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Γεια χαρά, 

την τελευταία φορά που είχαμε βγει στη γύρα για να μοιράσουμε το έντυπό 
μας και ψάχναμε ανθρώπους σαν κι εσάς ήταν Οκτώβρης του 2020. Από τότε 
μέχρι σήμερα βέβαια γαμήθηκε ο Δίας. Ο κολασμένος χειμώνας που μας 
πέρασε, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε:

Απαγόρευση κυκλοφορίας και παρέα την συγκλονιστική ικανότητα που επέ-
δειξε η ελληνική κοινωνία στην αυτοπειθαρχία.

Αναστολή εργασίας / απόλυση και μαζικό εγκλεισμό των εκατοντάδων 
χιλιάδων εργατών των προβληματικών επιχειρήσεων της χώρας. Αυτοί οι ερ-
γάτες έπρεπε να επιβιώσουν με το κρατικό επίδομα των 534 ευρώ το μήνα1. 

Καθημερινή διοχέτευση κρατικών εντολών για το πως να ζούμε, πως να 
δουλεύουμε και πως να σκεφτόμαστε. Σε τούτη την περίπτωση τα κινητά μας, η 
τηλεόραση και το ραδιόφωνο έγιναν αποκλειστικοί αναμεταδότες της κρατικής 
φωνής.

Εξόφθαλμη μετατροπή όλων των αριστερών οργανώσεων σε κρατικούς 
ρουφιάνους, που ζητούσαν περισσότερα «υγειονομικά» μέτρα, αδιαφορώντας 
επιδεικτικά για τα αμέτρητα πακέτα που έτρωγε καθημερινά η εργατική τάξη2. 

Όλον τον καταθλιπτικό και τρομακτικό χειμώνα που μας πέρασε, στις γύρες 
που κάναμε, στα αράγματα που διοργανώσαμε, στις καβάτζες που τρυπώ-
σαμε για να αποφύγουμε τους ελέγχους της αστυνομίας, δε σταματήσαμε να 
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βρίσκουμε ανθρώπους της φυλής μας. Αγόρια και κορίτσια από τις γειτονιές 
της Αθήνας που βασανίζονταν από τα ίδια ερωτήματα, που ασφυκτιούσαν με 
την καθημερινή πίεση των μπάτσων, που φρίκαραν μπροστά στην μηδενική 
προοπτική για ένα λίγο καλύτερο μέλλον. Από τον Οκτώβρη μέχρι και σήμερα 
γνωρίσαμε πολλούς και ακούσαμε για άλλους τόσους ανθρώπους που κατά-
φεραν να στήσουν αυτόνομες διαδηλώσεις ενάντια στην καραντίνα· που προ-
σπάθησαν να αντιταχτούν στην πειθαρχία και στην καταστολή με στίχους και 
σπρέι· για ανθρώπους που αντιμίλησαν, ενώ όλοι γύρω τους τους έλεγαν να το 
βουλώσουν· για ανθρώπους που αμφισβητούσαν καθημερινά την απαγόρευση 
κυκλοφορίας γιατί δεν ήθελαν ή δε μπορούσαν να «μείνουν στο σπίτι». 

Το ένστικτο, οι κουλτούρες μας, οι μουσικές μας, οι τρόποι και οι τόποι που 
έχουμε βρει για να συναντιόμαστε με τους δικούς μας, έλαμψαν μέσα σ’ αυτό 
το διάστημα. Υπήρξαν μια σημαντική, όσο κι αυτόνομη γραμμή άμυνας απέναντι 
στο σημερινό φασισμό. Κι όμως! Αυτά που κάναμε, αυτά που έκαναν δεκάδες 
χιλιάδες αγόρια και κορίτσια σαν κι εμάς είναι ελάχιστα μπροστά σε αυτά που 
πρέπει όντως να γίνουν. Λάμψαμε για λίγο, αλλά αυτό το για λίγο δε φτάνει 
για να τα βάλει με τον κόσμο της υποκρισίας, της αφραγκίας και του σκληρού 
φασισμού που χτίζεται καθώς μιλάμε. To antifa south, όπως και οι υπόλοιπες 
αυτόνομες antifa ομάδες της πόλης, εκτός των άλλων είναι και μία προσπάθεια 
να γίνουμε λίγο πιο οργανωμένοι, λίγο πιο συστηματικοί και λίγο πιο αυστηροί 
με τους εαυτούς μας. Αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε να φτιάχνουμε τρόπους 
συλλογικής εμπιστοσύνης. Προσπαθούμε να βρίσκουμε λόγια και να κάνου-
με πράγματα δικά μας, αδιαφορώντας για τις προτεραιότητες των αριστερών. 
Προσπαθούμε να χτίζουμε αυτόνομες απόψεις ενάντια στον πόλεμο, την κρίση, 
τη δημόσια τάξη και τις κρατικές πολιτικές για την διαχείριση της εργατικής 
τάξης. Αυτά ήταν που μας βοήθησαν να την παλέψαμε τον χειμώνα που μας 
πέρασε κι αυτά ήταν που μας βοηθούν να την παλεύουμε γενικώς. Στους δύ-
σκολους καιρούς που έρχονται δυνατότητες οργάνωσης σαν κι αυτές θα γίνο-
νται όλο και πιο επίκαιρες.

