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aannttiiffaa

note s

δεν πουλάµε εαυτούς 

δεν χαρίζουµε ανιαρούς καιρούς!
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ΑΑυυττόό  ττοο  έέννττυυπποο  εείίννααιι  µµιιαα  έέκκδδοοσσηη
ττηηςς  aannttiiffaasscciisstt  aaccttiioonn  --  
σσυυννέέλλεευυσσηη  δδυυττιικκώώνν  ππρροοαασσττίίωωνν..  
ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς  εεννάάννττιιαα  σσττοο  ννέέοο  οολλοο--
κκλληηρρωωττιισσµµόό  κκααιι  τταα  ππααρράάγγωωγγάά  ττοουυ..  
ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς γγιιαα  ττιιςς  ααννττιιφφαασσιισσττιικκέέςς
κκοοιιννόόττηηττεεςς  κκααιι  ττιιςς  σσυυννεειιδδήήσσεειιςς......

ΓΓιιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  εεππιικκοοιιννωωννίίαα::  
aannttiiffaasscciissttaaccttiioonn..wweesstt@@yyaahhoooo..ggrr

NNootteess    
ffrroomm  tthhee  aannttiiffaass  

Το 2008 η ελληνική κοινωνία στο άκουσµα της

λέξης «κρίση» απαντούσε τραγουδώντας γνωστό

σκυλάδικο άσµα, από αυτά που την χαρακτηρί-

ζουν. Τότε η κρίση ήταν σαν ένα άγνωστο και-

ρικό φαινόµενο που αφορούσε άλλους. ∆εν

υπήρχε κρίση, ήταν όλα αποκύηµα της φαντασίας

διάφορων, συνέβαινε παντού εκτός από την Ελ-

λάδα, αφορούσε τα χρηµατιστήρια, ενώ ένα

«αφού-εγώ-είµαι-καλά-να-πα’να-γαµηθούνε-όλοι»

έκοβε κάθε συζήτηση.

Η ίδια κοινωνία σήµερα ψάχνει από πού της

ήρθε και ποιος φταίει, φτιάχνοντας εχθρούς και

σωτήρες. Η αλήθεια είναι ότι η κρίση υπήρχε εδώ

και τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Απλά κανείς δεν

ήθελε να την δει να έρχεται. Απ’ άκρη σ’ άκρη, η

πλειοψηφία αυτής της κοινωνίας παραµυθιαζό-

ταν ότι αυτά που µε δανεικά αγόραζε, της ανή-

κουν. Έτρωγε επιδοτήσεις και έχεζε επιχειρήσεις.

Μα κυρίως υποτίµησε τις ζωές και την εργασία

χιλιάδων µεταναστών αλλά και τµήµατος του ντό-

πιου προλεταριάτου. Κι αυτή η υποτίµηση είναι

που έγινε θηλειά στο λαιµό της. Γιατί τώρα που

τα φράγκα κόβονται, τώρα που η ανεργία µεγα-

λώνει (και θα µεγαλώσει κι άλλο), τώρα που το

επίπεδο ζωής πέφτει κατακόρυφα, όλο και περισ-

σότεροι θα πλησιάσουν στο επίπεδο αυτών που

είχαν υποτιµήσει, των µεταναστών εργατών. Θα

βρεθούν απέναντι στο τέρας που (συν)δηµιουργή-

σανε. Που έχει πολλά ποδάρια...

η κρίση έχει πολλά ποδάρια:
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Συγκέντρωση  καραβανάδων  στις  αρχές  Μάη,  ενάντια  στην  υπο-
ψία  περικοπής  κάποιων  επιδοµάτων  τους.  «∆εν  πρόκειται  να  σκο-
τώνουµε  για  λιγότερα»,  θα  µπορούσαν  να  λένε.

Μάλλον  δεν  έχουν  πάρει  χαµπάρι  ακόµα,  πως  οι  δουλειές  τους
πρόκειται  να  ανοίξουν  κι  άλλο,  οπότε  δεν  υπάρχει  περίπτωση  να
µείνουν  «παραπονεµένοι»...    

Εδώ και είκοσι χρόνια, ενώ αυτό που λέγεται «κοινωνικόκράτος» πήγαινε περίπατο, ένας άλλος κρατικός τοµέαςγνώριζε απίστευτη άνθηση. Μπάτσοι  και στρατιωτικοί γί-νανε τα must επαγγέλµατα για πολλούς. Σίγουρος µισθόςκαι «υπηρεσία στην πατρίδα». Το «αίτηµα για ασφάλεια»,δηλαδή για την προστασία της ιδιοκτησίας έγινε ηγεµο-νικό στην κοινωνία. Το ζήτηµα ήταν ο καθένας να έχει τονµπάτσο του και ένα F-16 να τον φυλάει. 
Αυτό προείχε στα µυαλά πολλών: πως η βίαιη ιεράρχησητων ζωών µας σε «από πάνω» και «από κάτω» θα είναι δια-σφαλισµένη. Πως κανένας παρείσακτος δεν θα εισβάλλειστις ζώνες δανεικής ευηµερίας µας. 
Σήµερα λοιπόν που λόγω της κρίσης, κόβονται επιδό-µατα και µισθοί,οι στρατο/αστυνοµικοί µηχανισµοί µένουναλώβητοι. Για να προσφέρουν αυτό που υπόσχονταν:Νόµο και Τάξη. Τόσα χρόνια «εξασκήθηκαν» πάνω στουςµετανάστες. Καιρός τώρα για λίγη «ησυχία, τάξη και ασφά-λεια» µε στόχο (και) ντόπιους.
Κι  όποιου/α  δεν  του/της  αρέσει,  να  είναι  αποφασισµέ-νος/η  πως  θα  δουν  πολλά  τα  µάτια  του/της.  Είναι  η  εποχήτων  κανίβαλων,  όχι  αστεία!

νά µερικά!

