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Το έντυπο αυτό που κρατάς στα χέρια σου συζητιέται, γράφεται, πληρώνεται και 
μοιράζεται από την αντιφασιστική ομάδα Antifa Downtown. 
Αν αυτά που διαβάζεις σου φαίνονται ενδιαφέροντα μπορείς να μας βρεις στέλνοντας 
mail εδώ: antifa.downtown@outlook.com
Για περισσότερο υλικό: antifadowntown.wordpress.com
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Editorial
Είμαστε οι antifa downtown και το έντυ-

πο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ο 
τρόπος που έχουμε βρει για να μοιραζό-
μαστε όσα συζητάμε και σκεφτόμαστε το 
τελευταίο διάστημα. Είμαστε antifa σημαί-
νει πως καταλαβαίνουμε τον κόσμο που 
ζούμε ως έναν ταξικό κόσμο που γκρεμί-
ζεται στα κεφάλια μας. Αντιλαμβανόμαστε 
τον φασισμό ως μια συνεχή διαδιακασία 
που σκοπεύει στην υλική και διανοητική 
υποτίμησή μας με όλους τους τρόπους 
και οξύνεται καθημερινά. Κυκλοφορού-
με στις γειτονιές του κέντρου της Αθήνας 
(Κυψέλη, Γκύζη, Αμπελόκηπους, Πατή-
σια, Λαμπρινή, Γαλάτσι και πέριξ) κάνο-
ντας αισθητή την παρουσία μας με αυτο-
κόλλητα, spray και αφίσες. Οι ρουφιάνοι 
και οι φασίστες τσαντίζονται και οι δικοί 
μας γουστάρουν με την εικόνα που προ-
σπαθούμε να δώσουμε στην πόλη.

Σε αυτό το τεύχος όπως θα δείτε, θα 
ασχοληθούμε με διάφορα θέματα 

που μας έχουν απασχολήσει. Ενδεικτι-
κά, με το πως η τεχνολογία και ειδικά το 
smartphone δεν διαφέρει και πολύ από 
τις υπόλοιπες μηχανές των αφεντικών. 
Με τα ψευτοδιλήμματα που μας θέτει το 

κράτος όπως το ποιος είναι ο λιγότερο χει-
ρότερος ώστε να τον ψηφίσουμε. Επίσης, 
με την καταγραφή και πειθάρχηση της 
εργατικής τάξης για το τι πρέπει να κατα-
ναλώνει καθώς και με την μαγική χρήση 
των λέξεων που στόχο έχουν την συνεχή 
υποτίμησή μας. Τέλος, με τις καμπάνιες 
αντιγκράφιτι του δήμου Αθηναίων και την 
χρήση τους ως μεθόδους δημόσιας τάξης 
χωρίς μπάτσους. Ενώ, δεν λείπουν βέ-
βαια κι από αυτό το έντυπο οι δικές μας 
προσπάθειες να κάνουμε αισθητή την πα-
ρουσία μας στους δρόμους και στις πλα-
τείες τόσο με διαδηλώσεις και open mics 
στις πολυπολιτισμικές γειτονιές μας όσο 
και με γκράφιτι και συνθήματα σε όποιον 
«καθαρό» τοίχο βρούμε.

Οι καιροί που ζούμε είναι δύσκολοι και 
δείχνει να γίνονται δυσκολότεροι. 

Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε εμείς για 
εμάς γιατί δεν θα το κάνει κανένας άλ-
λος. Για να γίνει αυτό πρέπει να βρεθούμε 
και να συζητήσουμε για τα ζόρια μας, να 
ακούσουμε η μία τον άλλο και να οργα-
νωθούμε απέναντι σε όλα αυτά που επι-
φυλάσσουν κράτος και αφεντικά για την 
πάρτη μας. 

To antifa downtown ειναι κομμάτι της κοινότητας Athens Antifa. Οι γει-
τονιές που δραστηριοποιούμαστε είναι τα Πατήσια, η Κυψέλη, το Γαλάτσι, 

η Λαμπρινή, το Γκύζη, οι Αμπελόκηποι και το Πολύγωνο. Στα νότια θα 
βρείτε το antifa south, στον Πειραία το antifa peiraias, στην Καλλιθέα 

το antifa kallithea στα βόρεια το antifa north, στα δυτικά το antifa west 
side και στα ανατολικά το antifa east.

