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Στο antifa north συμμετέχουμε άνθρωποι από τις γειτονιές των 
βορείων, οι οποίοι παρά τις πολλές διαφορές που μπορεί να έχουμε, 
έχουμε ένα βασικό κοινό. Μισούμε τον φασισμό και καταλαβαίνουμε 
πως ο μόνος τρόπος να τα βάλουμε μαζί του είναι να οργανωθούμε 
αυτόνομα από το κράτος και την αριστερά.

Και όταν λέμε φασισμό δεν εννοούμε μονάχα κάτι γραφικούς καράφλες 
υμνητές του Χίτλερ. Εννοούμε το κόψιμο των μισθών μας στα δύο. 
Εννοούμε την απαγόρευση κυκλοφορίας που οφείλεται τάχα σε ιούς, 
φωτιές και βροχές κι ό,τι άλλο σκεφτούν. Εννοούμε την προσπάθεια 
του κράτους να μας βαφτίσει εγκληματίες με κάθε δυνατό τρόπο, 
βρίζοντας τις παρέες μας, τα σχολεία μας, τις κερκίδες μας. Εννοούμε 
το διανοητικό σακάτεμα που μας επιβάλλουν, ειδικά τα τελευταία δυο 
χρόνια, λέγοντάς μας πως πρέπει να κλειστούμε σπίτι μας, να βάλουμε 
μάσκα, να το βουλώσουμε και να μην βρισκόμαστε «για να μην 
κολλήσουμε τις γιαγιάδες μας».

Όλα αυτά είναι μέρος της στρατηγικής του ελληνικού κράτους για την 
πειθάρχηση της εργατικής τάξης. Κι όσο η κρίση θα βαθαίνει και θα 
παίρνει νέα ονόματα, όσο ο πόλεμος θα πλησιάζει, τόσο θα τρώμε στη 
μάπα όλο και περισσότερα τέτοια.

Γι’ αυτό συνεχίζουμε να γράφουμε και να μοιράζουμε αυτό εδώ το 
έντυπο, να κολλάμε αφίσες και αυτοκόλλητα, να συναντιόμαστε με τους 
δικούς μας και τις δικές μας και πάνω από όλα να μην το βουλώνουμε. 
Γιατί αν δεν μιλήσουμε εμείς για την πάρτη μας, δε θα το κάνει κανείς 
για εμάς.

Το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου γράφτηκε, πληρώθηκε, τυπώθηκε και 
μοιράζεται στις γειτονιές των βορείων από την αντιφασιστική ομάδα Antifa North. 
Αν αυτά που διαβάζεις σου φαίνονται ενδιαφέροντα, έλα σ’ επαφή: 
antifanorth@gmail.com.

Introduction

Τι κάνεις όταν το κράτος προσπαθεί με κάθε τρόπο να σε κάνει 
να το βουλώσεις και να πειθαρχήσεις στις εντολές του;

Α) Βρίζεις την εκάστοτε κυβέρνηση με ένα ποστ και χάσταγκ στο διαδίκτυο;
Β) Σκέφτεσαι ότι πρέπει να βρεις κάποιον άλλον να μιλήσει 

για σένα γιατί «εντάξει είναι καιρός τα πράγματα να αλλάξουν»;
Γ) Βρίσκεις τους δικούς σου και τις δικές σου και 

προσπαθείτε να την παλέψετε και να μιλήσετε για το τι σκατά σας συμβαίνει;



Introduction

Τα ηχεία στο φουλ
Απειθαρχία στο hood!

Τι κάνεις όταν το κράτος προσπαθεί με κάθε τρόπο να σε κάνει 
να το βουλώσεις και να πειθαρχήσεις στις εντολές του;

Α) Βρίζεις την εκάστοτε κυβέρνηση με ένα ποστ και χάσταγκ στο διαδίκτυο;
Β) Σκέφτεσαι ότι πρέπει να βρεις κάποιον άλλον να μιλήσει 

για σένα γιατί «εντάξει είναι καιρός τα πράγματα να αλλάξουν»;
Γ) Βρίσκεις τους δικούς σου και τις δικές σου και 

προσπαθείτε να την παλέψετε και να μιλήσετε για το τι σκατά σας συμβαίνει;

Για την πολυεθνική εργατική νεολαία του Λονδίνου τη δεκαετία του ’90 πάντως η απάντηση ήταν η 
τρίτη. Συγκεκριμένα, άνθρωποι που ανήκαν στον πάτο της ταξικής πυραμίδας και είχαν βαρεθεί να 
τρώνε συνεχώς πίεση και πειθαρχία από το κράτος έψαχναν τρόπους να μιλήσουν για τις εμπειρίες 
τους, τη γειτονιά τους, την κουλτούρα τους. Ένας από τους τρόπους αυτούς ήταν η μουσική και 
συγκεκριμένα η grime. Νέες και νέοι της εργατικής τάξης μαζεύονταν σε υπόγεια γειτονιών, έφτυναν 
τις ρίμες τους και με αυτές έφτυναν παράλληλα το κράτος, τους μπάτσους και τους ρουφιάνους του 
στη μούρη. Παρά τις κρατικές προσπάθειες να περιοριστεί η έκφραση αυτή, πειρατικοί ραδιοφωνικοί 
σταθμοί στήθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης μεταδίδοντας  τις μουσικές και τους στίχους των χιπ 
χοπάδων μαζί με την απειθαρχία που τους χαρακτήριζε, δίνοντας δύναμη σε όσους άκουγαν να την 
παλέψουν. Από τις ίδιες γειτονιές και τα ίδια νεύρα αργότερα προήλθε και η drill. 

