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Διαδηλώσεις της κοινότητας athens antifa με σύνθημα 
«Όχι άλλες εξακριβώσεις» στην Καλλιθέα και στον Πειραιά

«συμμορίες ανηλίκων» ή αλλιώς η αστυνομική δι-
αχείριση της εργατικής νεολαίας // Ποιά είναι η οι-
κονομική και πειθαρχική λειτουργία των πιστοποιη-
τικών; // Μισθός, ακρίβεια και στο βάθος πόλεμος 
// «Γυναικοκτονία» μια νέα λέξη για κρατική χρήση



Editorial

Κοντεύουμε να κλείσουμε δύο χρόνια 
που τρώμε στη μάπα ένα σωρό κρα-

τικές προσταγές και πειθαρχήσεις. Την 
πίεση στη δουλειά και τους μισθούς που 
δε φτάνουν. Τις μάσκες, τα πιστοποιητικά, 
τη διαρκή εξακρίβωση στοιχείων. Τους 
ρουφιάνους, τα τεστ και τα πρόστιμα. 
Τις συναυλίες μόνο για καθισμένους, τα 
γήπεδα μόνο για εμβολιασμένους. Τον 
φόβο, την απομόνωση από τις κοινωνι-
κές μας σχέσεις. Τη συκοφάντησή μας 
ως «αντικοινωνικούς» και «συνομωσιο-
λόγους».

Όλο αυτό το πέσιμο στην καθημερι-
νότητά μας συνοδεύεται κι από την 

επίθεση στα μυαλά μας. Με τις ακατα-
νόητες γλώσσες των ειδικών γύρω από 
αριθμούς και προβλέψεις. Με τρομα-
κτικές αφηγήσεις περί αλλεπάλληλων 
κρίσεων που χτυπάνε η μία πίσω από την 
άλλη. «Υγειονομική» κρίση ο κορωνοϊός, 
«κλιματική» κρίση οι πυρκαγιές* και οι 
καταιγίδες, «κοινωνική» κρίση η ενδο-
οικογενειακή βία και οι γυναικοκτονίες, 
κρίση του «πληθωρισμού» οι αυξήσεις 
στις τιμές των προϊόντων και τα ράφια 
που αδειάζουν. 

Σε αυτό το έντυπο θα προσπαθήσουμε 
να αναμετρηθούμε με τα παραπάνω. 

Να προβάλλουμε αυτόνομα τις δικές μας 
γνώμες και τις δικές μας αφηγήσεις για 
τον κόσμο. Έναν κόσμο που, ό,τι βλακεία 
και να μας λένε στα media ή τα social 
media, έχει κράτη να πλακώνονται το 
ένα με το άλλο για να διαχειριστούν την 
καπιταλιστική κρίση. Έχει απαγορεύσεις 
και μέτρα πειθάρχησης της εργατικής 
τάξης μην τυχόν και σηκώσει κεφάλι.

Και είναι αναγκαίο να μιλάμε για λο-
γαριασμό μας. Γιατί κάθε φορά που η 

κρατική εντολή θα βροντάει, θα είμαστε 
όλο και πιο μόνοι, όλο και πιο φοβισμέ-
νοι. Μήπως οι γιορτές που πέρασαν δεν 
μας το θύμισαν αυτό; Όταν μας ζητήσαν 
μάσκα και τεστ για να πάμε στο οικογε-
νειακό τραπέζι;

Αν αυτά που λέμε σου φαίνονται ενδιαφέροντα και θέλεις να μας γνωρίσεις, 
στείλε μας mail στο antifapatissia@gmail.com
Παλιότερα έντυπα και αφίσες βρίσκεις εδώ: antifapatissia.wordpress.com  
Περισσότερο υλικό για το athens antifa βρίσκεις στο autonomeantifa.gr

*antifa patissia έντυπο δρόμου τεύχος #9,  
σελ. 13-14, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΝΟΣ 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ) ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ 
(ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ).