Το πιο σημαντικό απ’ όλα; Στις αυτόνομες antifa ομάδες θέλουμε πάντα να γνω-
ρίζουμε τους δικούς μας. Οπότε αν είσαι απ’ αυτούς που βρίσκονται εκεί έξω 
και ψάχνονται δεν χρειάζονται ντροπές...

  1. Εδώ υπάρχει και το ζητηματάκι των χιλιάδων ανασφάλιστων και αδήλωτων εργατών 
και εργατριών που την έβγαλαν και την βγάζουν επί μήνες χωρίς επίδομα. Και που όλως 
τυχαίως, κανένας αριστερός «επαναστάτης»  δεν σκέφτηκε να μιλήσει ποτέ γι αυτούς.

  2. Κοίτα την παραπάνω υποσημείωση. Δε θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο παρά-
δειγμα που να περιγράφει τον κρατισμό και την ρουφιανιά τους.



Δεν ξέρουμε αν πήρατε χαμπάρι, πως τις τελευταίες βδομάδες πλανάται πάνω 
από τη χώρα μια αίσθηση «χαλαρότητας»; λέτε να φταίει ο καιρός που ανοίγει 
και τα ντόπια αφεντικά ελπίζουν να δουν κάνα τουρίστα και όχι «η κούραση των 
πολιτών», όπως μας λένε τα μίντια; Όπως και να’χει εμείς δεν είμαστε καθόλου 
χαλαροί! Μας είναι αδύνατο να αράξουμε σα να μη τρέχει τίποτα, ενώ δε μιλάει 
κανείς για όσα μας συμβαίνουν τον τελευταίο χρόνο. Πόσο μάλλον όταν βγαί-
νουν αριστεροί καλοθελητές και μας λένε τι θα συζητάμε, τι θα λέμε δημόσια, 
για ποιούς λόγους, πότε και με ποιό τρόπο θα διαδηλώνουμε.

Η επιβολή ενός σωρού από απαγορεύσεις, διαμορφώνονται με την σύμπλευση 
όλου του πολιτικού συστήματος και οι αριστεροί προσπαθούν με χίλιους δύο 
τρόπους να μας πείσουν για το αντίθετο. Δημιουργούν θέματα για συζήτηση 
συσκοτίζοντας τα πραγματικά μας προβλήματα και μέσα από αυτό πάρε άλλα 
μέτρα… Για παράδειγμα προτείνοντας μέτρα υγειονομικού χαρακτήρα, ζητά-
νε κι άλλο εγκλεισμό, μάσκες και υποχρεωτικά τεστ για όλους. Προτείνοντας 
ανοιχτά και ασφαλή σχολεία, φέρνουν κι άλλο έλεγχο με αποστάσεις, self tests 
και πειθαρχία. Το τελευταίο συμπεριλαμβάνει τους χώρους εργασίας, όπου τα 
αφεντικά την έχουν ακούσει τελείως και σε κυνηγάνε με μια «μπατονέτα» για 
το «καλό» σου πάντα! Επιπλέον οι αριστεροί πετάνε στο τραπέζι και το χαρτί του 
φεμινισμού, όπου με πρόσχημα την ενδοοικογενειακή βία φέρνουν στα σπίτια 
μας νέα σώματα αστυνομίας· μόνο έτσι βλέπουμε τους ψυχολόγους και τους 
κοινωνικούς λειτουργούς που προτείνουν ως «λύση» στο «πρόβλημα».

Πίσω από το επαναστατικό προφίλ τόσων δεκαετιών έχουν καταφέρει να μας 
αφήσουν χωρίς δουλειά, να χρειαζόμαστε άδεια από την ελληνική αστυνομία 
για να βγούμε από το σπίτι, να τηρούμε τα μέτρα απομόνωσης, οι πορείες να 
γίνονται μόνο όπως λένε, δηλαδή με μάσκες και αποστάσεις, να μη μιλάμε για 
το τι σκατά μας συμβαίνει αλλά μόνο για τα θέματα που μας βάζουν οι ίδιοι.

