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ANTIFA SPEAKING
 ΜΑ ΚΑΛΑ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 

ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕ ΘΥΜΙΖΕΙ ΠΟΛΕΜΟ;
ΔΕΊΤΕ ΓΊΑ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑ το σούπερ μάρκετ. Απ’ ό,τι φαίνεται, από δω και 
στο εξής θα το πληρώνουμε με κάτι προπληρωμενες κάρτες σαν να βγάζου-
με δελτίο σίτισης. Τα μίντια μας βομβαρδίζουν ασταμάτητα με «σκάνδαλα»: 
«διεφθαρμένοι πολιτικοί», «μανάδες δολοφόνοι», «παπάδες παιδεραστές». 
Ταυτόχρονα προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο «τρελός Ερντογάν» θα μας 
κηρύξει τον πόλεμο για να κερδίσει τις εκλογές, λες κι οι πόλεμοι συμβαί-
νουν από κάποια παρόρμηση!

ΕΝ ΤΕΛΕΊ ΤΊΠΟΤΑ πια δε βγάζει νόημα. Η σύγχυση που επικρατεί δεν είναι 
τυχαία - είναι κρατικά κατασκευασμένη. Ο στόχος της μηντιακής καταιγί-
δας είναι να γινόμαστε όλο και πιο μόνοι, όλο και πιο φοβισμένοι. Ο στόχος 
είναι να αναδυθεί το κράτος ως μοναδικός σωτήρας απέναντι στην κρίση 
και τον φόβο. Ο στόχος είναι να δεχτούμε τις κρατικές ανάγκες, όπως μας 
τις παρουσιάζουν και να συστρατευτούμε - και στο κάτω κάτω γιατί όχι; Να 
βάλουμε και τα χακί αν χρειαστεί, ή τελοσπάντων να βοηθήσουμε όπου και 
όπως μπορούμε την πολεμική διαδικασία.

ΣΤΑ ΣΊΓΟΥΡΑ ΟΊ ΚΑΊΡΟΊ που ζούμε δεν είναι και οι καλύτεροι. Γι αυτό και 
μεις κοιτάμε να βρισκόμαστε, να δημιουργούμε δικές μας θέσεις. Ταυτό-
χρονα διεκδικούμε τον χώρο μας στην πόλη. Σπάμε την κρατική μονοφωνία, 
βάφουμε «ζωγραφισμένους» τοίχους και ασπρισμένες υπόγειες διαβάσεις. 
Κάνουμε εκδηλώσεις και open mics, καταλαμβάνουμε το δημόσιο χώρο. 
Βρισκόμαστε, συζητάμε και προσπαθούμε να διαμορφώνουμε αντιλήψεις 

Σκέψεις και δράσεις ενάντια στο φασισμό | Μοιράζεται χέρι 
με χέρι στις νότιες γειτονιές της Αθήνας σε 4.000 αντίτυπα. 
Για επικοινωνία: antifa.south@gmail.com 
Στο διαδίκτυο: antifasouth.gr



ενάντια στις κρατικές προσταγές. Το τελευταίο διάστημα μας δημιουργήθη-
καν οι εξής απορίες:

ΠΏΣ ΓΊΝΕΤΑΊ οι μετεωρολόγοι να προβλέπουν κάθε βδομάδα «χιόνια», 
«πλημμύρες» και εξωγήινες εισβολές και έξω να χει ήλιο; Μήπως τους εν-
διαφέρει λιγότερο να «πέσουν μέσα» και περισσότερο να κλειστούμε εμείς 
μέσα;
 
ΤΊ ΓΊΝΕΤΑΊ ΑΝ πατήσεις πολλές φορές το κουμπί «δεξιά» στο Νέτφλιξ;  Απ’ 
ό,τι καταλάβαμε, όποιο κουμπί κι αν πατήσεις, το μόνο που θα βρεις είναι η 
κρατική γνώμη.

