
Τεύχος #1 - Φθινόπωρο 2022
Yolo και πόλεμος // Το «απελπισμένο» 
γράμμα ενός καθηγητή ΕΠΑΛ // «Δύ-
σκολος Χειμώνας» // Η παντοδυναμία 

του κρατικού λόγου // Ερωτήματα 
στα μυαλά των δεκαεξάχρονων στην 

Αγγλία του 1970

Το κράτος λέει «Δύσκολος Χειμώνας» 
και εννοεί προετοιμασία για πόλεμο!
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Το έντυπο αυτό που κρατάς στα χέρια σου συζητιέται, γράφεται, πληρώνεται και 
μοιράζεται από την αντιφασιστική ομάδα Antifa Downtown. 
Αν αυτά που διαβάζεις σου φαίνονται ενδιαφέροντα μπορείς να μας βρεις στέλνοντας 
mail εδώ: antifa.downtown@outlook.com
Για περισσότερο υλικό: antifadowntown.wordpress.com
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Editorial
Στο antifa Downtown συμμετέχουμε 

άνθρωποι από τις γειτονιές του κέ-
ντρου της πόλης που δεν γνωριστήκα-
με χθες, έχουμε μια ιστορία. Το Antifa 
Downtown δημιουργήθηκε από την ένω-
ση των ομάδων Antifa Centro και Antifa 
Patissia-Galatsi-Labrini. Και οι δύο αυ-
τές ομάδες συμμετείχαν στην κοινότητα 
Athens Antifa. Η κοινή κατανόηση των 
δυσκολιών που έρχονται, η αντίληψη μας 
γύρω από τον τρόπο οργάνωσης, οι κοι-
νές πολιτικές ιδέες και η πεποίθηση πως 
οι γειτονιές μας δε σηκώνουν «σύνορα» 
μας οδήγησε στην απόφαση να φτιάξουμε 
αυτή την ομάδα και να ενώσουμε τη συλ-
λογική μας εργασία. 

Ζούμε, αράζουμε, δουλεύουμε και κι-
νούμαστε στις γειτονιές της Αθήνας. 

Μισούμε τα αφεντικά, τους μπάτσους και 
το κράτος και μέσα από αυτό το μίσος μας 
προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε τον 
κόσμο από κοινού. Να χτίζουμε όλες και 
όλοι μαζί μια κοινή αντίληψη γι’ αυτά που 
συμβαίνουν στις ζωές μας, μακριά από 
κάθε λογής μεσολαβήσεις. Από το Γαλά-
τσι μέχρι τους Αμπελόκηπους και από τα 

Πατήσια έως την Κυψέλη και τη Λαμπρινή 
κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για 
να μην αφήσουμε ρουφιάνους και φασί-
στες να δρουν ανενόχλητοι. Οι σταθερές 
συζητήσεις, το σβήσιμο-βάψιμο, η κίνησή 
μας στις γειτονιές είναι αυτά που μας βοη-
θούν να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. 

Γράφουμε σε αυτό το έντυπο, γι’ αυτά 
που συζητάμε. Για παράδειγμα, τι δι-

άολο έχουν πάθει όλοι και θέλουν να 
βάλουν εισαγγελείς, μπάτσους και κοι-
νωνικούς λειτουργούς στα σχολεία μας, 
γιατί όλοι μιλάνε για ένα αφεντικό- ντα-
βατζή από τον Κολωνό την ίδια ώρα που 
η λέξη YOLO βγαίνει από τα στόματά μας. 
Αναγνωρίζουμε, πίσω από προβλήματα 
της καθημερινότητας, όπως τα αυξημένα 
ενοίκια ή τον τρελαμένο λογαριασμό της 
ΔΕΗ, τις κρατικές πολιτικές και όχι την κα-
κιά μας τη μοίρα. 

To antifa downtown ειναι κομμάτι της κοινότητας Athens Antifa. 
Οι γειτονιές που δραστηριοποιούμαστε είναι τα Πατήσια, η Κυψέλη, 
το Γαλάτσι, η Λαμπρινή, το Γκύζη, οι Αμπελόκηποι και το Πολύγω-
νο. Στα νότια θα βρείτε το antifa south, στα βόρεια το antifa north, 
στα δυτικά το antifa west side και στα ανατολικά το antifa east.

