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ΞΕΚΙΝΉΣΑΜΕ να εκδίδουμε και να μοιράζουμε αυτό το έντυπο σα δοκιμή: 
θέλαμε να δούμε αν υπάρχουν κι άλλοι σαν κι εμάς· θέλαμε να γνωρίσουμε 
όσες σκέφτονται λοξά, όσους ασφυκτιούν μεσ’ στο κλουβάκι τους, εκείνους 
κι εκείνες που σηκώνουν κεφάλι, που «δε χωράνε πια πουθενά». Στην πορεία 
ανακαλύψαμε ότι με τις λέξεις μπορείς να φτιάξεις έναν κόσμο ολόκληρο – να 
γκρεμίσεις αυτόν που υπάρχει και να χτίσεις έναν άλλο καινούριο. Μόνο που 
οι λέξεις δεν πουλιούνται στα περίπτερα. Φτιάχνονται καθώς παλεύουμε να ξε-
φύγουμε απ’ την έτοιμη σκέψη, καθώς συνειδητοποιούμε τη δική μας θέση σ’ 
έναν κόσμο που δεν διαλέξαμε εμείς να είναι έτσι.

ΟΠΟΤΕ; Οπότε σ’ αυτό το τεύχος θα δείτε γιατί το viber δεν είναι «τρόπος επι-
κοινωνίας», αλλά τεχνολογία ελέγχου των αφεντικών. Θα διαβάσετε τι σχέση 
έχουν τα «υγειονομικά μέτρα» με τον έλεγχο των εισαγωγών. Θα εντυπωσια-
στείτε για το πόσα μηχανάκια χωράνε σε μια πλατεία της Νίκαιας. Θα καταλάβε-
τε γιατί η λέξη «γυναικοκτονία» αρέσει τόσο πολύ στις αριστερές φεμινίστριες 
και γιατί ξενερώνει τόσο πολύ εμάς. Θα δείτε από πού προέρχεται η ιδέα της 
«απογραφής πληθυσμού». Θα πάρετε ιδέες διακόσμησης του κοντινού σας 
πάρκου. Θα μάθετε γιατί δεν πρέπει να λέτε ποτέ «ντάξει μωρέ» σε κάποια που 
μένει στον δέκατο πέμπτο όροφο.

ΚΑΙ ΘΥΜΉΘΕΙΤΕ: οι λέξεις δεν είναι μόνο λόγια – είναι επίσης οδοφράγματα 
ενάντια στη μοναξιά και το φασισμό. 
Τα λέμε!

Aντιφασιστική έκδοση για τα παιδιά του δρόμου | Μοιράζεται χέρι 
με χέρι στις νότιες γειτονιές της Αθήνας σε 5.000 αντίτυπα.

Για επικοινωνία: antifa.south@gmail.com
Στο διαδίκτυο: antifasouth.gr
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Τι να κάνετεΤι να κάνετε
για να για να ΜΗΝΜΗΝ μετατραπεί η  μετατραπεί η ΓΕΙΤΟΝΙΆΓΕΙΤΟΝΙΆ σας σας

σε ψυχιατρείο!σε ψυχιατρείο!
ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ αν το ‘χετε παρατηρήσει, αλλά οι δημοτικές αρχές των γειτο-
νιών μας επιδίδονται όλο και πιο συχνά σε εκστρατείες καθαρισμού των δρό-
μων! Αυτές οι εκστρατείες ενάντια στα spray, στα γκράφιτι και τα αυτοκόλλητα 
έχουν στόχο να μετατρέψουν τους τοίχους του δημόσιου χώρου σε τοίχους 
που να μοιάζουν με ψυχιατρείο! Μπορεί όλη αυτή η πρεμούρα με τα πεντακά-
θαρα πάρκα και τις γυαλιστερές πινακίδες να φαίνεται αθώα, αλλά στην πραγ-
ματικότητα είναι μια στρατηγική που εφαρμόζεται σε όλη την Αθήνα και που 
σταδιακά εξαφανίζει κάθε στίγμα της εργατικής τάξης και της κουλτούρας μας 
από τον έξω κόσμο. 

ΞΕΡΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΑ ότι αυτή η πόλη έχει χιλιάδες παιδιά που δεν παραδίδουν 
τα όπλα τους τόσο εύκολα. Είμαστε κι εμείς τέτοια παιδιά! Κυκλοφορούμε κι 
εμείς  με μαρκαδόρους και με spray. Γουστάρουμε που η πόλη έχει ακόμα τόσο 
χρώμα και τόση τρέλα στους τοίχους της! Τα αυτοκόλλητα που βγάλαμε πριν 
λίγο καιρό είναι ο τρόπος μας να υπερασπιστούμε το χρώμα και τη βρωμιά 
της πόλης ενάντια στην λεγόμενη «καθαριότητα» και τους μπάτσους που την 
επιβάλλουν με το ζόρι! 

ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ δεν τα κρατάμε μόνο για την πάρτη μας. Αν έχει υποπέσει στην 
αντίληψή σας κάποιος δρόμος ή κάποιο πάρκο που χρειάζεται επειγόντως ανα-
καίνιση, μπορείτε πάντα να αποκτήσετε όσα χρειάζεστε! Το mail μας σας περι-
μένει    -->    antifa.south@gmail.com



Στα μυαλά καιAthens Antifa

Τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη που μας πέρασε το athens antifa διαδηλώ-
σαμε στην Καλλιθέα και στο κέντρο του Πειραιά. Αυτές οι διαδηλώσεις είχαν 
κεντρικό σύνθημα: Όχι άλλες εξακριβώσεις. Μιλήσαμε για τις εξακριβώσεις 
που τρώμε καθημερινά για τεστ και πιστοποιητικά στη δουλειά, το σχολείο, 
τα μέρη που βγαίνουμε.

Μιλήσαμε για αυτό που μας συμβαίνει όχι με ιατρικούς όρους, δηλαδή με τη 
γλώσσα των «ειδικών» που είναι φτιαγμένη για να θολώνει και να συσκοτίζει 
την πραγματικότητα. Για αυτό στις διαδηλώσεις αυτές σκόπιμα αφήσαμε απ’ 
έξω το ζήτημα «εμβόλιο». Θεωρούμε ότι η ουσία δεν είναι αυτό. Όλη η συ-
ζήτηση γύρω από το εμβόλιο - αντιεμβόλιο είναι παραπλανητική. Γιατί τόσο 
τα επιχειρήματα υπέρ όσο και τα κατά προέρχονται με κάποιον τρόπο από το 
κράτος και καταλήγουν υπέρ του. Και τελικά ο έλεγχος ασκείται άσχετα από 
το αν τρυπηθήκαμε ή όχι.

στους δρόμους
1. Διαδηλώσεις στην Καλλιθέα
και στον Πειραιά
Όχι άλλες εξακριβώσεις!
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Στα μυαλά και
στους δρόμους



Τον Ιανουάριο στο antifa south οργανώσαμε μια συζήτηση. Όσες και όσοι βρε-
θήκαμε εκείνη την ημέρα μιλήσαμε για τα κρατικά σχέδια ενάντια στην τάξη μας 
γύρω από αυτό που λέγεται κωδικοποιημένα “πρόβλημα της ανήλικης παραβα-
τικότητας”. Είδαμε πώς μέσα από δεξιά και αριστερά (social) media γίνονται εκ-
στρατείες συκοφάντησης της κουλτούρας και του τρόπου που ζούμε. Πώς αυτές 
οι εκστρατείες κουμπώνουν με τα αστυνομικά σχέδια διαχείρισης της απειθαρ-
χίας της εργατικής νεολαίας. Στο επίκεντρο αυτών των σχεδίων βρίσκονται τα 
ΕΠΑΛ, στα οποία πάει κατά βάση η πολυεθνική εργατική τάξη.

Ζούμε σε έναν κόσμο που έχει γυρίσει τούμπα, γιατί στήνεται όπως απαιτεί το 
νέο επεισόδιο της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης. Το κόψιμο των μισθών, το 
ρεύμα που ακριβαίνει, οι τιμές που αυξάνονται είναι η ακόμα πιο ζοφερή πραγ-
ματικότητα που μας επιφυλάσσει το κράτος.

Η συζήτηση αυτή δεν έγινε από φιλολογικό ενδιαφέρον. Διάφορους από αυτούς 
που ονομάζουν παραβατικούς τους συναντάμε στις πλατείες και στα μοιράσματα. 
Τέτοιοι άνθρωποι είμαστε στις ομάδες μας.  

Οργανώσαμε, λοιπόν, αυτή τη συζήτηση για να μιλήσουμε για αυτό που μας συμ-
βαίνει και να βάλουμε τα μυαλά μας στη θέση τους. Να δούμε τον κόσμο όπως 
είναι και όχι όπως μας τον παρουσιάζουν τα χιλιάδες στόματα του κράτους.

