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(κάτι σαν...) editorial
Όλοι και όλες που υπογράφουμε

αυτό το έντυπο ανήκουμε στην Αυτό-
νομη Συνέλευση Μαθητών. Όλοι εμείς
λοιπόν, βλέπουμε ότι ζούμε σε καιρούς
που τα πράγματα γίνονται όλο και πιο
δύσκολα, που η καταπίεση απο όλες τις
κατευθύνσεις αυξάνεται, που ζοριζόμα-
στε να τα βγάλουμε πέρα, που ο φασι-
σμός αποκτά κρατική έκφραση και που
οι κάθε είδους και χρώματος μπάτσοι
γεμίζουν τους δρόμους και τις πλατείες
μας. Σε καιρούς που έγινε μόδα να είσαι
κανίβαλος και να στρέφεσαι ενάντια στο
πιο αδύναμο και στοχοποιημένο κοινω-
νικό κομμάτι, να βάφεις ρατσιστικές μα-
λακίες στους τοίχους και να έχεις για
πρότυπα παρακρατικούς, φασίστες και
μαφιόζους.

Και αυτούς τους καιρούς, όλες και
όλοι μας, τους αντιλαμβανόμαστε σαν
καιρούς πόλωσης. Σαν καιρούς που γί-

νεται ολοένα και πιο δύσκολο να ζεις
στο ψέμμα και που οι επιλογές του κα-
θενός, τίθενται με όρους επιβιώσης. Και
αυτές ακριβώς οι επιλογές, σε αυτούς
ακριβώς τους καιρούς είναι που μας
έχουν φέρει κοντά.

Η επιλογή να μην γίνουμε μπάτσοι,
ρουφιάνες, φασίστες, ξεφτίλες, υποταγ-
μενες. Η επιλογή να μην ανεχτούμε
αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων στην
καθημερινότητα μας, στο σχολείο, στην
γειτονιά. Η επιλογή να αντιπαλέψουμε
την σαπίλα αυτής της κοινωνίας και να
μην αφήσουμε την αδυναμία να μας κυ-
ριεύσει.Η επιλογή να μην κάνουμε πως
δε βλέπουμε ότι ο φασιμός καλπάζει. Η
επιλογή να δώσουμε, τόσο σε επίπεδο
λόγου όσο και σε επίπεδο πράξεων, μια
συλλογική απάντηση στην υλική και δια-
νοητική επίθεση που δεχόμαστε.

Η συνέλευση μας προέκυψε από
αυτές μας τις επιλογές/ανάγκες και αυτό
το έντυπο που κρατάς στα χέρια σου
αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια. Μια
προσπάθεια να βρούμε κι άλλους που
νιώθουν όπως εμείς, που δε θέλουν να
μείνουν θεατές της υποτίμησης των
ζωών τους αλλά να δράσουν με το μόνο
αποτελεσματικό τρόπο, το συλλογικό. Η
αδυναμία και ο φόβος που νιώθουμε,
γεννιούνται από τη μονξιά μας και για να
τα ξεπεράσουμε έχουμε πολλά να κά-
νουμε. Και για αρχή, να γνωριστούμε...

Α.Σ.ΜΑΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
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Α.Σ.ΜΑ

Για μια ακόμη φορά το κράτος έδειξε τα
δόντια του με τον πιο σκληρό τρόπο. Το
βραδυ της 30ης σεπτεμβριου γινοταν αλλη
μια αντιφασιστικη περιπολια με μηχανες
στο κεντρο της αθηνας απο δεκαδες αντι-
φασιστες και αντιφασιστριες. Παραλληλα
κατι φασιστοειδη που εσπαγαν μαγαζια με-
ταναστων και χαιρετουσαν ναζιστικα εντο-
πιστικαν απο τους συντροφους που τους
περιποιηθηκαν καταλληλα. Η αντιδραση
του επισημου προστατη των παρακρατι-
κων, δηλαδη της ΕΛΑΣ ηταν αμεση. Μηχα-
νοκίνητοι την πεσανε στην πορεια και την
κυνηγησαν ως τα εξαρχεια οπου πραγμα-
τοποιηθηκαν 15 συλληψεις με ξυλο οπως
συνηθως. Την επομενη μερα δεν παρελλει-
ψαν να επιτεθουν και στη συγκεντρωση αλ-
ληλεγγυης που εγινε στην ευελπιδων
κυνηγωντας και χτυπωντας κοσμο μεχρι
και στο πεδιον του αρεως. Κατα τα αλλα
οπως μας λενε και στο σχολειο, το κρατος,
η αστυνομια και οι φασιστες δεν ειναι και

