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Από την τελευταία φορά που βγήκαμε στη γύρα να μοιράσουμε το έντυπό 
μας πολλά και συνταρακτικά συνέβησαν σε αυτόν τον κόσμο: ξεκίνησε ο πόλε-
μος μεταξύ Ρωσίας- Ουκρανίας, η ακρίβεια «χτύπησε κόκκινο», μια πληθώρα 
«σκανδάλων έπληξε» τη χώρα μας. Ο ιός έπαψε πια να αποτελεί πρώτη είδηση 
κι έχει παραχωθεί πέμπτο θέμα στα δελτία, σαν μια διαρκής υπενθύμιση. Θα 
έλεγε κανείς ότι η επικαιρότητα είναι μια ατέλειωτη διαδοχή «σοκ». Βομβαρ-
διζόμαστε καθημερινά για το «πόσο τρελός είναι ο Πούτιν», για «το σουβλάκι 
που έφτασε τα 3€», για τις «συμμορίες ανηλίκων», για την «οπαδική βία», για 
τις «καταγγελίες» και τις «παιδοκτονίες». Καθημερινά εκβιαζόμαστε να πούμε 
«τη γνώμη μας», να πάρουμε θέση, να ποστάρουμε στα social και να χωθούμε 
στο δημόσιο διάλογο. Κι όμως: όλα αυτά τα διαδοχικά «σοκ» δεν είναι ασύνδετα 
μεταξύ τους - είναι επεισόδια της καπιταλιστικής κρίσης των τελευταίων ετών. 
Όλες οι γνώμες γύρω από τον πόλεμο, τον πληθωρισμό, τη γυναικεία εργασία, 
τη δημόσια τάξη δεν είναι παρά μια γνώμη: η γνώμη του κράτους.

Ενάντια σε αυτήν την κρατική γνώμη προσπαθούμε να οργανωθούμε και 
να μιλήσουμε. Να δούμε τον πόλεμο ως ιστορική διαδικασία κι ως αποτέλεσμα 
των διακρατικών ανταγωνισμών. Να μιλήσουμε για τα έμφυλα ζητήματα, χω-
ρίς αυταπάτες ότι το κράτος νοιάζεται για τις γυναίκες. Να εξηγήσουμε πώς τα 
social media πειθαρχούν τον τρόπο σκέψης μας. Η γνώμη μας είναι συλλογική: 
χτίζεται μέσα απ’ τη δουλειά που κάνουμε στις γειτονιές μας, μέσα από τις κου-
βέντες που ανταλλάζουμε με τους φίλους μας, μέσα από την ίδια την ιστορία 
της τάξης μας.

Κι όσο θα υπάρχουμε σε αυτές τις γειτονιές η γνώμη μας δεν θα περνάει 
απαρατήρητη.

Σκέψεις και δράσεις ενάντια στον καθημερινό φασισμό που ζούμε.  
Μοιράζεται χέρι με χέρι στις νότιες γειτονιές της Αθήνας σε 2.500 αντίτυπα.

Για επικοινωνία: antifa.south@gmail.com
Στο διαδίκτυο: antifasouth.gr

EDITORIAL
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ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΙΠΗ Μια εγχειρησούλα (στο κεφάλι) με τον μπάμπη τον αυτόνομο | ΔΥΟ ANTIFA ΣΥΖΗ-
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ΝΕΣ ΜΑΣ Οδηγός επιβίωσης σ’έναν κόσμο γεμάτο «εγκλήματα» | Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ 
ΚΑΤΣΕΙ, ΑΜΑ ΛΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΣΤΟ ΛΥΝΟΥΝΕ ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ | ΟΙ ΧΙΛΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΑ Πληθωρισμός (και πόλεμος στην Ουκρανία) | Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ Οι πολλαπλώς 
χρήσιμες λειτουργίες μιας ατέρμονης «κακοκαιρίας» | Η “ΣΩΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ” ΠΕΡΝΑΕΙ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΑΣΙΑ Το πιο πρόσφατο επεισόδιο του παγκόσμιου πολέμου και πώς να μη χαζέψουμε 
τελείως | ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ; | ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ Οπαδική βία, 
μηδενική ανοχή και εργατική τάξη | ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ “ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩ-
ΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ” Ιστορία της τεχνικής εκπαίδευσης στην ελλάδα: το παράδειγμα της Σιβιτανιδείου

