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Το έντυπο αυτό γράφεται, τυπώνεται και 
μοιράζεται στον δρόμο από τον αντιφασιστι-
κο 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: antifavyronas@gmail.com

editorial ΑΦΙΣΕΣ

Αφίσα που κολλήσαμε τον 
Ιανουάριο.

Αφίσα που κολλήσαμε τον 
Φεβρουάριο.
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Κάθε μέρα ο πόλεμος εναντίον μας γίνεται 
εντονότερος. Οι μέρες μας τίγκαραν στις 
απαγορεύσεις, τα λεφτά δεν φτάνουν ούτε 

για ζήτω και τα βράδια τρώμε κυνήγι από τους 
μπάτσους στις καβάτζες και τις πλατείες μας. Η ερ-
γατική τάξη μετά από έναν χρόνο απαγορεύσεων 
έχει να αφηγηθεί άπειρες ιστορίες, πράγμα που 
επιβεβαιώνει η παρακάτω συζήτηση του antifa V 
με κάποιον που δεν ψήθηκε να κλειστεί σπίτι.
(a.V) -Τι έγινε πάλι ρε αδερφέ;
-Τι να γίνει, πάλι μας κυνήγησαν στην Αγία.
-Το έφαγες;
-Όχι εγώ, έπιασαν όμως τρεις δικούς μας.
-Και εσύ πως την γλίτωσες ρε;
-Τι να σου πω...μας μάζεψαν μετά από λίγη ώρα 
με έναν φίλο αλλά αρχίσαμε τις ιστορίες και φαί-
νεται ότι μας λυπήθηκαν.
-Τι ιστορίες δηλαδή;
-Ε ξέρεις τώρα, φτωχή οικογένεια, τσακωμοί στο 
σπίτι, ανεργία. Περιγραφή της καθημερινότητας 
δηλαδή αλλά οι μπάτσοι έκαναν λες και μιλούσε 
ο Καΐλας.
-Και τι θες να πεις τωρα; Ότι ήταν καλοί και σας 
λυπήθηκαν.
-Όχι βέβαια. Μάλλον έχουν εντολές να ξεφτιλί-
ζουν την εργατική τάξη και μετά να το παίζουν 
φιλεύσπλαχνοι. Μαστίγιο και καρότο. Πρώτα τρα-

μπούκα στο περιπολικό και μετά «Αχ συγγνώμη 
παιδί μου, δεν ήξερα ότι είσαι φτωχό.» Λες και οι 
πλατείες μετά την απαγόρευση είναι τίγκα στους 
λεφτάδες.
-Ε ξέρεις τώρα πως είναι. Δεν μπορούν να φαντα-
στούν ότι η εργατική τάξη μπορεί να είναι περή-
φανη και προσπαθούν να μας μειώσουν με κάθε 
τρόπο. 
- Άστα να πάνε ρε φίλε, όπως έκαναν με τους άλ-
λους στο Περιστέρι.
-Βγήκαν όλοι στα κανάλια να τους κανιβαλίσουν. 
Αριστεροί και δεξιοί έβριζαν από το πρωί μέχρι το 
βράδυ τους πιτσιρικάδες ενώ αυτό που λέγανε 
στην πραγματικότητα ήταν «Σκάστε αλλιώς θα την 
πατήσετε σαν τους Περιστερίωτες.»
-Πάντως θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς στην 
θέση τους.
-Μα αυτό ήθελαν να μας πούνε και τα μέσα. Μην 
βλέπεις τους πιτσιρικάδες σαν πρόσωπα αλλά 
σαν κοινωνικά υποκείμενα. Δεν πολεμάνε τους 
απείθαρχους νέους αλλά την ίδια μας την τάξη 
και τους τρόπους που αυτή επιβιώνει. Μάσκες 
στα μούτρα για να μην μιλάμε, μπάτσοι στα πάρκα 
για να μην βρισκόμαστε, κομμένοι μισθοί για να 
μην την παλεύουμε. Μάλλον και αυτοί αγχώνο-
νται μην έρθουν στην θέση του σταθμάρχη αργά 
η γρήγορα, και καλά κάνουν δηλαδή. 
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Σχέδιο πρώτο: Επίταξη των ιδιωτικών κλινι-
κών