Περισσότερα για την κοινότητα athens antifa θα βρείτε στο:
autonomeantifa.gr

Τα δισεκατομμύρια επενδύσεων που το κράτος κατεύθυνε 

προς την αγορά ακινήτων. Η διαρκής κρατική προσπάθεια 

αύξησης του τουρισμού και το μοίρασμα των εσόδων στους 

ιδιοκτήτες μέσω airbnb. Τα κίνητρα στη μεσαία τάξη να δημι-

ουργεί συνεχώς νέες ζώνες κατανάλωσης στις γειτονιές. Οι 

αναπλάσεις του δημόσιου χώρου και η μετατροπή της πόλης 

σε ένα απέραντο εργοτάξιο από το κατασκευαστικό κεφά-

λαιο με κρατική χρηματοδότηση. Θα έπρεπε πλέον να είναι 

προφανές – τα ενοίκια ανέβασαν οι πολιτικές του ελληνικού 

κράτους για την διαχείριση της κρίσης του και όχι «το airbnb 

και οι κινέζοι» όπως υποστήριζε η κυρίαρχη αφήγηση.

H αγορά ακινήτων στα πρώτα χρόνια της κρίσης δεν περνού-

σε τις καλύτερες μέρες της. Οι τράπεζες φορτωμένες με κόκ-

κινα δάνεια είχαν κόψει τον δανεισμό γύρω από τη στέγαση. 

Ο κλάδος της οικοδομής, μετά τα χρυσά χρόνια των αρχών 

του 2000, είχε σχεδόν παγώσει. Οι αξίες των ακινήτων έπε-

φταν προς μεγάλη απογοήτευση μικρών και μεγάλων ιδιο-

κτητών. Κι όμως οι κρατικές πολιτικές για τη διάσωση της 

οικονομίας και των τραπεζών μαζί με τις επιθετικές εργατι-

κές πολιτικές κατάφεραν, μεταξύ άλλων, να αναθερμάνουν 

την αγορά ακινήτων. Δίπλα στους πετσοκομμένους μισθούς 

μας έχει προστεθεί η αύξηση των ενοικίων σε δυσθεώρητα 

ύψη. Παράλληλα δίπλα στους μηχανισμούς δημόσιας τάξης 

που επιτίθενται οργανωμένα στην εργατική τάξη έχει προ-

στεθεί ο πιο πιστός σύμμαχος του κράτους: οι ιδιοκτήτες και 

η μεσαία τάξη.

Δεν συμμετέχουν όμως στο ξεζούμισμα της εργατικής τά-

ξης μόνο μέσω των ενοικίων. Εδώ και χρόνια, κράτος και 

μεσαία τάξη έχουν βαλθεί να μεταμορφώσουν τις γειτονιές 

μας, φτιάχνοντας μια πόλη που η εργατική τάξη δεν χωράει 

πουθενά. Πλατείες και πάρκα δέχονται επιθετικές αναπλά-

σεις και επιτηρούνται ασφυκτικά. Ορδές χίπστερς συρρέουν 

σε κάθε νέα ζώνη κατανάλωσης που στήνεται, εκτοπίζοντας 

όσους δεν πληρούν τα ταξικά κριτήρια. Έργα του μετρό και 

δημόσια έργα δημιουργούν μικρά λοκντάουν στο δημόσιο 

χώρο. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις για τη μεσαία τάξη σε κάθε 

γωνιά του μικροεπιπέδου των γειτονιών φιλοδοξούν να είναι 

η μόνη κυρίαρχη και αποδεκτή κουλτούρα στο δημόσιο χώρο.

Μας λένε ότι έρχεται ένας «δύσκολος χειμώνας», λες και οι 

προηγούμενοι ήταν εύκολοι. Το κράτος και οι σύμμαχοί του 

θα απαιτήσουν κι άλλες θυσίες από εμάς. Και σίγουρα δεν θα 

τους μπει κανένα φρένο όσο καθόμαστε και τους κοιτάμε με 

το στόμα ανοιχτό και τα χέρια σταυρωμένα.

Ακόμα αναρωτιέστε 
ποιος ανέβασε τα νοίκια;

(το ελληνικό κράτος, φυσικά)
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Όλο και μεγαλύτερο μέρος του μι-

σθού καταλήγει στο νοίκι, στην ενέρ-

γεια και στους λογαριασμούς. Άρα 

καταναλώνουμε όλο και λιγότερο 

αυτά που το κράτος δεν θέλει να κα-

ταναλώνουμε. Ρύθμιση κατανάλωσης 

με κρατική παρέμβαση δηλαδή.

