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στη Ρώµη κυνηγάνε τους ''φτωχούς''»
Από την 1η Νοεµβρίου στη Ρώµη, ισχύει ένας νέος νόµος ο οποίος καθιστά
παράνοµους τους καθαριστές τζαµιών στα φανάρια, τους µικροπωλητές, τους
ζογκλέρ και στην ουσία κάθε µορφή επαιτείας στο δρόµο. Για την εφαρµογή αυτού
του νόµου, ξεχύθηκαν 25 περίπολοι της δηµοτικής αστυνοµίας για να επιθεωρούν
τις πιο πολυσύχναστες διασταυρώσεις της πόλης. Σε όσους συλλαµβάνονται θα
επιβάλλεται πρόστιµο 100 ευρώ και θα κατάσχονται τα εργαλεία του
«εγκλήµατος»(κουβάδες, καθαριστήρες κι άλλα τέτοια επικίνδυνα...), ενώ
ταυτόχρονα, βέβαια, θα γίνεται έλεγχος στα χαρτιά του συλληφθέντα. Με µια
πρώτη µατιά, αυτός ο νόµος έρχεται να προστεθεί στην ήδη µεγάλη γκάµα
αντιµεταναστευτικών µέτρων που ψηφίστηκαν τον τελευταίο χρόνο στην Ιταλία,
αφού η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι
µετανάστες και µάλιστα «χωρίς χαρτιά». Είναι προφανές ,λοιπόν, πως στόχος
αυτού του ψηφίσµατος δεν είναι η καταβολή του πρόστιµου «βιτρίνα» των 100
ευρώ...
Ο δήµαρχος της Ρώµης και εισηγητής του ψηφίσµατος, Τζάνι Αλεµάνο, µόνο
τυχαίος δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι φασίστας και δεν κάνει και πολλές
προσπάθειες για να το κρύψει. Και πώς θα µπορούσε άλλωστε; Με λαµπρή
καριέρα σε νεοφασιστικές οµάδες τις δεκαετίας του '70, κατηγορούµενος για
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Αυτό το έντυπο είναι µια έκδοση
της antifascist action συνέλευση δυτικών προαστίων.
Σηµειώσεις ενάντια στο νέο ολοκληρωτισµό και τα παράγωγά του.
Σηµειώσεις για τις αντιφασιστικές
κοινότητες και τις συνειδήσεις...

Για ηλεκτρονική επικοινωνία:
antifascistaction.west@yahoo.gr
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'''» (κανονικά και µε το νόµο)

φασιστικές επιθέσεις και µαχαιρώµατα στο παρελθόν, µεγαλωµένος πολιτικά στο
MSI (κόµµα που φτιάχτηκε από πρώην συνεργάτες και οπαδούς του Μουσολίνι)
και µε τους οπαδούς του να πανηγυρίζουν για την εκλογή του χαιρετώντας
φασιστικά, φαντάζει αδύνατο... Ως λαµπρό παράδειγµα ,λοιπόν, σηµερινού
ακροδεξιού(και όχι µόνο) πολιτικού στήριξε την προεκλογική του εκστρατεία στην
πάταξη των «λαθρο»µεταναστών και στην τήρηση της «ασφάλειας» και της
δηµόσιας τάξης. ∆ηλαδή, υποσχέθηκε περισσότερο έλεγχο, περισσότερους
µπάτσους, περισσότερο κράτος…
Και προς σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινείται και το εν λόγω ψήφισµα που, στην
ουσία, ανάγει την φτώχεια από πρόβληµα κοινωνικό σε πρόβληµα δηµόσιας τάξης
και εποµένως σε έναν ακόµα λόγο να κυκλοφορούν όλο και περισσότεροι µπάτσοι
στους δρόµους, και µάλιστα µε τις «ευλογίες» της κοινωνίας. Και οι µετανάστες, που
εµφανίζονται ως το νούµερο ένα πρόβληµα δηµόσιας τάξης σήµερα, είναι αυτοί
που, σε πρώτο χρόνο, θα νοιώσουν στο πετσί τους αυτήν την τήρηση της
«ασφάλειας» και «τάξης». Επιπλέον, όµως, οι µετανάστες προσφέρονται και ως ένα
καλό πάτηµα για να περνούν τέτοια ψηφίσµατα... αψήφιστα ή/και πανηγυρικά.
Γιατί σίγουρα οι «πολιτισµένοι» ιταλοί πρωτευουσιάνοι δεν χαλάστηκαν και πολύ.
Προς το παρόν όµως...
Όσο περισσότερο βλέπουν στο µετανάστη ,στον άστεγο ,στον άνεργο τους
µελλοντικούς τους εαυτούς, τόσο περισσότερο «παράνοµοι» θα νοιώσουν κι αυτοί...
Γιατί τέτοιου είδους νόµοι ψηφίζονται αφενός για να εξυπηρετήσουν σκοπούς
του σήµερα, αφετέρου για να αποτελέσουν «παρακαταθήκη» για το µέλλον.

