


Αντί προλόγου...

Η εν λόγω προσπάθεια μας να δώσουμε σε έντυπη 
μορφή σάρκα και οστά σε προσωπικές μας σκέψεις 
δεν αποτελεί μια ευκτική απόπειρα πολύπλευρων 
συμβιβασμών ανάμεσα σε ατομικότητες που φέρουν 
την πολιτική ένδυση του αναρχικού με στόχο την 
τήρηση μιας ενιαίας στάσης.
Κάτι τέτοιο θα ήταν πέρα για πέρα αντιφάσκον με τη 
χαοτική μας καύλα. 
Αντιθέτως, ο καθένας/μία ξεχωριστά, τόσο σε 
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, όπως 
αντιλαμβάνεται την αναρχική θεωρία και πράξη, 
συνεχίζει με τον επαναστατικό του σχεδιασμό 
ακέραιο ενάντια στη βάση των ιδεολογικών 
εκπτώσεων με σκοπό την συνύπαρξη με το υπόλοιπο 
α/α κίνημα στη βάση κάποιων στοιχειωδών 
πολιτικών minimum. 
Ο λόγος μας ίσως αφήνει περιθώρια να εννοηθεί η 
αφοσίωση μας στη νεομηδενιστική τάση και η 
ενδεχόμενη κατηγοριοποίησή μας ως μηδενιστές 
είναι αναπόφευκτη για κάποιους. Ωστόσο η 
στόχευση μας δεν επιδιώκει μια μηδενοκίτς γραφική 
ανάλυση όπου αφορίζει οτιδήποτε μη μαύρο και 
συντηρεί τον ελιτισμό του “λύκου”, του 
“τσεκουριού” και της “λύσσας”.



Με ευχαρίστηση και ηδονή ρίχνουμε στα πατώματα 
τον εγωισμό μας και τολμάμε να πλάσσουμε στο νου 
μας την “αλχημεία” της ξεχωριστής, μα συνάμα 
παράλληλης ζύμωσης νιχιλιστών και α/α κινήματος, 
τον απεγκλωβισμό του μηδενιστικού εσωστρεφούς 
λόγου και την αποδαιμονοποίηση της εξεγερσιακής 
επιθετικότητας από τους κοινωνιστικούς κύκλους.
Μετά το τέλος της ανάγνωσης αυτού του εντύπου θα 
είναι στην ευχέρεια του αναγνώστη-πολιτικού 
παρατηρητή αν θα θεωρήσει την κριτική μας ως μία 
απόπειρα πλήρους αποδόμησης του ενιαίου συμπαγή 
αναρχικού χώρου ή μια διαδικασία γεφύρωσης και 
μετεξέλιξης των διαφόρων τάσεων του. Αυτή είναι 
και για μας η γοητεία της προσπάθειας αυτής αλλά 
και το στοίχημα με τους εαυτούς μας πάνω στο πως ο
καθένας θα ερμηνεύσει τα λεγόμενα αυτής της 
μπροσούρας.
Τέλος, δηλώνουμε πολέμιοι της απόδοσης 
απόλυτων πολιτικών ταυτοτήτων εντός του 
“χώρου” (όπως απαντάται ο όρος στην κινηματική
slang) και του απλά “κατατάσσειν” και 
“αφορίζειν” κάποιον/α με το χοντροκομμένο 
επιχείρημα του ότι είναι κόκκινος/η, πράσινος/η, 
μαύρος/η, αυτόνομος/η κλπ και παράφορα 
ερωτευμένοι με το τρίπτυχο της χαοτικής 
ψυχοσύνθεσης-του ακατέργαστου πνευματικού 
“είναι”-της ασυμβίβαστης σεξουαλικότητας που 
καθιστά ιδιαίτερη κάθε ατομικότητα ξεχωριστά.



i  )Από τις θεωρητικές 
αγκυλώσεις στους κόλπους 
του α/α χώρου στο 
ξεπέρασμά τους

