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Τι ζόρι τραβάνε οι ρουφιάνοι με το ραπ; // 
Γέμισαν τα ΕΠΑΛ φασίστες; // Πιστοποι-
ητικά και εξακριβώσεις // Τι σχέση έχει η 
καθαριότητα των δρόμων με τη δημόσια 

τάξη; // «Κλιματική αλλαγή» ή αλλιώς 
λίγο ακόμη πειθαρχία



Editorial

Σαν antifa λέμε πως τα λόγια εί-
ναι αναγκαία. Και είναι αναγκαία 

γιατί σε αυτό το επίπεδο το κράτος έχει 
βαλθεί να μας πολεμήσει, σε αυτό το 
επίπεδο μας έχει δέσει χειροπόδαρα. 
Έτσι κατάφερε τη σιωπή όσο μας έλεγε 
«μείνετε σπίτι», έτσι κατάφερε κάθε 
έκφραση της εργατικής τάξης να μην 
είναι πότε αυτόνομη. Όντως, χωρίς 
δικά μας λόγια δεν θα μπορούμε να 
συνεννοηθούμε. Δεν θα μπορούμε να 
καταλαβαίνουμε όλοι μαζί με τον ίδιο 
τρόπο τους εχθρούς και τους φίλους 
μας. Και όσο αυτό δε το κάνουμε τόσο 
θα νιώθουμε ανήμποροι.

Αυτό το έντυπο, όπως και τα προη-
γούμενα, είναι μια τέτοια προσπά-

θεια. Είναι μια προσπάθεια περιγραφής 
του κόσμου μας μακριά από τις έτοιμες 
λύσεις των αφεντικών και της Αριστε-
ράς. Οπότε στο τεύχος που κρατάτε 
στα χέρια σας, δεν θα βρείτε αιτήματα 
για περισσότερα μέτρα και περισσότε-
ρες ΜΕΘ. Ούτε προτροπή για δράση 
μέσα από το facebook ούτε ΕΠΑΛ γε-
μάτα φασίστες. Δεν θα βρείτε ούτε την 
ορολογία των ειδικών για «κρούσμα-
τα», «θερμικό φορτίο», «μεταλλάξεις» 
και «παρενέργειες».

Σαν παιδιά αυτής της πόλης κατα-
λαβαίνουμε ότι ο κόσμος μας δεν 

γυρνάει γύρω από την «ανθρώπινη 
ζωή». Ο κόσμος μας είναι ο καπιταλι-
στικός κόσμος. Ένας κόσμος πειθαρχί-
ας και πολέμου. Και έτσι έχουμε βαλθεί 
από την πλευρά μας να καταλαβαίνου-
με τα «νέα μέτρα» που κάθε τόσο μας 
ανακοινώνονται. Γι’ αυτό και τα νέα 
πιστοποιητικά τα βλέπουμε σαν νέες 
ταυτότητες για εξακρίβωση. Γι’ αυτό 
καταλαβαίνουμε την ενασχόληση του 
δήμου Αθηναίων με την καθαριότητα 
και την πολεοδομία ως «καθάρισμά» 
μας από τις πλατείες και τους δημόσι-
ους χώρους. Γι’ αυτό καταλαβαίνουμε 
την «αντιμετώπιση» των καλοκαιρινών 
πυρκαγιών ως προετοιμασία για πόλε-
μο. Τέλος, γι’ αυτό καταλαβαίνουμε την 
ενασχόληση των Μ.Μ.Ε. και των social 
media με την πάρτη μας ως συκοφά-
ντηση των κουλτουρών μας.

Και τα καταλαβαίνουμε έτσι γιατί 
είμαστε οργανωμένοι. Δηλαδή, από 

συστηματική συνάντηση και συντονισμό 
μας απέναντι στα σχέδια του κράτους. 
Και όχι από ατομική εξυπνάδα. 

Για γνωριμία μας στέλνεις στο antifapatissia@gmail.com
Περισσότερο υλικό στο antifapatissia.wordpress.com και στο autonomeantifa.gr

Νέα αυτοκόλλητα!
Δήμος, ντόπια αφεντικά και ατάλαντοι χιπστεράδες 

έχουν βαλθεί να μας πείσουν ότι οι ταγκιές και τα graffiti 
είναι σκουπίδια ενώ μας παρουσιάζουν ζωγραφιές από 

φράουλες και πασχαλίτσες στα καφάο σαν υψηλή τέχνη. 
 