2. Antifa συζήτηση στην 
ΚαλλιθέαΚάτω τα χέρια απ’την 

             εργατική νεολαία!
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3. Moτοδιαδήλωση στη Νίκαια
και στον Κορυδαλλό
Είδατε τη φωτό του εξωφύλλου; Απεικονίζει μία στιγμή από την μοτοδιαδήλωση 
στην οποία συμμετείχαμε την πρώτη Παρασκευή του Φλεβάρη. Είμασταν περί-
που 150 σύντροφοι και συντρόφισσες. Είμασταν όλοι και όλες παιδιά από αυτά 
που στραβοκοιτάνε οι μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ στους δρόμους. Περάσαμε από 
πλατείες τις οποίες οι δεξιοί αποκαλούν «άντρο της παραβατικότητας» και οι 
αριστεροί αποκαλούν «θύλακες των φασιστών». Στις πλατείες πετύχαμε αγόρια 
και κορίτσια που άραζαν. Πολλοί απ’ αυτούς έσπευσαν να μας χειροκροτήσουν, 
πλησιάσαν να μας ακούσουν, σιχτίρισαν τους μπάτσους που ήταν από πίσω μας.
Τι θέλαμε να δείξουμε διαδηλώνοντας σε αυτά τα μέρη; Ότι οι δρόμοι της πόλης 
είναι ακόμα υπό διεκδίκηση, ότι οι πλατείες μας κρύβουν μέσα τους μια δύναμη 
που μένει να την ανακαλύψουμε!



Οδηγός κατανόησης 
των «μέτρων για 

την υγεία»
Θα έχετε πάρει χαμπάρι ότι παίζει μπέρδεμα για τα μέτρα που ισχύουν για κάθε 
βδομάδα. Η σύγχυση είναι ατελείωτη: Ποιός τρώει ban στα μαγαζιά, ποιος στα 
καταστήματα, πόσο διαρκεί το rapid ή το πιστοποιητικό; Και μιας και οι κρατικές 
εντολές όλο και πληθαίνουν, με τελευταία καινοτομία να τρώμε εξακρίβωση σε 
κάθε μας δραστηριότητα, λέμε να τα βάλουμε σε μια σειρά και να ξεδιαλύνουμε 
την σύγχυση. 

Την στιγμή που μιλάμε το ελληνικό κράτος έχει φροντίσει να μας διαχωρίσει 
σύμφωνα με το υγειονομικό μας status: κάποιοι έχουν εμβολιαστεί, κάποιοι 
κάνουν rapid και κάποιοι κυκλοφορούν αμολητοί. Αυτή η κατηγοριοποίηση 
ήταν και το αρχικό ζητούμενο. Γιατί πλέον το ελληνικό κράτος μπορεί εύκολα 
να καθορίζει που επιτρέπεται να πάμε ανάλογα την κατηγορία μας. Οι διάφοροι 
περιορισμοί που ανακοινώνονται είναι κι ένας τρόπος να μπαίνουν φρένα στο 
πόσο και τι μπορούμε να αγοράζουμε. Σκεφτείτε το: Οι περιορισμοί στα καφέ 
«λόγω της πανδημίας» είναι κι ένας σίγουρος τρόπος να μειωθεί η κατανάλωση 
του εισαγόμενου καφέ. Οι περιορισμοί στα καταστήματα μειώνουν και τις αγο-
ρές των ρούχων, και πάει λέγοντας. Επομένως, τα «μέτρα για την υγεία» είναι 
ένα πρώτης τάξεως εργαλείο ρύθμισης της κατανάλωσης των εισαγόμενων 
εμπορευμάτων. Και φυσικά οι πολιτικές που μειώνουν τα εισαγόμενα είναι πά-
ντα πολιτικές επιθετικές προς τα κράτη που τα εξάγουν.

Γιατί αυτές οι πολιτικές απαιτούνται σε καιρούς καπιταλιστικής κρίσης. Γιατί 
η κατάσταση έχει ως εξής: Σε διεθνές επίπεδο τα κράτη πλακώνονται αστα-
μάτητα μεταξύ τους με σκοπό να διασώσουν την εθνική τους οικονομία. Τα 
κατά τόπους ντόπια αφεντικά αδυνατούν όλο και περισσότερο να πουλήσουν 
τα εμπορεύματα τους. Με νύχια και με δόντια προσπαθούν να διατηρήσουν 
την εξής ισορροπία: Να εξάγουν περισσότερα εμπορεύματα στα ανταγωνιστικά 
κράτη, και να εισάγουν λιγότερα εμπορεύματα στο εσωτερικό τους. Αυτοί οι 
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ανταγωνισμοί και οι συγκρούσεις καθορίζουν τα μέτρα που επιβάλλονται –όχι 
τα κρούσματα, όχι τα ιικά φορτία. 

