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φωτό από antifa μοτοδιαδήλωση στην Νίκαια και στον Κορυδαλλό



Το έντυπο αυτό είναι άλλη μια προ-
σπάθεια να γραφτούν σε λίγες σελίδες 

γνώμες που μας βοηθούν στην κατα-
νόηση του κόσμου γύρω μας. Για να 
το σκεφτούμε, να το γράψουμε και να 
το μοιράσουμε, ακολουθούμε μεταξύ 
άλλων μια βασική μέθοδο. Συζητάμε την 
εποχή μας χωρίς να κοιτάμε μόνο το σή-
μερα. Αυτό μας βοηθάει να μην βλέπου-
με ό,τι συμβαίνει σαν ξεχωριστό, ανα-
πάντεχο γεγονός. Ειδικά τον τελευταίο 
καιρό ερχόμαστε αντιμέτωποι με την μία 
«κρίση» πίσω από την άλλη, με τελευταίο 
επεισόδιο τον πόλεμο στην ουκρανία. 
Όλες αυτές οι «κρίσεις» παρουσιάζονται 
ως ασύνδετες και ως «τι κακό μας βρήκε 
πάλι», ενώ βασικά είναι οι πολιτικές που 
ακολουθούν τα κράτη και τα αφεντικά για 
να διαχειριστούν την καπιταλιστική κρίση 
που κρατάει δέκα χρόνια και βάλε.

Το να επιμένεις να θυμάσαι με τρόπο 
συλλογικό το τι επιφυλάσσει αυτή 

η διαχείριση για τη ζωή της εργατικής 
τάξης μπορεί να σώσει το μυαλό σου από 
το σακάτεμα. Έτσι, έχουμε μιλήσει στα 
προηγούμενα έντυπα για τα «μέτρα για 
την πανδημία» ως μέτρα πειθαρχικά και 

οικονομικά. Ως κομμάτι του ανταγωνι-
σμού μεταξύ των κρατών αλλά και ως 
κομμάτι επιβολής απαγορεύσεων και 
ορθών συμπεριφορών μέσα στην ίδια 
την κοινωνία. Έχουμε δει τους ειδικούς 
και τα media ως τους διαμεσολαβητές 
της αδιαμφισβήτητης κρατικής γραμμής. 
Τους ρουφιάνους με τις μάσκες σαν 
προπονημένους στο να ακολουθούν την 
κρατική εντολή όποτε το πράγμα σκου-
ραίνει.

Το να μας φορέσουν τι θα σκεφτόμα-
στε, τι θα λέμε και τι θα κάνουμε με 

το ζόρι δεν είναι παιχνίδι που έχει χαθεί 
ακόμα. Γιατί οι γειτονιές μας βράζουν. 
Έχουμε πολλά κοινά να βρούμε, πολ-
λές ιστορίες να πούμε. Και πρέπει να τα 
κάνουμε αυτά για λογαριασμό μας. Το 
σημαντικότερο είναι να βρεθούμε. Να 
βρεθούμε και να μιλήσουμε βάζοντας 
στο κέντρο τις κρατικές πολιτικές που 
στοχεύουν πάνω μας. Τα λέμε στη γύρα 
αδέρφια!

Editorial

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

Ο βλάκας λέει: «τι κολλάτε αφίσες ρε παιδιά, φτιάξτε μια σελίδα στο 
facebook». Βέβαια, ο βλάκας δεν το σκέφτηκε μόνος του. Η ιδέα το 
να σακατευτούμε όλοι στον βούρκο των social media έχει αφετηρία 
το κράτος. Και επειδή δε θέλουμε οι γνώμες μας να έχουν την ίδια 
βαρύτητα με τα video του luben εμείς κολλάμε αφίσες. Δηλαδή 
«σερβίρουμε» την συλλογική μας γνώμη στη μάπα του κάθε ρουφιά-
νου και ταυτόχρονα κάνουμε και τους δικούς μας να γουστάρουν!