Να «επιτάξουμε» λέει τις ιδιωτικές κλινικές για-
τί τα «δημόσια νοσοκομεία» πλημμυρίζουν από 
«κρούσματα» και δεν φτάνουν τα κρεβάτια. Πολύ 
ωραία. Και πώς θα πληρώνονται οι εργαζόμε-
νοι αυτών των «επιταγμένων» ιδιωτικών κλι-
νικών; Πώς θα πληρώνονται τα φάρμακα; Πώς, 
τελικά, θα πληρώνονται τα αφεντικά αυτών των 
«επιταγμένων» ιδιωτικών κλινικών; Η απάντη-
ση είναι, νομίζουμε, προφανής: θα πληρώνει το 
κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία! Το «αριστερό» 
σχέδιο «επίταξης των ιδιωτικών κλινικών» είναι 
στην πραγματικότητα σχέδιο χρηματοδότησης 
των ιδιωτικών κλινικών με τα λεφτά μας. Αλλά ο 
Σύριζα και οι φίλοι του το πλασάρουν σαν σχέδιο 
εναντίον του «μεγάλου κεφαλαίου». Αν σας φαί-
νεται απίθανο, ψάξτε να βρείτε κλινικάρχη που 

ΠΡΩΤΑ 
ΕΠΙΤΑΣΟΥΜΕ 

ΤΙΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ!

ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ 

ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 
ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟ 

ΧΡΗΜΑ!

Το έχετε πάρει χαμπάρι ότι οι 
«αριστεροί», μετά που μας 
κλείσανε μέσα παρέα με τους 

«δεξιούς», αραδιάζουν τα «αντικα-
πιταλιστικά» σχέδια το ένα μετά το 
άλλο; Εντάξει, θα πει κανείς, κάπως 
θα έπρεπε να ξεπλυθούν από τη 
μπατσίλα. Αλλά μακάρι να ήταν μόνο 
αυτό! Στην πραγματικότητα, όλα τα 
«αντικαπιταλιστικά» σχέδια της ελ-
ληνικής «αριστεράς» αφορούν τη 
στήριξη των ντόπιων αφεντικών. 
Ορίστε δύο παραδείγματα:
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διαμαρτύρεται μπροστά σε τούτα τα σχέδια κομ-
μουνιστικής επίταξης της επιχείρησής του. Θα μας 
πείτε: είναι κι οι κλινικάρχες υπεύθυνοι Έλληνες 
και κάνουν υπομονή... πράγματι, αυτό μας είχε 
διαφύγει.

Σχέδιο δεύτερο: Η μάχη για τις πατέντες
Το ελληνικό κράτος, λέει, θα πρέπει να «πάρει 
τις πατέντες των εμβολίων» από τις «πολυεθνι-
κές» και να τις «δώσει στον λαό». Εξαίρετα! αυτό 
μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: η να πληρώσει 
το κράτος «τις πατέντες» με τα λεφτάκια μας, ή 
το κράτος να βουτήξει «τις πατέντες» και μετά 
να τις φυλάει με τα όπλα. Ας πούμε ότι γίνεται το 
πρώτο. Ποιος όμως θα κατασκευάζει τα ελληνικά 
εμβόλια, μετά που το ελληνικό κράτος αγοράσει 
«τις πατέντες» με τα λεφτά του λαού; Ευτυχώς, η 
Ελλάδα διαθέτει μια υπέροχη ντόπια φαρμακοβι-
ομηχανία, με υπέροχα ντόπια αφεντικά. Το κακό 
είναι ότι αυτοί δεν δουλεύουν για την ψυχή της 
μάνας τους. Οπότε; Οπότε, πρώτα θα αγοράσουμε 
«την πατέντα» για πάρτη τους και μετά θα τους 
πληρώνουμε και για να φτιάχνουν τα εμβόλια! 
Οι αριστεροί μιλούν για ηρωική κλοπή (ή αγορά) 
«της πατέντας» και εννοούν χρηματοδότηση της 
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας με κρατικό χρή-
μα! Τι νομίσατε; τσάμπα γεμίζουν οι φαρμακοβιο-

μηχανίες με διαφημίσεις τους αριστερούς ραδιο-
σταθμούς του είδους «Κόκκινο FM»;

