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editorial
Το να είναι κανείς αντιφά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει διαβάσει 

δύο τόνους βιβλία, ούτε να ειδικεύεται σε κάποια πολεμική τέχνη. Τα 
πράγματα έχουν ως εξής:

Όλες εμείς έχουμε θέμα με τους φασίστες. Όχι για κάποιο αν-
θρωπιστικό λόγο. Αντιλαμβανόμαστε τους φασίστες όχι σαν άτομα, 
όχι σαν «τρελούς», όχι σαν «απόγονους των ταγματασφαλιτών» 
αλλά σαν κομμάτι του ταξικού πολέμου, που ξέρει πολύ καλά τι 
του γίνεται. Οι φασίστες έχουν συμφέροντα να οργανώνονται γύρω 
από τους μπάτσους και το κράτος, να συμμετέχουν με κάθε τρόπο 
στην υποτίμηση των μεταναστών εργατών για να τους κάνουν μετά 
φθηνούς εργάτες. 

Όλοι εμείς έχουμε θέμα με τους μπάτσους. Το «ACAB» δεν εί-
ναι για πλάκα και δεν είναι τσάμπα. Δεν είναι μόνο οι συνεχείς 
εξακριβώσεις που τρώμε εμείς και οι φίλοι μας, δεν είναι μόνο ότι 
οι μπάτσοι σκάνε στις πλατείες που αράζουμε και μας ενοχλούν. 
Αντιλαμβανόμαστε την αστυνομία σαν θεσμό κρατικά οργανωμένο, 
που διαχειρίζεται κάθε είδους παρανομία, σε βαθμό να έχει γίνει 
η μαφία. Που συνεργάζεται με τους μαγαζάτορες και τους ρουφιά-
νους στη βάση των υλικών τους συμφερόντων, και που δήθεν «επα-
ναφέρει το αίσθημα ασφαλείας» επιβάλλοντας βασικά τη μηδενική 
ανοχή, με βία η οποία αυξομειώνεται ανάλογα την περίσταση. 

Όλοι εμείς έχουμε θέμα με τα αφεντικά. Τι να πρωτοπούμε; Και 
ποιος δεν αγανακτεί με τις υπερωρίες, τα «500 ευρώ και πολλά σου 
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editorial

είναι, τους τσάτσους, τα κομμένα ρεπό, την πίεση, τις χαμένες μέρες;
Εμείς στεκόμαστε ενάντια σε όλους αυτούς. Αυτούς που οι πολυ-

εθνικές μας παρέες τους ενοχλούν. Που τα γκράφιτι και τα συνθή-
ματα που γράφουμε εμείς και τόσοι άλλοι στην πολύτιμη ιδιοκτησία 
τους, τους ενοχλούν. Τα λάιβ μας στη γειτονιά, οι αφίσες μας, τα 
μοιράσματα σε σχολεία, τα antifa αράγματα. Όλα αυτά δίνουν 
κουράγιο σε μας, και εκτοπίζουν τους εχθρούς μας. Χαιρόμαστε 
ιδιαίτερα γι αυτό.

Κατά βάση, είμαστε antifa γιατί δεν μπορούμε να είμαστε κάτι 
άλλο. Σε μια κοινωνία που μας θέλει μόνους και μόνες, φοβισμέ-
νους και διανοητικά νεκρούς, να πατάμε ο ένας τον άλλον για να 
«επιτύχουμε», που μας λέει με χίλιους τόνους να γίνουμε ρουφιάνοι, 
απαντάμε ότι δεν ψηνόμαστε. Φτιάχνουμε δικές μας κοινότητες που 
μας χωράνε, οργανωνόμαστε με άλλους και άλλες σαν εμάς και 
διεκδικούμε το δημόσιο χώρο που θέλουν να μας πάρουν. Είναι ο 
μόνος τρόπος να παίρνουμε ανάσες και να συνεχίζουμε.