H πειθάρχησή μας
εχει κι 
αριστερό προφίλ
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Ενώ δηλαδή συμβάλουν στην υποτίμηση μας και με το παραπάνω έρχονται τώρα 
σύσσωμοι να μας «βγάλουν από το σπίτι» με το πρόσχημα της αστυνομικής κατα-
στολής. Λες και αυτό είναι το πρόβλημά μας με τους μπάτσους, το να βαρέσουν 
ένα καλό άνθρωπο χωρίς λόγο, μια στιγμή δηλαδή μέσα στο χρόνο και όχι το 
καθημερινό κυνηγητό, η πίεση και η ξενέρα του να σε διώχνουν όπου κι αν αρά-
ζεις. Για μας είναι ξεκάθαρο πως το μόνο που κάνει η αριστερά είναι να διεκδικεί 
μερίδιο στην πειθάρχηση μας για τα επόμενα που έρχονται, δίνοντας μας την 
«άδεια» να βγούμε με όρους που ακολουθούν την υποτίμηση και την ξεφτίλα.

Γελάμε επομένως όταν λένε πως ενδιαφέρονται για την εργατική τάξη, διότι 
έχουμε ένστικτο και μνήμη. Μνήμη που ξέρει πως αν ξύσεις το επαναστατικό 
προφίλ, θα βγουν ειδικοί, μπάτσοι και κάθε λογής μέσα πειθάρχησης της τάξης 
μας. Η ρητορική της αριστεράς είτε όταν μας καλεί στο δρόμο, είτε όταν διεκδικεί 
μέσω αιτημάτων, είτε όταν σκανδαλολογεί στα μίντια, κάνοντας αντιπολίτευση 
ξέρουμε πως μόνο το κακό μας θέλει. Σε μία περίοδο, όπου ο κόσμος γύρω ξα-
ναφτιάχνεται για να την βγάλουν καθαρή τα αφεντικά με την κρίση τους, οι αρι-
στεροί θέλουν να πάρουν μερίδιο στην δημιουργία του, υπενθυμίζοντας με κάθε 
τρόπο στη δεξιά, πως για την πειθάρχηση μας, είναι απαραίτητοι.

Εργατική πρωτομαγιά 2020 και το ΚΚΕ ανέδειξε από πολύ νωρίς το 
νέο μοντέλο διαδηλώσεων. Απ’ ό,τι μάθαμε είχαν και μεζούρα να 
μετράνε τις αποστάσεις τους, μη τυχόν και ξεπεράσουν τα όρια  «οι 
σύντροφοι» και κολλήσουν... ρουφιανιά!

Ήδη από πέρυσι τον Απρίλη,οι 
αριστεροί ζητούσαν υποχρεωτικά 
τεστ σε όλους. Η επιθυμία τους 
έγινε πράξη και όλη η εργατική 
τάξη της χώρας πρέπει να δίνει 
αναφορά στ’αφεντικά της αν έβαλε 
το ματσούκι στη μύτη ή όχι.



Self Test Πειθαρχίας
Λυτοί και δεμένοι έχουν βαλθεί να μας πείσουν 
για τον υγειονομικό χαρακτήρα των «μέτρων» 
που λαμβάνει το ελληνικό κράτος. Ξαφνικά όλοι 
νοιάζονται για την υγεία μας: από τον καλό κύριο 
Άδωνι Γεωργιάδη και την καλή κυρία Σία Κοσι-
ώνη, μέχρι τ’ αφεντικά μας και τους μπάτσους. 
Η τελευταία μεγάλη τους ιδέα ήταν το υποχρε-
ωτικό self test. Τη στιγμή που μιλάμε σχεδόν ο 
μισός πληθυσμός (όλοι οι μαθητές και μεγάλες 
κατηγορίες εργατών) είναι υποχρεωμένος να 
βάζει μια ή δυο φορές την εβδομάδα ένα γκα-
τζετάκι στη μύτη του και κατόπιν να ενημερώνει 
ηλεκτρονικά (τσ, τσ, τς…) το κράτος για την κα-
τάσταση της υγείας του. Επειδή ανήκουμε στις 
κατηγορίες αυτών που πρέπει να χώνουμε το 
ματσούκι στη μύτη μας θα θέλαμε να σας πούμε 
και τη δική μας γνώμη.