(µέσα στη στρατιωτική αρβύλα)
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Αυτό  το  έντυπο  είναι  µια  έκδοση
της  antifascist  action  -  
συνέλευση  δυτικών  προαστίων.  
Σηµειώσεις  ενάντια  στο  νέο  ολο-
κληρωτισµό  και  τα  παράγωγά  του.  
Σηµειώσεις για  τις  αντιφασιστικές
κοινότητες  και  τις  συνειδήσεις...

Για  ηλεκτρονική  επικοινωνία:  
antifascistaction.west@yahoo.gr

Notes    
from  the  antifas  

Το 2008 η ελληνική κοινωνία στο άκουσµα της

λέξης «κρίση» απαντούσε τραγουδώντας γνωστό

σκυλάδικο άσµα, από αυτά που την χαρακτηρί-

ζουν. Τότε η κρίση ήταν σαν ένα άγνωστο και-

ρικό φαινόµενο που αφορούσε άλλους. ∆εν

υπήρχε κρίση, ήταν όλα αποκύηµα της φαντασίας

διάφορων, συνέβαινε παντού εκτός από την Ελ-

λάδα, αφορούσε τα χρηµατιστήρια, ενώ ένα

«αφού-εγώ-είµαι-καλά-να-πα’να-γαµηθούνε-όλοι»

έκοβε κάθε συζήτηση.

Η ίδια κοινωνία σήµερα ψάχνει από πού της

ήρθε και ποιος φταίει, φτιάχνοντας εχθρούς και

σωτήρες. Η αλήθεια είναι ότι η κρίση υπήρχε εδώ

και τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Απλά κανείς δεν

ήθελε να την δει να έρχεται. Απ’ άκρη σ’ άκρη, η

πλειοψηφία αυτής της κοινωνίας παραµυθιαζό-

ταν ότι αυτά που µε δανεικά αγόραζε, της ανή-

κουν. Έτρωγε επιδοτήσεις και έχεζε επιχειρήσεις.

Μα κυρίως υποτίµησε τις ζωές και την εργασία

χιλιάδων µεταναστών αλλά και τµήµατος του ντό-

πιου προλεταριάτου. Κι αυτή η υποτίµηση είναι

που έγινε θηλειά στο λαιµό της. Γιατί τώρα που

τα φράγκα κόβονται, τώρα που η ανεργία µεγα-

λώνει (και θα µεγαλώσει κι άλλο), τώρα που το

επίπεδο ζωής πέφτει κατακόρυφα, όλο και περισ-

σότεροι θα πλησιάσουν στο επίπεδο αυτών που

είχαν υποτιµήσει, των µεταναστών εργατών. Θα

βρεθούν απέναντι στο τέρας που (συν)δηµιουργή-

σανε. Που έχει πολλά ποδάρια...

η κρίση έχει πολλά ποδάρια:
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ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  κκααρρααββααννάάδδωωνν  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  ΜΜάάηη,,  εεννάάννττιιαα  σσττηηνν  υυπποο--
ψψίίαα  ππεερριικκοοππήήςς  κκάάπποοιιωωνν  εεππιιδδοοµµάάττωωνν  ττοουυςς..  ««∆∆εενν  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  σσκκοο--
ττώώννοουυµµεε  γγιιαα  λλιιγγόόττεερραα»»,,  θθαα  µµπποορροούύσσαανν  νναα  λλέέννεε..

ΜΜάάλλλλοονν  δδεενν  έέχχοουυνν  ππάάρρεειι  χχααµµππάάρριι  αακκόόµµαα,,  ππωωςς  οοιι  δδοουυλλεειιέέςς  ττοουυςς
ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ααννοοίίξξοουυνν  κκιι  άάλλλλοο,,  οοππόόττεε  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  ππεερρίίππττωωσσηη  νναα
µµεείίννοουυνν  ««ππααρρααπποοννεεµµέέννοοιι»»......    

Εδώ και είκοσι χρόνια, ενώ αυτό που λέγεται «κοινωνικόκράτος» πήγαινε περίπατο, ένας άλλος κρατικός τοµέαςγνώριζε απίστευτη άνθηση. Μπάτσοι  και στρατιωτικοί γί-νανε τα must επαγγέλµατα για πολλούς. Σίγουρος µισθόςκαι «υπηρεσία στην πατρίδα». Το «αίτηµα για ασφάλεια»,δηλαδή για την προστασία της ιδιοκτησίας έγινε ηγεµο-νικό στην κοινωνία. Το ζήτηµα ήταν ο καθένας να έχει τονµπάτσο του και ένα F-16 να τον φυλάει. 
Αυτό προείχε στα µυαλά πολλών: πως η βίαιη ιεράρχησητων ζωών µας σε «από πάνω» και «από κάτω» θα είναι δια-σφαλισµένη. Πως κανένας παρείσακτος δεν θα εισβάλλειστις ζώνες δανεικής ευηµερίας µας. 
Σήµερα λοιπόν που λόγω της κρίσης, κόβονται επιδό-µατα και µισθοί,οι στρατο/αστυνοµικοί µηχανισµοί µένουναλώβητοι. Για να προσφέρουν αυτό που υπόσχονταν:Νόµο και Τάξη. Τόσα χρόνια «εξασκήθηκαν» πάνω στουςµετανάστες. Καιρός τώρα για λίγη «ησυχία, τάξη και ασφά-λεια» µε στόχο (και) ντόπιους.
ΚΚιι  όόπποοιιοουυ//αα  δδεενν  ττοουυ//ττηηςς  ααρρέέσσεειι,,  νναα  εείίννααιι  ααπποοφφαασσιισσµµέέ--ννοοςς//ηη  ππωωςς  θθαα  δδοουυνν  πποολλλλάά  τταα  µµάάττιιαα  ττοουυ//ττηηςς..  ΕΕίίννααιι  ηη  εεπποοχχήήττωωνν  κκααννίίββααλλωωνν,,  όόχχιι  αασσττεείίαα!!

νά µερικά!