ΤΊ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΊ η κόντρα Κριστιάνο-Σάντος με την κόντρα Ελλάδας-Τουρ-
κίας, ή τι σκάλωμα φάγανε με τα «εργασιακά δικαιώματα» στο Μουντιάλ 
του Κατάρ; Στα προηγούμενα Μουντιάλ τους πρόσεχαν τους εργάτες; Για να 
γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες Athens 2004 μπας και είχε σκοτωθεί κανάς 
εργάτης ή αυτά μόνο στο Κατάρ γίνονται;

ΤΕΛΊΚΑ ΟΊ ΜΠΑΤΣΟΊ σκοτώνουν τους τσιγγάνους, απλά και μόνο επειδή δεν 
τους αρέσει το χρώμα στο δέρμα τους, ή για να τους υπενθυμίζουν την θέση 
τους στον πάτο της παραγωγικής διαδικασίας;

ΑΦΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ διπλές δουλειές και ξεχειλωμένα ωράρια πώς και δεν 
παίζει φράγκο στις τσέπες μας;

ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ ΣΑΝ κι αυτά απασχολούν το antifa south. Αν κανείς έχει κι 
επιπλέον ύπουλα ερωτήματα μπορεί να ρωτήσει τη γνώμη μας στέλνοντας 
μέηλ στο antifa.south@gmail.com



Αυτοί ετοιμάζονται 
για πόλεμο…
ΚΥΡΊΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΗ. Ήμασταν μαζεμένοι στο σαλόνι του Μάκη. Το Αρ-
γεντινή – Γαλλία ήταν έτοιμο ν’ αρχίσει.

Πίτσες τσεκ. Μπύρες τσεκ. Αμπελοφιλοσοφίες τσεκ. Προβλέψεις για το σκορ 
τσεκ. 

Λίγο πριν τη σέντρα, μια φωνή από την άκρη αριστερά του καναπέ εξέφρασε 
βαθύ προβληματισμό. «Καλά ρε μαλάκες, μόνο εγώ νιώθω περίεργα; Να 
βλέπουμε τελικό Μουντιάλ χριστουγεννιάτικα; Το ’χαμε συνηθίσει με ιδρώτα 
στα μπούτια και πλαστική καρέκλα. Τι έγινε φέτος»; 

Σιωπή σκέπασε το σαλόνι. Ορκιστήκαμε να ασχοληθούμε με το θέμα, αλλά 
«άλλη φορά ρε φίλε. Ήμαρτον! Τελικό βλέπουμε…». Βέβαια, το Μουντιάλ 
μαζί με τζινγκλμπελ δεν ήταν το μόνο περίεργο. Ειδική ομάδα ανέλαβε τη 
μελέτη του ζητήματος. Και κατέληξε ότι τώρα τελευταία τα Μουντιάλ γίνονται 
όλο και πιο περίεργα:

Ρε ποια μπάλα;



1. Το Μουντιάλ του Κατάρ (2022)

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ, που ανέλαβε τη διεξαγωγή του Μουντιάλ του 2022, 
είναι το πάτημα του τουρκικού κράτους στον περσικό κόλπο. Η Τουρκία 
στήριξε το Κατάρ, όταν αυτό έφαγε οικονομικό αποκλεισμό από τη Σαουδι-
κή Αραβία, την Αίγυπτο, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 
2017. Η Τουρκία διατηρεί στρατιωτική βάση στο Κατάρ. Η Τουρκία έστειλε 
τρεις χιλιάδες μπάτσους να ενισχύσουν την ασφάλεια του Μουντιάλ (έχει 
πολλούς μπάτσους η Τουρκία…). Η τουρκική παρουσία στο Κατάρ είναι 
καρφί στο μάτι των τοπικών της ανταγωνιστών - δηλαδή η Σαουδική Αρα-
βία και το Ίράν βγάζουν φλύκταινες με την τουρκική επιρροή στον Περσικό 
κόλπο. Σε αντάλλαγμα, το Κατάρ υποστηρίζει την τουρκική οικονομία με 
δισεκατομμύρια δολάρια. Το Κατάρ συμφώνησε να δανείσει στην Τουρκία 
35 μαχητικά αεροσκάφη του για τις ανάγκες των τουρκικών συμφερόντων. 
Η συνεργασία Τουρκίας και Κατάρ αναπτύσσεται από τον περσικό κόλπο 
μέχρι τη Λιβύη. Έρχεται σε  αντιπαράθεση με άλλα διακρατικά μπλοκ που 
επίσης επιζητούν την κυριαρχία στην ίδια περιοχή. Το ελληνικό κράτος 
(μαζί κι άλλα κράτη) ενοχλείται από τη διεξαγωγή του Μουντιάλ στο Κα-
τάρ, ακριβώς επειδή το ζήτημα δεν είναι η μπάλα, αλλά η διεθνής προβολή 
της συμμαχίας του Κατάρ με την Τουρκία. Από κει είναι που προκύπτει το 
υποκριτικό ενδιαφέρον του για την «καταπίεση της lgbt» κοινότητας και για 
«των εργασιακών δικαιωμάτων» στο Κατάρ.