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ:
Ο ρατσισμός ως υλικό συμφέρον

To να είμαστε antifa δεν πρέπει ποτέ να σημαί-
νει σκέτα ένα σύνθημα. Η εναντίωσή μας προς 
το κράτος δεν πρέπει ποτέ να είναι σκέτα συ-
ναισθηματική. Η κοινωνία που ζούμε είναι μια 
περίπλοκη κοινωνία. Ο ρατσισμός, οι ταξικές 
ιεραρχήσεις, η σκληρή πειθάρχηση της εργατι-
κής τάξης, οι κρατικές πολιτικές είναι όλα τους 
ζητήματα που αν δεν τα κατανοήσουμε μόνοι 
μας δεν θα το κάνει κανείς για μας. Και είναι 
μόνο μέσα από την κατανόηση αυτών των περί-
πλοκων διαδικασιών που μπορούμε να συνεχί-
ζουμε να κάνουμε ότι κάνουμε, να μην πιστεύ-
ουμε τα όσα λέει η τηλεόραση, το facebook και 
οι αριστεροί. Τελικά αυτός είναι ο μόνος τρό-
πος που έχουμε βρεί να κρατάμε τα μυαλά μας 
στη θέση τους και να παίρνουμε θέση μάχης.

Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες από τη 
συνέλευση autonome antifa κυκλοφόρησαν 
πρόσφατα μία μπροσούρα με τίτλο Ο ρατσι-
σμός ως υλικό συμφέρον: Διδάγματα από την 
πρόσφατη «Προσφυγική κρίση». Βρίσκουμε τα 
όσα γράφονται εκεί πολύ σημαντικά. Κατά κά-
ποιο τρόπο αυτή η δουλειά είναι και δικιά μας 
δουλειά. Για να βρεί κανείς την μπροσούρα 
μπορεί να μας στείλει ένα mail.



1. ΠΑΓΚΌΣΜΙΌΣ ΠΌΛΕΜΌΣ ΕΙΝΑΙ. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΏΡΑ!

Πριν από λίγες βδομάδες όλος ο πλανήτης ξύπνησε και τον περίμενε μια έκ-
πληξη! Η δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί ξύπνησε εκ 
νέου το φόβο για πυροδότηση παγκοσμίου πολέμου! Τα χάσταγκ #WW3 και 
#WorldWar3 κατέκλυσαν τα σόσιαλ μήντια. Οι γνώμες έδωσαν και πήραν: «θα 
πάμε σε πόλεμο», «κακοί ιμπεριαλιστές Αμερικάνοι», «Τραμπ τρελός», «καλοί 
αντι-ιμπεριαλιστές Ιρανοί», «ιρανική εκδίκηση», και ούτω καθεξής. 

Εμείς τώρα ούτε διεθνείς αναλυτές είμαστε, ούτε σε κάνα υπουργείο Εξωτερικών 
δουλεύουμε. Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι ούτε υπάρχουν καλά και κακά κράτη, 
ούτε οι πόλεμοι γίνονται έτσι, δηλαδή με αιτία μια δολοφονία ενός στρατηγού. 
Οι δολοφονίες στρατηγών αποτελούν απλά στιγμές σε μια πολυετή διαδικασία 
διακρατικών συγκρούσεων, πολεμικών γεγονότων και προετοιμασίας για τις επό-
μενες φάσεις του παγκοσμίου πολέμου. 

Οι αιτίες των πολέμων δεν εντοπίζονται στην «κακία» ή την «τρέλα» των Αμερικα-
νών, αλλά στα ψυχρά κρατικά συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων κρατών. 
Όλα τα άλλα είναι εσκεμμένη συσκότιση. 

Αυτό είναι το ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος τύπου Sukhoi Su-24M που κατέρριψε η Τουρ-
κία το 2015. Ήταν η προηγούμενη φορά που όλοι ανέλυαν τον κόσμο με το χάσταγκ 
#WorldWar3. Σήμερα κανείς δεν το θυμάται. Φυσικά, θα έπρεπε. Μπορεί να μην ξέσπασε 
παγκόσμιος πόλεμος, σαν αυτούς που έχουμε στο μυαλό μας, αλλά οι διακρατικές συ-
γκρούσεις που ήδη μαίνονταν στη Μέση Ανατολή συνέχισαν να οξύνονται.

TO
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
TO
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ

ΑNTIFA SOUTH · ΤEYXOΣ #04 · ΦΛΕΒΑΡΗΣ ‘20



2. ΣΠΌΥΔΑΙΑ ΝΙΚΗ! ΜΠΌΡΕΙ ΚΑΙ ΌΧΙ...

