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Αν γουστάρεις,
στείλε μας mail 
για να τα αποκτήσεις!

Ζούμε, δουλεύουμε και αράζουμε στις γειτονιές των ανατολι-
κών. Είμαστε αντιφασίστριες και αντιφασίστες. Αυτό σημαίνει 
ότι δεν έχουμε καμία σχέση με το κράτος και καμιά ανάγκη 
για εκπροσώπηση. Μιλάμε, γράφουμε και δρούμε οι ίδιοι για 
εμάς. Προσπαθούμε να κρατάμε τις γειτονιές μας καθαρές 
απο φασίστες και τα μυαλά μας στο κεφάλι μας. Και πιστέψτε 
μας πως όταν ο κόσμος γκρεμίζεται δε σώζεσαι μόνος σου 
από τα συντρίμμια. Πρέπει να βρισκόμαστε. Πρέπει να οργα-
νωνόμαστε. Πρέπει να μην αφήσουμε τα συντρίμμια να μας 
καταπιούν.

Το έντυπο αυτό λοιπόν είναι μία προσπάθεια επιβίωσης πρώτα απ’ όλα διανοητικής 
μέσα στην ατέλειωτη βλακεία που επικρατεί. Είναι η γραπτή αποτύπωση όσων ζούμε και 
συζητάμε και καταλαβαίνουμε βδομάδα με τη βδομάδα. Αν λοιπόν βρίσκεις κι εσύ τον 
εαυτό σου μέσα σε αυτό, μη διστάσεις να μας βρεις. Αν όχι, μην το πετάξεις άστο στο 
επόμενο παγκάκι και κάποιος θα το διαβάσει. Το πληρώνουμε από την τσέπη μας και δε 
μας αρέσει ο κόπος μας να πηγαίνει στα σκουπίδια.

για επικοινωνία: antifa.east@yahoo.com
blog: https://antifaeast.wordpress.com

editorial

Κυκλοφορούν

αυτοκόλλητα!

Φώτο στην δίπλα σελίδα:
Διαδήλωση στόμα με στόμα 
Γαλάτσι - Λαμπρινή / 10.2022



Προετοιμασία για πόλεμο

το κράτος λέει

και εννοεί
«Δύσκολος χειμώνας»
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Συμμορία είστε 
και φαίνεστε!

ΕΠΑΛ, πάρκα, πλατείες και πέταλα. Για εμάς μπορεί να είναι τό-
πος συνάντησης και αναπαραγωγής της δύναμής μας, για το κράτος 
και τους ρουφιάνους του είναι στόχος και πρόβλημα. Γι’ αυτό βρίζουν 
τους μαθητές των ΕΠΑΛ, γι’ αυτό φωτίζουν και γεμίζουν μπάτσους 
τις πλατείες μας, γι’ αυτό λένε φασίστες τους οπαδούς. Ξέρουν ότι 
για να μας κάνουν να το βουλώσουμε και να δουλεύουμε θα πρέπει 
να μας υποτιμήσουν και να μας πειθαρχήσουν. Πρέπει να σπάσουν 
τις ομάδες μας και τις παρέες μας, τις σχέσεις που χτίζουμε.

Αυτό συμβαίνει λοιπόν στο Χαλικάκι, γι’ αυτό έκανε ρεπορτάζ ο 
Σρόιτερ, γι’ αυτό φτιάχτηκε η επιτροπή κατοίκων, γι’ αυτό έχει γε-
μίσει μπάτσους. Κάνεις από αυτούς δεν πιστεύει ότι όσοι αράζουμε 
εκεί είμαστε συμμορίες ή εγκληματίες, αλλά κάπως πρέπει να ποινι-
κοποιήσουν την ύπαρξη μας, πολύ περισσότερο πιστεύουν ότι είμα-
στε ταξικός πάτος. Και πιστέψτε μας οι μικροαστοί δεν έχουν κανένα 
πρόβλημα να πατήσουν πάνω μας για να μείνουν στην επιφάνεια.