Κι όπως ακούγεται, ο ελληνικός καπιταλισμός πάει κατά διαόλου, μιας και προ-
σπαθεί αποτυχημένα να ισορροπήσει τα έσοδα και τα έξοδα του. Οι μήνες που 
μας πέρασαν ήταν μήνες που η ισορροπία αυτή πήγε ακόμα πιο κατά διαόλου, 
με την ζυγαριά να γέρνει στα έξοδα (αυτό που ειδικοί ονομάζουν έλλειμμα). 
Ήταν η στιγμή που το ελληνικό κράτος χρειάστηκε μεγαλύτερη μείωση κατα-
νάλωσης των εισαγόμενων –να ξαναγείρει δηλαδή την ζυγαριά. Ήταν η στιγμή 
που φάγαμε ξανά στην μάπα το γνωστό τροπάρι: «μαύρες μέρες κρουσμάτων» 
και λοιμωξιολόγοι σε «πανικό». Η κατηγοριοποίηση φάνηκε χρήσιμη. Τα κρα-
τικά επιτελεία έσπευσαν να «χτίσουν το τείχος ανοσίας» κάνοντας αυτό που 
έχουν μάθει να κάνουν εδώ και δύο χρόνια: Πήραν κι άλλα «υγειονομικά μέ-
τρα», μετατρέποντας τα μαγαζιά και τα καταστήματα σε σταθμούς εξακρίβωσης 
στοιχείων. Τα νέα μέτρα έφεραν αποτελέσματα θεαματικά! Η συνολική κατανά-
λωση μειώθηκε κατά 40%.1 

Όσο για εμάς, τα νέα αυτά επιφυλάσσουν τα εξής σπουδαία: Ο περιορισμός της 
διασκέδασης, το στήσιμο σε ουρές, ο περιορισμός των ζωών και όλων των 
τρόπων αναπαραγωγής μας είναι συστατικά απαραίτητα στη συνταγή της δια-
χείρισης της κρίσης. Γιατί τα «μέτρα για την υγεία» εξασφαλίζουν και την απα-
ραίτητη πειθάρχηση μας, εξοικειώνοντας μας να ζούμε με λιγότερα. Γιατί τα 
«μέτρα για την υγεία» είναι μέτρα οικονομικά που, ρυθμίζοντας την κατανάλω-
ση στο εσωτερικό, οξύνουν τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των κρατών.

1. «Πάγωσαν δημόσια έργα και αγορά», Καθημερινή, 14/11/2021.



Η ασταμάτητη 
καταγραφή

(ή τι σκατά τα κάνουνε τόσα στοιχεία);
Έχετε δει που διάφοροι συμπεριφέρονται λες κι ο 
δαπίτης Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης εί-
ναι και πολύ καινοτόμος τύπος; Αυτός ντε που μας 
«απελευθέρωσε από τα δεσμά της γραφειοκρατί-
ας με το πάτημα ενός μόλις κουμπιού»; Ε καμία 
σχέση! Αυτοί που χειροκροτούν την «ψηφιακή 
μετάβαση» ξεχνούν δυο βασικά πράγματα. Πρώ-
τον: ότι η τεχνολογία δεν προοδεύει μόνη της, έτσι 
γενικά κι αόριστα – αντίθετα «προχωράει» καθώς 
τα αφεντικά θέλουν να διατηρούν τον έλεγχό τους 
επί της εργατικής τάξης. Και δεύτερον: ότι η ανά-
γκη για την ασταμάτητη συλλογή στοιχείων των 
πολιτών δεν είναι τωρινή εφεύρεση – αντίθετα εί-
ναι μια διαδικασία που φουντώνει κάθε φορά που 
τα κράτη προετοιμάζονται να πολεμήσουν αναμε-
ταξύ τους.

Ας πούμε κοιτάξτε αυτήν την αφίσα.

Είναι μια αφίσα που κυκλοφόρησε στη ναζιστική 
Γερμανία περίπου το 1935. Δείχνει ένα τεράστιο 
μάτι να υπερίπταται μιας πόλης. Το μάτι ρίχνει 
το βλέμμα του με ψυχρή υπολογισμένη ακρίβεια 
πάνω στα μπετά. Τα σκοτεινά κτίρια φωτίζονται 
και στο φόντο αποκαλύπτεται μια ορθογώνια 
παραλληλόγραμμη κάρτα με τη χαρακτηριστική 
εγκοπή στη μία της άκρη.