Περιοδικό

ΑΝΤΙFA
Κυκλοφορεί το τεύχος #79

Βρείτε τα σημεία διακίνησης στο autonomeantifa.gr

ή στείλτε mail στο antifasouth@gmail.com



Τα social media 
είναι η οργάνωση 
της σιωπής μας

Οι τεχνολογίες που φτιάχνουν τα αφεντικά μας είναι τόσο εντυπωσιακές! 
Ας πούμε, είναι ικανές μέσα σε δέκα χρόνια να αλλάξουν ραγδαία τους τρό-
πους οργάνωσης της κοινωνικής ζωής. Δέκα χρόνια πριν τα λεγόμενα «social 
media» ήταν απλά ένας τρόπος για να πουλάμε μούρη. Είκοσι χρόνια πριν, απλά 
δεν υπήρχαν. Σήμερα όμως; Σήμερα, εκτός των άλλων, τα social media είναι το 
μέσο, ώστε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να παπαγαλίζουν τις ίδιες φράσεις 
ταυτόχρονα, παριστάνοντας μεταξύ τους τους «ενημερωμένους». Νομίζουμε 
πως αυτή η εντυπωσιακή τεχνολογική «εξέλιξη», είναι ένα από τα θεμέλια της 
σημερινής φασιστικής κοινωνίας.

Η λειτουργία ετούτων των «μέσων» δεν είναι τυχαίο πράγμα: Η βασική τους 
αρχιτεκτονική είναι να φέρνουν αντιμέτωπο το θύμα, εεεεεέ συγγνώμη, το 
χρήστη θέλαμε να πούμε, με πληροφορίες που δεν έχει διαλέξει και που δεν 
θα παρέλαυναν βίαια μπροστά του, αν δεν άνοιγε το κινητό του για να σκρολά-
ρει. Κάθε φορά που ο χρήστης κοιτάει την μαλακία που ξεπετάχτηκε μπροστά 
του, το μυαλό του αποκρίνεται και αντιδρά στιγμιαία. Η διαδικασία είναι τόσο 
αποτελεσματική που όλοι μας μπορούμε να μαθαίνουμε και να ξεχνάμε με ορί-
ζοντα 3 ημερών ή και 3 λεπτών οποιοδήποτε  πιθανό και απίθανο πράγμα που 
υποτίθεται ότι συγκλονίζει το πανελλήνιο: «Παιδεραστές», «πυρκαγιές», «με-
ταγραφές», «πόλεμος», «χρεοκοπίες», «γκάφες πολιτικών», «ανακαλύψεις», 
«κρούσματα». Mέσω αυτής της διαδικασίας, η ζωή μας μπορεί να γίνεται αντι-
ληπτή μέσω συνεχόμενων «συγκλονιστικών» γεγονότων και εντυπωσιακών 
νέων και ταυτόχρονα να παραμένει τόσο ακατανόητη. Μέσω αυτής της διαδι-
κασίας μια ολόκληρη κοινωνία μπορεί να μαθαίνει και να ξεχνάει ταυτόχρονα 
και φυσικά δεν μπορεί παρά να θυμάται μόνο για όσο διαρκεί το τάδε ή το δείνα 
«θέμα» στην «επικαιρότητα». 
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ΔΕΊΤΕ «ΤΊ ΕΊΠΕ Ο ΜΑΛΑΚΑΣ»

Η εκπαίδευση στις γλώσσες του 
κράτους µπορεί να έχει και αντικυ-
βερνητικό άρωµα. Είναι έτσι, που 
κάθε ταξική δυσαρέσκεια µπορεί 
να µεσολαβείται στον βούρκο του 
internet. Την επόµενη φορά που θα 
δείτε άρθρο µε υπονοούµενο ότι τα 
κυβερνητικά επιτελεία της χώρας 
είναι «άχρηστα» µην το πιστέψετε! 
Δεν είναι άρθρο, είναι επαγγελµατίες 
αριστεροί επικοινωνιολόγοι που προ-
σπαθούν να σας κόψουν τη γλώσσα!  

ΛΕΞΊΚΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΊΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ:
Σκάνδαλο [skanδalo]: 

Η αναστάτωση ή ανωμαλία που προκαλείται από λόγια, πρά-
ξεις, συμπεριφορά ή γεγονότα που έρχονται σε σύγκρουση με τους 

νόμους της ηθικής, της ευπρέπειας, της αιδούς κτλ.
Π.χ. Είμαι/γίνομαι αίτια σκανδάλου.

ΛΕΞΊΚΟ ΕΡΓΑΤΊΚΗΣ ΤΑΞΗΣ:
Σκάνδαλο:
Τρόπος με τον οποίο το κράτος προσπαθεί να σπείρει τη σύγχυση και τον τρόμο και να 
στοχεύσει στην εργατική τάξη. Βρίσκει εύφορο έδαφος στην τηλεόραση και στο internet.

Το ζήτημα με όλα αυτά τα «θέματα» που ξεπετάγονται μπροστά μας είναι πως 
δεν ξεπετάγονται από μόνα τους. Ίσα ίσα! Μπορούν να εμφανίζονται και να εξα-
φανίζονται τόσο συντονισμένα, τόσο καθολικά και τόσο απότομα, γιατί ολόκλη-
ροι κρατικοί μηχανισμοί, που είναι υπεύθυνοι για την πολιτική επικοινωνία και 
την «ενημέρωση», ασχολούνται με αυτή τη δουλειά. Οπότε;

Οπότε, καθώς εκπαιδευόμαστε στο να μαθαίνουμε και να ξεχνάμε με ρυθμούς 
πολυβόλου, καθώς συνηθίζουμε να «συμφωνούμε» και να «διαφωνούμε» σε 
ζητήματα που έχουν διαλέξει άλλοι για μας, καθώς επικοινωνούμε σε γλώσσες 
που μας επιβάλλουν οι οθόνες των κινητών μας, γίνεται όλο και πιο δύσκολο 
να μιλήσουμε έξω και πέρα από όλα αυτά. Και τελικά, όσο υποκύπτουμε στην 
ευκολία του να πατάμε κουμπάκια και να σερνόμαστε μπροστά στην οθόνη, 
τόσο πιο δύσκολο είναι να μιλήσουμε στ’ αλήθεια για μας.



Υποθέτουμε οτι θα το έχετε ήδη πάρει χαμπάρι πως ο «πόλεμος με τον αόρατο 
εχθρό», μας άφησε προσωρινά χρόνους. Και πάνω που σύσσωμη η... Ανθρωπότη-
τα περίμενε την επιστροφή στην «κανονικότητα», ένας νέος, «κανονικός» αυτή τη 
φορά πόλεμος ξεκίνησε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σε αντίθεση με τις μαλακίες που ακούμε δεξιά και αριστερά, ο πόλεμος που διεξά-
γεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, δεν είναι άλλο ένα «αναπάντεχο γεγονός». Δεν 
οφείλεται σε «μοιραίες αποφάσεις» κάποιου «τρελού» ηγέτη. Δεν είναι σύγκρουση 
μεταξύ «Ελευθερίας» και «Αυταρχισμού». Είναι η συνέχεια ενός παγκόσμιου δια-
κρατικού πολέμου που κρατάει 30 χρόνια τώρα. 

Κάθε καπιταλιστικό κράτος δημιουργείται γύρω από τα συμφέροντα των εθνικών 
του αφεντικών. Δεν υπάρχουν «καλά» ή «κακά» κράτη. Υπάρχουν μόνο οικονομι-
κή και στρατιωτική ισχύς και εθνικά συμφέροντα. Έννοιες όπως «ανθρώπινη ζωή», 
«ελευθερία», «ειρήνη» κ.ο.κ., για τα κράτη είναι απλά κενές νοήματος.