Ξαναζεσταμένες μαρξιστικές θεωρήσεις 
προηγούμενων αιώνων, η εμμονή στην ιδιότητα της 
εγατικής τάξης ως επαναστατικό υποκείμενο καθώς 
και η επίκληση στην επιβεβλημένη 
επαναστατικότητα του καταπιεσμένου λαού, λόγω 
οικονομικών δυσχερειών, είναι κάποιες θεωρητικές 
αγκυλώσεις που οφείλουν να ξεπεραστούν.
Οφείλουν να ξεπεραστούν λόγω της στασιμότητας 
και της προβλεψιμότητας που προσφέρουν σαν όπλα 
στη φαρέτρα του ανταγωνιστικού κινήματος. 
Ο καπιταλισμός από τη γέννηση του, στην πρώτη 
περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης, μέχρι 
σήμερα για να διατηρηθεί στο προσκήνιο της 
κοινωνικής-οικονομικής-πολιτικής ζωής χρειάστηκε 
πολλές φορές να επαναπροσδιορίσει τις οικονομικές 
και πολιτικές πρακτικές του κρίνοντας βάσει των 
συμφερόντων του σε κάθε χρονική περίοδο. 



Έτσι λοιπόν στο ευρύ φάσμα των πρακτικών που 
χρησιμοποιεί ο καπιταλισμός προκειμένου να 
αναδιπλωθεί, να μετασχηματιστεί, να ξανακερδίσει 
τη χαμένη του ισχύ σε περιόδους οικονομικής κρίσης
και εν τέλει να κυριαρχήσει στην καθημερινή ζωή 
ανήκουν πρακτικές εκ διαμέτρου αντίθετες που όμως 
συμπληρώνουν η μία την άλλη.
Για παράδειγμα, η κοινωνικοοικονομική πολιτική του
οικονομολόγου John Canes, υποστηρικτή του 
“εξανθρωπισμένου” καπιταλισμού, εκτός των άλλων 
προτάσσει τη δημιουργία κρατικών δομών για 
περισσότερες κοινωνικές παροχές σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι οποιεσδήποτε κοινωνικές 
αναταραχές. Από την άλλη όμως έχουμε και τη 
βάρβαρη σύγχρονη οικονομική πολιτική που 
διεξάγεται απο την ΕΕ, τους θεσμούς της, το ντόπιο 
κεφάλαιο και γενικότερα όλη την υπερεθνική ελίτ 
που αποτέλεσμα έχει τη δημιουργία αποικιών χρέους 
και την οικονομική αφαίμαξη των κατώτερων 
κοινωνικών στρωμάτων. Στο χωροχρονικό 
καπιταλιστικό συνεχές λοιπόν οι δύο αυτές 
πρακτικές, αν και αντίθετες, προσδίδουν την 
απαραίτητη ευελιξία στον καπιταλισμό με σκοπό τη 
μονιμοποίηση της κυριαρχίας του. 



Απέναντι λοιπόν στις συνεχείς αναπροσαρμογές του 
καπιταλισμού στην υπάρχουσα κοινωνική 
πραγματικότητα δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε και
με δογματική εμμονή να επιμένουμε στη μία και 
μοναδική επαναστατική συνταγή (του εργάτη δηλαδή
ως επαναστατικό υποκείμενο) προ δύο αιώνων. Ο 
καπιταλισμός όπως είπαμε μεταβάλλεται και 
αναπροσαρμόζεται στις υπάρχουσες κοινωνικές 
συνθήκες, έτσι λοιπόν και εμείς οφείλουμε να 
εμβαθύνουμε στα θεωρητικά/αναλυτικά μας εργαλεία
για να γίνουμε πιο ευέλικτοι, απρόβλεπτοι αλλά και 
επικίνδυνοι για την ισχύουσα κοινωνική 
πραγματικότητα.



Δίδαξε τους ανθρώπους! Τι άλλο χρειάζεται; Η 
φτώχεια του δεν τον δίδαξε τίποτα. Όσο υπάρχουν 
πλούσιοι και φτωχοί, οι δεύτεροι θα συνωστίζονται 
για εκτελέσουν τις εργασίες που χρειάζεται. Ο 
τράχηλος του εργάτη είναι συνηθισμένος στο ζυγό. 
Όταν είναι ακόμα νέοι και δυνατοί, είναι απλά 
οικόσιτα κτήνη που δεν τρέχουν άγρια μέσα στις 
στοές.Η ειδική τιμή του προλετάριου είναι να 
δέχεται όλα αυτά τα ψέματα, στων οποίων το 
όνομα καταδικάζεται σε αναγκαστική εργασία: 
καθήκον, πατρίδα κλπ. Τα δέχεται, ελπίζοντας πως 
μια μέρα θα ανέλθει στην αστική τάξη. Το θύμα 
κάνει τον εαυτό του συνεργό. Ο αναξιοπαθών μιλά 
για τη σημαία, στηθοδέρνεται, βγάζει το καπέλο 
του και φτύνει στον αέρα:
“Είμαι ένας τίμιος εργάτης!”
Και το φτύμα προσγειώνεται στα μούτρα του. (Ζο 
d'Axa)