Το Self test είναι  
οικονομικό μέτρο
Όπως ακριβώς το λέμε: το self test δεν τε-
στάρει την υγεία. Το self test, μαζί κι όλα τα 
υπόλοιπα μέτρα που μας τρίβει το κράτος στη 
μούρη έχουν οικονομική λειτουργία. Πίσω απ’ 
το self test (και την υπόλοιπη έγνοια για την 
υγεία) κρύβεται η ιδέα της μεταφοράς κρατικού 
χρήματος στ’ αφεντικά που ασχολούνται με το 
εμπόρευμα «υγεία». Αυτή η ενίσχυση με κρατι-
κό χρήμα τυπικά απαγορεύεται – οι κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπουν στα κρά-
τη-μέλη να υποστηρίζουν ανεξέλεγκτα τα ντόπια 
αφεντικά. Αυτό το πράγμα που ονομάστηκε κο-
ρωνοϊός ήταν η δικαιολογία που σκαρφίστηκαν 
όλα τα κράτη μαζί για να παρακάμπτουν αυτούς 
τους κανόνες. Ειδικά για το self test το πράγμα 
είναι εξόφθαλμο. Ο μισός πληθυσμός της χώ-
ρας πρέπει υποχρεωτικά να καταναλώνει αυτό 
το εμπόρευμα, δηλαδή πρέπει υποχρεωτικά να 
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πηγαίνει στο φαρμακείο και να παραλαμβάνει 
δωρεάν το self test. Κατά παράδοξο τρόπο, κα-
νείς δεν ελέγχει το αποτέλεσμα αυτού του test! 
Εν ολίγοις: το κράτος μοιράζει χρήμα στις εται-
ρίες που παράγουν και διανέμουν το self test, 
δίνει ποσοστά στους φαρμακοποιούς, αναγκάζει 
με νόμο τον μισό πληθυσμό της χώρας να πα-
ραλαμβάνει το self test από τα φαρμακεία και 
μετά ο καθένας κάνει με το test ό,τι υπαγορεύει 
η θέση του σ’ αυτήν την κοινωνία. 

Το Self test  
είναι πειθαρχικό μέτρο
Εντωμεταξύ το self test δεν είναι σκέτα λεφτά 
από το κράτος προς τ’ αφεντικά. Είναι παράλλη-
λα μια μεγάλης κλίμακας πειθαρχική διαδικασία. 
Σκεφτείτε το: δε μας έφτανε που πρέπει να φρο-
ντίζουμε να κουβαλάμε πάνω μας το χαρτί του 
Χαρδαλιά, το χαρτί της δουλειάς, το μήνυμα για 
να πάμε σούπερ μάρκετ, τώρα φορτωθήκαμε 
ακόμα ένα καθήκον. Κάθε μία ή κάθε δύο φορές 
την εβδομάδα εκατομμύρια άνθρωποι σαν κι 
εμάς πρέπει να πηγαίνουμε στο φαρμακείο, να 
δίνουμε τα στοιχεία μας (κάπως σα να δίνεις πα-
ρών στο τμήμα ε;), να παραλαμβάνουμε αυτή τη 
μαλακία που λέγεται self test και κατόπιν  να συνδε-
όμαστε ηλεκτρονικά με το κράτος για τα περαιτέρω.

Το test συντηρεί την αίσθηση ότι «κάτι συμβαί-
νει» κι επιβάλλει ακόμα περισσότερο τη μούγκα, 
την παράνοια και την καχυποψία μεταξύ των 
εργατών. Σκεφτείτε πόσες φορές τον τελευταίο 
χρόνο έχουμε συζητήσει με τους συναδέλφους 
ή τους συμμαθητές μας για τον «κορωνοϊό» και 
πόσες για τα σκατά που τρώμε στη δουλειά ή 
στο σχολείο.

Το self-test δημιουργεί κατηγορίες πολιτών: 
τους θετικούς και τους αρνητικούς, τους τεστα-
ρισμένους και τους μη-τεσταρισμένους. Απαρ-
τχάιντ λέγεται αυτό και αναλόγως του σε ποια 
κατηγορία βρίσκεσαι, έχεις και την ανάλογη με-
ταχείριση. Το αποτέλεσμα είναι ότι μπορεί απ’ τη 
μια μέρα στην άλλη να απαγορεύεται να πας να 
δουλέψεις, ν’ απαγορεύεται να πας στο σχολείο, 
ν’ απαγορεύεται να ταξιδέψεις. Απ’ τη μια μέρα 
στην άλλη μπορεί να γίνεις «παράνομος».

Κατά τα άλλα ξέρουμε: δεκάδες χιλιάδες από 
μας με το που το παίρνουμε πετάμε το self test 
εκεί που του αξίζει. Και κάνουμε καλά. Αλλά το 
ζήτημα δεν είναι ατομικό κι οπωσδήποτε δεν 
τελειώνει με έναν γεμάτο σκουπιδοντενεκέ. Η 
κοινωνία – στρατόπεδο πρέπει να συναντήσει 
συλλογικές αρνήσεις. Ως τότε, βαθιά ανάσα…



ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ

Ε, ναι λοιπόν! Όλον τον χειμώνα που μας πέρασε υπήρξαμε αυτό που 
φασίστες του είδους Χαρδαλιάς αποκαλούν «αντικοινωνικοί». Δηλαδή 
τι αντικοινωνικοί και μαλακίες; Όπως λέει και το εξώφυλλό, τους μή-
νες που μας πέρασαν κρατήσαμε την Αθήνα ζωντανή. Και σας το λέμε 
για να το ξέρετε εξαρχής: κατά τη γνώμη μας οι περίφημοι «ειδικοί», οι 
δημοσιογράφοι, οι μπάτσοι, οι οργανώσεις και οι οργανωσούλες των 
αριστερών είναι ένα μάτσο φασίστες που έκαναν ό,τι περνούσε από το 
χέρι τους για να χεστούμε πάνω μας και να το βουλώσουμε όλοι. Κι 
η αλήθεια είναι ότι τα κατάφεραν καλά: μας έκλεισαν μέσα, πούλησαν 
τρομοκρατία με το κιλό, κατάφεραν να πετάξουν τόσο κόσμο εκτός ερ-
γασίας, διέχυσαν τη μοναξιά, τη ρουφιανιά και την παράνοια απ’ άκρη 
σ’ άκρη, έκαναν έγκλημα το να βρισκόμαστε, να αγκαλιαζόμαστε, να 
αντιμιλάμε. Φυσικά, όπως κάθε σχέδιο καθολικής πειθάρχησης, έτσι κι 
αυτό συνάντησε καχυποψία και πολλές φορές ανοιχτή άρνηση. Από τη 
μεριά μας, πήραμε κουράγιο από τα αγόρια και τα κορίτσια που γνω-
ρίζαμε στα πάρκα και στις πλατείες. Κοιτάξαμε να μην αντιδρούμε ως 
άτομα, αλλά ως ομάδα – κι έτσι αποφασίσαμε να μιλήσουμε δημόσια στα 
πάρκα και στις πλατείες των γειτονιών μας. Νιώθαμε ότι ξεπληρώνουμε 
ένα χρέος: ήταν από τα πάρκα και τις πλατείες που παίρναμε θάρρος και 
δύναμη, μόνο και μόνο για να τα επιστρέψουμε με τόκο στους δικούς 
μας ανθρώπους.
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Το Φεβρουάριο και τον Μάρτιο που μας πέρασε, διοργανώσαμε τρία 
open mics: στη Νέα Σμύρνη, στη Δάφνη και την Καλλιθέα. Το τελευταίο 
στην Καλλιθέα τελείωσε με μια διαδήλωση στη γειτονιά. Όπως έχουμε 
πει και αλλού, αυτά τα μαζέματα δεν είναι για μας απλά ένας τρόπος να 
περάσουμε καλά με τις μουσικές μας και τους δικούς μας. Πιο πολύ, εί-
ναι ένας τρόπος να διεκδικούμε τον δημόσιο χώρο συλλογικά, να μιλά-
με και να συμπεριφερόμαστε ως μια κοινότητα κι όχι ως άτομα. Μπορεί 
αυτά να φαίνονται σαν χαλαρά αράγματα σε όποιον τα βλέπει απ’ έξω, 
αλλά με τον τρόπο τους είναι επιθετικά απέναντι στην αστυνομία και το 
κράτος και έχουν μπόλικη δουλειά από πίσω. Έχοντας συζητήσει από 
πριν όλοι μαζί για το τι θα κάνουμε, έχουμε καταφέρει να λειτουργούμε 
σαν ένα ενιαίο σώμα και έτσι να μην φοβόμαστε τους μπάτσους, να ξέ-
ρουμε πότε και γιατί κάνουμε κάτι και να ξέρουμε ποιοι είναι οι εχθροί 
και ποιοι οι φίλοι μας. Και το πιο σημαντικό, να αποκτάμε κοινή μνήμη 
για όσα κάνουμε.

3 Open Mics στη Νέα Σμύρνη, 
στη Δάφνη και στην Καλλιθέα



Είπαμε και πριν ότι ο χειμώνας που μας πέρασε ήταν λιγουλάκι κατα-
θλιπτικός και δεν ήταν το κρύο που έφταιγε. Οι απαγορεύσεις έδιναν 
και έπαιρναν, όλοι περίμεναν να μάθουν από την οθόνη την ανακοίνω-
ση των «νέων μέτρων» και αν επιτρέπεται να βγουν έξω, και κανείς 
δεν έβγαζε λέξη για όσα μας συνέβαιναν. Τα «εργατικά» κόμματα είχαν 
συστρατευθεί με τα κρατικά σχέδια απαγορεύσεων και πειθαρχίας κι 
έβαζαν τα δυνατά τους για να επιβάλλουν τη μουγκαμάρα και σε μας. 
Όταν λοιπόν, πρώτα το Δεκέμβρη του ’20 στην Καλλιθέα κι ύστερα τον 
Ιανουάριο του ’21 στα Πετράλωνα, βγήκαμε και διαδηλώσαμε ενάντια 
στις απαγορεύσεις, βρίζοντας τα «μέτρα προστασίας» καταλαβαίναμε 
ότι αυτό που κάναμε ήταν σκανδαλώδες. Γιατί αυτού του είδους οι δια-
δηλώσεις, αυτά τα αιτήματα, και αυτά τα άτομα που τις διοργανώνουν 
είναι το λεγόμενο «υπόλοιπο» των κρατικών σχεδιασμών. Είμαστε αγό-
ρια και κορίτσια οργανωμένα και μη, ντελιβεράδες, άνεργες, παιδιά της 
πλατείας και της κερκίδας, από αυτά που αποκαλούνται «μη πολιτικο-
ποιημένα». Φιγούρες που έχουμε φάει την περιφρόνηση και τον ρατσι-
σμό της αριστεράς στα μούτρα και που δεν εμπιστευόμαστε κανέναν να 
μιλήσει για την πάρτη μας. Ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα και τα 
συμφέροντά μας και έχουμε βρει τους δικούς μας τρόπους να οργανω-
νόμαστε. Οι πορείες αυτές είναι ένα μικρό παράδειγμα αυτού του είδους 
της οργάνωσης και των τρόπων που έχουμε βρει να μιλάμε αυτόνομα.