(µέσα στη στρατιωτική αρβύλα)
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Την 1η απρίλη η ελληνική φρεγάτα «λήµνος» στα-

µάτησε τρία ύποπτα (για «πειρατεία») πλοία στον...

ΙΝ∆ΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ! Οχι, δεν ήταν πρωταπριλιάτικο

αστειάκι καραβαναδων. Το ελληνικό κράτος έχει

«σάλιο» για να έχει πολεµικά πλοία στο Ινδικό, και

να περιπολεί στα ανατολικά αφρικανικά παράλια

(σοµαλία) και στη χερσόνησο του Άντεν. Για όσους-

ες δεν κατάλαβαν «ύποπτα για πειρατεία» θεωρούν-

ται όλα τα ψαροκάικα µε σοµαλούς πολίτες ενω

«νόµιµα» να τριγυρνάνε εκεί είναι και τα τα ελλη-

νικά και διεθνή πολεµικά και εµπορικά πλοία...

Όµορφα.
Την ίδια µέρα η ελληνική αεροπορία ανέλαβε για

εξι µήνες τη διοίκηση του αεροδροµίου της Καµ-

πούλ πρωτεύουσας του αφγανιστάν... Αν δεν ξέρετε

που είναι αυτά τα µέρη ρίξτε µια µατιά στο χάρτη...

Όχι δεν είναι «ελληνικά ύδατα» ούτε «εθνικός εναέ-

ριος χώρος» ούτε... Ε ναι, το Ελληνικό κράτος έχει

πολεµικό ναυτικό στον δυτικό ινδικό ωκεανό και

στρατο κατοχής στο αφγανιστάν και αυτό δεν είναι

καθόλου «µυστικό».

Αν ακούσετε λοιπόν κανένα να ρωτάει ή να λέει,

«τι δουλειά έχουν εδώ οι αφγανοί και οι αφρικανοί»,

«γέµισε ο τόπος», «να πάνε στη χώρα τους» και

άλλα τέτοια φιλόξενα και δηµοκρατικά, ας τους θυ-

µίσουµε ότι η σωστή ερώτηση είναι ««ΤΤΙΙ  ∆∆ΟΟΥΥΛΛΕΕΙΙΑΑ

ΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ  ΟΟΙΙ  ΦΦΟΟΝΝΙΙΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΡΡΑΑ--

ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑΦΦΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΤΤΑΑΝΝ  κκααιι  ΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΦΦΡΡΙΙΚΚΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ,,  έέ»»;;  

(που απλώνεται κι εκτός συνόρων)

ΚΚααρρααββααννάάςς  σσττοο  ααφφγγααννιισσττάάνν  εεννώώ  δδίίννεειι  ««τταα  φφώώτταα  ττοουυ  πποολλιιττιι--
σσµµοούύ»»  σσττοουυςς  ααπποολλίίττιισσττοουυςς  ιιθθααγγεεννεείίςς  ττοουυ  ΑΑφφγγααννιισσττάάνν..  
((ήή  µµήήππωωςς  κκάάννεειι  ««δδιιάάλλεειιµµαα»»  ααννάάµµεεσσαα  σσττοουυςς  ββοοµµββααρρδδιισσµµοούύςς
χχωωρριιώώνν  κκααιι  ττιιςς  σσφφααγγέέςς  ααµµάάχχωωνν;;))
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Πώς θ’ αντιµετωπιστεί η ανεργία; Τα κοινο-βουλευτικά φασισταριά του λα.ο.σ. έχουνέτοιµη τη «λύση» (αντιγράφουµε απ’ το επί-σηµο πρόγραµµα των χουντικών):

«... Οποιοσδήποτε πολίτης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ δεν µπορεί να εξασφαλίσει ταπρος το ζειν δηλώνει την επιθυµία του έντα-ξης σε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΩΜΑ του
ΣΤΡΑΤΟΥ µε πενταετή θητεία και χρησιµο-ποιείται σε έργα εθνικής ανάπτυξης. Τα ΜΕ-ΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (Οδικό και σιδηροδροµικό

δίκτυο, Αναδασώσεις, Ανάπτυξη ήπιων µορ-φών ενέργειας, ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων,Λιµάνια Μαρίνες κλπ.) περνάνε σε µία νέα«ΜΟΜΑ» και αφαιρούνται από την αδηφάγοδιάθεση των µεγαλοκατασκευαστών...»

Ο στρατός να φροντίζει για τους άνερ-
γους... Η νέα ΜΟΜΑ (πάλαι ποτέ κατασκευα-στικό τµήµα του στρατού). Πού το πάει τοχουντοκόµµα; Μπας και θέλει να µας βάλεινα δουλεύουµε τσάµπα για την «πατρίδα πουκινδυνεύει»;

Το µόνο σίγουρο είναι πως µε τέτοιες προ-τάσεις επιβεβαιώνουν (ξανά) το ρόλο τους,σαν πιστά σκυλιά των αφεντικών και τουκράτους: την εποχή της «ανάπτυξης» διαλα-λούσαν πως για τα πάντα «έφταιγαν οι
ξένοι». Ήταν η εποχή που κάθε ρατσιστικήκουβέντα συνέβαλε στην κοινωνική και οικο-νοµική υποτίµηση των µεταναστών εργα-τών. Και σήµερα ετοιµάζονται (µαζί µε
άλλους) να προωθήσουν τον εθνικό κανιβαλι-σµό στο ανώτερο σηµείο του. Από που ξεσή-κωσε το χουντοκόµµα την «ωραία» του ιδέαπερί αντιµετώπισης της ανεργίας; Μα από ταστρατόπεδα συγκέντρωσης των ιδεολογικώντου προγόνων, των ναζί! «Η εργασία απελευ-θερώνει», έγραφε η ταµπέλα έξω απ’ το

στρατόπεδο του Άουσβιτς! Κι όντως «απε-λευθέρωσε» (προς το θάνατο) εκατοµµύριαανθρώπους, κατά τη διάρκεια του β’ παγκό-σµιου πολέµου.
Λοιπόν,  µην  πει  κανένας  πως  δεν  είχε  κατα-λάβει  τί  ετοιµάζεται  εδώ  και  χρόνια  µπροστάστα  µάτια  µας...