Το τσιμέντο είναι το υλικό που είναι φτιαγμένα τα σπίτια μας. 
Ειναι το υλικό που πατάει η εντολή πειθαρχίας «μένουμε 
σπίτι». Επίσης στο τσιμέντο πατάει καλά η μπογιά και το spray. 
Είναι ταυτόχρονα και ένα από τα υλικά που εκφράζεται πάνω 
του η απειθαρχία μας!

Antifa ρολά κάπου στη Λαμπρινή

Αυτοκόλλητα 
για σπάσιμο στους 
ρουφιάνους (στείλε mail)



ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ  
"ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ"

Εδώ και δύο χρόνια δεξιοί κι αριστεροί προσπάθησαν με διάφορα μέσα 
(μπάτσους και γιατρούς δηλαδή) να μας κλείσουν στο σπίτι και να κά-

νουμε τουμπεκί. Μας είπαν ότι πρέπει να είμαστε «ευσυνείδητοι πολί-
τες» άρα πρέπει να απομονωθούμε, ενώ ταυτόχρονα μας φόρτωσαν με 
τις ταμπέλες των «αντικοινωνικών» και των «συνομωσιολόγων». Επειδή 
ακριβώς δεν σταματήσαμε ποτέ να αράζουμε και να συζητάμε σε πάρκα 
και πλατείες με τις φίλες μας, τους συμμαθητές μας, με ανθρώπους που 
τραβάνε τα ίδια ζόρια, τις ίδιες αφραγκίες, με ανθρώπους που δεν την πα-
λεύουν μία κλεισμένοι στο διαμέρισμα, με ανθρώπους της τάξης μας.

Στο διάστημα αυτό μέχρι και σήμερα όλο και πληθαίνουν στο δημόσιο λόγο 
άρθρα και ρεπορτάζ με τίτλους όπως «Συμμορίες ανηλίκων στις γειτονιές 
της Αθήνας», «Φασιστικές οργανώσεις στα ΕΠΑΛ», «Εγκληματική δράση 
των χούλιγκανς», «Η ραπ παρακινεί ανηλίκους στο έγκλημα». Κοινό όλων 
αυτών δεν είναι άλλο από την υποτίμηση της εργατικής νεολαίας, την υπο-
τίμηση της τάξης μας.

Η εγκληματοποίηση μιας συγκεκριμένης φιγούρας κάνει πιο εύκολη τη 
διαχείρισή της. Με απλά λόγια, όταν τα media σου βάλουν την ταμπέλα του 

εγκληματία, του φασίστα, του τραμπούκου ή ό,τι άλλο είναι χρήσιμο τέλος 
πάντων, δίνουν το βήμα στο κράτος να εφαρμόσει πιο εύκολα όποια πρα-
κτική πειθάρχησης χρειάζεται (είτε μπάτσοι, εξακριβώσεις και ξύλο στην 
πλατεία γιατί κανείς δε θα νοιαστεί που τις τρώει ένας «μαχαιροβγάλτης», 
είτε ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι στο σπίτι σου γιατί για να μπεις στον 
«ίσιο δρόμο» πρέπει να πειθαρχήσουν προφανώς πρώτα οι γονείς σου).

Δεν πέσαμε  από τα σύννεφα που τα media συνεχίζουν να στοχοποιούν 
την τάξη μας. Ξέρουμε ότι το κράτος δεν θέλει το καλό μας, αλλά να εί-
μαστε υπάκουες και πειθαρχημένοι εργάτες. Ξέρουμε  ότι το κράτος δεν 
θέλει να υπάρχουμε σε «συμμορίες», αλλά σαν άτομα, διασπασμένοι σε 
χίλια κομμάτια. Ξέρουμε τέλος ότι το κράτος, όποια ταμπέλα κι αν βάλει σε 
κάποιους από εμάς, στοχεύει σε όλους μας, στοχεύει την τάξη μας. Είμα-
στε λοιπόν όλοι «συμμορίες ανηλίκων»!

Ο διευθυντής της Γκράβας, ενός από τα πιο κακόφημα σχολεία 
όπως το χαρακτηρίζει ο κ. Σρόιτερ, στη συνέντευξή του για τις 

συμμορίες ανηλίκων μας είπε ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν 
επειδή ο εκπαιδευτικός έχει χάσει το ρόλο που είχε παλιότερα. 