Διαδηλώσεις στόμα με στόμα  
στην Καλλιθέα και τα Πετράλωνα
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Όταν όλες οι απόψεις έχουν γίνει ένα, όταν στην τελική το μόνο που 
κυκλοφορεί ως «άποψη» είναι η αλήθεια του Κράτους, το να λες κάτι 
διαφορετικό είναι μοναχικό κι επικίνδυνο. Όταν στην αρχή της κορω-
νοτρέλας αναρωτιόμασταν «ποιος ιός»; κι απαντάγαμε «είναι καπιτα-
λιστική κρίση και επίθεση στην εργατική τάξη» νομίζαμε ότι λέγαμε 
το προφανές. Γρήγορα καταλάβαμε ότι η γνώμη μας ήταν εξαιρετικά 
μειοψηφική, αν κρίνουμε απ’ αυτά που κυκλοφορούσαν γενικώς ως 
πολιτικές «αναλύσεις». Από την άλλη, αν δούμε το πράγμα κοινωνικά, 
αυτή η «μειοψηφική» γνώμη δεν ήταν καθόλου μειοψηφική. Και είναι 
λογικό! Τους τελευταίους μήνες μεγάλα κομμάτια της εργατικής τάξης 
έφαγαν το πακέτο του αιώνα. Χάλια μισθοί, χάλια σπίτια, κι άλλοι μπά-
τσοι, κι άλλο στρίμωγμα. Το μίσος για την αστυνομία και το πολιτικό 
σύστημα είχε εκραγεί. Σε ένα περιβάλλον καθολικής υποτίμησης, η 
οργάνωση με τους ομοίους σου δεν είναι πια επιλογή αλλά ανάγκη 
επιβίωσης. Οι αυθόρμητες διαδηλώσεις ενάντια στην καραντίνα και 
στις απαγορεύσεις που οργανώθηκαν σε διάφορες γειτονιές από τα 
παιδιά της πλατείας, έσπαγαν το κρατικό μονοπώλιο του λόγου. Στο 
Μπραχάμι, στον Πειραιά, στη Νίκαια, και αλλού οι διαδηλώσεις αυτού 
του είδους απέδειξαν σε όποιον είχε μάτια για να δει ότι η κυριαρχία 
των ρουφιάνων είναι τις περισσότερες φορές πλασματική: χρειάζονται 
λίγες δεκάδες για να τη θρυμματίσουν σε χιλιάδες κομματάκια.

Διαδηλώσεις στόμα με στόμα  
στην Καλλιθέα και τα Πετράλωνα

Αυτόνομες διαδηλώσεις  
στο Μπραχάμι, στον Πειραιά, στη Νίκαια



Mια πόλη
όπως μας αρέσει!

-Από πότε έγιναν οι μικροαστοί και o δήμαρ-
χος φίλοι του γκραφίτι;

-Τι ακριβώς γυρεύουν ένας ιερέας, ένας μπά-
τσος και ένας εθνικιστής με σπρέι, μπροστά 
στον ίδιο τοίχο;

-Γιατί απορημένοι δημοσιογράφοι πασχίζουν 
να μάθουν τι είναι το «μιούραλ» και το «κα-
φάο»;

Ο δήμαρχος Π. Φαλήρου και το μεσοαστικό σινά-
φι του, στα βήματα άλλων κρατικών υπαλλήλων 
διαφόρων δήμων εντός και εκτός Αττικής , απο-
φάσισαν να στρέψουν το βλέμμα τους ξανά στον 
δημόσιο χώρο, κάνοντάς μας μαθήματα αισθητι-
κής πάνω σε τοίχους και καφάο με την φάτσα της 