ενα και το αυτο.
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30 Σεπτέμβρη25 Αυγούστου
Δεν ξερουμε αν το πηρε το αυτι σας ή το ματι σας αλλα οι μπατσοσχολες
ειχαν μεγαλη περαση φετος και ανεβηκαν κατι χιλιαρικακια μορια. Δεν ξε-
ρουμε πως το βλεπετε αλλα για μας ενα πραγμα γινεται ξεκαθαρο. Ότι τώρα,
που όλοι καλούμαστε να επιλέξουμε πλευρά, ένας τεράστιος αριθμός ατόμων
κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις του: "Προκειμένου να μείνουμε όρθιοι ως το
τέλος, θα πατήσουμε πάνω σε πτώματα. Θα υποστηρίξουμε όσο πιο χυδαία
γίνεται τα συμφέροντα των καταπιεστών μας, θα οπλιστούμε ενάντια σ' αυ-
τούς που έχουν δίκιο. Θα γίνουμε μπάτσοι! Για τα λεφτά ρε γαμώτο...". Ας
κρατήσουμε λοιπόν ένα φτύσιμο στην άκρη για του χρόνου, κι ας φροντί-
σουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τους συμμαθητές μας ώστε να έχει σωστό
παραλήπτη. Ροχάλες στους υποψήφιους για μπατσοσχολές λοιπόν! (και
καμιά φάπα, δεν βλάπτει...)

4 Οκτώβρη

μερικά μικρά κι

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
πράγματα που πρέπει να αναφερθούν

Έλα όμως που δεν ξέρει μόνο το οργανωμένο κράτος να επιτίθεται, αλλά υπάρχουν κι
άλλοι που μαθαίνουν όσο περνάει ο καιρός. Κι είναι αυτοί οι άλλοι, όπως για παράδειγμα
οι εργάτες των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, που τρομοκρατούν τα αφεντικά και τα τσιράκια
τους με τις πράξεις τους. Οι συγκεκριμένοι εργάτες λοιπόν, ένα πρωί αντί να πάνε να δου-
λέψουν για ένα κομμάτι ψωμί το οποίο ούτε καν τους δίνουν τελικά, πήγαν στο Πεντάγωνο
, χωθήκανε μέσα και κάνανε τους μιντιακούς αναλυτές και τα λοιπά κοράκια να ψάχνουν
από πού διάολο ξεφύτρωσαν. Όχι μόνο αυτό αλλά όταν, όπως είναι φυσικό, οι μπάτσοι
προσπάθησαν να τους βγάλουν έξω, αυτοί παρέμειναν και συγκρούστηκαν μαζί τους. Αλλά
ούτε εκεί τελειώνει η ιστορία.
Από τις συγκρούσεις 120 ερ-
γάτες βρέθηκαν απηγμένοι
και στα χέρια του κράτους. Οι
υπόλοιποι λοιπόν, αντί να
τους θυμούνται με δακρύ-
βρεχτες ανακοινώσεις και να
επιστρέψουν στο κάτεργο
που είναι για αυτούς ο χώρος
εργασίας, μαζεύτηκαν έξω
απ’ την ΓΑΔΑ και δεν έφυγαν
παρά μόνο όταν και ο τελευ-
ταίος σύντροφος τους είχε
βγει. Κι αν κανείς αμφιβάλλει
για το ποιόν τους απαντάνε
από μόνα τους τα συνθήματα
που φώναζαν: “Η αλλυλεγύη
το όπλο των λαών, πόλεμος
στον πόλεμο των αφεντικών. συ
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Όλοι ξέρουμε τι πάει να πει λάιβ,
την σήμερον ημέρα. Από την μία πάει
να πει οικονομίες για να βρεις φράγκα
για το εισητήριο, στρίμωγμα σε κάποιο
κλαμπ ή “συναυλιακό χώρο”, μπράβοι
να σε κοιτάνε με βαρεμάρα ενώ εσύ
χτυπιέσαι κι απ' την άλλη τεράστια
στέιτζ και τρελοί εξοπλισμοί για τους
“καλλιτέχνες”, ακριβά φωτορυθμικά, φο-
βερή ποιότητα ήχου κλπ κλπ. Αυτά και
τόσα άλλα είναι τα χαρακτηριστικά που
επιβάλλει η σύγχρονη μουσική βιομηχα-
νία στις συναυλίες. Πρακτικά σου λένε:
“Δεν πειράζει που θα τα σκάσεις και θα
έχεις έναν τύπο που μπατσοφέρνει να
σε κοζάρει, αφού αλλιώς δεν θα μπο-
ρούσαμε να κάνουμε την εμπερία τόσο
σουπερ-ουάου, χάι τεκ και προχωρη-
μένη.” Όσα μηχανήματα όμως κι αν φέ-
ρουν, όσα φώτα κι αν εγκαταστήσουν
και γενικά όσο θέαμα κι αν μας ρίξουν
στα μούτρα, δεν μπορούν να κρύψουν
το κενό που έχουν όλες αυτές οι “εκδη-
λώσεις” αφού έτσι κι αλλιώς το θέαμα
είναι η ταφόπλακα της ουσίας.

