
ANTIFA
NORTH

ΕΝΤΥΠΟ ΔΡΟΜΟΥ // ΤΕΥΧΟΣ #3 // ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ‘22 



Χειμώνας του ’22. Άλλος ένας χειμώνας που κρατάτε στα χέρια σας το έντυπο 
δρόμου του αντιφασιστικού πυρήνα Antifa North. Ποιοι είμαστε εμείς; Είμαστε 
αγόρια και κορίτσια από γειτονιές των βορείων που βρισκόμαστε, συζητάμε 
και οργανωνόμαστε προκειμένου να την παλέψουμε και να βγάλουμε τις δικές 
μας ερμηνείες για το τι συμβαίνει γύρω μας, σε εποχές που ο κρατικός λόγος 
προσπαθεί να κυριαρχήσει σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας.
 
Όσο γι’ αυτόν τον χειμώνα, παρουσιάζεται κάπως διαφορετικός από τους 
υπόλοιπους. Συγκεκριμένα, εδώ και μήνες βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από 
τα ΜΜΕ, δηλαδή το κράτος  και τους ρουφιάνους του, με ειδήσεις για το πόσο 
βαρύς θα είναι ο χειμώνας αυτός, πόσο θα  παγώσουμε ή πόσο θα πεινάσουμε. 
Αυτή η εκστρατεία φόβου του κράτους βασίζεται σε  έννοιες όπως «ενεργειακή» ή 
«κλιματική» κρίση, γεγονότα που δεν είναι καθόλου τυχαία.  Είναι το αποτέλεσμα 
κρατικών στρατηγικών στο πλαίσιο των διακρατικών ανταγωνισμών.  

Καθώς δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο τα κράτη πολεμούν μεταξύ τους, έτσι και 
το  ελληνικό κράτος προσπαθεί με βάση τα εθνικά του συμφέροντα να συμμετέχει 
σε αυτή τη  διαμάχη. Για να το κάνει αυτό όμως στο εξωτερικό, θα πρέπει να έχει 
πειθαρχημένο και το εσωτερικό του. Η εργατική τάξη είναι εκείνη που πάντα 
τρώει στη μάπα αυτή την πειθάρχηση.  Όπως τα τελευταία δύο χρόνια μας λέγανε 
για υγειονομική κρίση και φονικούς ιούς προκειμένου να τρομοκρατηθούμε 
και να κλειστούμε σπίτι, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και  τώρα με διαφορετικά 
μέσα. Τώρα μας λένε να μην μετακινούμαστε και πολύ γιατί αντιμετωπίζουμε 
ενεργειακή κρίση, λένε πως θα μας κόψουν το ρεύμα εξαιτίας του Πούτιν. Μας 
λένε πως, επειδή παίζει αύξηση των τιμών και πληθωρισμός, η κατανάλωσή 
μας πρέπει να είναι  περιορισμένη· γιατί αλλιώς πώς θα πληρώσουμε την ΔΕΗ; 

Το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου γράφτηκε, πληρώθηκε, τυπώθηκε και 
μοιράζεται στις γειτονιές των βορείων από την αντιφασιστική ομάδα Antifa North. 
Αν αυτά που διαβάζεις σου φαίνονται ενδιαφέροντα, εδώ θα βρεις περισσότερα: 
www.antifanorth.net
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Introduction

Όλες αυτές οι στερήσεις, λοιπόν, που μας 
επιβάλει το κράτος είναι ένα οργανωμένο 
σχέδιο με  στόχο την υποτίμησή μας στο πλαίσιο 
πολεμικών καιρών. Είναι η προσπάθεια 
ελέγχου της  οικονομικής και κοινωνικής 
μας ζωής προκειμένου να διατηρηθεί μια 
πολεμική οικονομία. Τα αφεντικά θέλουν 
την εργατική τάξη εξαρτημένη από εκείνα, 
θέλουν να κάνουμε θυσίες και  ταυτόχρονα 
να λέμε «ευχαριστώ» και «ζήτω το κράτος». 
Να πειθαρχούμε και να περιμένουμε τα  ίδια 
να μας σώσουν από την «κακή μας τύχη». 
Για τον λόγο αυτό η ενεργειακή, η κλιματική, 
η  υγειονομική και όποια άλλη κρίση μας 
εμφανίζουν, παρουσιάζονται ως γεγονότα 
που  οφείλονται σε τυχαίους εξωτερικούς 
ή φυσικούς παράγοντες. Διότι το κράτος 
πιστεύει πως με αυτόν τον  τρόπο θα 
καταφέρει να μας κάνει να συμμαχήσουμε 
μαζί του για να αντιμετωπίσουμε τις τάχα 
εξωτερικές απειλές. 