στην Ιταλία εδώ κι έναν
χρόνο, εκτός απ’ την
αστυνοµία περιπολεί
και ο στρατός στους
δρόµους. Η «δίωξη του
εγκλήµατος» βλέπετε...
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δηλώσεις «επιφανών ανθρώπων»
Τα µέτρα ενάντια στους µετανάστες σκληραίνουν όλο και περισσότερο στην Ευρώπη µε πιο
πρόσφατο παράδειγµα τη Μεγάλη Βρετανία και
τη Γερµανία.
Στη βρετανία ο πρωθυπουργός Γκόρντον
Μπράουν προανήγγειλε ότι θα αλλάξει το σύστηµα µοριοδότησης για να το κάνει πιο “δίκαιο”. Επιπλέον για κάθε θέση εργασίας που θα
ανοίγει θα δίνεται ένας µήνας περιθώριο (από
µια εβδοµάδα που ίσχυε µέχρι τώρα) ώστε να
καλυφθεί η θέση από Βρετανό. Μόνο µετά το
πέρας του µηνός θα µπορεί κάποιος µετανάστης να καλύψει τη θέση. Το δίκαιο του πράγµατος είναι προφανές.
Τα νέα µέτρα δεν στοχεύουν µόνο σε χαµηλόµισθες θέσεις εργασίας, όπου έτσι κι αλλιώς η
υποτίµηση των εργατών και η άγρια εκµετάλ-

λευσή τους είναι καθεστώς. Στόχος είναι και
θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης (από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό µέχρι εργάτες στον τοµέα των νέων τεχνολογιών), θέσεις
εργασίας στις οποίες υπήρχε έλλεψη ειδικευµένων ντόπιων εργατών. Για την ιστορία, η βρετανία είχε πρόβληµα να καλύψει θέσεις εργασίας
υψηλής ειδίκευσης εδώ και τουλάχιστον δυο
δεκαετίες. Έτσι εισήγαγε ειδικευµένους εργάτες από τις πρώην αποκίες (κυρίως Ινδία και
Πακιστάν) οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις
είχαν σπουδάσει στα Βρετανικά πανεπιστήµια.
Από τη µια δηλαδή κάλυπτε τα κενά της και
από την άλλη (για να µην ξεχνιόµαστε) στερούσε από τις χώρες προέλευσης την “αφρόκρεµα” των νέων επιστηµόνων. Τώρα που
σφίγγουν τα πράγµατα όµως, το κόλπο αλλάζει.
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(για τους µετανάστες εργάτες)
Ο Γκόρντον Μπράουν αφού υποσχέθηκε µείωση της µετανάστευσης, συµπλήρωσε:
Θέλουν διαβεβαιώσεις (οι βρετανοί πολίτες) ότι το σύστηµα είναι αυστηρό και
δίκαιο. Θέλουν διαβεβαιώσεις ότι οι νεοεισελθέντες στη χώρα θα αναλάβουν τις
ευθύνες τους, θα τηρούν τους νόµους,
θα µιλούν αγγλικά, που είναι σηµαντικό,
θα συµβάλλουν...".
(ο τονισµός δικός µας).
Βέβαια το “να µιλούν αγγλικά” µοιάζει αστείο
και άσχετο αλλα δεν είναι. Το κρατάµε γιατί θα
µας χρειαστεί…
Στη Γερµανία από την άλλη στα τέλη Νοέµβρη
η επίτροπος για θέµατα µετανάστευσης Μαρία
Μπέµερ πρότεινε το “συµβόλαιο ενσωµάτωσης” για όσους µετανάστες σκοπεύουν να εργαστούν και να µείνουν εκεί και πολύ
περισσότερο για όσους θέλουν να πάρουν γερµανική υπηκοότητα. Το συµβόλαιο ενσωµάτωσης δεν χρειάζεται και πολλές εξηγήσεις. Το να
υπογράφεις µε ποιούς όρους θα ενσωµατωθείς
είναι κάτι σαν δήλωση “νοµιµοφροσύνης” σε
πιο ναζί εκδοχή. Για να µην γίνουν παρεξηγήσεις η επίτροπος είπε ότι οι µετανάστες θα
πρέπει να πουν “ναι στη χώρα µας”, όπου αυτό
το “ναι” σηµαίνει “την αναγνώριση της κυριαρχίας της γερµανικής γλώσσας…”. Και συνέχισε
λέγοντας ότι “οι αλλοδαποί οφείλουν να αναγνωρίζουν ορισµένες αξίες όπως είναι η ελευθερία έκφρασης και η ισοτιµία των
γυναικών…”. Οι αξίες της ελεύθερης έκφρασης
και της ισοτιµίας των γυναικών είναι η καραµέλα που πιπιλάνε οι λευκοί δυτικοί όταν θέλουν να επιτεθούν στους µουσουλµάνους. Αλλά

