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Εμείς που μοιράζουμε αυτή τη προκήρυξη είμαστε οργανωμένοι στο antifa south.
Εδώ και χρόνια υπάρχουμε και δρούμε
στις γειτονιές των νοτίων. Διαδηλώνουμε,
κολλάμε αφίσες, βάφουμε συνθήματα,
μοιράζουμε έντυπα και προκηρύξεις σαν
κι αυτή. Το κυριότερο: Όσο υπάρχουμε,
βρίσκουμε και ανθρώπους σαν κι εμάς. Η
οργάνωση μας σε ομάδες μάς έχει επιτρέψει να βλέπουμε τις κρατικές πολιτικές να
φτάνουν στις γειτονιές μας, να αναγνωρίζουμε ποιοι τάσσονται υπέρ τους και
ποιοι ασφυκτιούν από αυτές. Η οργάνωση μας σε ομάδες μας έχει αποδείξει ότι
μπορούμε να μιλάμε για λογαριασμό μας,
ότι μπορούμε να εναντιωνόμαστε συλλογικά στις κρατικές πολιτικές που στρέφονται ενάντια στην τάξη μας.
Όπως καταλαβαίνετε, η οργάνωση μας
σε ομάδες είναι πιο απαραίτητη από
ποτέ. Σίγουρα θα το έχετε νιώσει κι εσείς:
οι κρατικές επιθέσεις που στοχεύουν σε
εμάς έχουν πιάσει πια ταβάνι. Το κράτος
εφευρίσκει ένα κάρο τρόπους να μας συκοφαντεί. Άλλοτε μας βαφτίζει «τραμπούκους» που κάνουν bullying, άλλοτε «αντικοινωνικούς» που δεν τηρούν τα μέτρα,
άλλοτε «φασίστες» που απειλούν τα σχολεία. Τελευταίο στη λίστα του ατελείωτου
καταλόγου είναι πως είμαστε «συμμορίες
ανηλίκων» που σκορπάνε τη βία στις γειτονιές.
Οι τρόποι, λοιπόν, να μας εξευτελίσει είναι
πολλοί, αλλά ο στόχος είναι πάντα κοινός:
να εγκληματοποιηθούμε με κάθε τρόπο.
Να φάμε κι άλλη αστυνομική διαχείριση.
Και τελικά να το βουλώσουμε.
Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε, και
όπως πάντα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για λογαριασμό μας.

ΟΙ «ΣΥΜΜΟΡΊΕΣ
ΑΝΗΛΊΚΩΝ» ΕΊΝΑΙ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΌ
ΣΧΈΔΙΟ
Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία: Ο Υπουργός Προστασίας Του Πολίτη, καταμεσής
της χούντας του περασμένου χειμώνα,
βγήκε να ρίξει την γραμμή για το focus
της ελληνικής αστυνομίας, λέγοντας πως
«Η σημερινή Ελλάδα… έχει να αντιμετωπίσει νέες μορφές εγκληματικότητας, όπως
τις ξένες μαφίες ή τη βία ανηλίκων»1. Και
κοιτάξτε κάτι συμπτώσεις. Από τότε το
ελληνικό κράτος αμόλησε τους μπάτσους
του με σκοπό να εξαρθρώσουν όποια
«συμμορία ανηλίκων» κυκλοφορεί μέσα
στην πόλη. Από τότε είδαμε δεκάδες νεαρά μέλη της τάξης μας να τρώνε προσαγωγές, να σέρνονται στο τμήμα, να μαζεύουν συλλήψεις και δικαστήρια.
Το πιάνετε λοιπόν. Η «ξαφνική» ενασχόληση των κρατικών επιτελείων με την
«ανήλικη παραβατικότητα» δεν είναι ένα
τυχαίο γεγονός. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία στον κόσμο που ζούμε. Το ελληνικό
κράτος είχε στα σκαριά ένα αστυνομικό
σχέδιο που προοριζόταν για τα τομάρια
μας. Και για να δουλέψουν αυτά τα σχέδια
στην πράξη, δουλεύτηκαν και στα λόγια.

Φλεβάρης του 2020. Μας λένε ότι στα σχολεία παίζει
bullying κι ανομία. Μίντια και λοιποί κρατικοί φορείς πάλι
παριστάνουν ότι μιλάνε για την ενδοσχολική βία, αλλά πάλι
περιγράφουν ένα ολόκληρο υποκείμενο. Σε αυτή την εικόνα
είναι ξεκάθαρο. Το υποκείμενο που στοχοποιούν είναι αυτό
με την ροζ τσάντα που γράφει πάνω acab, antifa και hip hop
στίχους.