Αυτοκόλλητα 
για σπάσιμο στους 
ρουφιάνους (στείλε mail)



Τι σχέση έχει το Instagram 
με τα χρυσόψαρα;

Από τα κινήματα των 60’s έχουμε κληρονομήσει κάποιες βασικές ιδέες. 
Μια από αυτές είναι ότι η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη και πως κάθε μη-
χανή εμπεριέχει την εξουσία των αφεντικών, συνεπώς η πολιτική δουλειά 
των μηχανών είναι η πειθάρχησή μας (της εργατικής τάξης).

Έτσι πέρα από την κλισέ κριτική των κοινωνιολόγων προς τα social media 
που λέει ότι: «απομακρύνουν τους ανθρώπους», «προκαλούν εθισμό», «το-
νίζουν τον ναρκισσισμό» προτείνουμε να δούμε το Instagram ως μια μη-
χανή. Ως μια μηχανή αναπαραγωγής εικόνων και stories. Και με υπόθεση 
ότι σε κάθε μηχανή «κρύβονται» οι εντολές των αφεντικών θα προσπαθή-
σουμε να βρούμε στο Instagram αυτές τις εντολές. Τι εντολές είναι και που 
σκοπεύουν;

Είπαμε ότι το Instagram είναι μια μηχανή αναπαραγωγής stories, δηλαδή 
μια μηχανή αναπαραγωγής αφηγήσεων. Όπου σαν αφηγήσεις αντιλαμβα-
νόμαστε τους τρόπους και τις γλώσσες που καταλαβαίνουμε την ιστορία 

μας, άρα και την εποχή μας, αρά και εμάς τους ίδιους είτε σαν άτομα είτε 
σαν τάξη.

Πάμε λίγο πιο αναλυτικά. Κάθε insta story έχει διάρκεια 24 ώρες. Μόλις 
αυτές οι 24 ώρες περάσουν το story πηγαίνει στον ωκεανό της ασήμαντης 
πληροφορίας. Αυτό το story πια χαμένο στον ωκεανό είναι αδύνατο να επα-
νέλθει στην επιφάνεια. Το επόμενο story που θα ανέβει δε θα έχει καμία 
σύνδεση με το προηγούμενο αλλά ούτε και με το επόμενο.
 
Αυτή η επανάληψη από stories καταλήγει στο τέλος να είναι μια εκπαι-
δευτική διαδικασία. Μια διαδικασία για το πως να αντιλαμβανόμαστε την 
Ιστορία. Να την αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ως μεμονωμένα γεγονότα 
που είναι ασύνδετα μεταξύ τους. Ως αυτό που τα τελευταία δεκαπέντε χρό-
νια έχουμε συνηθίσει να τρώμε στη μάπα ως «κρίσεις».

Το 2008 είχαμε την χρηματοπιστωτική κρίση. Το 2015 είχαμε την ανθρω-
πιστική κρίση. Το 2019 είχαμε την υγειονομική κρίση. Το 2021 είχαμε την 
κλιματική κρίση. Το 2022 έχουμε την ουκρανική κρίση.

Η συνεχής μας εκπαίδευση με όρους «κρίσεων» ή «stories» για την δι-
αμόρφωση της μνήμης μας είναι μια πολιτική πράξη. Είναι μια επιθετική 
κίνηση των αφεντικών εναντίον μας. Γιατί όσο την ταξική μας μνήμη την 
ορίζουν τα αφεντικά τόσο θα παραμένουμε ανήμποροι να αντιδράσουμε και 
θα πέφτουμε συνεχώς από τα σύννεφα με κάθε νέο επεισόδιο, με κάθε νέα 
«κρίση». Αντ’ αυτού δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κοινωνίες μας είναι 
ταξικά διαχωρισμένες με κέντρο την εκμετάλλευση της εργασίας μας. Τα 
κράτη έχουν αστυνομίες για να μας πειθαρχούν στο εσωτερικό και στρατό 
στο εξωτερικό όταν η καπιταλιστική κρίση βαράει κόκκινο και πρέπει να 
βγουν τα όπλα στο αναμεταξύ τους πλάκωμα.