Ποιο είναι λοιπόν το κοινό ανάμεσα σε έναν μικροαστό, ένα αφε-
ντικό και έναν δημοτικό σύμβουλο που δημιουργούν μια επιτροπή 
κατοίκων; Εκτός από το ότι είναι φασίστες (ουπς). Είναι η ανάγκη να 
κρύψουν τα υλικά συμφέροντα που προκύπτουν από την υποτίμηση 
μας κάτω από τον μανδύα της «επιτροπής κατοίκων» και του ενδιαφέ-
ροντος για τη γειτονιά. Τα αφεντικά με περισσότερο ξύλο και πειθάρ-

Αφίσα που γράφτηκε και κολλήθηκε στις 
ανατολικές συνοικίες από το antifa east 
τον Οκτώβριο του 2022.



χηση σε εμάς θα έχουν φθηνά και υπά-
κουα εργατικά χέρια ενώ οι μικροαστοί 
πιστεύουν ότι συμμετέχοντας σε αυτό θα 
κρατήσουν την κοινωνική τους θέση. Για 
καλή τους τύχη το ελληνικό κράτος είναι 
πάντα πρόθυμο να οργανώσει και να βο-
ηθήσει σε τέτοια εγχειρήματα.

Από την άλλη για κακή τους τύχη, η ερ-
γατική τάξη φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου 
ψημένη να αφήσει τη διαχείριση της ζωής 
της στους μπάτσους και τους ρουφιάνους 
τους. Είμαστε εκεί σε κάθε πάρκο, κάθε 
καβατζα και κάθε στενό. Χτίζουμε σχέ-
σεις, παρέες, μίλαμε, απειθαρχούμε – ορ-
γανωμένα ή ανοργάνωτα. Και όσο το κρά-
τος οργανώνεται μαζί με τον εθνικό κορμό 
εναντίον μας ξέρουμε ότι:

Συμμορία είναι το κράτος, οι μπάτσοι 
και οι ρουφιάνοι του.

Και για να μην ξεχνάμε τι σημαίνει 
επιτροπή κατοίκων. Και αυτοί επι-
τροπή κατοίκων Αγίου Παντελεή-
μονα λέγανε ότι είναι.

Όπως βλέπουμε στην εικόνα, με 
ένα απλό γκουγκλάρισμα η αρ-
χική μας γεμίζει με άρθρα για 
συμμορίες ανηλίκων και στον 
Άγιο Λάζαρο στον Βύρωνα. Μη 
στεναχωριέστε λοιπόν ρουφιάνοι 
του Βύρωνα, είστε αντάξιοι των 
ρουφιάνων της Ηλιούπολης. Σιχα-
μερές σκουληκαντέρες. 
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κτικών ειδήσεων περί τεράτων κάθε λο-
γής που μας σερβίρει η αστυνομία, ουπς, 
σόρι, το αντικειμενικό και ανεξάρτητο δη-
μοσιογραφικό ρεπορτάζ θέλαμε να πού-
με; Σίγουρα δεν έχει νόημα να σταθούμε 
στις λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας. 
Αρμόδιοι, εδώ, είναι εκείνοι που ξέρουν 
να κολυμπάνε σε αυτούς τους υπονό-
μους, δηλαδή οι πράκτορες, οι δικαστές, 
οι υπουργοί, οι συριζαίοι, οι πασόκοι, οι 
δεξιοί πολιτευτές. Αυτό, όμως, που αξί-
ζει να σχολιάσουμε είναι η έγνοια όλων 
αυτών των τύπων για την «προστασία της 
δημοκρατίας». Γιατί, κανονικά, θα έπρε-
πε να σκάμε στα γέλια με το που τους 
ακούμε να ξεστομίζουν τέτοιες ατάκες.

Εδώ και τρία περίπου χρόνια έχει στη-
θεί ένα καθεστώς ρουφιανιάς, σε όλα τα 
επίπεδα της καθημερινότητάς μας. Το 
2020 και το 2021, λ.χ., για να βγούμε από 
το σπίτι μας ήταν απαραίτητο να ενημε-
ρώνουμε το κράτος πού θα πάμε. Το κρά-
τος, με τη σειρά του, μας ανακοίνωνε, ανά 
διαστήματα, πόσα μηνύματα αυτού του εί-
δους λάμβανε και πόσοι βγάζανε τον σκύ-
λο τους βόλτα, πόσοι αθλούνταν, πόσοι 

