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Πριν κάποιες μέρες πραγματοποιήσαμε 
μία πορεία στη γειτονιά σας. Θέλοντας 

να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους 
διαδηλώσαμε μοιράσαμε την προκήρυξη που 
κρατάτε στα χέρια σας πόρτα-πόρτα στη γειτονιά. 
Εμείς που το κάνουμε αυτό, για να ξηγιόμαστε 
εξαρχής, δεν έχουμε καμία σχέση με κάθε λογής 
μήντια, κόμματα και φοιτητικές παρατάξεις, 
παπάδες και υπόλοιπους μαφιόζους και δεν 
θέλουμε να το διαπραγματευτούμε. Από την άλλη 
δεν είμαστε κάποιοι εξωγήινοι. Είμαστε αντιθέτως 
υποκείμενα των καιρών μας που νιώθουν στο πετσί 
τους ένα σφίξιμο όσον αφορά αυτά που το ελληνικό 
κράτος τους επιβάλει και θα τους επιβάλει με το έτσι 
θέλω. Ως εργάτες, άνεργοι, φοιτητές και μαθητές 
προσπαθούμε να βρούμε λύση στη λαίλαπα που 
βρίσκεται απέναντι μας και έχει χίλια πρόσωπα. Τη 
λαίλαπα του σύγχρονου ελληνικού φασισμού.

Κεντρικό στοιχείο σε αυτή τη λαίλαπα, βρίσκουμε 
τη δομή των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Στην 
προκήρυξη που ακολουθεί θα υποστηρίξουμε ότι 
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών, δεν 
υπάρχουν ως τέτοια επειδή οι «μετανάστες είναι 
πάρα πολλοί» στην επικράτεια του ελληνικού 
κράτους όπως προσπαθούν να μας πείσουν οι 
διάφοροι δεξιοί υπηρέτες των αφεντικών. Ούτε ότι 
είναι αποτέλεσμα της «απουσίας μεταναστευτικής 
πολιτικής» ή «προεκλογικό τρικ του 2012», όπως μας 
λένε οι αριστεροί αντίστοιχοι. Αντίθετα, τα κέντρα 
κράτησης, είναι ένα κομβικό σημείο της στρατηγικής 
του ελληνικού κράτους για τη διαχείριση των 
μεταναστών εργατών. Μιας στρατηγικής η οποία 
δεν είναι ασφαλώς κάτι που ξεκίνησε το 2012. Η 
προσπάθεια του ελληνικού κράτους να εκμεταλλευτεί 
στο έπακρο το άφθονο παρανομοποιημένο εργατικό 
δυναμικό στην επικράτειά του, έχει πολύ ιστορία 
από πίσω της. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από 
την αρχή.
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Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι το ελληνικό κράτος 
αντιμετώπισε ακόμα και τον πρώτο μετανάστη εργάτη 

