
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ
  Η 4η αγωνιστική του Antifa League θα λάβει χώρα στην γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα, σε 
μια γειτονιά που αποτέλεσε κατά το παρελθόν πεδίο συσπείρωσης και οργάνωσης φασιστικών-
παρακρατικών συμμοριών, μια περιοχή που η Χρυσή Αυγή χρησιμοποίησε σαν προπύργιο αύξησης 
των ποσοστών της πάντα σε συνεργασία με το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σε μια γειτονιά που 
από τον Νοέμβρη του 2014, με την έναρξη της λειτουργίας του Αντιφασιστικού-Αντιεξουσιαστικού 
στεκιού Δίστομο, επιχειρήσαμε να οικοδομήσουμε μια αντιφασιστική ζώνη εντός του μητροπολιτικού 
πεδίου. Το Αντιφασιστικό-Αντιεξουσιαστικό στέκι Δίστομο ήρθε σαν συνέχεια τόσο των 
αντιφασιστικών αγώνων στην ευρύτερη περιοχή όσο και του μαχόμενου αντιφασιστικού κινήματος.
  Στα περίπου 4,5 χρόνια της παρουσίας μας, έχουμε πετύχει υπαρκτές υλικές και πολιτικές 
κατακτήσεις. Η οικοδόμηση της αντιφασιστικής ζώνης ήρθε σαν αποτέλεσμα ενός συνολικού 
πολιτικού σχεδιασμού που με αιχμή του την εδαφικοποίηση ενός μετωπικού-μαχητικού εγχειρήματος, 
κατόρθωσε να σχεδιάσει καλύτερα τους όρους της αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών και 
της ηγεμόνευσης του δικού μας σχεδίου έναντι των προσπαθειών του αντίπαλου φασιστικού- 
στρατοπέδου. Αυτό, ωστόσο, δεν θα μπορούσε να καταστεί δυνατό και πραγματοποιήσιμο, 
αν πρώτον, έστω και λίγο βυθιζόμασταν σε πολιτικές αντιλήψεις που θέλουν τον φασισμό  να 
μπορεί να απομονωθεί άϋλα, να εκδημοκρατιστεί, να απενεργοποιηθεί ή να καταδικαστεί από τον 
κρατικό μηχανισμό που παραδοσιακά θρέφει και ανασυγκροτεί την ανάπτυξή του. Και δεύτερον, 
αν αυτός ο συνολικός σχεδιασμός στερούταν πρακτικής πολυμορφίας, αν δεν επιχειρούσε ,στο 
βαθμό που επιτρέπουν οι δυνάμεις μας, να συνδεθεί με την τοπική γειτονιά και παράλληλα μέσα 
από δυναμικές ενέργειες να διατηρήσει την θέση του και να αποπειραθεί να την επεκτείνει.
    Η γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα θα  βρίσκεται πάντα υπό συνεχή πολιτική διεκδίκηση 
από τους φασίστες λόγω της πολυεθνικότητάς της, του κεντρικού της σημείου εντός της 
μητρόπολης αλλά και επειδή αποτέλεσε κατά το παρελθόν προπύργιο για την αύξηση των 
ποσοστών τους. Ειδικότερα, σε μια προεκλογική χρονιά όπως η φετινή, με τους φασίστες να 
προσπαθούν να κάνουν εμφανή την παρουσία τους σε γειτονιές, είναι σαφέστερη η ανάγκη για 
περιφρούρηση αυτής της αντιφασιστικής ζώνης. Εξαιτίας όλων των παραπάνω αλλά και λόγω 
της μικρής απόστασης από τα γραφεία της Τοπικής Οργάνωσης Αθήνας της Χρυσής Αυγής και 
της κομβικότητας του σημείου ως διαύλου επικοινωνίας με άλλες πολυεθνικές φτωχογειτονιές 
της μητρόπολης δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε βήμα πίσω. Άλλωστε τα κερδισμένα χιλιοστά 
γης μέσα στη μητρόπολη είναι σημεία απελευθερωμένα για το ίδιο το ανταγωνιστικό κίνημα.
    Σαν Δίστομο θεωρούμε ότι το ποδόσφαιρο στην πιο αγνή του μορφη ήταν και είναι ένα λαϊκό 
παιχνίδι, άλλωστε το ποδοσφαιρο και ο αθλητισμός έχουν μια μακρά πολιτική ιστορια, μια ιστορία 
μακριά από τις πολυεθνικές και τα φράγκα τους , μια ιστορία στις αλάνες, στις φτωχογειτονιές ,στις 
εξέδρες που, όπου τις έχασε το αντιφασιστικό κίνημα, δημιουργήθηκαν τέρατα. Γι αυτό όλοι , έλληνες 
και ξένοι , αντιφασίστες/ιες θα παίξουμε μπάλα στην μεγάλη αλάνα του Αγίου Παντελεήμονα.
  Ο αγώνας απέναντι στο φασισμό είναι καθημερινά στο προσκήνιο. Η συνδιοργάνωση 
της 4ης αγωνιστικής του Antifa League στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα έρχεται να 
συμπληρώσει την πολυμορφία των δράσεων και αποσκοπεί στη δημιουργία αναχώματος 
απέναντι στον φασισμό και περαιτέρω σύνδεσης με το ντόπιο πολυεθνικό προλεταριάτο.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΗ 2019 στις 12.00 συγκέντρωση στην πλατεία Βικτωρίας 
και πορεία προς τον  Άγιο Παντελεήμονα
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