
αυτό, αυτό, αυτό είναι σωστό:

Κ Α Τ Α Λ ΗΨΗ  
ΣΤΙΣ ΒΙΛΛΕΣ ΤΩΝ 
ΑΦΕΝΤ ΙΚΩΝ !
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Το ANTIFA COMMUNITY αποτελεί μια σταθερή συνεργασία 
αντιφασιστικών συλλογικοτήτων που ζει και δρα στην 
αθηναϊκή μητρόπολη. Έχει διαρκώς στο στόχαστρο 
της όλους τους φασισμούς - είτε αυτοί κουβαλάνε 

πάνω τους σβάστικες, είτε όχι. Δεν έχουμε καμία σχέση με 
κανένα κόμμα, κανένα κρατικό ή mediακό θεσμικό φορέα 

- και δεν έχουμε και καμία πρόθεση να το αλλάξουμε 
αυτό.  [ antifacommunity@yahoo.gr ] 

“Αν δε μπορέσεις να σταθείς για κάτι, θα 
καταλήξεις να πέφτεις για οτιδήποτε”

Malcolm X (1925-1965)



Δουλειά 
σ τ ο υ ς 

έ λ λ η ν ε ς ;
Η κρίση προχωράει με πολύ γρήγορους 

ρυθμούς. Όσοι/ες έχουν μια δουλειά 
θεωρούνται σούπερ «τυχεροί», σε μια εποχή που 

οι άνεργοι/ες είναι περίπου το 30-35% του ενεργού 
πληθυσμού. Θεωρούνται σούπερ τυχεροί που δεν έχουν 

πέσει (ακόμα) κάτω απ’ το όριο της απλής επιβίωσης. Σούπερ 
τυχεροί που φυτοζωούν με μισθούς πείνας.

Σ’ αυτούς τους καιρούς που μόνο όσοι έχουν συμφέρον (κάνουν 
πως) δε βλέπουν την στυγνή ταξική εκμετάλλευση, τα σκουπίδια της 

ιδεολογίας περισσεύουν. Εννοούμε φυσικά όλες εκείνες τις «απόψεις» που 
έχουν βασικό στόχο να κρύβουν την πραγματικότητα αυτής της εκμετάλλευσης, 

γεμίζοντας τα μυαλά με διανοητικά, ηθικά και συναισθηματικά σκουπίδια.

Σκουπιδοεργολάβοι υπάρχουν πολλοί. Τέτοιοι είναι βέβαια και οι παρακρατικοί 
φασίστες της χ.α. που κάθε τόσο ξεφουρνίζουν αυτό το γνωστό ανεκδοτάκι για «δουλειές 

στους έλληνες και όχι στους ξένους». Δουλειές στους έλληνες; Χα! Για 300 και 400 ευρώ μαζί 
με υπερωρίες και σαββατοκύριακα; Χωρίς ένσημα και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας; Κι όμως 

ναι! Τέτοιες δουλειές-πραγματικά κελεπούρια θέλουν για μας οι μπράβοι με τις γραβάτες. Γιατί πάνω 
απ’ όλα είναι «πατριώτες», δηλαδή οι καλύτεροι φίλοι των ντόπιων αφεντικών. 

Θέλουν να τρεφόμαστε με τα ψίχουλα και να καταπίνουμε με τους τόνους τα σκουπίδια της ιδεολογίας. Μας 
θέλουν μισάνθρωπους και μνησίκακους. Τελικά μας θέλουν «φτηνούς». Στη τσέπη αλλά κυρίως στα μυαλά και στην 

καρδιά. Γιατί το «δουλειές στους έλληνες» απευθύνεται στους ντόπιους που έχουν πετάξει προ πολλού την αξιοπρέπειά 
τους στα σκουπίδια. Και ντύνονται με εθνικές σημαίες για να κρύψουν τη γύμνια τους. 