Κάθε καπιταλιστικό κράτος, έχει χαραγμένο στο dna τον πόλεμο κατά των υπόλοι-
πων κρατών, προσπαθώντας να τους επιβάλει τα δικά του συμφέροντα. Αυτός ο 
πόλεμος μπορεί να διεξάγεται είτε με «ειρηνικό» τρόπο και οικονομικά μέσα (εμπο-
ρικός πόλεμος), είτε με τα όπλα. 

Από το 1990 και μετά, ο παγκόσμιος διακρατικός πόλεμος έχει φτάσει σε 
σημείο παροξυσμού. 

Στο πεδίο της οικονομίας και του εμπορίου, τα κράτη προσπαθούν όλο και περισσό-
τερο, να σαμποτάρουν και να ακυρώσουν τις οικονομικές και παραγωγικές δυνα-
τότητες των ανταγωνιστών τους. Δασμοί, «οικονομικές κυρώσεις», απαγορεύσεις 
εισαγωγών προϊόντων των ανταγωνιστικών κρατών για λόγους «δημόσιας υγείας», 
είναι μονάχα μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. 

Πόλεμος στην 
Ουκρανία. 

Δηλαδή, επιστροφή 
στην «κανονικότητα»
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Ταυτόχρονα, πολεμικές συρράξεις λαμβάνουν χώρα σε μια περιοχή που εκτείνεται 
από την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια έως και την Μέση Ανατολή. Οι «μεγά-
λοι παίκτες» Η.Π.Α, Ρωσία, Κίνα συγκρούονται ακριβώς για τον έλεγχο αυτών των 
περιοχών με στόχο την πλανητική κυριαρχία. Η σύγκρουση των «μεγάλων» κρατών 
πυροδοτεί τις φιλοδοξίες και των «μικρότερων» κρατών, τα οποία συμμετέχουν με 
την σειρά τους στη σύγκρουση, προσπαθώντας να πάρουν το μερίδιο το οποίο θε-
ωρούν ότι τους αναλογεί. Διάφορα κράτη έχουν ήδη διαλυθεί εξ’ αιτίας αυτής της 
σύγκρουσης (Λιβύη, Συρία, Ιράκ κ.α.). Και μάλλον... έπεται συνέχεια.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι το τελευταίο επεισόδιο του παγκόσμιου δια-
κρατικού πολέμου. 

Το ελληνικό κράτος συμμετέχει στον παγκόσμιο διακρατικό πόλεμο. Πάντα βάσει 
των συμφερόντων του και φυσικά με τον αντιτουρκισμό ως κυρίαρχη τακτική/ιδεο-
λογία. Και κάνει σχέδια για τους καιρούς που έρχονται. Σχέδια πολεμικά, σχέδια δι-
αχείρισης της ζωής μας και του θανάτου μας, σχέδια που απαιτούν από εμάς πλήρη 
πειθάρχηση και συμμόρφωση, σχέδια από τα οποία δεν έχουμε να κερδίσουμε τίπο-
τα. Τα όσα πάθαμε από το κράτος κατά την περίοδο της πανδημίας και του «τρομε-
ρού ιού», ήταν ένα δείγμα μονάχα από αυτά τα σχέδια.

Ζούμε σε ζόρικες εποχές. Εμπόλεμες. Φαντάζει δύσκολο, αλλά σ’ αυτές τις επο-
χές θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τα μυαλά μας στη θέση τους. Να 
κρατήσουμε την αξιοπρέπεια μας. Και να ανακαλύψουμε τρόπους να την παλεύ-
ουμε συλλογικά και να εξηγούμε τον κόσμο συλλογικά και όχι ο καθένας μόνος του. 
Πάντα απέναντι στα σχέδια και τις αφηγήσεις, του κράτους, των ειδικών και των 
ρουφιάνων του.