H εργατολαγνεία και τα εμμονικά ταξικά 
ιδεολογήματα καθιστούν τους υπέρμαχους τους 
ευάλωτους στη στρατηγική που ακολουθεί το ίδιο το 
κράτος να κατηγοριοποιεί τη μάζα σε φοιτητές, 
εργάτες, ανέργους, άντρες, γυναίκες. Συντίθεται έτσι 
ένας φαύλος κύκλος στον οποίο το κράτος διαχωρίζει
και αποδίδει ξεχωριστή νομική και κοινωνική 
ταυτότητα σε κάθε ένα από τα παραπάνω κοινωνικά 



κομμάτια, σκηνοθετεί το ίδιο τις πολιτικές εξελίξεις 
και εν κατακλείδι δρομολογεί τη λαϊκίστικη 
προβλέψιμη “αντιβία” του λαού. Ο αγώνας της 
εργατικής κοινότητας επομένως μόνο αντικρατικά 
προτάγματα δε θα λέγαμε ότι περιλαμβάνει καθώς 
ιστορικά έχει αποδειχθεί πολιτικός κόθορνος που 
δυνητικά υπερασπίζεται τον κρατισμό και τους 
θεσμούς απλώς με κόκκινη απόχρωση. 

Μας συγχωρείτε αλλά προτιμούμε όχι μόνο να 
απέχουμε εριστικά από αυτό το αδιάφορο 
ενδοσυστημικό debate σας στη θεατρική σκηνή 
του κοινοβουλίου, όπου ο ελληνικός λαός σε ρόλο 
θεατή-κοινού θα παρακολουθεί χειροκροτώντας, 
αλλά απρόσκλητοι θα το σαμποτάρουμε 
ολοσχερώς πριν καν χτυπήσει το τρίτο καμπανάκι 
για την έναρξη της παράστασης.
Δε θεωρούμε τα αιτήματα κανενός 
καταπιεσμένου/ης εργάτη/τριας συγκινητικά και 
αντιλαμβανόμαστε τις απολιθωμένες πολιτικές 
ευταξίες του Μαρξ ντεκαβλέ και παρωχημένες.
Δεν αυτοσυστηνόμαστε ως σκλάβοι του εφικτού 
και του προβλέψιμου ή ως θύματα της ουτοπικής 
επαναστατικής πλάνης. 



ii  )Ο επαναπροσδιορισμός 
των ατομικοτήτων μας σε 
ένα φάσμα σημείων εντός 
και εκτός του αναρχικού 
κινήματος

Η ιδέα μιας έτοιμης επαναστατικής λύσης μας 
βρίσκει παγερά αδιάφορους. Μας βρίσκει παγερά 
αδιάφορους γιατί ξέρουμε πως ο αγώνας για την 
καταστροφή του υπάρχοντος δεν μπορεί να 
εγκλωβιστεί στα στεγανά ενός πολιτκού 
προγράμματος που ευαγγελίζεται την απόλυτη 
ευτυχία.
Αποστρεφόμαστε τη θυματοποιήση των εαυτών μας 
και την ένταξή μας στη σκακιέρα του δρόμου ως 
καταπισμένοι ή αγανακτισμένοι. Ούτε ο 
αυτοπροσδιορισμός των εαυτών μας ως “από τα 
κάτω”, ούτε ο “προδότης” κύριος Τσίπρας με το 
δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015 ήταν η αιτία 
της αντισυστημικής μας αλλεργίας.



