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Aντιφασιστική έκδοση για τα παιδιά του δρόμου | Μοιράζεται χέρι
με χέρι στις νότιες γειτονιές της Αθήνας σε 3.000 αντίτυπα.
Για επικοινωνία: antifa.south@gmail.com
Στο διαδίκτυο: antifasouth.gr

EDITORIAL
Σε αυτό το έντυπο ασχολoύμαστε με τις πολιτικές της δημόσιας τάξης. Τα πάρκα τσέπης που διάφοροι προσπαθούν να φτιάξουν στις γειτονιές μας, δεν είναι
πάρκα για άραγμα. Είναι γωνιές που οι δήμοι βάζουν δύο φωτεινές ανακριτικές
λάμπες, ένα παγκάκι κυκλωμένο γύρω από ένα δέντρο, ώστε ούτε άστεγος
να μπορεί να κοιμηθεί ούτε δύο άνθρωποι να μπορέσουν να αράξουν και να
μιλήσουν. Η χαμηλή βλάστηση, το μικρό τους μέγεθος και η θέση τους δίπλα
ακριβώς στους δρόμους, τα κάνουν ιδανικά για να μπορούν οι μπάτσοι και οι
ρουφιάνοι τους να τα επιτηρούν. Έτσι τα πάρκα τσέπης εξαρχής δημιουργούν
νέες δυνατότητες εξακρίβωσης που πριν δεν υπήρχαν, επιτηρώντας την εργατική τάξη αυτής της χώρας στο δημόσιο χώρο.
Αυτή η δημιουργία διαρκών νέων δυνατότητων εξακριβώσεων φαίνεται ξεκάθαρα στις εξακριβώσεις για το εμβόλιο ή τη μάσκα που τρώμε όλο και συχνότερα. Αυτή η φτιαγμένη συζήτηση περί εμβολιαστών και αντιεμβολιαστών, δεν
είναι παρά σχεδιασμένη για να αποκρύψει ότι εδώ και αρκετό καιρό, η εργατική
τάξη αυτής της χώρας μπορεί να τρώει ένα κάρο εξακριβώσεις στοιχείων κάθε
μέρα, από τόσες διαφορετικές φιγούρες. Το αφεντικό, ο μαγαζάτορας, ο καθηγητής, ο μπάτσος, είναι φιγούρες που είδαν τις πειθαρχικές τους δυνατότητες
να διευρύνονται. Σημασία δεν έχει εντέλει το ερώτημα, αν είσαι ή όχι με το
εμβόλιο. Σημασία έχει ότι έχουμε καταλήξει να τρώμε συνεχείς εξακριβώσεις
στοιχείων, δηλαδή να τρώμε στη μάπα όλο και περισσότερη κρατική πειθαρχία.
Το 2021 οι αριστερές οργανώσεις, μας είπαν ότι τα ΕΠΑΛ ήταν ορμητήρια φασιστών. Οι ίδιες οργανώσεις βάφτιζαν φασίστα όποιον δεν γούσταρε να φορέσει
τη μάσκα και να υπακούσει στην κρατική πειθαρχία την περίοδο της καραντίνας. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ την ίδια περίοδο, γνώρισαν το κυνηγητό της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι ρουφιάνοι, αριστεροί και δεξιοί, τους ονόμασαν αντικοι-

νωνικούς. Οι ίδιοι πήγαιναν σε σχολεία που πολλά χρόνια τώρα, είναι από τα
πιο πολυεθνικά που υπάρχουν. Η εργατική νεολαία αυτής της χώρας κατασυκοφαντήθηκε και έφαγε επιθέσεις από παντού. Οι προσπάθειες πειθάρχησης
αυτής της εργατικής νεολαίας, με τον τρόπο που έγινε στα ΕΠΑΛ το τελευταίο
καιρό, είναι άλλο ένα λιθαράκι της αριστεράς στις πολιτικές δημόσιας τάξης σ’
αυτή τη χώρα.
Όλα αυτά τα ζητήματα τα τρώμε στη μάπα συνεχώς και καθημερινά. Στόχος
όλων αυτών των πολιτικών είναι να μη μιλάει κανείς όσο η καπιταλιστική κρίση
βαθαίνει. Να διασφαλιστεί ότι κανείς από αυτούς που πετιούνται στα σκουπίδια
δεν θα μπορέσει να αντιδράσει. Η κατασκευή μπατσοπάρκων τσέπης, η δυνατότητα συνεχών εξακριβώσεων μέσω του εμβολίου και της μάσκας και η κατασυκοφάντηση της εργατικής νεολαίας αυτής της χώρας, αποτελούν μέρος των
πολιτικών δημόσιας τάξης. Είναι οι προσπάθειες υποτίμησης και πειθάρχησης
μας. Είναι προσπάθειες που έχουν σαν στόχο εμάς. Για αυτές τις κρατικές πολιτικές δημόσιας τάξης προσπαθούμε να μιλήσουμε σε αυτό το έντυπο.

ΝΕΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
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1. Open Mics+3on3 στα Πατήσια
Ένα Σάββατο βράδυ οι φίλοι μας από τα Πατήσια οργάνωσαν ένα μπασκετάκι,
μαζί και εμείς γεμίσαμε το πάρκο! Κάναμε οργανωμένα αυτό που κάνουμε
ούτως η άλλως κάθε μέρα, γεμίζουμε τις πλατείες, βάφουμε τα τοιχάκια τους,
διεκδικούμε αυτούς τους χώρους για μας και την τάξη μας. Υπενθυμίζουμε
στους ρουφιάνους των γειτονιών μας ότι, τι και αν ασπρίζουν τα πάρκα, τι και
αν τους αλλάζουν τα φώτα (κυριολεκτικά και μεταφορικά), εμείς συνεχίζουμε
να υπερασπιζόμαστε τα πόστα μας και τους τρόπους που έχουμε να μιλάμε
και να ζούμε μέσα στην πόλη. Όπως κάθε γειτονιά έτσι και τα Πατήσια ήταν
φίσκα από παιδιά δικά μας. Κοριτσοπαρέες, παιδιά ψημένα να βάψουν, να κάνουν ραπς, να μιλήσουν. Όλοι αυτοί μπορεί να μην μας γνώριζαν προσωπικά
αλλά καταλάβαιναν ότι η φάση είναι δική τους. Όπως κι εμείς έχουν φτάσει
στο αμήν με τις απαγορεύσεις. Όπως κι εμείς, ξέρουν την γειτονιά τους και
την υπερασπίζονται. Όπως και μείς, έχουν μπουχτίσει με τους μπάτσους και
τους ειδικούς να τους λένε πως να ζούνε τη ζωή τους. Όπως και μείς... είναι
με τα μπούνια αντιφά!
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Mία μέρα πριν το live στα Πατήσια διαδηλώσαμε στο Γκύζη. Πάλι οργανωμένα,
αυτόνομα από κάθε κόμμα, αριστερό ή δεξιό. Κράζαμε τα μέτρα προστασίας, τις
απαγορεύσεις και όσους προσπαθούν να μας τις επιβάλλουν. Τέλος εμψυχώναμε
όσους νιώθουν τα ίδια με μας. Το πανό έγραφε «όχι άλλες εξακριβώσεις». Όχι
άλλες εξακριβώσεις στο δρόμο από την αστυνομία, στη δουλειά από το αφεντικό, στα μέσα από τους ελεγκτές και τους ρουφιάνους, στο σχολείο από τους
καθηγητές. Φιγούρες σαν κι εμάς ξέρουν πολύ καλά την ερώτηση «έχετε τίποτα
παράνομο πάνω σας», ξέρουν επίσης ότι η εξακρίβωση δεν έχει ως μόνο σκοπό
το τράβηγμα στο τμήμα. Είναι μια διαδικασία αγχωτική, εξευτελιστική και βαθιά
ταξική αφού είναι γνωστό ποιους σταματάνε οι μπάτσοι και σίγουρα δεν είναι
τίποτα κυριλέδες. Πάνω απ’ όλα όμως είναι μια διαδικασία πειθαρχική. Και να
που τώρα, μαζί άλλοι τόσοι φίλοι του κράτους μπορούν, με τη βούλα πια, να σε
ρωτάνε «τι κάνεις εδώ;», να ζητάνε τα στοιχεία σου, να σε κάνουν να νιώθεις
παράνομος, είτε είσαι είτε όχι. Αυτοί λοιπόν οι φίλοι του κράτους που βάλθηκαν να ελέγχουν την εργατική τάξη δεν είναι τίποτα τυχαίοι. Είναι φιγούρες που
από πριν είχαν εξουσίες, οι οποίες επεκτάθηκαν. Φιγούρες ήδη παραπάνω από
αντιπαθητικές. Είναι διευθυντές-καθηγητές που για χρόνια έχουν τον ρόλο των
μαντρόσκυλων, είναι τα αφεντικά μας (δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω
για τα αφεντικά μας). Και πως μας φαίνεται που πρέπει να δείχνουμε τα χαρτιά
μας πάνω από 3 φορές την ημέρα; Όχι ωραία φάση. Γι’ αυτό και το κόλλημα μας!