Το μήνυμα είναι σαφές: το μάτι συμβολίζει τον 
κρατικό έλεγχο που επιδιώκει την πλήρη γνώση 
όσων συμβαίνουν εντός του βεληνεκούς του. Η 
σκοτεινή πόλη αντιπροσωπεύει την εργατική τάξη 
που ζει και δουλεύει μέσα στις καινούριες τσιμε-
ντένιες μητροπόλεις. Η κάρτα υποδηλώνει ότι η 
τεχνολογία είναι το μέσο προκειμένου το κράτος 
να πετύχει τον έλεγχο επί της εργατικής τάξης. Η 
κάρτα μάλιστα έχει πάνω της σκόρπιες τρυπούλες 
– είναι μια «διάτρητη κάρτα» και λειτουργούσε σα 
μια δισκέτα αποθήκευσης δεδομένων: κάθε τρυ-
πούλα συμβολίζει ένα στοιχείο και διαβάζεται από 
μια ειδική μηχανή που μοιάζει με τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή.

Η διάτρητη κάρτα κι όλες οι υπόλοιπες τεχνολο-
γικές «καινοτομίες» που δούλεψαν για το ναζιστι-
κό κράτος υπήρξαν επιτεύγματα των ειδικών και 
των επιστημόνων της εποχής. Δε φτιάχτηκαν από 
μισοτρελαμένα αιμοδιψή φασιστικά τέρατα, αλλά 
από ορθολογιστές, μορφωμένους ακαδημαϊκούς. 
Το αντικείμενο της επιστήμης τους βοηθούσε την 
κρατική βία: στο εσωτερικό ενάντια στη γερμανι-
κή εργατική τάξη και στο εξωτερικό ενάντια στον 
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εθνικό εχθρό. Οι ειδικοί του γερμανικού κράτους 
ονομάστηκαν, όχι τυχαία, «στρατιώτες της επιστή-
μης», οι οποίοι παρείχαν στις φρικαλεότητες μιαν 
αύρα «επιστημονικού ορθολογισμού». Οι ειδικοί 
ήταν παρόντες σε κάθε πτυχή της κοινωνικής 
ζωής. Όπως διαβάζουμε σχετικά:

Σ’ αυτό το περιβάλλον οι γιατροί, κι οι ειδικοί 
κάθε είδους, επένδυαν με μια αύρα επιστημο-
νικού ορθολογισμού τη γραφειοκρατική διαδι-
κασία διαλογής που διαπερνούσε τους γάμους 
και τα επιδόματα τέκνου, μέχρι τις στειρώσεις, 
τη «φυλετική ταξινόμηση» και τη «διαλογή». 
Ποτέ στην ιστορία της Γερμανίας δεν έχουν 
μιλήσει τόσοι ειδικοί, ποτέ δεν έχουν αποθη-
κευτεί σε αρχεία και καταλόγους τόσα πολλά 
στοιχεία, όσο αυτά τα δώδεκα χρόνια.

Πίσω στην αφίσα και στις τρυπούλες πάνω στην 
κάρτα. Κάθε τρυπούλα αποτελούσε εγγραφή ενός 
δεδομένου πάνω σε ένα τεχνολογικό μέσο. Αυτές 
οι τρυπούλες σταδιακά έφτασαν να συμβολίζουν 
και να καταγράφουν ένα άπειρο πεδίο καθημερι-
νών στοιχείων. Από το φύλο και το επίπεδο μόρ-
φωσης, μέχρι τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την 
εθνική καταγωγή κάθε τι αποκτούσε σημασία για 
το κράτος και τους ειδικούς του. Καθώς το σφα-
γείο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν 
προ των πυλών, οι κρατικοί μηχανισμοί ήθελαν 
ανά πάσα στιγμή – δηλαδή με το «πάτημα ενός 

κουμπιού»- να γνωρίζουν όλα τα διαθέσιμα δε-
δομένα. Το 1938 αν κάποιος μετακόμιζε εντός της 
γερμανικής επικράτειας από ένα σπίτι σε ένα άλλο 
η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει οδη-
γούσε:

Στη δημιουργία μιας ατομικής κάρτας, η οποία 
καταχωρούνταν στο μητρώο προσώπων που 
τηρούσε η υπηρεσία καταγραφής του τόπου 
μετεγκατάστασης· στην εγγραφή στο μητρώο 
κατοικίας· στην αποστολή ερωτήματος προς 
τις Αρχές του τόπου από τον οποίο μετακόμι-
ζε κανείς για τυχόν προηγούμενες καταδίκες· 
στην επικοινωνία με το τμήμα αδειών κυκλο-
φορίας οχημάτων για σύγκριση στοιχείων.[…] 
Κι εντωμεταξύ η μετακόμιση από ένα τόπο κι 
η εγκατάσταση σε έναν άλλο ενέπλεκε επιπλέ-
ον την Εφορία, την τοπική αυτοδιοίκηση, το 
Κόμμα και στην περίπτωση των στρατεύσιμων 
τα κέντρα στρατολόγησης των ενόπλων δυνά-
μεων και τη Στατιστική Υπηρεσία του Ράιχ.