Εμείς μια χάρα βλέπουμε τον ρόλο τους να κρατάει ακόμα. Και τη 
δουλειά του μπάτσου κάνουν καλά και κωλορατσίσταροι είναι.



Χαμός έγινε όταν μετά από μια βροχούλα του Δεκέμβρη που πέρασε, 
διάφοροι μετεωρολόγοι κράξανε την ΕΜΥ που δεν έδωσε συγκεκριμένο 
όνομα στην κακοκαιρία. Ξέρετε, από αυτά τα ωραία που δίνουν εδώ και 

κάποιο καιρό («Μπάλος», «Ζέφυρος», «Νέαρχος», «ΩΜΕΓΑ Εμποδιστής»)! 
Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Αφού φαντασία στα ονόματα υπάρχει. Μην 

ξαναγίνει παρακαλούμε. Στα σοβαρά όμως τώρα. Το καλό μας κράτος δίνει 
ονόματα μέχρι και στις βροχές. Με το 112 να στέλνει πάλι εντολές στα κι-

νητά μας. Για να είμαστε σε «εγρήγορση», να αισθανόμαστε τον «κίνδυνο», 
να μην το κουνάμε από το σπίτι μας. Για το καλό μας…

Συκοφάντηση και πειθαρχία πάνε μαζί. Στις σχολικές καταλήψεις παρου-
σιάζονται τα αιτήματα των καθηγητών εεε...συγνώμη λάθος, των μαθη-
τών. Λένε για περισσότερα τεστ και εννοούν περισσότερο έλεγχο. Λένε 

ότι έχουν φωνή κάτω από τις μάσκες αλλά ζητούν περισσότερες μάσκες. 
Λένε για αραίωση μαθητών στις τάξεις αλλά θέλουν καλύτερο κουμάντο 
πάνω στους μαθητές. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ένα σημαντικό έργο. 
Και φωνάζει πως είναι ικανό να πειθαρχήσει τους νέους από νωρίς. Γιατί 

βασικά οι σκατοδουλειές για τις οποίες τους προορίζει ο ελληνικός καπιτα-
λισμός δεν είναι και για να πολυψήνεσαι. Είναι για να το βουλώνεις...

Όσο σχεδιάζει το κράτος το πώς θα υποτιμά όλους εμάς τους εσωτερι-
κούς του εχθρούς, τόσο κοιτάει και πώς θα χώνεται στα ζητήματα με τους 
εξωτερικούς εχθρούς. Με επιθετικές συμμαχίες και γεωπολιτικά πλακώ-
ματα στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Με σχέδια για κατασκευή 
ελληνικών πολεμικών drones, εξοπλισμούς όπως φρεγάτες και την πρό-
σφατη αγορά των καινούργιων αεροσκαφών Rafale. Εντάξει δεν υπάρχει 

λόγος ανησυχίας. Για άμυνα είναι, ε;

Δεν το χωρέσαμε στο προηγούμενο έντυπο αλλά τώρα έπρεπε. Η Εφημερί-
δα των Συντακτών φωτογραφίζει πάνω κάτω τον κάγκουρα ως το αμέσως 

προηγούμενο του φασίστα. Η συζήτηση για τις συμμορίες ανηλίκων και 
τους φασίστες στα σχολεία είναι πολύ ζεστή εδώ και καιρό. Πάντως κ. 

Βερβερίδη οι κάγκουρες και οι πολυεθνικές παρέες τους με την κρατική 
βία και τους φασίστες έχουν κάτι θεματάκια. Δεν τα πάνε και πολύ καλά. 
Όχι ότι δεν το ξέρουν εκεί στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α αυτό. Να μας εγκληματοποιήσουν 
θέλουν κι αυτοί. Αλλά να μην πούμε και μεις τη γνώμη μας για τους δρό-

μους που περπατάμε; Κλούβιο το αυγό, πάμε παρακάτω.



ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΧΩΡΙΣ  
ΝΑ ΣΕ ΛΕΝΕ ΨΕΚΑ…

Eδώ και κάμποσους μήνες η καθημερινότητά μας έχει γεμίσει πιστοποιητι-
κά και εξακριβώσεις. Το ελληνικό κράτος μας συμπεριφέρεται σαν αγέλη 
η οποία θα πρέπει συνεχώς να ελέγχεται αλλά και να ξέρει που μπορεί να 
κινηθεί, που μπορεί να καταναλώσει, που μπορεί να υπάρχει.

Έτσι λοιπόν με τα «υγειονομικά» πιστοποιητικά το ελληνικό κράτος έχει 
χωρίσει τον πληθυσμό του σε τρεις κατηγορίες:

• Εμβολιασμένος (Πράσινος)
• Τεσταρισμένος (Κίτρινος)
• Αντικοινωνικός (Κόκκινος)

Αντίθετα με όσα λέγονται ότι όλα αυτά γίνονται για την υγεία μας, εμείς 
προτείνουμε να έχουμε στο νου μας την μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, την καπι-
ταλιστική κρίση που μετράει τουλάχιστον δέκα χρόνια και συγκεκριμένα 
την κατάρρευση του μοντέλου που γνωρίσαμε ως «παγκοσμιοποιήση». 
Μια κατάρρευση που εμφανίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις βασικές 
λειτουργίες των κρατών:  α) Προστασία των ντόπιων αφεντικών στο «παι-
χνίδι» του παγκόσμιου εμπορίου και της γεωπολιτικής σύγκρουσης, β) την 
πειθάρχηση της εργατικής τάξης στο εσωτερικό. 

Με μπούσουλα λοιπόν τα παραπάνω ας δούμε τι σημαίνει κατάρρευση της 
«παγκοσμιοποιήσης» και πως συνδέεται με την καθημερινότητά μας μέσω 
των πιστοποιητικών. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον καφέ και τα ρούχα.

Για να πιεις ένα καφέ σε μαγαζί θα πρέπει να είσαι εμβολιασμένος ή να 
σκάσεις αλλά τόσα λεφτά σε τεστ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση 
της κατανάλωσης συνεπώς και την μείωση εισαγωγών καφέ από… την 
Βραζιλία. Αντίστοιχα, η επίδειξη πιστοποιητικού, οι ουρές, οι μάσκες και 
η χωρητικότητα άνα τετραγωγικά μέτρα που ισχύουν στα μαγαζιά ρού-

χων λειτουργεί ως αντικίνητρο να καταναλώσεις για παράδειγμα από 
τα Bershka. Δηλαδή, ισπανικά ρούχα. Τα παραδείγματα είναι πολλά και 
θαυμαστά. 

Όμως πέρα από το θέμα κατανάλωση-εισαγωγές-εμπορικός πόλεμος, τα 
μέτρα αυτά στοχεύουν και στην διάλυση κάθε σχέσης εμπιστοσύνης, στην 
διάλυση κάθε κοινότητας. Δηλαδή, στην επιβολή της πειθαρχίας μας. Για 
παράδειγμα, σκεφτείτε το σχολείο, το γήπεδο αλλά και την τηλεργασία.
 
Τα εκ-περιτροπής διαλείμματα στο σχολείο και το κλείσιμο τμημάτων 
οδηγούν στο να χάνεσαι με την παρέα σου, άρα στο βάθος διαλύεται και η 
δυνατότητα κοινής και συλλογικής αντίληψης για τον κόσμο. Αντίστοιχα 
στα γήπεδα μόνο για εμβολιασμένους το ελληνικο κράτος γνωρίζει ότι θα 
δημιουργήσει ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ των οπαδών, δηλαδή στο πιο 
απείθαρχο κομμάτι της τάξης μας. Το ίδιο συμβαίνει και στο μοντέλο τη-
λεργασία. Εκεί αποκόβεσαι από το εργασιακό περιβάλλον, όλες οι σχέσεις 
μεσολαβούνται μέσω των μηχανών και χάνεται η επαφή με τους συναδέλ-
φους σου. Οπότε η γκρίνια και το βρίσιμο για τον ρουφιάνο και το αφεντικό 
παύει να υπάρχει ως δυνατότητα. 