Ο αγώνας μας είναι πολύμορφος. Άλλοτε παράνομος 
και άλλοτε δημόσιος. Άλλοτε βίαιος και άλλοτε 
προπαγανδιστικός. Άλλοτε κοινωνικός και άλλοτε 
συνομωτικός. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα που 
έχει ο α/α χώρος, αυτή του η ευελιξία που του 
παρέχεται μέσω της πολυμορφίας. Για αυτό και ως 
αναρχικοί, σιχαινόμαστε τα πολιτικά προγράμματα, 
γιατί δεν είμαστε μεγαλόστομοι πολιτικοί που 
υπόσχονται ένα καλύτερο αύριο, ούτε και οπαδοί 
παρωχημένων συγκεντρωτικών μοντέλων 
κομμουνιστικού τύπου μέσα από όπου εκπορεύονται 
τα εκάστοτε “επαναστατικά” πολιτικά προγράμματα.
Θεωρούμε πως το άτομο ανακαλύπτει και 
εκπληρώνει τις επιθυμίες του μέσα στο ίδιο το 
παιχνίδι, μέσα στην ίδια τη φωτιά της εξέγερσης. Η 
διαρκής αμφισβήτηση είναι σίγουρα η κινητήρια 
δύναμη της αναρχίας, τόσο σε ατομικό όσο και σε 
συλλογικό επίπεδο. Σε ατομικό επίπεδο καθώς 
προτάσσει την πάλη μέσα και έξω από τα όρια του 
εαυτού ενώ σε συλλογικό δύναται να μετατοπίζει 
συνεχώς τα όρια του εφικτού.
Δε θέλουμε να κάνουμε ιδεολογικές εκπτώσεις 
προκειμένου να κάνουμε κοινωνική απεύθυνση σε 
ομάδες που δεν έχουμε κανένα κοινό, παρά μόνο την 
εξαναγκαστική οικονομική συνθήκη της 
φτωχοποίησης που μας ενώνει. Έτσι, η αναρχία 
καθίσταται ένα εύπεπτο προϊόν στα χέρια του 
κοινωνικού φάσματος.





iii  )Ούτε μηδενιστικές 
αοριστολογίες, ούτε 
εξαρχειοκεντρισμός

Από την άλλη όμως δεν θέλουμε ούτε να χανόμαστε 
στον κικεώνα της αοριστολογίας που χαρακτηρίζει 
τον λόγο πολλών μηδενιστών καθώς πέραν των 
υπέροχων στιγμών αυτοπραγμάτωσης που αυτος ο 
χώρος παρέχει συνήθως εγκλωβίζεται στα πλαίσια 
ενός σπορ που ανεβάζει τα επίπεδα αδρεναλίνης 
παίζοντας κλέφτες και αστυνόμους τα 
σαββατοκύριακα σε καγκελάκια στο πολυτεχνείο και 
σε στημένα ραντεβού στους δρόμους των εξαρχείων.
Ήρθε η ώρα να εξελιχθούμε και να θέσουμε εκτός 
αυτοσκοπού το “άβατο” των εξαρχείων και να 
διερύνουμε τα πεδία σύγκρουσης έξω από αυτά τα 4 
τετράγωνα.
Ανθελληνικό σαμποτάζ σε ολόκληρη την πόλη, 
απρόσωπες και αιφνιδιαστικές καταδρομικές 
επιθέσεις σε αποκεντρωμένους στόχους, 
“καγκελάκι” σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα,
αντισεξιστικές-αντιομοφοβικές επιθέσεις και 
μπάχαλα στα βόρεια προάστια πρέπει να 
προστεθούν στα μέσα αγώνα που θα πυκνώσουν 
την επαναστατική ψυχογεωγραφία της πόλης.



Το “καγκελάκι”και ο σνομπισμός οποιασδήποτε 
συμμετοχής σε πορεία οδηγεί σε ένα είδος 
φετιχισμού του εξαρχειώτικου μπάχαλου το οποίο 
πλέον έχει μονιμοποιηθεί σαν μια επιβεβαίωση της 
κανονικότητας της ζωής στα εξάρχεια είτε αυτο 
εκλαμβάνεται ως διασκέδαση απο τους άγριους 
νεολαίους είτε ως στιγμιότυπα στην TV στο βραδινο 
δελτίο ειδήσεων.Η διαδικασία αυτή φαίνεται να 
παρουσιάζει την προβληματική του τοπικίστικου 
περιορισμού μιας διαφορετικού τύπου 
“επανοικειοποίησης”της ιδιας γειτονιάς των 
εξαρχείων στην οποία μία ή άλλη η επιτήρηση του 
κράτους είναι απρόσωπη και επιτυγχάνεται με 
ιδιαίτερη ακρίβεια(μαφία,ΕΛ.ΑΣ). 
Στα στενά των εξαρχείων βρίσκει στέγη το 
φοιτηταριάτο το οποίο ζεί το όνειρο του 
hipsterισμού, της κουλτούρας της φούντας και της 
εναλλακτικής διασκέδασης που το τουριστικό project
των τοπικών μαγαζιών προωθεί. Κάνοντας 
αυτοκριτική και με παραδεδεγμένη την “ενοχή” μας, 
και εμείς γουστάρουμε το αλήτικο δρομίσιο 
τουριστικό πακέτο της περιοχής. Και εμείς 
καυλώνουμε με τα αραγμάτα στις πλατείες και το 
έξαλλο underground urban nightlife. Ωστόσο δεν 
επιτρέπουμε στους εαυτούς μας το ενδεχόμενο να 
αυτοανακηρυχθούμε αυθαίρετα επαναστάτες μόνο 
και μόνο επειδή πίνουμε μπύρες στη Δερβενίων, 