Περισσότερα για την κοινότητα athens antifa θα βρείτε στο:
autonomeantifa.gr

Νέα αυτοκόλλητα!
στείλε mail για τα 



To 2023 ήρθε και αναγκαστικά σκεφτήκαμε τον στίχο: «2023 Τεχνολογία και βία». Αλλά 
πριν μιλήσουμε για την τεχνολογία και τη βία της θα πρέπει να γυρίσουμε 110 χρόνια 

πίσω.

Πάμε λοιπόν στο 1913 όταν ο Henry Ford εισάγει την αλυσίδα συναρμολόγησης στα ερ-
γοστάσια της Ford (αυτή με τα αυτοκίνητα). Σκοπός του αφεντικού Ford ήταν να αφαι-
ρέσει την δύναμη των εργατών του να ρυθμίζουν οι ίδιοι την ένταση με την οποία θα 
δουλεύουν στο 8ωρό τους, συνεπώς και την συνολική παραγωγικότητα. Έτσι λοιπόν είχε 
την επιθετική ιδέα πως ο ρυθμός και η κίνηση θα δινόταν από την διεύθυνση του εργο-
στασίου μέσω ενός μεγάλου ιμάντα που θα μετέφερε όλα τα εξαρτήματα στην κατάλλη-
λη σειρά. Οι εργάτες, αντίστοιχα, θα ήταν στοιχισμένοι με τέτοιον τρόπο ώστε οι «νεκροί» 
για τα αφεντικά χρόνοι να αγγίζουν το μηδέν.

Από το 2006 στις ζωές μας μπαίνει το smartphone. Οι τεχνολογίες που χαρακτηρίζουν 
αυτή την φορητή συσκευή είναι το infinite scroll και τα notifications. Από την μία ατελείω-
το περιεχόμενο μέχρι ο αντίχειρας να πάθει αγκύλωση και από την άλλη πινγκ-μπλίνγκ-
ντίνγκ που ζητάνε την προσοχή μας στο κάθε κανάλι που έχουμε κάνει subscribe. Η ιδέα 
είναι η ίδια με την αλυσίδα συναρμολόγησης. Μία συνεχής ροή από εξαρτήματα-πληρο-
φορίες που πρέπει να συναρμολογήσουμε-επεξεργαστούμε. Συνεπώς, ξανά οι «νεκροί» 
χρόνοι να αντικατασταθούν με καπιταλιστικά παραγωγικό χρόνο. Και τι ακριβώς παρά-
γουμε σκρολάροντας κάνοντας like, stories, reactions και γενικότερα content creating;

Αυτό που παράγουμε μέσω όλων των smart συσκευών είναι δεδομένα μεγάλης κλίμα-
κας, τα οποία μετέπειτα μοντελοποιούνται και στο τέλος γίνονται χρήσιμα συμπεράσματα 
είτε για εμπορικούς είτε για πολιτικούς λόγους. Σκεφτείτε απλά τι θα ήταν το YouTube ή 
το Instagram αν εμείς δεν ανεβάζαμε περιεχόμενο. Σκεφτείτε επίσης πόσο χρήσιμο φά-
νηκε το smartphone στο ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια μέσω του gov.gr και του 
112 (a.k.a. subscribe με το ζόρι).

Όμως, εδώ το μυαλό μπορεί να ολισθήσει στο λάθος ερώτημα: «Ναι ρε και τι να κάνουμε; 
Να πετάξουμε το smartphone;». Δε θα υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο, γιατί πολύ απλά δεν 
θα είχε νόημα. Όπως στο εργοστάσιο του Ford όποιος δεν άντεχε την αλυσίδα συναρμο-
λόγησης θα έμενε άνεργος, έτσι και στο κοινωνικό εργοστάσιο το βάρος των κοινωνι-
κών σχέσεων δεν επιτρέπει επιλογές ατομικής και ολικής άρνησης.

