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Έγιναν οι εκλογές, και όλοι με κρατημένη την 

ανάσα είδαμε τους συριζαίους να στρογγυλο-
κάθονται στις καρέκλες των υπουργών. Πήραν 
και οι Καμένοι Έλληνες κάνα δυο καρεκλίτσες 

να μην παραπονιούνται, και ήρθε η ώρα της αλλαγής. Ή 
τουλάχιστον έτσι μας λένε.

Καλό είναι να ελπίζει κανείς. Άλλο πράγμα όμως η ελ-
πίδα, άλλο η κοροϊδία. Η συνέχεια σε αυτό το ρημάδι που 
λέμε κράτος και  μας έχει αλλάξει τα φώτα επιτάσσει πως 
θα υπάρξει και συνέχεια της πολιτικής σε βασικά ζητή-
ματα. Ζητήματα που είναι θεμελιώδη για την λειτουργία 
του κράτους, είναι η εξωτερική πολιτική και το θέμα της 
διαχείρισης των μεταναστών και της νεολαίας δεύτερης 
γενιάς.

Δεν ξέρουμε αν γίνεται αντιληπτό, αλλά το δεύτερο 
είναι εξίσου σημαντικό με το πρώτο. Το πώς θα μπορεί το 
κράτος να καταστέλει τους μετανάστες εργάτες σε όλη 
την ελληνική επικράτεια. Πώς θα τους κρατάει κάτω, με 
νόμους που τους καθιστούν παράνομους και μόνο επειδή 
υπάρχουν. Πώς θα τους διαχειρίζεται εύκολα ώστε το με-

ροκάματο που να μπορούν να απαιτήσουν να είναι χαμη-
λότερο και ο θάνατός τους φτηνότερος από κάποιον με 
μπλέ ταυτότητα.

Και για τους μετανάστες δεύτερης γενιάς όμως, μαθη-
τές, φοιτητές, εργάτες, η αλλαγή στην αντιμετώπιση από 
μεριάς κράτους φαντάζει εξίσου δύσκολη. Η άνευ όρων 
παράδοση της ιθαγένειας θα πάρει από τα χέρια του κρά-
τους ένα σημαντικό όπλο. Την δυνατότητά του να ρυθμί-
ζει όποτε θέλει πόσοι είναι νόμιμοι και πόσοι παράνομοι, 
αναλόγως των αναγκών του σε φτηνά εργατικά χέρια. 

Το άμα κάποτε μπορέσουμε να σταθούμε όλοι ίσοι ο 
ένας με τον άλλον δεν είναι θέμα “αριστερής” ή “δεξιάς” 
κυβέρνησης. Μόνο αν το απαιτήσουμε και το πιστέψουμε 
όλοι υπάρχει περίπτωση να γίνει. Όσοι έχουν μπλε ταυ-
τότητα έχουν λόγους να ζητάνε κάτι τέτοιο για όσους 
δεν την έχουν, είτε αυτές είναι φίλες, είτε γκόμενοι, είτε 
άγνωστοι. Γιατί τα ίδια δικαιώματα για όλους θα ανεβά-
σουν και όσους έχουν ήδη την ιθαγένεια ένα σκαλί πιο 
πάνω. Τότε θα μπορούμε να απαιτήσουμε καλύτερη ζωή 
για όλους μας.    
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kai ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤρΙΕΣ

ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

Ε
ίναι η περίοδος γύρω στο 2012 και τα μήντια πολύ μεθοδικά έχουν φτάσει τη χρυσή αυγή στο απόγειό της. Όπως 
είναι αναμενόμενο, σε κάποιες γειτονιές διάφοροι αφελείς ρατσιστές πιτσιρικάδες πείθονται στ’ αλήθεια ότι τα 
ινδάλματά τους είναι το πιο σκληρό υποκείμενο στη πόλη. Και αρχίζουν να ξεθαρρεύουν προσπαθώντας να κάνουν 
διάφορες μαλακιούλες για να τους μοιάσουν, πιστεύοντας ότι τους παίρνει. Η παραπάνω φωτογραφία δείχνει τη 