ΟΙ «ΣΥΜΜΟΡΊΕΣ
ΑΝΗΛΊΚΩΝ» ΕΊΝΑΙ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑ ΣΥΚΟΦΆΝΤΗΣΗΣ
Και χύθηκαν ποταμοί σάλιου γι΄ αυτό το
εγχείρημα. Με όλους τους χαφιέδες του
κράτους να συμμετέχουν σε αυτό. ΜΜΕ,
δεξιοί κι αριστεροί διεκδίκησαν επάξια
μερίδιο ρουφιανιάς και εξαπέλυσαν ατόφιο ταξικό ρατσισμό. Κι εξηγούμαστε:
Όσο η εργατική νεολαία δεχόταν μπάτσικη διαχείριση, τα μίντια παρίσταναν ότι
μιλούσαν για παραβατικές πράξεις αλλά
στην πραγματικότητα μιλούσαν για ένα
ολόκληρο υποκείμενο. Θυμηθείτε την

σύλληψη της «συμμορίας από τον Κολωνό» και πως την διαπόμπευσαν στον τύπο:
«Πρόκειται για Έλληνες, καθώς και δεύτερης γενιάς μετανάστες από την Αλβανία και
την Ρουμανία, όλοι τους μεγαλωμένοι στην
φτωχική συνοικία του Κολωνού»2. Ήταν η
πολυεθνική εργατική νεολαία αυτή για
την οποία μιλούσαν, αυτή και τα χίλια της
πρόσωπα.
Όσο η εργατική νεολαία δεχόταν μπάτσικη διαχείριση, τα ρεπορτάζ βάλθηκαν να
την ταυτίσουν με την ακροδεξιά. Θυμηθείτε και τι μας έλεγαν ότι συμβαίνει μέσα
στα σχολεία και αυξάνεται η βία: «αρκετοί
μιλούν για συμμορίες που δρουν στα ΕΠΑΛ
και διείσδυση ακραίων στοιχείων και συμμοριών στα σχολεία αυτά, όπως συνέβη
πρόσφατα σε σχολεία της Θεσσαλονίκης»3.

Γιατί δεν πάει πολύς καιρός από τότε που
όλο το σύμπαν της ξεφτιλισμένης αριστεράς επιστράτευσε όλα της τα μέσα για
να μας πείσει ότι οι μαθητές στα ΕΠΑΛ
είναι φασίστες. Από τότε που απαίτησε
και νομιμοποίησε τις μαζικές τους συλλήψεις στην Θεσσαλονική. Ήταν η αριστερά αυτή που έσπειρε τον μύθο περί
φασιστών της εργατικής τάξης, αυτή και
η χρόνια προϋπηρεσία της.
Όσο η εργατική νεολαία δεχόταν μπάτσικη διαχείριση, οι ρουφιάνοι κοινωνιολόγοι παρίσταναν ότι μιλούσαν για τα αίτια
και τις λύσεις της «ανήλικης παραβατικότητας» που σύμφωνα με τις μαλακίες τους
«είναι η ανεργία και οι δυσλειτουργικές οικογένειες που όλο και αυξάνονται»4. Δηλαδή με επιστημονικό κύρος, σιχτιρίζουν,
καταδεικνύουν και συκοφαντούν τις οικογένειες της εργατικής τάξης.
Είπαμε: τα τελευταία 2 χρόνια η εργατική
νεολαία δέχεται μπάτσικη διαχείριση με
το κουτάλι. Όλες οι κρατικές φωνές μετέτρεψαν οποιαδήποτε μορφή εργατικής
έκφρασης σε συνώνυμο του εγκλήματος.
Γιατί οι παρέες μας βαφτίστηκαν «συμμορίες». Η ζωή και οι κουλτούρες μας «παραβατικές». Ο ιδέες μας «φασιστικές». Οι
οικογένειες μας «ανίκανες να μας μαζέψουν». Οι μουσικές που ακούμε «προθάλαμος του εγκλήματος».
Η οργανωμένη κρατική επίθεση στην
εργατική νεολαία χρειάστηκε πρώτα και
την επίθεση στα λόγια. Γιατί τα λόγια αυτά
είναι η γλώσσα του κράτους και των αφεντικών. Το αστυνομικό σχέδιο είχε μπει σε
εφαρμογή, και τα λόγια εξασφάλισαν την
κοινωνική νομιμοποίηση του.