επειδή βγάζουμε selfie σε κάποιο συνεργατικό 
καφενείο ή επειδή ακούμε “Μεθυσμένα Ξωτικά”.
Φυσικά και πιστεύουμε ότι με τα άτομα αυτά θα 
μπορούσαμε να μοιραστούμε κοινές πολιτικές 
εμπειρίες αλλά το στάδιο αυτό του φασεϊσμού μας 
βρίσκει αηδιασμένους όταν γίνεται αυτοσκοπός για 
την ενίσχυση του profile της εναλλακτικότητας στο 
“λαμπερό” κόσμο του fb.
Στο ίδιο πεδίο κριτικής ανήκουν και τα φοιτητικά 
στέκια ή οι αυτοδιαχειριζόμενοι καφενέδες-κυλικεία 
που ναι μεν θεωρούνται πολιτικά συγγενικοί χώροι, 
ωστόσο θέτουν τον πήχη της σύγκρουσης χαμηλά, 
θεοποιούν τα minimum της κουλτούρας των “αντί-” 
και οι συμμετέχοντες συστήνονται ως επαναστάτες 
ενώ απλά κάνουν πεζή την αντισυστημική μας όρεξη 
για ζωή.



iv  )Ιδεολογικοποίηση της 
φυγομαχίας, ενδιάμεσοι 
κοινωνικοί αγώνες και 
έφοδος

Η ιδεολογικοποίηση της φυγομαχίας από κομμάτια 
του αναρχικού χώρου (μη ξεχνάμε το κρεσέντο 
αποποίησης ευθυνών όσον αφορά την επαναστατικη 
βία κατά την περίοδο που εκτελέστηκαν οι δύο 
νεοναζί στο Ν.Ηράκλειο) σε συνδυασμό με την 
αλλεργία που έχουν διάφοροι μηδενιστικοί κύκλοι ως
προς τις συνελεύσεις δίνουν κινηματικές δομές 
βορρά στα νύχια διαφόρων εργατοπατέρων. Εδώ 
είναι και το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί, ουτως 
ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό ανταγωνιστικό 
κίνημα. Για εμάς το κλειδί για αυτήν την κινηματική 
ισχυροποίηση είναι η γεφύρωση του χάσματος 
μεταξύ δημόσιου, παράνομου και ημιπαράνομου 
χαρακτήρα δράσεων. Εννοείται πως με αυτήν τη 
γεφύρωση σκοπός είναι η συνύπαρξη, κι όχι η 
σύμπλευση, διαφόρων τάσεων της αναρχίας σε ένα 
δρόμο παράλληλο αλλά όχι ταυτόσημο με σκοπό την 
αποφυγή του κατακερματισμού εντός του 
αναρχικού/ανατρεπτικού χώρου καθώς κάτι τέτοιο θα



βοηθούσε μόνο το κράτος και το κεφάλαιο στην 
προσπάθειά του να εφαρμόσει το «διαίρειν και 
βασίλευε».