Αυτό που μας λείπει είναι να οργανωθούμε γύρω από τις ίδιες ιδέες. Να καταλαβαίνουμε 
τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα μαραφέτια δεν έχουν να 
κάνουν με την πρόοδο και την βελτίωση της ζωής μας. Γιατί πολύ απλά είναι κατασκευές 
των αφεντικών με ιστορία τουλάχιστον ενός αιώνα. Γιατί πολύ απλά η τεχνολογία είναι ο 
τεχνικός τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η εξουσία!   

Οι λέξεις Online – Offline είναι οι λέξεις που 
περιγράφουν το status μας στον κόσμο του 
internet αλλά δεν υπήρχαν από πάντα. Ο συ-
σχετισμός του smartphone με την γραμμή 
συναρμολόγησης του Ford κάνει τις λέξεις 
αυτές να βγάζουν περισσότερο νόημα. Εντός 
της ΓΡΑΜΜΗΣ παραγωγής ή εκτός;



Η θητεία της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης φτάνει προς την λήξη 
της και οι συζητήσεις περί εκλογών έχουν φουντώσει. Οι αρχηγοί των 
μεγάλων κομμάτων κάνουν περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και πασχί-
ζουν να μας πείσουν πως διαφωνούν ή διαφέρουν απ’ τους υπόλοιπους. 
Δημοσιογράφοι της μίας ή της άλλης παράταξης αποκαλύπτουν «σκάν-
δαλα» για να διαβάλλουν τους αντιπάλους τους, δεξιά και αριστερά κομ-
ματόσκυλα προσπαθούν να μας πείσουν πως η ψήφος μας έχει νόημα 
για να βγει ή να μην βγει κάποιο κόμμα. Ταυτόχρονα οι συνθήκες της 
ζωής μας όλο και χειροτερεύουν. Όλα είναι πανάκριβα ή απαγορεύονται. 
Η αξία μας όλο και υποτιμάται και το κράτος έχει ξεκαθαρίσει με όλους 
τους τρόπους πως το μέλλον προβλέπεται όλο και χειρότερο, όποιο κι αν 
είναι το εκλογικό αποτέλεσμα.

Όσα έχουμε ζήσει τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια μας κάνουν όλο 
και πιο καχύποπτους απέναντι στο κράτος και στους εκφραστές του, τα 
κόμματα. Σε ζητήματα «έκτακτης ανάγκης» ή εθνικών συμφερόντων γί-
νεται όλο και πιο δύσκολο να βρει κανείς διαφορές ανάμεσα σε «κακούς» 
δεξιούς και «ευαίσθητους» αριστερούς. Το νιώσαμε στο πετσί μας κατά 
την περίοδο της καραντίνας όταν όλοι έβαλαν την υπογραφή τους για να 
κλειδωθούμε σπίτια μας, να χάσουμε τις δουλειές μας, να καταστραφούν 
οι ζωές, οι παρέες και τα μυαλά μας. Άλλο ένα παράδειγμα που μένει 
διαχρονικά επίκαιρο είναι τα εθνικά συμφέροντα. Αρκεί κανείς να παρα-
τηρήσει την στάση όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων, δεξιών και αριστε-
ρών, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Όλοι συμφωνούν πως οι Τούρκοι 
είναι αυτοί που προκαλούν, κάνοντας τουμπεκί τις επεκτατικές βλέψεις 
του ελληνικού κράτους.