Ρε δεν πάτε στον διάολο... Μια ζώη άχρηστοι θα είστε! 
Μια ζωή θα αντιγράφετε τις μουσικές, τα ντυσίματα και 

τις κουλτούρες μας! Και όταν ούτε για αυτό θα είστε 
ικανοί δεν θα σας μένει παρά μόνο το καταφύγιο της βίας, 

της συκοφάντησης και των ποινών!
 

Αν θες και εσύ να βοηθήσεις στο έργο «στραβωμένη μάπα 
ρουφιάνου» στείλε μας ένα mail και εμείς θα φροντίσου-

με να πάρεις τα νέα μας αυτοκόλλητα! 

antifapatissia@gmail.com 



Το τελευταίο διάστημα ελληνικό κράτος, δημοσιογράφοι και λοιποί 
ρουφιάνοι με άρθρα και posts επιχειρούν να στοχοποιήσουν το ραπ 
ως μια μουσική που ωθεί σε βίαιες και «αντικοινωνικές» πράξεις. 
Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο βέβαια σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη 
την τελευταία δεκαετία πολλοί mcs απο την Αγγλία και άλλα μέρη, 
έχουν τιμωρηθεί με βαριές ποινές για τους στίχους τους. Σε μία 
κοινωνία όπου καθημερινά και επί χρόνια στα δελτία ειδήσεων προ-
βάλλουν όπλα, κανόνια, πολεμικές ασκήσεις και μάχες, εξακολου-
θούν να πιστεύουν πως αυτός που ωθεί τα πιτσιρίκια στην βία είναι 
το ραπ, που αναφέρεται «σε μαχαίρια» και στο όνειρο να ξεφύγεις 
απ’ τον ταξικό πάτο.

Απ’ την μία πλευρά υπάρχει η  προσέγγιση που θεωρεί τους ράπ-
περς κάποιους «αμόρφωτους περιθωριακούς», που δεν αξίζουν τα 
όποια χρήματα απέκτησαν απ’ την μουσική. Θα ‘πρεπε μια ζωή να 
δουλεύουν σκατοδουλειές και να παίρνουν ψίχουλα, μιας και δεν 
προέρχονται από κάποιο «τζάκι» ούτε κατέχουν ακαδημαϊκές γνώ-
σεις. Δε θα έπρεπε να αναφέρονται στην σκληρή πραγματικότητα 
την οποία βιώνουν απο σπόροι, αλλά να δίνουν το σωστό παρά-
δειγμα για τα παιδιά των μικροαστών, που τους ακούνε.

Απ’ την άλλη μεριά υπάρχει και η πιο «προοδευτική» προσέγ-
γιση, που εντοπίζει στο ραπ σεξισμό και κοινωνικό κανιβαλισμό 
και θεωρεί ότι οι mcs δεν ανταποκρίνονται στο πρότυπο του 
ευγενικού αριστερού «επαναστάτη», αλλά αντιθέτως προωθούν 
τον ατομισμό. Και οι δύο προσεγγίσεις απαιτούν από τους ράπ-
περς να μένουν πειθαρχημένοι στις κοινωνικές προσταγές (δεξιές 
και αριστερές), να μην διεκδικούν καλύτερες συνθήκες για την 
ζωή τους και να υπομένουν την καθημερινή τους υποτίμηση χω-
ρίς να βγάζουν τσιμουδιά για όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Ξέρουμε πως η στοχοποίηση του ραπ και οποιουδήποτε «αντι-
συμβατικού» είδους μουσικής δεν είναι αισθητικό ούτε καν ιδε-
ολογικό ζήτημα. Είναι η ίδια τακτική που ακολουθούν χρόνια τα 
κράτη απέναντι στους μετανάστες, τον πάτο της εργατικής τάξης. 
Εγκληματοποιώντας μεγάλα κομμάτια της τάξης μας, κυρίως νέ-
ους που απαρτίζουν το χιπχοπ κοινό, υποβαθμίζεται κι άλλο η 
εργατική μας αξία, δικαιολογείται ο χαμηλός μισθός και οι άθλι-
ες συνθήκες διαβίωσης. Μεγαλωμένοι σε συνθήκες σκληρής κα-
πιταλιστικής κρίσης και φτώχειας οι πιτσιρικάδες έχουν και τον 
κάθε μαλάκα να τους κουνάει το δάχτυλο και να εγκληματοποιεί 
την κουλτούρα  και τις συνήθειες τους, κατηγορώντας τους ως 
την πηγή του κακού για το οτιδήποτε. 