Μερικές μέρες πριν τοποθετήθηκε διαφημιστική καμπάνια στους σταθμούς του με-
τρό κατά των εκτρώσεων από το κίνημα «αφήστε με να ζήσω», με υπογραφές από 
ένα πλήθος χριστιανικών φασιστικών οργανώσεων. Αμέσως το ελληνικό ίντερνετ 
πήρε φωτιά και τα σόσιαλ μίντια γέμισαν ποστ αγανάκτησης και απογοήτευσης, 
καθώς «πώς γίνεται σε μια χώρα που η έκτρωση είναι νόμιμη εδώ και χρόνια να 
αντικρίζουμε τέτοιες εικόνες Μεσαίωνα»; Μάλιστα μέχρι και ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και 
κατέκρινε αυτήν την κίνηση, καλύπτοντας τις διαφημίσεις με αφίσες που έγραφαν 
«τα σώματά μας μάς ανήκουν» και εκδίδοντας ανακοινώσεις υπέρ του δικαιώματος 
στην έκτρωση, ενός δικαιώματος «κερδισμένου με αγώνες».

Με τα πολλά η καμπάνια κατέβηκε με εντολή του αρμόδιου υπουργείου. Τα ελληνικά 
σόσιαλ ανακουφίστηκαν, απ’ ό,τι φαίνεται «δεν είναι όλοι φασίστες γύρω μας», 
«κάποιοι είναι ευαισθητοποιημένοι», και η Ελλάδα μοιάζει πλέον να «βαδίζει σε 
μονοπάτια προόδου με σεβασμό στα ζητήματα φύλου και τα δικαιώματα των γυναι-
κών».

Τί συμβαίνει όμως στα αλήθεια; Αυτό το «νομικά κατοχυρωμένο» δικαίωμα στην 
έκτρωση ισχύει, και αν ναι ισχύει για όλες;

Ε λοιπόν όχι, γιατί καμπάνιες σαν των αριστερών απευθύνονται σε γυναίκες που 
ανήκουν στα μεσαία και ανώτερα στρώματα αυτής της κοινωνίας. Αυτές οι γυναίκες 
της μεσαίας τάξης μιλάνε για τα δικαιώματα των γυναικών και εννοούν μόνο τις 
εαυτές τους. Για όλες εμάς που ζούμε στα κατώτερα στρώματα αυτής της ταξικής 
και άκρως σεξιστικής κοινωνίας, το κράτος θέλει να έχει τον πρώτο και τελευταίο 
λόγο πάνω στα σώματά μας και την αναπαραγωγή μας. Στην ελληνική κοινωνία ο 
τερματισμός μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης βρίσκει ένα σωρό εμπόδια, από το μη 
υποστηρικτικό φιλικό και συγγενικό περιβάλλον, τον εξαφανισμένο γκόμενο-πατέρα, 
τα επικριτικά σχόλια της γειτονιάς, μέχρι το γιατρό που ασκεί ψυχολογική βία ή αρ-
νείται να κάνει την επέμβαση, ή εκείνον που για να την κάνει ζητάει για φακελάκι ένα 
σωρό λεφτά. Στην ελληνική κοινωνία αυτό το κατά τα άλλα «αυτονόητο» δικαίωμα 
είναι ανύπαρκτο για τις μετανάστριες που δεν ξέρουν τη γλώσσα και δεν έχουν χαρ-
τιά, αφού το νοσηλευτικό προσωπικό τις αντιμετωπίζει με ρατσισμό και ωμή ιατρική 
βία. Τις υποβάλλει σε καταναγκαστικές στειρώσεις. Για όλες αυτές τις γυναίκες θα 
λέγαμε ότι οι εκτρώσεις είναι ουσιαστικά παράνομες.