που πάτησε το πόδι του στα εδάφη του εκείνη την περίοδο 
συντονισμένα και με σχέδιο. Βασικός άξονας αυτού του 
σχεδίου ήταν η παρανομοποίηση της εργασίας τους, δηλαδή 
η απαγόρευση της ύπαρξης των μεταναστών ως εργάτες. Αυτός 
ο βασικός άξονας ανοίγει έναν τεράστιο κύκλο ενδιαφερόμενων 
γύρω από τη φιγούρα του μετανάστη εργάτη. Ο μπάτσος, 
ο γιατρός, ο δικηγόρος, ο στρατιωτικός, η ανθρωπιστική 
οργάνωση καθώς και οι διάφοροι μαφιόζοι διακινητές 
μεταναστών, ναρκωτικών και λαθραίων εμπορευμάτων είναι 
βασικά στοιχεία του κύκλου αυτού. Φιγούρες σαν αυτές που 
περιγράφουμε παραπάνω πρέπει να πληρωθούν είτε για να 
κάνουν εξυπηρετήσεις σε διάφορα σημεία της διαδρομής του 
παράνομου εργάτη στη χώρα, είτε για να κάνουν ότι δε βλέπουν 
(το κοινό «λάδωμα»), είτε για να φέρουν σε επαφή τον μετανάστη 
εργάτη με το υποψήφιο αφεντικό του και πάει λέγοντας.
Η ίδια η παρανομοποίηση λοιπόν είναι μια μπίζνα. Μια μπίζνα 
όπου πολλοί εμπλεκόμενοι αναμένουν τα υλικά οφέλη της. Μια 
μπίζνα σε βάρος της πολυεθνικής εργατικής τάξης.
Όμως, η απαγόρευση των μεταναστών έχει κι άλλα οφέλη. Σαν 
πρακτική, έχει μια μαγική ικανότητα για τους διαχειριστές της: 
υπερπολλαπλασιάζει την παραγόμενη υπεραξία που προκύπτει 
από την εκμετάλλευση ενός παράνομου εμπορεύματος. Και 
στην περίπτωση μας, το παράνομο εμπόρευμα είναι η εργατική 
δύναμη που εν αφθονία οι μετανάστες εργάτες πουλούσαν στα 
ντόπια αφεντικά. Ταυτόχρονα, η ποινικοποίηση των μεταναστών, 
μετατρέπει το ζήτημα της μετανάστευσης σε ζήτημα δημόσιας 
τάξης, καθώς οι μπάτσοι καθίστανται το αρμόδιο σώμα για 
τον καθορισμό των ορίων νομιμότητας και παρανομίας. Ως εκ 
τούτου, οι μπάτσοι τέθηκαν εξαρχής σε θέση αρμοδίου για την 
διαχείριση των μεταναστών. Το επιτελικό σώμα επιτήρησης 
των μεταναστών εργατών στην ελλάδα ήταν η αστυνομία από 
την πρώτη στιγμή. Όταν όμως μιλάμε για μια πρακτική σχεδόν 
25 ετών, πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε ότι οι 
μπάτσοι τόσο καιρό συσσώρευσαν εμπειρία και τεχνοτροπία 
στην παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών. Και αυτό δεν είναι 
καθόλου άσχετο με όσα σήμερα βλέπουμε απέναντί μας.

Τα κέντρα κράτησης, το είπαμε και παραπάνω, δεν είναι 
κάποιου είδους τρικ. Ήδη απ’ τη δεκαετία του’90, δηλαδή 

20 και βάλε χρόνια πριν τις εξαγγελίες Χρυσοχοϊδη και Δένδια, 
ως κέντρα κράτησης χρησιμοποιήθηκαν κρατητήρια σε Α.Τ. 
ακριτικών περιοχών (και όχι μόνο), κρατητήρια σε στρατόπεδα 
του ελληνικού στρατού κατά μήκος της συνοριακής γραμμής, 
αποθήκες, τρώγλες σε χωράφια και διάφορα άλλα τέτοια 
«αντιπροσωπευτικά της ελληνικής φιλοξενίας» μέρη. Ακόμα 
και η συσσώρευση μεταναστών σε συγκεκριμένες γειτονιές των 
μητροπόλεων ως αποτέλεσμα καθοδήγησης από μπάτσους και 

β.
Δεν ξέρουμε πόσοι από σας που διαβάζετε τώρα αυτό το 

κείμενο έχετε έντονες αναμνήσεις από τη δεκαετία του ’90. 
Ξέρουμε σίγουρα ότι εκείνα τα χρόνια, συνέβησαν πράγματα 
που έχουνε στιγματίσει σφοδρά την ελληνική κοινωνία μέχρι 
σήμερα. Για αρχή η γέννηση του lifestyle και της ιδιωτικής 
τηλεόρασης σε συνδυασμό με την ανατίμηση του ντόπιου 
πληθυσμού έφεραν μια νέα ιδεολογία στους κόλπους του 
«ελληνικού λαού». Την ιδεολογία της βαλκανικής ανωτερότητας,  
της εθνικής ενότητας με τα μπούνια καθώς και της πλήρους 
συστράτευσης στα συμφέροντα του κράτους, δηλαδή των 
αφεντικών. Ξαφνικά, οι έννοιες του εργάτη και του αφεντικού 
εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο, ως έννοιες που η ιστορία τις 
ξεπέρασε, ως παλιές αμαρτίες που πλέον δε θα έπρεπε να μας 
απασχολούν. Αυτή η σούπα νέων κοινωνικών συνηθειών ήταν 
το απαραίτητο πρώτο μίγμα για να μπορέσει να υλοποιηθεί το 
άλλο μισό της κρατικής στρατηγικής για την μετανάστευση: 
αυτό της μη αναγνώρισης από πλευράς μας (ως ντόπιο κομμάτι 
της εργατικής τάξης) των κοινών μας συμφερόντων και εχθρών 
με τους μετανάστες εργάτες που από το 1991 ακόμα άρχισαν να 
έρχονται μαζικά στη χώρα μας.