Φυσικά και πολλοί από εμάς δεν
μπορούμε να ικανοποιηθούμε απ' όσα
περιγράφονται παραπάνω και πάντα
φεύγοντας από την εκάστοτε λαιβό-
τρυπα μας λέιπει κάτι.  Μας λείπει μια
μουσική που να μην είναι μόνο για την
καύλα. Μια μουσική που να μας φέρνει
κοντά, που να αποτελεί προέκταση του
λόγου μας, που να κάνει αντιπληροφό-
ρηση, επίθεση και πολιτική. Γιατί η πο-
λιτική δεν είναι μόνο κάτι
κουστουμαρισμένα άτομα σε γραφεία
να βγάζουν λόγους, πολιτική είναι και να
φωνάζεις αγκαλιά με την παρέα σου
μπάτσοι-γουρούνια-δολοφόνοι σε μια
πλατεία μετά μουσικής.

Κι όλοι εμείς που έχουμε αυτή την
ανάγκη, καταλαβαίνουμε, σιγά σιγά, ότι
μια τέτοια μουσική δεν μπορεί να είναι
ένα εμπόρευμα και να φυλακίζεται μέσα
σε μερικά ευρώ, αυτά του εισητηρίου ή
του σιντί. Καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια

μουσική πρέπει να αποτελεί εξ'
ορισμού μια

επίθεση της δικιάς μας βρώμικης υπο-
κουλτούρας στην καθωσπρέπει υπάρ-
χουσα κουλτούρα. Πρέπει να 'ναι μια
μουσική που θα στήνουμε όλοι μαζί ισό-
τιμα κι αυτοοργανωμένα, χωρίς ειδι-
κούς, χωρίς ταλεντάρες και ξακουστούς
καλλιτεχνάδες, μαγαζάτορες και μπρά-
βους. Πρέπει να καταργεί τα στερεό-
τυπα, να οξύνει την επαφή μας και να
στέλνει στο διάολο όποιον τολμήσει να
μας πει πως επειδή τα
ηχεία μας ίσως να μην
είναι τα καλύτερα, ή το
στέιτζ τόσο μεγάλο,
έχουμε αποτύχει. Κι αυτό
ακριβώς είναι το DIY.
Kάντο μόνος σου, στο
υπόγειο ή στην πλατεία,
με ένα απλό πίσι κι ένα
μικρόφωνο, δεν έχει
σημασία, και φτύσε
στα μούτρα όποιον
σου πει πως δεν μπο-
ρείς.

Κάντο μόνος σου, και φτύσε
όποιον σου πει πως δεν μπορείς!

(ή αλλιώς, το DIY στην μουσική καιη αυτοοργάνωση στην έκφραση)
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GRAFFITI!είναι γιατί

γιατί όταν γίνεται σωστά, δεν χωράει σε βιογραφικά

γιατί θα γυρίσεις σπίτι με 
τα πόδια κι όχι με ταξί

γιατί το κάνει μια καψουρεμένη 13χρονη
στο παγκάκι έξω απ' το σχολείο κι ένας
πακιστανός χωρίς χαρτιά στο γαμημένο
ΑΤ του Αγ. Παντελεήμονα

γιατί είναι τα βαμμένα χέρια το επόμενο πρωί
που σου θυμίζουν την χθεσινοβραδυνή αλητεία

γιατί υπάρχουν τα παιδιά που δεν ονειρεύονται
όταν μεγαλώσουν να γίνουν ενάρετοι πολίτες

γιατί δε γουστάρουμε ιδιοκτησίες,μπά-
τσους, τράπεζες και μικρόψυχες εξουσίες

γιατί σε είδα να περνάς από εκεί

γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο δικό μας, εκτός απ' τον χρόνο 
και τους δρόμους - όταν τα ξανακερδίζουμε!
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Δεν ξέρουμε αν το ‘χετε προσέξει, αλλα ζούμε σε εποχές που ο φασι-

