
ΑΠΟ ΤΟΝ «IO» ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ...

(ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΙΑ)

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ!

Το έχουμε ακούσει όλοι: «Τι ατυχία, αμέσως μετά την πανδημία να σκάσει 
πόλεμος»! Μπούρδες. Μετά από 2 χρόνια «πανδημίας» μας είπαν ότι 
δυστυχώς τώρα θα παίξει πόλεμος και θα πρέπει να προετοιμαστούμε 
για νέες περιπέτειες. Κοινώς, άλλο κακό μας βρήκε πάλι… . Αλλά αυτός 
ο κόσμος δεν λειτουργεί με ασύνδετα και ατυχή συμβάντα όπως μας τον 
παρουσιάζουν. Αυτός ο κόσμος έχει κράτη και τάξεις, κράτη με ιστορία, 
τα οποία έχουν εμπειρία στον μεταξύ τους διακρατικό ανταγωνισμό και 
γνώση ως προς την πειθάρχηση της εργατικής τους τάξης στο εσωτερικό.

Απ’ αυτά είναι και το ελληνικό κράτος. Με τα δεξιά και αριστερά αφεντικά 
του, έχει βαλθεί να μας κάνει να μην καταλαβαίνουμε και να μη θυμόμαστε 
τίποτα. Έχει βαλθεί να μας κάνει να μιλάμε μόνο μέσω καλωδίων, να 
αντιδράμε μέσω ποστ και τελικά να οδεύουμε από το κακό στο χειρότερο 
δίχως να καταλαβαίνουμε γιατί όλα αυτά μας συμβαίνουν. Αλλά τι είναι 
αυτό που μας συμβαίνει; Και αν δεν φταίει η μαύρη μας η μοίρα, τότε 
ποιος φταίει;



Η καθημερινότητα,
μάς κυνηγάει απότομα!

Εδώ και δύο χρόνια οι νέες πειθαρχήσεις και οι 
θυσίες που καλούμαστε να κάνουμε για να επιβι-
ώσουμε έχουν πάρει φωτιά. Ήδη απ’ τον καιρό της 
«πανδημίας», οι υποδείξεις μέσω διαγγελμάτων, 
τηλεόρασης, ακόμα και από τους γύρω μας, αρι-
στερούς και δεξιούς, παίρνανε και δίνανε: μείνετε 
στο σπίτι, φορέστε δύο μάσκες και κάντε τρία-τέσ-
σερα-πέντε εμβόλια για να μην είστε ψεκασμένοι 
και αντικοινωνικοί, δείξτε τα πιστοποιητικά υγειο-
νομικών φρονημάτων σας, στηθείτε στις ουρές σας 
σαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, μην διασκεδά-
ζετε, μην καταναλώνετε. Παράλληλα, εφευρέθη-
καν νέοι ορισμοί για την εγκληματικότητα, δηλαδή 
μας βρίσανε με χίλιους τρόπους. Οι μαθητές των 
ΕΠΑΛ στοχοποιήθηκαν στο σύνολο τους ως φασί-
στες, οι μουσικοί της ραπ κουλτούρας ως οι βα-
σικοί φορείς τους σεξισμού, οι ανήλικοι που δεν 
γούσταραν τα μέτρα ως εγκληματικές συμμορίες. 
Και η διαδικασία συνεχίζεται: κάθε βδομάδα, ανα-
καλύπτουν κι έναν καινούριο τρόπο να μας βγά-
ζουν εγκληματίες.

Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και η καθημερινότη-
τά μας! Να θέλεις να βάλεις 5 ευρώ βενζίνη και να 
σου δίνουν να τη μυρίσεις. Το σουβλάκι να φτάνει 
να διπλασιάζει την τιμή του. Και να είσαι ανακουφι-
σμένος αν δεις στο γραμματοκιβώτιο σου μήνυση 
παρά λογαριασμό της ΔΕΗ. Και την ίδια στιγμή, οι 
υποδείξεις συνεχίζονται: μην καταναλώνεις ρεύμα 
γιατί στηρίζεις τον τρελό Πούτιν, πάρε ποδήλατο να 
πας στη δουλειά σου δεν πα να πρέπει να πρέπει 
να φτάσεις από το Χαλάνδρι στον Ταύρο, φάε λιγό-
τερο γιατί παίζει επισιτιστική κρίση… Κι αν κάνεις 
τίποτα στραβό, υπάρχει η Δημόσια Τάξη, με τους 
μπάτσους και τα σχέδια τους για να σε βάλουν στη 
θέση σου.