Εμείς προφανώς δεν ψηνόμαστε καθόλου. 
Ποτέ δεν πιστέψαμε τίποτα απ’ όσα μας  
παρουσιάζονται από το κράτος και τα αφεντικά 
και ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός 
εχθρός. Γνωρίζουμε πως ο μόνος τρόπος 
να σώσουμε τα μυαλά μας είναι να μιλάμε 
μεταξύ μας. Να μην δίνουμε χώρο στις 
κρατικές αφηγήσεις τρόμου και πανικού 
αλλά να καταλαβαίνουμε πως ό,τι ακούμε 
είναι μέρος ενός οργανωμένου κρατικού 
σχεδίου. Και έτσι ξαναγυρνάμε στην ερώτηση 
του ποιοι είμαστε εμείς. Είμαστε αυτοί και 
αυτές που πολεμάμε ενάντια στο φόβο και 
ενάντια στο φασισμό είτε έχει σβάστικα είτε 
όχι. Και ο μόνος τρόπος να το κάνουμε αυτό  
είναι οργανωμένα. Σχηματίζοντας κοινότητες 
και έχοντας καχυποψία απέναντι στα κρατικά  
σχέδια, δραστηριοποιούμαστε και μιλάμε 
για τους εαυτούς μας. Με ρεύμα ή χωρίς, 
κρατάμε τη  γειτονιά μας ζωντανή.

θέλεις 
αυτοκόλλητα;

στείλε mail:
antifanorth@gmail.com



Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που κάνει το antifa north είναι να παρακολουθούμε τι 
συμβαίνει στους δημόσιους χώρους, να μαθαίνουμε ποια είναι η άποψη που βγάζουν οι δήμοι 
για το τι συμβαίνει εκεί και να βλέπουμε τι κάνουν για να επιλύσουν αυτό που ονομάζουν 
«πρόβλημα». Ασχολούμαστε μ’ αυτούς, επειδή οι δήμοι είναι ο τρόπος οργάνωσης των 
υλικών συμφερόντων της μεσαίας τάξης στο επίπεδο των γειτονιών. Οι στόχοι των 
δήμων είναι να συνομιλούν με τους φίλους τους (μπάτσους, μαγαζάτορες, ιδιοκτήτες) και να 
προσπαθούν να υποτιμήσουν τη ζωή των εχθρών τους (γυναίκες και άντρες της εργατικής 
τάξης, μετανάστες, τσιγγάνοι). Αυτά τα πετυχαίνουν φροντίζοντας τα κρατικά σχέδια να 
καταλήγουν στους δρόμους και τις πλατείες μας.

Ο έλεγχος του δημόσιου χώρου είναι μια σημαντική αρμοδιότητα των δήμων, επειδή εκεί 
συμβαίνει μια σειρά από κοινωνικές δραστηριότητες όσων δεν μπορούν ή δεν θέλουν να 
μένουν κλεισμένοι μέσα: η λούφα από τη δουλειά, το φλερτ, οι κοπάνες από το σχολείο, οι 
φιλίες, το παιχνίδι, οι τσακωμοί, το άραγμα. Όλα αυτά χρειάζεται να τα μαζεύει το κράτος 
σαν γνώση προκειμένου να μπορεί να τα ελέγξει, να τα κατευθύνει, να τα διαχωρίσει, να τα 
ονομάσει «πρόβλημα». 

Στο Μαρούσι, τα προηγούμενα χρόνια, τον ρόλο αυτού του ελέγχου τον έπαιξαν οι ναζί. Επειδή 
το κρατικό σχέδιο που ήθελε αυτούς κυρίαρχους και το πολυεθνικό προλεταριάτο φοβισμένο 
δεν πήγε πολύ καλά, ο ρόλος της πειθάρχησης (ξανα)πέρασε στους μπάτσους· μαζί και στους 
(πληρωμένους από τον δήμο) σεκιουριτάδες που περιπολούν γύρω από τον σταθμό του 
ΗΣΑΠ. Ωστόσο, ο δήμος Αμαρουσίου ξέρει πως η αστυνομία δεν αρκεί, αφού είναι εύκολο 
να την αναγνωρίσει κανείς σαν έναν μηχανισμό που ρίχνει ξύλο. Συνεπώς, χρειάζεται να 
υπάρχουν θεσμοί που θα έχουν ένα ουδέτερο και φιλικό πρόσωπο, που «νοιάζονται για το 
καλό μας».