3. Graffiti στη βώ
Χαμοστέρνας
σεις!

Όχι άλλες εξακρι

Η πόλη είναι απ’ άκρη σ’ άκρη Antifa! Αυτό το κομμάτι είναι μια μικρή απόδειξη
στους εαυτούς μας: Όταν είμαστε όλοι και όλες μαζί μπορούμε να παίρνουμε δύναμη και ανάσες ενάντια στον έλεγχο, την πειθαρχία, τους εξευτελισμούς και τις
εξακριβώσεις! Το βλέπουμε και παίρνουμε τα πάνω μας. Πάντα τέτοια!
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«Έχεις πιστοποιητικό;»
Σημαίνει
Eξακρίβωση στοιχείων
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ενώ το κράτος έχει επιδοθεί σε μια γίγα-καμπάνια
εμβολιασμού, ταυτόχρονα οι εφημερίδες του κυκλοφορούν με ειδήσεις παρενεργειών, θανάτων κι επιπλοκών; Γιατί ενώ προσπαθεί τόσο πολύ να πείσει
τους «διστακτικούς», ταυτόχρονα κάνει viral τους «αρνητές»; Αν σας φαίνεται
λίγο αντιφατικό, στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου. Γιατί πρόκειται για
πολιτικές που δεν συγκρούονται, αλλά συμπληρώνουν η μια την άλλη. Γιατί
αυτά τα φοβερά «διλήμματα» που «χωρίζουν την κοινωνία στα δύο» δεν υπάρχουν στα αλήθεια για να απαντηθούν. Είναι διλήμματα που αποπροσανατολίζουν, δημιουργούνται από το κράτος και μόνο τα δικά του σχέδια εξυπηρετούν.
Να θυμηθούμε ότι το εμβόλιο δεν μας ήρθε σκέτο. Μας ήρθε παρέα με το πιστοποιητικό. Πίσω, λοιπόν, από τις ακαταλαβίστικες συζητήσεις «ποσοστών»
και «παρενεργειών» τα κρατικά επιτελεία εξόπλισαν τους ρουφιάνους τους με
δυνατότητες ελέγχου των στοιχείων μας. Οι μπάτσοι μοιράστηκαν τα σήματα
τους με τους δασκάλους, τους καταστηματάρχες και τα αφεντικά -εξάλλου δεν
είχαν και τίποτα να χωρίσουν. Τώρα οι μαθητές σχηματίζουν ουρές στα σχολεία
και ο επιστάτης επιθεωρεί την βεβαίωση της πλατφόρμας. Τώρα καλούμαστε
να επιδεικνύουμε τα πιστοποιητικά εμβολιασμού στους μαγαζάτορες, στους
σεκιουριτάδες, στα αφεντικά μας.
Το εμβόλιο, λοιπόν, ήρθε παρέα με νέες ευκαιρίες εξακρίβωσης στοιχείων. Διαδικασία που έχει σκοπό να στριμώξει τους εργάτες και τις εργάτριες αυτής της
χώρας. Δεν πρόκειται για σχέδιο χθεσινό. Πάνε δέκα χρόνια το κράτος αμόλησε
τους μπάτσους του στις γειτονιές για να βρουν εχθρούς και να συμμαχήσουν
με φίλους. Οι ψαχτικές, οι περιπολίες και η επιτήρηση των πλατειών στόχευαν
στην εργατική τάξη που έπρεπε να τύχει διαχείρισης και να κρατηθεί πειθαρχημένη. Με μισθούς κομμένους στη μέση. Σε μια όλο και περισσότερο πιεστική
πραγματικότητα. Γι’ αυτό και αυτά τα αστυνομικά σχέδια γεννήθηκαν ταυτόχρονα με την έκρηξη της καπιταλιστικής κρίσης.