Κάλλας, του Καραϊσκάκη και διαφόρων μοτίβων 
(φυσικά προστατευμένα με antigraffiti) για να 
μας θυμίσουν ακόμα μια φορά το πρόβλημα που 
έχουν μαζί μας. Τα ταγκς, τα throw ups, τα ρολά 
και οι αφίσες, τα συνθήματα και τα αυτοκόλλητα 
ήταν, είναι και θα είναι εχθρικά απέναντί τους.
Το σχέδιο έχει δύο όψεις. Από την μία ο δήμαρ-
χος έχει βρει τους ρουφιάνους του (οι οποίοι γου-
στάρουν να βλέπουν τους «ήρωες του ‘21» στους 
τοίχους της πόλης πηγαίνοντας στη δουλειά και 
χαίρονται όταν βγάζουν βόλτα τον σκύλο τους 
να περνάνε δίπλα από φρεσκοβαμμένα ντουβά-
ρια και καφάο) και από την άλλη καταφέρνει να 
επιτεθεί στους τρόπους που έχουμε για να μιλάμε 
και να δρούμε μέσα στην πόλη. Εμείς όμως δεν 
ψηθήκαμε να αφήσουμε τα πόστα στην πόλη μας 
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και συνεχίσαμε να βγαίνουμε, να βάφουμε, να 
υπάρχουμε και να μιλάμε για όλα αυτά γιατί είναι 
ζωτικής σημασίας για εμάς. Όπως το καταλαβαί-
νουμε και το ζούμε τόσα χρόνια, το graffiti είναι 
ένας κώδικας δικός μας και δεν μοιάζει σε τίποτα 
με τις «εικαστικές παρεμβάσεις» εθνικοφρόνων 
καλλιτεχνών και αναγνωρισμένων street artists. 
Το graffiti είναι όπλο στα χέρια μας ενάντια στο 
ζόφο και τη μιζέρια. Αυτή την πόλη την βάφου-
με με ό,τι έχουμε, με όσο χρόνο ξεκλέβουμε από 
τις δουλειές και τις φρίκες μας. Η πόλη αυτή δεν 
ανήκει σε όσους την θέλουν αποστειρωμένη και 

«ασφαλή», η πόλη ανήκει σε όσες και όσους την 
πονάνε και την θέλουν καθαρή από φασίστες και 
ρουφιάνους. Από τα καφάο μέχρι τα ντουβάρια, 
από τις πλατείες και τα πάρκα, η πόλη αυτή μας 
ανήκει, μέχρι και την τελευταία καβάτζα.

Το Πρώτο Θέμα και λοιπές φυλλάδες υπερασπίστηκαν τον Εύρυτο, 
μέχρι που «αποδείχτηκε» ότι είναι φασίστας, οπότε και τον διαπό-
μπευσαν. Τώρα, για να αποδειχτεί αυτό χρειάστηκε να εμφανιστεί 
ένα σχόλιο του Λαγού της Χ.Α. που να τον εκθειάζει. Εμείς από την 
άλλη, όπως και τα παιδιά που έκαναν την εικαστική παρέμβαση, δεν 
περιμένουμε να μας πούνε τι κάνει «νιάου νιάου» στα κεραμίδια.

Το να βλέπεις αυτή τη μαλακία, πάνω στη Σόλωνος, την ώρα που εί-
σαι φορτωμένος στο παπί, κάνοντας σλάλομ ανάμεσα στα αμάξια και 
στα κορναρίσματα τους, στην καλύτερη το λες ειρωνεία.



Φίλες και φίλοι: ο Μάης μπαίνει και η ελληνική 
γη μοσχοβολάει. Το Ελληνικό Πάσχα, το πιο δη-
μοφιλές παγκοσμίως, έφτασε. Ή εν πάση περι-
πτώσει, τώρα που διαβάζετε το έντυπο μπορεί και 
να πέρασε. Η πανδημία έχει πλήξει την πατρίδα 
μας και γι’ αυτό, όπως λέει και ο φίλος της στή-
λης μας, ο Σωτήρης ο Τσιόδρας, θα πρέπει φέτος 
«να μείνετε σπίτι», «να βγάλετε το σκασμό» και 
«να φάτε υγιεινά και ελληνικά»!

Οι δουλειές των ελληνικών αφεντικών από πέρ-
σι μέχρι φέτος δεν πάνε και πολύ καλά. Οι απο-
θήκες τους είναι γεμάτες με απούλητα ελληνικά 
προϊόντα και τα κέρδη τους έχουν βυθιστεί στα 
τάρταρα. Οι ανταγωνιστές τους στο εξωτερικό 

ξηγιούνται κι αυτοί λοκντάουν. Οπότε εξαγωγές 
γιοκ. Κανείς δεν πολυψωνίζει τις μαλακίες που 
παράγουμε εδώ. Οπότε; Οπότε το ελληνικό κρά-
τος, τα ελληνικά αφεντικά και τα ελληνικά πανε-
πιστήμια συνεργάστηκαν, για να αναδείξουν ότι 
οι ελληνικές σαβούρες είναι με τη σειρά τους 
καλύτερες από τις ξένες. Και πως κι εμείς σαν 
καλοί Έλληνες που είμαστε, πρέπει να στηρί-
ζουμε την εγχώρια παραγωγή και δεν πρέπει να 
σαβουριάζουμε τα εισαγόμενα που παράγουν οι 
ξένοι. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε ορισμένες 
συμβουλές για το πώς θα έπρεπε να είναι κάθε 
τραπέζι του Πάσχα, ή και γιατί όχι, το πώς θα 
πρέπει να τρώμε γενικώς τώρα που τα πράγματα 
έχουν κάπως στενέψει!