από ποια θέση µιλάνε οι Γερµανοί (και οι υπόλοιποι ευρωπαίοι) για αξίες; Γιατί απ’ όσο γνωρίζουµε η ελευθερία της έκφρασης στη δύση
είναι η ελευθερία των ΜΜΕ και του εµπορεύµατος και η ισοτιµία των γυναικών είναι η απόλυτη εκµετάλλευση των γυναικών από το
πρώην ανατολικό µπλοκ (και όχι µόνο) και η
υποχρεωτική πορνεία. Είναι η απόλυτη εµπορευµατοποίηση του γυναικείου σώµατος και τα
ταξιδάκια στη νοτιοανατολική ασία για να “απολαύσουν” την παιδική πορνεία. Αυτές είναι οι
αξίες στη δύση και αυτή η καραµέλα την ελευθερία στηδύση έχει ξεχηλώσει εδώ και καιρό…
Απλά να προσθέσουµε ότι το συµβόλαιο ενσωµάτωσης είναι αντιγραφή του αντίστοιχου γαλλικού που είχε προτείνει ο Γαλλίας Σαρκοζί…
Ένα πράγµα που µας κάνει επιπλέον εντύπωση (καθώς η σκλήρυνση των κρατών και
των µπάτσων απέναντι στους µετανάστες δεν
είναι ούτε καινούργιο φρούτο, ούτε µια “µόδα”
που θα περάσει) είναι η αναφορά στην υποχρέωση των µεταναστών να µιλούν “αγγλικά, που
είναι σηµαντικό” όπως είπε ο Μπράουν ή “να
πουν ναι στην κυριαρχία της γερµανικής γλώσσας” όπως είπε η Μπέµερ… Τι κόλληµα είναι
αυτό µε την κυριαρχία της γλώσσας δεν είµαστε σίγουροι. Αλλά µια υποψία την έχουµε.
Μπας κι αυτό που ζητάνε είναι, όχι η αναγνώριση της κυριαρχίας της γλώσσας του κράτους
αλλά, δήλωση υποταγής; Μήπως αυτό που ζητάνε από τους µετανάστες για να γίνουν αποδεκτοί, είναι να δηλώσουν ότι νοιώθουν αρκετά
άγγλοι, γερµανοί, γάλλοι, έλληνες κτλ ωστε αν
χρειαστεί να πεθάνουν για την πατρίδα; Μήπως
λέµε…

Η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου ήταν
µια αφορµή. Ικανή και αναγκαία να προκαλέσει
µια γενικευµένη κοινωνική έκρηξη σχεδόν σε
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Μια
εξέγερση στραµµένη εξαρχής εναντίον της
αστυνοµίας και του ρόλου της. Κι ο ρόλος της
είναι γνωστός. Σε µια προκήρυξη που
κυκλοφορήσαµε για τα περσινά γεγονότα,
γράφαµε:
«Το ότι οι µπάτσοι δολοφονούν, το
ξέραµε. ∆εν περιµέναµε το βράδυ της
6ης ∆εκέµβρη για να το µάθουµε. Οι
σφαίρες, τα γκλόµπ, τα αστυνοµικά
κρατητήρια κάνουν πολύ «δουλειά»
εδώ και χρόνια. Εναντίον των
µεταναστών εργατών. Εναντίον των
«απείθαρχων χουλιγκάνων». Εναντίον
των «πρεζάκηδων». Εναντίον των
φυλακισµένων γυναικών στα
σεξουαλικά κάτεργα. Εναντίον...
όποιων οι κρατικοί µηχανισµοί, οι