Πολλά τέτοια «κομμουνιστικά» σχέδια αραδιά-
ζονται ένα χρόνο τώρα. Το νόημα είναι πάντα το 
ίδιο: «αντικαπιταλιστική πάλη» που στην πραγμα-
τικότητα είναι συγκαλυμμένη κρατική επιχορή-
γηση των Ελλήνων καπιταλιστών. Είναι γι’ αυτό 
που ο κακός δεξιός Κούλης στην πραγματικότητα 
βλέπει όλα αυτά τα σχέδια με πολύ θετικό τρόπο. 
Πράγματι, καθώς γράφονται αυτές οι γραμμές, η 
«επίταξη των ιδιωτικών κλινικών» ωριμάζει ως 
ιδέα και μετατρέπεται σε κρατική πολιτική. Ακού-
σατε τους κλινικάρχες να διαμαρτύρονται;

Παριστάνοντας ότι σκοτώνονται, τα «δύο μεγάλα 
κόμματα» συσκοτίζουν την πραγματική κατάστα-
ση και φορτώνουν την υποστήριξη των ντόπιων 
καπιταλιστών στην καμπούρα μας. Ε, ναι. Αυτό 
ακριβώς. Το λένε «δικομματισμό» και είναι μεγά-
λη εφεύρεση. 
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ΧΟΎΝΤΑ’S 

GREATEST 

HITS

Αν είστε σαν κι εμάς που εδώ 
κι έναν χρόνο προσπαθούν 
να βγάλουν άκρη με το τι 
σκατά συμβαίνει γύρω μας 
θα έχετε παρατηρήσει ότι αν 
ανακατεύεσαι με τις ειδήσεις 
ανακατεύεσαι. Πλέον δεν 
προσπαθούν καν να πουν 
κάτι λογικοφανές. Οπότε 
μαζέψαμε κάτι χιτάκια αυτού 
του παραλογισμού και σας τα 
παρουσιάζουμε. 

Εντωμεταξύ από την γρίπη δεν γλύτωσε 
ούτε ένα παγωτό στην Κίνα καθώς κόλλη-
σε κορονοιό. Το παγωτό είναι καλά, παρόλο 
που λιώνει στον πυρετό.

Και πάει και χιονίζει το καταχείμωνο. 
“Μήδεια”: κακοκαιρία με το όνομα. Οι 
ειδικοί ανησυχούν γιατί με τα χιόνια ο 
κόσμος θα κάτσει σπίτι και θα αυξηθεί το 
ιικό φορτίο. Αυτό μας μπερδεύει καθώς 
μέχρι τώρα μας έλεγαν «μένουμε σπίτι». 
Δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση. Οι 
άνθρωποι είναι αναποφασίστες. 

Νέα πρωτοποριακή ιδέα προστασίας 
του αεραγωγού μας: η χρήση διπλής 
μάσκας. Απορούμε με πιο κριτήριο 
δεν μας προτρέπουν να χρησιμοποι-
ήσουμε τα πολύ πιο αποτελεσματικά 
κατά την γνώμη μας, γυάλα χρυσό-
ψαρων, κουτί εκτροφής χάμστερ ή, 
κάτι που διαθέτει κάθε “ελληνικό νοι-
κοκυριό”, πλαστική σακούλα σούπερ 
μάρκετ με τρύπες στα μάτια.

μπορεί να σας φαίνεται ρουφιάνος αλλά 

τουλάχιστον είναι ένας υγιής ρουφιάνος
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Μπορεί να μείναμε άνεργοι και να μην 
έχουμε λεφτά να βγάλουμε το μήνα, 
μπορεί όταν βγαίνουμε να δούμε κά-
ναν άνθρωπο για να ξελαμπικάρουμε 
λιγάκι να μας κυνηγάνε  ή να μας την 
πέφτουνε - αναλόγως φύλου- κάθε 
είδους μπάτσοι σε πάρκα, πλατείες 
και δρόμους. Αλλά η μεγάλη, συλλο-
γική, ΑCAB κ.λ.π. μάχη θα δοθεί στα 
κλειστά πανεπιστήμια!

Που όμως είχε κόσμο?

