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Το έντυπο αυτό γράφεται, τυπώνεται και 
μοιράζεται στον δρόμο από τον αντιφασιστι-
κό πυρήνα antifa V. Είμαστε μικροί και μεγά-
λες, με σκατοδουλειές ή άνεργες, μαθήτριες 
και μαθητές που ζουν, περπατάνε, ανασαί-
νουν στους δρόμους και τις πλατείες του 
Βύρωνα και των γύρω περιοχών – και είναι 
αντιφασίστες. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε 
σχέση με το κράτος και δεν το γουστάρουμε, 
μιλάμε για τον εαυτό μας και για όσους εί-
ναι σαν κι εμάς – στη φάτσα, στο ύφος, στην 
τσέπη. Στις σελίδες του έχει την άποψή μας 
για όσα γίνονται εδώ έξω και με τον έναν ή 
τον άλλο τρόπο μάς αφορούν – κάποια άμε-
σα και βίαια, κάποια υπόκωφα και απαρατή-
ρητα. Μας αφορούν γιατί έχουν να κάνουν 
με το πώς ζούμε και πώς δουλεύουμε, πώς 
διασκεδάζουμε, πώς ερωτευόμαστε. Πολλές 
φορές φαίνονται τρομαχτικά γιατί ενώ μας 
απασχολούν όλους, τα σκεφτόμαστε ο καθέ-
νας μόνος του. Ο ρόλος του εντύπου είναι και 
αυτός: να σπάσει τη σιωπή και τον φόβο που 
νιώθουμε για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και 
να μιλήσουμε γι’ αυτά. Αν συμφωνείς με όσα 
διαβάσεις θα χαρούμε να μας το πεις – στείλε 
μας ένα μήνυμα να τα πούμε ή απλά πες μας 
τη γνώμη σου. Αν πάλι δε συμφωνείς, άσ’ το 
σε κάποιο παγκάκι να το βρει κάποιος άλλος. 
Μην το πετάξεις. Το πληρώνουμε από την τσέ-
πη μας, όπως όλα όσα κάνουμε, και δε μας 
αρέσει ο κόπος μας να πηγαίνει στα σκουπίδια. 
Τα λέμε.

antifa V  

για επικοινωνία: antifavyronas@gmail.com

blog: antifav.wordpress.com

editorial Αφισεσ

Αφίσα που κόλλήσαμε 
τον Οκτώβριο



ετά από 8 μήνες που δεξιά και αριστερά 
αφεντικά μας κλείσανε μέσα, μας κόψανε 
τους μισθούς και μας φόρεσαν μάσκες για 

να το βουλώσουμε, πήγαν να ξεπλύνουν το τομάρι 
τους στέλνοντας 30 φασίστες φυλακή. Το ξέπλυ-
μα αυτό γίνεται 10 χρόνια τώρα. Για την αριστερά 
οι φασίστες είναι ένα παρεάκι από ιδεολογικούς 
απόγονους του Χίτλερ. Μόκο για τη σχέση τους με 
τα αφεντικά, τους μπάτσους, με τη μαφία και τους 
νοικοκυραίους που τους ψήφισαν. Η ανάδυση τους 
ταυτόχρονα με τα σχέδια της ΕΛ.ΑΣ το 2012 για τον 
έλεγχο του δημοσίου χώρου σε καιρό κρίσης για 
κάποιους δεν ήταν αρκετή για να αναδείξει τη στε-
νή τους σχέση με την αστυνομία και το κράτος.

Εμείς όμως δε θα ξεχάσουμε τις στιγμές του 
2011 με αριστερούς και φασίστες αγκαλιά στην 
πλατεία Συντάγματος απέναντι στην «κακιά Μέρ-
κελ» και το ΔΝΤ. Ούτε βέβαια ότι την ίδια στιγμή 
που τα βρίσκανε στο να μουτζώνουν τη βουλή, 
οι φασίστες έκαναν πογκρόμ στον Άγιο Παντελε-
ήμονα. Δε ξεχνάμε ότι ο Σύριζα και οι ακροαρι-
στερές παραφυάδες του ήταν που ανέθεσαν τον 

έλεγχο των στρατοπέδων συγκέντρωσης στο 
στρατό ενώ ταυτόχρονα βγάλανε φράγκα από τη 
διαχείριση των μεταναστών μέσα από τις ΜΚΟ.