Είναι ξεκάθαρο πως κάθε κράτος διατηρεί μια ενιαία στρατηγική ανε-
ξάρτητα με την κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία. Στόχος των 
κρατών διαχρονικά είναι η πειθάρχηση της εργατικής τάξης στο εσω-
τερικό και η διεκδίκηση των εθνικών συμφερόντων στο εξωτερικό. Τα 
κόμματα παίζουν τον ρόλο του μεσολαβητή ανάμεσα στο κράτος και τους 
υπηκόους του. Είναι οι αγγελιοφόροι των κρατικών ιδεών, που άλλοτε 
επιβάλλονται με το καρότο και άλλοτε με το μαστίγιο, με μόνο στόχο την 
υποτίμηση μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους εμείς δεν θα πάμε ούτε και φέτος να ψη-
φίσουμε. Δεν πιστεύουμε πως υπάρχει «καλό» και «κακό» κράτος. Δεν 
μας απασχολεί αν θα βγει ο Κούλης ή ο Αλέξης και αν και με ποιους 
θα συγκυβερνήσουν. Δεν μας ενδιαφέρουν τα μικροπολιτικά τους ξε-
κατινιάσματα, ούτε ο κρατικοδίαιτος συνδικαλισμός που ευαγγελίζονται 
οι αριστεροί. Θα συνεχίσουμε να αναζητάμε καθημερινά σε γειτονιές, 
πλατείες, γήπεδα και χώρους εργασίας ανθρώπους που τραβάνε τα ίδια 
ζόρια με ‘μας εξαιτίας των κρατικών επιλογών. 

Στόχος μας να οργανώσουμε, μέσα από τις κοινότητές μας, τη ζωή μας 
και τις αρνήσεις μας. 

ΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ  
ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ 

ΔΕΞΙΑ & ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Πώς τους 
πετσόκοψες έτσι;



Το κράτος το τελευταίο διάστημα «τρέχει» μια επιχείρηση αντιγκράφιτι 
για να καθαρίσει και να «ομορφύνει» όλη την πόλη μας. Έτσι, καφάο, 
τοίχοι πολυκατοικιών, σχολεία και λοιπά κτήρια έχουν αποκτήσει 
χαζοχαρούμενα χρώματα και καλλιτεχνικές πινελιές, αφού βέβαια έχει 
σβηστεί οποιαδήποτε ταγκιά ή γκράφιτι υπήρχε ήδη.

Ωστόσο, εννοείται ότι το κράτος δεν «τρέχει» αυτή την επιχείρηση σε 
ολόκληρη την Αθήνα  επειδή έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες. Γενικά, δεν 
τους ενδιαφέρει καν αν τα γκράφιτι είναι όμορφα ή όχι. Κύριο μέλημά 
τους είναι να εξαφανίσουν τη γνώμη της εργατικής τάξης που υπάρχει 
πάνω σε τοίχους, στα σχολεία, στις καβάτζες, στις λεωφόρους. Στόχος 

είναι το απείθαρχο κομμάτι της πόλης να βγάλει το σκασμό και ολό-
κληρη η πόλη να γίνει πεδίο εχθρικό προς κάθε φιγούρα της εργατικής 
τάξης. Ψάχνουν τρόπο να πειθαρχήσουν και να πολεμήσουν τις χρόνιες 
συνήθειες που έχουμε να εκφράζουμε ότι μας πνίγει πάνω σε τοίχους. 
Τις χαρακτηρίζουν «μουτζούρες» δείχνοντας ότι υπάρχει πρόβλημα 
καλλιτεχνικής φύσεως. Λες και οι ζωγραφιές στα καφάο με λουλούδια 
και φράουλες είναι τέχνη που κάνει την πόλη πιο όμορφη. Αυτή η μάχη 
για τον δημόσιο χώρο  από πλευράς του κράτους έχει ως στόχο την  
επιβολή με διάφορες τακτικές της δημόσιας τάξης και της πειθαρχίας 
μας.