Μεγάλη συγκέντρωση μπάτσων πα-
ρατηρήθηκε στην πλατεία Tαπητουρ-
γείου όπου, 2 περιπολικά και 4 μηχα-
νές, πήγαν να κατεβάσουν πανό του 
antifa v. Οι αποστάσεις και τα μέτρα 
δεν τηρήθηκαν. Θέλουμε να συστή-
σουμε στα όργανα της τάξης ψυχραι-
μία, δεν είναι η δουλειά το πάν, πάνω 

από όλα η υγεία μας!

Η κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση κυ-
κλοφορίας στις 6 κάθε ΣΚ και οι αρι-
στεροί, που ένα χρόνο τώρα μας λένε 
να κάτσουμε μέσα για τις γιαγιάδες μας, 
ήταν έξαλλοι. «Πως γίνεται να χώνετε 
στο σπίτι τον κόσμο από τις 6! Εμείς 
είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, έχουμε 
μάθει να βγαίνουμε μέχρι τις 9». 

Στα τοπικά νέα ο Δήμος Βύρωνα απο-
φάσισε να δείξει το κοινωνικό του 
πρόσωπο και να προσφέρει free μπα-
τονέτα στις μύτες των πολιτών. Rapid 
test στην Καραολή και Δημητρίου μια 
Παρασκευή στις 29 Ιανουραρίου. Ο 
κόσμος βέβαια δεν φάνηκε να εκτιμά 
τις προσπάθειες της τοπικής αυτοδι-
οίκησης και εξαφανίστηκε από το ση-
μείο. Ανεπιβεβαίωτες φήμες φέρουν 
τον δήμαρχο να κυνηγάει δημότες 
φωνάζοντας «στάσου Μύγδαλα». 

αποκλειστικές εικόνες από την Καραολή και 
Δημητρίου την ώρα των rapid test
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Στην φοβερή χώρα που ζούμε οι 
μετεωρολόγοι δίνουν ονόματα 
στο κάθε ψιλόβροχο που πέφτει. 

Κακοκαιρία Μήδεια, βροχή Κλέαρχος, 
ισχυρός άνεμος Σύσσιφος – από ονόμα-
τα πάμε καλά. Επίσης, η αντιμετώπιση 
αυτών των καιρικών φαινομένων εί-
ναι η ίδια με του κωρονοϊού: Μένουμε 
σπίτι (για το καλό μας) και οι μπάτσοι 
κλείνουν δρόμους και πάρκα. Άραγε το 
βάφτισμα της κάθε ψιχάλας σχετίζεται 
με τους μπάτσους στον δρόμο και αν ναι 
πώς;

Το 2003 εκπονήθηκε το σχέδιο Ξενο-
κράτης. Δύο χρόνια μετά την πτώση 
των δίδυμων πύργων στην αμερική, 
δύο χρόνια μετά την εισβολή στο Αφγα-
νιστάν, το ελληνικό κράτος ανακοίνω-
νε σχέδιο για αντιμετώπιση “εκτάκτων 
αναγκών”.

Αν ρίξουμε μια ματιά στα συμβάντα 
αυτά, (εικ.1) θα παρατηρήσουμε ότι 
λίγα κοινά έχουν. Άλλο ας πούμε η 
έντονη βροχόπτωση, άλλο η ηφαιστει-
ακή δράση, ο καύσωνας ή τα κατολισθι-
τικά φαινόμενα. Επίσης -φανταζόμαστε 

ΈΚΤΑΚΤΗ 
ΑΝΑΓΚΗ ΄Η 
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ;
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εμείς- άλλοι “ειδικοί” θα ασχοληθούν με 
τον καύσωνα και άλλοι με την επιδημία 
ή το πυρηνικό ατύχημα. Σωστά; Όχι σύμ-
φωνα με τον καθηγητή που εκπόνησε το 
σχέδιο, τον Ευθύμη Λέκκα! “Το σχέδιο 
σκοπό έχει τη διατήρηση τόσο της δη-
μόσιας ασφάλειας, όσο και της δημόσιας 
τάξης [...] η εκκένωση περιοχών είναι ο 
καλύτερος τρόπος για την εξασφάλιση της 
ασφάλειας”.