Τέλος, η κατηγοριοποιήση του πληθυσμού δεν είναι ένα κεκτημένο που 
το ελληνικό κράτος θα παρατήσει μόλις η αφήγηση για τον ιό αρχίζει να 
ξεθωριάζει. Ήδη μας προετοιμάζουν για τις επόμενες «κρίσεις», την περι-
βαλλοντική και την ενεργειακή. Εκεί τα αφεντικά θα έρθουν με νέες ιδέες 
και νέα μέτρα. Εμείς δε θα πρέπει να ξεχνάμε πως ούτε η ανθρώπινη ζωή, 
ούτε οι χελώνες καρέτα-καρέτα απασχολούν τα κράτη. Αντίθετα θα πρέπει 
να σκεφτόμαστε με βάση τις βασικές λειτουργίες των κρατών που περι-
γράψαμε και παραπάνω. Την προστασία των αφεντικών, την πειθάρχηση 
της εργατικής τάξης, την προετοιμασία μας για πόλεμο!



ράσουμε, άρα καθορίζει το πόσο άνετα ζούμε. Αν ο μισθός μας είναι σκατά, 
που εδώ και δέκα χρόνια είναι απόσκατα, όλο και μεγαλύτερες οι δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουμε σαν εργατική τάξη στην καθημερινότητά μας. Αν 
μάλιστα ο σκατά μισθός συνοδεύεται από τιμές στο θεό κι ελλείψεις προϊό-
ντων τότε είναι που τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα.

Η πίεση εναντίον μας θα συνεχίσει να ανεβαίνει όσο η καπιταλιστική κρίση 
θα χειροτερεύει. Τα αφεντικά και τα κράτη τους έχουν επιλέξει να ξεπερά-
σουν την κρίση τους υποτιμώντας την εργατική τάξη με όλα τα μέσα. Πρώτα 
πετσόκοψαν τους μισθούς, μετά αυξήσαν τις τιμές στο θεό, έπειτα πλακώ-
νονται μεταξύ τους για το ποιος θα πουλήσει παραπάνω προϊόντα απ’ τους 
ανταγωνιστές του. Ταυτόχρονα τιγκάραν τις γειτονιές με μπάτσους μην τυ-
χόν και σκεφτούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Όμορφο πράγμα η καπιταλιστική 
κρίση...

Αφήσαμε για το τέλος το καλύτερο και ξέρετε ποιο είναι. Πριν δέκα χρόνια 
μας είπαν και το χάψαμε ότι για την κρίση φταίνε «λαμόγια» πολιτικοί που 
φάγανε λεφτά. Σήμερα μας λένε και το χάβουμε ότι για την κρίση φταίει ο 
«ιός από την Κίνα». Στο μέλλον θα μας πούνε κι άλλες τέτοιες μαλακίες 
για να δικαιολογήσουν το σακάτεμα των ζωών μας. Θα λένε τόσα και θα 
κάνουνε άλλα τόσα μέχρι εμείς να σταματήσουμε να τα δεχόμαστε με τα 
χέρια κάτω.

Μισθοί σκατά,
τιμές στο θεό 

πως φταίει ο ιός...
κι ο βλάκας πιστεύει 

Τι έχουμε φάει στη μάπα τα τελευταία δύο χρόνια ε; Έχουμε νιώσει την 
υποτίμηση στο πετσί μας αφού είμαστε αναγκασμένοι να επιβιώνουμε 

μέσα σ’ ένα πλέγμα ασφυκτικών περιορισμών. Είναι τέτοια η ένταση και 
η έκταση των κρατικών μέτρων, είναι τόσο μεγάλες οι αλλαγές που έχουν 
συντελεστεί στον τρόπο ζωής μας, που όλο και περισσότεροι αντιλαμβα-
νόμαστε όσο περνάει ο καιρός ότι η καθημερινότητά μας είναι αδύνατον να 
επιστρέψει στην προηγούμενή της κατάσταση. Ακόμα κι όταν οι αρμόδιοι 
επιλέξουν να εγκαταλείψουν το αφήγημα του «θανατηφόρου ιού» σα να μη 
συνέβη ποτέ.
 