Σίγουρα ό,τι παθαίνουμε δεν το παθαίνουμε μόνο γιατί λιώνουμε στο ανελέητο 
scrolling των social media. Αυτό που μας λείπει είναι οι δικές μας αφηγήσεις. 
Είναι η οργάνωση. Να μιλάμε εμείς για εμάς και τα συμφέροντά μας, βάζοντας στο 
κέντρο τις κρατικές πολιτικές που στοχεύουν πάνω μας. Κρατικές πολιτικές που 
έχουν συνέχεια στον χρόνο, ανεξαρτήτως κυβέρνησης όσο και αν θέλουν να μας 
πείσουν πως κάθε μέρα είναι μια νέα μέρα ασύνδετη με την προηγούμενη και την 
επόμενη. Το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου είναι μια τέτοια προσπάθεια που 
σκοπεύει σε μια κοινή αφήγηση του κόσμου μας προς το συμφέρον μας.
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1. Η σύγχυση

Τελικά τα μέτρα ήταν 
υγειονομικά ή προπολεμικά;

2. Η εντολή

3. Η πειθαρχία

4. Η εθνική ενότητα

«΄Έχουμε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό» είχε πει ο πρωθυπουργός μας όταν ο «κορώ-
να» ήταν πρώτος στα trends. Ως αποτέλεσμα αυτό είχε τους ειδικούς του ιού εχθρού να 
μονοπωλούν στον δημόσιο λόγο και να μας εκπαιδεύουν στην γλώσσα τους. Μια γλώσσα 
που προκαλεί φόβο και σύγχυση. Τώρα το hashtag έγινε #warinukraine και οι πνευ-
μονολόγοι αντικαταστάθηκαν από γεωπολιτικούς αναλυτές. Ο σκοπός ο ίδιος: «Δείξτε 
εμπιστοσύνη στο κράτος. Δείξτε εμπιστοσύνη στους μπάτσους, στους γιατρούς, στους 
στρατιωτικούς και γενικά στους «ειδικούς». Υπακούστε!»

Έχουμε παίξει αρκετό call of duty και ξέρουμε ότι μια 
βόμβα μολότοφ είναι άχρηστη μπροστά σε ένα tank. 
Επίσης έχουμε δει και την αναποτελεσματικότητα 
των εμβολίων κατά του «κορώνα» αφού στην τελική 
κόλλησαν όλοι. Σημασία όμως δεν έχει αν τα εμβόλια 
θα μας σώσουν από τους ιούς ή αν οι μολότοφ θα 
μας σώσουν από τα tanks. Σημασία έχει να χτίζεται 
η νοοτροπία στήριξης στις κρατικές αποφάσεις, την 
οποία στήριξη να την δείχνουμε και όσο περισσότερο 
δημόσια γίνεται. Φωτό με μάσκα και εμβόλια στη μια 
περίπτωση, φωτό με καλάσνικοφ και μολότοφ στην 
άλλη. Να χτίζεται το αίσθημα της εθνικής ενότητας και 
όποιος δεν το κάνει να θεωρείται προδότης!

Οι εντολές πειθάρχησης είτε μέσω των κινητών μας είτε 
μέσω των πολεμικών σειρήνων για να μεταφερθούν σε 
όλους και όλες μας, απαιτούν και ένα αντίστοιχο δίκτυο. 
Στην μία περίπτωση είναι το τηλεφωνικό δίκτυο του Ο.Τ.Ε., 
στην άλλη το δίκτυο σειρήνων του στρατού. Το θέμα όμως 
δεν είναι τεχνικό αλλά πολιτικό. Το θέμα είναι να είμαστε 
«συνδεδεμένοι» με το κέντρο που μεταδίδει το μήνυμα. Και 
το κέντρο αυτό είναι το κράτος. Έτσι, θα είμαστε όλοι συντο-
νισμένοι στην ίδια εντολή. Μη διανοηθείτε να σπάσετε την 
τοπολογία του δικτύου και αρχίσετε να μιλάτε μεταξύ σας!