Κι ίσως στο μέλλον άμα δε μας πολυαρέσουν αυτές οι δουλειές-για-έλληνες να δουλεύουμε και τσάμπα, όπως ετοιμάζονται 
να επιβάλλουν στους μετανάστες εργάτες που έχουν μαντρώσει στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γιατί η πατρίδα και οι πατριώτες 

της ούτε από σκουπίδια ξεμένουν ούτε από «ωραίες ιδέες» για τη πάρτη μας. 

Μέχρι να τους στείλουμε στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας!



Στις 28 Δεκέμβρη, ημέρα Παρασκευή, 
και μόλις μερικές μέρες από την εκκένωση της κατάληψης 
της Villa Αμαλία στη βικτώρια, οι μπάτσοι μπαίνουν με 
εισαγγελική εντολή στη σχολή της ασοεε στη πατησίων. 
Ανοίγουν όλους τους κατειλημμένους χώρους της σχολής, 
μέσα στους οποίους το αυτοδιαχειριζόμενο αντιεξουσιαστικό 
στέκι, στέκια αριστερών και το του αυτοοργανωμένου 
ραδιοφώνου 98fm. Το πρόσχημα των μπάτσων είναι 
πως υπάρχει υποψία για την αποθήκευση σε αυτούς τους 
χώρους, προϊόντων «παρεμπόριου». Εκτός από την εισβολή 
και τη κατάσχεση, οι μπάτσοι προσαγάγουν 16 μετανάστες 
μικροπωλητές. 

Ψιλά γράμματα. Κι οι αφορμές, κι η εισβολή, κι οι συλλήψεις. 
Αν κάτι έκανε πολύ καλά το κράτος στη νομική και την ασοεε 
τη χρονιά που μας πέρασε αλλά και αρκετό καιρό πριν 
(ιδιαίτερα στην ασοεε αυτή η ιστορία μετράει 2 χρόνια), ήταν 
να τεστάρει πως λειτουργεί η δημόσια τάξη κοντά σε αυτά 
τα ιδρύματα, με αφορμή τους μετανάστες μικροπωλητές. 

Κι αν κάτι έκανε στο κάτω κάτω τα στέκια και τους 
αλληλέγγυους που δρούσαν μέσα σε αυτές τις σχολές 
επικίνδυνα για τη δημόσια τάξη, ήταν ότι αντί να μπουκώνονται 
πανεπιστημιακή ιδεολογία και φοιτητική ζωή, δομούσαν 
σχέσεις με το έξω σε εντελώς διαφορετικές βάσεις.

Κι αν κάτι έκανε το «παρεμπόριο» τόσο σημαντικό στόχο 
για το κράτος, έχει ειπωθεί αρκετά, δεν ήταν ποτέ ότι τα 
μαγαζιά της πατησίων χάνουν φράγκα επειδή συρρέουν οι 
άλλωτε καταναλωτές λούσων να αγοράσουν παπούτσια των 
10 ευρώ και δε πάνε στο ζάρα. 

Ένας ήταν και είναι ο 
στόχος τους.

Ήταν και είναι 
να χτυπήσουν την 
αναπαραγωγή του πιο 
υποτιμημένου κομματιού 
της τάξης μας.

Ήταν και είναι να χτυπήσουν 
την δικιά μας αναπαραγωγή, των 
εργατών και των εργατριών.

Επειδή το παρεμπόριο βοήθαει 
τους μετανάστες να τα 
βγάζουν πέρα, κρατώντας 
τους, επίσης, μακρία 
από την βολική 

CHRISTMAS  
IN PATISION///



αυτοκαταστροφή που το κράτος φυλά 
καλά για αυτούς σε θέσεις εργασίας 
στο έγκλημα. Επειδή γύρω από αυτούς 
τους αυτοσχέδιους πάγκους που κάθονται 
τρώγοντας κρύο και καύσωνα με τις ώρες, 
ανταλάσσουνε κουβέντες μεταξύ τους, και 
με τους λίγους φοιτητές που βλέπανε 
σ’ αυτούς κοινή μοιρά. Επειδή όλα αυτά 