Δεν είναι όμως μόνο οι μάσκες, τα ράπιντ τεστ και τα πιστοποιητικά που μας 
κάνουν τη ζωή δύσκολη. Η δυσλειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας λόγω 
της κρίσης που τρώμε στη μάπα εδώ και δέκα χρόνια κι έχει ενταθεί τα 
τελευταία δύο, επηρεάζει την καθημερινότητά μας και με άλλους τρόπους. 
Για παράδειγμα, διάφορα προϊόντα ακριβαίνουν ασταμάτητα οπότε οι πε-
τσοκομμένοι μισθοί μας μπορούν να αγοράσουν όλο και λιγότερα. Το ρεύμα, 
το φυσικό αέριο, ο καφές κι ένα σωρό άλλα απαραίτητα για την επιβίωσή 
μας έχουν γίνει πολυτέλεια για πολλούς. Ύστερα, είναι η έλλειψη διάφορων 
άλλων προϊόντων από την αγορά που μας επηρεάζει επίσης σημαντικά. 
Αυτό το ‘χει καταλάβει όποιος έχει χρειαστεί να περιμένει μήνες ένα ανταλ-
λακτικό για το μηχανάκι του. Όποιος έχει πάει να αγοράσει ένα λάπτοπ και 
πέρα απ’ τις τιμές στο θεό έχει να αντιμετωπίσει περιορισμένα μοντέλα. Κι 
όλα αυτά απλά ενδεικτικά.

Δεν  τα λέμε αυτά  επειδή γίναμε έτσι ξαφνικά λάτρεις του καταναλωτισμού. 
Το επίπεδο του μισθού μας καθορίζει το πόσα προϊόντα μπορούμε να αγο-

Μη φοβάσαι αν θα τρως σκατά 
μας λέει ο δημοσιογράφος του 
news247. Πότε θα φοβάσαι και 
πότε όχι θα στο λέει το κράτος. 
Κατά τα άλλα όλα αυτά γίνονται 
για την υγεία μας.



Στις εποχές που ζούμε, αυτά που έχουμε μάθει ως αυτονόητα σ’ αυτόν τον κόσμο, δηλαδή 
το να βρισκόμαστε με άλλους ανθρώπους, να συζητάμε τα ζόρια μας, ν’ αράζουμε ή να 

διασκεδάζουμε, τελικά δεν είναι καθόλου αυτονόητα.

Κόντρα σε αυτήν την κατάσταση που μας θέλει μόνες μας και απομονωμένους η συνέ-
λευση autonome antifa μαζί με την υπόλοιπη κοινότητα του Athens Antifa συνδιοργα-
νώσαμε δύο δημόσιες διαδηλώσεις με κεντρικό σύνθημα «Όχι άλλες εξακριβώσεις». 
Εξακριβώσεις που πλέον καθημερινά υπομένουμε από το να πιείς έναν καφέ, να πας 
στην δουλειά ή το σχολείο μέχρι και το να αγοράσεις ρούχα. Κάναμε αλυσίδες για να 

δηλώσουμε έμπρακτα ότι είμαστε ένα οργανωμένο σώμα με ενιαίο λόγο. Έτσι κι έγινε. 
Φωνάξαμε όλοι μαζί τα συνθήματά μας ενάντια στις νέες πειθαρχήσεις που εφαρμό-
ζει το κράτος κι έχουν κύριο στόχο την εργατική τάξη και τις συνήθειες της. Η πρώτη 

έγινε στην Καλλιθέα στις 12 Νοέμβριου. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε το πρωί της 18ης 
Δεκέμβριου. Αυτήν την φορά στο Κέντρο του Πειραιά. Τελευταίο Σάββατο πριν τα Χρι-