Από το παράδειγμα του Λονδίνου καταλαβαίνουμε για μια ακόμη φορά πόσο σημαντικό είναι 
να προσπαθούμε συνεχώς για την ανατίμηση της τάξης μας και να παλεύουμε για τα δικά μας 
συμφέροντα καθώς δεν θα το κάνει κανείς για εμάς. Πιάνουμε μικρόφωνα, σπρέι, αυτοκόλλητα και 
βγαίνουμε εκεί έξω γιατί ξέρουμε πως το κράτος πραγματικά φοβάται να μιλάμε δημόσια για ό,τι μας 
συμβαίνει. Και εμείς μιλάμε. Οργανωμένα, απείθαρχα και πάντα περήφανα από τη γειτονιά!



Θυμάστε που πριν μας ξηγηθούν «πανδημία» και lockdown, τα αφεντικά 
μας έλεγαν ότι βγαίνουμε από την κρίση; Και μετά ήρθε ο ιός και τα άλλαξε 
όλα, κοίτα μια σύμπτωση. Αλλά και πάνω που μας λέγανε ότι τελειώνει ο ιός 
και το καλοκαίρι θα τιγκάρουμε στον τουρίστα, κι άλλη σύμπτωση! Πόλεμος 
κανονικός στην κοντινή Ουκρανία, τι γκαντεμιά είναι αυτή ρε γαμώτο; 

Ο κόσμος μας, όμως, δεν λειτουργεί με συμπτώσεις. Αυτά είναι μπούρδες 
με σκοπό να μας σακατέψουν το μυαλό.

Τριάντα χρόνια τώρα, τα κράτη έβλεπαν την πλανητική καπιταλιστική 
κρίση να έρχεται και το καθένα έκανε τους λογαριασμούς του για το πως 
θα την φέρει βόλτα, μέχρι που τελικά ξέσπασε πριν δεκαπέντε. Ήδη από 
πριν, η στρατηγική που επέλεξαν τα κράτη, ήταν να κλείνονται στον εαυτό 
τους και να ακονίζουν τα μαχαίρια τους, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουν να 
διαχειριστούν τα προβλήματα τους πετώντας τα στη μούρη των διπλανών 
και αναγκάζοντάς τους με τη βία να τα φάνε αυτοί στη μάπα. Γι’ αυτό είναι που 
τριάντα χρόνια τώρα, ένα σωρό συγκρούσεις μαίνονται σε συγκεκριμένες 
περιοχές του κόσμου. Θυμηθείτε το Ιράκ και τη Γιουγκοσλαβία ή, πιο 
πρόσφατα, την Συρία και την Υεμένη και τελικά την Ουκρανία. Είναι ο 
παγκόσμιος διακρατικός ανταγωνισμός, ο οποίος μπορεί να εκδηλώνεται 
στα σημεία που καθορίζονται από τον ανταγωνισμό των μεγαλύτερων 
δυνάμεων (π.χ. η Ουκρανία είναι ένα κομβικό σημείο του τζαρτζαρίσματος 
μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας), αλλά σε καμία περίπτωση δεν «παρασέρνει» 
απλώς τις μικρότερες. 

Πάρτε για παράδειγμα την Ελλάδα. Από την στιγμή που ξέσπασε η κρίση, 
τα ντόπια αφεντικά δεν έχουν σταματήσει να συνδέουν το ξεπέρασμα 
των προβλημάτων τους με τις πολεμικές περιπέτειες πέρα απ’ τα 
σύνορά τους. Κι αυτές έχουν πάρει μπόλικα ονόματα: διαρκής προσπάθεια 
περικύκλωσης της Τουρκίας, πίεση και παρέμβαση στα εσωτερικά της 
Μακεδονίας, αποστολή όπλων και στρατού στη Μέση Ανατολή. Δεν το 
«έσυρε» κανείς το ελληνικό κράτος να κάνει όλες αυτές τις επιθετικές 
κινήσεις. Απλά εκμεταλλεύτηκε ότι η περιοχή έχει πάρει φωτιά λόγω των 
ευρύτερων ανταγωνισμών και χώθηκε με τα μπούνια. Όπως ακριβώς 
χώνεται και τώρα, στέλνοντας εξοπλισμό στην Ουκρανία και προσπαθώντας 
με κάθε ευκαιρία να μετατρέψει την εκεί σύρραξη σε εργαλείο προώθησης 
των πάγιων στόχων του στην εδώ γειτονιά και κυρίως απέναντι στην 
Τουρκία.

Ευτυχώς που τελείωσε
η πανδημία, έτσι; Να ‘μαστε

κι εμείς!



Έτσι προχωράει ο κόσμος μας, λοιπόν, όχι μέσα από συμπτώσεις και εκπλήξεις. Η 
«πανδημία» ήταν ένα επεισόδιο σ’ αυτήν την διαδικασία. Ήταν η γλώσσα που επιλέχθηκε 
πρόσκαιρα, ώστε να μιλιέται ο παγκόσμιος διακρατικός ανταγωνισμός, προτού ξεκινήσουν 
να τον μιλάνε ξανά με μπόμπες, όπως συμβαίνει αυτή την στιγμή στην Ουκρανία. 