Τέτοιες µέρες, ένα χρόνο πριν, οι δρόµοι είχαν
µια άλλη όψη. Ανέδυαν ένα άρωµα οργισµένης
κοινωνικότητας, έστω και ατελούς. Μέσα στη
χριστουγεννιάτικη φρενίτιδα της κατανάλωσης,
εκφράστηκαν στιγµές µιας ρήξης µ’ αυτό το
κόσµο και τις νόρµες του. Ένα χρόνο µετά, τα
πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά δεν
νοσταλγούµε το παρελθόν. Κρατάµε γερά µέσα
µας τις περσινές εµπειρίες και µνήµες, καθώς
προετοιµαζόµαστε για ένα συγκρουσιακό
παρόν και µέλλον.

Σ’ αυτόν τον ένα χρόνο που πέρασε, πολλά

Γι’ αυτό λοιπόν «πόνεσε» και ανησύχησε τόσο,
ο περσινός ∆εκέµβρης: επειδή σηµάδεψε καίρια
και αποφασιστικά την αστυνοµία, τις «δουλειές»
της και την κοινωνική της «αναγνώριση», σαν
θεσµό-κλειδί στην εποχή µας. Σε µια εποχή
κρίσης, όπου τ’ αποτελέσµατά της είναι ήδη
ορατά και στην Ελλάδα, αυξάνοντας τον
κοινωνικό «εκνευρισµό». Σε µια εποχή που τα
κοινωνικά ζητήµατα απαντιούνται από τα
κράτη και τ’ αφεντικά µε περισσότερη
ασφάλεια, περισσότερους µπάτσους.

καθώς πρέπει πολίτες, τα media, τα
κόµµατα, δείχνουν µε το δάχτυλο για να
σηµαδέψουν µε το περίστροφο, την
πένα ή τη διχαλωτή τους γλώσσα...
Κι αυτή είναι η περιβόητη
«κανονικότητα», αυτή είναι η
περιβόητη «οµαλότητα» στην οποία
µας λένε πως πρέπει να επιστρέψει η
καθηµερινότητά µας: το διαρκές
«γλέντι» του εθνικού κορµού ενάντια
στους «από κάτω» αυτής της κοινωνίας. Η, προ 6ης ∆εκέµβρη, «κανονικότητα» της βίας και της ωµής
εκµετάλλευσης των ζωών µας. Η
σφαίρα που χτύπησε τον Αλέξη Γρηγορόπουλο έχει απάνω της τα σηµάδια
αυτής της πραγµατικότητας. Κι αυτό
καµία βαλλιστική έρευνα δεν θα το
πει!»

ο µήνας της έκρηξης µιας (άγουρης) συλλογικής συνείδησης
και το (πάντα) ανοιχτό ζήτηµα της κοινότητας των συνειδήσεων.

∆εκέµβρης:
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έγιναν. Οι θεσµοί και οι µηχανισµοί της ασφάλειας, η αστυνοµία πρώτη και «καλύτερη», άρχισε να ξανακατακτά το χώρο, που της είχε
στερήσει έµπρακτα η κοινωνική συµµαχία της
εξέγερσης. Αξιοποιήθηκαν όλες οι αφορµές και
εφευρέθηκαν λόγοι του «γιατί αυτή η αστυνοµία
µάς χρειάζεται». Οι µηχανές πήραν µπροστά.
Πρώτα, έπρεπε να επιχειρηθεί να «σπάσει»
αυτό το ετερόκλητο υποκείµενο που κατέβηκε
στους δρόµους. Ασκήθηκαν διώξεις εναντίον µαθητών, «επισκέψεις» της αστυνοµίας στα σχολεία και νουθεσίες από διευθυντές, µε προφανή
σκοπό να εξασφαλιστεί (τουλάχιστον) πως οι
µαθητές και οι µαθήτριες δεν θα ξανακατέβουν
µελλοντικά στο δρόµο, µε οργισµένες διαθέσεις.
Η πραγµατικότητα της σχολικής καταπίεσης
και της ανίας έπρεπε να θαφτεί όσο πιο βαθιά
γινόταν.
Ταυτόχρονα άλλες κοινωνικές συµµαχίες του
νόµου και της τάξης, έβαζαν στο στόχαστρο (µε
κρατικές πλάτες) τους µετανάστες, ειδικά αυτούς από την κεντρική ασία. Μια µηντιακή εκστρατεία διαρκείας εναντίον των µεταναστών
κορυφώθηκε το καλοκαίρι µε την εκκένωση καταυλισµών από την αστυνοµία και την ψήφιση
ενός νόµου «µηδενικής ανοχής στη λαθροµετανάστευση». Έγιναν και πολλά άλλα, το χρόνο
που πέρασε. Μικρά και µεγάλα βήµατα προς
την κατεύθυνση του να ξαναπάρει η αστυνοµία
και οι ιδεολογίες που την νοµιµοποιούν, το
πάνω χέρι. Κι όπου ήταν δυνατόν, να επιβληθεί
ακόµα περισσότερο, από την προ 6ης/12/’08,
κοινωνική και ταξική κατάσταση.