σμός καλπάζει και κερδίζει έδαφος. Διεκδικεί και αποκτά χώρο στον

κρατικό μηχανισμό, στα σχολεία, στις γειτονιές και μας στοχεύει. Ζούμε

σε εποχές που όπως λέει και το τραγούδι οι μικροαστοί μετατρέπονται

πλέον σε ρατσιστές, όχι πως πριν δεν ήτανε, άπλα πλέον δεν κολώ-

νουν να αυτοπροσδιορίζονται και να οργανώνονται ως τέτοιοι. Αυτό

όμως είναι ένα μεγάλο θέμα που θα πιάσουμε άλλη φορά. Εδώ, θέ-

λουμε απλά να καταρρίψουμε εναν κατασκευασμένο και δημο-

φιλή μύθο που αφορά τους σκατόψυχους - παρακρατικούς

χρυσαυγίτες. Να καταρρίψουμε τις παπαριές περι ανίκητων,

σκληρών και αντισυστημικών τύπων. Να δείξουμε πως ήταν,

είναι και θα είναι κοτες, τσάμπα μάγκες και τσιράκια των

μπάτσων.

Οι αντισυστημικοί “εναντίων όλων” χρυσαυγίτες

υπερασπίζονται παρέα με τους μπάτσους την “κα-

θαρή” πλατεία του Άγ. Παντελεήμονα απο αντιφασι-

στική πορεία ενάντια στο σύγχρονο απαρτχάιντ.

Τελικώς η παρουσία των μπάτσων τους έσωσε, οχι

μονο επειδή ηταν 3 κι ο κούκος αλλά και επειδή τις

μολότοφ που βλέπετε να κρατάνε δεν κατάφεραν να

τις πετάξουν και πολύ επιτυχημένα. Μετά από

εκείνη την πορεία το ξανασκέφτηκαν και αποφάσι-

σαν να περιοριστούν κυρίως στα παιχνιδάκια που

ξέρουν ( μαχαίρια, σιδερογροθιές κλπ).

Περιστατικό 1ο:

Π
Ε
ΡΙ

ΣΤ
Α

ΤΙΚ
Ο

 3
ο:

åëáôå ÌÅ ÔÏÕÓ ÌÐÁÔÓÏÕÓ ÅËÁÔÅ ÌÅ ÌÁ×ÁÉÑÉÁ

φασίστες θα σας σπάσουμε τα πόδια και τα χέρια!
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Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να συμπεράνει κανείς πως πού τους χάνεις, πού τουςβρίσκεις, οι φασίστες της ΧΑ (αλλά και οι υπόλοιποι του είδους), είτε ειναι πίσωαπό μπάτσους, είτε τρέχουν προς διαφυγή. Την επόμενη φορά λοιπόν, που οι βου-λευτές τους ή άλλοι εκπρόσωποι θα θελήσουν να μας φοβερίσουν με "τάγματα
εφόδου" και άλλες από τις γνωστές ευφάνταστες απειλές τους, ας έχουμε κατά νου πως αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοιου
είδους δηλώσεις είναι οι ίδιοι με αυτούς που φαίνονται παραπάνω:  Ούτε ανικητοι, ούτε καν μαχητές όπως τους θέλουν
τα ΜΜΕ αλλά απλά σιχαμενοι, θρασύδειλοι και άσχετοι από δρόμο. 

Η 1η φωτογραφία ειναι απο τη Χέυδεν, που είναι ενας δρόμος στον οποίο βρί-σκεται η κατάληψη βίλα αμαλίας. Είναι απο το πογκρόμ του Μαίου του 2011στο οποίο αν θυμάστε ένα τσούρμο απο φασίστες, ρατσιστές και λοιπούς ανεγ-κέφαλους με αφορμή τη  δολοφονία του Μανώλη Καντάρη, κυνηγούσε, χτύ-παγε και σκότωνε μετανάστες εργάτες στο κέντρο. Εδώ φαίνεται μία από τιςαποτυχημένες προσπάθειες τους να επιτεθούν στη βιλα μαζι με τους μπά-τσους. Δεν κατάφεραν και πολλά γιατί φυσικά σε αυτή την κοινωνία δεν υπάρ-χουν μόνο οι ρατσιστές και οι αδιάφοροι, υπάρχουν και οι συνειδητοί καιαποφασισμένοι αντιφασίστες που δεσκοπεύουν να παραχωρήσουν σπι-θαμή στους κανίβαλους. Για αυτό καιόπως βλέπετε οι φασίστες είχανεπάντα μαζί τους μπάτσους, για να γλυ-τώσουν απο δυσάρεστες συναντήσεις,όπως για παράδειγμα μια συνάντησημε την περιφρούρηση της Βίλας (2ηφωτό). 