Τι μας νοιάζουν όμως εμάς όλα αυτά; Μας νοιάζουν αδέρφια! Για να τσακωθεί το 
ελληνικό κράτος στο εξωτερικό, θα απαιτήσει από το εσωτερικό του, από εμάς δηλαδή, να 
το βουλώσουμε, να πειθαρχήσουμε και να προετοιμαστούμε για σκατοζωή και αν χρειαστεί 
και για θάνατο. Τα τελευταία δύο χρόνια προσπάθησαν ήδη να μας μάθουν πως είναι να ζεις 
με ένα σωρό απαγορεύσεις κι άλλους τόσους μπάτσους να τις περιφρουρούν. Όσο περνάει 
ο καιρός κι οι μπόμπες έρχονται κοντύτερα, τόσο περισσότερο θα τρώμε αυτά κι άλλα τόσα 
στη μάπα, όχι πια «για το καλό της γιαγιάς» που ήταν εξαρχής μούφα, αλλά «για το καλό της 
πατρίδας».

Άρα πρέπει να βρούμε τρόπους να βροντοφωνάξουμε ότι δεν γουστάρουμε τα «εθνικά 
δίκια», τις «απαραίτητες θυσίες» και όλες τις υπόλοιπες μαλακίες που μας ξεφουρνίζουν, 
γιατί ξέρουμε ότι θα περάσουν από πάνω μας σαν οδοστρωτήρας. Πρέπει να βρούμε 
τρόπους να αρνηθούμε να γίνουμε κρέας για κανόνια. Και πρέπει να βρούμε αυτούς τους 
τρόπους μαζί, γιατί η μοναξιά θα αποδειχθεί καταστροφική στους δύσκολους καιρούς που 
έρχονται. 

ΔΕΝ ΨΗΝΟΜΑΣΤΕ ΡΕ! 

Αυτό σκεφτόμαστε ήδη στις πλατείες και στα πάρκα ενώ οι τηλεοράσεις ξερνάνε φόβο και 
εικόνες πολέμου. Πρέπει να οργανωθούμε και να το κάνουμε πράξη.

Το ελληνικό κράτος έστειλε τον 
μασκοφορεμένο Χαρδαλιά στην Ουκρανία 
να αγκαλιάζεται με ντόπιους καραβανάδες 
προκειμένου να μας ξεκαθαρίσει ότι η 
«υγεία» δεν ήταν ποτέ πραγματικό του 
μέλημα. Αντιθέτως, η πειθαρχία και η 
συμμετοχή στον παγκόσμιο πόλεμο ήταν.



#metoo
Δηλαδή, 

η καθεμία 
μόνη της...

Μέσα στα 2 περασμένα χρόνια εγκλεισμού, 
απαγορεύσεων και πειθαρχήσεων που μας 
κέρασαν απλόχερα, το κράτος προσπάθησε 
να μας πείσει ότι έχει τρομερή κάψα για τα 
ζητήματα της έμφυλης βίας και ότι νοιάζε-
ται για τα δικαιώματα των γυναικών. Μέσα 
στην καραντίνα είδαμε να παίζει στις ειδή-
σεις το θέμα της ενδoοικογενειακής βίας, να 
λανσάρονται τηλεφωνικές γραμμές βοήθει-
ας για κάποια που βρίσκεται απομονωμένη 
μέσα στο σπίτι, και τελικά ως μόνος τρόπος 
διαφυγής να παρουσιάζεται ο Έλληνας αστυ-
νομικός που θα βρεθεί στο κατώφλι της αν 
εκείνη φερθεί τόσο γενναία που αποφασίσει 
να τον καλέσει. Το ελληνικό metoo ήταν κι 
αυτό απόρροια όλου αυτού του δήθεν φε-
μινιστικού ζήλου που το κράτος αποφάσισε 
να αναδείξει μεθοδικά. Καθημερινά έκτοτε, 
λοιπόν, έρχονται στην επιφάνεια ένα σωρό 
περιστατικά κακοποίησης με γλαφυρές πε-
ριγραφές για τα οποία ο κάθε αναγνώστης 

πρέπει να πάρει θέση και να καταδικάσει το 
γεγονός είτε κάνοντας κάποιο φεμινιστικό 
σχόλιο στο facebook είτε αναρτώντας κάποιο 
καταγγελτικό άρθρο για τον εκάστοτε βιαστή. 
Και ξαφνικά όλοι μαζί την είδανε προστά-
τες και υπέρμαχοι της αυτοδιάθεσης των 
γυναικών με πεδίο δράσης μια οθόνη.