affteerr//oonne year before/oonnee
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Έτσι, φτάνοντας στο σήµερα, ήταν σαφές
πως η αστυνοµία θα έχει πιο επιθετική τακτική
από πέρυσι. Κι αυτό φάνηκε αρκετές βδοµάδες
πριν την 6η ∆εκέµβρη. Ένας υπουργός, ναζί-µεευαισθησίες και µια επιχείριση «καταγγελίας της
βίας απ’ όπου κι αν προέρχεται» απ’ όλο το καθεστωτικό πολιτικό φάσµα, διαµόρφωσαν το
πολιτικό περιβάλλον τροµοκράτησης, εκείνων
που ξεφεύγουν από τις κυρίαρχες κοµµατικές
γραµµές. Με προληπτικές συλλήψεις από την
αστυνοµία και µε την έλλειψη ενός συγκροτηµένου λόγου και ενός οργανωµένου σχεδίου παρουσίας στο δρόµο, ήταν προφανές πως οι
διαδηλώσεις που έγιναν, θα ήταν εκτεθειµένες
πολιτικά και αστυνοµικά, στις διαθέσεις των
µπάτσων.
Πέρα όµως από το τί έγινε το Σάββατο (5/12)
και την Κυριακή (6/12) στην Αθήνα ή κι αλλού,
είναι σαφής η αδυναµία των κρατικών πολιτικών, να κερδίσουν µε «µη στρατιωτικό» τρόπο
(όχι µε χιλιάδες µπάτσους, δηλαδή) το «στοίχηµα της καλής αστυνοµίας και της δουλειάς
της». Όταν ένα κράτος καταφεύγει όλο και περισσότερο στην ωµή επιβολή του νόµου (και
των αυθαιρεσιών του) τότε κάτι δεν πάει καλά
µε την κοινωνική συναίνεση (ή την ανοχή) στις
πολιτικές του. Η αστυνοµία και οι ιδεολογίες της
ασφάλειας αποκτούν τέτοια κεντρικότητα σήµερα, που «δηµιουργούν» και τους εχθρούς
τους. Κι αυτό το ζήτηµα είναι λυµµένο για χιλιάδες κόσµο που στέκεται απέναντι στην «αστυνοµοποίηση» της καθηµερινής ζωής. Η
συµµετοχή χιλιάδων στις διαδηλώσεις (παρ’ όλη
την επιχείρηση τροµοκράτησης των εβδοµάδων
που προηγήθηκαν και ίσως απέτρεψαν κάποιους/ες να κατέβουν στις διαδηλώσεις) το αποδεικνύει.
Κι αυτό είναι λοιπόν το ζήτηµα που παραµένει
ανοιχτό από τη µεριά µας, σαν κληρονοµιά από
αυτοκόλλητο της
antifascist action,
που κολλήθηκε σε
1000 αντίτυπα πριν
και µετά τις 6/12.