Τι ΖΟΡΙ ΤΡΑΒΑΝΕ 
ΜΕ ΤΟ ΡΑΠ;

Το άλλο μισό της εγκληματοποίησης είναι να σε μελετάνε οι σπουδαγμέ-
νοι ή όπως λέγανε παλιά κάτι πανκς στη Θεσσαλονίκη: «είστε η τέταρτη 
εξουσία, οι ρουφιάνοι με πτυχία»
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Καλοκαίρι στην Αθήνα με 50 βαθμούς και ήθελες να πας για μπυ-
ράκι και κάνα τσιγάρο στα Τουρκοβούνια; Πας καλά; Κάτσε σπιτι! 
Έχουμε κορωνοϊό! Ε, σόρρυ, τον χειμώνα το ‘χουμε αυτό. Έχουμε 
«κλιματική αλλαγή», έχουμε «κίνδυνο για φωτιές», έχουμε «κλειδα-
μπαρώσου στο σπίτι» τέλος πάντων. 

«1000 αστυνομικοί και 100 περιπολικά»  ανακοίνωσε ο υπουργός 
προστασίας του πολίτη ότι προστέθηκαν στο αστυνομικό σώμα της 
Αθήνας «για την ασφάλεια των πολιτών». Χειμώνας έρχεται παιδιά! 
Μπορεί να παίξει κορωνοϊός! Ή καμιά επικίνδυνη καταιγίδα! Ή κα-
μιά χιονοστιβάδα στην Πατησίων! Διάφοροι λόγοι για τους οποίους 
θα πρέπει να μείνεις μέσα. Ε, δεν πρέπει να υπάρχει ένας παραπάνω 
μπάτσος για να τσεκάρει τα χαρτιά εξόδου σου από τη φυλακή;  
Εεε... απ’ το σπίτι σου;

Σειρήνες πολέμου ήχησαν ένα πρωινό του Σεπτέμβρη που πέρασε 
σε όλη τη χώρα. Το γεγονός είχε καθαρά δοκιμαστικό σκοπό. «Δεν 
υπάρχει λόγος ανησυχίας», μας διαβεβαίωσαν. Τι ανησυχία καλέ; 
Τόσα «ίου ίου» ακούμε εδώ και δύο χρόνια στα κινητά μας από το 
112, μια σειρήνα παραπάνω θα μας ανησυχήσει; 

«Οι μαθητές θέλουν περισσότερα μέτρα, γι’ αυτό κάνουν καταλή-
ψεις» έχουν συμπεράνει οι αριστεροί. Ε, προφανώς και θέλουμε να 
φοράμε τετραπλή μάσκα στις μούρες μας, να κρατάμε 5 μέτρα από-
σταση από τις φίλες μας και να μας ελέγχει κάθε πρωί ένας μπάτσος 
(ή καθηγητής, όποιος βρίσκεται εύκαιρος)  για το αν έχουμε κάνει 
εμβόλιο ή τεστ. 

Το έργο χιλιοπαιγμένο τόσο πολύ που καταντάει βαρετό: οι αριστεροί 
κάνουν εξόρμηση προετοιμασμένοι να φάνε ξύλο. Τρώνε το ξύλο και 

ύστερα καταγγέλλουν τη φασιστική βία. Ο τόπος της συγκεκριμένης ιερο-
τελεστίας που κρατάει δεκαετίες ήταν αυτή τη φορά το ΕΠΑΛ Σταυρούπο-
λης.  Η πολιτική τους γραμμή διαδόθηκε αστραπιαία σε όλα ανεξαιρέτως 
τα media: ναζιστικός πυρήνας κρύβεται στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Γραμμή 
από την οποία βγήκαν κερδισμένοι τόσο οι αριστεροί, που το να τρώνε 
ξύλο και να καταγγέλλουν είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής τους 
ύπαρξης. Όσο και διάφοροι ανύπαρκτοι φασίστες ανά την Ελλάδα, που 
προφανώς θα χαρούν που όλοι ανακάλυψαν στην Σταυρούπολη φασιστι-
κό προαύλιο.