Μας κυνηγάει, αλλά γιατί;

Τι μας λένε, λοιπόν, ότι φταίει που έχουν γίνει έτσι 
οι ζωές μας; Τα δελτία των ειδήσεων κάνουν λόγο 
για μια διαδοχή αναπάντεχων κρίσεων: πρώτα 
ήταν η κρίση χρέους, μετά η μεταναστευτική, έπει-
τα η υγειονομική και τελικά πότε η κλιματική κρί-
ση, πότε η ενεργειακή και πότε η επισιτιστική. Στην 
πραγματικότητα, όμως, τα κράτη αντιμετωπί- 
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ζουν από το 2008 την παγκόσμια καπιταλιστική 
κρίση. Αυτή είναι η αφετηρία για να κατανοήσου-
με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας. Πρέπει 
να ξεχάσουμε τις «νυχτερίδες από την Κίνα» και 
τα «φαινόμενα του θερμοκηπίου» προκειμένου 
να απαντήσουμε στα εξής: Άμα δεν τα έχουν κάνει 
όλα αυτά για την υγεία μας γιατί τα έχουν κάνει; Και 
ακόμη: Πως καταλήξαμε απο τον ιό στον πληθωρι-
σμό και τον πόλεμο;

Το είπαμε ήδη: τα κράτη έχουν βαρέσει κρισάρα. 
Και για να την αντιμετωπίσουν διεξάγουν δύο πο-
λέμους. Ο ένας είναι στο εσωτερικό του κάθε κρά-
τους και έχει στόχο την υποτίμηση της εργατικής 
του τάξης, δηλαδή όλους κι όλες εμάς. Οι μπάτσοι 
και οι ρουφιάνοι, τα φώτα στην πλατεία, οι μισθοί 
που μοιάζουν ψίχουλα, η παρανομοποίηση των με-
ταναστών και η πειθάρχηση των γυναικών, μαζί με 
όλα τα υπόλοιπα που τραβήξαμε δυο χρόνια τώρα 
και τραβάμε ως σήμερα, αυτά είναι που επιφυλάσ-
σει για εμάς η διαδικασία αυτή. Ο δεύτερος πόλε-
μος, διεξάγεται στο εξωτερικό του κράτους. Είναι η 
συμμετοχή στο συνεχές πλάκωμα  με τα αντίπαλα 
κράτη, δηλαδή τους διακρατικούς ανταγωνισμούς, 
με στόχο το κάθε κράτος να βγει κερδισμένο μέσα 
από αυτή τη μάχη.

Σκεφτείτε τα τελευταία δύο χρόνια. Γράφαμε από 
τον πρώτο καιρό της «πανδημίας» στους τοίχους το 
σύνθημα «δεν είναι γρίπη αλλά εμπορικός πόλε-
μος». Και εννοούσαμε ότι τα κράτη χρησιμοποιού-
σαν την φιλολογία του ιού για να διεξάγουν αυτόν 
τον διπλό πόλεμο. Δηλαδή, στο εξωτερικό μέτωπο, 
επέβαλλαν περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλο-
φορία εμπορευμάτων και ανθρώπων, περιόριζαν 
τις εισαγωγές από τα άλλα κράτη με την μείωση 
της κατανάλωσης μας και πάσχιζαν να μειώσουν 
το χρήμα που φεύγει εκτός συνόρων, λέγοντας μας 
ότι το κάνουν για σκοπούς δημόσιας υγείας. Όσο 
για το εσωτερικό μέτωπο, τα έχουμε πει ήδη.