τον περσινό ∆εκέµβρη και για το µελλον: Να φερουµε µικρά και µεγάλα εµπόδια στην αστυνοµική επέλαση του κράτους της έκτακτης
ανάγκης, την ίδια στιγµή που θα οικοδοµούµε
κοινότητες συνείδησης.
Τίποτα δεν έχει τελειώσει για τις συνειδήσεις... Το ξέραµε και πριν απ’ αυτόν τον ∆εκέµβρη, ισχύει και για το µέλλον...
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Η ζωή δεν είναι video games...
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η ζωή δεν είναι video games!
Κι αυτό είναι αυτονόητο. Τα internet cafe είναι µαζικά υπνωτήρια
της νεολαίας. Να παρατάς την
πραγµατική σου ζωή για να αφιερωθείς σε µια ψηφιακή αποµίµηση,
είναι κάτι παραπάνω από ηλιθιότητα: είναι εθελοντικός εγκλεισµός,
καλωδιωµένη νάρκωση.
Ο θάνατος (των άλλων) όµως;
Αυτό µπορεί και να «µοιάζει». Βλέπετε, ζούµε στις εποχές που ο πόλεµος γίνεται µε τα πιο hi-tech
µέσα. Πλέον τα πολεµικά επιτελεία
των δυτικών δολοφόνων, στελεχώνονται και από τεχνικούς που κατευθύνουν µη-επανδρωµένες
πολεµικές µηχανές. Πλέον µπορείς
να νιώθεις ασφαλής µπροστά σε
µια κονσόλα στην Αµερική (µε
freddo και air condition) και να χειρίζεσαι ένα αεροπλάνο που βοµ-
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βαρδίζει αµάχους στο πακιστάν.
Να ρίχνεις «ψηφιακές» βόµβες και
κάποιοι, στην άλλη γωνιά του πλανήτη να πεθαίνουν... Όχι «ψηφιακά». Αληθινά.
∆εν είναι κρυφό άλλωστε πως η
καταγωγή των video games βρίσκεται µέσα ή γύρω από στρατιωτικά
ερευνητικά κέντρα στις η.π.α. Να
λοιπόν που ανταποδίδουν τα µέγιστα στον δηµιουργό τους, µετά
από χρόνια εµπορικής κυκλοφορίας και κατανάλωσης για «ατοµική» χρήση. Χιλιάδες
παίκτες/καταναλωτές σ’ όλο τον
πρώτο κόσµο, προσφέρουν τα
λεφτά τους στις εταιρείες, χρηµατοδοτώντας την «ψυχαγωγία»
(υποτίθεται) κι όχι τον πόλεµο.
Όπως και να το βλέπει κανείς
όµως, σαν πόλεµο ή σαν παιχνίδι,
οι νεκροί παραµένουν νεκροί.
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(ούτε κι ο Θάνατος!)
Στις πάνω (κονσόλα ελέγχου) και
κάτω (αεροπλάνο) φωτογραφίες,
βλέπουµε τα γραφικά ενός (απ’
τα εκατοντάδες) video game, µε
αντικείµενο το «πιλοτάρισµα»
ενός «µη επανδρωµένου αεροπλάνου» της αµερικάνικης πολεµικής αεροπορίας.
Μια φτυσιά, µ’ αυτά που χρησιµοποιεί σε Ιράκ και Αφγανιστάν...