Οι ενδιάμεσοι κοινωνικοί αγώνες θα μπορούσαν 
κάλλιστα να αναδείξουν την πολυτασική αυτή 
πολυμορφία. Όταν οι αγώνες για ένα εργατικό 
«ατύχημα», μια φοιτητική-μαθητική πορεία και 
οποιοιδήποτε άλλοι αποσπασματικοί αγώνες 
συμπράξουν ή απλώς συμπληρώσουν αγώνες που 
προτάσσουν την άρνηση εργασίας ή μια 
αντιεκπαιδευτική ρητορική τότε θα μιλάμε για ένα 
ισχυρό κίνημα. Δεδομένων των συνθηκών, όσο 
χαώδεις και να είναι οι διάφορες πολιτικές 
προσεγγίσεις οφείλουν να παραμεριστούν στα 
πλαίσια μιας minimum συνεννόησης/συνύπαρξης.

Τα επίπεδα της σεροτονίνης στους εγκεφάλους μας 
είναι στα ύψη όταν στον απολογισμό ενός 24ώρου, 
κατά τη διάρκεια της «κανονικοποιημένης» ημέρας, 
«αυτόνομοι» καλούν σε συζήτηση-ανάλυση για το 
γεωπολιτικό-μεταναστευτικό, «κόκκινοι» κάνουν 
παρέμβαση στην Ιταλική πρεσβεία και 
«αυτοδιαχειριζόμενα κυλικεία» προβάλλουν ταινίες 
του αντιεμπορευματοποιημένου κινηματογράφου. 
Ενώ όταν μπαίνει η συνομωτική νύχτα εμείς φοράμε 
τις κουκούλες μας σπάμε και διασκεδάζουμε, 
καταλαμβάνουμε δημόσια κτήρια, συμμετέχουμε σε 



αντισεξιστικές πορείες ενώ φυσικά πριν κοιμηθούμε 
λίγο πιο ευτυχισμένοι βλέπουμε σε μαγνητοσκόπηση 
το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Σίας Κοσσιώνη.

Όταν μια μοτοπορεία που προπαγανδίζει το ταξικό 
μίσος ενάντια στα αφεντικά και τον εργασιακό 
μεσαίωνα με αφορμή τις απολύσεις ορισμένων 
εργαζομένων βρει κοινά νοήματα με τη λεηλασία και
τον εμπρησμό πολυκαταστημάτων-ναών του 
εμπορεύματος τότε οφείλουμε να είμαστε όλοι εκεί.
Όλοι εμείς τα εν δυνάμει επαναστατικά 
υποκείμενα αυτής της κοινωνίας. Χουλιγκάνοι 
δίχως μέλλον που απλά γουστάρουν να τις παίζουν 
με τους μπάτσους, μαθητές που καταλαμβάνουν τα
σχολεία τους και τα μετατρέπουν σε ορμητήρια 
αγώνα, μετανάστες που σπάνε τον καθημερινό 
φόβο της φασιστικής απειλής και περνάνε στην 
αντεπίθεση, φοιτητές και εργαζόμενοι που 
μάχονται για ζωή και αξιοπρέπεια 
αδιαμεσολάβητα και συγκρουσιακά, luben που 
πλιατσικολογούν/απαλλοτριώνουν 
πολυκαταστήματα σε άγριες απεργείες 
σαμποτάροντας το πληκτικό σχήμα παραγωγή 
(μισθωτή σκλαβιά)-κατανάλωση έμπρακτα, 
πλουσιόπαιδα των βορείων προαστίων που 
απαρνούνται ή εκμεταλλεύονται τα ταξικά τους 
προνόμια στις υπηρεσίες του αγώνα, gay λεσβίες 
και trans που ζουνε σε πείσμα των καιρών.



Υ.Γ.1) Μπορεί να είμαστε περισσότερο ρομαντικοί 
από όσο θα πρεπε..

Υ.Γ.2) Εχθρευόμαστε το εξαρχειώτικο ξεκατίνιασμα 
και σε καμία περίπτωση δε διεκδηκούμε το τρόπαιο 
του «ποιος την έχει μεγαλύτερη».
[η χρήση της φράσης γίνεται αποκλειστικά για να 
αποδώσει με λαϊκίστικο και άμεσο τρόπο τη 
συγκεκριμένη διαδικασία και είναι αυτονόητη η 
σεξιστική της αποφόρτιση]

Κάποιες ατομικότητες που τον Φλεβάρη του ‘12
ήταν ακόμα σχολιαρόπαιδα

Αθήνα, Μάρτιος 2017

[οι εκόνες είναι από τις βίαιες συγκρούσεις και τις εξεγερσιακές νύχτες στο
Παρίσι τον Μάη του΄68]




