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introduction
Εμείς που γράφουμε και μοιράζουμε αυτό το έντυπο, είμαστε μέλη του αυτόνομου αντιφασιστικού πυρήνα antifa centro. Ζούμε και δουλεύουμε στο κέντρο της μητρόπολης, στις γειτονιές
που βρίσκονται πίσω και πέρα από την Αλεξάνδρας , κάτω και γύρω από τα Τουρκοβούνια. Το
Γκύζη, την Κυψέλη, το Πολύγωνο και τους Αμπελόκηπους.
Είμαστε antifa, γιατί βασικά δε θέλουμε να είμαστε κάτι άλλο. Οι πλατείες στις οποίες έχουμε μεγαλώσει, οι σκατοδουλειές που κάνουμε, οι διαφορετικές γλώσσες που μιλάμε ή ακούμε
από τις πολυεθνικές παρέες μας, έχουν γεννήσει το κοινό μίσος για τους μπάτσους, τα αφεντικά, τους φασίστες.
Είμαστε αυτόνομοι γιατί αντιλαμβανόμαστε πως εμείς, η εργατική τάξη, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα και από κανέναν. Καταλαβαίνουμε την «πολιτική» σαν μάχη αυτονομίας από το
κράτος και τους κάθε λογής ρουφιάνους και ειδικούς του. Ο πυρήνας είναι ο τρόπος μας να μιλάμε για λογαριασμό μας, να κατανοούμε τον κόσμο όλοι μαζί, να θυμόμαστε συλλογικά και να
αντιστεκόμαστε στον ζόφο και τη βλακεία γύρω μας.
Το έντυπο αυτό μοιράζεται χέρι - χέρι στους δρόμους και στις καβάντζες των γειτονιών μας,
σε καιρούς εκτεταμένων πειθαρχήσεων και απαγορεύσεων. Την ίδια ώρα, δεξιοί κι αριστεροί
προσπαθούν να μας κρατήσουν χωρισμένους για να μη βγάζουμε νόημα σχετικά με το τι σκατά
συμβαίνει, δίνοντας μας «λόγους» να διαφέρουμε. Είναι καιρός να εμπιστευτούμε ο ένας την
άλλη και να κοιτάξουμε περήφανα τις ομοιότητες μας.

«Γειτονιές ενωμένες σ’ εποχές
γαμημένες».

ΕΙΜΑΣΤΕ ANTIFA

ΔΕ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΣΚΑΣΜΟ
Οκτώβρης ΄20

Δεκέμβριος ‘20

Αφίσες που συζητήσαμε, τυπώσαμε και κολλήσαμε τον Οκτώβριο και το Δεκέμβριο σε
δρόμους, καβάτζες, πλατείες και πάρκα των
γειτονιών της Κυψέλης, του Γκυζίου, των
Αμπελοκήπων και του Πολυγώνου.

Καιρό τώρα έχουμε την εντύπωση πως τα πραγματικά
προβλήματα του ελληνικού κράτους στο εσωτερικό του
απέχουν από το κυρίαρχο αφήγημα της διαχείρισης της
δημόσιας υγείας και της εξάπλωσης του ιού. Αρκεί κανείς
να δει που στοχεύουν οι απαγορεύσεις και οι προσταγές
που τρώμε στη μάπα από τον περασμένο Μάρτη για να
αντιληφθεί πως οι πολιτικές αυτές έχουν μια συνέχεια. Συνέχεια όλων αυτών που βιώνουμε την τελευταία δεκαετία
με την κωδική ονομασία: Διαχείριση καπιταλιστικής κρίσης.
Κοιτώντας τους αποδέκτες των περιορισμών και όχι την
«αιτία» τους, καταλαβαίνουμε ότι ένα προβληματάκι του
ελληνικού κράτους αυτή τη στιγμή είναι πως θα κάνει εκατοντάδες χιλιάδες από εμάς που μείναμε άνεργοι να κλειστούμε σπίτι πειθαρχημένα. Να φοβηθούμε συντονισμένα. Να σκάσουμε οργανωμένα.