Όλες από την κοινωνική μας εμπειρία ξέ-
ρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να αντιμε-
τωπίσεις μόνη, οποιονδήποτε άντρα έχει 
κάποιας μορφής εξουσία. Είτε πρόκειται για 
το αφεντικό, τον συγγενή, ή τον γκόμενό σου. 
Το να βγεις και να μιλήσεις για την κακοποί-
ησή σου δεν είναι ούτε εύκολο ούτε γενναίο. 
Σίγουρα δεν μπορούν να το κάνουν όλες. 
Είτε γιατί λόγω της ταξικής τους θέσης δεν 
έχουν τα μέσα αλλά ούτε και κανείς θεωρεί 
τα λόγια τους αξιόπιστα, είτε γιατί και αυτές 
που εν τέλει το κάνουν θα βρεθούν απλώς 
στοχοποιημένες, ανακρινόμενες



και σίγουρα όχι δικαιωμένες. Το να μας λένε ότι 
είναι κάτι εύκολο που είμαστε υποχρεωμένες 
να βρούμε την δύναμη να το κάνουμε είναι μια 
μπαρούφα. Πέρα από το πόσο εύκολο ή δύσκο-
λο είναι, βασικά, εμείς οι ίδιες δεν θέλουμε να 
βρούμε δικαίωση από όλους αυτούς που κα-
θημερνά ψάχνουν κάθε δυνατό τρόπο να μας 
υποτιμήσουν και σίγουρα καμία διάθεση δεν 
έχουν να εξαλείψουν στ’ αλήθεια την έμφυλη 
καταπίεσή μας. 

Όλη αυτή η πρεμούρα είναι ακόμα μια αφορμή 
για περισσότερους μπάτσους στις ζωές μας, 
περισσότερο έλεγχο, περισσότερη πειθάρ-
χηση. Μας θέλουνε μόνες, αποδυναμωμένες, 
φοβισμένες με μοναδική διέξοδο τη διαμεσο-
λάβηση της υποτίμησής μας, από αριστερές ορ-
γανώσεις, από φεμινιστές μπάτσους, από κα-
ταγγελτικά ποστ. Ο καθημερινός βομβαρδισμός 
μας με τάχα μεμονωμένα περιστατικά κακοποί-
ησης, δεν είναι παρά δομικός τρόπος επιβολής 
και εξουσίας πάνω μας, παράγει φόβο και από-
γνωση για την καθεμία και καλλιεργεί σύγχυση 
ώστε να αντιλαμβανόμαστε την έμφυλη βία ως 
ακραία στιγμιαία γεγονότα απέναντι στα οποία 
έχουμε και καλά μοναδικούς συμμάχους μας 
το κράτος, την αστυνομία και τα μίντια.

Δεν ψάχνουμε ατομικές λύσεις απέναντι σ’ 
αυτά για τα οποία μας προορίζει το κράτος, 
ούτε ως φύλο ούτε ως τάξη. Ξέρουμε ότι οι 
βιαστές δεν θα εξαλειφθούν εν μια νυκτί αν 
πάμε στην αστυνομία ή αν καταδικάσουμε 
κάποιον στα social media, όπως ακριβώς οι 
φασίστες δεν σταμάτησαν να υπάρχουν γύρω 
μας με χίλια διαφορετικά πρόσωπα επειδή το 
κράτος αποφάσισε να χώσει τη Χρυσή Αυγή 
στην φυλακή. Όλα αυτά είναι ξέπλυμα του κρά-
τους και των αφεντικών για όλα αυτά που μας 
επιφυλάσσουν για το μέλλον. Εμείς δεν θέλου-
με ούτε να είμαστε μόνες, ούτε πίσω από μια 
οθόνη να κάνουμε λάικ στην υποτίμησή μας. 
Είμαστε εκεί έξω όλες και όλοι μαζί ψάχνοντας 
τρόπους να μην μας υποτιμούν άλλο. Και βασι-
κά τα καταφέρνουμε.

Η εικονιζόμενη είναι εκπρόσωπος τύπου 
της ΕΛ.ΑΣ. και μας ενημερώνει ότι από το 
2019 οι μπάτσοι έφτιαξαν 73 υπηρεσίες 
αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας. 
Πόση ασφάλεια νιώθουμε τώρα που η 
αστυνομία αποκτάει ακόμη περισσότερους 
τρόπους να παρεμβαίνει στις ζωές μας!



antifa in

Η πρώτη δράση της χρονιάς μάς βρήκε με δυνατή παρέα απ’ την 
γειτονιά, να μοιράζουμε το έντυπο υλικό μας και να ακούμε όσες και 
όσους ήθελαν να εκφραστούν πάνω σε beats. Ήταν μια υπενθύμιση 
ότι παρόλη την σκατίλα που τρώμε σ’ αυτή την πόλη, τα μέρη μας 
είναι εκεί που χτίζουμε σχέσεις συλλογικές. Σχέσεις που μπορούν 
να μας κάνουν πιο δυνατές και έτοιμους να εναντιωθούμε στην κα-
θημερινή επίθεση που έχουν βαλθεί να εξαπολύουν σε όλο και πε-
ρισσότερες πτυχές των ζωών μας. Και το ραπ στις καβάτζες είναι 
συλλογική έκφραση για «να ομορφύνουμε τον βάλτο!»