Περιστατικό 2ο:

"Λάφυρα" τα οποία άφησαν πίσω τους οι κατά τ’ άλλα ανίκητοι φασίστες της ΧΑ αφούτράπηκαν σε φυγή από ομάδα ντόπιων αντιφασιστών στην Βέροια. Όχι μόνο αυτό,αλλά οι ίδιοι οι αντιφασίστες αναφέρουν σχετικα με το προφίλ κομάντο που έχουν χτί-σει οι χρυσαυγίτες: "Σε γενικές γραμμές, η εικόνα που προωθείται για την πάρτη τους,είναι αυτή του ατρόμητου, street fighter κλπ. Αυτό δεν ισχύει! [...] Hταν η πρώτη φοράπου γίνεται σύγκρουση φασιστών με αντιφασίστες δίχως αστυνομική δύναμη στημέση. Οι μπροστάρηδές τους τράπηκαν σε φυγή μέσα σε είκοσι δευτερόλεπτα. Ότανμας είδαν να σηκώνουμε σκαμπό κλπ έπαθαν σοκ, δεν ήξεραν τι να κάνουν."

Π
Ε
ΡΙ

ΣΤ
Α

ΤΙΚ
Ο

 3
ο:

Συμπέρασμα:

åëáôå ÌÅ ÔÏÕÓ ÌÐÁÔÓÏÕÓ ÅËÁÔÅ ÌÅ ÌÁ×ÁÉÑÉÁ

φασίστες θα σας σπάσουμε τα πόδια και τα χέρια!
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η λυση στην κριση: μισοσ ταξικο!
Ναι, θα μιλήσουμε και εμείς για την κρίση. Θα μιλήσουμε επειδή
αυτό που βιώνουμε δεν ειναι θέμα των καβατζομένων οικονομο-
λόγων και των δελτίων των 8, αλλά όλων εμάς που το νιώθουμε
και θα το νιώσουμε πολύ περισσότερο στο πετσί μας στο μέλλον.
Θα μιλήσουμε επειδή πιστεύουμε πως έχουν ειπωθει πολλά,
αλλά σχεδόν αποκλειστικά από την μία πλευρά. Τόσο καιρό, μας
τα πρήζουν με αναλύσεις του κώλου, που είτε κατηγορούν όλους
εμάς ότι δήθεν καλοπερνούσαμε, είτε τους μετανάστες ότι δήθεν
καταστρέφουν την οικονομία της χώρας (αν και αυτοι την κρατη-
σαν στα ποδια της με το αιμα και τον ιδρωτα τους), είτε τις ξένες
δυνάμεις, τους εξωγήινους και βάλτε ό,τι άκυρο σας έρχετε στο
νου. Όλες όμως καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: πως πρέπει
να δουλέψουμε όλοι σκληρότερα, να γίνουμε πιο φθηνοί, να ανε-
χτούμε τα μύρια όσα, ώστε να βγουν χεράκι χεράκι τα αφεντικά
και οι εργάτες από την κρίση και να ζήσουμε όλοι μαζί και ευτυ-
χισμένοι.

Ακούγονται πολύ ωραία αυτά, αλλά δεν τρώμε κουτόχορτο. Δε
θα ασχοληθούμε εδώ με το τι γέννησε την κρίση, δε μας παίρ-
νουν ούτε οι σελίδες αλλά ίσως ούτε και οι δυνατότητές μας. Θα
μιλήσουμε όμως για κάτι άλλο, για κάτι απτό και υλικό. Για τις
συνέπειες της κρίσης, για το ποιοί θα πληρώσουν την νύφη για
να ορθοποδήσει ο ελληνικός καπιταλισμός. Γιατί σίγουρα κάποιοι
θα την πληρώσουν όμως αυτοί οι κάποιοι ακόμα κάνουν πως δε
βλέπουν τα σκοτάδια να τους κυκλώνουν. Τα αφεντικά λοιπόν,
εν μέσω κρίσης δε μένουν με σταυρωμένα χέρια. Καταργούν τα
νοσοκομεία, συγχωνεύουν τα σχολεία, κόβουν διαρκλως τους μι-
θούς και εξαφανίζουν τα ένσημα, εξαπολύουν χιλιάδες μπάτσους
στους δρόμους και παράλληλα δυναμώνουν τους φασίστες για
να  τα βοηθήσουν να κρατήσουν με την τρομοκρατία τους ήσυ-
χους τους μετανάστες εργάτες, να μας πείσουν πως αυτοί φταίνε
για τα σκατά που ζούμε και να στρέψουν την οργή μας σε ακίν-
δυνα και θεμιτά για το σύστημα μονοπάτια.