Ένα καθεστώς 
γενικευμένης 
ρουφιανιάς

Το καλοκαίρι που πέρασε, το ελληνι-
κό πολιτικό σύστημα βίωσε έναν εσω-
τερικό τσακωμό. Ο τωρινός αρχηγός 
του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε ότι η ΕΥΠ πήγε 
να παγιδεύσει το τηλέφωνό του με ένα 
«παράνομο» λογισμικό παρακολούθη-
σης. Ακολούθησε ένας μικρός μιντια-
κός χαμός, με δηλώσεις εκατέρωθεν, 
μηνύσεις, καταγγελίες, παραιτήσεις και 
βέβαια, όπως έχουμε συνηθίσει πια τα 
τελευταία χρόνια, πορείες στο Σύνταγ-
μα από τον ΣΥΡΙΖΑ και διάφορους από 
τους φίλους του. Αυτό που χοντρικά μας 
είπαν ήταν ότι όλη αυτή η βαβούρα έγινε 
για την «προστασία της δημοκρατίας». Οι 
συριζαίοι δεν παρέλειψαν να εκφράσουν 
τον αποτροπιασμό τους για την κατάντια 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι δεξιοί 
θύμισαν στους συριζαίους ότι και επί των 
δικών τους ημερών η ΕΥΠ παρακολου-
θούσε σωρηδόν τα τηλέφωνα διαφόρων. 
Κάποια στιγμή βγήκε ένα πόρισμα και η 
φάση έληξε, προς το παρόν, εκεί.

Τώρα, εμείς γιατί να ασχοληθούμε με 
κάτι που ήδη τείνει να ξεχαστεί, κάτω από 
το βάρος των πιο πρόσφατων συνταρα-



επισκέπτονταν το φαρμακείο της γειτο-
νιάς τους. Παράλληλα, διάφοροι ρουφιά-
νοι στο facebook και το twitter κατέδιδαν, 
χωρίς καμιά αναστολή, τους «αντικοινωνι-
κούς». Το 2022, για να μπούμε απλά σε 
ένα ρουχάδικο έπρεπε να δεχτούμε να 
μας κάνουν εξακρίβωση στοιχείων.

Αυτές οι επιδείξεις κοινωνικής ευθύ-
νης συνεχίζονται και μετά από το τέλος 
των «έκτακτων μέτρων» για τον φοβερό 
και τρομερό ιό. Παντού ακούμε το ίδιο 
κάλεσμα: συνεργαστείτε με τους μπά-

τσους, καταδώστε ενόχους. Τα προσχή-
ματα είναι διάφορα, ο στόχος, όμως, 
είναι πάντα ο ίδιος: η διαχείριση της ερ-
γατικής τάξης από στρατιές ελεγκτών, 
χαφιέδων, μπάτσων, πρακτόρων. Αυτή 
είναι η πραγματική «προστασία της δη-
μοκρατίας» με την οποία ασχολείται σύσ-
σωμο το πολιτικό προσωπικό της χώρας. 
Και επειδή αυτή η «προστασία» γίνεται 
κάθε μέρα και χειρότερη, δεν μπορούμε 
καν να γελάσουμε όταν ακούμε τα αφε-
ντικά μας να μιλάνε για το πόσο νοιάζο-
νται για την εξασφάλισή της.

Οι «έξυπνες δωρεάν εφαρμογές» για καθημε-
ρινές εξακριβώσεις, με τις οποίες το πονόψυχό 
μας κράτος εφοδίασε πέρυσι τα ρουχάδικα και τις 
καφετέριες, ήταν ευλογία ... «για τη δημοκρατία».

Άνοιξη του 2020: όταν οι «προστάτες της δημο-
κρατίας» μάς ανάγκασαν να τους στέλνουμε κα-
θημερινά ένα απλό και αθώο SMS, για να τους 
ενημερώνουμε πού είμαστε και τι κάνουμε. Η 
νεολαία Σύριζα ήταν από την αρχή στην πρώτη 
γραμμή αυτού του σπουδαίου αγώνα.
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Ο Λεξ, η τραπ, οι αριστεροί, 