Τα αμέτρητα check points που έχουν στηθεί μέσα στην πόλη είναι και αυτά αποτέλεσμα της όξυνσης της καπιταλιστικής κρίσης –κι ας μην γίνονται από ένστολους. Σκεφτείτε, ας πούμε, τι παίζει με τους μαθητές. Τώρα πια δεν χρειάζονται
να περάσουν καν την είσοδο του σχολείου για να καταλάβουν την ταξική του ς
θέση. Πλέον αυτοί που δεν έχουν ΑΜΚΑ (και μελλοντικά μπλε ταυτότητα) βασικά μπορεί να μείνουν κι έξω. Πλέον μαθαίνουν ακόμα περισσότερο το καθήκον «κρατάω τα χαρτιά μου», γιατί αλλιώς παίζει θέμα. Πλέον βλέπουν ακόμη
πιο ξεκάθαρα ότι ο εκπαιδευτικός «λειτουργός» που «κάνει έργο» βασικά τους
συμμορφώνει με τον κόσμο που τους περιμένει: ένα κόσμο υποτίμησης, ταξικών διαχωρισμών, ελέγχου και ρουφιανιάς.
Κι εμείς, βασικά, είμαστε εξοργισμένοι. Γιατί βλέπουμε να κατασκευάζονται
σε βάρος μας νέες ευκαιρίες αστυνομικών ελέγχων, νέοι τρόποι να νιώθουμε
ύποπτες. Βλέπουμε δεκάδες εχθρικές φιγούρες να αναλαμβάνουν τον ρόλο
του μπάτσου. Να πολλαπλασιάζονται οι χώροι που θέλουν να μας ελέγχουν.
Σε αυτό στοχεύει η «επίδειξη του πιστοποιητικού»: σε περισσότερες εξακριβώσεις, σε περισσότερο υποτιμημένη εργατική τάξη.
Στις γειτονιές που είμαστε οργανωμένοι και μοιράζουμε αυτό το έντυπο μάθαμε να βρίσκουμε τους ταξικούς συμμάχους μας. Και είμαστε απόλυτα σίγουρες
ότι είναι το ίδιο εξοργισμένοι. Ότι δεν ψήνονται να υποτιμούνται άλλο. Ότι δεν
ψήνονται να ελέγχονται κι άλλο -ούτε από τούς μπάτσους, ούτε από τους κρατικούς ρουφιάνους.

Γιατί έχουμε συνηθίσει δύο χρόνια τώρα να στεκόμαστε σε τόσες ουρές; Έως
τώρα, τις έχουμε δει να σχηματίζονται εκεί που ερχόμαστε σε επαφή με το κράτος: για την έγκριση ότι είμαστε άνεργοι, για το Ι-5, για τα επιδόματα. Οι ουρές
πειθαρχούν, ομογενοποιούν, μας μετατρέπουν σε άτομα. Διαχωρίζουν αυτόν
που περιμένει να μάθει αν «πληροί τις προϋποθέσεις» και αυτόν που έχει την
μικροεξουσία να καθορίσει αν τις πληροί. Οι ουρές αποτυπώνουν την κατάσταση που θέλουν να μας φέρουν: μόνες και διαρκώς υπόλογους.
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Ζήτω τα ΕΠΑΛ

Κάτω οι ρουφιάνοι
των ΜΜΕ
Την τελευταία φορά που οι πολιτικές δυνάμεις
του τόπου ασχολήθηκαν με το τι γίνεται στα σχολεία της χώρας είχαμε 2018. Τότε κάτι πανάγνωστα ακροδεξιά sites είχαν ανακαλύψει ότι πολλές
δεκάδες λύκεια τελούσαν υπό κατάληψη «για την
ελληνικότητα της Μακεδονίας». Παίρνοντας την
πάσα, οι αριστεροί ανέβαζαν των αριθμό των κατειλημμένων λυκείων «για τη Μακεδονία» σε εκατοντάδες.
Συνέβαινε την περίοδο εκείνη να έχουμε τυπώσει το έντυπό μας και να το μοιράζουμε σε πολλά
από τα λύκεια που εκείνη την περίοδο είχαν βάλει
λουκέτο. Και ω του θαύματος! Διαπιστώσαμε με
τα ίδια μας τα ματάκια ότι τα «εκατοντάδες κατειλημμένα σχολεία για τη Μακεδονία» ήταν ένας
μύθος που εφευρέθηκε από τους φασίστες και
διακινήθηκε από τους αριστερούς, βασικά μέσω
ίντερνετ. Και πως, πίσω από τα λουκέτα δεν βρίσκονταν «ακροδεξιοί», αλλά η αντιφασιστική,
πολυεθνική νεολαία της χώρας, έτσι όπως αυτή
φτιάχνεται τριάντα χρόνια τώρα.
Γρήγορα καταλάβαμε, ότι ο μύθος «ακροδεξιοί
στα σχολεία» βόλευε όλες τις πάντες. Βόλευε τους
ακροδεξιούς γιατί παρουσιάζονταν ως «οι κυρίαρχοι των σχολείων», ενώ αρκεί μια χαλαρή επίσκεψη σε ένα οποιοδήποτε λύκειο για να καταλάβει
κανείς ότι απ’ την πολλή φάπα οι ναζί μαθητές το
πολύ να γράφουν καμιά σβάστικα κάτω απ’ το σιφόνι της τουαλέτας του γυμνασίου. Αλλά βόλευε