Τελικά καταλαβαίνουμε ότι το αν το δικαίωμα στην έκτρωση είναι κερδισμένο, έχει 
να κάνει με το από ποια σκοπιά το κοιτάμε. Η πραγματικότητα των γυναικών της 
εργατικής τάξης είναι πολύ διαφο-
ρετική από εκείνη των αριστερών 
μεσοαστών. Επομένως όσες αφίσες 
και να κολλήσουν στις στάσεις του 
μετρό, όσα λάικς και να μαζέψει 
ένα ποστ υπέρ των αμβλώσεων, 
εμείς δεν πειθόμαστε ότι τα πράγ-
ματα βαίνουν προς το καλύτερο. 
Γι’αυτό και μιλάμε για ζητήματα 
όπως το δικαίωμα στην έκτρωση 
από τη μεριά μας, κοιτώντας καχύ-
ποπτα το κράτος και τους φίλους 
του, στηρίζοντας τις γυναίκες της 
τάξης μας.



Τέρμα τα ψέματα. Δεν έχει πλέον τσιγαράκι μαζί 
με την μπυρίτσα. Και στη δουλειά, άμα θέλουμε 
να κάνουμε ένα τσιγάρο για διάλλειμα θα πρέ-
πει να βγαίνουμε έξω σαν κυνηγημένοι. Γιατί 
σου λέει το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει. Λες 
και όλη η υπόλοιπη καθημερινότητά μας δεν 
έχει κινδύνους για τις ζωές μας. Ο στρατός δεν 
μπορεί να σκοτώσει; Οι συνθήκες εργασίες σε 
πολλές δουλειές; Αλλά για αυτά δεν υπάρχει 
θέμα. Γιατί όμως;

Ας πάμε λίγο στο παρελθόν και συγκεκριμέ-
να στη ναζιστική Γερμανία. Η πρώτη απαγόρευ-
ση του καπνίσματος εφαρμόστηκε εκεί, καθώς 
επίσης εκεί εφευρέθηκε η έννοια του «παθητι-
κού καπνιστή». Θα μου πεις πως γίνεται από 
τη μία το κράτος και τα αφεντικά να προετοιμά-
ζουν την εργατική τάξη για τον πόλεμο και το 
σφαγείο, αλλά από την άλλη να νοιάζονται μην 
πάθουν καρκίνο;

Το ζήτημα από τότε μέχρι τώρα είναι ο έλεγ-
χος και η διαχείριση της καθημερινότητάς μας. 
Το κράτος πέρα από την αστυνομία προσπαθεί 
με διάφορους τρόπους να ελέγχει τις ζωές μας. 
Ένας από αυτούς, έμμεσος αλλά πολύ αποτελε-
σματικός, είναι η προπαγάνδα για την «υγεία». 
Όλα αυτά τα πρότυπα υγιεινής διατροφής και 
καθημερινής άσκησης που λανσάρει το κράτος 
με τη βοήθεια της ιατρικής, είναι ακριβώς αυτό 
το πράγμα. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε γύρω 
μας όλους αυτούς που έχουν τα λεφτά και τον 
χρόνο να τρώνε βιολογικά προϊόντα και να 
τρέχουν κάθε μέρα πάνω κάτω. Ενώ παράλλη-
λα θεωρούν κατώτερους όσους δεν κάνουν το 
ίδιο.

Έτσι και η αντικαπνιστική εκστρατεία είναι 
κομμάτι αυτού του ελέγχου, όπου στόχος της 
είναι η δαιμονοποίηση του καπνίσματος. Η πα-
ρουσίαση των καπνιστών ως «εθισμένων» και 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΡΟΥΦΙΑΝΙΑ...
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ!
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΡΟΥΦΙΑΝΙΑ...
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«άρρωστων» είναι ένας από τους τρόπους για 
να δουλέψει όλο αυτό. Το μεγαλύτερο ενδια-
φέρον όμως, έχει όλη αυτή η προσπάθεια του 
κράτους να επιστρατεύσει όλους αυτούς που 
δε θα δίσταζαν να ρουφιανέψουν. Γιατί αυτοί 
προορίζονται να γίνουν οι επιτηρητές των υπο-
λοίπων, εκεί που τα μάτια της αστυνομίας δε 
βλέπουν. 