Πρέπει λοιπόν, πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε
πως τα κέρδη των κάθε είδους αφεντικών βγαίνουν
πάντα εις βάρος μας, χτίζονταν και χτίζονται πάνω στην
εκμετάλλευση και την καταπιεσή μας. Και πρέπει να κα-
ταλάβουμε, πως ο πραγματικός και καθολικός διαχω-
ρισμός των κοινωνιών μας δεν μπορεί παρά να
βασίζεται σ' αυτό ακριβώς. Ζούμε σε ταξικές κοινωνίες,
δηλαδή σε κοινωνίες δομημένες στη βία και την εκμε-
τάλλευση, σε κοινωνίες σε πόλωση. Ο ένας πόλος είναι
όλοι αυτοί που δε θέλουμε να τους βλέπουμε ούτε ζω-
γραφιστούς: οι πολιτικοί, τα μικρά και μεγαλύτερα αφεν-
τικά, που τα κονομάνε εκμεταλλευόμενα την εργασία
όσων βρίσκονται σε ανάγκη, οι μπάτσοι, που δου-
λεύουν για όλους αυτούς, οι (παρα)κρατικοί φασίστες,
οι οποίοι προσπαθούν να στρέψουν την οργή μας στην
πιο καταπιεσμένη και βαλλόμενη ομάδα, τους μετανά-
στες και όλοι όσοι στους παραπάνω σκατόψυχους ανα-
γνωρίζουν συμμάχους και πρότυπα. Όλοι αυτοί
συγκροτούν ή/και στηρίζουν την τάξη εκείνη η οποία
κατέχει ουσιαστικά την πολιτική και υλική εξουσία μέσα
στον καπιταλισμό. (Ο καπιταλισμός δεν είναι κάποια
ξεπερασμένη ή μεταφυσική έννοια, αλλά αυτό που
ζούμε, ο κανιβαλισμός και η σαπίλα που επικρατούν.)

Πάντα ομως υπάρχει και ένας δεύτερος πόλος. Ο
πόλος αυτός συγκροτείται από οσες και όσους από
εμάς αναγνωρίζουμε πως δε χωράμε σε έναν κόσμο
για λίγους, που βλέπουμε πως το παιχνίδι ειναι στη-
μένο και πως το μόνο που μας προσφέρεται απλώχερα
είναι καταναλωτικά σκουπίδια, ρατσισμός και σκατο-
δουλειές.Όλες αυτές που ζοριζονται απο χιλιες πλευρες
για να τα βγάλουν πέρα, που έχουνε χίλιους δύο μαλά-
κες απο πάνω τους και για τις οποίες πολύ απλα τα
αφεντικα αποφασιζουν πλεον πως περισσευουν. Από
όλους αυτούς που ενώ παράγουν τον πλούτο αυτού
του κόσμου, τους τον κλέβουν κάθε μέρα. Απο όλους
και όλες εμάς που είμαστε ανυπάκουοι μαθητές, μαχη-
τικές εργάτριες και οργισμένοι άνεργοι. Αυτό που μας
ενώνει ειναι η συνείδηση της θέσης μας στην καπιταλι-
στική κοινωνια, τα όνειρα μας και το μίσος μας. Το τα-
ξικό μας μίσος.
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ΞΕΦΤΙΛΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ...

...ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΔΟΤΕΣ!