Έλεγχος! Κουμπάκια! Αρχεία! Καταγραφή! Όλα 
έχουν την ιστορία τους. Όλα είναι φτιαγμένα μέσα 
στη φωτιά και το αίμα.



Η συζήτηση για Η συζήτηση για 
την έμφυλη βίατην έμφυλη βία    
μπορεί να στραφεί μπορεί να στραφεί 
εναντίον μας!εναντίον μας!

Τα παραπάνω είναι μερικοί από τους τίτλους σε 
άρθρα γνωστών ελληνικών εφημερίδων που 
συμπάσχουν στο «δράμα των γυναικών». Από 
τις φασιστοφυλλάδες μέχρι τις «ανεξάρτητες» 
αριστερές εφημερίδες, το σύνολο των media και 
των κομμάτω νμας λένε πως η καραντίνα προ-
κάλεσε τους βιασμούς και την ενδοοικογενειακή 
βία. Μας παρουσιάζουν σκισμένα ρούχα γυναι-
κών που βιάστηκαν πουλώντας αντισεξισμό. 
Μας λένε πως οι γυναίκες είμαστε κατηγορία που 
χρήζει ειδικής αστυνομικής προστασίας.

Γίναμε πάλι ζήτημα αλλά όχι τυχαία! Η κρατικά 
οργανωμένη διαχείριση των γυναικών της εργα-
τικής τάξης, είναι ζωτικής σημασίας για το κρά-

τος. Αυτό διότι είμαστε οι μόνες που μπορούμε 
να παράγουμε την εργασία. Οι γεννήσεις και η 
απλήρωτη οικιακή εργασία των γυναικών της 
εργατικής τάξης αποτελούν τη βάση της αναπα-
ραγωγής της κοινωνίας μας. Όσο πιο πειθαρχη-
μένες είμαστε, τόσο καλύτερα για τα αφεντικά 
μας. Γιατί παρά τη ρητορική του κυρίαρχου λόγου 
το γυναικείο ζήτημα ήταν και παραμένει ταξικό.

Μας προκαλεί εκνευρισμό που θέλουν να ξεπλύ-
νουν τόσα χρόνια μούγκας για την καθημερινή 
βία, που δέχονται οι γυναίκες της εργατικής τά-
ξης. Δεν θυμόμαστε δηλαδή να έγιναν ποτέ ζή-
τημα οι βιασμοί τα προηγούμενα χρόνια και να 
γίνονταν δηλαδή μια χαρά «προστατεύονται» οι 

“Στην Αθήνα η έκθεση «She’s gone» με ρούχα δολοφονημένων 
γυναικών.”, Πρώτο θέμα, 2021

“Οι γυναικοκτονίες στο μικροσκόπιο των ειδικών.”, Καθημερινή, 
2021.

“Με το νέο single «Άμα Φύγω» η Καίτη Γαρμπή στέλνει ένα ηχηρό 
μήνυμα προς όλες τις γυναίκες.”, Ladylike, 2021

“Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία για την καθιέρωση του όρου της 
γυναικοκτονίας.”, Eφημερίδα των Συντακτών, 2021
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βιαστές και σε μας πέφτει το μπαλάκι.Τι γίνεται με 
τη βία και την εξουσία των αφεντικών; Δεν είδα-
με να γίνεται ζήτημα η καθημερινή βία που τρώ-
με στη δουλειά. Όσο και να θέλουν να ξεπλυθούν 
διάφορες πολιτικές μπάντες και τα αφεντικά, που 
πολύ καιρό τώρα επιβεβαιώνουν την εξουσία 
τους,μας δείχνουν ότι τελικά το ζήτημα τους δεν 
είναι η σωτηρία μας, αλλά η ειδική διαχείριση μας 
με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μιλάει κανείς.