(οι φασίστες... 
και οι κλωτσιές που τους αξίζουν)
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Την 1η απρίλη η ελληνική φρεγάτα «λήµνος» στα-

µάτησε τρία ύποπτα (για «πειρατεία») πλοία στον...

ΙΝ∆ΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ! Οχι, δεν ήταν πρωταπριλιάτικο

αστειάκι καραβαναδων. Το ελληνικό κράτος έχει

«σάλιο» για να έχει πολεµικά πλοία στο Ινδικό, και

να περιπολεί στα ανατολικά αφρικανικά παράλια

(σοµαλία) και στη χερσόνησο του Άντεν. Για όσους-

ες δεν κατάλαβαν «ύποπτα για πειρατεία» θεωρούν-

ται όλα τα ψαροκάικα µε σοµαλούς πολίτες ενω

«νόµιµα» να τριγυρνάνε εκεί είναι και τα τα ελλη-

νικά και διεθνή πολεµικά και εµπορικά πλοία...

Όµορφα.
Την ίδια µέρα η ελληνική αεροπορία ανέλαβε για

εξι µήνες τη διοίκηση του αεροδροµίου της Καµ-

πούλ πρωτεύουσας του αφγανιστάν... Αν δεν ξέρετε

που είναι αυτά τα µέρη ρίξτε µια µατιά στο χάρτη...

Όχι δεν είναι «ελληνικά ύδατα» ούτε «εθνικός εναέ-

ριος χώρος» ούτε... Ε ναι, το Ελληνικό κράτος έχει

πολεµικό ναυτικό στον δυτικό ινδικό ωκεανό και

στρατο κατοχής στο αφγανιστάν και αυτό δεν είναι

καθόλου «µυστικό».

Αν ακούσετε λοιπόν κανένα να ρωτάει ή να λέει,

«τι δουλειά έχουν εδώ οι αφγανοί και οι αφρικανοί»,

«γέµισε ο τόπος», «να πάνε στη χώρα τους» και

άλλα τέτοια φιλόξενα και δηµοκρατικά, ας τους θυ-

µίσουµε ότι η σωστή ερώτηση είναι «ΤΙ  ∆ΟΥΛΕΙΑ

ΕΧΟΥΝ  ΟΙ  ΦΟΝΙΑ∆ΕΣ  ΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΣΤΡΑ-

ΤΟΥ  ΣΤΟ  ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ  και  ΣΤΑ  ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ,  έ»;  

(που απλώνεται κι εκτός συνόρων)

Καραβανάς  στο  αφγανιστάν  ενώ  δίνει  «τα  φώτα  του  πολιτι-
σµού»  στους  απολίτιστους  ιθαγενείς  του  Αφγανιστάν.  
(ή  µήπως  κάνει  «διάλειµα»  ανάµεσα  στους  βοµβαρδισµούς
χωριών  και  τις  σφαγές  αµάχων;)
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Πώς θ’ αντιµετωπιστεί η ανεργία; Τα κοινο-βουλευτικά φασισταριά του λα.ο.σ. έχουνέτοιµη τη «λύση» (αντιγράφουµε απ’ το επί-σηµο πρόγραµµα των χουντικών):

«... Οποιοσδήποτε πολίτης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ δεν µπορεί να εξασφαλίσει ταπρος το ζειν δηλώνει την επιθυµία του έντα-ξης σε ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΩΜΑ του
ΣΤΡΑΤΟΥ µε πενταετή θητεία και χρησιµο-ποιείται σε έργα εθνικής ανάπτυξης. Τα ΜΕ-ΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (Οδικό και σιδηροδροµικό

δίκτυο, Αναδασώσεις, Ανάπτυξη ήπιων µορ-φών ενέργειας, ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων,Λιµάνια Μαρίνες κλπ.) περνάνε σε µία νέα«ΜΟΜΑ» και αφαιρούνται από την αδηφάγοδιάθεση των µεγαλοκατασκευαστών...»

Ο στρατός να φροντίζει για τους άνερ-
γους... Η νέα ΜΟΜΑ (πάλαι ποτέ κατασκευα-στικό τµήµα του στρατού). Πού το πάει τοχουντοκόµµα; Μπας και θέλει να µας βάλεινα δουλεύουµε τσάµπα για την «πατρίδα πουκινδυνεύει»;

Το µόνο σίγουρο είναι πως µε τέτοιες προ-τάσεις επιβεβαιώνουν (ξανά) το ρόλο τους,σαν πιστά σκυλιά των αφεντικών και τουκράτους: την εποχή της «ανάπτυξης» διαλα-λούσαν πως για τα πάντα «έφταιγαν οι
ξένοι». Ήταν η εποχή που κάθε ρατσιστικήκουβέντα συνέβαλε στην κοινωνική και οικο-νοµική υποτίµηση των µεταναστών εργα-τών. Και σήµερα ετοιµάζονται (µαζί µε
άλλους) να προωθήσουν τον εθνικό κανιβαλι-σµό στο ανώτερο σηµείο του. Από που ξεσή-κωσε το χουντοκόµµα την «ωραία» του ιδέαπερί αντιµετώπισης της ανεργίας; Μα από ταστρατόπεδα συγκέντρωσης των ιδεολογικώντου προγόνων, των ναζί! «Η εργασία απελευ-θερώνει», έγραφε η ταµπέλα έξω απ’ το

στρατόπεδο του Άουσβιτς! Κι όντως «απε-λευθέρωσε» (προς το θάνατο) εκατοµµύριαανθρώπους, κατά τη διάρκεια του β’ παγκό-σµιου πολέµου.
ΛΛοοιιππόόνν,,  µµηηνν  ππεειι  κκααννέέννααςς  ππωωςς  δδεενν  εείίχχεε  κκαατταα--λλάάββεειι  ττίί  εεττοοιιµµάάζζεεττααιι  εεδδώώ  κκααιι  χχρρόόννιιαα  µµππρροοσσττάάσστταα  µµάάττιιαα  µµααςς......