ΜΕ ΟΛΟΥΣ

ΕΜΑΣ

Διαχείριση της εργατικής τάξης σε καιρούς παγκόσμιας
καπιταλιστικής κρίσης θα πει μισοί μισθοί, σκατά δουλειές,
βία και υποτίμηση σε κάθε πεδίο που ζούμε και αναπνέουμε. Το νιώθουμε στο πετσί μας χρόνια τώρα.
Οπότε πίσω από ερωτήματα του τύπου: «Τι θα γίνει με το
αυξημένο ιικό φορτίο στα δυτικά προάστια της πόλης και
το συνωστισμό αντικοινωνικών στο κέντρο της Αθήνας»
κρύβεται το ερώτημα του τι σκατά θα γίνει με την εργατική τάξη που επιβιώνει με 500 ευρώ μισθό. Τι θα γίνει με την
πολυεθνική νεολαία των σχολείων που ενηλικιώνεται συνειδητοποιώντας ότι για αυτήν «δεν υπάρχει τίποτα». Τι θα
γίνει τελικά με την πηγαία δυσφορία μεγάλων κομματιών
της τάξης μας απέναντι στην υλική και διανοητική τους
υποτίμηση, απέναντι στην αστυνομική τους επιτήρηση.
Η εποχή και οι απαγορεύσεις της, η βία, η επιβεβλημένη
μοναξιά, η σύγχυση και ο φόβος των τελευταίων χρόνων
που τώρα οξύνονται, φτιάχνει ανάμεσα μας κοινές εμπειρίες και βιώματα. Κάνει αναμεταξύ μας πιο ορατές από
ποτέ τις ομοιότητες μας που χρόνια τώρα λοιδορούνται
από το κράτος, προσπαθώντας να μας πει με πολλούς
τρόπους πόσο διαφέρουμε. Γίνονται ορατά τα 1000 πρόσωπα της τάξης μας.
Το αδιέξοδο και η πίεση γεννά τις νέες γλώσσες μας.
Γεννά τους εχθρούς τους.
Γύρω από τα μπετά του παλιού κόσμου που φλέγεται,
κομμάτια της τάξης μας συναντιούνται ξανά.
Πιο όμοια από ποτέ.
Πιο ζωντανά από ποτέ.

antifa.centro@gmail.com

Είναι το ένστικτο της ταξικής μας επιβίωσης και δεν είναι
διόλου αμελητέο για αρχή.
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STICKERS

Τα πρώτα μας κόλλητα! Σίγουρα τα έχεις δει και εσύ κολλημένα στη γειτονιά μας. Και σίγουρα δεν είναι μόνο για εμάς. Αν σου άρεσαν και τα
θες για κόλλημα στη γειτονιά ή στη γνωστή ντουλάπα μαζί με την υπόλοιπη συλλογή, επικοινώνησε μαζί μας στο e-mail μας:

antifa.centro@gmail.com

ΣΚΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΤΑΞΙΚΟ!

ο εχθροσ του κρατουσ
με τα χιλια μασ
προσωπα...

Η διαπόμπευση των δύο αδερφών από το Περιστέρι το προηγούμενο διάστημα ήταν κρατική επιλογή. Ήταν ένα μήνυμα προς όλους εμάς, προς τα χίλια πρόσωπα της τάξης μας.
Με λίγη ζέση παραπάνω οι δύο πιτσιρικάδες παρουσιάστηκαν
σαν κτήνη, οι δύο κλωτσιές έγιναν δέκα, οι αμήχανες κινήσεις
τους έγιναν κυνική άνεση και τέλος ο σκατόψυχος φασίστας
σταθμάρχης εμφανίστηκε σαν καλούλης μεσήλικας.
Και να σου το δίπολο του ταξικού πολέμου με τα όλα του. Οι
αδίστακτοι εγκληματίες της εργατικής τάξης – αρνητές της
μάσκας- απέναντι στον καθωσπρέπει σταθμάρχη που τηρεί
τα προβλεπόμενα και αγαπά τη μασκοφορία.
Κατά τα γνωστά..
Ένα εισιτήριο που δεν είχες, μια φαντα που έπινες μέσ’ το
βαγόνι, μια μάσκα πιο χαμηλά απ’ ότι πρόσταζε ο νόμος κι
ένα ολόκληρο σύμπλεγμα ρουφιάνων να σε καταδεικνύει
σαν τον νούμερο ένα δημόσιο κίνδυνο. Kάπως έτσι εμφανίστηκε παίζοντας στο ριπιτ, κλωτσιά - μοντάρισμα, σε κάθε
πρωτοσέλιδο, σε κάθε κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο κοινός
«εχθρός».
Ο «εχθρός» του κράτους που ολόκληρα 24ωρα μονοπώλησε τα μήντια, δεν είναι αόρατος. Χλευάζεται και υποτιμάται
από όποια κομμένη κεφαλή ανοίγει το στόμα της και μιλάει. Είναι ένας μα έχει χίλια πρόσωπα. Φοράει τα μαύρα μας
μπουφάν, τα τρίριγα μας παντελόνια, τα κολάν μας με πριντς που δεν ανέχονται καμία σοβαροφανή υπόδειξη και έχει
μάθει να βρίσκεται στο στόχαστρο του κράτους και των ρουφιάνων του από πάντα.