Άλλωστε, όταν το κράτος κατονομάζει οτιδήπο-
τε ως «πρόβλημα», αυτόματα γίνεται και ο μο-
ναδικός διαχειριστής του. Η ανάδειξη μας, ως 
ειδικό πρόβλημα, που εμφανίζεται αποκλειστικά 
με όρους ποσότητας βίας και ασχέτως ταξικής 
θέσης αποκρύπτει τις πραγματικές διαστάσεις 
του ζητήματος. Η αναδιάρθρωση της κοινωνι-
κής αναπαραγωγής που ξεκινά από το πέσιμο 
στις πλατείες από τους μπάτσους φτάνει σε μας. 
Επειδή εμείς αναπαράγουμε αυτό το σύστημα 
μέσα από την απλήρωτη εργασία μας και εξαιτί-
ας αυτού γινόμαστε ο στόχος όλων αυτών των 
αστυνομικών πολιτικών γύρω από το φύλο και 
την τάξη. 

Οι αστυνομικές πολιτικές επομένως, που μας πα-
ρουσιάζουν ως θύματα ενδοοικογενειακής βίας, 
επιτελούν σωστά τον πειθαρχικό τους ρόλο και 
ταυτόχρονα φωτογραφίζουν ως δυνάμει βιαστές 
τους άντρες της εργατικής τάξης. Σε αυτή τη κα-
τάσταση έρχονται οι μπάτσοι είτε με μπλέ στολή 
είτε με λευκή ως ειδικοί ψυχολόγοι ή κοινωνικοί 
λειτουργοί, σα ρυθμιστές επίλυσης του προβλή-
ματος. Οι τελευταίοι διεκδικούν το δικαίωμα να 
μπουκάρουν στα σπίτια μας, να  ελέγχουν τα παι-
διά μας και τη ζωή μας.

Με άλλα λόγια μας κλείσανε σπίτι, μας φόρτωσαν 
με παραπάνω δουλειές για την αναπαραγωγή της 
οικογένειας, μας στέρησαν τον μισθό, μετά εμ-
φάνισαν τους άντρες της εργατικής τάξης ως την  
αιτία του σεξισμού αυτής της  κοινωνίας. Μας πα-
ρουσιάζουν ως ειδική κατηγορία, γιατί έτσι μπο-
ρούν να μας μεταχειρίζονται διαφορετικά.

Οι ρατσιστικές και μπάτσικες πολιτικές που ντύ-
θηκαν με γυναικεία χειραφέτηση «βουλώνουν» 
με κάθε δυνατό τρόπο το στόμα της εργατικής 
τάξης, που να μη μπορούμε στο σύνολό μας να 
πούμε κουβέντα για τη ζωή μας στο κοινωνικό 
στρατόπεδο. 

«ΘΈΛΟΥΜΈ ΚΙ ΆΛΛΟΥΣ ΜΠΆΤΣΟΥΣ!»
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα με σκοπό τη νομική κατοχύρωση του 
όρου «γυναικοκτονία»,  κάλεσαν όλες οι αριστερές οργανώσεις τον περασμέ-
νο Ιούνιο. Έτσι μας δείχνουν πώς γίνονται οι θεσμικές διεκδικήσεις, σε βάρος 
της εργατικής τάξης. Μόνο που δε μας είπαν πόσοι μπάτσοι θα μας ελέγχουν αν 
γίνουμε κατηγορία ειδικής μεταχείρισης! 



Ένα τσατ στο Viber, όπως το παραπάνω, συνδέει  σε μία συνομιλία άμεσα 
κάποιο αφεντικό με τους εργάτες του. Στις συνεντεύξεις που πηγαίνου-
με μας ρωτάνε, αν έχουμε viber. Μας λένε ότι βοηθάει να συνεννοού-
μαστε. Όμως, μόνο συνεννόηση δεν προσφέρει τελικά. Πόσες φορές 
δεν έχουμε συζητήσει μηνύματα στο Viber με τους κοντινούς μας αν-
θρώπους; Πόσες φορές έχουμε αγνοήσει μηνύματα από τη δουλειά ή τα 
‘χουμε αφήσει αναπάντητα;

Στο Viber, η ροή των εντολών και της πειθαρχίας, προς όλους τους 
εργάτες ταυτόχρονα, είναι συνεχής. Ο χρόνος που σπαταλάμε δου-
λεύοντας, οριοθετείται από το ωράριο εργασίας. Η αποστολή από ένα 
αφεντικό ενός μηνύματος σε αυτή τη κοινή συνομιλία, του δημιουργεί 
την απαίτηση μίας άμεσης απάντησης. Για αυτόν, οφείλουμε να είμαστε 
συνεχώς πάνω από το κινητό μας για να λογοδοτούμε συνεχώς για τη 
δουλειά μας. Έτσι, το ωράριο εργασίας επεκτείνεται και μπλέκεται με 
τον χρόνο που τυπικά δεν δουλεύουμε. Όλο και λιγότερο έχει πια σημα-
σία αν κάποιος έχει σχολάσει. Η απαίτηση για μία συνεχή ενασχόληση με 
την δουλειά, καταργεί πρακτικά το ωράριο. 