Έξω όμως από το άθλιο σύμπαν που αριστεροί και ακροδεξιοί κατα-
σκεύασαν από κοινού, τα πράγματα είναι όπως συνήθως διαφορετι-

κά. Όταν οι κάθε λογής ρουφιάνοι λένε ΕΠΑΛ εννοούν την πολυεθνική 
νεολαία της εργατικής τάξης. Αυτή η νεολαία, όπως και διάφορα άλλα 
κομμάτια της εργατικής τάξης, είναι στριμωγμένη ανάμεσα σε σκατοδου-
λειές και αστυνομική επιτήρηση. Μέσα στην καραντίνα ήταν το κοινωνικό 
κομμάτι που έφαγε από τα μεγαλύτερα πακέτα με τα διάφορα αστυνομικά 
μέτρα που εφαρμόστηκαν. Και φυσικά οι πιτσιρικάδες της εργατικής τάξης 
στοχοποιούνται τακτικά με διάφορες αφορμές ως αντικοινωνικοί, ως βίαι-
οι και, όπως στην περίπτωση της Σταυρούπολης, ως φασίστες. Οπότε αυτό 
που τους περιμένει είναι παραπάνω αστυνομική διαχείριση. Εξ’ ου και οι 
δεκάδες συλλήψεις και προσαγωγές μαθητών από τα ΕΠΑΛ σε Σταυρού-
πολη και Εύοσμο.

Γεγονότα σαν αυτα στα ΕΠΑΛ της Θεσσαλονίκης είναι καλές ευκαιρίες για 
να ξαναθυμόμαστε κάτι που ήδη γνωρίζουμε πολύ καλά και εμείς όπως 

επίσης και οι πιτσιρικάδες στις πλατείες και τα σχολεία: το ότι οι αριστεροί 
είναι ρουφιάνοι και έτσι πρέπει να τους βλέπουμε.

Ζήτω τα ΕΠΑΛ! 
Κάτω οι Ρουφιάνοι!



Το ελληνικό κράτος εμφανίζει συνεχώς καινούργιες δυνατότητες εξα-
κρίβωσης στοιχείων. Η τελευταία από αυτές είναι το εμβόλιο κι ό,τι 
αυτό περιλαμβάνει. Αυτό όμως δεν αφορά απλά το πώς θα γίνει ακόμα 
πιο δύσκολη η ζωή των ανεμβολίαστων. Το συγκεκριμένο πειθαρχικό 
μέτρο – άλλο ένα από αυτά που μας έχουν φορτώσει τον τελευταίο 1,5 
χρόνο – που διαπερνά κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας, ταυτό-
χρονα λειτουργεί ως σύστημα ελέγχου και καταγραφής. Παράλληλα, 
οι ήδη υπάρχουσες μπάτσικες φιγούρες επανασυστήνονται μέσα από 
αυτή τη διαδικασία: τα αφεντικά μας, οι καθηγητές μας, οι ιδιοκτήτες 
των μαγαζιών που πηγαίνουμε έχουν πλέον τη δυνατότητα να ελέγχουν 
τα στοιχεία μας και το «καθεστώς εμβολιασμού» μέσω του κινητού μας 
και κάθε μία από αυτές τις κινήσεις καταγράφονται και στέλνονται ως 
πληροφορίες πίσω στην κρατική εξουσία. Χωρίς να ξέρουμε βέβαια 
τι θα τις κάνει αλλά σίγουρα δεν θα είναι για το καλό μας. Έτσι, η 
«αγαπημένη» σε όλους μας διαδικασία εξακρίβωσης των αστυνομικών 

ελέγχων έχει διογκωθεί ακόμη περισσότερο και αφορά ακόμα μεγαλύ-
τερο κομμάτι του πληθυσμού. 

Για να μη μπερδευόμαστε όμως. Αυτό το τελευταίο δεν το λέμε εν-
νοώντας ότι ολόκληρη η κοινωνία δέχεται τις συνέπειες των κρατικών 
πειθαρχικών μέτρων. Αντιθέτως, αυτό που λέμε είναι ότι αυτό το σχέδιο 
στοχεύει στο στρίμωγμα της εργατικής τάξης με όλο και περισσότερους 
μικροκανόνες που διαπερνούν τη ζωή μας σε όλο και περισσότερα πε-
δία. Και συνολικά φτιάχνουν μια ακόμα πιο ασφυκτική πραγματικότη-
τα.

Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη διαδικασία πειθάρχησης και καταγρα-
φής καταλήγει στις οικονομικές συνέπειες που δεχόμαστε. Συναντάμε 
συνεχώς στο δημόσιο λόγο την αύξηση της τιμής του ρεύματος και τις 
εικόνες άδειων ραφιών σε σούπερ μάρκετ άλλων κρατών. Υπονοώντας 
δηλαδή, τον ερχομό της απειλής αυτής και στα μέρη μας. Βομβαρδι-
ζόμαστε συνεχώς με φόβο αλλά και συσκότιση αφού για όλα αυτά 
,σύμφωνα με το κράτος, φταίνε ο ιός, η κλιματική κρίση και ο πληθω-
ρισμός.

Όλα αυτά μας συμβαίνουν όχι λόγω άστοχων πολιτικών ούτε γιατί τα 
κράτη έχουν φετίχ να μας βασανίζουν. Αλλά επειδή τα κράτη βρίσκο-
ντας αντιμέτωπο το ένα το άλλο σε ένα ρευστό περιβάλλον διακρατι-
κών ανταγωνισμών και παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, στρέφονται 
για ακόμη μια φορά στη γνωστή αγαπημένη τους συνταγή. Δηλαδή, 
την υποτίμηση της εργατικής τάξης στο εσωτερικό τους σε διανοητικό 
και οικονομικό επίπεδο.

Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα που μας επιφυλάσσει το ελλη-
νικό κράτος. Με μισθούς που δε βγάζουν το μήνα. Με σκατοδουλειές 
υπό συνεχή επιτήρηση. Με μάσκα στη μούρη και σε καθεστώς διαρ-
κούς εξακρίβωσης στοιχείων. Χωρίς να καταλαβαίνουμε τίποτα από 
αυτά που μας συμβαίνουν.

Ρε τι θα γίνει με τις 
εξακριβώσεις;

ginekaiesympatsos.gr
Το ελληνικό κράτος έχει επιλέξει να αφήσει ελεύθερη την ρουφια-
νοεφαρμογή του gov.gr για download, χωρίς καμία προϋπόθεση. 
Η επιλογή αυτή δεν είναι ούτε τυχαία ούτε γιατί τεχνικά δεν γινόταν 
αλλιώς. Η επιλογή αυτή είναι πολιτική και σκοπός είναι να δώσει την 
δυνατότητα στον κάθε ρουφιάνο να φορέσει την ψηφιακή στολή του 
μπάτσου. Σήμερα τα αφεντικά, οι καθηγητές και οι ιδιοκτήτες καφέ. 
Αύριο οι διαχειριστές των πολυκατοικιών, οι σταθμάρχες του μετρό 
και ποιος ξέρει και ποια άλλη φιγούρα με εξουσία.
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Το Athens Antifa ξεκίνησε δυναμικά ακόμα μια σεζόν (όχι 
ότι σταμάτησε και ποτέ). Παρά τη σύγχυση που παίζει, 
έχουμε τους τρόπους να βρισκόμαστε με φίλους και φίλες 
από Πατήσια, Γαλάτσι, Λαμπρινή και τα πέριξ. Όταν λέμε 
«βρισκόμαστε», εννοούμε ότι συζητάμε μεταξύ μας, προ-
σπαθούμε να κατανοήσουμε όλα αυτά τα μυστήρια που 
συμβαίνουν (και πάντα καταλήγουν να είναι εις βάρος 
μας) και οργανώνουμε τις αρνήσεις μας. Έτσι, βρίσκουμε 
τρόπους να υπερασπιζόμαστε τις γειτονιές μας, τους δι-
κούς μας και τους εαυτούς μας. 

Την Παρασκευή 1 Οκτώβρη μαζευτήκαμε με τους υπόλοι-
πους αντιφασιστικούς πυρήνες και ομάδες της Αθήνας και 
διαδηλώσαμε στη γειτονιά του Γκύζη. Όχι το κάθε άτομο 
μόνο του, αλλά όλες και όλοι ως μια ομάδα, μια αλυσίδα. 
Διαδηλώσαμε γιατί σα να μη φτάναν όλες οι πειθαρχήσεις 
που επιβάλλονται μέχρι πρόσφατα στην εργατική τάξη, 
εντάχθηκε τελευταια λόγω «υγειονομικής κρίσης» και 
ένας νέος τρόπος εξακρίβωσης στοιχείων. Τώρα θα μπορεί 
να ελέγχεται το πιστοποιητικό υγειονομικών (ή κοινω-
νικών) φρονημάτων μας στα μαγαζιά, στις δουλειές, στα 
σχολεία και όπου...  Δε μας σταματά όμως αυτό!