η λίστα με τα αγαπημένα

Φέτος το καλοκαίρι από την επόμενη κιόλας ημέρα μετά το live του Λεξ 
στη Νέα Σμύρνη, το ίντερνετ κατακλύστηκε με εικόνες και γνώμες για τον Λεξ 
και το ραπ του. «Η μεγαλύτερη ραπ συναυλία στην Ελλάδα», «Ο Λεξ έβαλε 
φωτιά στη Νέα Σμύρνη», «Ο Λεξ και οι άλλοι» κτλ κτλ. Το ζήτημα για εμάς 
δεν είναι να πούμε αν ήταν ή δεν ήταν επιτυχία το live, αλλά να κοιτάξουμε 
από κοντά τη γνώμη των ενθουσιασμένων αριστερών που μάχονται δημόσια 
υπέρ του «πολιτισμού» και της «καλαισθησίας» με το σχήμα Λεξ καλό, τραπ 
κακό. Βγήκαν συντονισμένοι και μας είπαν ότι τα παιδιά που ακούνε Λεξ έχουν 
«κοικωνικές ευαισθησίες» και «πολιτικούς προβληματισμούς» ενώ οι άλλοι που 
ακούνε τραπ είναι «σεξιστές» και «απαίδευτοι». Είναι η συνέχεια της ιδέας που 
παίζει καιρό, ότι η τραπ «προάγει τον μισογυνισμό και την εγκληματικότητα και 
γαλουχεί τη νέα γενιά ωθώντας την στην παρανομία». Δεν είναι μία απλή φιλο-
σοφική δημόσια συζήτηση, αλλά το ιδεολογικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για 

Σε μία συζήτηση που είχε με στενό του συνεργάτη ο Αλέξης Τσίπρας σχολιάζοντας τα δημο-
σιεύματα για τον Θεσσαλονικιό ράπερ Λεξ είπε: «ο στίχος του είναι καταπληκτικός, πρέπει να 
απευθυνθούμε σε αυτά τα παιδιά που τον ακούνε». - Βρε ουστ, πέντε βήματα πίσω!



Ο Λεξ, η τραπ, οι αριστεροί, 

η λίστα με τα αγαπημένα

να δικαιολογήσει τις συνεχείς περιπολίες των μπάτσων στις γειτονιές μας και 
τα ρεπορτάζ περί παραβατικότητας στα πάρκα και τις πλατείες. Είναι το κρά-
τος που λέει «έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο πάνω σας και να το ξέρετε».

Όσον αφορά το ραπ, όσοι πωρωνόμαστε με τους στίχους του Λεξ έχου-
με συνήθως μία λίστα τύπου Ricta, Toquel, Τζαμαλ, MK, Light, 2ΚΓ, Νέγρο, 
Saske, BongDaCity και δώστου και βάλε. Δηλαδή δεν ασχολούμαστε με το 
αν ένα κομμάτι έχει μέσα παραπάνω καγκουριά από ό,τι πρέπει.

Δε θα γίνουμε κάτι άλλο ακούγοντας μουσική.

Έλεος δηλαδή.
Είμαστε αυτοί και αυτές που ήμασταν και πριν ακούσουμε Τρανό.

Φωτογραφία: Πανί - Στιγμιότυπο μαγκιάς από το Live του Λεξ. 
Γήπεδο του Πανιωνίου, Νέα Σμύρνη 3/7/22



antifa east - τεύχος #7

«Καλάθι 
της νοικοκυράς»
ή αλλιώς 
δελτίο τροφίμων

Θα έχετε διαβάσει πιθανότατα τη συ-
ζήτηση που γίνεται τελευταία σχετικά 
με το «καλάθι της νοικοκυράς». Για όσες 
και όσους δεν το έχουν πάρει πρέφα, το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
καθόρισε μια λίστα τροφίμων και ειδών 
πρώτης ανάγκης, οι τιμές των οποίων θα 
είναι πιο συγκρατημένες- αυξημένες μεν 
αλλά λιγότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα 
προϊόντα.

Τι διαβάζουμε εμείς στα ψιλά γράμμα-
τα αυτών των μέτρων. Το κράτος έρχε-
ται να κατευθύνει το τι θα αγοράζουμε 
και τι θα καταναλώνουμε με απώτερο 
σκοπό τον περιορισμό της μαζικής κατα-
νάλωσης. Θα τρώμε μόνο τα απαραίτητα 
και φυσικά θα μας υποδεικνύει ποια είναι 
αυτά. Άλλωστε δεν είναι καιρός να τρώμε 
φτηνά φερρέρο.