Στις φωτογραφίες έξω από το µαύρο
πλαίσιο, βλέπουµε το πραγµατικό αεροπλάνο, την πραγµατική κονσόλα ελέγχου
και τον τίτλο ενός δηµοσιεύµατος που «εκθειάζει» την τεχνολογία του πολέµου.
Εκείνο που δεν βλέπουµε βέβαια, είναι τα
«αποτελέσµατα» του αεροπορικού βοµβαρδισµού: χιλιάδες νεκροί έχουν καταγραφεί σε Ιράκ, Αφγανιστάν και
Πακιστάν απ’ αυτές τις επιθέσεις.
«Πολεµιστές εξ αποστάσεως» γράφει,
µιας και οι «πιλότοι» (χειριστές) του µη
επανδρωµένου αεροπλάνου, το κατευθύνουν από κάποια βάση στο αµερικάνικο
έδαφος, δεκάδες χιλιόµετρα µακριά στα
αφγανικά βουνά µέσω δορυφορικής σύνδεσης.
Τί δηλώνουν λοιπόν οι «πιλότοι» των µη
επανδρωµένων; «Αισθανόµαστε σαν να είµαστε στην πρώτη γραµµή... Με τον τρόπο
που εξαπολύουµε βόµβες, βλέπουµε στην
πραγµατικότητα και τα «αποτελέσµατα»
τους (σ.σ. εννοεί τα θύµατα των επιθέσεων)... συνεπώς, οπωσδήποτε είµαστε
συναισθηµατικά επηρεασµένοι...»
Και τί διαφορετικό θα δήλωνε ένας µανιώδης παίκτης video game; Θα εκθείαζε τα
γραφικά και το gameplay.
Έτσι µάλλον για πρώτη φορά στην ιστορία, το «παιχνίδι» και ο πόλεµος χρησιµοποιούν τις ίδιες µηχανές: τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και οι µεν («πιλότοι») και οι δε (παίκτες video games)
«επηρεάζονται συναισθηµατικά» από τον
θάνατο των Άλλων...
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πίσω κοράκια!
Αυτοί που βγάζουν το έντυπο δρόµου που κρατάς στα χέρια σου δεν έχουν (κι ούτε θέλουν)
καµία σχέση µε τα καθεστωτικά media και τους
«φιλεύσπλαχνους» δηµοσιογράφους τους. Τέτοια είναι άλλωστε η στάση όλων των οργανωµένων antifa πυρήνων που δρουν στην Αθήνα
(και σ’ άλλες πόλεις).
∆εν είναι τυχαία αυτή η επιλογή: αρνούµαστε
να γίνουµε «θέµα» ανάµεσα σε διαφηµίσεις για
«λούξ» ρολόγια και lifestyle ρούχα. Αρνούµαστε
να γίνουµε το συµπλήρωµα «κοινωνικής ευαισθησίας» στην καθεστωτική σούπα των εµπορευµάτων και της προώθησής τους µέσω των
media. Αρνούµαστε να γίνουµε «υλικό» που γεµίζει σελίδες, δίπλα στον µονόλογο του κράτους
και των αφεντικών.
∆εν είναι µια «εύκολη» επιλογή. Έχει κόπο,
απαιτεί χρόνο. Αλλά επιτέλους: είναι η µοναδική
έντιµη δυνατότητα διασποράς του λόγου µας.
Ενός λόγου που δεν είναι αντικαθεστωτικός
«στα χαρτιά», αλλά στην πράξη, µέσω των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την κοινωνικοποίησή του. Οι αφίσες και τα έντυπά µας, τα

συνθήµατα στους τοίχους και οι δηµόσιες κινήσεις που κάνουµε, εκτός απ’ τις απόψεις, προωθούν και ένα πολιτικό «µοντέλο»
αυτοοργανωµένης δράσης. Με λίγα λεφτά,
όρεξη και επιµονή γίνονται ωραία πράγµατα.
Το σηµαντικότερο: οι επιλογές µας, µάς κρατούν προσγειωµένους στην πραγµατικότητα.
∆εν ψάχνουµε οπαδούς, ψάχνουµε συντρόφους
και συντρόφισσες. Ανθρώπους που είναι διατεθειµένοι/ες να µοιραστούν και να µοιράσουν...
∆εν ξέρουµε λοιπόν πως βρέθηκε αυτό το
άρθρο για το µοσχοβίτικο antifa στην (πάντα
«ευαίσθητη») ελευθεροτυπία. Ξέρουµε σίγουρα
όµως, πως οι ρώσοι σύντροφοι, η δράση και οι
αγώνες τους, δεν είναι για τα µούτρα της ελευθεροτυπίας και της κάθε τέτοιας...
Κι οι νεκροί του αντιφασιστικού αγώνα, παλιοί
και νέοι, είναι µαζί µας, µας συντροφεύουν, είτε
τους έχουµε γνωρίσει, είτε όχι. Οι µνήµες τους
είναι βαριές. Και τους τιµάµε, συνεχίζοντας τον
αγώνα, σήµερα και αύριο...

Αυτό αριστερά είναι το εξώφυλλο του «Έψιλον» (περιοδικού της Κυρικάτικης Ελευθεροτυπίας) στις 8 του
περασµένου Νοέµβρη. Στο εσωτερικό του «φιλοξενείται» φωτογραφικό αφιέρωµα στην ιταλική φασιστική
οργάνωση «Casa Pound», σ’έναν αριστερό καταγγελτικό τόνο. ∆εξιά είναι το ίδιο περιοδικό δυο βδοµάδες
µετά, στις 22/11. Εκεί, στην ίδια λογική του φωτο-αφιερώµατος, γίνεται λόγος για το ρώσικο antifa (της Μόσχας συγκεκριµµένα) µε αφορµή τη δολοφονία του
αντιφασίστα Ιβάν Χουτορσκόι, από νεοναζί.