Όμως, όταν ο αριθμός 1142 εφαρμόστηκε 
για πρώτη φορά το 2010, μόλις το 10% των 
συνολικών κλήσεων, στο διάστημα του πρώτου 
μήνα εφαρμογής του, αφορούσαν καταγγελί-
ες για παραβάσεις του νόμου. Αντίστοιχα και 
τώρα, οι καταγγελίες αφορούν μόνο το 26% 
των κλήσεων. Μάλλον το κόλπο με το ρουφιά-
νεμα δεν πάει και τόσο καλά και τους παίρνουν 
τηλέφωνο για να τους δουλεύουν ψιλό γαζί.

Η αφίσα αυτή βγήκε όταν γίνονταν οι πρώτες προσπάθειες να συ-
γκροτηθεί το μαζικό κράτος πρόνοιας τη δεκαετία του 1930. Τι 
έπιασε το ελληνικό κράτος να ασχοληθεί με την υγεία των εργατών; 
Λίγο ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος που πλησίαζε, λίγο δύο δεκαετίες 
εμφύλιου ταξικού πολέμου χαμηλής έντασης στο εσωτερικό του, 
βοήθησαν κάπως. Οι μηχανισμοί πρόνοιας (εκπαίδευση, νοσοκο-
μεία, ασφάλιση, στεγαστική πολιτική και χωροταξία, νομοθεσία για 
τη πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, επιθεώρηση εργασίας κλπ) 
που άρχισαν να στήνονται με κρατική μέριμνα τότε, και που μας 
κάνουν παρέα ως σήμερα, σκόπευαν να διαμεσολαβήσουν την ερ-
γατική επίθεση, να σπάσουν τις εργατικές κοινότητες που υπήρχαν 
τότε, να κάνουν την ελληνική κοινωνία σταθερότερη και το ελληνι-
κό κράτος ισχυρότερο. Η κοινωνική ειρήνη έπρεπε να επιτευχθεί. 
Το κράτος πρόνοιας, παρά τα όσα λέγονται, δεν ήταν κάποιου 
είδους «εργατική κατάκτηση». Αντιθέτως, στήθηκε με κρατική πρω-
τοβουλία και ήταν κομμάτι της επίθεσης των αφεντικών εκείνα τα 
χρόνια. 

Όποιος/α ενδιαφέρεται περισσότερο για αυτά που λέμε για το 
κράτος πρόνοιας, μπορεί να κοιτάξει το άρθρο «Συνέντευξη με 
ένα βρυκόλακα: Η γέννηση του κράτους πρόνοιας ειπωμένη με 
λιγότερο σοβαρό τρόπο» στο antifasouth.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ ANTIFASOUTH.GR:

ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΝΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ



Το έχουμε παρατηρήσει όλοι κι όλες. Καθώς η 
καπιταλιστική κρίση παροξύνεται, η εκστρατεία κα-
τασυκοφάντησής μας όλο και εντείνεται. Μας λένε 
«βάνδαλους», «χούλιγκανς», «μπαχαλάκηδες», 
«αντικοινωνικούς», «τζαμπατζήδες» κι εννοούν ότι 
τα χίλια πρόσωπα της εργατικής τάξης είναι στο 
στόχαστρο της δημόσιας τάξης και των αφεντικών.
Κι όμως! Σε πείσμα των ΜΜΕ και των φίλων της 
αστυνομίας, η φυλή των αντικοινωνικών όλο και 
μεγαλώνει. Σε πάρκα, δρόμους, πλατείες και πέτα-
λα γνωριζόμαστε, συζητάμε, πληθαίνουμε. 

Δε μπορούν να μας σταματήσουν – δε θα μας 
σταματήσουν!

1. Can’t 
stop - 
won’t 
stop // 
antifa 
αραγμα
Antifa South  

Πάρκο Λάνς

Νέα Σμύρνη

Δεκέμβριος ‘19
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Η ατμόσφαιρα είχε γεμίσει από τις μουσικές που 
έβγαιναν από τα ηχεία, το σφύριγμα των σπρέι, τις 
μπάλες που σκάνε στο τσιμέντο. Αλλά η αλήθεια 
είναι ότι αυτό που κάναμε δεν ήταν ένα τουρνουά 
μπάσκετ ή μερικά γκραφίτι.

Ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Γιατί το Σάββατο το 
μεσημέρι το μπασκετάκι της Ευαγγελίστριας γέμισε 
με δικά μας παιδιά. Γέμισε με κορίτσια από την 
Καλλιθέα και αγόρια από τον Πειραιά· μαθητές 
από το Νέο Κόσμο και οπαδούς από το Φάληρο· 
γκραφιτάδες από τη Νέα Σμύρνη και τσακάλια 
από το Μπραχάμι· αντιφασίστριες και αντιφασί-
στες από όλες τις γειτονιές μας.

Και είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, εκτός από 
το να βάψουμε τοίχους και να παίξουμε μπάσκετ 
δηλώσαμε και ότι: Μας θέλουν χωρισμένους στα 
δυο, μα είμαστε ένα!

2. Antifa 
3 on 3
βαsket + 
graffiti 
session 

Antifa South  

Ευαγγελίστρια

Καλλιθέα

Δεκέμβριος ‘19



Μεσ’ στο σχολείο και έξω απ’ αυτό, σε τοίχους 
και ταρατσάκια. Μ’ ένα μαύρο σπρέι. Τα δικά μας 
παιδιά από το Νέο Κόσμο έβαψαν την υπογραφή 
μας και την έστειλαν στο μέηλ μας. Ήταν η πρώτη 
τους φορά. Γουστάραμε πολύ και περιμένουμε τη 
συνέχεια!

Ταμπέλες, καφάο, κολώνες. Τα τσακάλια από το 
Φάληρο τίγκαραν τη γειτονιά τους τ’ αυτοκόλλητα 
του antifa south. Και εκεί έχει δικά μας παιδιά.

3. σe oλα 
τα Νoτια 
eχει 
δικa μασ 
παιδιa
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4. νεα
κολλητα:
Στελνεισ
mail
παιρνεισ
stuff  
antifa.south@gmail.com

antifa    south

OI ∆ΡΟΜΟΙΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝantifasouth.gr | antifa.south@gmail.com   



Μέσα στις κερκίδες υπάρχουν δύο ειδών οπα-
δοί. Εμείς που έχουμε ταυτίσει τον οπαδισμό 
με την αφοσίωση, την αγάπη, την περηφάνια, 
την δεύτερη οικογένεια, τις δυνατές στιγμές, τη 
δημιουργικότητα, την παρέα, τις καταχρήσεις, 
την αλητεία, την εκπροσώπηση της γειτονιάς, 
το μίσος για την αστυνομία, τις δρομίσιες κό-
ντρες και την αδρεναλίνη. Και αυτοί που έχουν 
συνδέσει τον οπαδισμό με τα φράγκα, τα με-
ροκάματα, τα μαγαζιά τους, την ανέλιξη, την 
ρουφιανιά, τις δημόσιες σχέσεις, το παραγο-
ντιλίκι. Oι δεύτεροι αποδεικνύεται όλο και πιο 
έντονα ότι μπορούν να είναι πολύ παραγωγι-
κοί για τις διοικήσεις των ομάδων, για τα αφε-
ντικά της νύχτας και το παράνομο κεφάλαιο. 

Το τμήμα της Αθλητικής Βίας φτιάχτη-
κε με σκοπό να διαχειριστεί αυτές τις αντιθέ-
σεις. Από την ίδρυσή του σχεδόν μία δεκαετία 
πριν μέχρι και σήμερα, επεμβαίνει στο εσωτερι-
κό μας με σκοπό να πριμοδοτεί το ένα κομμάτι 
της κερκίδας και να καταστέλλει το άλλο. Το 

κράτος και τα αφεντικά γνωρίζουν ότι διάφο-
ρες από τις ικανότητες που αποκτούμε σαν 
οπαδοί μπορούν να γίνουν πολύ χρήσιμες αν 
μετατραπούμε σε υπάλληλους της μαφίας,  φα-
σιστόμουτρα και ρουφιάνους. Για παράδειγμα 
ο έλεγχος της γειτονιάς μπορεί να γίνει εύκολα 
έλεγχος των μαγαζιών μιας γειτονιάς. Ουσια-
στικά το τμήμα της Αθλητικής Βίας έχει ανα-
λάβει με κρατικό σχέδιο να βρει αυτούς που 
είναι πρόθυμοι να στελεχώσουν τη μαφία του 
ποδοσφαίρου, να τους προσφέρει ασυλία και 
να τους οργανώσει. Και από την άλλη να βρει 
όσους αποτελούν την πραγματική πολυεθνική 
νεολαία των γηπέδων, τους πραγματικούς ρο-
μαντικούς και ασυμβίβαστους οπαδούς, την 
εργατική τάξη της κερκίδας και να της επιτεθεί. 