Βέβαια, αυτή η κίνηση του κράτους δεν ξεκίνησε τώρα. Το κράτος εδώ 
και δέκα χρόνια προσπαθεί να πειθαρχεί κάθε πτυχή της καθημερινό-
τητά μας με πολλούς τρόπους. Η πειθάρχηση των ζωών μας σχετίζεται 
με τους μισθούς μας που βρίσκονται στον πάτο, τους μπάτσους που 
τρώμε στην μούρη καθημερινά σε πλατείες και δρόμους αλλά και τους 
χαρακτηρισμούς προς την εργατική τάξη που αντιστέκεται ως «εγκλη-
ματίες», «αντικοινωνικούς» κ.α. Οι κινήσεις αυτές των δημάρχων δεν 
είναι σε καμία περίπτωση ικανές να εξαφανίσουν τις χίλιες ιστορίες 
των γειτονιών μας σε κάθε σημείο της πόλης, όσους ρουφιάνους street 
artists και να πληρώσουν καθώς αυτοί οι δρόμοι ανήκαν και θα ανή-
κουν πάντα σε μας. Γι’ αυτό μέσα στις γειτονιές μας θα βρίσκουμε πάντα 
τρόπους να πολεμάμε τα σχέδια καθαριότητας του κράτους βάφοντας 
και ξαναβάφοντας τους τοίχους και τα σχολεία, αντιδρώντας σε κάθε 
προσπάθεια πειθάρχησης των ζωών μας. Γιατί στους δρόμους και στις 
πλατείες κυριαρχεί ο δικός μας λόγος και όχι του κράτους.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ

Η κρατική τους τέχνη 
δημόσια τάξη  

ζέχνει



Έχουν βαλθεί όλοι οι ρουφιάνοι του κράτους να την πέφτουν 
στην πάρτη μας! Το ζόρι που τραβάνε με τις ζωές μας το 
έχουμε καταλάβει και το λέμε συχνά. Για να μας υποτιμήσουν 
στις τσέπες πρέπει πρώτα να μας υποτιμήσουν στα λόγια και 
στις πράξεις. Κι αυτό συμβαίνει με πολλούς τρόπους.

Δεν αρκεί να μας λένε εγκληματίες, ανίκανες μάνες ή χού-
λιγκανς. Δεν αρκεί να μας πηγαίνουν κλωτσώντας οι καθη-
γητές στο σχολείο, τα αφεντικά στη δουλειά, οι μπάτσοι στην 
πλατεία κι οι δημοσιογράφοι στα δελτία ειδήσεων. Χρειάζο-
νται κι άλλες, πιο ύπουλες δουλειές, από αυτές που δεν τις 
βλέπει το μάτι. 

Τέτοια δουλειά είναι και η χρήση της γλώσσας. Η στοχοποί-
ηση λέξεων που χρησιμοποιούμε, που φτιάχνουμε για ‘μας. 
Για να επικοινωνούμε και να καταλαβαινόμαστε. Αυτές που 
γεννιούνται στις πλατείες και στα τελευταία θρανία. Στις 

Ο ταξικός 
πόλεμος μέσα 
από τις λέξεις

χαμένες ώρες που περνάμε στη δουλειά. Οπότε, όποια λέξη 
δεν χωράει σε λεξικά ή δεν μπορεί να μεσολαβηθεί από τα 
αφεντικά θα μπαίνει στον ποινικό κώδικα! Ακριβώς δηλαδή 
όπως κάνουν με τις ζωές και τις κουλτούρες μας! 

Τέτοιο παράδειγμα είναι και η λέξη καβάτζα που αναφέρεται 
ξαφνικά σε φυλλάδες και δελτία ειδήσεων. Λένε για «έρευ-
νες στα σπίτια- καβάτζες» και για «διαμέρισμα καβάτζα της 
συμμορίας των νεαρών». Ξαφνικά η λέξη καβάτζα πήρε τη 
θέση άλλων λέξεων που χρησιμοποιούνταν στον παρελθόν. 
Δε λένε πια κρησφύγετο ή γιάφκα. Λένε καβάτζα. Και θα 
ήμασταν αφελείς αν πιστεύαμε πως αυτό είναι κάτι που έγι-
νε τυχαία. Γιατί η λέξη καβάτζα είναι προϊόν των εποχών 
μας, όπως είμαστε κι εμείς. Και εμπεριέχει μέσα της τις 
αρνήσεις και την περηφάνια της τάξης μας. 

Στην καβάτζα κάτω από τα σκαλιά του σχολείου 
κρύβουμε τα τσιγάρα για το διάλλειμα. Καβατζω-
νόμαστε στη δουλειά στο τυφλό σημείο που δεν 
πιάνουν οι κάμερες για λούφα. Στις καβάτζες των 
γειτονιών τη βγάλαμε τότε που όλοι οι ρουφιάνοι 
μας ‘θελαν κλεισμένες μέσα μήπως και πεταχτούν 
τίποτα σταγονίδια απειθαρχίας από τα χείλη μας. 