(οι φασίστες... 
και οι κλωτσιές που τους αξίζουν)
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Σήµερα σηκώθηκε νωρίς από τους θορύβους
του δρόµου της λα)κής. Κάλεσε σπίτι κόσµο.
Γνωστούς και φίλους, κυρίως όλους εκείνους
που την ξεχνούσαν τον προηγούµενο χρόνο.
Έφτιαξε φαγητό µε τα ίδια της τα χέρια. Κα-
θάρισε, έπλυνε, ξεζούµισε, έβρασε, σέρβιρε.
Τη γλώσσα της και όλες τις λέξεις-µε πατάτες
στο φούρνο. 
Η βραδιά έκλεισε µε µια παρατεταµένη

κραυγή στην ταράτσα φλύαρων µικροαστι-
κών ιστοριών από το στρατό, την «πρώτη
φορά», κάποιες διακοπές µε µια κοριτσοπα-
ρέα, τη δουλειά, τη γειτονιά και τα καθηµε-
ρινά σήριαλ, τα κουτσοµπολιά της διπλανής
πόρτας...
Μια κραυγή στα παράθυρα µια παγωµέ-

νης, χυδαίας λέξης. Της σιωπής. 

...  εδώ  για  να  ''µιλήσεις'',  πρέπει  ν’  αρνηθείς  να  επικοινωνήσεις  
και  για  να  ''επικοινωνήσεις''  πρέπει  ν’  αρνηθείς  να  µιλήσεις...
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Σήµερα σηκώθηκε νωρίς από τους θορύβους
του δρόµου της λα)κής. Κάλεσε σπίτι κόσµο.
Γνωστούς και φίλους, κυρίως όλους εκείνους
που την ξεχνούσαν τον προηγούµενο χρόνο.
Έφτιαξε φαγητό µε τα ίδια της τα χέρια. Κα-
θάρισε, έπλυνε, ξεζούµισε, έβρασε, σέρβιρε.
Τη γλώσσα της και όλες τις λέξεις-µε πατάτες
στο φούρνο. 
Η βραδιά έκλεισε µε µια παρατεταµένη

κραυγή στην ταράτσα φλύαρων µικροαστι-
κών ιστοριών από το στρατό, την «πρώτη
φορά», κάποιες διακοπές µε µια κοριτσοπα-
ρέα, τη δουλειά, τη γειτονιά και τα καθηµε-
ρινά σήριαλ, τα κουτσοµπολιά της διπλανής
πόρτας...
Μια κραυγή στα παράθυρα µια παγωµέ-

νης, χυδαίας λέξης. Της σιωπής. 

......  εεδδώώ  γγιιαα  νναα  ''''µµιιλλήήσσεειιςς'''',,  ππρρέέππεειι  νν’’  ααρρννηηθθεείίςς  νναα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειιςς  
κκααιι  γγιιαα  νναα  ''''εεππιικκοοιιννωωννήήσσεειιςς''''  ππρρέέππεειι  νν’’  ααρρννηηθθεείίςς  νναα  µµιιλλήήσσεειιςς......
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Πάρτε το σαν δεδοµένο: ααυυττήή  ηη  ιισσττοορρίίαα  µµεε  ττηηνν  κκαα--
ττάάρργγηησσηη  ττηηςς  ββάάσσηηςς  ττοουυ  1100,,  ββρρωωµµάάεειι!! Και το γεγονός
πως προφανή στόχο έχει να αυξήσει τον αριθµό των
εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπάιδευση, δεν την
κάνει λιγότερο, αλλά περισσότερη βρωµερή!

Κι εξηγούµαστε. Είναι πολλά χρόνια τώρα που στην
Ελλάδα (αλλά και στην Ευρώπη) µαζικοποιείται η
τριτοβάθµια εκπαίδευση. ∆ιάφορα τει και αει, πολλές
φορές µε απίθανο αντικείµενο σπουδών (του τύπου
«ανθοκοµίας», «ιχθυοκαλλιέργειας», κ.α.) ξεφυτρώ-
νουν ανά την ελλάδα, εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια.
Σπέρνοντας σχολές της τριτοβάθµιας εκαπαίδευσης
εδώ κι εκεί, το υπουργείο παιδείας και τ’ αφεντικά
του, «έκλειναν το µάτι» στις τοπικές κοινωνίες: πολ-
λοί ιδικτήτες σπιτιών και µαγαζάτορες πανηγύριζαν,
όταν άνοιγε µια σχολή στη πόλη τους. Ερχόταν ζεστό
χρήµα στη πόλη. Αλλά τώρα, µε το δεδοµένο ότι
πολλά «πορτοφόλια» είναι άδεια (λόγω κρίσης) όλο
και λογότεροι φοιτητές και φοιτήτριες πάνε σε σχο-
λές µακριά απ’ το σπίτι τους, ειδικά όταν ξέρουν πως
το αντικείµενο των σπουδών, δεν τους εξασφαλίζει
και πολλά. Έτσι η κατάργηση της βάσης του 10 προ-

σπαθεί (ανάµεσα στ’ άλλα) µπας και διατηρηθεί µια
ροή φοιτητών/σπουδαστών (και άρα χρήµατος) προς
την επαρχία. Αυτό το ένα δεδοµένο.