Είμαστε σε Athens Antifa

Όταν περνάμε από εκεί μας χαιρετάει και μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι 
να βλέπουμε τα λόγια μας γραμμένα στους τοίχους της πόλης. Ακόμα περισ-
σότερο το κομμάτι αυτό μιλάει στις φίλες και τους φίλους μας. Μας δείχνει 
ότι οι μπάτσοι είναι μέρος της πειθαρχίας και της υποτίμησης που τρώμε ως 
εργατική τάξη. Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια απέκτησαν ακόμα μεγαλύτερη 
εξουσία στην καθημερινή μας συμπεριφορά. Στο πού περπατάμε, πότε βγαί-
νουμε, τι φοράμε στα μούτρα μας. Αυτό το graffiti μας θυμίζει ότι δεν παίζουν 
μπάλα μόνοι τους. Για αυτό, αν έχετε ακεφιές περάστε να το δείτε. Φροντί-
ζουμε να το διατηρούμε καθαρό από τον δήμο και τους καλοθελητές του.

κάθε γειτονιά!
1. Graffiti στα Village
Η πόλη δεν ανήκει
στις άσπρες μηχανές!
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Είμαστε σε 
κάθε γειτονιά!



Τώρα «ο πόλεμος με τον αόρατο εχθρό» έγινε κανονικός πόλεμος και μας κα-
λούν να κάνουμε θυσίες, να υπομείνουμε στερήσεις και να το βουλώσουμε. Να 
κάνουμε ό,τι μας λέει το κράτος χωρίς αντίρρηση για το «καλό της πατρίδας». 
Εμείς αρνούμαστε να κάτσουμε σπίτι μας και να περιμένουμε σιωπηλά να πε-
ράσουν από πάνω μας τα σχέδια των αφεντικών. Για αυτό, το βράδυ στις 18 
Μαρτίου βρεθήκαμε στα μέρη του Antifa North, κέντρο Χαλάνδρι. Πιαστήκαμε 
αλυσίδες και διαδηλώσαμε με κεντρικό σύνθημα:
Θυσίες να κάνουν τα αφεντικά και οι ρουφιάνοι τους.

2. Διαδήλωση  
Στόμα με Στόμα στο Χαλάνδρι
Θυσίες να κάνουν τα αφεντικά!
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Είναι κάποιες πλατείες που παρουσιάζονται σε τοπικά blogs ως «εστίες βρωμιάς» 
και «παραβατικότητας», μέρη «επικίνδυνα» στα οποία συχνάζουν «συμμορίες».
Δηλαδή μέρη που κυκλοφορούν ενδιαφέροντες άνθρωποι! Γιατί είμαστε κι εμείς 
αυτοί που τα «βρωμίζουν» με ταγκιές και συνθήματα. Αλλά κυρίως γιατί ξέρουμε 
ότι αυτές και αυτοί που αράζουν στα μέρη που συκοφαντούνται από δεξιούς και 
αριστερούς ρουφιάνους είναι η πολυεθνική εργατική τάξη, η τάξη μας. Μαζευ-
τήκαμε σε μια τέτοια πλατεία στον Βύρωνα, στο open mics που οργάνωσε το 
Antifa East. Και, τι περίεργο…, για άλλη μια φορά είδαμε ότι οι «συμμορίες» που 
αράζουν στις πλατείες είναι μια χαρά παιδιά!

3. Open mics στον Βύρωνα
Stand your ground!



- Ρε συ, τι έχει γίνει και ξαφνικά την έχουν δει όλοι φεμινιστές; Όπως ξαφνικά 
έκαναν πως νοιάζονται για την υγεία μας, τώρα τους απασχολεί η έμφυλη βία 
που τρώμε τόσα χρόνια.

- Όταν βλέπεις πάντως πως χρησιμοποιήθηκε η «υγεία»  για να παίξει καραντίνα 
και να δουλεύουμε για λιγότερα, αναρωτιέσαι πόσο είναι για το καλό μας αυτά 
που κάνουν και στο κομμάτι της έμφυλης βίας. Εν τέλει και τα δύο το κράτος τα 
οργανώνει.