1. Cypher στους 
πρόποδες της Πεντέλης

Τι νέα απ’ τις γειτονιές μας λοιπόν; Νέα σεζόν 21-22 και οι καιροί μας επιτάσσουν να βρεθούμε στους 
δρόμους και να δώσουμε δυναμικό παρόν στη ζοφερή καθημερινότητα. Γιατί όπως έχουμε πει, 
είμαστε οι μόνοι και οι μόνες που μπορούμε να πράξουμε για τα συμφέροντά μας. Να κάνουμε πράγ-
ματα που θα λειτουργήσουν προς την ανατίμηση της τάξης μας και θα καθιερώσουν την ύπαρξή μας 
ως απειλή για το κράτος και την αριστερά που μας έχουν στο στόχαστρό τους και επιδιώκουν διαρ-
κώς να φοβόμαστε και να μένουμε μόνες και μόνοι. Αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία της οργανωμέ-
νης απειθαρχίας μας, λοιπόν, τον τελευταίο καιρό βγήκαμε στους δρόμους, με διάφορους τρόπους, 
ώστε να φωνάξουμε απέναντι στους εχθρούς μας και να επικοινωνήσουμε με τους συμμάχους μας 
ότι οι δρόμοι μάς ανήκουν.



the streets
1. Cypher στους 
πρόποδες της Πεντέλης

Ήρθε και η ώρα να βγούμε στους δρόμους της πόλης μας με τον μόνο τρόπο που μπορούμε, 
δυναμικά, οργανωμένα και απείθαρχα. Να δείξουμε ότι παρόλη την επίθεση που δεχόμα-
στε, δεν είμαστε διατεθειμένες να το βουλώσουμε. Να δείξουμε ότι την παρουσία μας στους 
δρόμους δεν μπορούν να την εξαφανίσουν, όσους τρόπους και να βρίσκουν για να μας 
την κάνουν πιο δύσκολη (από την κανονική απαγόρευση κυκλοφορίας “λόγω ιού” μέχρι το 
«μείνετε σπίτι επειδή θα χιονίσει»). Είπαμε λοιπόν να διαδηλώσουμε φωνάζοντας πως είτε 
εμβολιασμένοι είτε ανεμβολίαστες το σημαντικό ζήτημα είναι ότι το κράτος και οι φίλοι του 
απαιτούν να κουβαλάμε ένα ακόμη χαρτί πάνω μας: μια επιπλέον εξακρίβωση στοιχείων. 
Και αυτό ακριβώς κάναμε! Περιττό να πούμε ότι ακόμα νιώθουμε ανατριχίλες από δράσεις 
σαν και αυτή. Συγκεκριμένα είδαμε ότι η συλλογική δουλειά μάς έδωσε τη δυνατότητα να 
μαζευτούμε κάποια εκατοντάδες άτομα και να πορευτούμε συγκροτημένα και δυναμικά, με-
ταδίδοντας τον ιό της απειθαρχίας μας σε άτομα σαν και εμάς που αράζαν σε πλατείες σαν τις 
δικές μας. Και σαν μπόνους να σπείρουμε και λίγο τον πανικό στους ρουφιάνους-με-στολή 
που νόμιζαν ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να κυκλοφορούν στους δρόμους μας. Τελικά, 
μπας και έχουμε παραπάνω δύναμη απ’ τους μπάτσους και τους υπερσύγχρονους εξοπλι-
σμούς τους; Η ερώτηση είναι ρητορική και η απάντηση μία... οι δρόμοι μας ανήκουν, αρκεί 
να οργανωθούμε!

2. Μοτοπορεία σε 
Νίκαια-Κορυδαλλό



Αφορμή ήταν η μουσική Grime και οι υποκουλτούρες του 
Λονδίνου. Το θέμα ήταν να συζητήσουμε γιατί τα αφεντικά και 
τα κράτη έχουν βαλθεί να συκοφαντήσουν κάθε συλλογική 
μας έκφραση. Και γιατί, όπου δεν πιάνει αυτή η συκοφάντη-
ση, έρχονται οι αριστεροί να μας πουν ότι φταίει η κακιά δεξιά 
και η λύση είναι να πάμε να τους ψηφίσουμε. Κι αυτό το θέμα 
έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ξέρουμε ότι πάντα πρέπει να βρί-
σκουμε τρόπους να μιλάμε για τον δικό μας καθημερινό αγώ-
να για επιβίωση, και το μίσος μας για την αστυνομία και τους 
ρουφιάνους. Επίσης, είναι ένα θέμα επίκαιρο γιατί το κράτος 
και τα κανάλια του προσπαθούν ολοένα και περισσότερο να 
παρουσιάσουν ως εγκληματικές τις κουλτούρες μας, τους κώ-
δικές μας, τις μουσικές μας. Γι’ αυτό και δεν μας αρκούσε να 
δούμε απλά ένα ντοκιμαντέρ, αλλά θέλαμε να ακούσουμε βι-
ώματα και απόψεις από τους φίλους μας και να συζητήσουμε. 
Συζητήσεις σαν και αυτή είναι σημαντικές για να μπορούμε να 
σχηματίζουμε μια γνώμη και έναν λόγο ο οποίος θα έχει ως 
επίκεντρο τα συμφέροντά μας, δηλαδή τα συμφέροντα της πο-
λυεθνικής εργατικής τάξης. Γιατί το να μιλάμε γι’ αυτό το συμ-
φέρον σπανίζει όλο και περισσότερο στις μέρες μας. Πάνω 
στην κουβέντα, λοιπόν, ακούσαμε άτομα που είχαν τους ίδιους 
προβληματισμούς με μας, και πήραμε δύναμη!