Όσο η καπιταλιστική κρίση βαθαίνει και εκφράζεται ως 
πόλεμος με όπλα και tanks, η πειθάρχηση της εργατι-
κής τάξης στο εσωτερικό καθίσταται για το κράτος ως 
νούμερο ένα προτεραιότητα. Έτσι οι ουρές, τα πιστο-
ποιητικά, τα QR codes, η συνεχής καταγραφή μας και η 
μασκοφορία αποτελούν το σύνολο των μικροεντολών 
που δεχόμαστε καθημερινά να υπακούσουμε. Από την 
μάσκα πάνω από την μύτη που ζητάει ο δάσκαλος στο 
σχολείο μέχρι το στρώσιμο του κρεβατιού στον στρατό 
η ιδέα είναι μια. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ.



Στα αδέσποτα φαινόμενα που τα τελευταία δύο χρόνια απειλούν τη ζωή 
των δυτικών υπηκόων, εκτός απ’ τους ιούς, τις φωτιές και τις καταιγίδες, 
εσχάτως προστέθηκαν και οι αδέσποτες οβίδες. Φυσικά, για ακόμη μια 
φορά, όποιος προσπαθεί να βγάλει άκρη για το τι συμβαίνει στην Ουκρα-
νία παρακολουθώντας με κομμένη την ανάσα τα μίντια, το μόνο που θα 
καταφέρει είναι να γίνει πιο ηλίθιος και οπωσδήποτε πιο φοβισμένος. Και 
όχι δεν φταίει ο «τρελός» ο Πούτιν αλλά είναι τα καπιταλιστικά κράτη που 
πλακώνονται μεταξύ τους στην προσπάθεια να ξεπεράσουν την κρίση 
τους.

Εδώ και μια δεκαετία, απ’ όταν ξέσπασε η καπιταλιστική κρίση, τα κράτη 
όλο και πιο έντονα αναδεικνύουν και μας εξοικειώνουν με την πιο δολο-
φονική τους όψη. Αφού έκοψαν τα περιττά έξοδα και πρώτα απ’ όλα τους 
μισθούς μας, αφού αύξησαν ό,τι φόρο υπάρχει για να μην μπορούμε να 
επιβιώσουμε, αφού τίγκαραν την πόλη μπάτσους για να μην μπορούμε να 
κυκλοφορήσουμε, στη συνέχεια βάλθηκαν να μας πείσουν ότι αυτές τις 
θυσίες πρέπει να τις υποστούμε για να βγούμε απ’ την κρίση. Φυσικά, το 
μεγαλύτερο πακέτο το τρώει η εργατική τάξη. Εμάς που οι πετσοκομμένοι 
μισθοί μας δεν φτάνουν για να ζήσουμε, εμάς που μας κυνηγάνε οι μπά-
τσοι για να καθόμαστε καλά.

Αλλά οι κρατικές πολιτικές για τη διαχείριση της κρίσης δεν σταματάνε 
εκεί. Γιατί τα κράτη αυτό που κάνουν επίσης είναι να πλακώνονται με τα 
αντίπαλα κράτη. Να φροντίζουν να πωλούνται τα προϊόντα τους σε βάρος 
των προϊόντων των ανταγωνιστών τους. Να πιέζουν με όποιο μέσο μπο-
ρούν ώστε τα εθνικά τους συμφέροντα να επικρατούν πάνω στα εθνικά 
συμφέροντα των αντιπάλων. Ε λοιπόν, αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν οβί-
δες, κανόνια και τανκς, όταν όλα τα υπόλοιπα αποτυγχάνουν. Κι αν οι ευ-