Τέτοιο σημάδι απειθαρχίας είναι η λέξη καβάτζα. Κι 
όπως καταλαβαίνετε στις εποχές που ζούμε θα πρέπει να 
μάθουμε να παίζουμε με τις λέξεις αν δεν θέλουμε να μας 
«κλείσουν φυλακή»!

Η καβάτζα δε είναι μόνο μέρος συνάντησης ή κρυψώνα. Είναι και η «κα-
βάτζα από φράγκα» που βάζουμε στην άκρη για τα δύσκολα, στη φάση 
που προσπαθούμε λίγο να μειώσουμε την ανασφάλεια που δε λέει να 
φύγει. Και καθώς τα συζητούσαμε όλα αυτά θυμηθήκαμε και τον Άσιμο, 
που τραγουδούσε στα Εξάρχεια το 1986: Δίχως καβάτζα καμιά.



TOGETHER 
WE STAND!

Χαλάνδρι, 01/2023
Antifa διαδήλωση στόμα με στόμα στο Γαλάτσι

Κολωνός, 12/2022
Διαδήλωση στόμα με στόμα

Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε μέσα στο μπετό. Πάντα ξεπηδούσαν φρά-
χτες για κάποιο δημόσιο έργο, μετρό, γέφυρα, υπόγεια διάβαση...
Ταυτόχρονα βλέπαμε να γεμίζουν οι τοίχοι τους με ταγκές, συνθήματα, 
γκραφίτι και οπαδικά σύμβολα. Επειδή συνδεόμαστε άμεσα μ’ αυτή την 
δρομίσια κουλτούρα, μας την έχει δώσει που το τελευταίο διάστημα  οι 
δήμοι και οι περιφέρειες έχουν βαλθεί να αποστειρώσουν την πόλη.
Το antifa north και μέλη του athens antifa πήγαμε στην υπόγεια διάβαση 
της Κηφισίας να βάψουμε, να ακούσουμε τις μουσικές μας και να συζητή-
σουμε περί δημόσιας τάξης και στρατηγικής αντιγκραφίτι.
Με λίγα λόγια επανοικειοποιηθήκαμε τον δημόσιο χώρο που μας αρπάζουν 
κάθε μέρα, με κάθε τρόπο.

Ένα κάρο φιλάνθρωποι, κοινωνικοί λειτουργοί, παπάδες, μπάτσοι και αφεντικά 
έχουν μαζευτεί στην γειτονιά του Κολωνού για να «σώσουν» μέλη αυτής της 
κοινωνίας που βρίσκονται στον πάτο του ταξικού βαρελιού.
Η κοινότητα athens antifa, στην οποία ανήκουμε κι εμείς, διαδηλώσαμε στους 
δρόμους του Κολωνού για να υπερασπιστούμε αυτό το κομμάτι, φωνάζοντας 
«Κάτω τα ξερά σας».



You shall 
not PASS

Τα παλιά τα χρόνια η ζωή μας ήταν πιο απλή. Τα καπιταλιστικά κράτη 
είχαν βρει μια κάποια «ισορροπία» μεταξύ τους και δεν το είχαν ρίξει 
στο συνεχή εμπορικό πόλεμο. Μπορούσε κανείς να πάει σούπερ μάρ-
κετ και να αγοράσει καμία μαλακία παραπάνω, αφού οι τιμές δεν ήταν 
φαρμακείο, και τη λέξη PASS την ακούγαμε μόνο στα διαγωνίσματα 
και τα πτυχία αγγλικών που με το ζόρι παίρναμε. Τα χρόνια και οι μή-
νες πέρασαν, τα κράτη δεν μπορούσαν να αναβάλουν την καπιταλιστι-
κή τους κρίση για το μέλλον και ξεκίνησαν τα πράγματα να γίνονται 
όπως τα ξέρουμε από το 2019 και μετά. Με τη μόνη διαφορά ότι τώρα 
το ελληνικό κράτος ξεκίνησε να μας δίνει χρήματα με τη μορφή των 
vouchers που τα ονομάζει (χαζό όνομα) PASS.