Η δυσκολία ανεύρεσης κατοικίας 

συνεπάγεται αναγκαστική συγκα-

τοίκηση με τους γονείς, ακόμα κι αν 

είσαι 30+. Πάρτε ακόμα λίγο έλεγχο 

δηλαδή. Αυτοί που έχουν το σπίτι δεν 

κάνουν και κουμάντο;

Μεγαλύτερα νοίκια σημαίνει πιο πολ-

λά λεφτά στους ιδιοκτήτες. Δηλαδή 

οι κρατικές πολιτικές αύξησης των 

ενοικίων επωφελούν άμεσα τη με-

σαία τάξη.

Η ΚΡΙΣΗ Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ

antifa.downtown@outlook.com

Το ελληνικό κράτος μαζί με τους ειδικούς 
του έχει βαλθεί να μας πείσει πως ό,τι 
γίνεται είναι για το καλό μας και πως όλα 
έχουν μια αντικειμενική και επιστημονική 
εξήγηση. Από την άλλη, εμείς λέμε πως ο 
κρατικός λόγος θα είναι πάντα εναντίον μας 
και πως το στοίχημα είναι να αρχίσουμε να 
μιλάμε για την τάξη μας αυτόνομα. Ένας από 
τους τρόπους που έχουμε επιλέξει να το 
κάνουμε είναι με το να κολλάμε αφίσες.



Οι γλώσσες και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινό-
τητά μας είναι ένα ζωντανό πράγμα και όχι μια προδιαγεγραμμένη 
λίστα από λέξεις σε ένα λεξικό. Οι λέξεις είναι προϊόντα της επο-
χής μας όπως προϊόντα της εποχής μας είμαστε εμείς οι ίδιοι αλλά 
και οι σχέσεις μας. Σκεφτείτε για παράδειγμα πόσο άγνωστες και 
ακατανόητες για κάποιες ηλικίες είναι οι λέξεις: «cringe», «λεγκέ-
νης», «τσέοι», «vari-kari» αλλά και ταυτόχρονα πόσο οικείες σε 
εμάς που ζούμε και κυκλοφορούμε στις γειτονιές της εργατικής 
τάξης.

Όλοι έχουμε ακούσει την λεξη YOLO. To YOLO λοιπόν, άρχισε να 
γίνεται δημοφιλές περίπου πριν 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια, επίσης, 
αυτό που ξεκίνησε σαν διαδικασία και επηρέαζε τις ζωές όλων 
μας ήταν το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης. Μια διαδικασία 
που συνεχίζει μέχρι και σήμερα και έχει ως αποτέλεσμα να τρώμε 

Τι σχέση 
έχει
η λέξη YOLO
με τον πόλεμο;

το ένα πακέτο πίσω από τ’ άλλο. Μια διαδικασία που έχει φτάσει 
σε σημείο οι ειδικοί και οι ρουφιάνοι να μιλάνε στα κανάλια και να 
μας προετοιμάζουν για το ενδεχόμενο ενός πολέμου. Πράγματι, 
ένα μότο σαν το YOLO που στην ουσία του σημαίνει: «Τίποτα δεν 
έχει σημασία - Καμία εμπιστοσύνη στο μέλλον - Κάνε ό,τι κάνεις 
στο παρόν» είναι μια ταιριαστή λέξη για την εποχή μας. Είναι ται-
ριαστή γιατί εκφράζει ακριβώς τον ψυχοσυναισθηματικό κόσμο 
της εποχής μας. Και αυτό γιατί τα κράτη και τα αφεντικά έχουν 
φροντίσει το μέλλον να φαντάζει αβέβαιο, να μην μπορείς να κά-
νεις πλάνα για τη ζωή σου σε συνδυασμό με τον φόβο ότι όλα θα 
γίνουν ακόμα χειρότερα. Είναι αυτή η ψυχοσυναισθηματική κατά-
σταση που μπορεί να κάνει αποδεκτή ακόμη την πιο τρομακτική 
εντολή παράνοιας και φρίκης. Την εντολή του πολέμου.

Πέρα από τα παραπάνω όμως, το YOLO υποδεικνύει και κάτι ακό-
μα: Την υποτίμηση προς την πολιτική, την υποτίμηση για οποια-
δήποτε συλλογική έκφραση και οργάνωση της εργατικής τάξης. 
Υποδηλώνει ότι «βγάλτα πέρα μόνος σου, εσύ και η μοναξιά σου».