Κατάρ



ΗΤΑΝ 1994. Ο πατέρας Μπους αφουγκραζόμενος τα ζητήματα της εποχής 
οργάνωσε την εμπορική συμμαχία  Καναδά, Ηνωμένων Πολιτειών και Με-
ξικό. Η εμπορική συμφωνία που προέκυψε ονομάστηκε NAFTA (North 
American Free Trade Agreement). Έφτιαχνε έναν ενιαίο οικονομικό χώρο 
για τη διακίνηση εμπορευμάτων κι ανθρώπων. Όσα προϊόντα κυκλοφορού-
σαν στις χώρες της NAFTA, δηλαδή σε μια περιοχή όπου κατοικούν 500 
εκατομμύρια άνθρωποι, δεν βαρύνονταν με φόρους και δασμούς. Ο άξονας 
Καναδά-ΗΠΑ-Μεξικό είχε εξαρχής αντικινεζικό πρόσημο· εν ολίγοις εμπό-
διζε την ακμάζουσα κινεζική οικονομία να εξάγει τα εμπορεύματά της στις 
χώρες της βόρειας Αμερικής. Η συμφωνία NAFTA έφτιαχνε ένα τεράστιο 
μπλοκ. Χτυπούσε στα ίσια την Κίνα, οδηγώντας τον εμπορικό ανταγωνισμό 
στα άκρα. Η NAFTA διήρκεσε μέχρι το 2020. Αναθεωρήθηκε και αντικατα-
στάθηκε από την συμφωνία USMCA (στην πιάτσα ονομάζεται NAFTA 2.0). 
Η συμφωνία USMCA επεκτείνει την ισχύ της NAFTA. Προβλέπει διευκο-
λύνσεις στο εμπόριο αυτοκινήτων και κατάργηση των δασμών στον χάλυβα 
και στο αλουμίνιο (την ίδια στιγμή που επιβάλλει τεράστιους δασμούς στον 
κινεζικό χάλυβα).

ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΊΑ: Το 2026 οι βορειοΑμερικανοί θα διοργανώσουν ένα Μου-
ντιάλ, γεμάτο αντικινεζικά υπονοούμενα. Τα στάδιά τους θα χτιστούν από μη 
κινεζικό χάλυβα. Θα τρώνε μπέργκερ από βοδινό κρέας που δε θα βαρύ-
νεται με φόρους. Θα κουνάνε τα σημαιάκια τους ελπίζοντας να σηκώσουν 
ανεμοστρόβιλο που θα πλήξει την άλλη πλευρά του Ειρηνικού.

2. Το Μουντιάλ ΗΠΑ – Καναδά – Μεξικό (2026)

Μια συμφωνία, σε ισχύ από το 
1994 έως το 2020, η οποία εφαρ-
μόστηκε ώστε να προωθήσει το 
εμπόριο μεταξύ των Ηνωμένων 
Πολιτειών, του Καναδά και του 
Μεξικού



Η ΤΡΊΜΕΡΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΊΟΤΗΤΑ για τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2030 
πατάει πάνω σε προϋπάρχουσες σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα, την Αίγυ-
πτο και τη Σαουδική Αραβία. Το ελληνικό κράτος υποστηρίζει εδώ και χρό-
νια τη στρατιωτική δικτατορία της Αιγύπτου και τη μοναρχία της Σ. Αραβίας. 
Τα κράτη αυτά έχουν δικά τους συμφέροντα, αλλά έχουν επίσης ένα κοινό 
χαρακτηριστικό: τα συμφέροντά τους έρχονται σε αντιπαράθεση με τα συμ-
φέροντα του τουρκικού κράτους στην περιοχή. Η τριμερής συμμαχία Ελλά-
δας, Αιγύπτου, Σ. Αραβίας δημιουργεί ένα ημικυκλικό φραγμό νοτιοδυτικά 
της Τουρκίας, που προσπαθεί να την εγκλωβίσει στα χερσαία της σύνορα. 
Ο φραγμός αυτός δυσχεραίνει την πρόσβασή της Τουρκίας στις θάλασσες 
του Αιγαίου, της ανατολικής Μεσογείου, στον Περσικό Κόλπο, στην Ερυθρά 
Θάλασσα, δηλαδή φτιάχνει ένα υδάτινο μπλόκο. Η τριμερής συνεργασία, τον 
τελευταίο καιρό διεξάγει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, που προκαλούν τις 
διαμαρτυρίες της Τουρκίας.