στραπατσαρισμένη μούρη ενός τέτοιου πιτσιρικά που μαζί με καμιά δεκαριά άλλους την έπεσαν σε πακιστανό ντελιβερά 
στην Καλλιθέα. Για το στραπατσάρισμα ευθύνονται διάφοροι γνωστοί άγνωστοι αντιφασίστες από τους πολλούς που κυκλο-
φορούν στις γειτονιές, οι οποίοι φρόντισαν να πετάξουν εκατοντάδες τρικάκια με τη φωτογραφία σε λύκεια της πόλης προς 
παραδειγματισμό των υπόλοιπων φιλόδοξων ρατσιστών πιτσιρικάδων. Όσο για την πολυεθνική Καλλιθέα, το να πουλάνε 
μούρη σε πιτσιρίκια δεν ωφέλησε και πολύ τις όποιες προσπάθειες των ναζιστών να ριζώσουν. Γιατί τους πήραν παραμάζωμα 
οι σύντροφοι του antifa Kallithea και έχουν καταντήσει ανύπαρκτοι στην ίδια τους τη γειτονιά…
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Θα έχουνε τους λόγους τους…
Στις πρόσφατες εκλογές φάνηκε ότι οι ψηφοφόροι 
των χρυσαύγουλων αποδεικνύονται ιδιαίτερα ξε-
ροκέφαλοι όσον αφορά την αγαπημένη τους παρά-
ταξη και εύκολα την ανέδειξαν τρίτο κόμμα. Όλα 
αυτά παρά την υπερπροσπάθεια της αριστεράς να 
τους πείσει για τη ναζιστικότητα των σκατόψυχων 
ώστε να μην το ξανακάνουν. Καθώς οι δραστη-
ριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, από τα 
μπραβιλίκια και τα λαθρεμπόρια μέχρι την εκμε-
τάλλευση της παρανομοποιημένης εργασίας των 
μεταναστών, συνεχίζονται απρόσκοπτες με ένα 
διόλου αμελητέο κομμάτι της ελληνικής κοινωνί-
ας να εμπλέκεται άμεσα σε αυτές, τα επιχειρήματα 
για να στηρίξει κάποιος την πολιτική παράταξη των 
μικρών και μεγάλων μαφιόζων συμπολιτών μας 
παραμένουν πέρα για πέρα υλικά. Όπως άλλωστε 
ήταν πάντα. Και άσε τους ηλίθιους και τους πονη-
ρούς να ασχολούνται με σβάστικες και χίτλερ…

Ωραίοι τύποι οι χριστιανοί
Ο προαιώνιος χριστιανικός σκοταδισμός που 
επικρατεί σε αυτή τη σκατοχώρα μας προσφέρει 
άλλη μια στιγμή αμηχανίας με την απόφαση για 
την αγιοποίηση του γέροντα Παϊσιου , κάνοντας 
μας να αναρωτιόμαστε μέχρι που θα φτάσουν πια 
οι ταπεινοί παπάδες με τις μερσεντές για να κρα-
τήσουν ζεστό το ενδιαφέρον των πιστών τους. 
Αδιαμφισβήτητη η εμπορική σημασία αυτής της 
κίνησης, αφού οι πάγκοι των μικροπωλητών σε 
κάθε μοναστήρι πανελλαδικά θα αναστενάξουν 
από χριστιανικά μπιμπελό και αξεσουάρ με τη φά-
τσα του γέροντα. Τέλος, δεν πρέπει να υποτιμή-
σουμε τη συμβολή στην ανανέωση των νεκροφι-
λικών αισθημάτων των χριστιανών που μαζικά θα 
σπεύσουν να προσκυνήσουν τα σαπισμένα του 
κόκκαλα. Είναι οι ίδιοι τύποι που επιμένουν για 
την ανορθολογικότητα των μουσουλμάνων.
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Social βλακεία
Τα προεκλογικά σποτάκια που κατέκλυσαν τα social media 
το προηγούμενο διάστημα
επιβεβαιώνουν ότι το επίπεδο του mainstream πολιτικού 
λόγου της χώρας δεν σταμάταει να πιάνει πάτο με κάθε 
ευκαιρία. Όμως το ολιγόλεπτα βιντεάκια με τα τραινάκια, 
το νικόλα κατη μπάλα του, με “την καλύτερη ώρα για σεξ” 
πέτυχαν τελικά το στόχο τους. Να σχολιάζονται (θετικά 
ή αρνητικά αδιάφορο) και να αναμεταδίδονται από κάθε 
διανοητικά κατεστραμμένο χρήστη των νέων μήντια που 
έτσι κι αλλιώς είναι εξοικειωμένος με το να καταναλώνει 
σαβούρα καθηλωμένος μπροστά σε μια οθόνη. Είναι το 
μεγαλείο της κοινωνίας της πληροφορίας.