Το Σάββατο που ακολούθησε, συναντηθήκαμε στα μπα-
σκετάκια του Γουέμπλεϊ, στα Κάτω Πατήσια. Φέτος, ακό-
μα περισσότερες και ακόμα πιο κοινωνικοί. Μαθητές και 
μαθήτριες από τα γύρω σχολεία, ακόμα και τα ΕΠΑΛ (ω 
τι εκπληξη...), καθώς και εργατικές φιγούρες που ένιωσαν 
βαθιά την ανάγκη να στηρίξουν για ακόμα μία μέρα τον 
αντιφασισμό στη γειτονιά τους. Έγινε γρήγορα αντιληπτό 
πως όσοι και όσες ήμασταν εκεί δεν πήγαμε μόνο για το 
μπασκετάκι, τα open mics και τα graffiti. Πήγαμε γιατί δί-
νουμε τη μάχη μας για το δημόσιο χώρο. Μπορούμε και 
ορίζουμε εμείς τις συνθήκες στις οποίες θέλουμε να υπάρ-
χουμε στις γειτονιές μας. Ο ταξικός πόλεμος συνεχίζεται, 
εμείς πάλι πληθαίνουμε και δε σταματάμε στιγμή να δί-
νουμε τις μάχες μας!



Ανάπλαση και καθαριότητα στην πλατεία,  
χαρά για τους ρουφιάνους και την αστυνομία

Σίγουρα δεν έχει περάσει απαρατήρητο από κανέναν το γεγονός ότι ο δή-
μος Αθηναίων τα τελευταία δύο χρόνια έχει εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις 
καθαριότητας. Δεκάδες υπάλληλοι του δήμου εξοπλισμένοι ως τα δόντια με 
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε εξοπλισμό αστικής καθαριότητας ξεχύ-
νονται στις γειτονιές μας και καθαρίζουν με σκοπό... να βελτιώσουν τη ζωή 
μας, όπως εκνευριστικά αναφέρει ο δήμος. Εξαφανίζουν ταγκιές από κολώ-
νες και παγκάκια και ψεκάζουν με πιεστικά διώχνοντας όποιον έχει την ατυ-
χία να βρίσκεται τριγύρω. Κλείνουν την κυκλοφορία με τεράστιες υδρο-
φόρες και υπερσύγχρονα σκουπιδιάρικα και ρουφάνε καπάκια μπύρας με 
ένα πράγμα που θυμίζει συνδυασμό ηλεκτρικής σκούπας και μπαζούκας:

Όλη αυτή η ανάλωση εργατοωρών στο δημόσιο χώρο χαρακτηρίζε-
ται ως η «μάχη για την καθαριότητα».  Γιατί όπως μας λένε τα προβλήμα-
τα των Αθηναίων έχουν να κάνουν με την «αφισορύπανση», τους βαμμέ-
νους τοίχους και τις πατημένες τσίχλες. Η μάχη περιγράφεται άνιση, ευτυχώς 
όμως τα κομάντο της καθαριότητας έχουν όπλα που προκαλούν δέος στους 
επίδοξους εχθρούς της «καθαρής Αθήνας» και είναι έτοιμοι για όλα.

Σα να μην έφταναν όλα αυτά η καθαριότητα συνοδεύεται και από αναπλά-
σεις. Στις γειτονιές μας μια τέτοια ανάπλαση που διαφημίστηκε πολύ ήταν 
αυτή στο πάρκο Φιξ στην Πατησίων. Και πάρε καινούρια παγκάκια και δώ-

στου καινούρια φυτα και ξαναδώστου εκτυφλωτικούς προβολείς, το πάρκο 
έγινε λίγο παραπάνω αφιλόξενο για τους προηγούμενους θαμώνες του. Ξέ-
ρετε αυτούς που είναι και εχθροί της καθαριότητας και πρέπει να τους ψε-
κάσει καμιά υδροφόρα. Χαρά μεγάλη για τους ρουφιάνους της γειτονιάς.