Η κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, εφοδίασε το ελληνικό 
κράτος με ένα τρομερά μεγάλο αριθμό προλετάριων, οι οποίοι 
εγκατέλειψαν τις χώρες καταγωγής τους με σκοπό την εύρεση 
εργασίας σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου. Η ελλάδα ήταν 
από τα κράτη που προτιμήθηκαν ως τέτοιος σταθμός. 
Το ελληνικό κράτος επεφύλασσε μια ιδιαίτερη συνθήκη στους 
νεοεισερχόμενους μετανάστες εργάτες. Τη συνθήκη της 
παρανομίας τους, όχι για κάτι που έκαναν, αλλά για κάτι που 
είναι: εργάτες χωρίς χαρτιά. Δηλαδή, ενώ σε μικρό χρονικό 
διάστημα όλες οι σκατότρυπες του ελληνικού καπιταλισμού 
δούλευαν με τη συμμετοχή των μεταναστών εργατών, 
ταυτόχρονα η δικιά τους εργασία ήταν μια εργασία διαφορετική 
από αυτή που έχουμε μάθει να λέμε «δουλειά». Μια εργασία 
«μαύρη», «παράνομη» εξαιρετικά κακοπληρωμένη. Και όπως 
καταλαβαίνετε εκεί που οι ντόπιοι είχαν επιθεωρήσεις εργασίας 
και συλλογικές συμβάσεις, οι μετανάστες είχαν μπάτσους και 
μαφιόζους. Eκεί που ο ένας είχε τα ένσημα,  ο άλλος είχε τους 
βασανισμούς, τις συλλήψεις και τον θάνατο.
Όμως, κάποιοι βγάλανε λεφτά από αυτές τις διαδικασίες. Η 
γιγάντωση της μεσαίας τάξης, όπως αυτή συνέβη στην ελλάδα 
των 90s, δεν ήταν καθόλου άσχετη με τη μέχρις εσχάτων 
υποτίμηση των μεταναστών εργατών που συνέβαινε την ίδια 
περίοδο. Από τα επαρχιακά κωλόμπαρα που υπήρξαν βασικοί 
πυλώνες απορρόφησης μεταναστριών, μέχρι τα γιαπιά στις 
μητροπόλεις που ταυτίστηκαν με την μαζική ανοικοδόμηση 
που συνέβαινε παντού και από τα χωράφια που με παράνομους 
εργάτες ανεβάζουν τους δείκτες του ΑΕΠ μέχρι τα αυτοσχέδια 
κρατητήρια σε τρώγλες και αποθήκες κοντά στα σύνορα, 
οι έλληνες σε πολύ μεγάλο βαθμό συντάχτηκαν πάνω στην 
εξόντωση των μεταναστών που έφταναν στα μέρη μας. Η 
κοινωνική ηθική γύρω από τους μετανάστες έδειχνε ήδη από 
τότε τα δόντια της και δυστυχώς δεν είχε απέναντι της κάποιο 
ισχυρό αντίπαλο δέος.

Όταν μιλάμε για λεφτά το εννοούμε. Τα κέντρα κράτησης 
που εγκαινιάστηκαν με το πρόγραμμα «Ξένιος Δίας» 