Μια φορά φυτά, μια ζωή φυτά
Όποιος νομίζει ότι το να είσαι αυτό που σαν 
μαθητές αποκαλούσαμε κωδικά “φυτό” είναι 
κάποιου είδους εφηβική πάθηση που ξεπερ-
νιέται στο μέλλον καλά θα κάνει να το ξανα-
σκεφτεί. Από τα θρανία στα αμφιθέατρα των 
σχολών και μετέπειτα στη δουλειά του αυτό 
το υποκείμενο χαρακτηρίζεται πάντα από το 
γλύψιμο και τη ρουφιανιά που μας έκανε να 
το μισήσουμε ήδη από τα εφηβικά μας χρό-
νια. Πρόσφατα γεγονότα στη φιλοσοφική 
όπου τα φυτά έτρεξαν πρόθυμα πίσω απ’ τους 
καθηγητές τους για να σπάσουν την κατάλη-
ψη μας δείχνουν πως πρέπει να αντιμετωπί-
ζουμε αυτά τα άτομα και στα φοιτητικά μας 
χρόνια.



Prosoxi anagnwstes!
Opos tha paratirisate,
se auto to chat kanenas 
den vrizei kanenan,
oloi ferontai stous 
sunomilites tous sxedon 
anthrwpina, oloi vriskontai
entos thematos kai sxedon 
oloi sumfonoun. Opote
auto to chat einai profanws 
pseftiko, alli mia ipouli
prospatheia twn antifadwn 
na perasoun tis anthellinikes 
tous apopseis,
sas to leme na to kserete!

an
ti

fa
ch

at
Prosoxi anagnwstes!
Opos tha paratirisate,
se auto to chat kanenas 
den vrizei kanenan,
oloi ferontai stous 
sunomilites tous sxedon 
anthrwpina, oloi vriskontai
entos thematos kai sxedon 
oloi sumfonoun. Opote
auto to chat einai profanws 
pseftiko, alli mia ipouli
prospatheia twn antifadwn 
na perasoun tis anthellinikes 
tous apopseis,
sas to leme na to kserete!

an
ti

fa
ch

at

mpaxalakaideneimaikala: Δείτε εδώ φωτογραφία 
ρε! Δεν είναι ο Σαμαράς λες και φωνάξει “τζιχαντι-
στές, πέσιμο!” και θα αρχίσει να τρέχει μπροστά με 
κάνα παλούκι;

voltairos_undead: Καλά είναι δυνατόν να κάνεις 
πλάκα με τέτοια θέματα; Εδώ ένας ολόκληρος 
λαός και τόσο σημαντικά πολιτικά πρόσωπα κατά-
φεραν να τα βρουν και να διαδηλώσουν ενάντια 
στον φόβο και υπερ της ελευθερίας του λόγου κι 
εσυ αστειεύεσαι; Μιλάμε ίσως για τη μεγαλύτερη 
γιορτή της δημοκρατίας μέσα στην τελευταία δε-
καετία! Je suis charlie!

foko_sto_charlie: Και για πες εσύ ρε δημοκράτη. 
Θα φοβόσουν αν είχες για περιφρούρηση στη δι-
αδήλωση σου ολόκληρο στρατιωτικό τάγμα όπως 

ετούτοι εδώ; Αλλά όχι, αυτοί οι τύποι δεν είναι 
καθόλου φοβισμένοι. Αυτοί οι τύποι βγήκαν στο 
δρόμο να δηλώσουν ότι θα φροντίζουν οι μου-
σουλμάνοι εργάτες να παραμένουν στον πάτο του 
βαρελιού, ότι είναι διατεθειμένοι να συμμαχήσουν 
με τ’ αφεντικά μας και να βαράνε προσοχή στις 
εντολές των μπάτσων αν αυτό σημαίνει πως θα 
περισώσουν ό,τι έχει απομείνει απ’ την λατρευτή 
κοινωνική τους θέση, απ’ το σπιτάκι, το μαγαζάκι 
και το αμαξάκι τους...