Επόμενη ανάπλαση που βρίσκεται στα σκαριά είναι στην πλατεία Αγίου Ανδρέα 
στη Λαμπρινή. Το φιλόδοξο σχέδιο της πλατείας μετά την ανάπλαση είναι κάπως έτσι:

Σύντομη επεξήγηση για τους μη εξοικειωμένους. Τα αραγματικά σημεία 
έχουν μετατραπεί σε πράσινες διαδρομές περιπάτου. Μπροστά στην εκ-
κλησία δημιουργείται ενιαία πλατεία εύκολα επιτηρούμενη από την αστυ-
νομία. Η χλωρίδα της πλατείας έχει εμπλουτιστεί με φυτά όπως περουβια-
νό πιπερόδεντρο και δάφνη απόλλωνος, δηλαδή ακριβώς τα φυτά που 
προτιμάνε οι πλατειακοί. Η πανίδα της πλατείας, οι απείθαρχοι νυχτόβι-
οι πλατειακοί, δεν φαίνονται στο σχέδιο προφανώς γιατί τους έχει μαζέψει 
κλούβα της αστυνομίας και τους έχει πάει στην υδροφόρα για ψέκασμα.  

Εμείς λοιπόν που μοιράζουμε αυτό το έντυπο όταν ακούμε για καθαριό-
τητα και ανάπλαση δεν φανταζόμαστε κάποια βελτίωση της ζωής μας γενικά 
και αόριστα. Αντίθετα, βλέπουμε άλλο ένα σχέδιο δημόσιας τάξης ενάντια 
στην απειθαρχία μας, ενάντια στα σημεία του δημόσιου χώρου που συνα-
ντιόμαστε με τους δικούς μας, ενάντια στην ίδια την ύπαρξή μας στο δημό-
σιο χώρο. Όλα αυτά τα σχέδια υπονοούν, όταν δεν το λένε ξεκάθαρα, ότι 
πίσω από την υδροφόρα κρύβεται μια κλούβα της αστυνομίας έτοιμη να 
μαζέψει όλους αυτούς που το κράτος έχει βάλει στο μάτι. Όλους εμάς δη-
λαδή που οι ρουφιάνοι της γειτονιάς είναι πάντα πρόθυμοι να καταδείξουν 
με το δάχτυλο ως αντικοινωνικούς. Γι’ αυτό άλλωστε και οι ρουφιάνοι είναι 
οι πρώτοι που χαίρονται με τα κρατικά σχέδια εκτοπισμού μας από τις πλα-
τείες. Είτε αυτά γίνονται με μπλε στολές είτε με ψεκαστήρια και υδροφόρες.



Καθώς το καλοκαίρι πλησίαζε τα media 
είχαν ρίξει την ένταση της τρομουστε-

ρίας τους σχετικά με τον ιό και τα μέτρα 
χαλάρωναν. Έπρεπε να ανοίξει ο τουρισμός 
και η Ελλάδα να φαίνεται ως ένας ασφαλής 
προορισμός για τους τουρίστες που θα 
ενίσχυαν την εγχώρια οικονομία με φρέσκο 
χρήμα. Παρά την διαφαινόμενη χαλάρωση 
άλλο ένα «αναπάντεχο γεγονός» αναδυό-
ταν: Οι πυρκαγιές.

Εικόνες και ρεπορτάζ που σπέρνουν 
φόβο, τα κινητά να βαράνε πάλι σαν 

τρελά με τα μηνύματα από την Πολιτική 
Προστασία. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε 
πάρκα και δάση διότι υπάρχει κίνδυνος 
πυρκαγιάς. Εκκενώσεις οικισμών από την 
αστυνομία. Συντονισμός των ρουφιάνων 
για περιπολίες σε άλση της Αττικής προς 
αναζήτηση εμπρηστών.  -Πώς έχουν στο 
μυαλό τους έναν εμπρηστή αυτοί οι ρου-
φιάνοι άραγε; Υποψιαζόμαστε πως άμα το 
ντύσιμό σου ή η καταγωγή σου δεν τους 

πολυαρέσει, τότε εύκολα την πατάς!1 -. Και 
να που αρχίζει κανείς να αναγνωρίζει ένα 
γνωστό μοτίβο στην όλη διαχείριση. Όσο 
να πεις, υπάρχουν διάφορες ομοιότητες 
με την καραντίνα. Γιατί και στον δημόσιο 
λόγο έπαιζε σύγχυση του είδους: «ποιοι 
είναι οι τρελοί που βάζουν φωτιές;» ή αν 
«οι φωτιές μπαίνουν για να χτιστούν καζίνο 
και ανεμογεννήτριες» - κατά το πρόσφατο 
«ο ιός είναι τεχνητά φτιαγμένος;» ή «φταίει 
κάποια νυχτερίδα από την Κίνα;». Ερωτήμα-
τα που δεν δημιουργούνται για να πάρουν 
κάποια απάντηση, αλλά για να φτιάχνουν 
μια συζήτηση που συσκοτίζει τους  πειθαρ-
χικούς ρόλους των πολιτικών που εφαρμό-
ζονται. 