τα φτηνά προϊόντα και τα σιρτζιλομίρτζιλα 
τα αγοράζανε φτηνοί εργάτες, σα κι αυτούς, και 

έτσι συναντιόντουσαν. Επειδή όλη αυτή 
η τόσο «εγκληματική» διαδικασία 

εξελίσσεται  στην έρημη και 
ζοφερή πατησίων και τα 

πολύβουα τουριστικά 
προπύλαια, και 

εκτός του ότι 
τους χαλάει 

τη μόστρα, δίνει και στους δρόμους αυτούς μια ζωή που 
κράτος κι αφεντικά τη θέλουνε καλά καταχωνιασμένη.

Είναι που μερικά στενά πιο κάτω από τη πατησίων και την 
ασοεε, κοντά στη βίλα αμαλίας και λίγο πιο (άκρα) δεξιά, τα 
κουμάντα τα κάνει η μαφία με μπάτσικες πλάτες.

Και παρόλα αυτά οι μετανάστες συνεχίζουν να στήνουν τους 
πάγκους τους έξω από τη σχολή της ασοεε, να μένουν στις 
γειτονιές που κανείς δε θέλει να μείνει, σε σπίτια που κανείς 
δε θέλει να μείνει, με τρόπο που κανείς δε θέλει να μείνει. 
Όλοι μαζί. 

Είναι που μένουμε σε σπίτια που κανείς δε φαντάζεται πως 
μπορεί να μείνει, πολλοί μαζί. Είναι που καταλαμβάνουμε 
χώρους στα κατα τ΄άλλα σάπια και άχρηστα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα τους. Είναι που σε πείσμα των καιρών κοιτάμε ο 
ένας τον άλλο στα μάτια και βλέπουμε τις ίδιες φρίκες, δε πα 
να μας λούζουν κάθε μέρα με εθνικισμό και μαλακίες. Είναι 
που αυτή τη πόλη, που τη σαπίζει χρόνια ο μικροαστισμός η 
αφραγκιά και η κατάθλιψη, κάποιοι δε λένε να φοβηθούν και 
συνεχίζουν να τη περπατάνε και να τη ζούνε. Συνεχίζουν να 
αρνούνται τη βία και τη μοναξιά της. και ακόμα χειρότερα. 
Της επιτίθονται.

Είναι που η πόλη σε καιρούς κρίσης μετασχηματίζεται για να 
χωρέσει περισσότερες κοινές ζωές. Είναι που στεγάζουμε 
τις αρνήσεις μας. Είναι που η πόλη, εκτός από τις βιτρίνες και 
το πήγαινέλα στο κάτεργο, είμαστε κι εμείς κι οι μετανάστες. 

Είναι που θέλουν να ξεμπερδέψουν 
μ’ εμάς και δε γίνεται.



Όλοι και όλες εμείς 

που σαν αντιφασίστες και αντιφασίστριες βρεθήκαμε 
πολλές φορές μέσα σε καταλήψεις και τις θεωρούμε 
δικούς μας χώρους, στηρίζουμε ενεργά τις διαμαρτυρίες 
ενάντια στο κλείσιμό τους από τους μπάτσους. Και 
νομίζουμε ότι είναι καθήκον καθενός και καθεμιάς 
να συμμετέχει στις εκδηλώσεις συμπαράστασης στις 
καταλήψεις και να τις υπερασπίζεται σε όποια συζήτηση 
κι αν βρεθεί.  Γιατί:

Πώς αλλιώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν 
χώροι που θα μπορούμε να βρισκόμαστε όλοι και 
όλες μαζί και θα ανταλλάσουμε σκέψεις, γνώμες και 
εμπειρίες απ’ όλα όσα ζούμε και μας συμβαίνουν;

Πού θα βρισκόμαστε για να γνωριστούμε, να μάθουμε 
πράγματα, να περάσουμε καλά και ταυτόχρονα 
αληθινά, χωρίς όλα τα δήθεν και τις πόζες που μας 
υπαγορεύουν οι βιτρίνες; 