voltairos_undead: Δεν είναι αυτό εδώ δηλαδή δείγ-
μα ενός προοδευτικού διαδηλωτή; Αυτό θέλεις να 
μας πεις;

foko_sto_charlie: Δύο πράγματα μπορεί να συμβαί-
νουν: είτε εσύ δεν ξέρεις γαλλικά, είτε τόση ώρα 

Μπάτσοι στους δρόμους, τρόμος στο μυαλό
με το στανιό εκπαίδευση στο νέο φασισμό
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μας έχεις ταράξει στη μαλακία. Γιατί αυτό το πράγμα εκεί, 
εκτός από “είμαι σαρλί” γράφει και “είμαι η αστυνομία”. Δη-
λαδή αυτοί βγαίνουνε με τα σωστά τους και φωνάζουνε 
πως είναι ένα με τους μπάτσους! Ε λοιπόν όχι, αυτό δεν 
είναι δείγμα προοδευτικού διαδηλωτή, αυτό είναι ένα μι-
κρό δείγμα με τι καθάρματα θα έχουμε να τα βάλουμε στο 
μέλλον. Τα χιπστέρικα καπέλα και τα ύφη γεμάτα περισυλο-
γή και κουλτούρα δε ξεγελάνε: αυτοί εδώ οι τελειωμένοι 
είναι που χειροκροτάνε με τα δύο χέρια το πογκρόμ που 
εξελίσσεται στη Γαλλία ενάντια στους μουσουλμάνους και 
τις μουσουλμάνες από την επίθεση στο Charlie Hebdo κι 
έκτοτε, για να μην πούμε συμμετέχουν κιόλας.

mpaxalakaideneimaikala: Εντάξει, εγώ συμφωνώ, οι τύποι 
είναι σιχαμένοι. Αλλά να κάνουν τέτοιοι φλώροι πογκρόμ; 
Δύσκολο το κόβω!

foko_sto_charlie: Πράγματι παίζει αυτοί μέχρι χθες να νόμι-
ζαν ότι “διαδήλωση” είναι κάποιο παιχνίδι στο facebook. Αλλά 
το καμένο τους το μυαλό από τα social media δεν είναι λόγος 

Μπάτσοι στους δρόμους, τρόμος στο μυαλό
με το στανιό εκπαίδευση στο νέο φασισμό

να τους υποτιμάμε: μερικά χρόνια πριν, εδώ κοντά, στον Άγιο 
Παντελεήμονα κάτι άλλοι καμμένοι είχαν βγει για πρώτη φορά 
στο δρόμο. Στην αρχή οι περισσότεροι γελάγανε με τη κατάντια 
τους, όταν όμως βρήκαν τους τρόπους να κάνουν τις μαλακίες 
τους δίχως πρόβλημα, όταν έφτιαξαν τα κατάλληλα κονέ με τη 
μαφία, τους μπάτσους και τους ναζί, τότε (το 2011) εξελίχθηκε 
ένα πραγματικό πογκρόμ στο κέντρο της πόλης με νεκρούς με-
τανάστες, με στρατιωτική κατοχή, με τα όλα του. Και από τότε, 
η κρίση έγινε χειρότερη, ο παγκόσμιος πόλεμος μαίνεται κι η 
ανάγκη των αφεντικών για ένα νέο σύμμαχο που θα το βουλώνει 
και θα κάνει ό,τι του λένε μόνο αυξήθηκε. Και δεν έχουμε περι-
θώριο ούτε να γελάμε, ούτε να κάνουμε τα στραβά μάτια.

mpaxalakaideneimaikala: Δεν το ‘χα σκεφτεί πόσο μοιάζει ο 
Άγιος Παντελεήμονας με τα γεγονότα στη Γαλλία! Και όσο σκέ-
φτομαι ότι σχεδόν κανείς δεν ήξερε τότε τι να πει...