Το ‘παμε και πριν αλλά θα το ξαναπούμε να το
εμπεδώσετε. Ο καθολικός και πραγματικός δια-
χωρισμός των κοινωνιών μας ειναι ο ταξικός και
δεν έχει να κάνει ούτε με πατρίδες, ουτε με εθνι-
κές ενότητες και κουραφέξαλα. Για να το πούμε
πιο απλά τους συντρόφους μας δεν τους διαλέ-
γουμε απο την εθνικότητά τους, αλλά απο το αν
κυνηγάνε τα φράγκα ή όχι, αν παλεύουν να αλ-
λάξουν αυτή την άσχημη κοινωνία ή αν τη στηρί-
ζουν. Η εθνική ενότητα αντίθετα είναι η ιδέα που
προσπαθεί να αδελφώσει την πουτάνα με τον
νταβατζή της, τον εργάτη με το αφεντικό του, το
διαδηλωτή με την αστυνομία, εμάς με τα φασι-
στάκια και τους σκύλους με τις γάτες. Μεταξύ μας
τώρα, το πιο πιθανό είναι το τελευταίο. Διότι όλες
οι άλλες σχέσεις τελικά, δεν μπορούν παρά να
‘ναι σχέσεις ρήξης και βίας, όσο κι αν έχει βαλθεί
η νεκροζώντανη αριστερά και η δημοκρατία τους
να μας πείσουν για το αντίθετο.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν απο τα απλά: ποιοι είναι
επιτέλους αυτοί οι Έλληνες που πρέπει να είναι
ενωμένοι για το καλό της πατρίδας; Ειναι αριστε-
ροί, δεξιές, πλούσιοι, φτωχές, καθηγητές, μαθή-
τριες; Η απάντηση για μας ειναι σχετικά απλή:
Αυτό που μας λένε είναι ότι πρέπει όλοι να
μπούμε κάτω απ’ την ομπρελίτσα της πατρίδας.
Έτσι πρέπει να γίνει αλλιώς δεν θα έχουμε να
φάμε, δεν θα έχουμε νοσοκομεία και σχολεία (λες
και τώρα εχουμε), θα καταρρεύσει η χώρα, θα
μας σκοτώσουνε όλους και στα καπάκια θα πλα-
κώσουνε δράκοι, δεινόσαυροι, γοργόνες... Έλα
όμως που ενώ όλοι πρέπει να να παλεύουνε μαζί
“για το καλο της χωρας”, εμεις ειμαστε που τρωμε
το σκατό! 

Γιατί για το καλό της πατρίδας και της κάθε
πατρίδας εμείς είμαστε που πάμε στους πο-
λέμους, εμείς είμαστε που αναγκαζόμαστε
να μεταναστεύουμε και να κρινόμαστε παρά-
νομοι, εμείς πουλάμε για ψίχουλα την εργα-
τική μας δύναμη, εμείς βλέπουμε το μέλλον
μας όλο και πιο αβέβαιο και γενικότερα εμείς
μοχθούμε για να τρώνε τα αφεντικά με
χρυσά κουτάλια όσα εμείς παράγουμε. Εν
ολίγοις, οσο εμείς ασχολούμαστε με τους
"εχθρούς του έθνους", τους εξωτερικους που
λέμε, άλλοισυμπατριωτες, συνέλληνες(sic)
κανίβαλοι (βλ. αφεντικά, φασίστες) μας υπο-
τιμούν και μας εκμεταλλεύοντε στο έπακρο
αφού τους έχουμε δώσει την άδεια σιοπιλά
"για το καλό του τόπου". Επομένως εμείς
κάθε άλλο παρά κερδίζουμε από την προ-
σφορά μας για την πατρίδα. Το καλό της πα-
τρίδας, βλέπεις, καθόλου δεν κολλάει  με το
καλό το δικό μας, της τάξης μας. Το αντίθετο
μάλιστα. Μας αποδυναμώνει και ατομικά
αλλά και συλλογικά, μας εξαθλιώνει και μας
συντρίβει. Το μόνο που έχουμε να πούμε,
λοιπον, σε αυτους και αυτες που μας πρή-
ζουνε με την εθνική τους ενότητα είναι: για
μαλάκες ψαχνετε;;;!!!
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Λιγη (οχι και τοσο μακρινη) ιστορια
Τι μπορείς να πάθεις λοιπόν, αν υψώσεις την γροθιά

σου;Εκτός του πιθανού τραυματισμού του χεριού σου, εξαιτίας
της υπέρμετρης προσπάθειας και δύναμης που απαιτεί η συγ-
κεκριμένη χειρονομία (καθώς δεν αποτελεί καθημερινό φαινό-
μενο) ή τον κίνδυνο δολοφονίας κάποιου αθώου πτηνού που
έτυχε να περνάει από πάνω σου την ώρα που άρχισες να φέ-
ρεσαι αλλοπρόσαλλα, ίσως να μην σκέφτεσαι κάτι άλλο.