3. Προβολή και Συζήτηση
του Antifa North



Όταν βλέπουμε εικόνες πολέμου και το κράτος να μιλάει για 
μάχη υπέρ της δημοκρατίας κάτι μας βρωμάει. Ξέρουμε ότι 
πίσω από τέτοιες δηλώσεις, κρύβεται κι άλλη πειθάρχηση και 
υποτίμηση: αυτή τη φορά μας λένε ότι η πολυεθνική εργατική 
τάξη πρέπει να κάνει θυσίες για το καλό της πατρίδας. Οπότε 
για άλλη μια φορά πήραμε τους δρόμους –το ότι χιόνιζε μας 
πείσμωσε παραπάνω– και φωνάξαμε δυνατά ότι οι μόνες θυσίες 
που κάνουμε είναι για την τάξη μας. Δεν θα γίνουμε κρέας στα 
κανόνια κανενός αφεντικού και σίγουρα δεν θα παλέψουμε για 
την δημοκρατία κανενός κράτους. Ο πόλεμός μας είναι εδώ και 
έχει ξεκινήσει χρόνια τώρα. Ο εχθρός μας επίσης βρίσκεται 
εδώ και έχουμε ταχθεί εναντίον του πολύ πριν αποφασίσει να 
το παίξει υπέρμαχος της δημοκρατίας στέλνοντας καλάσνικοφ 
στην Ουκρανία με αγγελιοφόρο τον ρουφιάνο που δύο χρόνια 
τώρα μας επέβαλε να κλειστούμε σπίτια μας. Ραντεβού στις 
πλατείες μας...

4. Διαδήλωση στο 
Κέντρο του Χαλανδρίου



Ποια οπαδική βία;
Αυτό είναι πέσιμο

στην εργατική τάξη!
Η οπαδική βία είναι η τελευταία φράση που εφηύρε το κράτος σαν κωδικό 
προκειμένου να μας υποτιμήσει και να οργανώσει τη νέα επίθεσή του στην 
πολυεθνική εργατική νεολαία.
 
Ο τρόπος γνωστός και η συνταγή δοκιμασμένη: Τα ΜΜΕ παίρνουν ένα γεγο-
νός το οποίο είναι ικανό να δημιουργήσει συλλογικό φόβο, όπως για παρά-
δειγμα ό,τι περιέχει βία και θανάτο ή ένας ιός ή κάποιο τρομοκρατικό χτύ-
πημα. Μετά μας λένε ποιοι ευθύνονται, όπως για παράδειγμα οι απείθαρχοι 
νεολαίοι, οι οπάδοι ή οι μετανάστες. Στη συνέχεια αναπαράγουν 200 φορές 
την μέρα βίντεο λίγων δευτερολέπτων κανοντας το εκάστοτε σκηνικό να φαί-
νεται τρίωρη ταινία. Έπειτα, οι δεξιοί μάς λένε πως η λύση είναι και άλλοι 
μπάτσοι, κι άλλα μέτρα, και γενικώς όση βία χρειαστεί μέχρι να πειθαρχή-
σουμε. Οι αριστεροί μάς λένε πως η λύση είναι κι άλλος έλεγχος, κι άλλη 
πρόληψη. Τελικά κι οι δυο αυτές μεριές του κράτους συνεργάζονται και εμείς 
τρώμε στην μάπα όλα τα παραπάνω. 

Στην πραγματικότητα αυτό που κάνουν δεν είναι να προσπαθούν να λύσουν 
τάχα κάποιο πρόβλημα, είναι να οριοθετούν τους τρόπους με τους οποίους 
επιτρέπεται να μιλάμε γιατί αλλιώς θα χαρακτηριστούμε εγκληματίες, ανεύ-
θυνοι ή οτιδήποτε άλλο σκαρφιστούν. 

Γιατί το πραγματικό πρόβλημα για το κράτος ποτέ δεν είναι ο θάνατος και η 
βία, εξάλου τα χρησιμοποιεί συχνά για να εφαρμόσει σκληρότερες πολιτικές 
δημόσιας τάξης. Το πραγματικό πρόβλημα για το κράτος είναι οι χώροι που 
μαζεύονται τα απείθαρχα κομμάτια της κοινωνίας, αυτοί που δεν χωράνε 
στον εθνικό κορμό και που έχουν φάει τόση σκατίλα, ώστε είναι σίγουρο πως 
όταν βρίσκονται συζητάνε τα ζόρια τους, βρίζουν κάθε λογής μπάτσο και ψά-
χνουν τρόπους να την παλέψουν. Γι’ αυτό και οσοι πηγαίνουν στα ΕΠΑΛ κα-
τηγορήθηκαν ως φασίστες. Γι’ αυτό όσοι συνέχιζαν να βγαίνουν ενώ έπαιζε 
καραντίνα ονομάστηκαν ανεύθυνοι δολοφόνοι γιαγιάδων. Γι’ αυτό όσοι δεν 
φόραγαν μάσκα ονομάστηκαν ψεκασμένοι συνωμοσιολόγοι. Γι’ αυτό όποιος 
ακούει μουσικες που μιλάνε για ζόρια είναι εν δυνάμει εγκληματίας. Γι’ αυτό 
κι οι οπαδοί τρώνε πέσιμο.



Ποια οπαδική βία;
Αυτό είναι πέσιμο

στην εργατική τάξη!