και τους αριστερούς γιατί πουλώντας «φασισμό»,
έχτιζαν αντιφασιστικό κίνημα – δηλαδή υπολόγιζαν να μαζέψουν στις λιτανείες που αποκαλούν
«αντιφασιστικά συλλαλητήρια» κανά πιτσιρικά
που δεν τους έχει πάρει ακόμη χαμπάρι.
Τα πρόσφατα γεγονότα στο «ΕΠΑΛ Σταυρούπολης» οργανώθηκαν πάνω στη γνωστή μεθοδολογία. Οι αριστεροί φοιτητές πήγαν για να φάνε ξύλο
και κατόπιν να πουλήσουν αυτό το ξύλο, δια της
τηλεόρασης, για να γίνει «ζήτημα». Ακολούθησαν
οι γνωστές βαρετές κοινωνιολογικές αναλύσεις,
όπως ας πούμε ότι α) στα «δυτικά» οι «φτωχοί»
γίνονται «φασίστες» β) ότι οι ακροδεξιοί πυρήνες
κάνουν κουμάντο στα σχολεία και γ) ότι απ’ το φασισμό θα μας σώσουν οι αριστερές οργανώσεις
της μεσαίας τάξης.
Φυσικά, το πράγμα δεν είναι σκέτο βαρετό: ξεκινώντας να ταυτίζουν τα «ΕΠΑΛ» με τους φασίστες, οι αριστερές οργανώσεις της χώρας απλώς
εξέφρασαν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο που
μπορεί να φανταστεί κανείς τον ωμό ταξικό ρατσισμό που βασιλεύει στις ιδέες τους για τον κόσμο.
Από μια άποψη βέβαια είναι πολύ λογικό να πράττουν έτσι. Από το Φλεβάρη του 2020 και μετά ο
ΣΥΡΙΖΑ και οι «ακροαριστερές» οργανωσούλες
που παριστάνουν τους επαναστάτες πρωτοστάτησαν στα σχέδια υποχρεωτικού εγκλεισμού που
μας οδήγησαν να μη μπορούμε να βγούμε από το
σπίτι μας. Από το Φλεβάρη του 2020 και μετά ο

ΣΥΡΙΖΑ και οι «ακροαριστερές» οργανωσούλες
που παριστάνουν τους επαναστάτες υποστήριξαν
κάθε κατασταλτικό μέσο ενάντια στην εργατική
τάξη, από την υποχρεωτική μασκοφορία και τα
πρόστιμα, μέχρι την απαγόρευση συνάθροισης
και τις αναστολές εργασίας. Από το Φλεβάρη του
2020 και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ και οι «ακροαριστερές»
οργανωσούλες που παριστάνουν τους επαναστάτες έβριζαν ως «φασίστα» οποιονδήποτε αρνούνταν να φορέσει τη μάσκα και να το βουλώσει
απέναντι στην απαγόρευση κυκλοφορίας.
Οι μαθητές των «ΕΠΑΛ» αποτελούν χαρακτηριστική περίπτωση ανθρώπων που μάζεψαν πρόστιμα,
κυνηγητά από τους μπάτσους, στοχοποίηση από
τους «κοινωνικά υπεύθυνους» ρουφιάνους (δεξι-

ούς κι αριστερούς). Τη στιγμή που μιλάμε η λέξη
«ΕΠΑΛ» χρησιμοποιείται ως κωδικός για να δηλώσει το μεγαλύτερο επίτευγμα ρουφιανιάς που
έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια: η προσπάθεια να
δαιμονοποιηθούν τα πιο πολυεθνικά σχολεία της
χώρας ως «φασίστες» στρώνει το έδαφος στην
κρατική καταστολή. Καθώς η κρίση επελαύνει
τα εργατικά στρώματα θα στριμώχνονται όλο και
περισσότερο. Αυτό το στρίμωγμα είναι πιθανόν να
οδηγήσει σε συνείδηση. Η προσπάθεια να εμφανιστούν τα «ΕΠΑΛ» ως άντρα παραβατικότητας
είναι η κρατική άμυνα ακριβώς απέναντι σ’ αυτή
την πιθανότητα.