Πού θα μένουμε όταν φεύγουμε από τα σπίτια των 
γονιών μας;

Πώς χωρίς δικούς μας χώρους θα δοκιμάσουμε να 
αλλάξουμε αυτά που μας καταπιέζουν, μας ακυρώνουν, 
μας κάνουν να εχθρευόμαστε ο ένας τον άλλο και που 
μας καταθλίβουν και μας θυμώνουν 

Και ποιοι είναι αυτοί οι δικοί μας χώροι αν δεν είναι 
οι καταλήψεις; 

>>> για την υπεράσπιση

ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ <<<



Πολλοί θα προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν σ’ 
αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι να αντισταθούμε φανερά 
στα ψέματα που θα ακούσουμε να λέγονται γι’ αυτές 
και να δείξουμε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά τι είναι 
δικό μας και τι όχι. Και βασικά ότι γνωρίζουμε ποιος 
ενδιαφέρεται να έχουμε δικούς μας χώρους για να 
κινούμαστε και να ζούμε, νιώθοντας ότι τους ορίζουμε, 
και ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να μας τους πάρουν, 
και να μας αφήσουν φυλακισμένους στα διαμερίσματα 
ή στο έλεος κάθε μαγαζάτορα.   

Χώροι που με τόσους αγώνες και με τόσο κόστος 
καταφέραμε να τους κάνουμε να νομιμοποιηθούν στις 

συνειδήσεις όλου του κόσμου σαν χώροι που ανθίζει 
η αλληλεγγύη και συμβαίνουν οι πιο αλτρουιστικές 
πράξεις, τώρα προσπαθούν να μας τους στερήσουν με 
τον πιο ξεδιάντροπο τρόπο. Επιστρατεύουν το «δικαίωμα 
του ιδιοκτήτη», το «άντρο ανομίας», το «καταπάτηση 
περιουσίας» ώστε να φαίνεται όσο πιο παράνομο 
γίνεται αυτό που κάνουμε και να καταφέρουν έτσι πιο 
εύκολα τους σκοπούς τους.

Ας δείξουμε όσο πιο έμπρακτα γίνεται την κοινή μας 
έγνοια για τις καταλήψεις απομονώνοντας αυτούς 
τους υποκριτές που δήθεν για το καλό μας ψάχνουν 
τελικά πως να μας ξεπαστρέψουν. 

>>> για την υπεράσπιση

ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ <<<



Το κράτος πρόνοιας πέθανε. Το κράτος 
της καταστολής του κάθε σπίτι και ένας μπάτσος ζει 
και βασιλεύει. Ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς! 
Το κερδοφόρο από πολλές απόψεις κενό που αφήνει 
η απουσία του κοινωνικού κράτους,  έρχονται να 
καλύψουν με το κιλό οι «φιλάνθρωποι». Ανάμεσα 
τους γνώριμες φιγούρες όπως δήμαρχοι, τοπικοί 
φορείς, παπάδες, μικρά και μεγάλα αφεντικά. Το 
τραπέζι έχει στρωθεί και κανείς τους δε σκοπεύει να 
χάσει το μεγάλο φαγοπότι. 

Πρώτο τραπέζι πίστα, οι τοπικοί παράγοντες και 
άρχοντες. Αυτοί που βλέπουν τους λιγοστούς 
ελεύθερους χώρους ως οικόπεδα για να χτίσουν 
εμπορικά κέντρα και για περισσότερες μπίζνες. Αυτοί 
που κλείνουν δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Αυτοί 
πρωτοστατούν λένε, στη δημιουργία κοινωνικών 
ιατρείων. Μίζες και προεκλογικό προφίλ μαζί σε ένα 
οικονομικότατο πακέτο, λέμε εμείς.  Είναι πολλά τα 
λεφτά Άρη! 