Ο χώρος εργασίας αποτελεί το μέρος που παράγονται όλα τα εμπορεύ-
ματα. Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτός ο χώρος διαχωρίζεται απ’ τους 
χώρους που αναπαραγόμαστε κοινωνικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
δυνατότητα των αφεντικών να επικοινωνούν μαζί μας για εργασιακά 
ζητήματα σε μη εργασιακό χώρο, καταργεί αυτή την διαφοροποίηση. 

VIBER 
ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΆ

Κι άλλη πειθαρχία εκεί που δεν το περίμενες
-Σε έχω πάρει οκτώ τηλέφωνα και δεν το σηκώνεις. Πιάνεις δουλειά σε 
μισή ώρα. Mην αργήσεις…
-Γιατί να έρθω νωρίτερα; 9 πιάνω δουλειά.
-Πέσανε πολλές παραγγελίες. Έλα μισή ώρα νωρίτερα να βοηθήσεις το 
μαγαζί. Και άλλη φορά μη ξαναφύγεις χωρίς να ‘χεις σφουγγαρίσει. Πρώ-
τα θα τελειώνεις τις δουλειές που πρέπει να κάνεις και μετά θα φεύγεις, 
ό,τι ώρα και να έχει πάει. Εδώ είναι δουλειά, δεν είναι το σπίτι σου.
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Σε κάθε μέρος πια, η εργασιακή πειθαρχία και οι ανάγκες της δουλειάς 
μπορούν να εισβάλλουν. Κάθε χώρος που κινούμαστε και ζούμε μπορεί 
να γίνει μέρος επιβολής του εκάστοτε αφεντικού στις ζωές μας. Η δια-
σύνδεση μας με τη χρήση μέσων, όπως του Viber, κάνει εφικτή αυτή την 
επέκταση.

Στόχος των νέων επικοινωνιακών μέσων δεν είναι η απρόσκοπτη επι-
κοινωνία μεταξύ μας. Στο παραπάνω παράδειγμα, το αφεντικό διατάζει 
και ελέγχει τον υπάλληλο του εξ αποστάσεως. Φαίνεται πως οι σκοποί 
των τεχνολογικών μέσων δεν έχουν αυτές τις «ουδέτερες» χρήσεις που 
μας διαφημίζουν. Αντιθέτως, οι διάφορες δυνατότητες της τεχνολογίας 
είναι μέρος μίας κρατικής στρατηγικής που έχει ως στόχο τη συνεχή 
καταγραφή μας και την αποδοχή εκ μέρους μας της καπιταλιστικής πει-
θαρχίας. Όπως όλες οι τεχνολογικές αλλαγές, διεκδικεί μία ολοκληρω-
τική μεταβολή των όρων ζωής και εργασίας μας. Δεν είναι ουδέτερες 
τέτοιες αλλαγές. Είναι μεταβολές που έχουν σαν στόχο εμάς. 



antifasouth.gr
N E A  |  A Π Ο Ψ Ε Ι Σ  |  Φ Ω Τ Ο

Η μητέρα μου έκανε τις στεναχώριες της γιλεκάκια,
καμιά φορά τις έκανε και πίτες
όταν  τσακωνόταν με τον πατέρα μου.
«Μ’ έφαγες!»
«Με πέθανες!»
«Μ’ έσκασες!»
του φώναζε πάνω απ’ το φύλλο της πίτας

(Έλα λεπτό αργότερα γελούσαν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.)

Ενώ εγώ…εγώ… εγώ δεν ξέρω τι να τις κάνω τις στεναχώριες μου.

Εγώ είμαι η γενιά που δεν ξέρει να πλέκει.
Η γενιά που δεν ξέρει ν’ ανοίγει φύλλο.
Η γενιά που παλεύει με τα:
«’Ντάξει μωρέ»,
«Τι να πεις»,
«Σε καταλαβαίνω».

Είμαι η γενιά που ψήνει πίτες με έτοιμο φύλλο
κι ένα λεπτό αργότερα πηδά απ’ τον δέκατο πέμπτο όροφο.

“ΝΤΑΞΕΙ ΜΩΡΕ”… 

“ΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ”… 

“ΣΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ”
Aρλίντα Γκούμα

a n t i f a . s o u t h @ g m a i l . c o m