2.Χαρτοπανό που κολλήσαμε στις γειτονιές
του κέντρου τον Γενάρη που μας πέρασε.

Εμείς είμαστε αδέρφια ο εχθρός. Η τάξη μας. Που ζούμε
στην πίεση πολύ πριν από την καραντίνα. Που κυκλοφορούμε με άδειες τσέπες, χωρίς δουλειά πριν από την καραντίνα. Που καταλαβαίνουμε ότι οι ζωές μας πάνε από το κακό
στο χειρότερο δέκα χρόνια τώρα. Εμείς που πρέπει να κλειστούμε σπίτι πειθαρχημένα. Που μείναμε άνεργες και έπρεπε να υπακούμε σε κάθε είδους κρατικό παραλογισμό. Όλοι
εμείς που επιτρέπεται να υπάρχουμε μόνο για να δουλεύουμε. Γράφοντας χαρτάκια, στέλνωντας sms, ψάχνοντας δικαιολογίες για να κυκλοφορήσουμε στις γειτονιές μας. Εμείς
που έχουμε όλους τους λόγους του κόσμου να αράζουμε σε
αυτές και να μην μένουμε ήσυχες.

Μόνη μάχη η μάχη για το δημόσιο χώρο!
Ξέρουμε πως όλο αυτό που συμβαίνει στις ζωές
μας δεν είναι κάποιου είδους μάχη του κράτους με
τον ιό. Αυτό που μας συμβαίνει είναι το κράτος που
διαχειρίζεται τα τομάρια μας. Είναι η διαχείριση της
εργατικής τάξης σε καιρούς παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης. Και γνωρίζουμε στο πετσί μας τι πάει
να πει αυτό. Πάει να πει μισοί μισθοί, σκατά δουλειές, βία και υποτίμηση σε κάθε πεδίο που ζούμε
και αναπνέουμε. Όλες αυτές οι απαγορεύσεις και οι
προσταγές που μας βομβαρδίζουν δεν ξεφύτρωσαν
τον περασμένο Μάρτη στα ξαφνικά. Τις βλέπουμε
μπροστά μας χρόνια τώρα να παίρνουν σάρκα και
οστά με διάφορα πρόσωπα.
Ενδεικτικό παράδειγμα η εμφάνιση και η άνοδος
της Χρυσής Αυγής ακριβώς την περίοδο που άρχισαν να κόβονται για πρώτη φορά οι μισθοί μας.
Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα όπλα του κράτους
και της αστυνομίας στον έλεγχο της εργατικής τάξης εν μέσω καπιταλιστικής κρίσης. Η Χρυσή Αυγή
προσπάθησε να κυριαρχήσει στο δρόμο όχι για να
«καθαρίσει το ελληνικό έθνος» αλλά για να βουλώσει το στόμα όσων έτρωγαν την κρίση στη μούρη.
Στην πραγματικότητα το σχέδιο Χρυσή Αυγή, ακόμα
και αν απέτυχε, δεν εμφανίστηκε μόνο του από το
πουθενά, αλλά αποτέλεσε μέρος σε μια μεγαλύτερη αλυσίδα πειθάρχησης. Ακολούθησαν μπάτσοι, κι
άλλοι μπάτσοι, ΔΙΑΣ, ΔΕΛΤΑ και πάει λέγοντας.
Μετά το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης λοιπόν οι πολιτικές της δημόσιας τάξης εστίασαν στη
στρατιωτική κατάληψη των γειτονιών μας. Στο στόχο τους από τότε μπαίνουν όλο και μεγαλύτερα
κομμάτια της εργατικής τάξης που αρνούνται να
«κάτσουν φρόνημα». Και αυτή η επίθεση που δεχόμαστε στους χώρους που ζούμε, στους χώρους που
γεννιούνται οι χίλιες γλώσσες μας, έχει διπλό χαρακτήρα. Είναι ιδεολογική, βαφτίζοντας ως πρόβλημα
ότι παρεκκλίνει από τις γραμμές τους (μετανάστες;
Πρόβλημα!, γκραφίτι στους τοίχους; Πρόβλημα!
Αφραγκία; Πρόβλημα! Αρνητές Μάσκας; Πρόβλημα! Νεανική απειθαρχία; Πρόβλημα). Είναι και φυσική επίθεση (Αστυνομικοί έλεγχοι, τραμπουκισμοί,
εξακριβώσεις).