στούγεννα θα περίμενε κανείς οι δρόμοι του Πειραιά να έχουν αρκετούς που κάνουν τα 
ψώνια τους, όπως είχε γίνει αντίστοιχα την προηγούμενη βδομάδα από αυτή ακόμη κι αν 
έβρεχε. Όμως δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Η εικόνα που αντίκρυζε κανείς στους δρόμους 
ήταν θλιβερή. Το κέντρο του Πειραιά ήταν οριακά άδειο. Η «κακοκαιρία» της συγκεκρι-

μένης μέρας είχε ήδη ονομαστεί «Κάρμελ» από τους μετεωρολόγους ειδικούς και οι 
τηλεοράσεις βούιζαν από το πρωί με ένα κάρο οδηγίες για να αποφευχθούν οι «άσκοπες 
μετακινήσεις». Το μήνυμα ήταν σαφές. Κλειστείτε σπίτι φοβισμένοι, μόνοι και μην ξοδεύ-

ετε τα χρήματα σας για χριστουγεννιάτικα δώρα. Έτσι κι αλλιώς εισαγόμενα είναι. 

Παρασκευή 17 Δεκέμβρη. Ο αντιφασιστικός 
πυρήνας antifa centro πατώντας πάνω στην 

ίδια ιδέα, διοργάνωσε στην πλατεία Πο-
λυγώνου «Open mics και έκθεση έντυπου 
υλικό όπου και βρεθήκαμε εμείς οι «αντι-
κοινωνικές» και «αντικοινωνικοί» αυτής 
της πόλης. Οι νεολαίοι της γειτονιάς στή-
ριξαν με την παρουσία τους. Κι όλοι μαζί 

διεκδικήσαμε οργανωμένα ένα κομμάτι του 
δημόσιου χώρου.

Πέμπτη 11 Νοέμβρη. Η αντιφασιστική συ-
νέλευση antifa south αντιμέτωπη με αυτές 
τις πειθαρχήσεις, διοργάνωσε open mics 
στα μπασκετάκια του Άτλα στον σταθμό 
ΗΣΑΠ του Ταύρου. Open mics, δηλαδή 
την μετατροπή ενός χώρου της πόλης σε 
σημείο συνάντησης και αλληλεπίδρασης 
υπό τον ήχο της ραπ μουσικής.

OPEN MICS
DEMONSTRATIONS



Αφού από τον Ιανουάριο του 2021 οι ειδικοί του κράτους με-
τρούσαν γυναικοκτονίες, κάπου τον Δεκέμβρη έκαναν μία παύ-
ση για να μας ενημερώσουν ότι η 18η απετράπη λόγω… αστυ-
νομικής επέμβασης. Έχτισαν δηλαδή ένα υπερθέαμα, λέγοντάς 

μας για το πώς ο «σωτήρας» μπάτσος έσπασε την πόρτα του 
σπιτιού, μπούκαρε μέσα και σταμάτησε έναν άντρα την ώρα που 

πήγαινε να δολοφονήσει την φίλη του. Αφού, λοιπόν, η κατα-
μέτρηση σταμάτησε στο 18 μ’ αυτόν τον τρόπο, όποτε οι μπάτσοι 
κρίνουν ότι πρέπει να μπουκάρουν στα σπίτια μας για το… καλό 

μας, νομιμοποιούνται πλέον να το κάνουν.

κάνουν μαθήματα «φεμινισμού», κι έτσι οι μπάτσοι απέκτησαν νέα εργα-
λεία για να στοχοποιούν την εργατική τάξη (γιατί πάντα αυτός είναι ο στόχος 
των αστυνομικών σχεδίων): πλέον έχουν το ελεύθερο να μπουκάρουν στα 
σπίτια μας για να… σώσουν τις γυναίκες! Έτσι με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια: 
από τη μία τρομοκρατία στις γυναίκες για να πειθαρχούν ακόμα περισσό-
τερο στην οικιακή τους εργασία κι από την άλλη βρίσιμο γενικότερα στην 
εργατική τάξη, στα σπίτια της οποίας «επικρατεί η βία» και γι’ αυτό μεγαλώ-
νουν «προβληματικά παιδιά»! Γιατί άλλωστε όπως έχουμε ξαναπεί, ο λόγος 
των μπάτσων και των φίλων τους  για διαλυμένες οικογένειες πάει πακέτο 
με τους «αντικοινωνικούς, εγκληματίες νεολαίους» που βγαίνουν απ’ αυτές 
(βλέπε «συμμορίες ανηλίκων»). Είδατε για άλλη μια φορά πόσους τρόπους 
έχουν να μας υποτιμάνε και να λένε ότι είναι «για το καλό μας»;