foko_sto_charlie: Έτσι ακριβώς είναι. Τότε όπως και τώρα, το 
κράτος μιλάει και όλοι οι υπόλοιποι στην χειρότερη διαδίδουν 
την κρατική προπαγάνδα, στην καλύτερη σιωπούν. Αλλά δε θέ-
λουν να είναι όλοι σαν κι αυτούς: όταν μερικές μέρες μετά την 
επίθεση στο Charlie, μουσουλμάνοι μαθητές στα σχολεία των 
προαστίων αρνήθηκαν να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή για τα 
θύματα, η “υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου” πήγε περίπα-
το... Τους έστειλαν όλους πακέτο στα τοπικά Α.Τ. και τους απήγ-
γειλαν κατηγορίες. Ωστόσο αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο 
μας πρόβλημα: ό,τι ως τώρα, ενάντια στην αλήθεια του κράτους 
δεν έχει βρεθεί οργανωμένος αντίλογος, δεν έχει βρεθεί κάποι-
ος να τους πει ότι δεν εμείς δεν είμαστε Charlie και να πάνε στο 
διάολο. Κοίτα ξανά την πρώτη φωτογραφία, γι’ αυτό χαμογελάνε 
τα αφεντικά. Το πείραμα τους πήγε καλά. Κι αν δε βρούμε τρό-
πους να μη το βουλώνουμε όταν γίνονται τέτοια, δεν θα διστά-
σουν να το ξαναβάλουν σε εφαρμογή.



schools   quiz’
(τσεκάρετε τη σωστή απάντηση):

A) Πόσες είναι οι διαφορές στις δύο φωτό;
 2       3        4       η ερώτηση είναι γελοία  

                       (τι κάνει νιάου νιάου)
 
Β) Γιατί διαφέρουν αυτές οι φωτό; 

 γιατί τις τράβηξε διαφορετικός φωτογράφος
 γιατί ο γραφίστας της εφημερίδας, δεξιά, κάνει υπερωρίες, 

πληρώνεται σκατά, οπότε σιγά μην πολυασχολούνταν με τη φω-
τογραφία αυτού του καθάρματος

 κανένα από τα παραπάνω. Κάπου αλλού το πάτε αντιφάδες (ως      
    συνήθως)

Αριστερά, η φωτογραφία ενός ταγματασφαλίτη στα μέσα 
της δεκαετίας του 1940. Δημοσιεύτηκε σε βιβλίο.Δεξιά, η 
ίδια φωτογραφία. Δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα.

Απάντηση
Παρότι ευφάνταστες οι δύο πρώτες πιθανές απαντήσεις 
στην ερώτηση Β (την Α την προσπερνάμε γιατί είναι ευκο-
λάκι), δυστυχώς –και όπως πάντα- η σωστή είναι «κανένα 
από τα παραπάνω». 

Η απάντηση κρύβεται στο περιβραχιόνιο του φασίστα. 
Στην αριστερά φωτογραφία, υπάρχει ο αγκυλωτός, η ελ-
ληνική σημαία και το «V» που παραπέμπει στη λέξη Victory 
(νίκη).  Στη δεξιά όμως φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα Καθημερινή (31/12/10), το περιβραχιόνιο υπέστη 
λογοκρισία. Πουθενά η ελληνική σημαία, πουθενά το σήμα 
της νίκης, μόνο η σβάστικα. Γιατί η εφημερίδα λογόκρινε το 
περιβραχιόνιο; 

Η επίσημη ιστορία εμφανίζει τους ταγματασφαλίτες απο-
κλειστικά ως γερμανόφιλους. Αποσιωπά, έτσι, το πραγματι-
κό ποιόν τους: είτε με τη βοήθεια των Γερμανών είτε των 
Άγγλων (σε αυτούς παραπέμπει το σήμα V στο περιβραχιό-

νιο) και, κυρίως, με τη στήριξη του ελληνικού φασιστικού 
κράτους (εξ ου και η ελληνική σημαία), τα τάγματα συγκρο-
τήθηκαν ενάντια στον εσωτερικό εχθρό στην Ελλάδα. Με 
άλλα λόγια, το κύριο χαρακτηριστικό των ταγματασφαλι-
τών δεν ήταν η αγάπη για τον ναζισμό. Πόσο μάλλον όταν 
οι ταγματασφαλίτες συγκροτήθηκαν το καλοκαίρι του 1943, 
ενώ ήταν γνωστό ότι οι Γερμανοί θα έχαναν τον πόλεμο και 
θα αποχωρούσαν αργά ή γρήγορα από την Ελλάδα. 