Το τμήμα Αθλητικής Βίας αποτελείται 
από όλη την αφρόκρεμα της βρωμιάς: πρώην 
οπαδοί που ανελίχτηκαν και γίναν ασφαλίτες, 
επιφανείς σεκιουριτάδες, μπάτσοι που διαπλέ-
κονται με την νύχτα και τον πολιτικό κόσμο, 

ΓΗΠΕΔΌ ΜΑΦΙΑ ΚΑΙΓΗΠΕΔΌ ΜΑΦΙΑ ΚΑΙ
OΠΑΔΙΣΜΟΣ, ΜΑΦΙΑ
& ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
OΠΑΔΙΣΜΟΣ, ΜΑΦΙΑ
& ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Η πρόσφατη δολοφονία του Τόσκο Μποτζατζίτσκι, Βούλγαρου οπαδού της Botev Plovdiv, στην Θεσ-
σαλονίκη απέδειξε για άλλη μια φορά με τον πιο έντονο τρόπο διάφορα που όσοι τραβιόμαστε με τα 
γήπεδα γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, αλλά κανείς δεν μιλάει γι’αυτά. Η αποκάλυψη ότι ένας εκ των 
συλληφθέντων για την επίθεση στον Τόσκο είναι γιος της πρώην υποδιευθύντριας του τμήματος Αθλη-
τικής Βίας Θεσσαλονίκης έχει να μας δείξει πολλά για τη μαφία του ποδοσφαίρου και την ανάμιξη 
του κράτους και της αστυνομίας στο γήπεδο και τον οπαδισμό.
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μαφιοζοδικηγόροι και παράγοντες του πο-
δοσφαίρου. Οι ασφαλίτες του τμήματος δι-
ατηρούν σταθερά και απροκάλυπτα σχέσεις 
με οπαδούς-ρουφιάνους μέσα στις κερκίδες. 
Τους προσφέρουν ασυλία ή τους εκβιάζουν 
ή και τα δύο μαζί, τους προσφέρουν μεροκά-
ματο, κάνουνε μαζί τους όλων των ειδών τις 
βρωμοδουλειές και πάει λέγοντας.

Το τμήμα Αθλητικής Βίας είναι που 
προκαλεί με κρατικό σχέδιο την ολοένα και 
μεγαλύτερη αναβάθμιση της βίας στα γήπεδα. 
Όλοι όσοι πάμε γήπεδο γνωρίζουμε ότι αυτοί 
που δεν διστάζουν να κουβαλήσουν και να 
κάνουν τα χειρότερα έχουν με κάποιον τρόπο 
την ασυλία της διοίκησης και της αστυνομίας 
και ξέρουν ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
ξελασπώσουν. Όλοι ξέρουμε ότι όσοι μένουν 
αγνοί, χωρίς καβάτζες και χωρίς κονέ είναι 
αυτοί που καταλήγουν στα δικαστήρια. Παρά 
τις εξαγγελίες περί πάταξης της βίας, αυτοί 
που ανεβάζουν ολοένα και περισσότερο τον 

πήχη της βίας μέσα στις κοινότητές μας είναι 
πάντα γνωστοί στους εν λόγω ασφαλίτες και 
την βγάζουνε συνήθως στα πούπουλα.

Με λίγα λόγια, το τμήμα της Αθλητι-
κής Βίας ψάχνει στο ένα κομμάτι της κερ-
κίδας διαθέσιμα στελέχη για τη μαφία και 
ταυτόχρονα κανονίζει ώστε το άλλο κομμάτι 
της κερκίδας να μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο απ’ 
αυτό που είναι, να σπάσει απ’ το γήπεδο ή 
να καταλήξει στη φυλακή. Τέτοια σχέδια είναι 
που μετατρέπουν την κοινωνία που ζούμε σε 
μία κοινωνία μπράβων και φασιστών. Τέτοια 
σχέδια είναι ικανά να επιβάλλουν τον φόβο 
και τη σιωπή σε ολόκληρες πόλεις. Τέτοια σχέ-
δια είναι που προσανατολίζουν τις κοινωνικές 
σχέσεις προς την ηθική και τις πρακτικές της 
μαφίας. Τελικά τέτοια σχέδια είναι σχέδια επί-
θεσης στην εργατική τάξη.

