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Antifa 
σημαίνει να 
βρεθούμε!

Είμαστε αγόρια και κο-
ρίτσια από τα Πατήσια, 
τη Λαμπρινή και το Γα-
λάτσι. Γράφουμε αφίσες 
και έντυπα, βάφουμε 
τοίχους, διαδηλώνουμε. 
Γιατί έτσι διεκδικούμε 
χώρο στις γειτονιές της 
Αθήνας. Και θέλουμε 
να γνωριστούμε με άλ-
λους και άλλες σαν κι 
εμάς, να συζητήσουμε 
τα ζόρια μας, να κάνου-
με πράγματα όλοι μαζί. 
Γιατί στους καιρούς που 
ζούμε ο ατομικός δρό-
μος είναι πολυτέλεια. 
Μόνο συλλογικά μπο-
ρούμε να την παλέψου-
με...

Όποιος/α θέλει να 
του δώσουμε αυτοκόλ-
λητα ή να γνωριστού-
με από κοντά μπορεί 
να στείλει mail εδώ: 
antifapatissia@gmail.
com

Τι ζόρι τραβάνε με τις πλατείες μας;

Τι πάθανε ξαφνικά όλοι και ασχολούνται με το τι συμ-
βαίνει στις πλατείες μας; Για ποιο λόγο τα μίντια ανακαλύ-
πτουν συμμορίες ανηλίκων στο Γαλάτσι με αφορμή κάποια 
ξύλα μεταξύ πιτσιρικάδων; Γιατί μας έχουν πρήξει με τον 
συνωστισμό που προκαλούμε και την μεταδοτικότητα του 
κορονοϊού και μας έχουν απαγορέψει το αλκοόλ μετά τις 
12; Γιατί τα τελευταία δέκα χρόνια η ομάδα ΔΙ.ΑΣ περιτρι-
γυρίζει τις πλατείες μας και μας παρενοχλεί; Τι ζόρι τραβά-
ει το κράτος με την πάρτη μας;

Εύλογα ερωτήματα στο κεφάλι κάθε πλατειακού. Η απά-
ντηση σε όλα αυτά είναι απλή όσο και σύνθετη. Ενώ είμα-
στε σε θέση να αντιληφθούμε την επίθεση που δεχόμαστε 
εμπειρικά, την ίδια στιγμή δυσκολευόμαστε να καταλάβου-
με τι κρύβεται από πίσω, αφού οι αρμόδιοι φροντίζουν να 
μας κάνουν το μυαλό πουρέ ώστε να μην καταλαβαίνουμε 
χριστό. Οι «συμμορίες ανηλίκων στο Γαλάτσι», τα  «μέ-
τρα για τον μεταδοτικό ιό», η «ομάδα ΔΙ.ΑΣ και η μάχη 
της με το έγκλημα» είναι διαφορετικές παραλλαγές του 
δημόσιου λόγου μέσω του οποίου το κράτος συσκοτίζει 
την άγρια επίθεση που διεξάγει ενάντια στην πολυεθνική 
εργατική τάξη τα τελευταία δέκα χρόνια και θα συνεχίσει 
να διεξάγει στο μέλλον.

Η καπιταλιστική κρίση και η διαχείρισή της

Είναι γεγονός ότι το ελληνικό κράτος, όπως όλα τα καπι-
ταλιστικά κράτη, έχει επιλέξει να διαχειριστεί την οικονομι-
κή του κρίση υποτιμώντας την εργατική του τάξη. Είναι γι’ 
αυτό που μας έκοψαν τους μισθούς και μας ανάγκασαν 
να ζούμε με λιγότερα. Είναι γι’ αυτό που ταυτόχρονα ορ-

γάνωσαν την αστυνομική μας διαχείριση για να μας κρατάνε πειθαρχημένους. Το είδαμε 
να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και το νιώσαμε στο στομάχι μας. Μπάτσοι όλων των 
ειδών κατέκλυσαν τις γειτονιές μας για να μας επιτηρούν. Ενώ οι ειδικοί της δημόσιας τάξης 
σκαρφίστηκαν και μας χαρακτήρισαν με ένα σωρό ονόματα για να μας μετατρέψουν σε 
εγκληματίες και να ποινικοποιήσουν τις συνήθειές μας: μας είπαν λαθρομετανάστες, συμ-
μορίες ανηλίκων, χούλιγκανς, οπισθοδρομικές μουσουλμάνες, λαθρεπιβάτες στα μμμ, αντι-
κοινωνικούς που δεν τηρούν τα μέτρα για τον κορονοϊό και ένα σωρό άλλα τέτοια. Σε μια 
προσπάθεια να κάνουν τα μέτρα εναντίον μας να φαίνονται απαραίτητα και επιβεβλημένα.

Ο κορονοϊός και η καραντίνα σαν πειθάρχηση

Τον τελευταίο καιρό η γιγάντια εκστρατεία τρομοκράτησης που ονομάσανε πανδημία βρί-
σκεται σε εξέλιξη  γύρω μας. Οι μισθοί μας γίναν επιδόματα που φτάνουν μόνο για φαΐ και 
αυτό μόνο για όσους δεν μείναν εντελώς άνεργοι ή δεν δουλεύαν μαύρα. Οι πλατείες μας 
στοχοποιήθηκαν εκ νέου και ένα σωρό πειθαρχικοί κανόνες, όπως η υποχρεωτική μασκο-
φορία, τέθηκαν σε εφαρμογή. Οι αρμόδιοι σε συνδυασμό με τους γιατρούς προσπαθούν 
να μας πείσουν σχετικά με τον «τυχαίο και φονικό» ιό, ενώ στην πραγματικότητα προσπα-
θούν να συσκοτίσουν την καθόλου τυχαία οικονομική κρίση των αφεντικών μας, την ίδια 
δηλαδή που ξέσπασε πριν μια δεκαετία. Όπως επίσης συσκοτίζουν ότι τα «μέτρα για τον 
κορονοϊό» είναι μέτρα στρατιωτικής διαχείρισης της εργατικής τάξης σε καιρούς κρίσης, πα-
ρόμοια με αυτά που μας αντιμετωπίζουν όλο αυτόν τον καιρό. Που, όπως προαναφέραμε, 
συνοψίζονται ως εξής: πετσοκομμένοι μισθοί και μπάτσοι παντού.

Όλοι εμείς

Είμαστε πολλοί και πολλές αυτοί που δεν ψηνόμαστε με όλα αυτά που μας πετάνε στη 
μούρη. Που δεν πρόκειται να καταπιούμε αμάσητες τις δικαιολογίες τους για τη συνεχή μας 
υποτίμηση. Μέσα στην καραντίνα αμφισβητήσαμε μαζικά, αν και ενστικτωδώς, τα μέτρα 
που μας επέβαλαν. Δείξαμε ότι είμαστε πολλοί, βρισκόμαστε παντού και προσπαθούμε να 
την παλέψουμε μέσα από τις κουλτούρες μας. Είμαστε η πολυεθνική εργατική τάξη των νοτί-
ων βαλκανίων! Αλλά πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Πρέπει να οργανωθούμε, να συζητήσου-
με, να ξεπεράσουμε τις μεταξύ μας διαφορές. Να δημιουργήσουμε μια συλλογική αντίληψη 
για τα όσα μας συμβαίνουν. Για να διασώσουμε τα μυαλά μας και την αξιοπρέπειά μας. Να 
ένα μεγάλο στοίχημα για τους καιρούς που έρχονται...
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