Όπως κάθε δήμος, έτσι και το Μαρούσι διοργανώνει φεστιβάλ με θεατρικά και συναυλίες, 
παραδοσιακούς χορούς και παιδικά κουκλοθέατρα. Εμείς λέμε ότι –εκτός από το συχνότατα 
εθνικιστικό τους περιεχόμενο– αυτές οι εκδηλώσεις είναι εχθρικές λόγω του τρόπου που 
λειτουργούν.

Τι κάνουν οι δήμοι; Χτίζουν μια αφήγηση ότι οι πλατείες μαζεύουν εγκληματίες και παραβατικά 

Το «σχέδιο Μαρούσι»: 
ο δήμος, ένα ωδείο & ο 

έλεγχος του δημόσιου χώρου



άτομα και διαχέουν αυτή την αφήγηση μέσω των media και των ρουφιάνων τους. Φτιάχνουν 
ένα όνομα γι’ αυτόν τον «κίνδυνο» (βλ. συμμορίες ανηλίκων) και ζητάνε λεφτά από το κράτος 
για να κάνουν «ασφαλείς» τις πλατείες: οι δήμοι βάζουν φώτα, οι μπάτσοι κάνουν ψαχτικές 
και εξακριβώσεις. Ένας ακόμη τρόπος να κάνουν (από κοινού δεξιοί κι αριστεροί) τις πλατείες 
αφιλόξενες για τις πολυεθνικές παρέες είναι να οργανώνουν «πολιτιστικές εκδηλώσεις». 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας συναυλίας που διοργάνωσε ο δήμος Αμαρουσίου 
στα τέλη του Σεπτέμβρη στην περιοχή του Σωρού. Τις προηγούμενες μέρες ο δήμος και τα 
media είχαν φροντίσει να φτιάξουν το αντίστοιχο κλίμα: συμμορίες ανηλίκων απειλούν τα 
υπόλοιπα ανήλικα παιδιά. Διοργάνωσαν, στη συνέχεια, τα εγκαίνια της πλατείας: έσβησαν τα 
γκραφίτι και τις ταγκιές, φωταγώγησαν το μέρος και φώναξαν το Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου 
για να βοηθήσει με τις μελωδίες του. Δεν παρέλειψαν να επαναλάβουν το παραμύθι των 
απείθαρχων γκραφιτάδων που μετά γίνονται εγκληματίες και μετά σκοτώνουν όποιον άνθρωπο 
συναντήσουν στο διάβα τους.

Αυτό, λοιπόν, είναι το «σχέδιο Μαρούσι»: ο έλεγχος του δημόσιου χώρου αφενός από μπάτσους 
αφετέρου από θεσμούς που εμφανίζονται σαν θετικοί για το κοινωνικό σύνολο. Υπάρχει, όμως, 
και ένα καλό. Απ’ αυτό το σχέδιο περισσεύουν πολλοί και πολλές. Άνθρωποι που χτίζουμε 
κοινότητες με τους δικούς μας όρους, που τραβάμε τα ίδια ζόρια, που μοιραζόμαστε την ίδια 
καχυποψία, που μισούμε τους ίδιους εχθρούς: όλα τα πρόσωπα της δημόσιας τάξης.

Οι ρουφιάνοι των media φτιάχνουν το 
«πρόβλημα».

Ο δήμος Αμαρουσίου διοργανώνει 
συναυλία, ως μέρος της «λύσης» του.



Στα χρόνια της καραντίνας, χώρια από 
την σύγχυση και την πειθαρχία που μας 
κέρναγε, είδαμε το κράτος να ασχολείται 
με εμάς τις γυναίκες αρκετά επίμονα. 
Στο σημερινό επεισόδιο της κρίσης που 
πλέον δεν αφορά τον πόλεμο σε κάποιον 
αόρατο εχθρό, αλλά τον πραγματικό 
πόλεμο για τον οποίο προετοιμάζεται το 
ελληνικό κράτος, θα λέγαμε ότι αυτή του 
η πρεμούρα  να μιλάει για μας παραμένει 
ακλόνητη. Αλλά έχουμε μάθει ανέκαθεν 
να είμαστε καχύποπτες απέναντι σε 
αυτά που μας απευθύνει. Γιατί πάντα 
στοχεύουν εναντίον μας.