Φασισμός υπάρχει και χωρίς τη Χρυσή Αυγή. 
Οι φασίστες δεν είναι δέκα καράφλες με αγκυλω-
τούς. Για τα εγκλήματα στην πλάτη των μετανα-
στών και της εργατικής τάξης έχουν συμπράξει 
αριστεροί και δεξιοί και δεν περιμένουμε να μας 
σώσει το κράτος και το δικαστικό του σύστημα. Η 
μάχη με τους φασίστες είναι δική μας και γίνεται 
στο δρόμο, στα γήπεδα, στα πάρκα, με τις καθη-
μερινές μας κόντρες και τους τσαμπουκάδες μας

Έξω από τις δικαστικές αίθουσες στις 7/10 
χτίστηκε ξανά η εθνική ενότητα. Φώφη, Σαμαράς, 
πρωτοβουλίες μπάτσων και ο ΣΥΡΙΖΑ με την ουρά 
του, όλοι μαζί ύψωσαν το «αντιφασιστικό» τους 
ανάστημα απέναντι στη Χρυσή Αυγή και ζητω-
κραύγασαν για τη «νίκη της δημοκρατίας». Εμείς 
δεν στεκόμαστε έξω από τις δικαστικές αίθουσες, 
δε νομιμοποιούμε και δεν ξεπλένουμε κανέναν 
τους, ούτε συμμετέχουμε στο χτίσιμο της εθνικής 
ενότητας που αύριο θα χτυπήσει εμάς. 

 
η πραγματική καμπάνια
 
η πραγματική καμπάνια



πό τον Μάρτη και μετά, στο ρόστερ των 
πρωινάδικων, πλάι στους φοροτεχνι-
κούς, τους αστρολόγους και τους 

συνδικαλιστές μπάτσους, έχει προστεθεί μια νέα 
συνομοταξία ειδικών: οι λοιμωξιολόγοι. Ακούγο-
ντάς τους, μαθαίνουμε πολύ σπουδαία πράγματα. 
Αυτό το φθινόπωρο, π.χ., ένας τέτοιος σοφός 
κύριος μας ενημέρωσε ότι κινδυνεύουμε να πε-
θάνουμε όλες εξαιτίας των «νεαρών ασυμπτω-
ματικών μεταναστών», και ότι το καλύτερο μέτρο 
πρόληψης για έναν τέτοιο «υγειονομικό κίνδυνο» 
δεν είναι άλλο από το παλιό καλό συρματόπλεγμα 
της περίφραξης των στρατοπέδων. Πρόσφατα, 
πάλι από αρμόδια χείλη, πληροφορηθήκαμε ότι 
ο ιδιωτικός τομέας, δηλαδή η μισή οικονομία (!), 
είναι μια «εστία υπερμετάδοσης». Αυτό το επιστη-
μονικό πόρισμα, όλως τυχαίως, βγήκε όταν ήρθε 
ο λογαριασμός της φετινής χασούρας στην εγχώ-
ρια τουριστική βιομηχανία και η καλή κυβέρνησή 
μας ετοιμαζόταν να ξανακλείσει ένα μεγάλο μέ-
ρος της εργατικής τάξης στο σπίτι. 

Μήπως όλα αυτά, τελικά, παραείναι «απλά και 
κατανοητά»; Μήπως είναι κομμένα και ραμμένα 
για αυτό που νομίζουν πως είμαστε, δηλαδή ηλί-
θιες; Χρειάζεται, τάχα, να έχεις πτυχίο ιατρικής 

για να αντιληφθείς τη χρησιμότητα των συρμα-
τοπλεγμάτων σε αυτήν την κοινωνία; Οι ατάκες 
των λιοιμωξιολόγων των πρωινάδικων έρχονται 
σε κραυγαλέα αντίθεση με την καθημερινή μας 
εμπειρία, όπου δεν δεσπόζουν «φονικοί ιοί», αλλά 
μικρά και μεγάλα αφεντικά, μπάτσοι, και ρουφιά-
νοι. Πρέπει να ομολογήσουμε, όμως, ότι πράγ-
ματι είναι αποστάγματα μιας κάποιας «σοφίας». 
Είναι η ίδια σοφία που, τα προηγούμενα χρόνια, 
επιδείκνυαν και άλλοι «ειδικοί» της πρωινής ζώ-
νης, όπως οι οικονομολόγοι, όταν μας έλεγαν ότι 
αυτό που έπεφτε πάνω στα κεφάλια μας δεν ήταν 
η καπιταλιστική κρίση, αλλά μια κρίση χρέους για 
την οποία έφταιγαν τα ντόπια λαμόγια και τα γερά-
κια των διεθνών χρηματιστηρίων. 