Όπως έχει δείξει η ιστορία όμως οι εμπορικοί πό-
λεμοι δεν είναι για να μένουν πάντα… εμπορικοί. 
Συνήθως είναι κομμάτι ενός πραγματικού πολέμου 
με όπλα, βόμβες και κανόνια. Από το 1990 και μετά, 
πολεμικές συρράξεις λαμβάνουν χώρα σε μια πε-
ριοχή που εκτείνεται από  την Ανατολική Ευρώπη 
και τα Βαλκάνια έως και την Μέση Ανατολή. Οι 
μεγαλύτερες δυνάμεις του πλανήτη συγκρούονται 
με στόχο την πλανητική κυριαρχία. Αυτό βέβαια 

είναι η αφορμή και για μικρότερα κράτη να συμ-
μετέχουν σε αυτήν την διαδικασία, όχι γιατί τους 
το επιβάλλουν οι «μεγάλοι» αλλά γιατί φιλοδοξούν 
ότι μπορούν να έχουν οφέλη και να λάβουν το δικό 
τους μερίδιο από την πίτα. Τα αποτελέσματα αυτής 
της παγκόσμιας σύγκρουσης είναι διάφορα κράτη 
όπως η Λιβύη, η Συρία και το Ιράκ να έχουν διαλυ-
θεί και να παραμένουν ανοιχτά μέτωπα μέχρι και 
σήμερα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί και 
την επόμενη φάση αυτής της διαδικασίας και κομ-
μάτι του σύγχρονου παγκόσμιου πολέμου.

Το ελληνικό κράτος συμμετέχει κι αυτό στην πα-
γκόσμια σύγκρουση, είτε είναι εμπορική με πρό-
σχημα τον ιό, είτε είναι «κανονική” με βόμβες και 
κανόνια είτε είναι μέσω της διπλωματίας. Νομί-
ζουμε ότι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι 
η πρόσφατη Συμφωνία των Πρεσπών –με την κυ-
βέρνηση και τις ευλογίες της αριστεράς: μιας και μ’ 
αυτή τη συμφωνία το ελληνικό κράτος υποχρέωσε 
τη (Βόρεια) Μακεδονία να αλλάξει το σύνταγμα και 
τους νόμους της και επέβαλε ως φύλακα των συ-
νόρων του «γειτονικού μας κράτους» την ελληνική 
πολεμική αεροπορία! Και φυσικά, στο εσωτερικό, 
κλοτσάει στα μούτρα την εργατική τάξη δίχως αύ-
ριο. Αυτή είναι η διπλή του στρατηγική απέναντι 
στην παγκόσμια καπιταλιστική κρίση. Από εκεί πη-
γάζουν οι τεράστιες στερήσεις που επιβλήθηκαν σε 
όλους εμάς επί δέκα και βάλε έτη. Ούτε απ’ το «κλί-
μα», ούτε απ’ τους «αναπάντεχους ιούς» αλλά από 
τα αφεντικά και το κράτος μας. Οπότε τι κάνουμε;



Δύναμη μας η απειθαρχία!

Ίσως όλα αυτά να δείχνουν πολύ μεγάλα για να 
μπορέσει κανείς να τα βάλει μαζί τους. Παρόλα 
αυτά, το ελληνικό κράτος, όπως και κάθε άλλο, 
μπορεί να προετοιμάζεται για πόλεμο, αλλά γνωρί-
ζει πως η πολυεθνική εργατική τάξη δεν πρόκειται 
να τρώει κλοτσιές όσο θα γυαλίζει τα κανόνια τους, 
όσο ανοργάνωτη και αν δείχνει αυτή τη στιγμή. Το 
ελληνικό κράτος γνωρίζει ότι ενδέχεται να τους 
δημιουργήσουμε προβλήματα. Και το έχουμε ξα-
νακάνει στο παρελθόν. Έχουμε φτιάξει τον εαυτό 
μας μέσα από την απειθαρχία μας και τους έχουμε 
δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα.