Η δουλειά τους, λοιπόν, ήταν άλλη: να τρομοκρατήσουν 
και να εξοντώσουν τους αντιφασίστες εργάτες στη χώρα. 
Κι αυτή ήταν μια δουλειά με κίνητρα ταξικά, σε έναν πόλεμο 
ταξικό που μαινόταν ήδη πίσω από αυτό που επίσημα ονομά-
ζεται «εθνική αντίσταση». Η επίσημη ιστορία συσκοτίζει την 
ταξική αυτή αντιπαλότητα, για να νιώθουμε σήμερα όλοι, 
αφεντικά κι εργάτες μονοιασμένοι. Γι΄αυτό και προτιμιέται 
η σβάστικα στο περιβραχιόνιο παρά τα υπόλοιπα σύμβολα 
που γεννούν ανεπιθύμητα για τ΄αφεντικά ερωτήματα.
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Ν
αι, αυτό στην φωτογραφία είναι μια βασιλόπιτα! Κόπηκε 
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης γυναικών στο Eλληνικό, 
λίγες μέρες μετά την Πρωτοχρονιά (εξ ου και το εξαιρε-

τικό στόλισμα). Το ενδιαφέρον σχετικά με αυτή τη βασιλό-
πιτα είναι το πώς έφτασε ως εκεί.

Ο «ζαχαροπλάστης» που δημιούργησε αυτό το αριστούρ-
γημα είναι οι  φούρνοι Χρήστου που ανήκουν στη χρυσαυγί-
τισα Ευγενία Χρήστου, η οποία τυχαίνει να είναι και σύζυγος 
του χρυσαυγίτη βουλευτή Γερμενή. Οι φούρνοι αυτοί έκαναν 
προσφορά την πίτα σε γυναικεία οργάνωση προσκείμενη στο 
Σύριζα. Αυτή η γυναικεία οργάνωση πήρε την πίτα και πήγε 
σε πρωτοχρονιάτικη γιορτή που διοργάνωσε εντός του στρα-
τοπέδου συγκέντρωσης, για να δείξει τη δήθεν γυναικεία της 
αλληλεγγύη στις κρατούμενες. Φυσικά, η γιορτή αυτή, όπως 
και μια αντίστοιχη που έγινε τα Χριστούγεννα, πραγματοποι-
ήθηκε έπειτα από την πρωτοβουλία και την άδεια της Διεύ-
θυνσης Αλλοδαπών Αττικής, δηλαδή των μπάτσων. 

Οι αριστερές φιλάνθρωπες, δεν πήγαν να κάνουν τους 
άγιους βασίληδες ανιδιοτελώς, επειδή δεν είχαν κανονίσει 
τίποτα καλύτερο για τις γιορτές. Αντίθετα, η διοργάνωση 
“φιλανθρωπικών” γιορτών μέσα στα στρατόπεδα συγκεντρώ-
σης έχουν υλικό αντίκρισμα. Μέσα από τέτοιες δράσεις και 
συνεργασίες με τους αστυνομικούς μηχανισμούς, οι αρι-
στεροί κοιτάνε να σφίξουν τους δεσμούς και να χωθούν 
όσο πιο βαθιά μπορούν στο κράτος. Γιατί για να πάρεις την 
εξουσία δεν αρκεί απλά να “μιλήσει η δημοκρατία” και να σε 

ψηφίσουν οι περισσότεροι. Πρέπει να έχεις ήδη σχέσεις 
με το κεφάλαιο (νόμιμο ή παράνομο), με την αστυνομία 
και το στρατό. Οι συριζαίοι το γνωρίζουν αυτό καλά, και 
τα τελευταία χρόνια δουλεύουν επιμελώς για να χτίσουν 
αυτές τις σχέσεις.

Όταν λοιπόν οι αριστεροί μιλάνε για “ανοιχτά κέντρα 
κράτησης, σε επαφή με τον έξω κόσμο”, δεν εννοούν να 
μπαινοβγαίνουν ελεύθερα σε αυτά οι κρατούμενοι μετα-
νάστες (ποιος άλλωστε θα έμπαινε οικειοθελώς σε κέντρο 
κράτησης;). Εννοούν να μπαινοβγαίνουν σε αυτά οι ίδιοι 
οι αριστεροί, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φίλοι 
τους για να κάνουν δουλειές. 

Να λοιπόν μια μορφή του νέου φασισμού με αριστερά, 
νεοναζι-μαφία, μπάτσους και κράτος, που δεν κουβαλάει 
τη σβάστικα. Αυτή τη φορά φοράει το προσωπείο της φι-
λανθρωπίας, ενώ συνεχίζει να στέλνει την εργατική τάξη 
όλο και πιο πολύ στον πάτο.    