Το σχέδιο λοιπόν είναι απλό: βροχή; -εκ-
κένωση! Πανδημία; -εκκένωση! Παγετός/
χαλαζόπτωση; -εκκένωση! Όλες οι “έκτα-
κτες ανάγκες” ξαφνικά αποκτούν έναν 
κοινό παρονομαστή, αντιμετωπίζονται με 
έναν κοινό τρόπο: την εκκένωση και τους 
μπάτσους.

Κάπου εδώ είναι που σκέφτηκαν οι μπά-
τσοι και οι ειδικοί: “Τί ωραία που θα ήταν 
αν η έκτακτη ανάγκη γινόταν, αντί για μία 
παρένθεση, κανονικότητα!” Και έτσι έκα-
ναν. Ένα καλό παράδειγμα είναι οι μετεω-
ρολόγοι μας. Η βροχή έπαψε να είναι βρο-
χή, είναι η “κακοκαιρία Άρτεμις”. Ο  αέρας 
είναι το “έκτακτο καιρικό φαινόμενο Ευ-
ριπίδης”, και κάναμε άλλο ένα βήμα στο 
να γίνει η έκτακτη ανάγκη συνήθειά μας... 

Κάπως έτσι οι βροχές απέκτησαν όνομα, 
έγιναν άκρως σοβαρές και επικίνδυνες, λό-
γος για να κάτσουμε όλοι (ξανά) σπίτια μας. 
Αν δε θέλουμε με το καλό, οι μπάτσοι κλεί-
νουν δρόμους και πάρκα “για να μη χαθούν 
ανθρώπινες ζωές”. Όπως πρόσφατα με την 
“κακοκαιρία Μύδεια” και τα πάρκα του Βύ-
ρωνα, που τους έβαλαν οι μπάτσοι λουκέτο 
με την πρόφαση ότι ο χιονιάς κατέστησε τα 
δέντρα επικίνδυνα.

Η εισβολή των “ειδικών” στη ζωή μας δεν 
περιλαμβάνει μόνο τους γιατρούς και τις 
πανδημίες. Ειδικοί για την πανδημία, ειδι-
κοί για την κακοκαιρία, ειδικοί για την οι-
κονομία. Οι “αντικειμενικοί ειδικοί επιστή-
μονες” σε κάθε τομέα έχουν βαλθεί να μας 
ξεμάθουν όσα ξέραμε, και όχι μόνο: έχουν 
βαλθεί να μας μάθουν πως η λύση σε όλα 
μας τα προβλήματα, το ένα κοινό φάρμακο 
για όλα, είναι ο εγκλεισμός και οι μπάτσοι. 
Θα τους αφήσουμε;  

Πίνακας από το σχέδιο 
Ξενοκράτης για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών.
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Ε να χρόνο πριν, τον Μάρτη του 2020, 
όταν ξεκινούσε η φάση με τον «φο-
νικό ιό», στις φυλακές της Ιταλίας, 

της χώρας που λάνσαρε πρώτη, επί ευ-
ρωπαϊκού εδάφους, το μοντέλο «κάνουμε 
μια ωραία χούντα στο όνομα του πολέ-
μου ενάντια σε έναν ιό», οι κρατούμενοι 
εξεγέρθηκαν. Ο λόγος ήταν ότι το ιταλικό 
κράτος αποφάσισε να ασχοληθεί με την 
προστασία της υγείας των έγκλειστων στις 
φυλακές απαγορεύοντας, μεταξύ άλλων, τα 
επισκεπτήρια. Όταν, μετά από ένα διήμερο 
ταραχών, αποκαταστάθηκε η τάξη, ο απο-
λογισμός ήταν 12 φυλακισμένοι νεκροί. 
Αυτό πέρασε τότε βιαστικά από τις οθόνες 
μας πλάι στην εικόνα με τα στρατιωτικά κα-
μιόνια που κουβαλούσαν φέρετρα νεκρών 
ηλικιωμένων στο Μπέργκαμο. Το μήνυμα, 
όμως, που κατά βάθος εκπεμπόταν, και 
από τις δυο αυτές ειδήσεις, ήταν πολύ σα-
φές: τα καλά μας κράτη θα μας σώσουν με 
ισχυρές δόσεις καταστολής, με την αστυνο-
μία και τον στρατό τους, και, άμα χρειαστεί, 
θα σκοτώσουν, χωρίς να δώσουν καν λο-
γαριασμό για το τι και το πώς, και μερικούς 
απ’ όσους αρνούνται να δεχτούν αδιαμαρ-
τύρητα τις κρατικές φροντίδες.