Πάρτε ένα παράδειγμα! Η θεαματική άνοδος της 
Χρυσής Αυγής από το 2010 και μετά, συνέβη με-
θοδευμένα και με κρατικό σχέδιο. Ο έλεγχος των 
κομματιών της  κοινωνίας που λόγω της κρίσης 
συνεχώς και θα περίσσευαν ήταν ο πυρήνας της 
ιδέας αυτού του σχεδίου. Στην πράξη, όμως, αυτή 
η ιδέα δεν αποδείχτηκε ιδιαιτέρως αποτελεσματι-
κή. Πολύ πριν ο Αντώνης Σαμαράς, ο Αλέξης Τσί-
πρας και ο Νίκος Δένδιας μετατραπούν σε «αντι-
φασίστες», οι κατώτερες τάξεις είχαν καταλάβει 
ήδη ποιους είχαν στο στόχαστρό τους οι ναζί. Η 
ιστορία γνωστή: τα αμέτρητα πεσίματα που εισέ-
πραξαν από ντόπιους και μετανάστες ήταν το πρώ-
το βήμα της αποτυχίας τους. Το κράτος είχε κατα-
λάβει καλά, πολύ πριν αποσύρει το σχέδιο Χρυσή 
Αυγή και τους σύρει στις δικαστικές αίθουσες, πως 
το πρόβλημα ήταν ότι η Χρυσή Αυγή ενοποιούσε 
περισσότερο απ’ ότι διαιρούσε τα κατώτερα στρώ-
ματα με μπλε ταυτότητα ή χωρίς, αυτούς δηλαδή 
που πρέπει πάση θυσία να μείνουν διαιρεμένοι. 
Πρόβλημα, λοιπόν, το οποίο τους δημιουργήσαμε 
εμείς!

Πάρτε κι ένα άλλο παράδειγμα. Το σχέδιο «ιός και 
καραντίνα» ήταν επίσης ένα τέτοιο σχέδιο ελέγ-
χου και πειθαρχίας. Όμως, ήδη από τις αρχές του 
εγκλεισμού μας και παρά τον χορηγούμενο πανι-
κό των μίντια, πολλοί από εμάς βρεθήκαμε εκεί 
έξω στις καβάτζες μας. Τι και αν είχε μπάτσους 
και ειδικούς, αριστερούς και δεξιούς να μας βρί-
ζουν ολημερίς για την ανευθυνότητά μας, σε όλες 
τις γειτονιές υπήρχε ένα σποτ στο οποίο αυτοί που 
άραζαν και πριν το κρατούσαν ζωντανό. Και εκεί 
γνωριστήκαμε και μιλήσαμε και πάλι, γιατί το μίσος 
για την καραντίνα και το πάθος να μην μας μαντρώ-
σουν σπίτι ήταν κοινό. Μάλιστα δεν μοιραστήκαμε 
μόνο αυτά, αλλά σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας, 
από τον Χολαργό μέχρι τον Πειραιά, διοργανώθη-
καν πορείες ενάντια στην καραντίνα, με ένα σπά-
νιο χαρακτηριστικό: την απουσία της αριστεράς. 
Ο ρουφιάνικος τους λόγος ήταν πλέον κατανοητά 
εχθρικός και απλά δεν περνούσε! Εμείς τους το δη-
μιουργήσαμε κι αυτό το πρόβλημα!

Αναμφίβολα, δεν χωράν εδώ όλες οι στιγμές που 
η εργατική τάξη κατάφερε να μιλήσει και να δρά-
σει ενάντια στα κρατικά σχέδια. Οπαδοί, χιπχοπά-
δες, μαθήτριες και πλατειακές  βρεθήκαμε αντιμέ-
τωποι αυτά τα χρόνια με την καταστολή όχι μόνο 
στο δρόμο αλλά και την καταστολή στα μυαλά. Κι 
όμως, έχουμε παράξει στο παρελθόν στιγμές που 
δεν πρέπει να τις ξεχνάμε και σίγουρα που τα αφε-
ντικά δεν τις ξεχνούν. Οι μικρές μας απειθαρχίες 
έχουν πολύ περισσότερη αξία απ’ όση τους ανα-
γνωρίζεται. Οπότε! Πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα 
την επίθεση που δεχόμαστε. Πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουμε ότι δεν οφείλεται πουθενά αλλού παρά 
στα κράτη και στα αφεντικά μας. Και πρέπει να πά-
ρουμε δύναμη απ’ το κοινό μας παρελθόν, ώστε να 
οργανωθούμε και να μιλήσουμε για λογαριασμό 
μας.

ANTIFA
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