Περίοπτη θέση στο παρεάκι κατέχει η εκκλησία. 
Μεγαλομέτοχος των τραπεζών και από τους 

μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας 
της χώρας. Αξίζει σίγουρα μία θέση reserve στο 
τραπέζι. Με το χριστιανικό τρόπο της είσπραξης 
χρημάτων από τις τσέπες των πιστών, θα στηρίξει 
και ξενώνες για αστέγους. Το μαγαζί είναι γωνία και 
η πελατεία εγγυημένη αλλά και λίγο promotion για 
ξεκάρφωμα πάντα ωφελεί. Των φρονίμων τα παιδιά 
άλλωστε, πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.

Και σα να μην έφταναν οι άλλοι, να και  χορηγός 
σε κάποιο συσσίτιο το αφεντικό μας. Αφού μας 
μείωσε το μισθό, τον οποίο πληρώνει όποτε και αν 
θέλει. Αφού απέλυσε όσους  «περισσεύουν». Έγινε 
και αυτός φιλάνθρωπος με τα λεφτά μας. Όχι και 
βλάκας όμως. Πάντα μέσα στα υγειή επιχειρηματικά 
πλαίσια. Φροντίζοντας  για τις φοροαπαλλαγές του, 
κάνει διαφήμιση και  επεκτείνει τις δουλειές του. 

Όλοι οι «καλοί» χωράνε.. Σούπερ μάρκετ που 
προτρέπουν τους καταναλωτές να αφήσουν τον 
οβολό τους σε κουτιά. Την ίδια στιγμή, πετάνε 
με τους τόνους προϊόντα πρώτης ανάγκης στα 
σκουπίδια. Μαζί τράπεζες και κάθε είδους σύγχρονοι 
μαυραγορίτες-σπόνσορες  που αντιλαμβάνονται 
την ανθρώπινη ύπαρξη μόνο σαν πελάτη. Δίπλα, 
κόμματα και πολιτικά πρόσωπα που 
ενόψει έλλειψης θέσεων στο 
δημόσιο εμπορεύονται 
ψηφοφόρους -πελάτε ς 
και απελπισία για ένα 
πιάτο φαΐ . Δεκάδες 
ΜΚΟ που καταπίνουν 

ΤΟ ΠΡΩΙ 
ΑΦΕΝΤΙΚΟ-

ΠΑΡΑΣΙΤΟ...  , 



οικονομικά πακέτα. Ακόμα και ο ΣΚΑΪ. Πρώτα, η 
«αμερόληπτη» ενημέρωση του κοινού για τις θυσίες 
που πρέπει να κάνουμε, ώστε να σωθεί το τραπεζικό 
σύστημα. Έπειτα, θυμάται να κάνει και κάτι για τους 
φτωχούς. Πρόσθεσε και «γνωστούς-άγνωστους» 
ανθρώπους της νύχτας και το παζλ συμπληρώθηκε. 
Voila!

Είναι όλοι αυτοί που εκπροσωπούν την ουσία του 
μαζί τα φάγαμε. Εννοώντας, Εμείς τα φάγαμε από 
Εσάς. Αυτοί που λένε Όλοι μαζί μπορούμε. Δηλαδή, 
Όσο εμείς θα μασουλάμε, εσείς μαζέψτε τα ψίχουλα 
που πέφτουν και μοιραστείτε τα για να επιζήσετε. Το 
θράσος τους καταλήγει στο ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ! Άρα, να 

στραβοκο ι τάζουμε 
και ο ένας τον άλλο. 
Γιατί υπάρχουν και 
βολεμένοι μαζόχες 
που τρέχουν στις 
ουρές για να 

πάρουν ένα πιάτο φαγητό 
και κάνουν τουρισμό, 
εγκαταλείποντας τις 
σπιταρόνες τους, για 

να στοιβάζονται με 
άστεγους σε ξενώνες! 

Και ποιος είναι 
αρμόδιος να 

κρίνει ποιοι την έχουν αυτή 
την πραγματική ανάγκη; Μα φυσικά αυτοί. 