Το άλλο το αναφέραµε παραπάνω: είναι σαφές πως
απ’ αυτούς/ες που θα αποφοιτήσουν είτε από σχολές
της επαρχίας, είτε των µεγάλων πόλεων, ελάχιστοι/ες
έως κανείς, πρόκειται να δουλέψουν µε βάση το πτυ-
χίο τους. Γιατί µια βασική συνέπεια της κρίσης είναι
η «αδυναµία» των αφεντικών να εκµεταλλευτούν την
εργασία. Ποιοί προσφέρουν την εργασία; Μεταξύ
όλων των άλλων, αυτοί που βγαίνουν απ’ το εκπαι-
δευτικό σύστηµα, τα λύκεια και τις τεχνικές σχολές,
τα τει και τα πανεπιστήµια. Η δουλειά του εκπαιδευ-
τικού συστήµατος είναι µεν να παράγει πειθαρχηµέ-
νους εργάτες, αλλά εδώ και χρόνια, τα γρανάζια που
θα έπρεπε να «απορροφάνε» αυτούς τους εργάτες,
ρετάρουν επικίνδυνα.

Αυτήν την «αντίφαση», χρόνια τώρα την καταγγέ-
λουν διάφοροι που ανησυχούν (ή «διαµαρτύρονται»)
για την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος. Αλλά
µιλάµε γι’ απατεώνες ολκής! Γιατί όλοι αυτοί δεν κα-
ταλαβαίνουν (ή έτσι παριστάνουν) πως εείίννααιι  ιιδδεεοολλοο--

εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  
θθεερρµµοοκκοοιιττίίδδεεςς  
((κκααιι  άάλλλλαα  δδααιιµµόόννιιαα))
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γικά  πολύ  χρήσιµο  γι’  αυτό  το  σύστηµα  να  πουλάει
πτυχία (της όλο και λιγότερο «δωρεάν παιδείας») µε
τον  τόνο. Εξαγοράζοντας έτσι, συνειδήσεις «φοιτη-
τών-µε-προσόντα», σπουδαγµένους, µε τα µεταπτυ-
χιακά τους. Έτσι αυτό το σύστηµα «γλιτώνει» (για
πόσο ακόµα;) να εισπράξει στα µούτρα του, τις συ-
νειδήσεις άγριων-ανέργων-µε-πτυχία-ή-χωρίς!  Γιατί
τί άλλο είναι, όλο και περισσότερα διάφορα αει και
τει, εκτός από «πάρκινγκ (µελλοντικών) ανέργων»; 

Η κατάργηση της βάσης του 10 λοιπόν, στοχεύει και
εδώ: στέλνοντας όλο και περισσότερους/ες στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση, το σύστηµα κερδίζει χρόνο,
µειώνει στατιστικά τους άνεργους και (το σηµαντικό-
τερο) ελπίζει βάσιµα πως «η πανεπιστηµιακή γυάλα»
θα δηµιουργήσει ελπίδες και προσδοκίες σε χιλιάδες
νεαρούς ανθρώπους... Έστω κι αν διαψευστούν πολύ
γρήγορα. Αυτή είναι λοιπόν η «συνεισφορά» του
υπουργείου παιδείας στην αντιµετώπιση της κρίσης:
ευνοεί  την  δηµιουργία  κοινωνικών  και  ιδεολογικών
συνθηκών  «εικονικής  πραγµατικότητας»,  µέσα  από
την  προσµονή  του  πτυχίου  και  της  επαγγελµατικής
αποκατάστασης.  Φτιάχνει  «θερµοκοιτίδες»/νησίδες

της  µη  συνείδησης. Και ποια είναι αυτή η «µη συνεί-
δηση»;

Ότι αυτός ο κόσµος, φτιαγµένος πάνω στην εκµε-
τάλλευσης της εργασίας και των ζωών µας, αυτός ο
κόσµος που βρίσκεται σε φάση παρατεταµένων
«δυσλειτουργιών» (µε το γενικό όνοµα κρίση) σκο-
πεύει να περάσει από πάνω µας, για να ξεπεράσει τα
«προβλήµατά» του.    

∆είτε και τους µετανάστες εργάτες δίπλα σας. Τους
έχουν βάλει στο στόχαστρο αφεντικά και µπάτσοι,
νοικοκυραίοι και φασίστες. Εδώ και καιρό. Λέτε αυτό
να γίνεται «χωρίς λόγο»; Όταν λοιπόν λέµε και γρά-
φουµε «είµαστε όλοι µετανάστες», εννοούµε πως ο
πόλεµος που διεξάγεται εναντίον τους, µας αφορά.
Κι αυτό γιατί καταλαβαίνουµε πως είµαστε οι επόµε-
νοι/ες στη «σειρά». Κι αν µας εµποδίζει κάτι να αντι-
ληφθούµε αυτήν την πραγµατικότητα, είναι
διάφορες ψευδαισθήσεις που µας «τυφλώνουν».
Θερµοκοιτίδες, όπως λέγαµε παραπάνω...

Το  νού  σας,  έ!;!
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Πάρτε το σαν δεδοµένο: αυτή  η  ιστορία  µε  την  κα-
τάργηση  της  βάσης  του  10,  βρωµάει! Και το γεγονός
πως προφανή στόχο έχει να αυξήσει τον αριθµό των
εισακτέων στην τριτοβάθµια εκπάιδευση, δεν την
κάνει λιγότερο, αλλά περισσότερη βρωµερή!

Κι εξηγούµαστε. Είναι πολλά χρόνια τώρα που στην
Ελλάδα (αλλά και στην Ευρώπη) µαζικοποιείται η
τριτοβάθµια εκπαίδευση. ∆ιάφορα τει και αει, πολλές
φορές µε απίθανο αντικείµενο σπουδών (του τύπου
«ανθοκοµίας», «ιχθυοκαλλιέργειας», κ.α.) ξεφυτρώ-
νουν ανά την ελλάδα, εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια.
Σπέρνοντας σχολές της τριτοβάθµιας εκαπαίδευσης
εδώ κι εκεί, το υπουργείο παιδείας και τ’ αφεντικά
του, «έκλειναν το µάτι» στις τοπικές κοινωνίες: πολ-
λοί ιδικτήτες σπιτιών και µαγαζάτορες πανηγύριζαν,
όταν άνοιγε µια σχολή στη πόλη τους. Ερχόταν ζεστό
χρήµα στη πόλη. Αλλά τώρα, µε το δεδοµένο ότι
πολλά «πορτοφόλια» είναι άδεια (λόγω κρίσης) όλο
και λογότεροι φοιτητές και φοιτήτριες πάνε σε σχο-
λές µακριά απ’ το σπίτι τους, ειδικά όταν ξέρουν πως
το αντικείµενο των σπουδών, δεν τους εξασφαλίζει
και πολλά. Έτσι η κατάργηση της βάσης του 10 προ-

σπαθεί (ανάµεσα στ’ άλλα) µπας και διατηρηθεί µια
ροή φοιτητών/σπουδαστών (και άρα χρήµατος) προς
την επαρχία. Αυτό το ένα δεδοµένο.