Θα ήταν τουλάχιστόν αφελές να πιστέ-
ψουμε ότι τα μέτρα αυτά θα ευνοήσουν 
τις τσέπες μας. Μια βόλτα στα σουπερ-

μάρκετ αρκεί για να το καταλάβουμε. 
Οτιδήποτε θα βρίσκεται εκτός αυτής της 
λίστας, θα είναι πανάκριβο. Στην πράξη 
θα αναγκαστούμε να περιοριστούμε στην 
αγορά συγκεκριμένων προϊόντων. Μιλά-
νε λοιπόν για «καλάθι της νοικοκυράς» 
και μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης και 
εννοούν στην ουσία δελτίο τροφίμων.

Το «καλάθι της νοικοκυράς», όπως συ-
ζητιέται, θα αλλάζει ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, ενώ άγνωστο είναι για πόσο 
καιρό θα εφαρμόζεται. Η τακτική αυτή 
μας είναι αρκετά γνώριμη. Τα τελευ-
ταία τρία χρόνια έχουμε εκπαιδευτεί να 
προσαρμοζόμαστε σε απανωτές βίαιες 
αλλαγές στην καθημερινότητα μας. Από 
την εποχή του «φονικού ιού» ενημερωνό-
μασταν κάθε βδομάδα από τα δελτία ει-
δήσεων, τι χρειάζεται για να βγούμε από 
το σπίτι μας. Και πάλι από την αρχή.

Μέσα σε αυτές τις πολεμικές συνθή-
κες, το κράτος περιορίζει την οικονομική 



Σε πολλά δημοσιεύματα, θα το δείτε και 
ως «καλάθι του νοικοκυριού». Παραλίγο 
να ξεχάσουμε ότι το κράτος είναι φεμι-
νιστικό. Όπως και να το πουν, αυτό που 
ξέρουμε και βιώνουμε στο πετσί μας, είναι 
ότι το βάρος τέτοιων μέτρων πέφτει στις 
γυναίκες της εργατικής τάξης.

Σε μια στιγμή ειλικρίνειας, εκπρόσωπος 
του κράτους μας είπε ξεκάθαρα αυτό που 
υποψιαζόμασταν, ότι δηλαδή «οποίος αρ-
νείται να προσαρμοστεί (σε αυτές τις αλ-
λαγές), δυστυχώς θα πεθαίνει».

και κοινωνική ζωή στον βαθμό που του εί-
ναι αναγκαίο και εθνικά ωφέλιμο. Οι ανα-
τιμήσεις δεν είναι κάτι άλλο από ένα ακό-
μα όπλο στη φαρέτρα του κράτους για 
να αποταμιεύσει χρήματα στις τράπεζες 
και στα κρατικά ταμεία μέσω των φόρων  
και να τα διοχετεύσει εκεί που θέλει.

Ο έλεγχος της κατανάλωσης αποτελεί 
ένα ακόμα μέσο του κράτους να ελέγξει 
κάθε έκφανση της καθημερινότητας μας, 
να μας εκπαιδεύσει και να μας πειθαρ-
χήσει στις επιταγές μίας πολεμικής κοι-
νωνίας. Power pass, fuel pass, δελτία 
τροφίμων είναι μερικά από τα μέτρα που 
μας πετάνε στα μούτρα υποτιμώντας 
ολοένα τις ζωές μας.

Θα πρέπει να πούμε και ευχαριστώ;
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Απλά μαθήματα
οικονομίας

κυριότερο- να μη βγαίνουν εκτός συνό-
ρων. Έτσι θα μπορεί να τα παίρνει από 
τις τράπεζες και να τα κάνει επιδοτήσεις 
για τα αφεντικά και όπλα για τα χειρότε-
ρα που έρχονται -να τα προωθεί δηλαδή 
εκεί που θεωρεί πως είναι εθνικά συμφέ-
ρον, κι εμείς ας πεινάσουμε.