Ας γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένες. 
Ο κόσμος όπως τον γνωρίζαμε μέχρι 
σήμερα αλλάζει όλο και πιο βίαια. Τα κράτη 
παγκόσμια αυτήν τη στιγμή βρίσκονται 
σε καθεστώς πολέμου. Και το δικό μας 
κράτος με την σειρά του προετοιμάζεται 
να παίξει τον δικό του ρόλο σε αυτόν τον 
πόλεμο. Για να πετύχει τα σχέδια του 
χωρίς περισπασμούς, όμως, θα πρέπει 

η εργατική τάξη του να πειθαρχήσει και 
να ευθυγραμμιστεί με αυτά τα σχέδια. 
Αυτό, πιο απλά, σημαίνει ότι θα πρέπει να 
μάθουμε να ζούμε με ακόμα πιο λίγα, θα 
πρέπει πολεμήσουμε αν χρειαστεί,  θα 
πρέπει να κάνουμε θυσίες και όλα αυτά 
χωρίς να βγάλουμε άχνα. Με λίγα λόγια, 
η ολοένα και μεγαλύτερη υποτίμησή μας 
ως εργατική τάξη είναι απαραίτητη ώστε 
το ελληνικό κράτος και τα αφεντικά του 
να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους 
στις διακρατικές συγκρούσεις. Και τι σχέση 
έχουν όλα αυτά με εμάς τις γυναίκες θα 
αναρωτιόταν καμία; Ακούγονται πράγματι 
ασύνδετα με μια πρώτη ματιά.

Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι αυτή η δουλειά 
δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει αν το 
κράτος δεν πάρει εμάς τις γυναίκες με το 
μέρος του και αν δεν επιτηρήσει ακόμα 
πιο διεισδυτικά την γυναικεία εργασία 
εντός και εκτός σπιτιού. Η γυναικεία 
εργασία είναι αυτή στην οποία βασίζεται 
η αναπαραγωγή ολόκληρης της εργατικής 

Πολεμική
προετοιμασία;

δεν γίνεται
δίχως

γυναικεία εργασία!



τάξης. Και για να πειθαρχηθεί η εργατική 
τάξη σε τέτοιους επιτακτικούς καιρούς αυτή 
η εργασία πρέπει να υποτιμηθεί ακόμα 
περισσότερο. Ποια είναι αυτή η γυναικεία 
εργασία; Βασικά, οι γυναίκες είναι αυτές 
που πρέπει να οργανώσουν το νοικοκυριό, 
να  μάθουν την οικογένεια να ζει με λιγότερα 
και να εξοικειώσουν τα μέλη της με τις νέες 
πειθαρχήσεις. Και ταυτόχρονα να βρουν 
ακόμα μια σκατοδουλειά εκτός σπιτιού γιατί 
αλλιώς δεν βγαίνουν. Το τι θα φάει, το πώς 
θα ντυθεί, το πως θα ζει η εργατική τάξη, εν 
ολίγης, είναι δουλειά που πέφτει στις πλάτες 
των γυναικών.

Το κράτος ξέρει πολύ καλά ότι όλα αυτά 
που απαιτεί από μας να κάνουμε είναι πολύ 
βίαια και δεν θα τα κάνουμε τόσο εύκολα. 
Γι’ αυτό μας κερνάει «φεμινισμό» και βάζει 
τους ρουφιάνους και τους μπάτσους του να 
μας επιτηρούν με κάθε τρόπο. Γιατί μας θέλει 
μόνες και πειθαρχημένες, ανίκανες να του 
χαλάσουμε τα σχέδια. Αλλά, δυστυχώς γι’ 
αυτό, δεν θα του κάνουμε την χάρη.

Πολεμική
προετοιμασία;

γυναικεία εργασία!

