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Μνήμη που δεν πρέπει να σβήσει: Η ΜΟΡΙΑΚΉ ΑΠΕΙΘΑΡΧΊΑ
Όταν πέρυσι μας ανακοινώθηκε δια μέσου πολιτικών εκπροσώπων και ειδικών ότι απαγορεύεται
να κυκλοφορήσουμε στους ίδιους μας τους δρόμους, ήταν αμέτρητοι και αμέτρητες όσοι αρνήθηκαν να το δεχθούν αδιαμαρτύρητα. Οι παρέες κάθε γειτονιάς, ας πούμε, απ’ την πρώτη στιγμή
ξεκίνησαν να ξεμυτίζουν και να δοκιμάζουν τα όρια των μέτρων στην αρχή δειλά κι ύστερα με
ολοένα και περισσότερο θράσος. Το ίδιο κάναμε και εμείς, το Athens Antifa. Mόνο που ως μέλη
μιας αντιφασιστικής κοινότητας, το κάναμε οργανωμένα. Με τα ταπεινά μας αυτοκόλλητα στις τσέπες και τα σπρέι μας στις τσάντες πήραμε σβάρνα τους δρόμους των γειτονιών μας προκειμένου
να μάθουμε από τι διάολο υλικό ήταν φτιαγμένες οι απαγορεύσεις. Και συνειδητοποιήσαμε αυτό
που δίχως αμφιβολία συνειδητοποίησαν και οι παρέες της κάθε συνοικίας καθώς πλήθαιναν και
ανακτούσαν τις καβάτζες τους. Τα μέτρα ήταν τόσο καθολικά και απαράβατα όσο αφήναμε τους
εαυτούς μας να πιστέψουμε ότι ήταν. Όσο λιγότερο παραδινόμασταν στην ευκολία του να επικοινωνούμε μέσω facebook και να σαπίζουμε στη μοναξιά του σαλονιού μας, τόσο περισσότερο
καταλαβαίναμε ότι υπήρχαν ρωγμές στα κρατικά σχέδια και μοριακοί τρόποι να αμφισβητείς τις
κρατικές προσταγές. Και το σημαντικότερο απ’ όλα; Υπήρχαν άλλοι τόσοι εκεί έξω με διάθεση να
ανοίξουν ρωγμές και ν’ αμφισβητήσουν.

Το antifa south ανοίγει μικρόφωνα και υποδέχεται
τα νέα μέτρα στη Νέα Σμύρνη // 05.02.2021

Μνήμη που δεν πρέπει να σβήσει:
Η ΕΝΌΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΗΓΆΖΕΙ ΑΠÕ ΤΟ ΈΝΣΤΙΚΤΟ
Καθώς οι απαγορεύσεις έρχονταν και παρέρχονταν, οι θαμώνες των δημόσιων χώρων έμεναν
σταθεροί. Κι αξίζει να το θυμόμαστε: όσο περισσότερο μας πετούσαν στα σχοινιά οι σχεδιασμοί
των αφεντικών μας, τόσο περισσότερο όσοι αρνούμασταν να εγκαταλείψουμε τα πάρκα και τις
πλατείες μαθαίναμε να συνεννοούμαστε καλύτερα. Μάθαμε να καταλαβαινόμαστε από ένα βλέμμα, από μια χαμηλωμένη μάσκα, από μια αντίδραση στη θέα του μπλε φάρου. Δεν ήταν τυχαία
αυτή η συνεννόηση, ήταν αποτέλεσμα της συνείδησης ότι έχουμε κοινά προβλήματα και κοινούς
εχθρούς. Έτσι ήρθαμε κοντά. Κι αυτή η εγγύτητα ήταν που γέννησε την ιδέα για όλα τα μικρά και
μεγαλύτερα event που έστησε το Athens Antifa to περασμένο διάστημα σε καβάτζες και χαραμάδες. Αυτή η εγγύτητα ήταν που διασφάλισε ότι κάθε ένα από αυτά τα event γινόταν κατανοητό απ’
όλους κι όλες που συμμετείχαν σαν ανάσα που την παίρνουμε μαζί.

Μνήμη που δεν πρέπει να σβήσει:
Η ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΌΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΦΌΒΟ
Όσο η πίεση της αστυνομίας απέναντι σ’ εκείνους κι εκείνες που ονομάστηκαν «αντικοινωνικοί»
εντεινόταν, συνειδητοποιήσαμε το εξής. Οι επιδρομές των μπάτσων δεν βασίζονται σκέτα στη βία
για να ‘ναι πετυχημένες. Πολύ περισσότερο, βασίζονται στο ότι οι τέσσερις ένστολοι που κάνουν
την επιδρομή, θα βρουν απέναντι τους δέκα-είκοσι-εκατό που θα είναι ο καθένας μόνος του, που
θα σκορπίσουν προς πάσα κατεύθυνση καθώς στην όψη της στολής θα έρθουν αντιμέτωποι με
τους προσωπικούς τους φόβους. Άρα; Άρα το αστυνομικό έργο γίνεται απείρως δυσκολότερο,
αν οι δέκα-είκοσι-εκατό που πρέπει να χεστούν απάνω τους αρνηθούν να το κάνουν και αντ’
αυτού συμπεριφερθούν σαν ένα σώμα. Μόνο που αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Προϋποθέτει
εμπιστοσύνη, κοινή κατανόηση του κόσμου, συντροφικότητα. Δηλαδή προϋποθέτει οργάνωση.
Κι αυτό είναι το σημαντικότερο που θέλουμε να θυμόμαστε απ’ τον τελευταίο χρόνο. Για μας, θα
ήταν αδύνατο να αναμετρηθούμε με τον φόβο αν δεν ήμασταν οργανωμένοι κι οργανωμένες στο
Athens Antifa. Συζήτηση τη συζήτηση, αυτοκόλλητο το αυτοκόλλητο και διαδήλωση την διαδήλωση χτίσαμε την δυνατότητα να μπορούμε να σταθούμε σαν ένα σώμα απέναντι στην αστυνομία
αλλά και απέναντι στο λόγο των ειδικών, τα κόλπα των ρουφιάνων, την υποτίμηση των πολιτικών
εκπρόσωπων. Όλα τους βασίζονταν στον ατομικό μας φόβο. Κι η συλλογική οργάνωση τα έκανε
να μοιάζουν λίγο λιγότερο άτρωτα.

Πάνω: Συζήτηση του antifa patissia,
την ώρα που Çη πανδημία καλπάζειÈ.
Kάτω: Αυτόνομοι αντιφασίστες
μετά από καλλιτεχνική παρέμβαση
στα Βόρεια.