Θέλει λοιπόν να σκουπίσει τα λεφτά 
από την αγορά, το καλό μας κράτος. 
Αυτό το πετυχαίνει μέσω και του πληθω-
ρισμού. Αν οι τιμές των προϊόντων ανε-
βαίνουν, ανεβαίνουν και τα λεφτά που 
τσιμπάει το κράτος μέσω των φόρων, 
αφού ο φόρος δεν είναι ένα φιξ ποσό 
αλλά ποσοστό επί τοις εκατό της τιμής 
του προϊόντος. Απλά τα πράγματα. Όσο 
για το φοβερό αίτημα των αριστερών να 
φορολογηθούν τα υπερκέρδη, μην ανη-
συχείτε: αυτό που εννοούν στ’ αλήθεια 
είναι να φορολογήσει το κράτος τις εται-
ρίες όπως τη ΔΕΗ, για να πάρει τα λεφτά 
το κράτος και να τα κάνει ό,τι είπαμε και 
πιο πάνω –όχι για να τα δώσει σε μας.

Πληθωρισμός- μια λέξη που ακούμε 
πολύ συχνά από δημοσιογράφους, 
συνήθως για να μας εξηγήσουν γιατί 
πάμε σούπερ μάρκετ και φεύγουμε με 
ένα γάλα εβαπορέ και εκατό γραμμάρια 
τυρί φέτα. Φταίει ο πληθωρισμός. Είναι 
κάτι «που δεν μπορούν να ελέγξουν». 
«Έρχεται από έξω». Λυπούνται πολύ 
αλλά τι να κάνουν κι αυτοί, δεν είναι μά-
γοι να λύνουν τα προβλήματα των πλε-
μπαίων…

Κι όμως, ο πληθωρισμός είναι κάτι 
που αρέσει πολύ στα αφεντικά μας 
και τους τσάτσους τους -ειδικά σε περι-
όδους πολεμικής οικονομίας, όπως τους 
αρέσει να αποκαλούν την περίοδο που 
περνάμε. Αυτό γιατί πολεμική οικονομία 
δε σημαίνει ανάπτυξη της εγχώριας αγο-
ράς. Η περίοδος -εδώ και χρόνια- είναι 
περίοδος βαθιάς οικονομικής κρίσης. 
Αυτό που θέλει το κράτος είναι ακριβώς 
να περιορίσει την κατανάλωση, δηλαδή 
να μην μπορούμε να αγοράσουμε τίπο-
τα. Να ελέγχει πού πάνε τα λεφτά και -το 

«Συμβουλή από τον αγαπημένο σας αντι-
φά πυρήνα: σε περιπτωση ανάγκης, δια-
λέγουμε πάντα την πατάτα...»



Aλγερία 1958. Εν μέσω της αλγερινής επανάστασης ενά-
ντια στη γαλλική αποικιοκρατία, το γαλλικό κράτος σκηνο-
θέτησε και μαγνητοσκόπησε τελετή όπου Γαλλίδες αφαίρεσαν 
τις μαντίλες Αλγερινών γυναικών. Σκοπός της τελετής ήταν να 
παρουσιαστεί ο πόλεμος που διεξήγαγε τότε το γαλλικό κρά-
τος στην Αλγερία, ως απελευθερωτική αποστολή υπέρ της γυ-
ναικείας χειραφέτησης.

Η ιστορία των δυτικών κρατών με τη μαντίλα είναι αρκετά 
παλιά. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η αναγωγή 
της μαντίλας ως σύμβολο καταπίεσης των γυναικών  ήταν από 
τα κύρια εργαλεία πολιτισμικού ρατσισμού που επιστράτευσαν 
τα δυτικά κράτη εναντίον των εχθρών τους στο εξωτερικό και 
στο εσωτερικό. Από τότε «η μαντίλα», ή γενικώς το ιδεολόγημα 
της καταπιεσμένης μουσουλμάνας γυναίκας έχει χρησιμοποι-
ηθεί ως αιτιολογία για την κήρυξη πολέμων.  Για παράδειγμα 
ο εικοσαετής πόλεμος των δυτικών κρατών στο Αφγανιστάν 
παρουσιάστηκε ως η υπεράσπιση του δικαιώματος των αφγα-
νών γυναικών στην εκπαίδευση. Ταυτόχρονα στο εσωτερικό 
των κρατών το ίδιο ιδεολόγημα χρησιμεύει για την πειθάρχηση 
και τη στοχοποίηση των μουσουλμάνων μεταναστών εργατών 
και εργατριών. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλουμε να πού-
με είναι πως οι συζητήσεις  περί μαντίλας και μαντιλοφορίας 
δεν προκύπτουν έτσι τυχαία, είναι συζητήσεις που ανοίγουν τα 
κράτη για τους δικούς τους σκοπούς. Ουδεμία σχέση έχουν 
με την απελευθέρωση των γυναικών, ή το γυναικείο ζήτημα 
γενικότερα. Το αντίθετο.