Και κάπως έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την αστυνομική διαχείριση των 
απείθαρχων κομματιών της εργατικής τάξης. Το κράτος γνωρίζει πως η μόνη 
μας ελπίδα να την βγάλουμε καθαρή είναι οι ίδιες μας οι κοινότητες καθώς 
και ότι, όσο η κρίση βαθαίνει, όλο και περισσότεροι θα περισσεύουμε άρα 
όλο και περισσότεροι δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να  ψάξουμε 
τρόπους επιβίωσης δικούς μας, χωρίς τις διαμεσολαβήσεις της αριστεράς 
και κάθε άλλου ειδικού  που θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε και τι να λέμε.

Γιατί τα κάνουν λοιπόν όλα αυτά τώρα; Μήπως οι δεξιοί αποφάσισαν να μας 
βάλουν όλους φυλακή; Ή μήπως οι αριστεροί νοιάστηκαν ξαφνικά για το 
καλό μας; Προφανώς και όχι! Αυτό που επιδίωκε ανέκαθεν το κράτος είναι 
ο έλεγχος σε κάθε προσπάθεια της εργατικής τάξης να μιλήσει για τον 
εαυτό της. Γιατί ας μην ξεχνάμε πως οι σύνδεσμοι είναι από τους τελευταίους 
χώρους στους οποίους δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν εξακρίβωση στοιχείων 
μέσω του πιστοποιητικού υγειονομικών φρονημάτων. Επίσης ας μην ξεχνάμε 
πως οι οπαδοί ήταν από τους ελάχιστους χώρους που έμειναν οργανώμενα 
απείθαρχοι και διαδήλωσαν ενάντια στον νέο φασισμό όσο έπαιζε καραντίνα. 
Αυτά το κράτος δεν τα ξεχνάει. Γι’ αυτό και τους επιτίθεται.

Αυξήσεις ποινών, απαγόρευση αναστολής, ειδικά αδικήματα για 
όσους φοράνε κουκούλες και τελικά κλείσιμο των συνδέσμων. 
Αυτά είναι τα «μέτρα για την οπαδική βία». Με άλλα λόγια: Είσαι 
εργατική τάξη; Ή δεν θα πατάς στο γήπεδο ή μπορεί απ’ την μια 
στιγμή στην άλλη να καταλήξεις φυλακή. Αυτό θέλουν να μας πουν. 



Εκεί έξω να μας πιάσει βροχή,
παρά σπίτι μπροστά στην TV!

Ωμέγα Εμποδιστής– Αριάδνη – Μήδεια – Ελπί-
δα 

Αυτά είναι κάποια από τα ονόματα των φονι-
κών φαινομένων που έπληξαν την Ελλάδα τον 
τελευταίο καιρό. Συνηθίζουμε να κοροϊδεύου-
με τις όντως γελοίες αυτές ονομασίες και καλά 
κάνουμε. Γιατί όμως το δελτίο καιρού από εκεί 
που κράταγε ένα λεπτό έχει γίνει ολόκληρη εκ-
πομπή; Γιατί ενώ αναγγέλλονται φονικοί άνε-
μοι και πανωλεθρία βγαίνεις έξω και απλά έχει 
κρύο; Γιατί έχουν φαγωθεί να ασχολούνται με 
τα καιρικά φαινόμενα και τις περισσότερες φο-
ρές πέφτουν εξωφρενικά έξω στις προβλέψεις 
τους;

Κάποιοι λένε πως το ελληνικό κράτος είναι 
ένας άχρηστος μηχανισμός που ούτε αυτό δεν 
μπορεί να κάνει καλά. Εμάς αυτή η γνώμη δεν 
μας βοηθάει σε τίποτα. Τα τελευταία χρόνια 
πήραμε μία καλή γεύση από το τι μπορεί να 
κάνει το ελληνικό κράτος, πόσο οργανωμένα 
και καθολικά. Έχοντας αυτό κατά νου βλέπου-
με ότι οι ειδικοί της μετεωρολογίας καλού-
νται να εκπληρώσουν –και αυτοί με τη σειρά 
τους– τους σκοπούς και τους στόχους των ελ-

ληνικών αφεντικών. Οπότε λίγη σημασία έχει η 
πρόβλεψη και πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει 
η διαχείρισή της: δηλαδή η κρατική ικανότητα 
πρόκλησης συλλογικού φόβου και επιβολής 
συγκεκριμένων συμπεριφορών του είδους 
«έχει θύελλα – κάτσε σπίτι».

Υπάρχει λόγος για όλα τα παραπάνω και είναι 
ότι από το 2009 η κρίση βαθαίνει άρα χρειά-
ζονται καθεστώτα έκτακτης ανάγκης, πανικός, 
φόβος, όλεθρος. Και φυσικά ένα κράτος που 
επιβάλλει απαγορεύσεις, μπάτσους, μειώνει 
μισθούς ακατάπαυστα ενώ παράλληλα αντα-
γωνίζεται στο εξωτερικό τους αντιπάλους του. 
Κι όλα αυτά για να σωθούν τα ελληνικά αφε-
ντικά περνώντας από πάνω μας. Οπότε η ονο-
μασία κάθε κακοκαιρίας αλλά και η σημασία 
που δίνεται στο να εμπεδώσουμε τον κίνδυνο 
έχει πειθαρχικές και οικονομικές λειτουργίες. 
Δεν έχει σημασία αν βρέχει, σημασία έχει να 
κάτσεις σπίτι επειδή μπορεί να βρέξει. Σημα-
σία τελικά έχει να είσαι προετοιμασμένος να 
καταπιείς τη μοναξιά σου υγιής, στεγνός και 
πειθαρχημένος. Εντωμεταξύ μπορεί να βρέξει 
και καμιά βόμβα αλλά με μάσκα και ομπρέλα 
είμαστε κομπλέ.