Το YOLO γεννήθηκε στην κρίση, έλα μου όμως που παράλληλα 
μια ακόμη λέξη έχει εμφανιστεί και κυριαρχεί στα σχολεία, στις 
πλατείες, στους τοίχους και στις γειτονιές. Και αυτή η λέξη είναι το 
«ANTIFA». Μια λέξη αντίθετη ακριβώς με τη λέξη YOLO. Και αυτό 
γιατί antifa σημαίνει: «Καμία εμπιστοσύνη στο κράτος και στους 
ειδικούς του», «Φουλ σημασία στην ταξική μας μνήμη».

Λέξεις και ξόρκια...
Στα αγγλικά η λέξη «spell» σημαίνει ξόρκι αλλά ταυτόχρονα σημαίνει και 
συλλαβίζω. Κι όμως αυτή η ταυτόχρονη σημασία δεν είναι τυχαία. Οι λέξεις 
λειτουργούν σαν ξόρκια γιατί έχουν την δύναμη να κάνουν τα μυαλά μας να 
δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Σκεφτείτε μόνο, ενώ δύο χρόνια τώρα οι ειδι-
κοί του κράτους μας έλεγαν να μη χαθεί καμιά ανθρώπινη ζωή τώρα οι ίδιοι 
ειδικοί μας ψήνουν με την ιδέα του πολέμου. Μαγικό ε;



Φούρια που έχει πιάσει το κράτος με τα ΕΠΑΛ ε; Δύο χρόνια τώρα 
έχει βαλθεί να μας πείσει ότι τα κατ’ εξοχήν σχολεία της εργατικής 
τάξης είναι κάποιου είδους φωλιές εγκληματικότητας. Πρόσφατα 
μάλιστα σε διάφορα συριζέικα ρουφιανοσάιτ κυκλοφόρησε δακρύ-
βρεχτο κείμενο καθηγητή ΕΠΑΛ ο οποίος παραιτείται από τη θέση 
του, επειδή δεν αντέχει άλλο τα εγκληματικά στοιχεία που του κάνουν 
τη ζωή δύσκολη στο σχολείο. Ένα κείμενο που συμπυκνώνει όλο τον 
κρατικό λόγο ενάντια στην εργατική νεολαία των ΕΠΑΛ σε βαθμό 
που θα μπορούσε να έχει γραφτεί από το ίδιο το υπουργείο δημόσιας 
τάξης. Πάμε να δούμε κάποια highlights: 

Το κάπνισμα είναι ελεύθερο σε όλο το προαύλιο χώρο ενώ κάποιοι 
καπνίζουν και μέσα στις τάξεις. Πολλοί ανήλικοι μαθητές έρχονται με 
τα ΙΧ τους, πέρσι υπήρξε θανατηφόρο ατύχημα όταν ανατράπηκε ΙΧ με 
μαθητές, ένας δεν πρόλαβε να βγει και κάηκε ζωντανός, δεν διαπίστω-
σα κανέναν έλεγχο από την τροχαία έξω από το σχολείο. Καμιά φορά, 
ανάλογα το κέφι, μπορεί να βάλει κάποιος τραπ στα ηχεία του αυτοκινήτου 
του, δονώντας το σχολείο.

Ντουμάνια παντού, τροχαίες παραβάσεις, τροχόμπατσοι που αδιαφο-
ρούν, εγκληματική μουσική τραπ που δονεί το σχολείο και χολιγου-
ντιανοί θάνατοι σε φλεγόμενα αμάξια συνθέτουν την εικόνα της σύγ-
χρονης σχολικής δυστοπίας. Πού είναι η πολιτεία να μοιράσει τσίχλες 
νικοτίνης, να προωθήσει ηλεκτρικά πατίνια, να μάθει στα παιδιά να 
ακούνε σοβαρό ραπ και όχι ασόβαρο-σεξιστικό-σκρρρ-πάου-τραπ;;;

Σε κάποια φάση που ρώτησα που βρίσκεται η μοναδική μαθήτρια του 
τμήματος και γιατί είναι μόνο αγόρια εδώ, μου είπαν «τη βιάσαμε όλοι μαζί 
στις τουαλέτες και ψόφησε»...
...ήρθαν στο δια ταύτα: «εδώ μάθημα δε κάνεις. Δε κάνει κανείς. Θα μας 
βάλεις όλους ένα 12 όπως όλοι και άντε..», «όχι 12 ρε 16», «20 να μας 
βάλει»...