Η «Ξανθιά» και ο γιόκας της,
ή αλλιώς το πάνω και το κάτω κομμάτι της μαφίας.
Ο Γιώργος Τσιρίδης, συλληφθέντας μετά την δολοφονία του Τόσκο, είναι ιδανικό 
παράδειγμα για να καταλάβουμε την διαδικασία που περιγράφουμε. Hooligan της 
ρουφιανιάς, σίστας και μακεδονομάχος, γιος της «ξανθιάς» πολύ γνωστής ασφαλίτισας 
του τμήματος Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης. Ο γιος έχει ξανασυλληφθεί στο παρελθόν 
στα δήθεν φασιστομπάχαλα στο σύνταγμα για το μακεδονικό. Η μάνα του στην κάτω φωτό 
εν ώρα εργασίας επιτηρεί οπαδούς του Αρη και του Παναθηναικού που ανταλλάσουν 
κασκόλ. Η ίδια τύπισσα στην δεξιά φωτό ποζάρει μαζί με γνωστό αρχιsecurita της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ.



Κάπως έτσι ξεκίνησε και η μανία με το βάψιμο των τρένων. Ήταν ο τρόπος το όνο-
μά σου να μαθευτεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της Νέας Υόρκης και μάλιστα με τον 
πιο εντυπωσιακό τρόπο. Γιατί όλοι γνώριζαν πως το να βάφεις τρένα θέλει δουλειά 
και έχει και το ρίσκο του: Έπρεπε να ψάξεις τον πιο τρελό και αθόρυβο τρόπο για 
να προσεγγίσεις μια σταθμευμένη αμαξοστοιχία. Έπρεπε να χτίσεις σχέσεις εμπι-
στοσύνης με τους υπόλοιπους graffitάδες της ομάδας σου και να είστε όλοι μαζί 
έτοιμοι να δεχτείτε τις συνέπειες των πράξεων σας, όσο σκληρές και αν είναι αυτές.
Όλόκληρο το κείμενο με φωτό και έξτρα υλικό στο antifasouth.gr

It's all about respect
UNDERGROUND ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ ΣΕ ΤΡΑΙΝΑ
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Ο Νίκολα Τόντι ήταν Βυρωνιώτης· Αλβανός· βοηθός υδραυλικού· 25 χρονών.

Πριν από ακριβώς δέκα χρόνια, η έλευση της κρίσης είχε αναγκάσει το ελληνικό 
κράτος να σκεφτεί ένα νέο μοντέλο αστυνόμευσης. Ο μισθός των 450 ευρώ δε χω-
νεύεται εύκολα χωρίς να φας μπάτσους στη μούρη. Έτσι ξεκίνησαν σχέδια όπως η 
εμφανής αστυνόμευση, η μηδενική ανοχή, οι μπάτσοι-ρόμποκοπ, η ομάδα ΔΙ.ΑΣ., 
όλα αυτά που συνηθίσαμε τα επόμενα χρόνια.

Το σχέδιο φυσικά είχε θύματα. Ο Ν. Τόντι ήταν περαστικός όταν η ελληνική αστυ-
νομία κυνηγώντας δύο ληστές αποφάσισε να μετατρέψει το κέντρο του Βύρωνα σε 
Φαρ Ουέστ μέρα-μεσημέρι. Ο Ν. Τόντι δέχθηκε εννιά σφαίρες στην πλάτη. Αμέσως 
μετά ο τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης μας είπε μέσες-άκρες ότι, προκειμένου να 
λειτουργεί το «έργο της αστυνομίας», καλά θα κάνουμε να συνηθίσουμε τέτοια 
περιστατικά.

Αυτό είναι που ονομάστηκε «αίσθημα ασφάλειας».

Βίντεο και περισσότερα για την υπόθεση του Νικολά Τόντι σύντομα 
στο antifasouth.gr!

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΙΣΘΗΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 