ρωπαίοι έχουν ξεχάσει τι πάει να πει πόλεμος, όλος ο υπόλοιπος πλανήτης 
από την Αφρική και την Ασία μέχρι τη Λατινική Αμερική είναι αδιάκοπα 
ένα απέραντο πεδίο πολεμικών συγκρούσεων. Αυτές οι συγκρούσεις, όσο 
περνάει ο καιρός και όσο η κρίση χειροτερεύει, τόσο θα πλησιάζουν και 
στα μέρη μας. Τα κράτη, σε αντίθεση με εμάς, το γνωρίζουν πολύ καλά. 
Και γί  αυτό όχι μόνο προετοιμάζονται αλλά προετοιμάζουν και εμάς με το 
στανιό. Τι πιστεύατε δηλαδή, ότι το ελληνικό κράτος αγοράζει πολεμικά 
αεροπλάνα και φρεγάτες επειδή είναι φιλειρηνικό;

Δύο χρόνια τώρα, οι πληθυσμοί της ευρώπης εκπαιδεύονται ταχύρρυθμα 
απ΄ τα κράτη τους για πόλεμο. Μας επέβαλαν υποχρεωτικό εγκλεισμό στο 
σπίτι και απαγόρευση κυκλοφορίας. Μας φόρεσαν ομοιόμορφες στολές 
σε μορφή ιατρικής μάσκας. Μας ανάγκασαν να υπακούμε ασταμάτητα 
εντολές, να μην αμφισβητούμε την κρατική αφήγηση, να περιμένουμε σε 
ουρές, να καταγραφούμε και να κατηγοριοποιηθούμε μέσω του υποχρε-
ωτικού εμβολιασμού. Η αφορμή ήταν ένας ιός, αύριο θα είναι η κλιματική 
αλλαγή, μεθαύριο οι εξωγήινοι. Οποιαδήποτε απίθανη αφήγηση θα επι-
στρατευτεί για να δικαιολογήσει κρατικά μέτρα που στην πραγματικότητα 
είναι προετοιμασία για πόλεμο. Γιατί κράτος δεν είναι μόνο τα επιδόματα, 
οι βαριοκώληδες υπάλληλοι εφορίας  και η «δημόσια παιδεία και υγεία» 
που τόσο αγαπάνε οι αριστεροί. Ειδικά σε καιρούς κρίσης, κράτος είναι οι 
μπάτσοι, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι στρατοί. Δηλαδή ένοπλη βία και 
πειθάρχηση της εργατικής τάξης. Ναι, εργατική τάξη, δηλαδή εμείς που 
τρώμε τα μέτρα στη μάπα. Και αύριο μας προορίζουν να γίνουμε κρέας για 
τα κανόνια τους.

Ίσως η Ουκρανία να φαίνεται λίγο μακριά. Η προετοιμασία για πόλεμο 
όμως είναι ήδη ενσωματωμένη στις ζωές μας εδώ και δύο χρόνια και έτσι 
θα συνεχίσει να είναι. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε τόσο το καλύτερο.

Αφίσα που κολλήσαμε πίσω στο Μάη του 
2020. Τότε την ελληνική κοινωνία την απα-
σχολούσε μόνο ο ιός, οι οβίδες δεν πέφτα-
νε τόσο κοντά όσο τώρα. Παρ’ όλα αυτά ο 
διακρατικός ανταγωνισμός είναι ο ίδιος, είτε 
διεξάγεται με «υγειονομικά» είτε με «στρατι-
ωτικά» μέτρα.

REWIND

Λένε για ιούς, φωτιές και 
καταιγίδες για να μας 
προετοιμάσουν για τις 

οβίδες!



Σίγουρα το’ χετε πάρει χαμπάρι ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει βαλθεί να 
μετατρέψει τα πάρκα της Λαμπρινής (και βασικά όλης της Αθήνας) 
σε αποστειρωμένους χώρους που βρωμοκοπάνε λαδομπογιά και 
αντισηπτικό και φωτίζονται εκτυφλωτικά από ενοχλητικούς προβο-
λείς που προκαλούν έγκαυμα στον αμφιβληστροειδή. Όλα αυτά για 
να εκτοπίσει τους θαμώνες που δεν είναι του γούστου του.