Με τα κριτήρια τους, τα οποία χωράνε όσους 

ταιριάζουν στο προφίλ που θέλουν αποκλείοντας 
τους εθνικά ακατάλληλους, μετανάστες, πρόσφυγες, 
μειονότητες και τους αντιδραστικούς, δηλαδή όσους 
θα αντιστέκονται. Δένοντας χειροπόδαρα με τα 
συμφέροντα τους όσους θα ξέρουν ότι πρέπει να 
συνεχίσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις..  

Η φιλανθρωπία τους έχει μόνο στόχο την 
απενεχοποίηση τους, το κέρδος και την αναβάθμιση 
τους σε εξουσιαστικούς ελεκτικούς μηχανισμούς της 
ζωής μας. Οι λύκοι ντύθηκαν πρόβατα και το παίζουν 
και σωτήρες. Είναι σωτήρες μόνο των συμφερόντων 
τους και του συστήματος που τους αναπαράγει.  
Απαντάμε με την αλληλεγγύη των από τα κάτω. Δε 
θα γίνουμε ευγνώμονα δουλάκια ΠΟΤΕ! 

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΕΙΡΟΥΝ ΤΟ ΜΙΣΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΧΟΝΟΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 
ΦΤΩΧΟΥΣ. 

ΘΑ ΘΕΡΙΣΟΥΝ  ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΜΑΣ. 

...ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ-

ΣΩΤΗΡΑΣ.



Την 1η Ιανουαρίου του 
2013, ένας μπάτσος του κρατητηρίου 

μεταναστών της αμυγδαλέζας 

κλώτσησε στο στομάχι τον 11χρονο 

Τζουνέντ Σουμπεχάν, στέλνοντας τον, 

σοβαρά χτυπημένο, στο νοσοκομείο.

Ο ανήλικος Τζουνέντ Σουμπεχάν είχε 

ζητήσει πριν το ξυλοδαρμό του να πάει 

στην τουαλέτα.

Ο ανήλικος Τζουνέντ Σουμπεχάν έχει 

έρθει στην ελλάδα απ’ το πακιστάν.

Ο ανήλικος Τζουνέντ Σουμπεχάν δεν 

ήρθε στην ελλάδα για να γνωρίσει  τον 

ελληνικό πολιτισμό με μια φωτογραφική 

περασμένη απ’ τους ώμους. Γι’ αυτό 

ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία των 

ξένων που είναι καταδικασμένοι να 

γνωρίσουν πράγματι  τον ελληνικό 

πολιτισμό.

Ο ανήλικος Τζουνέντ Σουμπεχάν 

σε άλλες εποχές, λίγα χρόνια πριν, 

μπορεί στην ίδια χώρα να γινότανε 

και θέμα ενασχόλησης για κομμάτια 

της χαζοβιόλικης «αριστερής» 

φιλανθρωπίας. Αυτή ίσως κοίταζε 

τότε με αποτροπιασμό αυτή τη 

«βάρβαρη εξαίρεση» του δημοκρατικού 

της κόσμου και στη συνέχεια θα 

κατανάλωνε, ξεφυσώντας, ένα χυμό 

από βιολογικά φρούτα για να έρθει 

στα ίσια της.

Ο ανήλικος  Τζουνέντ Σουμπεχάν και 

ο τραυματισμός του από ένα γουρούνι 

της Ελ. Ασ. δεν είναι «πρώτης γραμμής 

ζήτημα» για την ελληνική Αριστερά. 

Πρώτης γραμμής ζήτημα είναι η λίστα 

Λανγκάρτ ή οτιδήποτε άλλο μπορεί 

να παίξει στο μηντιακό σόου και 

να προετοιμάσει  τα κουμάντα των 

επόμενων επίδοξων «αδιάφθορων» 

κυβερνώντων. 

Ο ανήλικος Τζουνέντ Σουμπεχάν είναι 

για όλους αυτούς απλά άλλος ένας 

απ’ τους χιλιάδες περισσευάμενους 

προλετάριους. Μετανάστες και 

ντόπιους.