Αχαλίνωτοι αρσενικοί βιάζουν στις τουαλέτες. Τραμπούκοι εκβιάζουν 
για έναν βαθμό. Το κουράγιο του φουκαρά του καθηγητή αρχίζει να 
εξαντλείται. Επιστρατεύει όλη του την ευρηματικότητα και προτείνει 
ριζοσπαστικά αιτήματα:

δημιουργία μιας παιδαγωγικής επιτροπής που, παρουσία εισαγγελέα, να 
ελέγξει δειγματοληπτικά, το γνωστικό επίπεδο των μαθητών του ΕΠΑΛ 
στα εξής στοιχειώδη: Ανάγνωση και κατανόηση απλού κειμένου. Απλές 
πράξεις με τριψήφιους αριθμούς, και πρόσθεση - πολλαπλασιασμό 
κλασμάτων αλλά χωρίς τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Να ανοιχτούν οι 
φάκελοι με τα διαγωνίσματα και τις εξετάσεις τους από το Γυμνάσιο για να 
μη πω από το δημοτικό.

Τι φλωριές είναι αυτές θα πούμε εμείς! Ο εισαγγελέας να διατάζει 
άμεση προφυλάκιση όποιου δεν ξέρει να διαβάζει. Όποιος δεν μπορεί 
να κάνει 345 επί 123 να τρώει γκλομπιές στο κεφάλι από τσέους για να 
μη μπορεί να προφέρει 1312. Τα «σκέφτομαι και γράφω» του δημοτι-
κού που ήταν κάτω από τη βάση να γράφονται στο ποινικό μητρώο. 

Πέρα απ’ την πλάκα πάντως, ο καθηγητής και οι προϊστάμενοί του στα 
υπουργεία έχουν βαλθεί με σχέδιο να μας λένε εγκληματίες όλη μέρα 
για να μας κάνουν μετά οι μπάτσοι ό,τι θέλουν. Γιατί μας προορίζουν 
για σκατοδουλειές με σκατά λεφτά και σκατά ζωή. Γιατί θέλουν να 
τους πούμε κι ευχαριστώ. Καλά για μαλάκες ψάχνουν;

Το 
«απελπισμένο» 
γράμμα ενός 
καθηγητή 
επάλ...



Δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουμε από παντού το μήνυμα ότι 
οι μέρες που έρχονται θα είναι δύσκολες. Εδώ και πάνω από δέκα 
χρόνια έχουμε μάθει να ζούμε με τον μισθό μας να τελειώνει στη 
μέση του μήνα. Έχουμε μάθει να την παλεύουμε ενώ το κράτος και 
τα αφεντικά, μας την πέφτουνε όπως και όπου μπορούνε, παριστά-
νοντας ότι για όλα φταίει κάποιος άλλος. Τα μνημόνια και οι Γερμανοί 
παλιότερα, ο κορωνοϊός, ο Πούτιν και o πληθωρισμός σήμερα. Και 
ενώ ορδές από ηλίθιους και ρουφιάνους είναι έτοιμοι να πιστέψουν 

οτιδήποτε τους πει το κρατικό χωνί, εμείς δεν ψηνόμαστε με τίποτα 
απ’ όσα μας ξεφουρνίζουν.

Είναι αλήθεια βέβαια ότι η εποχή που μας έλαχε να είμαστε επιβά-
τες αυτού του πλανήτη στα νότια των βαλκανίων δεν είναι και η πιο 
ευχάριστη. Η πλανητική καπιταλιστική κρίση καλπάζει, πράγμα που 
πάει να πει ότι πολλοί και πολλές, παντού στον δυτικό κόσμο, περ-
νάνε τα ίδια ζόρια με μας. Επιπλέον, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, 
έγινε φανερό, ότι αυτό που συμβαίνει είναι μια παγκόσμια σύγκρουση 
μεταξύ κρατών στην οποία συμμετέχει με τον δικό του τρόπο και το 
ελληνικό κράτος. Γι’ αυτόν τον λόγο ούτε μια μέρα δεν περνάει, κατά 
την οποία τα ΜΜΕ να μην μας εξοικειώνουν με τις νέες θυσίες που 
πρέπει να κάνουμε «για το καλό της πατρίδας»: λιγότερα ψώνια στο 
σούπερ μάρκετ, λιγότερο ρεύμα στο σπίτι, λιγότερη βενζίνη στο μηχα-
νάκι, λιγότερη ζωή για όλους...
 