Το «πάρκο του 68», δίπλα στο ομώνυμο γυμνάσιο της Λαμπρινής, 
δεν γλύτωσε από την μανία με την καθαριότητα aka μανία με τη 
δημόσια τάξη, αλλά η γειτονιά αντιστέκεται σθεναρά. Άλλωστε αυτά 
είναι τα πάρκα μας, εκεί που σκάγαμε στις κοπάνες απ’ το σχολείο, 
που βάψαμε τις πρώτες μας ταγκιές, εκεί που καβατζωνόμασταν 
στην καραντίνα. Δήμαρχε μάλλον πρέπει να προσπαθήσεις περισσό-
τερο για να μας διώξεις...

Δήμος Αθηναίων 
vs 

Πάρκα Λαμπρινής

ΠΡΙΝ:

ΜΕΤΑ:



Καλλιθέα, 22/01/2022
Δημόσια συζήτηση από το Antifa South με τίτλο «Κάτω τα χέρια από την 
εργατική νεολαία»

Η νεολαία της εργατικής τάξης τελευταία δέχεται ολοένα και περισσότερο βρί-
σιμο στον δημόσιο λόγο. Έχουμε ακούσει ότι οι μαθητές ΕΠΑ.Λ. είναι φασίστες, 
άλλοι σεξιστές, και άλλοι νεολαίοι ακόμα και εν δυνάμει μαχαιροβγάλτες. Εμείς 
στο antifa έχουμε κάποιους λόγους να πιστεύουμε ότι αυτό το βρίσιμο είναι μια 
καλά οργανωμένη δουλειά απο το κράτος και τα αφεντικά μας που σκοπό έχει την 
υποτίμηση και την διαχείρισή μας με περισσότερο αστυνομικούς τρόπους. Οπότε 
κόντρα στην λογική που θέλει μόνο την κρατική φωνή να ακούγεται και να την 
αναπαράγουμε μέσω tweets και posts πραγματοποιήσαμε δημόσια μια συζήτηση 
(χωρίς μάσκες και αποστάσεις!).

To Athens Antifa για ακόμη μια φορά κατεβαίνει στον δρόμο και αυτήν την φορά 
με παπιά. Δεν επιλέξαμε την Νίκαια και τον Κορυδαλλό τυχαία. Και οι δυο είναι 
γειτονιές που στο παρελθόν αλλά ακόμα και σήμερα συκοφαντούνται με το κιλό. 
M.M.E., αριστεροί και λοιποί κρατικοί ρουφιάνοι θέλουν να μας πείσουν ότι σε 
αυτές τις γειτονιές όσοι αράζουν έξω, στις πλατείες και τα πάρκα είναι κάτι τελει-
ωμένοι με εγκληματικές τάσεις. Αντίθετα εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε άτομα 
σαν και εμάς που τα ζόρια από τον μισθό και η πίεση απο τους μπάτσους βαράνε 
κόκκινο. Και αυτό το καταλάβαμε καλά από την θερμή τους υποδοχή! 

Αυτό που γνωρίζουμε καλά είναι ότι οι γειτονιές μας είναι τα σημεία όπου καθη-
μερινά διεκδικούμε δημόσιο χώρο. Αυτό το γνωρίζουν και οι ρουφιάνοι και κα-
θόλου δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει να ακούγονται οι ρίμες μας, να φαίνονται 
οι ταγκιές και τα γκραφίτι μας. Εμείς αντίθετα ασφυκτιούμε στα αποστειρωμένα 
περιβάλλοντα που θυμίζουν νοσοκομείο. Οι κουλτούρες μας είναι αυτό που μας 
δίνει την καθημερινή δύναμη και η απειθαρχία μας είναι αυτό που τους τρομάζει. 
Ο Βύρωνας έχει τέτοια ιστορία και το antifa east αποφάσισε να συνεισφέρει σε 
αυτή την πόλωση στήνωντας ένα live μαζί με τα παιδιά της πλατείας.

