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Αφορμή για να γραφτεί αυτή η προκήρυξη ήταν η δολοφονία του Klodian Rasha στην Αλ-
βανία που όπως λέγεται δεν σταμάτησε σε έλεγχο της αστυνομίας σχετικά με τα περιοριστι-
κά μέτρα της καραντίνας. Κρατικές δολοφονίες σαν κι αυτή μας αφορούν άμεσα γιατί στο 
πρόσωπο του Klodian Rasha βλέπουμε να σχηματίζεται η φιγούρα του «αντικοινωνικού». 
Ένας χαρακτηρισμός που τόσο πολύ αρέσει σε ειδικούς και μπάτσους να χρησιμοποιούν 
για να βαφτίζουν έτσι όσους και όσες από εμάς δεν πειθαρχούν στα «υγειονομικά» μέτρα. 
Κι επειδή οι καιροί είναι ζόρικοι, και τα κράτη έχουν βαλθεί να αντιστρέψουν κάθε τι πραγ-
ματικό, προτείνουμε, για να διατηρήσουμε τα μυαλά μας στη θέση τους, να βλέπουμε τον 
κόσμο που ζούμε μέσα από τις παρακάτω θέσεις:

Τα κράτη δεν ενδιαφέρονται για 
την ανθρώπινη ζωή!

Ναι, ο κόσμος που ζούμε, ο καπιταλιστι-
κός κόσμος, δεν έχει στο κέντρο του την 
ανθρώπινη ζωή και υγεία. Αντίθετα, στο 
κέντρο του βρίσκεται η εκμετάλλευση της 
ανθρώπινης εργασίας και αυτό δεν χρειά-
ζεται να είσαι επιστήμονας και «ειδικός» για 
να το πεις, αρκεί η άμεση εμπειρία. Αρκεί η 
εμπειρία να ζεις με 500 ευρώ το μήνα και 
τους μπάτσους να σου την πέφτουν ανά-
λογα με το ντύσιμο και τα «χαρτιά» σου, 
αρκεί η εμπειρία στην ουρά του Ι.Κ.Α. για 
μια αναρρωτική άδεια, αρκεί ο ρατσισμός 
προς τους μετανάστες στα νοσοκομεία. 
Αρκεί να δούμε τη συμμετοχή των κρατών 
στους πολέμους. Όχι, τα μέτρα που μας 
έχουν επιβληθεί δεν έχουν να κάνουν με την 
υγεία μας. Η υποχρεωτική μασκοφορία, η 

κυκλοφορία με SMS και η απομόνωση εί-
ναι μέτρα που οδήγουν στη διάλυση κάθε 
σχέσης εμπιστοσύνης και συνεννόησης. 
Μέτρα που στοχεύουν στην γενικευμένη 
παράνοια και κατά συνέπεια στον φόβο και 
την πειθάρχηση.

Το lockdown είναι μέτρο διαχείρι-
σης της καπιταλιστικής κρίσης!

Η γλώσσα της «πανδημίας» ήρθε για να 
αποκρύψει κάτι που δεν πρέπει να λέγεται 
ποτέ. Αυτό το κάτι είναι η παγκόσμια κα-
πιταλιστική κρίση. Και η κρίση που ζούμε 
δεν ξεκίνησε τώρα «λόγω κορωνοϊού», που 
τόσο αρέσει στους ρουφιάνους να λένε, 
αλλά μετράει τουλάχιστον 10 χρόνια. Τότε, 
οι μισθοί κόπηκαν στη μέση και οι μπάτσοι 
διπλασιάστηκαν. Τότε, τα αφεντικά δεν μας 
μιλούσαν για «φονικό ιό» και νυχτερίδες 
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από την Κίνα αλλά για ακαταλαβίστικους 
οικονομικούς όρους και λαμόγια που φά-
γανε τα λεφτά από τα κρατικά ταμεία. Τώρα, 
το ελληνικό κράτος όπως και τα υπόλοιπα, 
διαχειρίζονται την καπιταλιστική κρίση με 
όρους εμπορικού πολέμου. Αυτό είναι και 
σε τελική ανάλυση το λεγόμενο lockdown: 
Κλείσιμο των επιχειρήσεων που ήδη δεν πή-
γαιναν καλά. Φυλάκιση της εργατικής τάξης 
στο σπίτι με επιδόματα που φτάνουν μόνο 
για φαΐ. Περιορισμός της κυκλοφορίας, 
άρα και περιορισμός της κατανάλωσης. 
Κατά συνέπεια περιορισμός στις εισαγω-
γές εμπορευμάτων. Δηλαδή, διακρατικός 
ανταγωνισμός στο επίπεδο διεξαγωγής του 
παγκόσμιου εμπορίου1. Στο μέλλον θα είναι 
κάτι άλλο: Η κλιματική αλλαγή; Οι εξωγήι-
νοι; Ποιος ξέρει;