Και τότε, όπως και τώρα, έπρεπε να ξεχάσου-
με τον ταξικό πόλεμο που καθημερινά ζούσαμε. 
Και τότε, όπως και τώρα, το ζήτημα δεν ήταν να 
μας πείσουν, αλλά να μείνει ο λόγος των αφεντι-
κών μας χωρίς αντίλογο. Η «σοφία» των ειδικών 
των πρωινάδικων δεν είναι καθόλου της πλάκας: 
ήταν και είναι η ταξική σοφία των αφεντικών, που 
σήμερα ονομάζουν «πανδημία» μια γιγαντιαία 
επιχείρηση υγειονομικής διαχείρισης της καπιτα-
λιστικής κρίσης. 

Συρματοπλέγματα & ιοι 
Στα πρωινα τηλέπαραθυρα



υσκολεύεστε να καταλάβετε για ποιό 
λόγο πρέπει να φοράτε μάσκες; Αναρω-
τιέστε γιατί έχουν βαλθεί λυτοί και δεμέ-

νοι να μας κλείσουνε σπίτια μας;
Κι εμείς το ίδιο – μέχρι που σκεφτήκαμε πως τα 

μέτρα μπορεί να αποβλέπουν στην οικονομία και 
όχι στην υγεία. Κατ’ αρχάς, η παγκόσμια οικονο-
μική κρίση που βλέπουμε γύρω δεν προκλήθηκε 
από τον ιό. Υπήρχε πριν τον ιό, δέκα χρόνια τώρα. 
Τα μέτρα αποσκοπούν στη διαχείρηση της κρίσης 
και τα παρουσιάζουν σαν μέτρα υγειονομικά για 
να το βουλώσουν όσοι τρώμε στη μάπα τις συνέ-
πειές τους. Αυτό που επιδιώκει κάθε κράτος είναι 
να μειώσει την κατανάλωση στο εσωτερικό – γιατί 
λεφτά δεν παίζουν ούτε για ζήτω – και ταυτόχρονα 
να εξάγει όσο περισσότερα μπορεί. Μείωση των 
εισαγωγών, διατήρηση των εξαγωγών λέγεται για 
τους ψαγμένους. Τα παραδείγματα είναι πολλά:

Ο ιός έκανε μία κάμψη το καλοκαίρι και ανα-
ζωπηρώθηκε στο τέλος του. Αυτό γιατί η ελπίδα 
του Χαρδαλιά και των φίλων του να πουλήσουν 
ήλιο και θάλασσα κράτησε μέχρι τον Αύγουστο. 
Όταν κατάλαβαν ότι οι άλλες χώρες αντί για του-
ρίστες θα τους έστελναν φάσκελα, το ξαναγύρι-
σαν στη ‘διασπορά του ιού’.

Οι συναλλαγές στις τράπεζες ψηφιοποιούνται. 

Αντί για χρήμα στο χέρι, παίρνεις νούμερα στο 
κινητό σου μέσω app. Αυτό γιατί οι τράπεζες 
δεν έχουν χρήμα να δώσουν. Ψηφιοποιώντας 
τις συναλλαγές τα λεφτά μας μένουν μέσα στις 
τράπεζες. Ουσιαστικά τις δανείζουμε, καθυστε-
ρώντας το – αναπόφευκτο – σκάσιμό τους.

Τα μαγαζιά κλείνουν στις δώδεκα. Αλλά αφού 
δεν υπάρχει σάλιο, ποιος θα ξόδευε στα μαγαζιά; 
Κανείς. Οπότε τα κλείνουν και τα αφεντικά στέλ-
νουν τους υπαλλήλους σπίτια τους να ζήσουν με 
επιδόματα, μετακυλώντας τη ζημιά σ’ αυτούς. 
Και βλέπουμε...