1η Αφίσα: Μαύρο Ψωμί με τη σφραγίδα 
του ναζιστικού κόμματος, Γερμανία

2η Αφίσα: Φυσικά και μπορώ (εννοεί να 
αποθηκεύω κονσέρβες), ΗΠΑ

3η Αφίσα: Η κουζίνα είναι το κλειδί για 
την νίκη - τρώτε λιγότερο ψωμί, ΗΠΑ

Τρεις αφίσες από μια άλλη φορά που τα κράτη 
ετοιμάζονταν για πόλεμο, συγκεκριμένα 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Οι γυναίκες έχουν 
πρώτο ρόλο: θα ταΐσετε τις οικογένειες μαύρο 
ψωμί με το ζόρι, θα φτιάχνετε κονσέρβες, 
θα περιορίσετε την κατανάλωση, θα 
συνειδητοποιήσετε την θέση σας στην πολεμική 
προετοιμασία. Τέτοιες είναι οι κρατικές 
απαιτήσεις από τις γυναίκες σε καιρούς όπως 
εκείνοι. Ίδιες απαιτήσεις εμφανίζονται και 
σήμερα, γιατί οι καιροί μοιάζουν τρομακτικά.



antifa in
Μικρόφωνα ανοιχτά, νύχτες antifa. Απέναντι στην πολιτική του Δήμου Αμαρουσίου, 
ο οποίος φροντίζει για την εγκληματοποίηση της εργατικής τάξης και τον εκτοπισμό 
της από τον δημόσιο χώρο, βρεθήκαμε με φίλους και φίλες από όλες τις γωνιές των 
βορείων να συζητήσουμε, να ακούσουμε αλλά και να χώσουμε ρίμες. Είναι μέρες 
σαν και αυτήν που δεκάδες φωνές γίνονται μία τραγουδώντας κάποιον στίχο. Στην 
πραγματικότητα όμως οι φωνές μας ενώνονται γιατί έχουμε κοινά ζόρια. Γιατί μονάχα 
έτσι μπορούμε να την παλέψουμε και να πολεμήσουμε το φόβο που μας σερβίρουν το 
κράτος και τα αφεντικά μας.

1. Open Mics στο 
Μαρούσι



the streets
Δυο τρία cans, τα μάτια δεκατέσσερα και φύγαμε. Δεν είναι ανάγκη να πιάνει το χέρι σου και να ξέρεις 
από γκραφίτι. Αν παρόλα αυτά ξέρεις, μπορείς να κάνεις και θαύματα. Το μόνο που απαιτείται είναι μίσος 
για τους φασίστες, το κράτος και τους ρουφιάνους του. Και κάπως έτσι δείχνουμε πως οι γειτονιές αυτές 
είναι δικές μας και αυτό οι εχθροί μας το ξέρουν καλά. Παράδειγμα; Πάνω από ένα χρόνο υπήρχε στην 
κάτω πλευρά των κόκκινων σκαλιών στο Χολαργό το γκραφίτι Οργανωμένη Απειθαρχία, το οποίο είχε 
γραφτεί μαζί με φίλους και φίλες από τη γειτονιά του Χολαργού. Στα πλαίσια επιβολής της δημόσιας 
τάξης, ο δήμος Xολαργού αποφάσισε να σβήσει το γκραφίτι και να το αντικαταστήσει με κάποιου είδους 
πολύχρωμη μαλακία. Περίμενε μάλλον πως ένα ουράνιο τόξο θα μας αποθαρρύνει από το να επέμβουμε. 
Ε, λοιπόν έκανε λάθος. Η δημόσια τάξη είναι σκατά, ακόμα και πολύχρωμη.

2. Spray σε Μελίσσια, 
Χολαργό, Χαλάνδρι



Το πιο σημαντικό στις μέρες μας είναι να ξέρουμε τι μας γίνεται, 
να μπορούμε να μιλάμε για αυτά που μας συμβαίνουν, έξω 
από τον κρατικό λόγο. Να χτίζουμε τις δικές μας συλλογικές 
αφηγήσεις αυτόνομα. Είναι γι’ αυτόν το λόγο που ξοδεύουμε 
μελάνι για να μιλήσουμε σε άλλους και άλλες σαν και μας που 
βλέπουν τα συμφέροντά τους έξω από τις κρατικές αφηγήσεις 
και καταλαβαίνουν πως τα σχέδια του κράτους και των 
αφεντικών είναι πάντα εναντίoν μας. Έτσι λοιπόν όλο το Athens 
Antifa πήγαμε πόρτα πόρτα, πλατεία την πλατεία και μοιράσαμε 
την προκήρυξη αυτή σε χιλιάδες αντίτυπα σε όλη την Αθήνα.

3. Προκήρυξη για τον 
δύσκολο χειμώνα



Η κοινότητα του Athens Antifa, εκτός από το να μοιράζει 
προκηρύξεις, κατεβαίνει και στον δρόμο. Έτσι μέσα στον 
Οκτώβρη πήγαμε στη Λαμπρινή και διαδηλώσαμε στόμα με 
στόμα. Για άλλη μια φορά βρεθήκαμε όλοι και όλες μαζί και 
φωνάξαμε πως δεν ψηνόμαστε για αυτά που μας επιφυλάσει το 
κράτος μας, δεν ψηνόμαστε να ζούμε με επιδόματα και πως οι 
γειτονιές αυτές είναι δικές μας και δεν χωράνε φασίστες.