ΤΕΛΊΚΑ, Ο ΜΕΣΊ δεν τα κατάφερε να μας αποπροσανατολίσει. Τα Μουντιάλ 
δεν είναι σκέτα μπάλα. Είναι επίσης (για να μην πούμε κυρίως…) έκφρα-
ση του παγκόσμιου πολέμου. Δηλαδή πίσω απ’ τα ποδοσφαιρικά παπούτσια 
γυαλίζονται τ’ άρβυλα. 

3. Το Μουντιάλ Σαουδικής Αραβίας – Αιγύπτου – Ελλάδας (2030)
(εντάξει υποψηφιότητα είναι…)



ΜΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ διαφορά, στην Καλλιθέα και στο Χαλάνδρι, το antifa south και 
οι σύντροφοί μας από το antifa north αποφασίσαμε να παρέμβουμε «καλλιτε-
χνικά» στις υπόγειες διαβάσεις των γειτονιών μας. Μαζευτήκαμε πολλοί και 
οργανωμένα τις γεμίσαμε συνθήματα και γκραφίτι. Φυσικά δεν το κάναμε για 
λόγους αισθητικής, αν και καθόλου δεν μας αρέσει το γκρι. Το ξάσπρισμα των 
τοίχων από συνεργεία του δήμου, το αντί-γκραφίτι, οι εγκεκριμένες «ζωγρα-
φιές» στους τοίχους (δώστε βάση στο εγκεκριμένες!) δεν είναι θέμα αισθητι-
κής. Το κράτος δεν ενοχλείται από το «γκραφίτι» αρκεί να οργανώνει το ίδιο 
«που» και από «ποιους» θα γίνει.

ΟΛΕΣ ΛΟΊΠΟΝ ΑΥΤΕΣ οι εκστρατείες «αναμόρφωσης» των γειτονιών μας, 
που γίνονται από τις δημοτικές αρχές, τα τοπικά αφεντικά και τους φίλους 
τους-ρουφιάνους, είναι έκφραση της δημόσιας τάξης. Είναι προσπάθειες οι 
φίλοι του κράτους να αισθάνονται όλο και πιο ασφαλείς και εμείς όλο και πιο 
ανασφαλείς στις γειτονιές μας. Είναι επίθεση στις κουλτούρες της εργατικής 
τάξης.
 
ΠΑΛΊ ΚΑΛΑ Η ΖΏΗ ενός άσπρου τοίχου είναι πολύ μικρή. Γιατί, όπως και 
εμείς, πάρα πολλά αγόρια και κορίτσια εκεί έξω καταλαβαίνουν, πως ο πόλε-
μος για τους τοίχους είναι ταξικός πόλεμος!

Οι άσπροι τοίχοι είναι πόλεμος!
(«βανδαλισμοί» στις υπόγειες διαβάσεις της Συγγρού και 

της Κηφισίας)



ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΠΟΥ μας πέρασε το Athens antifa διαδήλωσε στον Κολωνό. 
Η γειτονιά του Κολωνού, που τόσο ενδιαφέρει τελευταία την επικαιρότητα, 
παρουσιάζεται ως ένα μέρος που ζουν μόνο «εγκληματίες» και «φασίστες». 
Επειδή όμως έχουμε μάθει ότι μια κατάσταση ποτέ δεν είναι όπως παρου-
σιάζεται από τα μίντια, πήγαμε και βγάλαμε τα δικά μας συμπεράσματα.
 
 ΚΑΊ ΤΊ ΣΥΜΠΕΡΑΝΑΜΕ; Ο Κολωνός είναι τόπος συγκέντρωσης και εργα-
σίας της πολυεθνικής εργατικής τάξης. Και όπου υπάρχει «πολύ» εργατική 
τάξη χρειάζονται και μηχανισμοί για να την ελέγχουν και να την πειθαρ-
χούν. Όπου υπάρχει «πολύ» εργατική τάξη φτιάχνονται και οι εχθροί της. 
Είδαμε μια γειτονιά βαθιά πολωμένη. Και μέσα στο κλίμα πόλωσης αντικρί-
σαμε και τους φίλους μας. Παρέες τσιγγάνων να χειροκροτούν, τύπους από 
μπαλκόνια να μας δείχνουν που έχει στοχάδια για να τα σβήσουμε, αγόρια 
και κορίτσια να φωνάζουν μαζί μας. 

ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΟΓΊΑ είδαμε ανθρώπους σαν κι εμάς. Πήραμε μια γεύση από τον 
«πλούτο» και την δύναμη αυτής της γειτονιάς. Και σε όσους επιμένουν να 
βρίζουν τα μέρη που αναπαράγεται η εργατική τάξη, θα φωνάζουμε: κάτω 
τα ξερά σας! 