ΟΙ «ΣΥΜΜΟΡΊΕΣ
ΑΝΗΛΊΚΩΝ» ΕΊΝΑΙ
ΈΝΑ ΜΉΝΥΜΑ ΠΡΟΣ
ΌΛΟΥΣ ΜΑΣ
Όπως καταλαβαίνετε, η όλο και μεγαλύτερη αστυνόμευση της εργατικής νεολαίας δεν είναι τυχαία. Το κράτος γνωρίζει
και υπολογίζει πως μέσω της υλικής, συναισθηματικής και διανοητικής πίεσης των τελευταίων δύο και των τελευταίων
δέκα χρόνων- δημιουργεί συνεχώς τους
εχθρούς του. Οι κρατικοί λειτουργοί γνωρίζουν ότι ο πάτος τα έχει πάρει κρανίο·
και το μόνο πράγμα στο οποίο βασίζουν
την σημερινή και μελλοντική τους επιβολή, είναι η ωμή βία!
Γιατί κοιτάξτε να δείτε κάτι συμπτώσεις.
Τα αστυνομικά ρεπορτάζ μας ενημέρωσαν και για κάτι ακόμη: Οι «ανήλικοι συμμορίτες» που συνελήφθησαν φέτος, είχαν
φορτωθεί συλλήψεις ήδη μέσα στην περίοδο 2020-2021. Εντάξει, δεν νομίζουμε
ότι το έχει ξεχάσει κανείς σας, αλλά για τυπικούς λόγους θα το υπενθυμίσουμε: Την
περίοδο 2020-2021 το κράτος μας είπε
να μαντρωθούμε στα σπίτια μας ησύχως,
επιβάλλοντας γενικευμένη πειθαρχία και
μουγκαμάρα.
Αυτές πάλι οι φιγούρες που το κράτος
τώρα στοχοποιεί με τόσο ζήλο είναι οι
ίδιες που έφαγαν την μεγαλύτερη πρέσα
και πρωταγωνίστησαν στο δημόσιο χώρο
μέσα στα lockdown. Κι έχουμε δει την
δυσαρέσκεια τους και την πίεση να σιγοβράζουν εδώ και δύο χρόνια. Γιατί όσο
το κράτος έλεγε να κάνουμε μόκο και να
απομονωθούμε, αρνήθηκαν να μείνουν

Στημένη συζήτηση για το «πρόβλημα με τις συμμορίες στα σχολεία» στις
σελίδες της Καθημερινής:
«Τα τελευταία χρόνια στα σχολεία έχουν αυξηθεί οι μαθητές… Πολλοί
μαθητές με χαμηλές επιδόσεις στο γυμνάσιο επιλέγουν τα ΕΠΑΛ ως λύση
για να πάρουν ένα απολυτήριο παρότι αδιαφορούν… ενώ συχνά είναι τα
φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας».
Καθόλου τυχαίες οι ανησυχίες του κράτους για το μέλλον των ΕΠΑΛ. Τα
ΕΠΑΛ είναι σχολεία πολυεθνικά στα οποία μαντρώνεται η νεολαία της εργατικής τάξης. Είναι τα κατεξοχήν μέρη προετοιμασίας πειθαρχημένων
εργατών κι εργατριών για σκατοδουλειές. Αύξηση, λοιπόν, των μαθητών
σημαίνει και αύξηση των υποψήφιων γι’ αυτές τις σκατοδουλειές. Η απαξίωση τους πάλι είναι κομματάκι ζόρικη δουλειά για το κράτος. Και το σχέδιο
«συμμορίες» είναι καλά δουλεμένο για να τους σφίξει τα λουριά.

σπίτι, αρνήθηκαν να υπακούσουν στην
τρομοκρατία των λοιμωξιολόγων, αρνήθηκαν να πειθαρχήσουν στις κρατικές
εντολές του εγκλεισμού. Ήταν οι άνθρωποι που οι κρατικοί πομποί παρουσίαζαν
ως αντικοινωνικούς, ανορθολογικούς,
επικίνδυνους για την δημόσια υγεία.
Ήταν αυτοί που μάζεψαν πρόστιμα, τραμπούκα από τους μπάτσους και τραμπούκα από τους «κοινωνικά υπεύθυνους».
Μαντέψτε, λοιπόν, ποιοι μπορεί να είναι
οι λόγοι για τους οποίους έφαγαν συλλήψεις οι «ανήλικοι συμμορίτες».

Ένα είναι σίγουρο. Αυτή η απειθαρχία
είναι κρατικό επίδικο να μαζευτεί. Γιατί
είναι και αυτή που κάνει κατάληψη στο
δημόσιο χώρο: στα πάρκα, στις πλατείες,
στις κουλτούρες που φτιάχνει. Και αυτή
την ορατότητα το κράτος φρόντισε να
την εκμεταλλευτεί. Γιατί διαπομπεύοντας
και στέλνοντας στο διάολο αυτό το κομμάτι της τάξης μας στέλνει κι ένα δημόσιο μήνυμα. Μήνυμα που απευθύνεται σε
ολόκληρη την εργατική τάξη και της λέει
να μην τολμήσει να σηκώσει κεφάλι.