Στις 2 Οκτώβρη (δηλαδή αμέσως μετά τα γεγονότα στα ΕΠΑΛ Σταυρούπολης) η αστυνομία μάζεψε 38 μαθητές από τα γειτονικά ΕΠΑΛ Ευόσμου. Η εφημερίδα Καθημερινή
περιέγραψε το περιστατικό ως εξής: «Οι συλληφθέντες συμμετείχαν, σύμφωνα με την
αστυνομία, σε ομάδα περίπου 200 ατόμων, που νωρίς χθες το πρωί συγκεντρώθηκαν
έξω από το υπό κατάληψη Επαγγελματικό Λύκειο Ευόσμου, κλείνοντας τον δρόμο
μπροστά στο σχολείο και πραγματοποιώντας επιθέσεις με πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν στο σημείο». Δηλαδή κάποιες
εκατοντάδες νεαροί πήραν στο πετρίδι τους μπάτσους έξω από το σχολείο τους – κι
οι μπάτσοι απάντησαν με προσαγωγές, συλλήψεις και ντου σε σπίτια. Περιέργως, το
γεγονός πέρασε στο ντούκου. Κανείς δε βρέθηκε να πει μια κουβέντα συμπάθειας
για τους συλληφθέντες. Η ρουφιανιά «ΕΠΑΛ=φασίστες» που χε δουλέψει όλες τις
προηγούμενες μέρες τα χε καταφέρει μια χαρά…
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Mας αρέσει
πολύ εδώ

«Όμορφες γειτονιές»
πειθαρχία

Ενάντια στην Α
Τώρα τελευταία έχουν μαζευτεί πολλές καλές
ιδέες στις δημοτικές αρχές εδώ στα νότια. Είχαμε γκράφιτι με συνοδεία μπάτσων και παπάδων,
ζωγραφισμένα κατά παραγγελία καφάο και τώρα
μάθαμε για τα πάρκα τσέπης. Επειδή δεν χάσαμε
την καχυποψία μας απέναντι στις πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών και δεν άρχισε ξαφνικά
να ομορφαίνει τη ζωή μας μισό δέντρο και λίγο
γκαζόν είπαμε να δούμε τι στο καλό είναι αυτά
τα πάρκα τσέπης που ξεφυτρώνουν σε “ξεχασμένες” γωνιές της πόλης.

νο σαν αεροδρόμιο (με led πάντα, οικολογικά!),
λες και βρίσκεσαι συνεχώς κάτω από τη λάμπα
του ανακριτή. Έχουν είτε ψηλά δεντράκια είτε
θάμνους στο ύψος του γκαζόν, ώστε να μην κρύβεται τίποτα από τις περιπολίες των μπάτσων και
των ρουφιάνων της γειτονιάς. Επιπλέον, αυτά τα
πάρκα είναι τόσο μικρά που δεν υπάρχει σημείο
το οποίο να μην είναι ορατό από το δρόμο. Με
λίγα λόγια είναι φτιαγμένα σα να σου κάνουν τα
ίδια την ερώτηση “έχετε τίποτα παράνομο πάνω
σας;”.

Η ιδέα των πάρκων τσέπης γεννήθηκε μέσα από
τα πλάνα αστυνόμευσης της πόλης. Όσο και αν
αυτό που διαφημίζουν είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών (ποιον πολιτών άραγε), αυτό που έχουν κατά νου οι εμπνευστές
αυτής της ιδέας είναι το πώς θα είναι πιο άνετα
επιτηρούμενη η γειτονιά. Και αυτό δεν το λέμε
έτσι. Μια γρήγορη βόλτα από αυτά τα παρκάκια
το κάνει ξεκάθαρο. Είναι εξοπλισμένα με φώτα
που τα βράδια κάνουν το μέρος φωταγωγημέ-

Στα πάρκα αυτά γίνεται φανερό το όνειρο της
μεσαίας τάξης, για ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
Το νοικοκυρεμένο πάρκο, με τους γκρι τοίχους,
όπως και τα ζωγραφισμένα από τον δήμο καφάο,
δεν είναι απλά ωραία ή άσχημα. Είναι δήλωση
κυριαρχίας, μία δήλωση για το ποιος κάνει κουμάντο στη γειτονιά. Είναι το αντίθετο της ταγκιάς
στον τοίχο, της παρέας που αράζει στο πεζούλι.
Είναι μία εχθρική πράξη απέναντι στην εργατική
τάξη και στις συνήθειές της. Τέτοιου τύπου πα-