Το γεγονός ότι τα κράτη πλακώνονται με λύσσα μεταξύ τους, συσκοτί-
ζεται με κάθε τρόπο. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι λίγοι αυτοί που παραδέ-
χονται ανοιχτά ότι αυτό που ζούμε είναι μια «πολεμική οικονομία» και 
αυτό που συμβαίνει είναι «παγκόσμιος πόλεμος». Μια οικονομία και 
μια κοινωνία που αλλάζουν βίαια με απώτερο σκοπό την συμμετοχή 
του ελληνικού κράτους στον παγκόσμιο πόλεμο. Μια οικονομία και 
μια κοινωνία που πρέπει να ελέγχονται σε όλες τις πτυχές τους από 
το κράτος. Αυτή είναι, νομίζουμε, η πηγή όλων αυτών που βιώνουμε 
το τελευταίο διάστημα. Κι αν αναλογιστούμε αυτές τις επιδιώξεις του 
ελληνικού κράτους, όλα τα μυστήρια, οι παράνοιες και η προπαγάνδα 
που μας σερβίρουν τα τελευταία χρόνια ξεδιαλύνονται.

Απέναντι σε όλα αυτά, πρέπει να ανασύρουμε από την μνήμη μας τις 
απαντήσεις που δώσαμε την εποχή της καραντίνας. Η απειθαρχία 
είναι μια καλή αρχή. Αλλά είναι περισσότερο επιτακτικό από ποτέ να 
αντιληφθούμε ότι εμείς ούτε θέλουμε ούτε μπορούμε να χωρέσουμε 
στα φασιστικά κρατικά σχέδια. Η οργάνωση είναι πάντα το σημαντικό-
τερο βήμα.

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 ΧΩΡΙΣ ΛΕΦΤΑ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
 ΧΩΡΙΣ ΛΕΦΤΑ

1. Για παράδειγμα δείτε «Πολεμική οικονομία», Ναυτεμπορική, 12/9/2022.



TOGETHER 
WE STAND!

Γαλάτσι, 10/2022
Antifa διαδήλωση στόμα με στόμα στο Γαλάτσι

Μαρούσι, 10/2022
Open Mics στο Μαρούσι από το Antifa North

«Στη μέση του μήνα τελειώνουν τα λεφτά, θέλουνε θυσίες θα μας βρουν 
μπροστά.» Ήταν Σάββατο μεσημέρι όταν ακουγόταν στους δρόμους της Λα-
μπρινής και του Γαλατσίου το συγκεκριμένο σύνθημα καθώς διαδηλώνα-
με. Το καλοκαίρι είχε τελειώσει και είχε ξεκινήσει ήδη ένας βομβαρδισμός 
προειδοποιήσεων από παντού πως ο χειμώνας που θα ακολουθήσει θα 
είναι ο πιο δύσκολος μετά το 1942! Οι κρατικές εξηγήσεις για τον δύσκολο 
χειμώνα παρουσίασαν αιτίες από τον Πούτιν που είναι τρελός μέχρι την 
κλιματική αλλαγή... Μπούρδες που προκαλούν φόβο και δείχνουν ως μόνο 
σωτήρα το κράτος. Η ανάγκη να μιλάμε μόνοι μας, αυτόνομα, για ό,τι μας 
συμβαίνει μας ωθεί στο να συντονίζουμε τα μυαλά μας και να οργανω-
νόμαστε στο δρόμο. Έτσι, πριν τη διαδήλωση συζητήσαμε, τυπώσαμε και 
κολλήσαμε μια αφίσα, γράψαμε και μοιράσαμε μια προκήρυξη με σκοπό 
τα λόγια μας να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε πολλές γειτονιές της 
Αθήνας. Έτσι, λοιπόν, συναντηθήκαμε και βγήκαμε στον δρόμο όλοι μαζί, 
γιατί αυτός είναι ένας τρόπος για να την παλεύουμε, να βγάζουμε νόημα σε 
αυτούς τους καιρούς.