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ
ΜΑΣ
Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας και
κάτι για το τέλος. Οι καιροί είναι σκληροί, στις τσέπες και στις ζωές μας. Η κρίση επελαύνει και η καθημερινότητα μας
έχει μετατραπεί σε αγώνα συντονισμού
με τους περιορισμούς που αλλάζουν μεσυχνότητα βδομάδας. Ο κόσμος έχει γυρίσει τούμπα, γιατί στήνεται όπως απαιτεί
το νέο επεισόδιο της καπιταλιστικής κρίσης. Το κόψιμο των μισθών, το ρεύμα που
ακριβαίνει, οι τιμές που αυξάνονται είναι
η ακόμα πιο ζοφερή πραγματικότητα που
μας επιφυλάσσει το κράτος.
Η διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης
περιλαμβάνει οπωσδήποτε το ανελέητο
ξύλο στην εργατική τάξη. ΓΓιατί η εργατική τάξη είναι απαραίτητο να εμπεδώσει
ότι ο κόσμος έχει αλλάξει. Γιατί πρέπει να
συνεχίσει να δουλεύει πειθαρχημένα. Για
να μην βγάζει μιλιά γι’ αυτά που της συμβαίνουν.
Οι «συμμορίες ανηλίκων» είναι αυτό το
κομμάτι της τάξης μας που στο άμεσο
μέλλον προορίζεται να στελεχώσει σκατοδουλειές μέσα σε αυτόν τον καινούριο
κόσμο: κόσμο πίεσης και ακραίας υποτίμησης. Και πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα
το κάνει πειθαρχημένα, με χαμηλά το κεφάλι, αδιαμαρτύρητα.
Οι «συμμορίες ανηλίκων» είναι αυτό το
κομμάτι της τάξης μας που ψάχνει τρόπους να την παλέψει μέσα σε μια κοινωνία που προετοιμάζεται για πόλεμο. Κι αν
αυτό συμβεί θα πρέπει να το δεχτεί πειθαρχημένα, με χαμηλά το κεφάλι, αδιαμαρτύρητα.

Και κατά τ’ άλλα ξέρετε. Όσο τα πράγματα
θα ζορίζουν, η κρατική βία θα εφαρμόζεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Όσο η
ασφυξία θα αυξάνεται και το στρίμωγμα
θα μεγαλώνει οι καιροί θα επιτάσσουν
ακόμη πιο πολύ να πάρουμε θέση. Γιατί
αναγνωρίζουμε ότι αυτές οι στρατηγικές
είναι κρατικές και στοχεύουν σε εμάς.
Γιατί αναγνωρίζουμε ότι αυτές οι στρατηγικές είναι επιθετικές προς την τάξη
μας. Και η υπεράσπιση είναι το ελάχιστο
καθήκον μας. Δεν χωράνε πια περιθώρια.
Πρέπει να μιλήσουμε για λογαριασμό
μας. Πρέπει να οργανωθούμε. Πρέπει να
υπερασπιστούμε την τάξη μας.
1. Για την Αστυνομία του 21ου αιώνα, Το Βήμα,
02/02/2021
2. Σε πρώτο πλάνο η βία στα σχολεία. Σε κλίμα απαξίωσης
τα ΕΠΑΛ, Καθημερινή, 08/12/2021
3. Στο ίδιο
4. «Συμμορίες» ανηλίκων, Εφημερίδα των Συντακτών,
15/11/2021

Στις 2 Οκτώβρη (δηλαδή αμέσως μετά το πανηγύρι που
έστησε η αριστερά 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…

Όσο η εργατική νεολαία δέχεται μπατσική διαχείριση,
όλες οι κρατικές φωνές μετατρέπουν οποιαδήποτε
μορφή εργατικής έκφρασης σε συνώνυμο του
εγκλήματος. Οι παρέες μας βαφτίζονται «συμμορίες».
Η ζωή και οι κουλτούρες μας «παραβατικές». Ο ιδέες
μας «φασιστικές». Οι οικογένειες μας «ανίκανες να μας
μαζέψουν». Οι μουσικές που ακούμε «προθάλαμος
του εγκλήματος».
Όλες αυτές οι ασυναρτησίες που κατακλύζουν
οργανωμένα τον δημόσιο λόγο, είναι ιδέες που
βάζουν σε εφαρμογή αστυνομικά σχέδια ελέγχου και
πειθάρχησης ολόκληρης της εργατικής τάξης.
Το Σάββατο 29 Γενάρη, οι αντιφασίστες και οι
αντιφασίστριες της Καλλιθέας και των γειτονικών
περιοχών, θα βρεθούμε να συζητήσουμε! Όπως η
επίθεση που δεχόμαστε ξεκινάει πρώτα και κύρια με
τα λόγια, έτσι κι εμείς θα πρέπει να βρίσκουμε λόγια
κατάλληλα να μας φέρνουν κοντά και να μας ενώνουν.
Σας περιμένουμε!

antifa συζήτηση:

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΑΠ` ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΝΕΟΛΑΙΑ
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