Υ.Γ. Σε αυτές τις φιέστες “γιόρτασαν” μαζί οι κρατούμε-
νες και το προσωπικό του στρατοπέδου. Μέχρι και φλου-
ρί κέρδισαν, όπως δήλωσε η οργάνωση, “μια γυναίκα με 
μαντίλα και μια αστυνομικός”. Αξιοσημείωτο που οι «αντι-
ρατσίστριες» φιλάνθρωπες και αριστερές κυρίες χαρα-
κτηρίζουν τις μουσουλμάνες μετανάστριες από κάτι που 
φοράνε, ως κάτι όντα που «φοράνε μαντίλα”. Χώρια που 
στο κόψιμο της πίτας συμμετείχαν και οι δεσμοφύλακες. 
Τελικά, απ΄όπου κι αν την πιάσεις την υπόθεση, βρωμάει!  
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ΕΙΜΑΣΤΕ ANTIFA 
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ 
CHARLIE!

Base: Λοιπόν, για πείτε, τι γυρεύατε στα Πατήσια;
Aut.antifa: Εννοείς τώρα με την αριστερή κυβέρνηση, ε; 
Έπρεπε να σφυρίξουμε τη λήξη του ταξικού πολέμου;
B: Ναι, κάπως έτσι. Πέρα απ’την πλάκα τώρα, για πείτε. Γι-
ατί, όπως και να το κάνουμε, είναι εντυπωσιακή η επιμονή 
σας με αυτές τις διαδηλώσεις.
a.a: Κοίταξε να δεις, εμείς δε γίναμε αντιφασίστες με την 
άνοδο της ΧΑ και ούτε σκοπεύουμε να πάμε σπίτια μας 
επειδή βγήκε ο αγράβατος.
B: Για συνέχισε...
a.a: Αυτή η διαδήλωση, όλες αυτές οι διαδηλώσεις, και, 
εδώ που τα λέμε, όσα κάνουμε και λέμε έχουν και κάποιες 
απαιτήσεις. Χρειάζεται δουλειά ο αντιφασισμός για να μη 
λέει ό,τι λέει η αριστερά και για να κατεβαίνει στο δρόμο 
χωρίς την πολιτική της κάλυψη.
B: Για να είναι δηλαδή αυτό που λέμε «αυτόνομος», πράγ-
μα που σπανίζει στις μέρες μας. Ωραία μέχρι εδώ. Τι «έλε-
γε» λοιπόν αυτή η διαδήλωση;
a.a: Αυτή η διαδήλωση κατέβηκε στο δρόμο για να σπά-
σει τον κρατικό αντιμουσουλμανικό μονόλογο που βάζει 
στο στόχαστρο τους μουσουλμάνους μετανάστες εργά-
τες. Πορευτήκαμε πιασμένοι σε αλυσίδες, με ένα πανό 
που έγραφε «τα αφεντικά λένε μουσουλμάνοι και εννο-
ούν εργάτες» και φωνάζαμε ανάμεσα στα άλλα «δεν εί-
μαστε Charlie – είμαστε εργάτες» και «είμαστε antifa – δεν 
είμαστε Charlie». Δεν ξέρω αν το’πιασες. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ 
CHARLIE!
B: Ναι, το ‘πιασα, δε χρειάζονται φωνές! Και αυτοί που σας 
είδαν σε τι φάση ήταν;
a.a: Ε, ξέρεις τώρα, τα Πατήσια είναι πολωμένη γειτονιά. 
Απ΄τη μια έχει αυτό το υποκείμενο που στοχεύει αυτή η 
κρατική εκστρατεία: τους μουσουλμάνους μετανάστες 
εργάτες. Απ’αυτούς όσοι συναντήσαμε μας είδαν φιλικά, 
μας χαμογελούσαν και σήκωναν γροθιές! 
B: Λέγε ρε!
a.a: Ναι. Απ’την άλλη όμως έχει τους ρατσιστές μικροα-
στούς που είναι έτοιμοι να φάνε την τελευταία κρατική 
μαλακία και να την κάνουν πολιτική τους συνείδηση. Αυτοί 
που λες δε φάνηκε να χαίρονται που μας βλέπουν και καλά 
έκαναν.
B: Καλή φάση λοιπόν και... εύστοχη. Πάντα τέτοια.
a.a: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
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