Ξέρουμε πως οι καιροί μας είναι δύσκολοι. Πως η επίθεση που δεχόμαστε είναι συνολική. Ότι ο χρόνος κυλάει εναντίον μας.
Ξέρουμε όμως και να αναγνωριζόμαστε μεταξύ μας.
Καιρός να δείξουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, να
μιλήσουμε εμείς για λογαριασμό μας.
Να βγάλουμε συλλογικά γλώσσα στον κοινό μας εχθρό.

2. Πανό σε κεντρικά σημεία των
γειτονιών μας, τον Γενάρη του 2021.

Το κράτος και οι φίλοι του ξέρουν ήδη τους
εχθρούς του. Μας δείχνουν σε κάθε ευκαιρία. Είμαστε εμείς που τριγυρνάμε στους δρόμους μετά την
απαγόρευση κυκλοφορίας, αυτές που αράζουμε
στα παγκάκια των πιο καβατζωτών πάρκων και στα
σκαλάκια των γειτονιών μας, εμείς που αντιδρούμε
απέναντι στις παράλογες κρατικές προσταγές.
Το κράτος το ξέρει.
Κι εμείς το ξέρουμε.
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we speak the
streets...

2. “9-5 να είναι οι ώρες σας”. Επίσης στους
Αμπελόκηπους.

Antifa σημαίνει να βρισκόμαστε. Να
σκεφτόμαστε και να πράττουμε συλλογικά χωρίς να «πλακωνόμαστε». Να μιλάμε για λογαριασμό μας σε εποχές
καθολικής μουγγαμάρας. Σημαίνει να
συγκροτούμε τις αρνήσεις μας και να
οργανώνουμε τη δράση μας αυτόνομα, κόντρα στο κράτος και την αριστερά
του. Antifa σημαίνει να κάνεις πολιτική
στη γειτονιά… Άλλωστε κάθε τοίχος της
μιλάει τη δική μας γλώσσα!

1.Antifa ρολά στη γειτονιά των
Αμπελοκήπων.

3. Antifa ρολά στην Κυψέλη

ΑΝΤΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΛΕΔΕΣ ΣΤΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΜΑΣ...