Antifa διαδήλωση 
στον Κολωνό



ΣΑΣ ΘΥΜΊΖΕΊ ΚΑΤΊ; Εμάς μας θυμίζει τη διαχείριση της «φονικής πανδημίας». Πώς γίνεται μία 
πανδημία να θυμίζει μία κακοκαιρία; Γίνεται, αν καταλάβουμε τα διάφορα «ασύνδετα» «έκτακτα 
συμβάντα» ως αντικείμενο ενιαίας κρατικής διαχείρισης. Ειδικοί κάθε λογής (άλλοτε λοιμωξιολόγοι, 
άλλοτε μετεωρολόγοι) αναλαμβάνουν το ρόλο του μπάτσου και μας λένε, πότε κι αν επιτρέπεται να 
βγούμε από τα σπίτια μας. Ταυτόχρονα φροντίζουν να «ντύσουν» τις πολιτικές τους επιδιώξεις με 
μανδύα αντικειμενικότητας.

ΒΛΕΠΟΥΜΕ, ότι τα δύο τελευταία χρόνια το ελληνικό κράτος κάνει σοβαρές προσπάθειες μείωσης 
των εισαγωγών και της κατανάλωσης. Προσπαθεί, δηλαδή, με χίλιους τρόπους, να μας μάθει να 
ζούμε με ακόμα λιγότερα. Έτσι συμβαίνει και με τις «φοβερές κακοκαιρίες»: είναι άτυπα λοκντά-
ουν «λόγω καιρού», που περιορίζουν τη μετακίνηση, ελέγχουν την κατανάλωση, εμπεδώνουν την 
εμπιστοσύνη στους «ειδικούς» και τελικά λειτουργούν ως παραδοχή ότι δε μπορούν να υπάρξουν 
γνώμες έξω απ’ το κράτος και τους τσάτσους του.

ΠΕΡΊΕΡΓΑ  ΟΛΑ ΑΥΤΑ, σίγουρα. Αλλά περίεργος είναι και ο κόσμος μας. Και κοίτα που, στις μέρες 
μας, υπάρχουν τόσα πολλά να πεις για τον καιρό!

ΘΥΜΑΣΤΕ τα βαρετά δελτία καιρού; Ε λοιπόν, ξεχάστε 
τα! Αν παρακολουθήσει κανείς τον καιρό στις μέρες 
μας, θα καταλήξει ότι τουλάχιστον μια φορά το μήνα 
έρχεται «το τέλος του κόσμου». Τότε γιατί είμαστε 
ακόμα ζωντανοί;
 
ΟΊ ΒΡΟΧΕΣ, τα χιόνια, οι κρύες μέρες τον χειμώνα και 
οι καύσωνες το καλοκαίρι δεν παρουσιάζονται ως φυ-
σιολογικές μεταβολές του καιρού, αλλά ως καταστά-
σεις «έκτακτης ανάγκης». Τα δελτία καιρού θυμίζουν 
όλο και περισσότερο πολεμικά δελτία. Οι κακοκαιρίες 
βαφτίζονται με ειδική ονομασία και το ελληνικό κράτος 
στέλνει SMS, με ήχο κλήσης σειρήνα πολέμου, για να 
σε προειδοποιήσει! Και τι συμβαίνει όταν οι «επώνυ-
μες κακοκαιρίες» δεν είναι τόσο κακοκαιρίες και οι 
«παγετοί» δε φτάνουν ούτε κάτω από το μηδέν; Τίποτα. 
Γιατί το ελληνικό κράτος δεν φαίνεται να ενδιαφέρε-
ται τόσο για την επιτυχημένη πρόγνωση του καιρού, 
αλλά περισσότερο για την επιτυχημένη διαχείριση της 
πρόγνωσης του καιρού. Το ζήτημα είναι η δημιουργία 
φόβου, ώστε να κάτσουμε σπίτι μας.