Λένε «αντικοινωνικοί» και εννο-
ούν την εργατική τάξη!

Η εκστρατεία πειθάρχησης και φόβου που 
ζούμε δεν έχει μόνο μπάτσους, έχει και τα 
δίδυμα αδέρφια τους: τους «ειδικούς». 
Έτσι, επιδημιολόγοι, γιατροί, συνταγματο-
λόγοι βάλθηκαν να βαφτίσουν συνωμοσιο-
λόγο και αντικοινωνικό όποιον έχει αντίθετη 
γνώμη και σπάει τους περιορισμούς. Δηλα-
δή, όλους και όλες εκείνες με τις γλώσσες 
και τις κουλτούρες του δρόμου που η αστυ-
νομία ήδη είχε βάλει από πριν στο μάτι. 
Αλλά, αδέρφια, η επιλογή της χρήσης του 
όρου «αντικοινωνικοί» δεν είναι τυχαία και 
δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται 
στην ιστορία. Την έχουμε ξαναδεί στην να-
ζιστική Γερμανία2 τη δεκαετία του ’30, όπου 

έτσι χαρακτηρίζονταν όσοι έμπαιναν στο 
λεωφορείο χωρίς εισιτήριο, όσοι άλλαζαν 
συχνά τόπο διαμονής, όσοι ήταν αλκοο-
λικοί, όσοι ήταν ομοφυλόφυλοι κτλ. Ε, η 
κατάληξη όλων αυτών δεν ήταν καθόλου 
ευχάριστη!

Είμαστε η καρδιά αυτής της πόλης!

Έχουν βαλθεί να μας πείσουν όλοι πως 
οποιαδήποτε αντίδραση ενάντια στα μέτρα 
έχει να κάνει είτε με ασήμαντες μειοψηφίες 
είτε με τελειωμένους ακροδεξιούς. Όμως, 
οι πλατείες και οι γειτονιές της Αθήνας 
βράζουν και ήδη κάποια από τα αδέρφια 
μας από τη Λαμπρινή, την Καλλιθέα, τον 
Πειραιά, το Μπραχάμι, τη Νίκαια και τον 
Κορυδαλλό έχουν κατέβει στο δρόμο, όχι 
με αιτήματα προς το κράτος για περισσό-
τερους γιατρούς, αλλά για να φωνάξουν 
πως «αν δεν αντισταθούμε σε κάθε γειτονιά 
θα βγαίνουμε απ’το σπίτι μας μονάχα για 
δουλειά». Ναι αδέρφια, αν δεν βρεθούμε 
αναμεταξύ μας, αν δεν χτίσουμε σχέσεις 
εμπιστοσύνης, αν δεν βρούμε τη χαμένη 
μας συλλογική αυτοπεποίθηση, αν δεν ορ-
γανωθούμε, τότε η έξοδος από το σπίτι θα 
είναι ακόμη πιο δύσκολη!

1. Για περισσότερα πάνω στο θέμα δες την σει-
ρά κειμένων «Το πείραμα, μια ιστορία ιών και 
εμπορικών πολέμων από το 2016 και σήμερα», 
www.autonomeantifa.gr
2. Δες την έκδοση «Ναζισμός και εργατική 
τάξη», Sergio Bologna, εκδόσεις antifa scripta