δύσκολα



Ο ανήλικος Τζουνέντ Σουμπεχάν 
είναι απ’ τους ξένους που δεν έχουν 

χαρτιά. Οπότε για την επίσημη ελλάδα, 

τα μήντια και τους μπάτσους της, δεν 

έχουν και όνομα. Και δεν αποκτούν 

όνομα ούτε όταν τραυματίζονται, ούτε 

όταν σκοτώνονται. Αποκτούν όνομα 

μόνο όταν άλλοι σαν κι αυτούς το 

απαιτήσουν να αποκτήσουν. 

Ο ανήλικος Τζουνέντ Σουμπεχάν είναι 

ένας ανήλικος που έχει όνομα. Γιατί 

υπήρξαν κάποιοι άλλοι δίπλα σ’ αυτόν, 

μέσα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης 

μεταναστών της αμυγδαλέζας που δε 

θεωρούνε τη μοίρα τους αυτονόητη. 

Και 15 από αυτούς προχωρήσανε σε 

απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενοι, 

προσπαθώντας μ’ όποιο μέσο έχουν 

να στείλουνε μήνυμα έξω. Κάποιοι απ’ 

αυτούς που λίγες μέρες νωρίτερα, στις 

20 δεκέμβρη του ’12, προσπάθησαν 

να ξεκινήσουν εξέγερση ενάντια στα 

βασανιστήρια του «κέντρου υποδοχής», 

προκαλώντας την οργή -και τα χημικά- 

των μπάτσων.

Ο ανήλικος Τζουνέντ Σουμπεχάν 
είναι ένας ανήλικος που έχει όνομα 

γιατί υπάρχουν δίπλα του άλλοι που 

ξέρουν ότι ο Τζουνέντ Σουμπεχάν 

είναι ένας απ’ αυτούς. Και ξέρουν ότι ο 

τραυματισμός του δεν ήταν μια «ατυχής 

περίπτωση». Ξέρουν ότι δεν υπάρχει 

«τύχη»: υπάρχουν τοίχοι.  Ξέρουν ότι 

η τύχη είναι μια μαλακία που έχουν 

εφεύρει οι δυτικοί μεσοαστοί για να 

χαϊδεύουν τους μεταφυσικούς τους 

ρομαντισμούς. Ξέρουν ότι η σ’ αυτή 

τη χώρα, σ’ αυτές τις μέρες, η μόνη 

τύχη που μπορεί να έχουν είναι αυτή 

που θα πάρουν στα χέρια τους. Ξέρουν 

ότι αυτό που υπάρχει, το ξέρουν γιατί  

ζουν και αναπνέουν μέσα σ’ αυτό κάθε 

γαμημένη μέρα, είναι ο θυμός και η 

αλληλεγγύη -κι ότι η “ελπίδα”, έτσι 

γενικά και αφηρημένα, είναι μόνο γι’ 

αυτούς που το ‘χουν πάρει απόφαση ότι 

τελικά περιμένουν τον σάντα κλάους. 

Ευτυχισμένος ο καινούριος 
χρόνος.

δύσκολα
ονόματα



Ο ΘΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠ’ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ -ΕΙΝΑΙ ΑΦΕΝΤΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ 
-ΚΑΙ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ, ΚΑΘΑΡΜΑ. Ο ΑΝΗΨΙΟΣ ΤΟΥ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΗΛΙΘΙΟΣ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΔΙΑΚΑΤΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΣΕΒΑΣΜΟ 
ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ -ΔΕΝ 
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙ’ ΑΥΤΟ. 
ΠΕΡΑΝ ΙΣΩΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ.

ΘΕΙΕ ΓΙΑΝΝΗ!! ΠΟΥ 
‘ΣΑΙ ΡΕ ΓΙΑΝΝΗ; ΤΙ 
ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΠΕΛΟ 

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ 
ΑΛΛΑΞΕΙ, ΓΕΩΡΓΙΕ. ΑΠΟ 
ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΜΕ 

ΔΕΙΣ,  εΧΩ ΚΟΥΡΕΨΕΙ ΤΟ 
ΜΑΛΛΙ ΜΟΥ 

ΕΛΑ ΜΩΡΕ, 
ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ, 
ΘΑ ΞΑΝΑΒΓΕΙ

...