Δεν  χρειάζεσαι  μετεωρολόγο
για να πεις προς τα που φυσάει ο άνεμος



ΘΑ ΕΧΕΊ ΠΑΡΕΊ το αυτί σας τις συ-
ζητήσεις γύρω από την αύξηση του 
κατώτατου μισθού που συζητιούνται 
ξανά τον τελευταίο καιρό. Πλέον με 
το μήνα να βγαίνει όλο και πιο δύ-
σκολα, το κράτος κάνει προσπάθειες 
να βοηθήσει απέναντι στην ακρίβεια 
που μας έχει πλήξει. Και έρχεται 
να αναρωτηθεί κανείς: πώς γίνεται 
το κράτος να αυξήσει τους μισθούς 
την ίδια στιγμή που παίρνει όλο και 
πιο αυστηρά οικονομικά μέτρα; 
 
ΜΕ ΤΗ ΜΊΑ ΚΡΊΣΗ να διαδέχεται την 
άλλη, όπως μας λένε οι ειδικοί και 
τα μίντια, ο πληθωρισμός έχει μπει 
για τα καλά στις ζωές μας. Ο πληθω-
ρισμός παρουσιάζεται ως «φυσική 
αιτία», αλλά στην ουσία αποτελεί 
κρατική επιλογή: οι αυξήσεις των 
τιμών, οδηγούν σε μείωση της κα-
τανάλωσης και στην ενίσχυση των 
ντόπιων αφεντικών. Όσα μας περισ-
σεύουν (εδώ γελάμε) καλό θα ήταν, 
μας λένε, να τα φυλάμε στην τράπεζα 
για να είναι σε καλά κρατικά χέρια. 

 ΟΣΟ ΠΕΡΝΑΕΊ ο καιρός ο μισθός 
μας μειώνεται όλο και πιο πολύ, και 
γίνεται όλο και πιο ανεπαρκής να 

καλύψει τα έξοδα του μήνα. Η αύ-
ξηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ 
μας δίνει να καταλάβουμε ότι θα τη 
βγάζουμε μόνο με τα απαραίτητα. 
Με τη ΔΕΗ και το νοίκι στο Θεό, τα 
έξτρα έξοδα για βόλτα, ποτό, αγορές, 
όλα αυτά που ονομάζουμε κατα-
νάλωση περιορίζονται όλο και πε-
ρισσότερο. Το μόνο που αυξάνεται 
είναι οι απαιτήσεις των αφεντικών 
απέναντί μας. Τα ωράριά μας όλο 
και ξεχειλώνουν, η δουλειά που 
πέφτει στις πλάτες μας είναι διπλή 
και τριπλή, κι εμείς υποτιμούμαστε 
όλο και πιο πολύ «λόγω κρίσης». 
 
ΕΊΝΑΊ ΥΠΟΚΡΊΤΊΚΟ λοιπόν από την 
πλευρά του κράτους να κάνει λόγο 
για αύξηση του μισθού την ίδια στιγ-
μή που μας μειώνει το μισθό ορ-
γανωμένα και με κάθε τρόπο, είτε 
αυτός ο τρόπος ονομάζεται «κρίση», 
είτε «πληθωρισμός», είτε οτιδήπο-
τε. Κι είναι σημαντικό η δική μας 
πλευρά, όσοι δηλαδή πιστεύουμε 
ότι κανείς δεν πρόκειται να έρθει 
και να μας σώσει, να βρισκόμαστε, 
να μιλάμε και να αποκτούμε γνώμη. 

Πόσος μήνας μένει 
στο τέλος του μισθού;



ΈΧΈΙ ΣΚΈΦΤΈΙ κανείς στα σοβαρά τι 
διάολο είναι το Netflix; Από πότε και 
για ποιο λόγο η ιδέα του «τσιλάρω 
σπίτι με Netflix» έχει κερδίσει τόσο 
έδαφος που ακούγεται πιο οικεία 
και από το πρωινό ξυπνητήρι; Κατά 
σατανική σύμπτωση, η συγκεκρι-
μένη πλατφόρμα έγινε πιο δημοφι-
λής από ποτέ κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας.1 Τι περίεργο! Ακριβώς 
τη στιγμή που το ελληνικό κράτος 
μας έκλεισε σπίτι και ονόμασε την 
καθημερινή συναναστροφή με τους 
φίλους μας μολυσματική, το Netflix 
ήρθε κι έδεσε σαν φιόγκος πάνω 
στις ατελείωτες ώρες της μοναξιάς. 

ΈΜΦΑΝΙΣΤΗΚΈ σαν αντίδοτο στην 
«κοινωνικά υπεύθυνη» απομόνω-
ση, αποκρύπτοντας ότι στην πραγ-
ματικότητα ήταν ένα μέσο κρατικής 
επιβολής της! Ο εγκλεισμός μας, ως 
απαραίτητη προϋπόθεση της πολε-
μικής προετοιμασίας του ελληνικού 
κράτους δεν θα μπορούσε να γίνει 
μόνο με το φόβητρο της αστυνομί-
ας και του προστίμου. Χρειάστηκε 

να επιστρατευτούν ένα σωρό νέες 
ιδέες ώστε να πειθαρχήσουμε στην 
υλική υποτίμηση των ζωών μας. 
Και ναι, το Netflix ήταν μία από αυ-
τές. Μάλιστα τόσο καλή ήταν αυτή 
η ιδέα, που έχει καταφέρει να επιβι-
ώνει και να βασιλεύει στην νέα μας 
κοινωνικότητα μέχρι και σήμερα.