Το ελληνικό κράτος, όπως ξέρουμε πολύ 
καλά πια, ακολούθησε, και μάλιστα με ιδι-

αίτερο ζήλο, το ιταλικό παράδειγμα. Στις 
εγχώριες φυλακές, ακόμα και σήμερα τα 
επισκεπτήρια απαγορεύονται, όπως και η 
αλληλογραφία και η παραλαβή δεμάτων, 
προφανώς γιατί το «ιικό φορτίο», όπως 
μας έλεγαν νυχθημερόν πέρυσι τον Μάρτη,  
κάθεται πάνω στα τρόφιμα ή τα ρούχα που 
στέλνουν οι συγγενείς των κρατουμένων 
για ώρες, άσε που δεν ξέρει κανείς πόσα 
λοιμώδη χέρια έχουν πιάσει τις συσκευα-
σίες. Έχουν, επίσης, ανασταλεί οι τακτικές 
άδειες στους κρατούμενους. Το «μένου-
με σπίτι», στις ελληνικές φυλακές, μετα-
φράστηκε στη μετατροπή των φυλακών 
σε χώρους ακραίας απομόνωσης από τον 
εξωτερικό κόσμο, όπου για να θυμηθείς ότι 
είσαι ανθρώπινο ον και να κάνεις πράγμα-
τα που μέχρι πέρυσι έμοιαζαν αυτονόητα 
πρέπει, τελικά, να καταφύγεις, καταβάλλο-
ντας το απαραίτητο, κάθε φορά, αντίτιμο, 
στα στραβά μάτια των δεσμοφυλάκων και 
του συμπλέγματος κράτους και μαφίας που 
ελέγχει τους δεσμοφύλακες. 

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στις νέες 
φυλακές που τα τελευταία χρόνια έχει στή-
σει το ελληνικό κράτος και τις ονομάζει 
«Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης» για 
τις εργάτριες χωρίς χαρτιά. Και σε αυτήν 
την περίπτωση, από το καλοκαίρι που πέ-

ένα ακόμα κίνημα «φροντίδας» που έχει περάσει, 
δυστυχώς, κάπως απαρατήρητο
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ρασε, επιβλήθηκε γενική απαγόρευση εξόδου. 
Οι έγκλειστοι σε αυτά τα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης, αν θελήσουν να προμηθευτούν τρό-
φιμα ή ρούχα από ένα κοντινό αστικό κέντρο, 
πρέπει να ορίσουν έναν «εκπρόσωπο» στον 
οποίο μπορεί να επιτραπεί η έξοδος, από τις 7 
το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Η καθημερινή 
ζωή τους, όμως, πια ορίζεται πλήρως από την 
περίφραξη με τα συρματοπλέγματα. Σύμφωνα 
με διάφορες φήμες που κυκλοφορούν, υπάρ-
χει και η δυνατότητα, για την οποία κανονίζουν 
οι μπάτσοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί του 
στρατοπέδου, να επισκέπτεται κανείς ένα πα-
ρακείμενο χωράφι για να δουλεύει στη ζούλα 
μαύρα για ένα καλόκαρδο ντόπιο αφεντικό. 
Γιατί κάθε περίφραξη έχει τις τρύπες της, αρκεί 
να τις ελέγχει όποιος ελέγχει και την κεντρική 
είσοδο, δηλαδή το κράτος και οι φίλοι του. 

Όπως συμβαίνει και στις φυλακές για όσους 
καταδικάστηκαν για ποινικά αδικήματα, έτσι 
και στις φυλακές για τους εργάτες χωρίς χαρ-
τιά, ο «πόλεμος ενάντια στον ιό» έγινε πολε-
μική διαχείριση των έγκλειστων. Το κράτος 
δεν αδιαφόρησε καθόλου για τις φυλακές του. 
Επέδειξε όλα τα αποθέματα «φροντίδας» που 
διαθέτει, κάνοντάς τις ακόμα χειρότερες.  



διαδραστική τέχνη
          12/2020
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αυτοκόλλητα                             
        02/2021