Μπάτσοι και αφεντικά μας υποχρεώνουν να 
φοράμε μάσκες στα λεωφορεία, στη λαϊκή, 
στη δουλειά, στα σχολεία. Γιατί όλοι εμείς που 
κάνουμε τα παραπάνω είμαστε εργατική τάξη. 
Εμείς τρώμε τα μέτρα στη μάπα και πρέπει να το 
βουλώσουμε και να πάμε σπίτια μας.

Για το κράτος και τους ρουφιάνους του είναι κα-
λύτερο να έχει χούντα με κορωνοϊό παρά χωρίς. 
Για κείνους είναι σημαντικό να μη μιλάμε μεταξύ 
μας, να φοβόμαστε τον διπλανό μας. Ας μην τους 
κάνουμε τη χάρη. Οι πλατείες είναι το σπίτι μας. 
Εκεί βρισκόμαστε, εκεί μιλάμε, εκεί καταλαβαί-
νουμε και στηρίζουμε ο ένας την άλλη. Μάσκες δε 
φοράμε – σπίτι δε γυρνάμε.

υγέια ή οιΚονομια; 
Άσσος ημίχρονο δύο τελικό



Ωραία, ξεκινάει η χρονιά και λένε «μάσκα υπο-
χρεωτική», γιατί «κινδυνεύουν οι γιαγιάδες».

Και καπάκια φυσικά, λένε ότι όποιος δε γουστά-
ρει μάσκα είναι «ανορθολογικός» και «οπαδός 
του Τραμπ» και τρέχα γύρευε.

Εν τω μεταξύ, κουβέντα οι βασιλιάδες του «ορ-
θολογισμού» για τη μάσκα ως αυτό που είναι: 
αλλαγή προσώπου, μεταμφίεση κατ’ εντολή 
του κράτους – με λίγα λόγια μια στολή!

Αλλά οι στολές δεν φοριούνται για πλάκα αδέρ-
φια! Ας πούμε η αστυνομία κι ο στρατός φο-
ράνε στολές και γουστάρουνε – οι φυλακισμέ-
νοι φοράνε άλλες στολές με το ζόρι. Κανείς 
απ’ αυτούς δεν το κάνει για πλάκα. Οι στολές 
έχουν στόχο να φαινόμαστε όλοι ίδιοι για να 
γινόμαστε όλοι ίδιοι. Οι στολές έχουν στόχο να 
πειθαρχούν αυτόν που τις φοράει και να πει-
θαρχούν κι αυτόν που τις κοιτάει. Οι στολές 
κάνουν λιγάκι πιο εύκολο να κάνεις ό,τι σου 
λένε. Οι στολές κάνουν λιγάκι πιο δύσκολο να 
ανοίξεις το στόμα σου. Οι στολές εγκαθιστούν 
την ιεραρχία ως εμφάνιση, συνεπώς ως φυσι-
κό γεγονός.

Ε, το νόημα της μάσκας ως στολή, βρείτε το μό-

νες σας – αν και φανταζόμαστε ότι θα το ‘χετε 
καταλάβει ήδη στο πετσί σας.

Και όσο το ψάχνετε, σκεφτείτε και την άλλη φο-
βερή σύμπτωση: ότι μαζί με την υποχρεωτική 
μάσκα, βγήκε κι ο καλόψυχος πρωθυπουρ-
γός μας, για να πει «υποχρεωτική στράτευση 
στα 18». Δηλαδή ότι θα μας πάνε από στολή σε 
στολή, από υποταγή σε υποταγή, κι από ξεφτί-
λα σε ξεφτίλα, από τα 6 μέχρι τα 20!

Και από πάνω έχεις όλες τις ποικιλίες της ξεφτιλι-
σμένης αριστεράς να λένε ότι, ενώ το κράτος 
προσπαθεί να μας φορέσει τις μάσκες με το 
ζόρι, εμείς πρέπει να ζητάμε «15 μαθητές ανά 
τάξη» – δηλαδή… περισσότερους καθηγητές!

Το επόμενο είναι, εκεί που το κράτος μάς λέει 
«υποχρεωτική στράτευση στα 18», να μας βά-
λουν οι αριστεροί να ζητήσουμε… περισσότε-
ρους λοχίες!

Δέν θέλουμέ ΣτολέΣ
ουτέ ιατριΚέΣ, 
ουτέ ΣτρατιωτιΚέΣ!