4. Διαδήλωση στόμα-με-
στόμα στο Γαλάτσι



Ο εχθρός μας 
είναι εδώ!

Ρουφιάνε αφεντικό...
Εδώ και πάνω από μία δεκαετία μας έχουνε πρήξει με την τουρκική προκλητικότητα. 
Βλέπουμε και διαβάζουμε συνεχώς αναλύσεις που μας καλούν να πάρουμε θέση 
για ακατανόητα στρατηγικά πλάνα, υδάτινα σύνορα, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδες. 
Αυτή είναι η γλώσσα των αφεντικών μας και είναι επίτηδες έτσι. Ορισμένες φορές 
ακατανόητη και άλλοτε απλοποιημένη βάζοντας στο επίκεντρο το δίκαιο και το 
άδικο, το καλό και το κακό. 

Όπως σε όλα τα ζητήματα που είναι φλέγοντα για το ελληνικό κράτος έτσι κι 
εδώ χτίζεται μια αφήγηση. Μία ιδεολογία γύρω από την οποία τα αφεντικά μάς 
ζητάνε να συσπειρωθούμε ανεξάρτητα από το αν εμείς πεινάμε, δουλεύουμε με 
εξευτελιστικούς όρους ή αν οι μπάτσοι εξακριβώνουν τα στοιχεία μας σε κάθε 
γωνία της γειτονιάς. Πολύ βοηθητικό για αυτό το χτίσιμο της κρατικής αφήγησης 
είναι οι εξωτερικοί εχθροί. Έτσι το κράτος επιστρατεύει εδώ και δεκαετίες κάθε λογής 
ειδικούς από διεθνολόγους μέχρι γεωλόγους και δημοσιογράφους για να μας πει 
πόσο προκλητική είναι η Τουρκία, πόσο φασίστας ο Ερντογάν και πόσο αδίστακτοι 
είναι οι μουσουλμάνοι γείτονες. Τελικά οι κυρίαρχες αφηγήσεις καταλήγουν να 
υπερασπίζονται πόσο καλό και δίκαιο κράτος είναι το ελληνικό.

Επειδή λοιπόν ποτέ δεν μας άρεσε να έχουμε την ίδια γνώμη με τα αφεντικά 
μας πρέπει εξαρχής να αμφισβητούμε τα λεγόμενα τους και να μην ταυτιζόμαστε 
με τα συμφέροντα του κράτους μας. Ζούμε σε καιρούς που οι διακρατικοί 
ανταγωνισμοί βρίσκονται στο κόκκινο. Τα κράτη προετοιμάζονται για πόλεμο. Το 
ελληνικό, ήδη από το 2010 και μετά, που μπήκε επίσημα σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης, αποφάσισε ότι θα εξάγει την κρίση του στο εξωτερικό. Έκανε σαφές ότι θα 
εκμεταλλευτεί την γεωπολιτική του θέση ώστε να σώσει τα ελληνικά αφεντικά. 
Κοίταξε να εξασφαλίσει την θέση του ως το ανατολικότερο σύνορο της Ευρώπης 
προσπαθώντας να αποσταθεροποιεί συνεχώς την Τουρκία και να την παρουσιάζει 
σαν εχθρό ολόκληρου του δυτικού κόσμου. Συμμετείχε σε συμφωνίες με στόχο να 
μετατρέψει τους εχθρούς της Τουρκίας σε συμμάχους του, ενώ παράλληλα χωνόταν 
σε όλες τις πολεμικές διαδικασίες στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τα προβλήματα 
του τουρκικού κράτους από τα ανατολικά με κάθε δυνατό τρόπο.

Η διαρκής ενασχόληση με το τουρκικό ζήτημα είναι ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα 
της Ελλάδας έτσι ώστε να επωφεληθεί σε καιρούς οξείας οικονομικής κρίσης και 
διακρατικών ανταγωνισμών. Βλέπουμε ότι όλες αυτές οι στρατηγικές επίθεσης και 



Ο εχθρός μας 
είναι εδώ!

Ρουφιάνε αφεντικό...