Βρεθήκαμε εκεί και αντιγράφουμε από το antifanorth.net:
Θα το λέμε ξανά και ξανά. Οι γειτονιές μας είναι ζωντανές και το φωνάζουν με 
κάθε ευκαιρία. Σε πείσμα των κρατικών ρουφιάνων προσπαθούμε να βρί-
σκουμε τρόπους να μοιραζόμαστε τα ζόρια μας. Να βλέπουμε τα κοινά μας στο 
μίσος μας για τις εξακριβώσεις και την πίεση των αφεντικών ή των καθηγητών 
μας. Και να κάνουμε πράγματα για αυτό. Πρώτα και κύρια να ψάχνουμε να 
βρούμε τους δικούς μας στις γειτονιές μας και μετά να εμπιστευτούμε η μία 
τον άλλο. Να οργανώσουμε την απειθαρχία μας και να αναγνωρίσουμε τους 
εχθρούς μας στους ρατσιστές γείτονες, τους μπάτσους, τους δημάρχους και τα 
αφεντικά μας. Στο Μαρούσι ένα βράδυ πριν μερικές Παρασκευές κάτι τέτοιο 
μικρό κάναμε. Βγάλαμε τις κουλτούρες μας στα μικρόφωνα. Αλλά ακόμα πε-
ρισσότερο βρεθήκαμε εκεί έξω με τους δικούς μας και χτίσαμε λίγο ακόμα την 
εμπιστοσύνη μεταξύ μας, που τόσο τρομάζει τους ρουφιάνους.



«Δεν ξέρουμε 
και πολλά για τον 
κόσμο, έτσι δεν είναι;»

Το απόσπασμα της διπλανής σελίδας είναι από το μυθιστόρημα του 
Jonathan Coe, «Η λέσχη των τιποτένιων». Το θέμα του βιβλίου είναι η 
δεκαετία του 1970 στην Αγγλία με πρωταγωνιστές κάτι δεκαεξάχρο-
νους μαθητές. Όπως θα παρατηρήσατε, τα ζητήματα που απασχολούν 
τους δύο εφήβους στο διάλογό τους είναι ίδια με αυτά της επικαιρό-
τητας σήμερα. Δηλαδή: Πόλεμος, πολιτικά σκάνδαλα, τρομοκρατία, 
ακρίβεια και ενέργεια.

Κι όμως, το ελληνικό κράτος με τα media και την συνεργασία όλου του 
πολιτικού του συστήματος θέλει να μας πείσει ότι οι λεγόμενες κρίσεις 
της τελευταίας δεκαετίας («κλιματική», «ανθρωπιστική», «υγειονομι-
κή», «επισιτιστική», «ενεργειακή», «τα ελληνοτουρκικά») δεν έχουν να 
κάνουν με την εκμετάλλευση και την υποτίμηση της εργασίας μας, την 
πειθάρχηση και την συκοφάντηση της εργατικής τάξης. Θέλουν να μας 
πείσουν ότι όλα αυτά που ζούμε δεν είναι πολιτικές που έχουν να κά-
νουν με τον καπιταλισμό, την κρίση του και το συμφέρον των ντόπιων 
αφεντικών.

Κι ο τρόπος που τα αφεντικά καταφέρνουν να μας συμπεριφέρονται 
σαν βλάκες πατάει πάνω στην αδυναμία μας να έχουμε συλλογική 
μνήμη. Να θυμόμαστε, με τον ίδιο τρόπο, ποιο είναι το συμφέρον της 
τάξης μας. Γιατί όσο δεν καταφέρνουμε να φτιάχνουμε και να δια-
τηρούμε την ταξική μας μνήμη, τόσο πιο εύκολα τα αφεντικά θα μας 
παίζουν μπάλα. Τόσο πιο εύκολα η ατάκα «Δεν ξέρουμε και πολλά για 
τον κόσμο, έτσι δεν είναι;» θα ξεστομίζεται.



Πλημμύρα ειδήσεων και «αποκαλύψεων» συνταράσσουν την 
«κοινή γνώμη» όλο και συχνότερα. Το ποια είδηση βέβαια θα γίνει 
viral, και με ποιους όρους, δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι μια πολιτική 
απόφαση παρμένη σε κάποιο υπουργείο και πάει πακέτο με μια 
σειρά από πολιτικές. Μία από αυτές τις πολιτικές για παράδειγμα 
είναι το οργανωμένο βρίσιμο στην εργατική τάξη, το οποίο ακο-
λουθεί η ακόμα πιο οργανωμένη αγνή κρατική βία στα τομάρια 
μας, που πάει πακέτο με εποχές κρίσης σαν κι αυτές που ζούμε. 
Μέσα από τις ειδήσεις για παιδοκτονίες, γυναικοκτονίες, παραβα-
τικούς νεολαίους και βιασμούς, ανηλίκων ή μη, το κράτος στέλνει 
μηνύματα τρόμου στην τάξη μας. Ενώ παράλληλα φτιάχνει χρήσι-
μα εργαλεία για την πειθαρχία μας σε καιρούς κρίσης.