Ε, ξέρετε τι;

Είμαστε πολλοί που δεν θέλουμε στολές!

Ούτε ιατρικές, ούτε στρατιωτικές!



H αφίσα που κόλληθηκε στις γειτονιές της Αθήνας τον Οκτώβριο 



Δύο μήνες πριν, στις αρχές του Σεπτέμβρη, 
το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Μόρια 
κάηκε ολοσχερώς. Κατευθείαν πολιτικοί 

και δημοσιογράφοι φρόντισαν να μας πουν πόσο 
συγκλονίστηκαν, μετά έτρεξαν να βρούνε τους 
ενόχους στο πρόσωπο κάτι ανήλικων μεταναστών.

Οι συζητήσεις αναλώθηκαν στα εξής: Ευθύ-
νονται για το κάψιμο πέντε 17χρονοι; Πρέπει να 
τιμωρηθούν και πώς; Με θολά βίντεο και μαρτυ-
ρίες δεσμοφυλάκων προσπαθούν να μας πουν 
πως οι αυτουργοί έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύ-
νη. Όποιος όμως έχει το μυαλό του στη θέση του 
γνωρίζει πως η χάραξη μεταναστευτική πολιτικής 
– γιατί περί αυτού πρόκειται – είναι θέμα πολύ-
πλοκο και δεν εξαρτάται από συμπτώσεις και αυ-
θορμητισμούς. Το τι έγινε στη Μόρια εκείνες τις 
μέρες δε θα το μάθουμε από τους δημοσιογρά-
φους και τους υπόλοιπους ρουφιάνους, και μπο-
ρεί να μην το μάθουμε ποτέ. Αυτό που ξέρουμε 
όμως με βεβαιότητα είναι ότι κάθε φορά που το 
ελληνικό κράτος πηγαίνει στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων με την Ε.Ε. με επίδικο τα κονδύ-
λια για τη διαχείριση της μετανάστευσης, κάπως 
εμφανίζεται μια “ανθρωπιστική κρίση”.

Πριν τέσσερα χρόνια το ελληνικό κράτος είχε 
φτιάξει στην Ειδομένη, στα σύνορα με τη Β. Μα-
κεδονία, μια παρόμοια “έκτακτη ανάγκη”, απει-
λώντας πως αν δεν πάρει κονδύλια θα “ανοίξει 
τα σύνορα και θα αφήσει τους μετανάστες να 
περάσουν”. Μόλις πέρσι, ξανά κατά τη διάρκεια 
διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε., είχε στήσει ένα 
παρόμοιο σόου στον Έβρο.  Και στις δύο περι-
πτώσεις δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τις “προ-
σφυγικές κρίσεις” - που το ίδιο κατασκεύασε - για 
να ζητήσει περισσότερα λεφτά.   

Σα να μην έφταναν τα παραπάνω, οι μετανά-
στες στη Μόρια είχαν να αντιμετωπίσουν και την 
“υγειονομική κρίση” και τα μέτρα που μας έχουν 
φορτώσει πρόσφατα, μέτρα που για τους έγκλει-
στους εκεί ήταν πολύ πιο βάρβαρα. Για παράδειγ-
μα, μετά τον εμπρησμό μπατσίνες από την Αθήνα 
με στολές για πυρηνική καταστροφή ανέλαβαν 
να τους πείσουν να πάνε στο καινούριο στρατό-
πεδο στο Καρά Τεπέ. Το μήνυμα της στολής είναι 
ξεκάθαρο – οι μετανάστες είναι “ευπαθής ομάδα” 
άρα και “υγειονομική βόμβα” – όπως τους απο-
καλούσαν και παλιότερα. Είναι οι μετανάστες λοι-
πόν που πρέπει να ελέγξουν, να πειθαρχήσουν, 

μια σύντομη ματιά στην Μόρια



να επιτηρήσουν ακόμα πιο εντατικά μπάτσοι και 
γιατροί “για το καλό όλων”. 

Η διαχείριση των μεταναστών όλα αυτά τα 
χρόνια δε γίνεται με όρους “φιλαθρωπίας”. Γίνε-
ται με όρους αστυνομοστρατιωτικούς. Με μπά-
τσους και δεσμοφύλακες, αλλά και μκο, οι οποίες 
δίνουν τον απαιτούμενο ανθρωπιστικό τόνο και 
φροντίζουν να κατευνάζουν τις εντάσεις εντός 
των στρατοπέδων.