- Τι να πω, τη μία μέρα η τηλεόραση γεμίζει «σκάνδαλα» με διάσημους που 
«απλώνουν χέρι» και την επόμενη το ινσταγκραμ μας λέει σε ποιες περιοχές κυ-
κλοφορούν «ανώμαλοι» τη νύχτα, πού και πότε κινδυνεύουμε. Μήπως αυτό το 
κλίμα τρομοκρατίας συντονίστηκε με σχέδιο σε όλα τα μέσα;

- Έχω σταματήσει να ανοίγω το ινσταγκραμ όταν ξυπνάω. Για κάποιες εβδομάδες 
ένιωθα ότι ενώ έπινα τον καφέ μου βρισκόμουν σε αίθουσα δικαστηρίου και 
άκουγα την μπάτσικη αναφορά για μία υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης. Ξέ-
ρεις τώρα, πολλές λεπτομέρειες τύπου κλειδαρότρυπας. Όπως το καταλαβαίνω 
μάλλον δεν θεωρούμαστε ικανές να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή τώρα όλη αυτή η 
φάση μας βοηθάει;

- Και εγώ πάντως νιώθω ότι δε μας βοηθάει. Αντί να μιλάμε μεταξύ μας για τις 
εμπειρίες μας, και για το τι σκατά είναι η έμφυλη βία, ανεβάζουμε και αναπαρά-
γουμε καταγγελίες στο ινσταγκραμ αποσυνδέοντας τα περιστατικά από τις υπό-
λοιπες ταξικές σχέσεις. Από τη μια μας λένε ότι μπορούμε να μιλάμε μόνο με 
αυτού του τύπου τις καταγγελίες. Από την άλλη καταλήγουμε να ζητάμε και άλλο 
κράτος, και άλλους μπάτσους για να μας «σώσουν». Εμείς ξέρουμε όμως πολύ 
καλά ότι σε καμία περίπτωση το κράτος δε νοιάζεται για το καλό μας. Η έμφυλη 
βία ωφελεί μια χαρά τα καπιταλιστικά κράτη. Ωφελεί γιατί διασπά την εργατική 
τάξη και πειθαρχεί τις γυναίκες στο να κάνουν τις σκατοδουλειές μέσα και έξω 
από το σπίτι, στο να μη μιλάνε και να μεγαλώνουν πειθαρχημένους εργάτες.

Ποιο «καλό μας»
ρε κορίτσια;
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Μας βάλαν μάσκες για να το βουλώσουμε, μας κλείσαν σπίτι, τώρα 
μάλλον πρέπει να μάθουμε ότι οι μπάτσοι θα μπορούν να μπαίνουν 
και μέσα στα σπίτια μας.

- Εγώ σκεφτόμουν και το άλλο, όταν βλέπω στόρι πχ. «μελαχρινός στην περιο-
χή του Νέου Κόσμου ακολούθησε κοπέλα». Ότι τέτοιες αφηγήσεις στοχοποιούν 
εμάς που δεν έχουμε λεφτά για αμάξι ή ταξί και που αράζουμε έξω το βράδυ, ότι 
στοχοποιούν τις γειτονιές μας, τις πλατείες και τα μέρη που κοινωνικοποιείται η 
εργατική τάξη. Λένε ότι υπάρχει πολύ εγκληματικότητα στις εργατικές γειτονιές, 
μια με τις «συμμορίες», μια με τους τύπους που ακολουθούν κοπέλες, τα οποία 
κάποιες φορές ταυτίζουν. Για μας στο τέλος έχει κι άλλες εξακριβώσεις, κι άλλες 
ερωτήσεις «που γυρνάς μόνη σου τέτοια ώρα», μπορεί και κάνα σχολιάκι για το 
τι φοράμε. Κι όλα αυτά πάντα για την «ασφάλειά» μας.

- Εν τέλει όσο μας λένε να ζούμε με λιγότερα λεφτά και περισσότερους μπά-
τσους, τόσο ασχολούνται με την έμφυλη βία και τις γειτονιές μας. Μάλλον αυτή η 
ασχολία δεν είναι προς όφελος μας τελικά.



Ας πούμε ότι είναι τέλη του 2021. Ας πούμε ότι είσαι συντάκτης σε περι-
οδικό που ασχολείται με το αυτοκίνητο. Κι ας πούμε ότι σου αναθέτουν 
να γράψεις ένα κείμενο που πρέπει να πείσει ότι «τα βενζινοκίνητα αυτο-
κίνητα είναι κακά». Για το ξεκάρφωμα ο τίτλος θα πρέπει να είναι «Τα 10 
φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της αγοράς».