το καλοκαίρι του 2012, έχουν υπάρξει ισχυρές υποδομές 
απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων  για το ελληνικό κράτος. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε πως τα λεφτά μόνο για το έργο με τίτλο: 
«Αναβάθµιση του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης 
στην Ξάνθη» για το πρώτο εξάμηνο του 2014, υπολογίζονται 
στα 369.200 ευρώ. Χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά η σίτιση 
και η καθαριότητα του στρατοπέδου. Για τη σίτιση, όπως 
πληροφορηθήκαμε τον Νοέμβριο του ’13, τα φράγκα για 
ανάθεση ενός έτους, ανέρχονται στα 876.000 ευρώ για την 
Ξάνθη, ενώ στο σύνολο για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του 
Ξένιου Δία ανέρχονται (μόνο για τη σίτιση) στα 10.939.050 
ευρώ.1 

Όλα τα λεφτά που αναφέρονται στις προκηρύξεις του κράτους 
μοιράστηκαν (ως επί το πλείστον) σε ντόπιους επιχειρηματίες. 
Οι οποίοι για να μπορέσουν να χτυπήσουν τις δουλίτσες μάλλον 
ανέπτυξαν σχέσεις με τους μπάτσους όπως περιγράφουμε στο 
κυρίως κείμενο. 
Μπορεί να μην είμαστε και οι καλύτεροι στα μαθηματικά αλλά 
876.000 + 369.200 = 1,24 εκ.ευρώ. Στην Ξάνθη, τόσα λεφτά 
δεν ανεβαίνουν έτσι εύκολα πλέον. Βλέπετε κρίση έχουμε, τα 
μικρομεσαία αφεντικά ζορίζονται και όσο και να πει κάποιος είναι 
μια ολόκληρη πίτα, η οποία πρέπει να κοπεί και να μοιραστεί 
όσο γίνεται πιο δίκαια για όλους τους καλούς φίλους του 
ελληνικού κράτους. Μόνο που στην περίπτωσή μας, το μαχαίρι 
που την κόβει, δε το κρατάνε υπουργοί και χαρτογιακάδες, αλλά 
ταξίαρχοι, υπαρχηγοί και διοικητές της ελληνικής αστυνομίας.

Πόσοι άραγε θυμούνται τον αύγουστο του 2012; 
Πόσοι θυμούνται τα πανθρακικά συλλαλητήρια, τις 

μηχανοκίνητες πορείες των φασιστών, τους ντόπιους πολιτικούς 
άρχοντες που… “πιάστηκαν στον ύπνο” στο άκουσμα της 
εξαγγελίας της μετατροπής της μπατσοσχολής σε κέντρο 
κράτησης; Πόσοι μπορούν να επαναφέρουν στην μνήμη 
τους τον κακό χαμό που έγινε εκείνη την περίοδο και τους 
εκατοντάδες έξτρα μπάτσους που φορτωθήκαμε στην πλάτη μας 
με πρόσχημα την «αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης».
Υποστηρίζουμε ότι αυτό που συνέβη τότε, ήταν μια 
διαπραγμάτευση. Ένα ιδιότυπο παζάρεμα της κεντρικής 
διοίκησης του ελληνικού κράτους με την ντόπια κοινωνία. Ένα 
παζάρεμα που στο κέντρο του είχε την αποκόμιση από πλευράς 
των ντόπιων όσο το δυνατόν περισσότερων ανταποδοτικών 
οφελών λόγω της λειτουργίας του στρατοπέδου συγκέντρωσης. 
Και σ’ αυτή τη διαπραγμάτευση έπαιξαν όλοι το ρόλο τους: 
είτε φασίστοπατριώτες (που ήταν και στα πάνω τους τοπικά 
εκείνη την περίοδο), είτε φιλάνθρωποι αριστεροί. Παπάδες, 
περιφερειάρχες, δήμαρχοι και λοιποί λακέδες των ντόπιων 
αφεντικών, όλοι μυρίστηκαν έγκαιρα την πίτα που πήγαινε να 
σπρωχτεί στα μέρη μας. Και συνεπείς απέναντι στον ρόλο τους, 
έκαναν αυτό που κάθε «εκφραστής των τοπικών συμφερόντων» 
θα έκανε. Παζαρεύτηκαν όλο και περισσότερα οφέλη σαν 
ανταμοιβή. Και όλα αυτά πάνω στην φρίκη των μεταναστών 
εργατών. Που (το ξαναλέμε γιατί η επανάληψη είναι μητέρα της 
μάθησης) είναι έγκλειστοι εκεί, εξαιτίας της παρανομοποίησης 
της ύπαρξής τους από το ελληνικό κράτος. Τώρα, αν ακόμα 
κάποιος πιστεύει, ότι «αυτούς» τους κλείνουν μέσα απλά και 
μόνο επειδή είναι ξένοι και ότι το βασικό κριτήριο για τα 
αφεντικά είναι η εθνική καταγωγή και όχι η ταξική θέση, τότε 
δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο.