Όσο και να συζητάνε όλοι για τις ποινικές ευ-
θύνες του εμπρησμού, ξέρουμε ότι αυτές έχουν 
ελάχιστη σημασία. Η Μόρια ήταν ένα στρατόπεδο 
συγκέντρωσης για φυλακισμένους μετανάστες 
που χτίστηκε από αριστερούς και δεξιούς μαζί. 
Το κάψιμό της δεν σημαίνει αλλαγή ή βελτίωση 
του τρόπου διαχείρισης των μεταναστών. Αντι-
θέτως όλα δείχνουν ότι, με τα “υγειονομικά”/πει-
θαρχικά μέτρα ο εγκλεισμός τους θα γίνει ακόμη 
σκληρότερος. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης πα-
ραμένουν βάρβαρα είτε οι φύλακες φοράνε χακί 
στολές είτε ιατρικές μπλούζες και ο ψεύτικος αν-
θρωπισμός των αριστερών απλώς βοηθάει στην 
συνέχεια του εγκλεισμού τους.  

Οι «προστάτιδες της υγείας» δείχνουν 
το δρόμο για τα συρματοπλέγματα. Για το 
καλό το δικό τους, όπως πάντα...



στους
 τοίχους
στους
 τοίχους



στις πλατείες

Αν στις 16 Ιουλίου το απόγευμα τριγυρ-
νούσες στον Βύρωνα θα αντίκριζες ένα 
θέαμα απαράμιλλης ομορφιάς. Αντιφασίστες 
και αντιφασίστριες στο φυσικό τους περι-
βάλλον: Την πλατεία! 

Την μέρα εκείνη μαζί με τους συντρό-
φους από το Autonome Antifa διοργα-
νώσαμε μια μικροφωνική στην πλατεία 
ταπητουργείου. Είναι μια πλατεία που 
αράζουν κι άλλες φιγούρες σαν και εμάς 
έτσι καλέσαμε συντρόφους από άλλες 
γειτονιές, στήσαμε τα έντυπά μας, τα βι-
βλία μας, βάλαμε τις μουσικές μας, ενώ 
τα μικρόφωνα ήταν ανοιχτά για όποιον 
ήθελε να χώσει. 

Με την μετριοφροσύνη που μας δι-
ακρίνει θα πούμε ότι έγινε χαμός. Όχι 
μόνο τα αγόρια και κορίτσια της γειτο-
νιάς ήρθαν με το μπυράκι τους, αλλά 
πήραν το μικρόφωνο, μίλησαν μεταξύ 
τους, βάψανε τα πεζούλια της πλατεί-
ας, στραβοκοίταξαν μαυροφορεμένους 
μικροαστούς και διατυμπάνισαν ότι οι 
δημόσιοι χώροι ανήκουν σε εμάς και 
δεν θα τους δώσουμε εύκολα. Κυρίως 

όμως συναντήθηκαν, είδαν ότι υπάρχουν 
κι άλλοι σαν κι αυτούς, ότι ο πόλεμος ενά-
ντια στον φόβο είναι συλλογική υπόθεση. 

Πέρασαν και οι μπάτσοι αλλά δεν έκα-
τσαν πολύ, τους έκοψε η τυρόπιτα με το 
milko ή εμείς που είμαστε αχώνευτοι. 
Διότι η πλατεία είναι το σπίτι μας. Είναι 
ο τόπος που πηγαίνουμε για να την πα-
λέψουμε μετά από μια ακόμα μέρα στην 
δουλειά. Είναι ένα μέρος μακριά από την 
κρατική αφήγηση, ένα μέρος που εργάτες 
συζητούν και ονειρεύονται. Και οι μπάτσοι 
το ξέρουν αυτό και δεν γουστάρουν μία. 

Εκείνη την Πέμπτη του Ιούλη και κάθε 
μέρα «Μένουμε πλατεία ρε ρουφιάνοι!» 



διαδήλωσή:
 «Αυτό που ζούμε 

είναι ταξικός πόλεμος» 
Βύρωνας, 3 Οκτωβρίου, 2020