Γκουγκλάρεις. Βρίσεις ότι το φθηνότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι ένα 
κουβαδάκι 500 κυβικών που πωλείται στην προνομιακή τιμή των μόλις 
24.290 ευρώ. Η τιμή είναι φόλα και το ξέρεις. Πιο φόλα είναι ότι η μπατα-
ρία σε βγάζει για 180 χιλιόμετρα. Τα γράφεις έτσι ασχολίαστα, σα να μην 
τρέχει τίποτα. Σιγά το πράγμα… Δίνεις 24 χιλιάρικα, παίρνεις ένα δίπορτο 
κουβαδάκι των 500 κυβικών και το μηχάνημα κρατάει για 180 χιλιόμετρα.

Το καταλαβαίνεις ότι κανείς δε σε παίρνει στα σοβαρά. Πρέπει κάτι να πεις 
για να ρεφάρεις τη μαλακία που σε χουν βάλει να σπρώξεις. Οπότε αρχίζεις 

Το ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο 

είναι το μέλλον
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τα θεωρητικά: «Η ηλεκτροκίνηση σύντομα θα αναδειχτεί σε κυρίαρχη αυ-
τοκινητική πραγματικότητα», «η τάση των κατασκευαστών» κλπ. Μένουν 
βέβαια κάτι «εκκρεμότητες»… Ψιλοπράγματα μωρέ… «η επέκταση του 
δικτύου υποδομών φόρτισης», «η άμβλυνση του τιμολογιακού χάσματος 
με τα παραδοσιακά αυτοκίνητα», αλλά ντάξει μην ανησυχείτε γιατί τόσο 
φθηνό που είναι το ρεύμα σε σχέση με τη βενζίνη θα γίνει σίγουρα η από-
σβεση…

Τρεις μήνες μετά. Έχει ξεκινήσει πόλεμος στην Ουκρανία. Λεφτά δεν έχει 
κανείς. Το ρεύμα έχει φτάσει στο Θεό. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι 
κομματάκι σκληρό: το μέλλον δε γράφει πάνω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το 
μέλλον γράφει περιορισμός των μετακινήσεων, αφραγκία και σπάνη. Ακο-
λουθούν άρθρα με τίτλο «Γιατί το ποδήλατο κάνει καλό στην υγεία».



Ναπολέοντας 1812: 
Εισέβαλε στην Ουκρανία για να πολεµήσει τη Ρωσία.

Ελευθέριος Βενιζέλος 1919: 
Έστειλε στρατό στην Ουκρανία µε τα µάτια στραµµένα 
στη Σµύρνη.

Αδόλφος Χίτλερ 1941: 
Εισέβαλε στην Ουκρανία για να δώσει σάρκα και οστά 

στο Μεγάλο Γερµανικό Ράιχ.

Βλαντιµίρ Πούτιν 2014-2022: 
Εισέβαλε στην Ουκρανία γιατί υπήρχαν κάτι 
ζητηµατάκια µε τη «∆ύση».

«Tρέλας»«Tρέλας»
Τα κράτη αγαπάνε πολύ τις ιστορίες ε τους «τρελούς ηγέτες». Έτσι, µπορούν να 
γράφουν την ιστορία τους, χωρίς να πρέπει να λογοδοτήσουν για τα εγκλήµατά τους σε 
κανέναν. Ή, ακόµα χειρότερα, µπορούν να προετοιµάζουν τους υπηκόους τους για 
σφαγή στο όνοµα «της µάχης ενάντια στην τρέλα».
 
Εµείς, για να ην τα βάψουµε τελείως αύρα, ετοιµάσαµε για σας έναν τεράστιο 
διαγωνισµό. Στείλτε ας, ποιος νοµίζετε πώς είναι ο πιο «τρελός» ηγέτης που εισέβαλε 
ποτέ στην Ουκρανία και πείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα!