ρεμβάσεις απευθύνονται στους μικροαστούς,
στους μαγαζάτορες, σε όσους βλέπουν συμφέρουσα τη φιλία με το κράτος, όχι γιατί θα πάνε
να κάτσουν στο παρκάκι, αλλά γιατί σε αυτή τη
γωνιά της πόλης δεν θα μπορούν να κάθονται οι
άλλοι. Γιατί θα έχουν κερδίσει, έστω προσωρινά,
μία μας καβάτζα, έναν τοίχο, λίγο χώρο παραπάνω στη γειτονιά.
Για να μείνει, όμως, ένα πάρκο όπως το θέλουν
πρέπει να παλέψουν. Τέτοιου τύπου παρεμβάσεις
τις κάνουν μία φορά, τις διαφημίζουν στα social
και λοιπά media και μετά τις αφήνουν να υπάρχουν. Η διατήρηση αυτής της εικόνας τάξης και
αποστείρωσης χρειάζεται περιφρούρηση από
τους μπάτσους και πολλές φορές την κινητοποίηση των ρουφιάνων της γειτονιάς μέσα από
πρωτοβουλίες όπως “υιοθέτησε την πόλη σου”
ή “υιοθέτησε ένα καφάο”. Η ανάγκη για συνεχή
υπεράσπιση αυτών των παρεμβάσεων φαίνεται
καθαρά στη θλιβερή περίπτωση αποτυχίας των,
μάλλον ξεχασμένων, atenistas. Αυτοί οι άνθρω-

ποι με τις πολλές πρωτοβουλίες, από κυριλέ
γειτονιές της Αθήνας και των προαστίων έκαναν
εξορμήσεις σε μέρη τα οποία θεωρούσαν άσχημα και υποβαθμισμένα, έβαφαν τους τοίχους
σε διάφορα χρώματα, έπλεκαν κασκόλ για τους
κορμούς δέντρων, φύτευαν τα παρτέρια και ό,τι
άλλο τους ερχόταν στο μυαλό. Έκαναν το σόου
τους, έβγαζαν φωτό, πουλούσαν κοινωνική ευθύνη και μετά πήγαιναν σπίτια τους. Οι παρεμβάσεις αυτές έμεναν άθικτες όσο υπήρχε αρκετή
αστυνόμευση για να τις επιτηρεί, αλλιώς έπαιρναν την μοίρα που τους άξιζε.
Δεν έχει σημασία αν ένα πάρκο τσέπης μας φαίνονται λιγότερο ή περισσότερο όμορφο, όπως
δεν έχει σημασία αν πέτυχε μια ζωγραφιά σε ένα
καφάο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πίσω από
αυτά βρίσκεται το κράτος και το θέμα είναι να
δούμε αυτή την πολιτική για το δημόσιο χώρο ως
αυτό που είναι, δηλαδή πολιτική δημόσιας τάξης.

Ωραίο το κυκλικό παγκάκι, ε! Δεν μπορεί να κοιμηθεί κανείς σε αυτό. Σε βλέπουν
από παντού. Δεν μπορούν να κάτσουν ούτε δύο άτομα, να κοιτάζονται και να
συζητάνε. Μόνο πλάτη πλάτη και ιδανικά με αποστάσεις, ξέρετε εσείς.
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Live
Σταυροπόδι
Τρίτη βράδυ, σε ένα πάρκο των νοτίων προαστίων, δυο φίλες πίνουνε μία μπύρα και ανταλλάζουν εμπειρίες από το ΣΚ. Μέλη του antifa
south πίνουν μπύρα παραδίπλα, καταγράφουν τη συζήτηση και σας
την παρουσιάζουν σε αποκλειστικότητα εδώ:

- Πήγες στο λάιβ που έλεγες το Σάββατο; Θυμάμαι ήσουν αρκετά ενθουσιασμένη.
- Ναι, αλλά ήταν μεγάλο λάθος. Έφυγε μισό μεροκάματο κι εγώ από
εκεί ξενερωμένη και με νεύρα.
- Αλήθεια, γιατί έτσι;
- Ε, γιατί ήμασταν καθιστοί.
- Εγώ περίμενα ότι με τον κόσμο που θα μάζευε δεν θα μπορούσαν να
σας κάνουν καλά και ότι μόνο καθιστοί και με μάσκες δεν θα ήσασταν.
- Το προσπαθήσαμε αρκετά είναι η αλήθεια, αλλά όπως και παντού
έτσι και εκεί είχαμε γεμίσει μπάτσους χωρίς στολή. Σου έλεγαν πώς
να κάθεσαι, αν θα πας στην τουαλέτα, να μην ανάβεις καπνογόνα και
διάφορα άλλα παράλογα. Ένιωθα ότι δεν έφυγα ποτέ απ το σχολείο.
Κάποιος μου την έλεγε συνέχεια, απλώς με συνοδεία μουσικής από
καλύτερο ηχειάκι.
- Εντάξει ρε συ, εν τέλει ποτέ δεν κάναμε ό,τι θέλαμε. Πάντα υπήρχε
ένας μπράβος στην πόρτα να σου ψάχνει την τσάντα μήπως κρύβεις
καμιά περιπτερόμπυρα. Α, είδα επίσης έναν γνωστό ράπερ να λέει στο
λάιβ του ότι ήταν από τα καλύτερα που έχει ζήσει. Περίεργο ε;
- Δεν ξέρω ρε συ, μπορεί να μην έχουμε καραντίνα τώρα αλλά τα
πράγματα όλο και ζορίζουν. Σε ελέγχουν όπου και να πας, και διά-

φοροι τύποι ορίζουν κάθε τι στην καθημερινότητα σου, όπως πώς θα
ακούω εγώ μουσική, καθιστή ή όρθια.
- Είναι οι ίδιοι που μας διώχνουν από τις πλατείες όταν αράζουμε και
κάνουμε cypher, και μετά μας λένε άκου χιπ χοπ καθιστή και σταυροπόδι. Εμένα μ’ αρέσει περισσότερο πάντως να ακούμε μουσική στη
γειτονιά μας, κι ας είμαστε 10 και όχι 1000, κι ας μην έχουμε καλά
ηχεία και προβολείς. Από εμάς για εμάς, και αν υπάρχει θέμα είμαστε
όλοι μαζί. Εκεί ήμασταν ο καθένας μόνος του και έπρεπε να ακούμε
“τη διοργάνωση”.
- Τι θα γίνει με αυτή τη φάση ρε συ;
- Έλα ντε, ιδέα δεν έχω.

μικρέςαγγελίες
Γ Ι Α

Π Ά Σ Α

Ν Ό Σ Ο

ΑΡΙΣΤΕΡΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΖΗΤΑΕΙ ΝΕΑΡΟΥΣ ΝΑΖΙ, ερμηνευτικής
ηλικίας έως 19 χρόνων, για θεατρική αντιφασιστική παράσταση σε ΕΠΑΛ. Θα
προτιμηθούν άγνωστοι ναζί, που δεν έχουν φάει πολύ ξύλο ως τώρα. Θα υπάρχει
δημοσιογραφική κάλυψη. Δίνεται μισθός και δεκαπέντε λεπτά δημοσιότητας.
ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ παλαιά βιβλία συνταγών μαγειρικής λόγω λήξης των
εισαγωγών ξένων τροφίμων στην Ελλάδα. Αναζητούνται νέα βιβλία με συνταγές
που να περιέχουν συνταγές μόνο με ελληνικά προϊόντα.
ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ των νοτίων προαστίων, αναζητά άτομο για έλεγχο
πιστοποιητικών και διενέργεια εξακριβώσεων στους εισερχόμενους πελάτες. Αρμοδιότητες: απαγόρευση εισόδου σε αντικοινωνικούς και μη φέροντες τα κατάλληλα πιστοποιητικά. Πλήρης νομική κάλυψη. Μισθός συζητήσιμος.
ΓΝΩΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ηλεκτρικού ρεύματος προσφέρει ανταγωνιστικά πακέτα
ρεύματος. Η εταιρεία ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις κατά της κλιματικής αλλαγής
και δεν χρησιμοποιεί εισαγόμενο πετρέλαιο. Χρήση των ακριβότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ακριβό ρεύμα σημαίνει καθαρότερο περιβάλλον.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ, απόφοιτος Φιλολογίας Αθηνών, αναζητά ψυχο-

λόγο. Έχει κρίση ταυτότητας γιατί δεν μπορεί να καταλάβει πως από φιλόλογος
κατέληξε να έχει γίνει μπάτσος κάθε πρωί.
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