Ένα χρόνο τώρα διάφοροι κρατικοί ειδήμονες προσπαθούν να μας 
εξοικειώσουν με μία ακόμη «κοινωνική κρίση»: τις «γυναικοκτονίες». 

Λένε ότι οι αυτές αυξήθηκαν όταν, με την καραντίνα, οι γυναίκες κλείστηκαν 
σπίτι, χωρίς όμως να λένε πώς συνέβη αυτό. Γι’ αυτούς άλλωστε η βία κατά 
των γυναικών αφορά κάποια μεμονωμένα γεγονότα, που ούτε συνδέονται, 
ούτε έχουν καμία σχέση με την κρατική ανάγκη οι γυναίκες να πειθαρ-
χήσουν στον κοινωνικό τους ρόλο, δηλαδή στην εργασία τους μέσα στο 
σπίτι. Το κράτος και οι ειδικοί του δηλαδή προσπαθούν να μας πείσουν ότι 
νοιάζονται για το καλό των γυναικών. Ενώ αυτοί ακριβώς μες στην καρα-
ντίνα υποχρέωσαν με τη βία τις γυναίκες να μείνουν σπίτι και να δουλεύουν 
ακόμα πιο εντατικά μέσα στην οικογένεια. Έχοντας να φροντίσουν τα παιδιά 
που δεν πήγαιναν σχολείο, τους άντρες που έμεναν μέσα, ενώ ταυτόχρονα 
πολλές από αυτές έπρεπε να δουλεύουν και μέσω τηλεργασίας. Σαν να μην 
έφταναν όλα αυτά, το κράτος μέσω των media ξεκίνησε έναν καταιγισμό ει-
δήσεων, με ανατριχιαστικές περιγραφές, για γυναίκες που δολοφονήθηκαν 
κατά βάση μετά τον χωρισμό τους. Σαν να λένε δηλαδή στις γυναίκες ότι, αν 
αρνηθούν την εργασία τους μέσα στο σπίτι και χωρίσουν, να τι θα πάθουν.

Η λύση δε που πρότειναν στο «πρόβλημα» ήταν οι μπάτσοι! Μας παρουσί-
ασαν δηλαδή ως «σωτήρες» εκείνους που ήδη είχαν το ρόλο να ελέγχουν 
τον εγκλεισμό των γυναικών (όπως και όλων των υπολοίπων) στο σπίτι. Τη 
σκυτάλη πήραν αριστερές γυναικείες οργανώσεις που ανέλαβαν να τους 

«Γυναικοκτονία»

μια νέα λέξη 
για κρατική χρήση



Η πιο σύγχρονη μορφή ελευθερίας της έκφρασης είναι τα social 
media, έλεγε ο βλάκας. Και τόνιζε πόσο εξαιρετική είναι η δυνα-
τότητα -μέσω του smartphone- να κουβαλάς την ελευθερία της 
έκφρασης καθημερινά στην τσέπη σου. Να γράφεις ό,τι μαλακία 

σου κατέβει, όποια στιγμή θες, όπου κι αν βρίσκεσαι. Τα πράγματα 
φυσικά είναι όσο να ‘ναι πιο περίπλοκα. Γιατί όταν το κράτος έριξε 

την εντολή «κλειστείτε σπίτι», όλοι οι βλάκες ανεξαιρέτως σήκωσαν 
τα μαραφέτια τους και μετέδωσαν αυτή την εντολή ξανά και ξανά. 

Ωραίο πράγμα η ελευθερία της έκφρασης ε;

THIS MACHINE 
MAKES YOU DISCIPLINED