Το άλλο το αναφέραµε παραπάνω: είναι σαφές πως
απ’ αυτούς/ες που θα αποφοιτήσουν είτε από σχολές
της επαρχίας, είτε των µεγάλων πόλεων, ελάχιστοι/ες
έως κανείς, πρόκειται να δουλέψουν µε βάση το πτυ-
χίο τους. Γιατί µια βασική συνέπεια της κρίσης είναι
η «αδυναµία» των αφεντικών να εκµεταλλευτούν την
εργασία. Ποιοί προσφέρουν την εργασία; Μεταξύ
όλων των άλλων, αυτοί που βγαίνουν απ’ το εκπαι-
δευτικό σύστηµα, τα λύκεια και τις τεχνικές σχολές,
τα τει και τα πανεπιστήµια. Η δουλειά του εκπαιδευ-
τικού συστήµατος είναι µεν να παράγει πειθαρχηµέ-
νους εργάτες, αλλά εδώ και χρόνια, τα γρανάζια που
θα έπρεπε να «απορροφάνε» αυτούς τους εργάτες,
ρετάρουν επικίνδυνα.

Αυτήν την «αντίφαση», χρόνια τώρα την καταγγέ-
λουν διάφοροι που ανησυχούν (ή «διαµαρτύρονται»)
για την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος. Αλλά
µιλάµε γι’ απατεώνες ολκής! Γιατί όλοι αυτοί δεν κα-
ταλαβαίνουν (ή έτσι παριστάνουν) πως είναι  ιδεολο-

εκπαιδευτικές  
θερµοκοιτίδες  
(και  άλλα  δαιµόνια)
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γγιικκάά  πποολλύύ  χχρρήήσσιιµµοο  γγιι’’  ααυυττόό  ττοο  σσύύσσττηηµµαα  νναα  πποουυλλάάεειι
ππττυυχχίίαα (της όλο και λιγότερο «δωρεάν παιδείας») µµεε
ττοονν  ττόόννοο.. Εξαγοράζοντας έτσι, συνειδήσεις ««φφοοιιττηη--
ττώώνν--µµεε--ππρροοσσόόνντταα»», σπουδαγµένους, µε τα µεταπτυ-
χιακά τους. Έτσι αυτό το σύστηµα «γλιτώνει» (για
πόσο ακόµα;) να εισπράξει στα µούτρα του, τις συ-
νειδήσεις άάγγρριιωωνν--ααννέέρργγωωνν--µµεε--ππττυυχχίίαα--ήή--χχωωρρίίςς!!  Γιατί
τί άλλο είναι, όλο και περισσότερα διάφορα αει και
τει, εκτός από «πάρκινγκ (µελλοντικών) ανέργων»; 

Η κατάργηση της βάσης του 10 λοιπόν, στοχεύει και
εδώ: στέλνοντας όλο και περισσότερους/ες στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση, το σύστηµα κερδίζει χρόνο,
µειώνει στατιστικά τους άνεργους και (το σηµαντικό-
τερο) ελπίζει βάσιµα πως «η πανεπιστηµιακή γυάλα»
θα δηµιουργήσει ελπίδες και προσδοκίες σε χιλιάδες
νεαρούς ανθρώπους... Έστω κι αν διαψευστούν πολύ
γρήγορα. Αυτή είναι λοιπόν η «συνεισφορά» του
υπουργείου παιδείας στην αντιµετώπιση της κρίσης:
εευυννοοεείί  ττηηνν  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  κκοοιιννωωννιικκώώνν  κκααιι  ιιδδεεοολλοογγιικκώώνν
σσυυννθθηηκκώώνν  ««εειικκοοννιικκήήςς  ππρρααγγµµααττιικκόόττηηττααςς»»,,  µµέέσσαα  ααππόό
ττηηνν  ππρροοσσµµοοννήή  ττοουυ  ππττυυχχίίοουυ  κκααιι  ττηηςς  εεππααγγγγεελλµµααττιικκήήςς
ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς..  ΦΦττιιάάχχννεειι  ««θθεερρµµοοκκοοιιττίίδδεεςς»»//ννηησσίίδδεεςς

ττηηςς  µµηη  σσυυννεείίδδηησσηηςς.. Και ποια είναι αυτή η «µη συνεί-
δηση»;

Ότι αυτός ο κόσµος, φτιαγµένος πάνω στην εκµε-
τάλλευσης της εργασίας και των ζωών µας, αυτός ο
κόσµος που βρίσκεται σε φάση παρατεταµένων
«δυσλειτουργιών» (µε το γενικό όνοµα κρίση) σκο-
πεύει να περάσει από πάνω µας, για να ξεπεράσει τα
«προβλήµατά» του.    

∆είτε και τους µετανάστες εργάτες δίπλα σας. Τους
έχουν βάλει στο στόχαστρο αφεντικά και µπάτσοι,
νοικοκυραίοι και φασίστες. Εδώ και καιρό. Λέτε αυτό
να γίνεται «χωρίς λόγο»; Όταν λοιπόν λέµε και γρά-
φουµε «είµαστε όλοι µετανάστες», εννοούµε πως ο
πόλεµος που διεξάγεται εναντίον τους, µας αφορά.
Κι αυτό γιατί καταλαβαίνουµε πως είµαστε οι επόµε-
νοι/ες στη «σειρά». Κι αν µας εµποδίζει κάτι να αντι-
ληφθούµε αυτήν την πραγµατικότητα, είναι
διάφορες ψευδαισθήσεις που µας «τυφλώνουν».
Θερµοκοιτίδες, όπως λέγαµε παραπάνω...