TOGETHER 
WE STAND!

Νίκαια - Κορυδαλλός,  04/02/2022
Antifa μοτοδιαδήλωση στις γειτονιές της Νίκαιας και του Κορυδαλλού 

Βύρωνας,  25/02/2022
Open mics στην Πλατεία Τσιρακοπούλου στον Βύρωνα από το Antifa East 



Ο φόβος 
της τρομοκρατίας  

ή αλλιώς  
η κρατική οργάνωση  

του φόβου

Η μαζική πρόκληση φόβου είναι μια στρατηγική που οργανώνεται 
από τα κράτη εδώ και δεκαετίες. Τo 70’ στην Ιταλία μπήκαν «βόμ-
βες στα τυφλά» σε τρένα της Ρώμης και σε τράπεζα του Μιλάνου. Τα 
media συκοφάντησαν τα εργατικά κινήματα της εποχής ως υπεύθυ-
να για τις επιθέσεις. Μετά από χρόνια αποδείχθηκε πως αυτές, ήταν 
κρατικά σχεδιασμένες, ως κομμάτι της «στρατηγικής της έντασης» 
όπως ονομάστηκε, και έγιναν από παρακρατικούς ακροδεξιούς στην 
προσπάθεια αντιμετώπισης των κινημάτων από το Ιταλικό κράτος.

Αυτό το σχέδιο εφαρμόστηκε σε παγκόσμια εμβέλεια στην καρδιά 
των δυτικών μητροπόλεων από το 2001 και μετά, όταν και τα δυτι-
κά κράτη ξεκίνησαν το πλάκωμα μεταξύ τους στη Μέση Ανατολή. 
Ταυτόχρονη και απαραίτητη προϋπόθεση των κρατικών πολεμικών 
φιλοδοξιών ήταν η συνοχή στο εσωτερικό, η συσπείρωση δηλαδή 
του εθνικού τους κορμού. Οι βόμβες έμπαιναν σε τρένα, συναυλίες, 
μαραθωνίους, ενώ οι μηχανισμοί δημόσιας τάξης ήδη είχαν ξεκινή-
σει να δουλεύουν στο φουλ. Στους δρόμους στρατός και αστυνομία 
προέβαιναν σε lockdown σφίγγοντας ακόμα περισσότερο το ζωνάρι 
στους μουσουλμάνους εργάτες με πρόσχημα την «ισλαμική τρομο-
κρατία». Το internet και η τηλεόραση σφυροκόπαγαν τρόμο και εντο-
λές1. Η ευθεία απεύθυνση του κράτους στους υπηκόους του σαν να 
απευθύνεται σε έναν πληθυσμό-αγέλη, έτοιμο και παραδομένο στον 
κρατικό σωτήρα. Ποτέ δεν αποδείχθηκε ότι τα «ισλαμικά τρομοκρα-
τικά χτυπήματα» ήταν κρατικές δουλειές – όπως συνέβη στην Ιταλία 
του 70’ – αν και δεν έχει καμία σημασία. Γιατί το αποτέλεσμα των 
επιθέσεων ήταν αυτό: περισσότερη ασφάλεια για την τρομοκρατη-
μένη κοινωνία, άρα περισσότερη αστυνομία και ακόμα μεγαλύτερος 
έλεγχος στραμμένος στην εργατική τάξη και ειδικά στους μουσουλ-
μάνους εργάτες των δυτικών μητροπόλεων. Συμπέρασμα; Οι μόνοι 

κερδισμένοι της υπόθεσης «ισλαμική τρομοκρατία» ήταν τα ίδια τα 
κράτη.