είναι πολλά τα λεφτά! (ομολογουμένως)
γιατί τόση γκρίνια;

ο αληθινός λόγος
που τα ντόπια αφεντικά 
κάνουν τους δύσκολους
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και οι 
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εργάτες
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1. Εδώ: http://tinyurl.com/nelyp24 για την «Αναβάθμιση» 
κι εδώ: http://tinyurl.com/m28xl4y για την σίτιση στην Ξάνθη και στην 
υπόλοιπη ελλάδα (μαζί με το μενού που οι μπάτσοι προβλέπουν) γ. Τα 
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Πορείες σαν αυτή που πέρασε από την γειτονιά σας, είναι 
ένα από τα εργαλεία που δουλεύουμε για να μπορούμε να 

διαδηλώνουμε αυτόνομα με θεματικές που επιλέγουμε εμείς. 
Η διαδήλωση ήταν μέρος μιας καμπάνιας που σκοπεύουμε να 
κάνουμε: ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενάντια στην 
αστυνομία και στα ντόπια αφεντικά που κάνουν δουλίτσες μαζί 
της, ενάντια στους φασίστες και τους ρατσιστές καθώς και σε 
όλους όσους έχουν υλικό συμφέρον να υπάρχει και να εδραιώνεται 
ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης στην πόλη. Έχουμε στόχο, να 
αναδείξουμε όλα εκείνα τα ζητήματα βγαίνουν στον αφρό μαζί 
με τη λειτουργία του στρατοπέδου και να τα τοποθετήσουμε στο 
φάσμα που ανήκουν: αυτό του σύγχρονου ελληνικού φασισμού.
Επίσης, για άλλη μια φορά, η πορεία δε θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη υποστήριξη συντρόφων 
και συντροφισσών∙ τους είμαστε ευγνώμονες. Πιστεύουμε ότι ο 

μόνος τρόπος να αντισταθούμε σε όσα τα αφεντικά στρέφουν 
εναντίον μας είναι να εμπιστευτούμε τα δικά μας μυαλά και 
τα δικά μας χέρια στο στήσιμο όλων όσων θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν ανάχωμα στην επέλαση της βαρβαρότητας που 
βλέπουμε παντού γύρω μας. Αυτή είναι η βάση μας και από 
ιδέες σαν αυτή έχουν αφετηρία δράσεις όπως αυτή που έγινε στη 
γειτονιά σας.
Τέλος, όπως κάθε τι που κάνουμε έτσι και αυτή η διαδήλωση είναι 
ένα κάλεσμα. Αν κάποιος βρίσκει τα όσα λέμε ενδιαφέροντα, αν 
με κάποιον τρόπο έχει αντιληφθεί ότι για τα δεινά της ζωής του 
δεν ευθύνονται οι ψεκασμοί, οι γερμανοί και οι μασόνοι, αλλά τα 
αφεντικά και οι λακέδες τους, θα χαρούμε να επικοινωνήσει μαζί 
μας. Στο πλαίσιο πιο κάτω θα βρει τον τρόπο. 
Τα ξαναλέμε.

μαφίες, φανερώνουν την πρόθεση του κράτους να δημιουργήσει 
εξ αρχής θύλακες παρανομοποιημένου εργατικού δυναμικού. 