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ LIFESTYLE ΣΤΟ 
ΧΩΡΙΟ ΑΛΛΙΩΣ, ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ. 

ΘΥΜΑΜΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΦΩΤΟ-
ΓΡΑΦΙΑ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΙΔΑ...

ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΓΙΔΑ ΔΕΝ... ΔΕΝ 
ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ. 

ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΦΤΙΑΞΑΝ ΤΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΜΑ.

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΟ 
ΜΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΡΕ 
ΤΖΩΝΥ; ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ 
ΠΟΥ ΜΟΥ ‘ΛΕΓΕΣ ΣΤΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ;

ΜΕ ΒΑΛΑΝΕ ΣΤΟ ΜΑΤΙ 
ΓΕΩΡΓΙΕ ΕΠΕΙΔΗ, ΟΠΩΣ 
ΣΟΥ ΧΩ ΠΕΙ,ΠΡΟΣΠΑΘΩ 

ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗ ΕΝΑΝΤΙΑ 

ΣΤΟΥΣ ΒΡΩΜΟ-
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.

ΑΦΟΥ ΡΕ ΤΖΩΝΥ ΕΙΣΑΙ
ΜΕΓΑΛΟΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΤΙ ΤΟΝ ΘΕΣ ΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΑ ΕΡΓΑΤΗ; ΛΟΙΠΟΝ ΒΑΡΕΘΗΚΑ, ΝΑ 

ΠΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΛΕΓΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟ, ΤΟΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, 

ΕΝΤΑΞΕΙ, ΣΥΜΦΩΝΩ. 
ΤΟ “ΖΙΓΚΟΥΑΛΑ” ΕΜΕΝΑ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ.

ΤΟ “ΖΙΓΚΟΥΑΛΑ” ΕΙΝΑΙ 
ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΕ, 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΝΟΤΗ. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 
ΦΙΛΟΙΣΛΑΜΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ. 

ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΣΕ 
Ο ΣΟΡΟΣ. ΚΟΥΤΕ...

ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ 
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΜΕΝΟΣ...

ΠΑΡΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ 
ΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 

ΘΕΜΑ
ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ; ΕΜΕΝΑ 
Η ΜΕΝΕΓΑΚΗ Μ’ ΑΡΕΣΕΙ. 
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΕΣ.

...

ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΕ. ΚΑΙ 
ΟΣΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΑΞΙΖΟΥΝ, ΘΑ ΣΤΑΘΟΥΝ 

ΠΛΑΪ ΜΑΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΜΕΛΙΑ. ΚΑΙ Τ’ ΑΦΕΝΤΙΚΑ. ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΦΙΑ. ΚΑΙ 
ΤΕΛΟΣΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ... 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΔΕ ΞΕΡΩ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ 
ΣΙΓΟΥΡΟΣ.  ΛΟΙΠΟΝ, ΠΗΓΑΙΝΕ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ Ε, 

ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΕΩ ΔΕ ΘΑ ΤΙΣ ΛΕΣ 
ΕΤΣΙ, ΦΩΝΑΧΤΑ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΕ 
ΚΟΥΜΟΥΝΙΑ. ΤΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ,ΕΝΑΣ ΑΠ’ ΑΥΤΟΥΣ 

(ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΥΝΟΜΩΤΙΚΩΝ ΛΟΜΠΙ, ΒΕΒΑΙΑ) ΜΕ ΕΚΑΝΕ 

ΜΠΑΟΥΛΟ.

ΤΟ ΝΟΥ ΜΑΣ...

ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟ. ΚΡΕΜΑΛΑ 
ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ. ΑΥΤΑ.

*** ο θείος απ’ την καλαμπάκα *** 