Οι τεχνικές του «πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία» δοκιμάστηκαν 
και δουλεύτηκαν επί δεκαετίες αλλά εφαρμόζονται και τα τελευταία 
δύο χρόνια ενάντια στο «θανατηφόρο αόρατο εχθρό». Η διαδικασία 
«τρομάξτε κι από τη σκιά σας - πάρτε αγκαλιά το κράτος σας» έχει 
μπει σε ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς. Το σάλπισμα φόβου «μένου-
με σπίτι»,  με το πέρας του χρόνου απέκτησε περιεχόμενο γρίπης, 
φωτιών και κακοκαιρίας(!) με περίεργα ονόματα2. Στα σχέδια αστυ-
νομικής επιτήρησης βρέθηκαν ακόμα πιο βαθιά, κομμάτια της ερ-
γατικής τάξης που δεν πειθαρχούν και πολύ... στις κρατικές εντολές 
και που κωδικά συκοφαντούνται στο δημόσιο λόγο ως «φασίστες 
σε επάλ» και «βίαιοι δολοφόνοι οπαδοί». Με λίγα λόγια, το ελληνικό 
κράτος μας δείχνει γι’ ακόμη μια φορά τι συμβαίνει με τη μοίρα όσων 
δεν είναι με το μέρος του: πολύ βρίσιμο και πολλή κλωτσιά.

Η επίθεση που δεχόμαστε εδώ και κάτι παραπάνω από μία δεκαετία 
είναι οι πολιτικές αντιμετώπισης των κρατών απέναντι στην παγκό-
σμια καπιταλιστική κρίση σε ένα τεταμένο περιβάλλον διακρατικών 
σχέσεων και συγκρούσεων. Επίθεση που στοχεύει στις τσέπες, στις 
καρδιές και στα μυαλά μας. Το μόνο που μας αναλογεί να κάνουμε 
είναι να βρεθούμε και να οργανωθούμε. Να πολεμήσουμε το φόβο 
και τη μοναξιά. Να συζητάμε και να χτίσουμε συλλογική μνήμη και 
αυτόνομες γνώμες ενάντια στις κρατικές πολιτικές και τους ρουφιά-
νους.

Η συνεισφορά της «αγαπημένης» μας αριστεράς στο κρατικό 
σχέδιο φόβου μαζί με βρίσιμο στην εργατική τάξη. 2 σε 1! Πέρα 
από επίδοξοι ρουφιάνοι, μήπως είναι τελικά και λίγο φασίστες;

1. Lockdown - Τεχνολογία φόβος και φασισμός στη Βοστώνη, Περιοδικό antifa - πόλεμος 
ενάντια στο φόβο, τεύχος #37

2. Κακοκαιρία «Ελπίδα» / Σύσταση της ΕΛΑΣ: Μείνετε σπίτι, Εφημερίδα Αυγή, 24/01/2022



Οι πρόθυμοι καλοθελητές με πρόσβαση στα σόσιαλ μίντια αναπαρήγα-
γαν τόσες φορές την παραπάνω είδηση, ώστε στο τέλος η «γυναίκα» 
έγινε «γυναίκες», η «πλ. Παπαδιαμάντη» έγινε «Κυψέλη, Πατήσια, 
Γαλάτσι, Λαμπρινή, Νέα Ιωνία» και κάποιος άτυχος είδε τη φάτσα του να 
κυκλοφορεί δημόσια και να στοχοποιείται σαν κάποιου είδους σούπερ-
μαν του κυνηγιού γυναικών, που δεν αφήνει γυναίκα να κυκλοφορήσει 
βράδυ σε 5 περιοχές της Αθήνας.

Το μήνυμα; Σαφές: Γυναίκες φοβηθείτε και κλειστείτε σπίτι το βράδυ.
Το αποτέλεσμα; Εμφανές: Οι γειτονιές μας τίγκα στους μπλε φάρους.
Συμβουλή προς τους πρόθυμους καλοθελητές; Η εξής: Ζητήστε κανά 
μισθό απ’ το υπουργείο δημόσιας τάξης, κρίμα είναι να του βγάζετε τόση 
δουλειά τσάμπα...

“Άντρας την έπεσε με μαχαίρι σε γυναίκα 
στην πλατεία Παπαδιαμάντη”.