Μην αγχώνεσαι, αν υπάρξει υποψία ότι η κίνηση σου αυτή
συνοδεύεται από αγωνιστικές διαθέσεις, θα εντοπιστείς, θα
εξοριστείς και θα είσαι τυχερός αν δεν ακρωτηριαστείς! Οι συ-
νέπειες για τους μάυρους αθλητές, Tommie Smith και John
Carlos, για την υψωμένη τους γροθιά στους ολυμπιακούς αγώ-
νες του 1968 ήταν ο αποκλεισμός τους απ' τα αγωνίσματα και
ο εξαναγκασμός της άμεσης αποχώρησης τους από το Μεξικό,
όπου και λάμβαναν χώρα οι αγώνες. Οι συγκεκριμένοι αθλη-
τές, που υπήρξαν μέλη των Μαύρων Πανθήρων, του κινήμα-
τος για τα δικαιώματα των μαύρων στην Αμερική, μετά την
κατάκτηση του χρυσού και του χάλκινου μεταλλίου στα 200μ.
ύψωσαν τις γροθιές τους, συμβολίζοντας την δύναμη και την
ενότητα του μαύρου κινήματος ενώ φορούσαν μάυρα γάντια
και μαύρες κάλτσες χωρίς παπούτσια, δηλώνοντας την φτώ-
χεια και την εξαθλίωση που υφίσταντο η φυλή του. Ήταν η πιο
σημαντική εκδήλωση διαμαρτυρίας στην ιστορία των ολυμπια-
κών αγώνων.

Παρόλα αυτά η αντιμετώπιση της, όπως περιγράφηκε πα-
ραπάνω, πέρασε ξεκάθαρο μύνημα: “Αυτοί σήκωσαν απλά τις
γροθιές τους. Σκέψου τι θα πάθεις αν σηκώσεις το κεφάλι
σου.”

ΤΕΛΙΤΣΕΣ

ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝ
ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ, ΧΑΘΗΚΑΜΕ
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.Όμηρος(σύνθημα για τους πολιτικούς κρατούμενους που βασίζε-
ται στην φράση “όποιος ξεχνά τους αιχμάλωτους του αγώνα, ξεχνά

και τον ίδιο τον αγώνα)
2. Μπατσοσχολές (οι ενδιαφερόμενοι καλα θα κάνουν να προ-

σβληθούν και να δώσουν το έντυπο σε κάποιον άλλο)
3.Κνίτης (και βελάζει ως εξής : κνεεεεεεε)

4.Παρέλαση (και τώρα που το σκέφτομαι και εθνικές
γιορτές, και προσευχη, και απουσίες, και... Γάμα το

μονο “παρελαση” χωράει)
5.Κάγκουρες (μαγκιά, κλανιά και εξάτμιση)

6.Φασίστες (θα σας σπάσουμε τα ποδια και
τα χέρια)

7.Γουρούνια (εκ του γνωστού συνθή-
ματος που όλους μας ενώνει...)

8.Σχολείο (ουδέν σχόλιον) 

φοιτους των παραπάνω
σχολών (βλ. 2)
8.Αλλιώς οι φυλακές

ανηλίκων

1.Κανένας ………(ραψωδός) στα χέρια του κράτους
2.Σχολές με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και προ-

απαιτούμενα την ρουφιανιά και την δουλοπρέπεια
3.Αλλιώς το πρόβατο με κόκκινο μαλί 
4.Σχολική συνήθεια που φασιστοφέρνει 
5.Ενοχλητικό είδος που έχει κατακλύσει τις πλα-

τείες της προτεύουσας και προϋπήρχε στα
χωριά
6.Κρύβονται πίσω από μπάτσους και εμ-

φανίζονται με μαχαίρια
7.Νοστιμότατα θηλαστικά των

οποίων η αξία υποτιμάται λόγω
σύγχυσής τους με τους απόφοι-

Λιγη (οχι και τοσο μακρινη) ιστορια

ενώστε τις, για να μάθετε μια
αγαπημένη μας δραστηριότητα:

(αν βέβαια ακόμα δεν καταλάβατε
ότι ο αντιφασισμός για μας, δεν
είναι μόνο στα λόγια)

ΤΕΛΙΤΣΕΣ
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βρείτε μας στοίντερνετ:
asma.espivblogs.netή στείλτε μας mail:mathites_Bp@espiv.net

a.σ.μα.
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

και 'μεις οι μαλάκες
αντί να κλαίμε το 

δειλινό γιατί χάθηκε 
άλλη μία μέρα ζωής, 

χαιρόμαστε, ξέρεις γιατί;
γιατί η μέρα μας είναι 
φορτωμένη με οδύνη

αντί να είναι μιά περιπέτεια
μία σύγκρουση με τα όρια 

της ελευθερίας μας.
Κι αυτό ονομάζετε ζωή...

Και 'μείς τι την κάνουμε ρε; 
αντί να την ζήσουμε,

την σέρνουμε από εδώ κι 
από εκεί,

δολοφονώντας την.

Μισό ποίημα - Προπαγάνδα

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ ΦΟΡΑ...

...ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΟΥΡΑΓΙΑ!

êáé ëßãá

ëüãéá áð’

ôïí äñüìï

(γιατί ο χειμώνας 
προβλέπεται δύσκολος)
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