Food for Thought
Δύση vs Μαντίλα
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Αν είστε σαν και εμάς που προσπαθούμε να βγά-
λουμε μια άκρη με το τι σκατά συμβαίνει γύρω 
μας, θα έχετε παρατηρήσει ότι αν ανακατεύεσαι 
με τις ειδήσεις ανακατεύεσαι. Οπότε μαζέψαμε 
κάτι χιτάκια και σας τα παρουσιάζουμε...

Το Ρεύμα έχει ακριβύνει. Το κράτος δί-

νει επιδόματα για να «βοηθήσει τον κόσμο». 

Εμείς εδώ στο ρεύμα της Αυτονομίας (είδατε 

τι κάναμε εκεί;) πάντα κοιτούσαμε με καχυ-

ποψία όταν το κράτος διατυμπάνιζε ότι είναι 

καλό. Αντίθετα πάντα πιστεύαμε ότι αν το κρά-

τος θέλει να σε βοηθήσει καλύτερα να κρυ-

φτείς. Στην προκειμένη περίπτωση το κράτος 

ανέβασε τις τιμές του Ρεύματος βάζοντάς τη 

ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο Ενέργειας (εδώ και 

χρόνια) και έτσι μας φορολόγησε έμμεσα 

(Βλέπε «Απλά μαθήματα οικονομίας»). Τώρα 

δίνει πίσω κάποια λεφτά σαν επιδότηση και 

ταυτόχρονα βοηθάει όποιο ντόπιο αφεντικό 

έχει αφραγκίες τελευταία. Το αν αυτό είναι 

κλοπή το αφήνουμε στην (ενεργειακή) κρίση 

σας. Όπως είπε κάποτε και ο μεγάλος Μιχαήλ 

Μπακούνιν «έχω ένα μπούτι κοτόπουλο θες 

να το βάλουμε στον φούρνο;» Ναι, δεν έλεγε 

μόνο σημαντικά τσιτάτα ο Μπακούνιν.

Αναστάτωση από Συμμορία 15χρονου στον Βύρωνα! Καλά διαβάσατε μια φοβερή συμμορία με μόλις ένα μέλος ταλανίζει τον Βύρωνα. Η συμμορία αντί να κά-νει τα μαθήματά της φασώνεται σε πιλοτές και βρίζει νοικοκυραίους. Ανήκουστα πράγματα, αριστεροί και δεξιοί ρουφιάνοι συνεδριάζουν για το τι πρέπει να γίνει. 

Αφού βρέθηκαν εκατοντάδες πλούσιοι άνεργοι στις λίστες 
του ΟΑΕΔ το καλό μας κράτος αποφάσισε να πάρει τα μέτρα 
του. Έτσι τώρα άμα αρνηθείς θέση εργασίας ή επαγγελματικής 
κατάρτισης έχει ποινή. Πιο απλά άμα δεν ψήνεστε να μαζεύετε 
πορτοκάλια στους αγρούς ή να φτιάχνετε αντικείμενα πρώτης 
ανάγκης (κάλτσες, σφαίρες κλπ) θα σας πηγαίνουν με το ζόρι. 
Τζάμπα κλαίνε τα αφεντικά του τουρισμού όλο το καλοκαίρι που 
δεν πάει κανείς να δουλέψει;



Σούπα εποχής 
Το κράτος μίλησε και είπε ότι όλοι πρέπει να κάνουμε θυσίες για να περάσει ο χειμώνας. Έτσι το περι-οδικό μας σας έχει την τέλεια συ-νταγή για να φάτε γρήγορα, φτηνά και με πράγματα που έχετε άφθο-να στο σπίτι.

Οδηγίες:
Σε μία κατσαρόλα βράστε νερό και ρίξτε απλήρωτους λογαριασμούς, φυλλάδια φροντιστηρίου με τον Τσιμιτσέλη, τη μία μάσκα που έχετε από το 2020. Τέλος, σε ένα τηγάνι σοτάρετε λίγη τηλεόραση ψιλοκομμένη και σερβίρετε.