επέκτασης της Ελλάδας δεν είναι εντολές από κάποιο μεγαλύτερο κράτος. 
Το ελληνικό κράτος πασχίζει να βρει τη δική του θέση στον παγκόσμιο 
πόλεμο, να προασπίσει τα δικά του συμφέροντα και να αρπάξει ό,τι μπορεί 
από τα γύρω κράτη έτσι ώστε να επωφεληθούν τα ελληνικά αφεντικά. Έτσι, 
ενώ προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Ελλάδα είναι μία μικρή χώρα που 
εξαρτάται από μεγαλύτερες δυνάμεις, στην πραγματικότητα χαράσσει τη δική 
της στρατηγική και έχει τα δικά της ανεξάρτητα πλάνα. Υπάρχει λοιπόν σχέδιο 
και καθόλου αμυντικό δεν μοιάζει.

Τα επιθετικά αυτά σχέδια θα περάσουν από πάνω μας. Γι’ αυτό ουδέποτε 
μπήκαμε στη διαδικασία να πάρουμε θέση στις κόντρες των αφεντικών. 
Καλούμαστε να κάνουμε θυσίες εξαιτίας αυτών των σχεδίων. Είτε σωθούν, 
τα ελληνικά αφεντικά είτε όχι η μοίρα μας ως εργατική τάξη θα είναι 
δύσκολη και εξοντωτική. Άρα η δική μας αφήγηση είναι από τη μία ότι τα 
ελληνικά σχέδια προκαλούν την τουρκική προκλητικότητα και από την άλλη 
ότι τα αφεντικά και τα κράτη μπορεί να τσακώνονται, αλλά σε ένα πράγμα 
συμφωνούν. Ότι για να εφαρμόσουν τα σχέδια τους πρέπει να ζούμε με 
πειθαρχία, να δουλεύουμε σε σκατοδουλειές και να σπρωχνόμαστε στον 
πάτο. Ε, λοιπόν, δεν ψηνόμαστε με αυτά τα σχέδια! Έχουμε τους δικούς μας 
εχθρούς και αυτοί είναι τα αφεντικά μας και οι ρουφιάνοι τους.

Αλεξανδρούπολη: ένας κόμβος που θα παρακάμπτει τα τουρκικά 
εδάφη και θα οδηγεί στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα απευθείας από 
Ελλάδα, μια σιδηροδρομική γραμμή κολλητά στα τουρκικά σύνορα που 
οι Αμερικάνοι θα είναι αναγκασμένοι να τη φυλάνε και τίτλος άρθρου 
(που δεν φαίνεται στη φωτό) «Η παράκαμψη των στενών προκαλεί 
νευρική κρίση στην Τουρκία». Ωραία τα «αμυντικά» σχέδια του 
ελληνικού κράτους...



AKOYME
ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΒΛΕΠΟΥΜΕ

ΚΑΙ ΜΑΣ ΓΥΡΝΑΝΕ Τ’ ΑΝΤΕΡΑ!
Θέλουμε, δεν θέλουμε, την επικαιρότητα την παρακολουθούμε. Καμιά φορά, αυτά 
που διαβάζουμε ή βλέπουμε είναι τόσο ακατανόητα που χρειάζονται μετάφραση. 
Άλλες φορές μας σπάνε τόσο πολύ τα νεύρα που θέλουμε να τα μοιραστούμε. 
Ε, σ’ αυτές εδώ τις σελίδες θα μαζεύουμε τα highlights των ρουφιάνων των 
αφεντικών μας και θα τα σχολιάζουμε. Τι; Μόνο αυτοί θα μιλάνε;

Στη γλώσσα των αφεντικών και των 
ρουφιάνων, και στη Γαλλία και στην 
Ελλάδα, «θα χρειαστούν θυσίες» πάει 
να πει «αχ τι καλά που πάλι θα ταΐσουμε 
τους πτωχούς σκατά με το φτυάρι». Αυτό 
ετοιμάζονται να κάνουν και φέτος. Όταν 
μας το ανακοινώνουν, βέβαια, φοράνε 
τη σοβαρή τους φάτσα. Αλλά από μέσα 
τους γελάνε, είναι σίγουρο. Γιατί ξέρουν τι 
έρχεται.

