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Όταν οι Σταγόνες Γίνονται Καταιγίδα
(Ηλεκτρονικό Άρθρο)
Ιστορικό σημείωμα
Αυτό το ηλεκτρονικό άρθρο δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2021 από την ομάδα antifa λευkoşa
μετά τη δεύτερη πορεία 'Ως Δαμέ'.

Περιεχόμενο
ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΓΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
February 21, 2021
Είπαμε πως η πορεία του περασμένου Σαββάτου ήταν ένα στιγμιότυπο θκυο κόσμων σε σύγκρουση: ο
κόσμος του αυταρχισμού, της εκμετάλλευσης, του φασισμού, τζιαι ο κόσμος της αλληλεγγύης, της
αντίστασης, της συλλογικής ζωής. Η εχτεσινή πορεία ήταν μια γιορτή νίκης του κόσμου που «έχασε»
στο Πάρκο Κολοκάση την πρώτη φορά. Το ετερόκλητο ποτάμι κόσμου συμπυκνώνει τες κινηματικές
τζιαι κοινωνικές δυνατότητες απέναντι στον κρατικό αυταρχισμό τζιαι την καπιταλιστική
βαρβαρότητα, αλλά τζιαι την κοινωνική, ιδεολογική, πολιτική σύγχυση των ημερών μας. Φουσκωτά
παπάκια για αντιμετώπιση της αύρας, αντιρατσιστικά, αντιφασιστικά, επανενωτικά, επαναστατικά,
ρεφορμιστικά τζιαι ότι άλλο σκεφτείς σε συνθήματα, πανό τζιαι πλακάτ, γυαλάκια ασφαλείας πάστες
κκελλάες, μααλόξ στες τσέντες τζιαι κράνη στα σσιέρκα, κουκουλοφόροι να χορεύκουν, ένας μωβ
δεινόσαυρος μπροστά μπροστα, οι περιφρουρήσεις του μαύρου τζιαι του πράσινου μπλοκ να
σσιαιρεθκιούνται με ﬁst bumps.
Εχτές εδιαδηλώσαμε, εμείς τζιαι ο κόσμος μας. Όι κόσμος σαν σύνολο ανθρώπων, σαν μάζα. Κόσμος
σαν μια άλλη, παράλληλη πραγματικότητα, σαν σχέσεις, ιδέες, προτάσεις τζιαι κριτικές. Σαν
πραγματική κίνηση που καταργεί την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων: ένα πραγματικά πολύμορφο,
πολυσύνθετο μωσαϊκό αρνήσεων απέναντι στην κατάσταση που βιώνουμε. Αλλά αν θέλουμε να πούμε
τζιαι τον κόσμο σαν μάζα, σαν αριθμό: είμασταν 10 σσιλλιάες ρε θκιάολε!
Η εχτεσινή πορεία έσυρε την απαγόρευση διαδηλώσεων τζιαμέ που της αρμόζει: στον
σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Αν η περσινή εμφάνιση του covid-19 τζιαι των απαγορεύσεων που τον
εσυνόδεψαν, αρχικά εφάνηκαν να σηματοδοτούν μια παύση των κοινωνικών τζιαι ταξικών αγώνων
κάτω που την μπότα της έκτακτης ανάγκης, εν ξεκάθαρο πλέον πως εν υπάρχει περίπτωση να
επιτρέψουμε στην πολιτική διαχείριση του ιού τζιαι της τρέχουσας καπιταλιστικής κρίσης να περάσει
που πάνω μας. Η εχτεσινή διαδήλωση ήταν μια υπεράσπιση τζιαι μια ερώτηση ταυτόχρονα. Μια
υπεράσπιση των σχέσεων, των προταγμάτων, του παράλληλου κόσμου που το κράτος τζιαι οι
μπάτσοι του εχτυπήσαν το προηγούμενο Σάββατο. Μια ερώτηση για το που μπορεί να φτάσει τούτος
ο παράλληλος κόσμος, για τα όριά του, για το οργανωτικό τζιαι θεωρητικό του μέλλον. Το μόνο
σίουρο εν ότι τίποτα εν ετέλειωσε εχτές, τίποτε εν θα μείνει ως δαμέ…
Εν υπάρχει ζωή τζιαι υγεία χωρίς αντίσταση τζιαι ελευθερία.
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Ραντεβού στους δρόμους μας.
Ραντεβού στους αγώνες.
Υ.Γ. Ευχαριστούμε τον κόσμο που εστάθηκε μαζί μας στους δρόμους τζιαι τα θκυο Σάββατα αλλά
τζιαι ούλλους τζιαι ούλλες που εστείλαν μηνύματα συμπαράστασης τζιαι εδείξαν ενδιαφέρον να
οργανωθούν τζιαι να δικτυωθούν μαζί μας. Εν να φροντίσουμε να μεν χαθεί η ζωντάνια των
γνωριμιών τζιαι των σχέσεων που χτίζουνται μέσα σε τούτους τους αγώνες – εν να τα ξαναπούμε
σύντομα.
#ωςδαμε20_2 #enough20_2

Χρειάζεται Τούρκικη Μετάφραση, antifa λευkoşa (Ομάδα), Ηλεκτρονικά Άρθρα, Πορείες 'Ως Δάμε',
Δεκαετία 2020-2029, 2021, Απροσδιόριστη Τοποθεσία
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