Βραβείο φασίστα 2022
Λίγο πριν το τέλος της χρονιάς ένας καθηγητής ΕΠΑΛ κατάφερε να αρπάξει 
την πρωτιά παρά τον, πραγματικά, σκληρό ανταγωνισμό. Πήγε σε ένα σχο-
λείο, δεν του άρεσε και έγραψε ανοιχτή επιστολή στην οποία μεταξύ άλλων 
ζητά να φτιαχτούν φάκελοι για τους «χειρότερους» μαθητές και, παρουσία 
εισαγγελέα, να καταγραφούν εκείνοι που είναι ΑΜΕΑ (αλλά δεν το ξέρουν 
και γίνονται παραβατικοί). Στο τέλος παραιτήθηκε κιόλας εκπληρώνοντας το 
πάγιο αίτημα της αντιπολίτευσης για προσλήψεις νέων εκπαιδευτικών.  

Διαφημίσεις

Η Ελληνική Αστυνομία σας παρέχει 
έναν αστυνομικό που θα είναι όλη 
την ώρα μαζί σας! 

•Έχετε βαρεθεί να θέλετε να κατα-
δώσετε τα κωλόπαιδα που κάνουν 
πάρτι και δεν έρχεται η αστυνομία; 
«Προσωπικός Αστυνομικός»!

•Έχετε αναρωτηθεί φωναχτά: Πού 
είναι το κράτος; «Προσωπικός 
Αστυνομικός»!

•Είστε απλά μαλάκας; «Προσωπι-
κός Αστυνομικός»!

Μετά το πολύ πετυχημένο πρό-

γραμμα «Προσωπικός Ιατρός» 

έρχεται ο...

Αποκτήστε τον μέσα στην επόμενη μισή ώρα και πάρτε δώρο τον «προσωπικό κοινωνικό λειτουργό». 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ
ΑΣΤΎΝΟΜΙΚΟΣ!

Πλυντήριο- ποδήλατο! 

Εύκολη κουζίνα!

Δεν χαλάτε ρεύμα και 
φτιάχνετε γάμπα!
 
“Never SKIP a leg day”.

Η πιο εύκολη κουζίνα στον κόσμο, 
μαγειρέψτε με κλειστά μάτια! Αλή-
θεια, είναι μια κανονική κουζίνα 
απλά δεν την ανοίγετε ποτέ.

Οι πιο κατάλληλες για την εποχή ηλεκτρικές συσκευές!

Ηλεκτρικές συσκευ
ές

ο Τζίμης



Εμένα μ’ αρέσει η βία στο γήπεδο[…]

Υπάρχουν εκείνοι που γράφουν ότι το γήπεδο είναι το μέρος 
όπου την Kυριακή εκτονώνεται η βία που συσσωρεύεται στη δι-
άρκεια της εβδομάδας και ότι εκεί ο κόσμος επιτέλους εκτονώ-
νει όλη αυτή τη βία. Αυτά τα πράγματα τα λεν οι κοινωνιολόγοι 
και ίσως ισχύουν για μερικούς μαλάκες όπως καταπιεσμένους 
τραπεζικούς υπαλλήλους αλλά γι’ ανθρώπους όπως εμείς αυτό 
που είμαστε στο γήπεδο είναι αυτό που είμαστε και κάνουμε 
συνέχεια και τις άλλες μέρες τις εβδομάδας επειδή με τη βία 
αυτή εμείς ερχόμαστε αντιμέτωποι κάθε μέρα […]

* απόσπασμα από Furiosi, Νάνι Μπαλεστρίνι

* Το 1994 κυκλοφορεί από τον Νάννι Μπαλεστρίνι το μυθιστό-
ρημα Furiosi. Μια συλλογή ιστοριών από το οπαδικό κίνημα της 
Ιταλίας τη δεκαετία του ‘80. Ιστορίες βασισμένες στις αφηγή-
σεις των ίδιων των οπαδών της Μίλαν, τους οποίους γνώρισε ο 
Μπαλεστρίνι σε ένα κοινωνικό κέντρο στο Μιλάνο.

FURIOSI


