπου 
ο Φύσσας δολοφονήθηκε. Την διαδήλωση 
ακολούθησε ένα όργιο καταστολής απ’ την 

πλευρά των μπάτσων, το οποίο είχε ως 
αποτέλεσμα 64 συλλήψεις. 

Π
αλιότερα τεύχη 

του antifa break στο
antifaxanthi.w

ordpress.com