Από το πανηγύρι δεν λείπουν και οι 
αντίστοιχοι ειδικοί που αυτήν την φορά 

δεν μας είπαν για ιικά φορτία, καμπύλες 
και κρούσματα, αλλά μας ενημέρωσαν για 
το θερμικό φορτίο, πόση υγρασία έχουν 
πάνω τους οι πευκοβελόνες2(!) κι άλλες 

ακατανόητες μπούρδες. Οι κρατικοί υπάλ-
ληλοι με στολή θεοποιούνται, οι πυροσβέ-
στες προβάλλονται ως σωτήρες - κατά το 
«γιατροί-ήρωες». Και οι προσταγές παρα-
μένουν οι ίδιες. «Ακολουθείστε τις οδηγίες 
της Πολιτικής Προστασίας». «Παραμείνετε 
σπίτι γιατί κινδυνεύετε από ιό ή πυρκαγιά». 
«Βάλτε μάσκες στις μούρες σας γιατί πέρα 
από κορωνοϊό έχουμε και σωματίδια από τα 
καμμένα δάση». «Μην πηγαίνετε στα πάρκα 
γιατί εκτός από εστίες υπερμετάδοσης είναι 
και εστίες φωτιάς». Είτε παίζει γρίπη είτε 
πυρκαγιά η κυκλοφορία μας περιορίζεται 
και η ζωή μας εντάσσεται σε καθεστώς 
αστυνομικής επιτήρησης και προσταγής.

Φυσικά, και σε αυτό το επεισόδιο της 
σειράς «αναπάντεχα γεγονότα» οποια-

δήποτε απόπειρα λόγου απέναντι στην κρα-
τική δεν έχει πολλά περιθώρια και όποιος 

προσπαθήσει να την αμφισβητήσει χαρα-
κτηρίζεται αυτομάτως ως αντικοινωνικός.

Όμως το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης 
και Πολιτικής Προστασίας (γιατί έτσι 

το λένε τώρα) δεν νοιάζεται για την υγεία 
μας ούτε για το περιβάλλον. Δημιουργεί 
κρίσεις προς διαχείριση. Είτε ονομάζονται 
«υγειονομικές» είτε «κλιματικές» είτε κάτι 
άλλο στο μέλλον, η φάση περιλαμβάνει 
δημόσια τάξη στο φουλ. Και πειθάρχηση. 
Πειθάρχηση αναγκαία για την υποτίμηση 
της εργατικής τάξης σε περιόδους καπιταλι-
στικής κρίσης. Πειθάρχηση που προετοιμά-
ζει την κοινωνία για πόλεμο.

1. Πεδίον του Άρεως: Σύλληψη γυναίκας για 
απόπειρα εμπρησμού - Το Έθνος, 06/08/2021

2. Οι πέντε παράγοντες των μεγάλων πυρκαγιών – 
Καθημερινή, 23/08/2021

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΑΠΝΟΣ
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ)

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ  
ΦΩΤΙΑ 
(ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ) Κινητά, τηλεοράσεις, pc, οθόνες σε δρόμους και πάρκα(!) - το κα-

λοκαίρι κάθε οθόνη εξέπεμπε το ίδιο κρατικό μήνυμα: ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ



Η πολεοδομία μιας πόλης δεν είναι μια καλλιτεχνική άπο-
ψη. Η πολεοδομία μιας πόλης είναι κρατικές πολιτικές 
εκφρασμένες με τεχνικό τρόπο. Όπως οι μηχανολόγοι 
σχεδιάζουν ένα εργοστάσιο με σκοπό την αύξηση της 

παραγωγικότητας, πνίγοντας το χασομέρι και την επικοι-
νωνία μεταξύ των εργατών μέσω των μηχανών και της 

διάταξης του χώρου, έτσι και οι αρχιτέκτονες σχεδιάζουν 
τις πόλεις για την αποτελεσματικότερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων. Κυρίως για την αποτελεσματικότερη κυ-

κλοφορία του εμπορεύματος που λέγεται εργατική δύναμη. 
Δηλαδή, την πειθαρχημένη και ελεγχόμενη κυκλοφορία 

της εργατικής τάξης και εκτός του χώρου εργασίας.  

Le Corbusier – La Ville Radieuse (1930)