ΓΙΑ ΣΚΈΦΤΈΙΤΈ ΤΟ: Πόσο πιο θελ-
κτικό μοιάζει το σπίτι, πόσο λιγότε-
ρο επώδυνη η μοναξιά όταν με το 
πάτημα ενός κουμπιού μπορείς να 
καταναλώσεις χιλιάδες σειρές και 
ταινίες; Πόσο πιο εύκολα θα επέ-
λεγε κανείς να κάτσει μέσα από το 
να τραβηχτεί μέχρι το σπίτι ενός φί-
λου, μέχρι ένα μπαρ ή στην τελική 
μέχρι το σινεμά; Και κάπως έτσι, 
όλα αυτά τα πεδία κοινωνικοποίη-
σης, πραγματικής επαφής, γέλιου, 
τσακωμών, φλερτ και διαλόγου 
εξαφανίζονται μπροστά στην ευ-
κολία της «ψυχαγωγίας» στο σπίτι. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, θα μπορούσε κα-
νείς να αναρωτηθεί για το περιεχό-

Η οργάνωση της μοναξιάς 
σε καιρούς πολέμου

1https://www.ethnos.gr/technology/article/142417/netflixeftasetoys204ekatsyndromhtespagkosmiossthnpandhmiatoykoronoioy



μενο αυτής της ψυχαγωγίας και για 
τους σκοπούς του. Το Netflix δεν εί-
ναι απλά μία πλατφόρμα streaming 
ταινιών και σειρών. Έίναι παράλ-
ληλα ένα μέσο προπαγάνδισης των 
κρατικών διδαγμάτων. Αφηγείται 
και προσφέρει ερμηνείες για τις 
κοινωνικές σχέσεις σύμφωνα με 
τις κρατικές ανάγκες. Δεν γίνεται 
να μην έχετε παρατηρήσει τους 
τόνους ευαισθησίας που χαρακτη-
ρίζουν το ρεπερτόριο της θέασης: 
Ζητήματα φύλου, ταυτότητας, ρα-
τσισμού, ναρκωτικών, βίας, όλα 
εκπροσωπούνται, όλα ακούγονται! 
Και για όλα υπάρχει λύση η οποία 
δεν είναι άλλη από την ατομική οδό 
και την απεύθυνση στο κράτος. Να 
λοιπόν ένα κρατικό δίδαγμα που 
τρώμε στα μούτρα εδώ και τρία 
χρόνια που καλούμαστε να πιστέ-
ψουμε πως οι γιατροί, οι κοινωνικοί 

λειτουργοί και οι μπάτσοι θα μας 
σώσουν από τα προβλήματά μας.

ΈΠΟΜΈΝΩΣ, δυστυχώς για μας, 
τα πράγματα ποτέ δεν είναι τόσο 
απλά όσο φαίνονται. Ο ελεύθερος 
χρόνος δεν είναι και τόσο ελεύ-
θερος, η αχαλίνωτη κατανάλωση 
σειρών δεν είναι σκέτο ψυχαγωγία 
και το τι κάνουμε μετά τη δουλειά 
δεν είναι καθόλου αδιάφορο για τα 
κράτη. Κοινωνικό εργοστάσιο το 
έχουν πει αυτό οι Ιταλίδες φεμινί-
στριες στα 70’s. Και μέσα σε αυτό η 
εργασία είναι ασταμάτητη και πολ-
λές φορές αόρατη. Όπως λοιπόν, 
το πρωινό ξυπνητήρι οργανώνει 
την εργασία μας και μας πειθαρχεί 
σε αυτήν έτσι και το νετφλιξ ορ-
γανώνει την μοναξιά μας... και αν 
μη τι άλλο μας πειθαρχεί σ’ αυτήν.

Η οργάνωση της μοναξιάς 
σε καιρούς πολέμου

Ρε συ έξω πέφτουν μπόμπες! Σσσσ..... Ξεκινάει 
το επεισόδιο.