Εφημερίδα Ημερησία, 24/08/2022

Θυσίες, δηλαδή ετοιμαστείτε για πολύ ξύλο

Σας φαίνεται το μαγειρεμένο φαΐ κάπως 
μπανάλ; Νιώθετε ότι το πλυντήριο χαλάει 
την μαγεία του πλυσίματος των ρούχων; 
Βαρεθήκατε μήπως να βλέπετε; Το 
ελληνικό κράτος έχει την λύση.  Στο πλαίσιο 
των απαιτούμενων θυσιών, θα μας κόβει 
το ρεύμα! Έτσι όχι μόνο θα βοηθήσουμε τα 
αφεντικά μας να τη βγάλουν λάδι, αλλά θα 
ζήσουμε και μοναδικές ρομαντικές στιγμές. 
Με το ζόρι. 

Εφημερίδα Μακεδονία, 02/10/2022

Ρεύμα; Σαν πολλά δεν ζητάτε;



ΚΑΙ ΜΑΣ ΓΥΡΝΑΝΕ Τ’ ΑΝΤΕΡΑ!

Ρεύμα; Σαν πολλά δεν ζητάτε;

Μπορεί μια ακόμα θυσία που θα χρειαστεί να 
κάνουμε να είναι η θέρμανση, αυτό όμως δεν 
σημαίνει κι ότι θα κρυώσουμε. Οι ρουφιάνοι των 
αφεντικών μάς προτείνουν να καίμε κουκούτσια! 
Ρε ρουφιάνοι, πρώτον έχετε σκεφτεί ότι 
υπάρχουν σπίτια χωρίς τζάκι, που να σφηνώσετε 
στις καμινάδες σας μέχρι να σας ξεθάψει ο Άγιος 
Βασίλης; Και δεύτερον, ακόμη κι αν έχουμε τρόπο 
να κάψουμε κουκούτσια, παίζει να μην μας ψήνει 
να μετατρέψουμε το σαλόνι μας σε ντάκο. Εντάξει;

Alpha, 01/10/2022

Σιγά μην βάλουμε και καμιά 
χωριάτικη στη σόμπα

Λοιπόν πλέον, για να πάρεις τα βασικά από 
το σούπερ μάρκετ πρέπει να καταθέσεις το 
νεφρό σου.  Και την ίδια στιγμή, «εναλλακτικοί 
δημοσιογράφοι» μας λένε τι ωραία που είναι 
να τρως αποφάγια. Δεν είναι καν θυσία αυτό, 
μωρέ, αφού βοηθάει και το περιβάλλον. 
Δεν θέλουμε ρε να πιούμε smoothie από 
μαραμένη λαχανίδα και μπαγιάτικο παξιμάδι. 
Θέλουμε να έχουμε τα φράγκα να αγοράζουμε 
ό,τι γουστάρουμε.  Απλά τα πράγματα.  

Lifo, 06/10/2022

Να τις φάτε εσείς τις σάπιες ντομάτες. ΟΚ;

Χεστήκαμε. Απλά και ωραία.

Καθημερινή, 08/10/2022 

Μαντέψτε πόσο μας νοιάζει...



Quiz για ανθρώπους

με μνήμη χρυσόψαρου

A) Από τις φάπες που έπαιξαν Light με Snik. 

B) Από ποτέ. Αυτά είναι παραμύθια του κράτους φτιαγμένα για τον 
ταξικό πόλεμο και για την καθημερινή πειθάρχηση που μας επιβάλλει. 
Σε κάθε αλληλεπίδραση με το κράτος και τους μηχανισμούς του, 
βιώνουμε μια μάχη. Αφού, λοιπόν, μας αντιμετωπίζουν ως εργαλεία 
επίτευξης των συμφερόντων τους, οι δρόμοι των γειτονιών μας θα 
είναι κι αυτοί πάντα ένα πεδίο μάχης για αυτούς και τους ρουφιάνους 
τους.

Γ) Από τα γιαουρτώματα και τους τεντυμπόιδες στα ‘50s. 

Δ) Aπό την έξαρση της punk και την ανάδυση του Εωσφόρου στα ‘90s. 

Λύση: Εάν η απάντηση σου ήταν οποιαδήποτε άλλη πέρα από το Β, 
μάλλον πρέπει να κλείσεις την τηλεόραση και να βγεις μια βόλτα στη 
γειτονιά σου. Επειδή σωστές αφηγήσεις δεν υπάρχουν, η μόνη λύση 
που επιλέγουμε είναι αυτή που κοιτάει τα συμφέροντα της εργατικής 
τάξης, αυτόνομα και αντιφασιστικά.

Από πότε οι γειτονιές μας ελέγχονται και 
τρομοκρατούνται από συμμορίες ανηλίκων; 