… και εκεί που νομίζαμε ότι το μόνο μας πρόβλημα ήταν η καραντίνα, ο πετσοκομμένος μας μισθός, οι απαγορεύσεις, τα πρόστιμα και οι κρατικές προσταγές που μας καλούν να πειθαρχήσουμε, διαπιστώσαμε πως μαίνεται ένας ακόμα πόλεμος στις γειτονιές μας. Είναι ο πόλεμος του δήμου Αθηναίων με τα γκραφίτι , τις αφίσες ,τα
αυτοκόλλητα. τις γνώμες μας δηλαδή στους τοίχους αλλά και την κουλτούρα μας εν γένει . Την κουλτούρα της
εργατικής τάξης που ζει και αναπαράγεται στο δημόσιο χώρο και δεν μπαίνει σε καλούπια , δεν τιθασσεύεται,
ούτε και θα εξαφανιστεί, όσες χιλιάδες λίτρα αντιγκραφίτι και αν ρίξει ο δήμος Αθηναίων.
Τους τελευταίους μήνες με πρόφαση την πανδημία και με άνεση αφού μας έκλεισαν στα σπίτια μας από τις 9
το βράδυ, τα συνεργεία του δήμου Αθηναίων βρίσκονται στους δρόμους προσπαθώντας να ξεριζώσουν από αυτούς οποιοδήποτε σημάδι των συνηθειών μας . Όλες οι επιχειρήσεις βέβαια μαγνητοσκοπούνται για χρήση στα
σοσιαλ μίντια από το δήμο, γιατί «photo or never happened». Κόβουν τα δέντρα που μας βοηθούσαν να καβατζωνόμαστε στις γειτονιές, βάζουν φώτα για να μη φοβούνται οι μικροαστοί και οι κυριλέδες . Προσπαθούν να
κάνουν το δημόσιο χώρο ολότελα εχθρικό για εμάς τις εργάτριες , τους μετανάστες , που ζούμε και αναπνέουμε στις γεμάτες κοινωνικές αντιθέσεις γειτονιές μας και ήμασταν εκεί πριν οι κυριλέδες ανακαλύψουν τη χρήση της πλατείας.
Το ξέρουμε. Αυτή η στρατηγική δεν είναι καινούρια. Οι γειτονιές μας, ήταν και θα είναι ένα πεδίο μάχης και το
ποιος θα κυριαρχήσει σε αυτές είναι πάντα ένα στοίχημα. Για αυτό και το κράτος προσπαθεί να μας απομακρύνει από το δημόσιο πεδίο με πρόφαση την καθαριότητα και τη δημόσια υγεία ώστε να εξωθήσει εμάς και τις συνήθειες μας από αυτές. Οι εργασίες καθαριότητας σε πλατείες και πάρκα του κέντρου, σε απευθείας μετάδοση
, έχει μια διπλή στόχευση. Στοχεύει αφενός στο να αισθάνονται καλά και ασφαλείς οι φίλοι του κράτους. Κυριλέδες, μαγαζάτορες, ιδιοκτήτες, μικροαστοί, όλοι τους να ικανοποιηθούν από την αλλαγή των συσχετισμών στο
δημόσιο χώρο. Από την άλλη , να δείξει σε εμάς ποιος κάνει κουμάντο στις γειτονιές μας, στα πλαίσια της μηδενικής ανοχής και της προσπάθειας τους να γίνουν αυτές αποστειρωμένοι χώροι, που θα κυριαρχεί η κρατική
αφήγηση και οποιαδήποτε αντίδραση είτε στο χαρτί είτε στον τοίχο θα εξαφανίζεται την ίδια μέρα . Όλα αυτά
βέβαια με τη συνδρομή των μπάτσων που φροντίζουν να αδειάζουν οι πλατείες μας με τους συνεχείς ελέγχους
και τα πρόστιμα.
Λοιπόν, εμείς δε θα σταματήσουμε να τσιγκλάμε τις αντιθέσεις αυτές, ούτε θα σταματήσουμε να παλεύουμε
για την ύπαρξη μας στο δημόσιο χώρο . Τους λέμε ότι όσα λίτρα αντιγκραφίτι και να ρίξουν, δε μας φιμώνουν
ούτε μας εξαφανίζουν. Όσους υπαλλήλους και να προσλάβουν για να ανεβαίνουν σε κολώνες και να ξύνουν αυτοκόλλητα , εμείς θα είμαστε έξω στους δρόμους να κάνουμε την προσπάθεια για καθαρούς τοίχους και πλατείες λίγο πιο δύσκολη.
Και έχουμε και εμείς «όπλα» να ρίξουμε στον πόλεμο που μας κήρυξαν.
Stay tuned.

«Athens Antifa» on the
streets.

Διαδήλωση ενάντια στην καραντίνα, Αλσος Νέας Φιλαδέλφειας, 6/2/2021
Ευτυχώς δεν είμαστε μόνοι στην πόλη αυτή! Είμαστε μέρος της κοινότητας athens
antifa. Η κάθε ομάδα μόνη αλλά και όλοι μαζί μιλάμε και πράττουμε αυτόνομα, ενάντια στο φασισμό, τη μοναξιά και τον πόλεμο.
Όλες μαζί, πιασμένοι αλυσίδες, διαδηλώσαμε στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας ενάντια στην καραντίνα λέγοντας πως η μόνη πανδημία είναι ο φόβος και η βλακεία.
Κι εμείς ούτε βλάκες θέλουμε να είμαστε, ούτε φοβισμένες.

Για περισσότερα μπείτε στο: autonomeantifa.gr