Εκεί έξω να μας πιάσει βροχή,
παρά σπίτι μπροστά στην TV!

AKOYME
ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ

ΚΑΙ ΜΑΣ ΓΥΡΝΑΝΕ Τ’ ΑΝΤΕΡΑ!
Στις αρχές Φεβρουαρίου ο υπουργός υγείας, Πλεύρης, πραγματοποίησε μια σπάνια (γελάμε) τη-
λεοπτική εμφάνιση μιλώντας φυσικά, για την «πανδημία». Εκεί, μεταξύ άλλων δήλωσε: «[...] εάν 
αποφασίσουμε ότι παραμένει η πανδημία [...]». Η φράση αυτή έγινε η αφορμή για να μας γυρί-
σουν τα άντερα και, αφού συνήλθαμε, αναρωτηθήκαμε για το κακό που μας βρήκε. Καταλήξαμε 
λοιπόν πως τα σημαντικά δεν ήταν όσα η παραπάνω φράση φανέρωνε αλλά, αντιθέτως, εκείνα 
που απέκρυπτε.

Τι δεν μας είπε ο υπουργός;

Δεν μας είπε τίποτα για κρούσματα, νεκρούς, καμπύλες, ΜΕΘ και τη σχέση τους με την απόφαση 
για λήξη της πανδημίας. Δεν μας είπε πως, αφού η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται με τα παραπάνω, 
λογικά το ίδιο ισχύει και για την έναρξή της. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο 
ζήτημα της απόφασης. Το κράτος αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον των αφεντικών μας. Οι 
στατιστικές/ αριθμητικές κατηγορίες, δεν είναι προϋποθέσεις των αποφάσεων αυτών. Αντίθετα, 
εμφανίζονται και εξαφανίζονται ανάλογα με την εκδοχή που ταιριάζει στην εκάστοτε κρατική προ-
σταγή ώστε να παρουσιαστεί η πολιτική απόφαση ως κάτι που προκύπτει φυσικά.

Δεν μας είπε πως το σχέδιο-πανδημία στην πραγματικότητα ήταν η κρατικά οργανωμένη επίθε-
ση στην εργατική τάξη· επίθεση που περιλάμβανε υποτίμηση, εγκληματοποίηση και αστυνομική 
διαχείριση. Τέλος, δεν μας είπε ότι όλα τα παραπάνω ήταν απαραίτητα ώστε τα αφεντικά μας να 
πετύχουν την πειθάρχησή μας, την στιγμή που ο διακρατικός ανταγωνισμός, δηλαδή, τα συμφέ-
ροντα των αφεντικών, φωνάζουν πόλεμο!

Από τη μεριά μας, έχουμε μάθει πως όταν το κράτος μιλά, πάντα κάτι αποκρύπτει. Και πως, για 
να βρίσκουμε αυτό το κάτι, πρέπει να συζητάμε και να παράγουμε τον δικό μας λόγο, με βάση τα 
συμφέροντα της τάξης μας!

*Την ατάκα του Υπουργού την διαβάσαμε στα Νέα, 08/02/2022, Κορονοϊός: Παράθυρο Πλεύρη για  Παρά-
ταση της Αναστολής στους Ανεμβολίαστους Υγειονομικούς 



δεν είναι πρόμο...

είναι η φωνή
της γειτονιάς!

«Δεν είναι εγκληματίες απλά έχουν καψούρες με χρώματα 
Αράζουν σε όλες τις πλατείες με μπύρες ως τα ξημερώματα
Έχουν την τρέλα τους και την εκφράζουνε στα κιγκλιδώματα

Και αν έρθει η ώρα να ξέρεις 
οι πρώτοι θα είναι που θα χωθούν στα χαρακώματα»

Mo skillz X Niko Malteze - Tifosi

Το μόνο σίγουρο είναι πως στις κερκίδες όπως λένε και οι στίχοι δε θα βρεις γιο 
βουλευτή ή κάποιον δικηγόρο. Αντίθετα, άνθρωποι που αράζουν με μπύρες ως 
τα ξημερώματα μαζί μας στις πλατείες, γκραφιτάδες, χιπχοπάδες και ό,τι άλλο θες 
είναι κάποια από τα υποκείμενα που συνθέτουν και αυτές τις εργατικές κοινότητες. 
Άνθρωποι λοιπόν με ίδια ταξικά βιώματα αλλά και την ίδια καψούρα βρίσκουν τρόπο 
να την παλέψουν μαζί, σε μια κοινωνία που συνεχώς είναι εναντίον τους. 

Είναι γι’ αυτό που κράτος και μίντια έχουν βαλθεί να αναδείξουν μονάχα την 
αυτοκαταστροφική πλευρά αυτού του κομματιού και να τους στιγματίσουν ως 
εγκληματίες. Σκοπός αυτής της επίθεσης δεν είναι η πάταξη της οπαδικής βίας, αλλά η 
επίθεση σε έναν ακόμη τρόπο έκφρασης της εργατικής τάξης, σε μία ακόμα πολυεθνική 
κοινότητα· η επίθεση στην τάξη μας.