Η ιδέα αυτή δεν είναι νέα. Αποτελεί μέρος της προνοιακής πολιτι-
κής του κράτους και ακούει στο όνομα «market pass». Μία μηνιαία 

ψηφιακή χρεωστική κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε 
καταστήματα λιανικού εμπορίου τροφίμων. Η κάρτα αυτή λειτουργεί 
μέσω κινητού άρα όσοι δεν είναι τεχνολογικά αναβαθμισμένοι θα 
πεινάσουν. Αν κάποιος θέλει να πάρει το ποσό αυτό σε χειροπιαστά 
χρήματα, και όχι σε ψηφιακά νούμερα, θα περιμένει τρεις μήνες και 
θα λάβει 20% λιγότερα από αυτά που θα έπαιρνε.  

Είναι εύκολο να σκεφτεί κάποιος ότι όλα αυτά γίνονται διότι το κράτος 
ενδιαφέρεται για εμάς ή λόγω εκλογών κάνει ό,τι μπορεί για να αρ-
πάξει καμία ψήφο. Εμείς μισούμε την ιδέα ότι το κράτος έχει ξεκινήσει 
να αναλαμβάνει όλα τα πεδία της ζωής μας, πέραν της εργασίας μας, 
και να καθορίζει πόσα χρήματα χρειαζόμαστε για αυτά. Αυτή η κρατι-
κή βοήθεια δεν έχει στο επίκεντρό της την φιλανθρωπία αλλά αποτε-
λεί τρόπο καταγραφής. Το κράτος θα γνωρίζει πόσοι εργάτες, σε περί-
πτωση που έρθουν δυσκολότεροι καιροί, θα χρειάζεται να σιτίζονται 
και πόσα χρήματα πρέπει να ξοδέψει για να μην ανοίξει ρουθούνι. 
Τρελή η ιδέα αυτή αλλά έχει χρησιμοποιηθεί από το ίδιο το ελληνικό 
κράτος την περίοδο του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Το ίδιο οργάνωνε τα 
συσσίτια τότε, δηλαδή πόσοι θα φάνε, πόση ποσότητα και πόσοι από 
αυτούς θα πεθάνουν από την πείνα, με σχέδιο.

Όπως και τότε, το ελληνικό κράτος και τώρα γίνεται όλο και πιο ολο-
κληρωτικό. Στην προσπάθεια του να προετοιμαστεί για πόλεμο πρέ-
πει πρώτα να πειθαρχήσει εμάς. Το ίδιο θέλει να μας εκπαιδεύσει να 
περιμένουμε για ώρες στις ουρές και να πατάμε ολημερίς και ολονυ-
χτίς κουμπιά. Μέσω νόμων, φόρων και λογαριασμών, μας παίρνει τα 
λεφτά επιστρέφοντάς μας τα απολύτως απαραίτητα σε μορφή καρτών 
και επιδομάτων. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να γίνει ο ρυθμιστής των 
ζωών μας και γι’ αυτό οι παροχές του ξεκίνησαν να γίνονται στην κυ-
ριολεξία ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης. 

Να και τι βλέπει ο Gandalf συνδε-
δεμένος στο gov.gr όσο σκέφτεται 
την χρήση της ατάκας του!



Το ζήτημα δεν είναι η τέχνη. Ποτέ δεν ήταν η τέχνη. Το ζήτη-
μα είναι το πως οι τοίχοι της πόλης θα γράφουν antifa. Γιατί 

είναι η antifa κουλτούρα που κρατάει τις γειτονιές ζωντανές. 
Που δίνει φωνή στα πάρκα. Που φτιάχνει κοινότητες. Και ναι, 

όπου κι αν κοιτάξεις, όλο και κάπου θα είναι γραμμένο ένα 
antifa. Να θυμίζει ότι όσο κι αν θέλουν να μας εξαφανίσουν 

απ’ την πόλη, εμείς είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της.