Δηλαδή, στρατόπεδα συγκέντρωσης λειτουργούν άτυπα εδώ και 
πολύ καιρό. Και το ξαναλέμε: είναι αποτέλεσμα στρατηγικής του 
ελληνικού κράτους. Μιας στρατηγικής που πάει πακέτο με τις 
επιχειρήσεις σκούπα, τις (κρυφές ή φανερές) απελάσεις, το ξύλο 
και τα βασανιστήρια στα κρατητήρια. Μιας στρατηγικής που 
βασικός της στόχος είναι οι μετανάστες εργάτες να εμπεδώνουν 
κάθε μέρα και περισσότερο την ταξική τους θέση: στον πάτο της 
πυραμίδας. 
Εδώ και δυο (και βάλε) χρόνια λοιπόν, στην πόλη λειτουργεί ένα 
στρατόπεδο συγκέντρωσης με τα όλα του. Με τους μπάτσους 
του, με τους παρανομοποιημένους εργάτες του, με τους διοικητές 
του και τους ανθρωποφύλακές του. Αλλά όλα αυτά είναι τα 
προφανή. Παράλληλα με την παρουσία του στρατοπέδου στην 
πόλη συμβαίνουν και άλλα πράγματα έξω απ’ αυτό, πράγματα 
που όμως το αφορούν άμεσα.
Πολλά ντόπια αφεντικά, κάνουν χοντρές μπίζνες με τους 
μπάτσους γύρω από το στρατόπεδο. Μπίζνες που αφορούν 
είτε τη σίτιση και την καθαριότητα, είτε την προμήθεια υλικών 
απαραίτητων στη σωστή λειτουργία του στρατοπέδου. Το 
ζήτημα είναι ότι αυτές οι δουλίτσες για να μπορέσουν να γίνουν, 

απαιτούν σχέσεις με την αστυνομία. Οι μπάτσοι λοιπόν, με τη 
συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνοτροπία τους στη διαχείριση 
των μεταναστών πλέον μετασχηματίζονται σε ενός νέου τύπου 
μάνατζερ που μοιράζει δουλίτσες δεξιά και αριστερά. Δουλίτσες 
και λεφτά καθόλου αμελητέα για τα δεδομένα της πόλης (δες 
και σχετική στήλη).
Υποστηρίζουμε ότι αυτή η αναβάθμιση των μπάτσων στο νέο 
τους ρόλο, είναι βασικό σημείο του σύγχρονου φασισμού. 
Ότι ενώ το στρατόπεδο συγκέντρωσης από μόνο του σημαίνει 
τόνους φρίκης για την σύγχρονη εργατική τάξη, η ταυτόχρονη 
εδραίωση των μπάτσων ως έναν εν δυνάμει εργολάβο-διαχειριστή 
του ευρωπαϊκού χρήματος για την μετανάστευση, δημιουργεί 
συνθήκες καθολικά εχθρικές γύρω μας. Είναι η παρανομοποίηση 
των μεταναστών το σημείο στο οποίο αρχίζουν όλα. Και τα 
κρατικά λεφτά τα οποία μοιράζουν οι μπάτσοι με πρόσχημα 
την αντιμετώπιση ενός «προβλήματος», το σημείο κατάληξης. 
Αυτός ο μετασχηματισμός του ρόλου της Ελ.Ας. είναι ένα 
κομβικό σημείο των καιρών μας. Οι μπάτσοι πλέον, από φορέας 
κατασταλτικός ως επί το πλείστον αλλάζουν και γίνονται ολοένα 
και πιο ενεργοί σε ζητήματα χρηματοδοτήσεων του ελληνικού 
κράτους σε τομείς τόσο κεντρικούς όσο η μετανάστευση.

δ.
Η Antifa_X είναι μια αντιφασιστική συνέλευση που λειτουργεί στην Ξάνθη απο τον Σεπτέμβριο του 2011. Αφορμή για να συσταθεί αυτή η 
ομάδα ήταν μια κοινή διαπίστωση ότι ο φασισμός(και τα απεχθή συνακόλουθά του) γίνεται καθημερινά ολοένα και πιο ορατός γύρω μας. 
Εμείς που συζητήσαμε, γράψαμε, πληρώσαμε και μοιράσαμε αυτή τη προκύρηξη αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη για το περιεχόμενό της. 
Δεν θέλουμε να έχουμε καμία απολύτως σχέση με μήντια (κάθε λογής), πολιτικά κόμματα και φοιτητικές παρατάξεις, παπάδες και υπόλοιπους 

μαφιόζους και δεν ψηνόμαστε καθόλου να το διαπραγματευτούμε.

Το
πρόβλημα 

με τους
κανίβαλους

ξανά και