ΤΤοο  ννοούύ  σσααςς,,  έέ!!;;!!
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ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ!
ΕΙΜΑΙ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ!

ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ! ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΤΟ ΧΕΡΙ!

ΜΕ ΤΟΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ!

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΘΟ 

ΜΕ ΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ!

ΝΑ’ ΝΑΙ ΚΑΛΑ 
Η ΑΓΙΑ TV!

ΡΟΥΦΙΑ-
ΝΟΣ 

ΔΗΛΑΔΗ;

ΠΑΝΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟ-

ΝΙΑ ΠΑΠΠΟΥΛΗ!

ΤΩΡΑ 
ΤΟ 

ΚΑΝΟΥ-
ΜΕ 

ΜΕ ΤΗ 

ΚΙ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ;

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΖΩΗ ΒΛΕΠΕΤΕ!

ΟΙ ΛΑΚΟΥΒΕΣ
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ
ΡΕ ΚΩΛΟΠΑΙΔΟ!

ΘΕΛΗΣΗ ΣΑΣ!

ο αστυνοµικός της γειτονιάς γνωρίζεται µε τους γείτονες...
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ΕΣΕΝΑ ΔΕ Σ’ ΕΧΩ ΔΕΙ ΣΤΟ 

ΚΩΛΟΜΠΑΡΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ; ΟΠΟΥ ΚΑΛΕΙ 

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ, ΚΥΡΙΑ!

Ο ΜΑΛΑΚΑΣ 
ΠΗΓΑ 
ΜΕ ΤΟ 

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ!

ΚΙ ΕΜΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΞΕΝΟΙ;

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ Τ’ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩ-

ΑΡΚΕΙ ΝΑ 
ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ 

ΣΑ ΖΩΑ!

ΚΙ ΑΠΟ ΣΑΣ ΠΟΙΟΣ 
ΘΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ;

ΜΑ ΤΑ ΟΠΛΑ 
ΜΑΣ, ΦΥΣΙΚΑ! ΤΡΑΒΑ ΨΟΦΑ, 

ΜΩΡΗ!

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: ΤΑ
ΑΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ

ΠΑΝΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΒΟΗΘΑΝΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ!
ΕΙΝΑΙ

ΞΕΦΤΙΛΑ
ΑΥΤΗ Η

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ 
ΚΑΘΕ

ΓΕΙΤΟ-
ΝΙΑ

ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

ΜΑΤΑ!
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ΕΙΜΑΙ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ!
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ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ!

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΘΟ 

ΜΕ ΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ!
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ΡΕ ΚΩΛΟΠΑΙΔΟ!

ΘΕΛΗΣΗ ΣΑΣ!

ο αστυνοµικός της γειτονιάς γνωρίζεται µε τους γείτονες...
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Κανείς δε µπορεί να κατηγορήσει τα αφεντικά για έλ-
λειψη φαντασίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν εµπλουτί-
σει τροµακτικά το ιδεολογικό και προπαγανδιστικό
τους οπλοστάσιο, ώστε να αστυνοµεύουν ακόµα πιο
έντονα τις γειτονιές µας. Να επιτηρούν τις καθηµερι-
νές διαδροµές µας στην πόλη. Από τους διάφορους
‘θανατηφόρους ιούς’ που εµφανίζονται κατά καιρούς,
για να εξαφανιστούν χωρίς να τις θυµάται κανείς
(H1N1, γρίπη των πουλερικών, sars κλπ), την ισλαµική
‘τροµοκρατία’, τις ‘υγειονοµικές βόµβες’ (σπίτια όπου
έµεναν κατά δεκάδες µετανάστες στο κέντρο της Αθή-
νας) και τις τσιρίδες περί εγκληµατικότητας, η στό-
χευση είναι κοινή: χρειάζεται περισσότερο κράτος για
την δική σας προστασία και το δικό σας καλό.

Ανάµεσα σ’ όλα τ’ άλλα ιδεολογήµατα που χρησιµο-
ποιούν τα κράτη πανευρωπαϊκά, περίλαµπρο φιγουρά-
ρει αυτό της καθαριότητας. Η πόλη πρέπει να είναι
καθαρή, λένε, δε λένε όµως καθαρή από τι. Το καταλα-
βαίνει κανείς εύκολα διαβάζοντας τις δηλώσεις του
δήµαρχου Αθηναίων, σύµφωνα µε τον οποίο πληγές
τις καθαριότητας είναι η υπαίθρια διαβίωση άστεγων
µεταναστών, οι µικροπωλητές, η παρεµπόδιση των
απορριµµατοφόρων λόγω των διαδηλώσεων και η ανε-
ξέλεγκτη αφισοκόλληση.

Κι έτσι ο ιερός πόλεµος για µια «καθαρή πόλη» συνε-
χίζεται, µε µπάτσους και παρακρατικούς να κυνηγάνε
άστεγους µετανάστες, µε δηµοτόµπατσους να κόβουν
κλήσεις σε µικροπωλητές, µε τόνους χηµικών ενάντια
στις διαδηλώσεις και µε νέες µονάδες µηχανοκίνητης
αστυνόµευσης να προσαγάγουν αφισοκολλητές. Κι
έτσι, µπορεί και ο πιο ανυποψίαστος να καταλάβει
πως ηη  κκααθθααρριιόόττηητταα  πποουυ  ππρροοττεείίννοουυνν  εείίννααιι  οο  µµιισσόόςς  οολλοο--
κκλληηρρωωττιισσµµόόςς..

το µισό 
του ολοκληρωτισµού
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