1. Αποφύγετε κάθε τροφή που περιέχει λευ-
κό αλεύρι. Είναι ανθυγιεινό και προπαντός 
είναι εισαγόμενο. Αντικαταστήστε το με χα-
ρουπάλευρο. Αμφίβολο αν τρώγεται, υπήρξε 
παρόλα αυτά ιδιαίτερα δημοφιλές αλεύρι την 
περίοδο της κατοχής και δημιουργούσε μία 
ευεξία στους ανθρώπους που το κατανάλω-
ναν. Γιατί να δίνουμε λεφτά στους ξένους για 
λευκά αλεύρια, ενώ τα τοπικά προϊόντα μέ-
νουν απούλητα; Μία καλή επιλογή τόσο για 
την υγεία σας όσο και για την εθνική μας οι-
κονομία.

2. Αποφύγετε το χοιρινό κρέας. Επιστημονι-
κές έρευνες σε χώρες που δεν παράγουν χοι-
ρινό κρέας έχουν αποδείξει πόσο κακό κάνει 
στην υγεία μας. Προτιμήστε ελληνικό κατσι-
κίσιο κρέας. Εξάλλου Πάσχα χωρίς ελληνικό 
κατσίκι γίνεται;

3. Προτιμήστε ελληνικά λαχανικά. Αποφύ-
γετε τα κρεμμύδια και τις πατάτες Αιγύπτου. 
Μπορεί φίλες και φίλοι να είναι πιο φτηνά, 
αλλά έρευνες των ελληνικών πανεπιστημίων 

Tips για ένα 
υγιεινό & Ελληνικό 
πασχαλιάτικο τραπέζι
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έχουν αποδείξει ότι τα ελληνικά κρεμμύδια και 
πατάτες έχουν περισσότερα θρεπτικά συστα-
τικά από τα προϊόντα εισαγωγής. Καλύτερα να 
δώσετε κάτι παραπάνω, παρά να επιβαρύνετε 
την υγεία σας με τρόφιμα γεμάτα φυτοφάρμα-
κα από το εξωτερικό. Τα δικά μας φυτοφάρμα-
κα εξάλλου δεν είναι καλύτερα;

4. Αποφύγετε τα ποτά εισαγωγής για τη 
γιορτή του Πάσχα. Ουίσκι, βότκα και όλα τα 
ανάλογα έχουν αμφίβολες επιδράσεις στην 
ανθρώπινη υγεία. Προτιμήστε ελληνικό τσί-
πουρο και κρασί. Τα οφέλη του κρασιού στην 
υγεία έχουν αποδειχτεί σε έρευνες ελληνικών 
πανεπιστημίων. Θα βοηθήσετε και τους έλλη-
νες παραγωγούς κρασιού που έχουν ξεμείνει 
με τεράστιες ποσότητες απούλητου κρασιού 
στις αποθήκες τους, να αντεπεξέλθουν και 
στην κρίση. Εεε, την κρίση της πανδημίας ήθε-
λα να πω. 

5. Συνίσταται η αποφυγή της χρήσης βου-
τύρων στο Πασχαλιάτικο τραπέζι. Το βού-
τυρο είναι επιβαρυντικός παράγοντας στην 
υγεία της καρδιάς και ελληνικές έρευνες 
έχουν δείξει ότι επιβαρύνει την καρδιακή 
λειτουργία. Οπότε η αποφυγή του επιβάλλε-
ται. Αντικαταστήστε το βούτυρο με ελληνικό 
ελαιόλαδο. Το ελληνικό ελαιόλαδο θεωρείται 
παγκοσμίως η βάση της περίφημης μεσογει-
ακής διατροφής. Οι Έλληνες επιστήμονες 
έχουν αναγνωρίσει τα διατροφικά οφέλη του 
ελληνικού ελαιόλαδου σε παγκόσμια κλίμα-
κα, σε αντίθεση με το ιταλικό και το ισπανι-
κό ελαιόλαδο που τα θεωρούν χαμηλότερης 
ποιότητας. Στις αγορές σας λοιπόν προτιμή-
στε ελληνικό ελαιόλαδο. Είναι το μεγαλύτερο 
δώρο που μπορείτε να κάνετε στα παιδιά σας, 
στην εθνική μας οικονομία και στους Έλλη-
νες λαδέμπορους.

ÒΟ ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΤΣΙΟΔΡΑΣ
ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΤΗ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗÓ
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