ΜΕΧΡΊ ΤΑ ΜΕΣΑ της δεκαετίας του 2010 η Κίνα είχε κεντρικό πό-
στο στη βιομηχανία της ανακύκλωσης. Η σταδιακή απόσυρσή της 
από την επεξεργασία των σκουπιδιών των δυτικών κρατών έχει 
συνέπειες: τα δυτικά κράτη (και η Ελλάδα μαζί) αντί να στέλνουν 
τα σκουπίδια τους για ανακύκλωση στην Κίνα, είναι αναγκασμένα 
να κάνουν την ανακύκλωση στο εσωτερικό τους. Η επεξεργασία 
των σκουπιδιών, προκειμένου να παραχθούν ανακυκλώσιμα υλι-
κά (μέταλλα ή πλαστικά λόγου χάρη) απαιτεί αρκετή εργασία. Κι 
εντωμεταξύ, όλα τα υλικά που μαζεύονται, καταλήγουν στις με-
γάλες «νόμιμες» καπιταλιστικές επιχειρήσεις, όπως χαλυβουργίες 
και ντόπιες βιομηχανίες πλαστικών. 

ΓΊΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ αυτές οι βιομηχανίες να παίρνουν «ποιοτική» 
πρώτη ύλη, η πρώτη ύλη πρέπει να παραδίδεται σε όσο καλύτε-
ρη κατάσταση γίνεται. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει κάποιος 

Τσιγγάνοι
 στο μπλέντερ της ανακύκλωσης



να πάει να μαζέψει τα σκουπίδια – και μετά να τα διαχωρίσει. 
Για παράδειγμα, το πλαστικό μπουκάλι δεν ανακυκλώνεται αν 
δεν αφαιρεθεί πρώτα το πλαστικό καπάκι του. Άρα, αγαπητοί μας 
αναγνώστες, τα σκουπίδια απαιτούν εργασία! Κάπου διεξάγεται 
μια εργασία που επί πολλές ώρες κάθε μέρα κάποιος διαχωρίζει 
σκουπίδια και τα τακτοποιεί σε στοίβες. Καλώδια, συσκευές, ό,τι 
σκουπίδι και να φανταστείτε, απαιτεί την ίδια επαναλαμβανόμενη 
διαδικασία για να ξαναβγεί στην αγορά. Μοιραζόμαστε την έκπλη-
ξη σας αναγνώστες αυτού του ταπεινού εντύπου. 

ΝΑΊ, ΑΛΛΑ ΠΟΊΟΣ κάνει αυτή τη δουλειά; Ποιος μαζεύει όλα αυτά 
τα σκουπίδια; Και κυρίως, ποιος μαζεύει όλα αυτά τα σκουπίδια 
φθηνότερα από τους εμπορικούς ανταγωνιστές του ελληνικού 
κράτους; Μα, οι μετανάστες και οι τσιγγάνοι! Ειδικά για τους τσιγ-
γάνους, η ειδική διαχείριση που τους επιφυλάσσει το κράτος έχει 
ένα πολύπλευρο μενού. Έχει συνεχείς μπούκες στους καταυλι-
σμούς, αριστερούς κοινωνικούς επιστήμονες να ασχολούνται μαζί 
τους και βαθύ ρατσισμό στα όρια της φυσικής εξόντωσης. Αυτές 
οι πολιτικές εξασφαλίζουν ότι οι τσιγγάνοι θα παραμένουν στον 
πάτο. Για το ελληνικό κράτος, η υποτιμημένη εργασία των τσιγγά-
νων διασφαλίζει φτηνές πρώτες ύλες για τις μεγάλες βιομηχανίες 
και μείωση των εισαγωγών. Για τους τσιγγάνους η «αναγκαστική» 
δουλειά στον κλάδο της ανακύκλωσης πάει παρέα με την υποτί-
μηση, την πειθαρχία, ακόμα και τις δολοφονίες. Οι σφαίρες των 
μπάτσων, που κάθε τρεις και λίγο εκτελούν τσιγγάνους, έχουν μια 
σημαντική λειτουργία: θυμίζουν στους τσιγγάνους  ότι είναι εργά-
τες, κι ότι η εργασία τους πρέπει να διεξάγεται δίχως αντιρρήσεις, 
ακριβώς γιατί διασφαλίζει την επιβίωση των ελληνικών αφεντι-
κών σε πολεμικούς καιρούς.



Πείραμα σε εφαρμογή με 
καραντίνες και σειρές
Ζούμε υπό περιορισμό, μ’ 
αυξήσεις στις τιμές
Τα σπίτια φυλακές, 
διαστρεβλώνουν αισθητικές
Κοίτα πως εκπαιδεύουν στο 
σκότος τις νέες γενιές

Smok5,  Μονόδρομος, 2022