Στην περίπτωση για παράδειγμα του Κολωνού, ερωτήματα του 
στυλ: «Είναι ψυχικά άρρωστος ο παιδοβιαστής; Είναι ένοχη η μάνα 
της μικρής; Οι κοινωνικοί λειτουργοί που ήταν;», δεν είναι καθόλου 
τυχαία. Είναι ακριβώς τέτοια ώστε να σηκώνουν μόνο τις απαντή-
σεις που θέλει το κράτος. Απαντήσεις που στοχοποιούν τα σπίτια 
της εργατικής τάξης σαν χώρους ανομίας, που παρουσιάζουν τις 
μανάδες μας σαν τέρατα, που δείχνουν τις ζωές μας σαν εγκλημα-
τικές. Κι αυτά είναι χρήσιμα πράγματα για τα αφεντικά σε εποχές 
κρίσης.
 
Για να ξεφύγουμε λοιπόν από τις κρατικές αλήθειες και να δούμε 
τις δικές μας που είναι και οι πραγματικές αυτού του κόσμου, δεν 
απαντάμε σε στημένες ερωτήσεις. Κάνουμε τις δικές μας.

Γιατί το αφεντικό της καταναγκαστικής πορνείας παρουσιάζεται 
σαν «παιδοβιαστής» και όχι σαν αυτό που πραγματικά είναι; Το 

να εμφανίζεται σαν μεμονωμένη περίπτωση ψυχικά αρρώστου 
μήπως τραβάει τα βλέμματά μας μακριά από την καταναγκαστική 
πορνεία σαν καπιταλιστική επιχείρηση με τα αφεντικά της, τις σχέ-
σεις της με το κράτος και την αστυνομία; Πόσο κρατικά χρήσιμος 
είναι ο εξευτελισμός και η στοχοποίηση της φιγούρας της μάνας 
της εργατικής τάξης; Βοηθάει αυτό στην ολοένα και αυξανόμενη 
αστυνομική της διαχείριση; Η διασπορά κρατικού τρόμου καθιστά 
την γυναικεία εργασία όλο και πιο υποτιμημένη; Οι φωνές για 
παραπάνω ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς ανοίγουν 
ακόμα περισσότερο τα σπίτια μας στους μπάτσους και στην κρατική 
επιτήρηση;

Ξέρουμε. Ο κρατικός λόγος είναι παντοδύναμος. Όμως αν θέλου-
με απαντήσεις για το τι σκατά συμβαίνει στις ζωές μας και γιατί 
μας έχει πάρει ο διάολος καλό θα είναι να μην απαντάμε σε λάθος 
ερωτήσεις, ακόμα κι αν είναι viral. 

Αν θέλουμε απαντήσεις 
πρέπει να κάνουμε τις 

σωστές ερωτήσεις.

Τι πιο χρήσιμο για τα αφεντικά σε καιρούς κρίσης να μας εκπαιδεύουν 
σε μια λογική ντροπής. Αφού μας είπαν ότι αποτελούμε πρόβλημα στις 

γειτονιές μας, μας λένε επίσης τι να λέμε αλλά και τι να νοιώθουμε. 
Γιατί πολύ απλά με την ατάκα «θα πούμε ότι είμαστε από άλλη γειτο-

νιά» εννοούν και ζητάνε να λέμε «δεν είμαστε εργατική τάξη».
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Συμπλήρωσε τον στίχο για να δεις 
σε ποιες περιοχές θα μας βρεις

1. Dj The Boy - Hatemost (Boy πες τους): Για κάθε πάρκο στο ... και κάθε αδερφό μου
2. Εθισμός (Shusi bars): Φτάνω ..., οι δικοί μου με ρωτάνε αν αξίζει
3. 6aria (Αρρωστημένο): Είναι Γαλάτσι ... και τα υπόλοιπα γνωστά
4. Βήταπεις (Αφού μπορώ): Τόσο εύκολα, όσο θα σε τρώγαμε στη ...
5. Dani Gambino: Οι καρδιές μας μες το κρύο, βόλτα στην ...
6. Κανών: Είναι η έδρα το σπίτι, το μέρος που ζώ, ... city το εκπροσωπώ
7. Νέγρος του Μοριά feat M.K. (Κάπως αλλιώς vol7): Έμαθα και στο Παγκράτι ιστορικά, 
σα την ... ζούνε άτομα πολλά


