


ĥĶĽŁĶļĺĭĵĲ zine, ŅĺĽŏľŅĲŃ Ņĸľ ŀĽŏľņĽĸ ŁĲłĭĴĻĲ ĲĹļĸŅĺĻŏľ ĵłĲńŅĸłĺŀŅįŅŊľ Łŀņ 
ļĲĽĳĭľŀņľ ňŏłŀ ĻĭĹĶ ĻĲļŀĻĲİłĺ ńŅĺŃ ņŁĶłńŎĴňłŀľĶŃ ĲĹļĸŅĺĻĮŃ ĶĴĻĲŅĲńŅĭńĶĺŃ Ņŀņ 
ēņŅŀĵĺĲňĶĺłĺķōĽĶľŀņ ńŅĶĻĺŀŎ ċľŊ Ő ĜĭŅŊ ĢĲŅĸńİŊľ.

ĥĶĽŁĶļĺĭĵĲ zine, ĴĺĲŅİ Ņŀ ŁĶłĺĶňōĽĶľŀ ĲņŅŀŎ Ņŀņ zine ĶİľĲĺ ĴĺĲ Ņĸľ ŅĶĽŁĶļĺĭ (ĻĲĺ 
ōļĶŃ ŅĺŃ ĶĻŇłĭńĶĺŃ ŅĸŃ) ĻĲĺ ĵĸĽĺŀņłĴĶİŅĲĺ Ņĸľ ŏłĲ ŅĸŃ 
ĵŀņļĶĺĭŃ. ďļĶŃ ĽĲŃ ĻĲĺ ōļŀĺ, ĮňŀņĽĶ ĻĭŅĺ ľĲ ŁŀŎĽĶ ĻĲĺ 
ľĲ ĽŀĺłĲńŅŀŎĽĶ ĴĺĲ ĲņŅį Ņĸľ ĻŊļŀńňĮńĸ Łŀņ ŅłŏĶĺ Ņŀ 
ňłōľŀ ĽĲŃ, Ņĸľ ĶľĮłĴĶĺĲ, Ņĸľ ōłĶĿĸ ĽĲŃ. ę ĵŀņļĶĺĭ ĽĲŃ 
ŅńĲĻİķĶĺ Ņŀ ĶİľĲĺ, Ĳļļĭ ĻĲŅĭ Ņĸ ĵĺĭłĻĶĺĲ ŅĸŃ ĽŁŀłĶİ ľĲ 
ĴĶľľĸĹŀŎľ ŀĺ ĻĲļŎŅĶłĶŃ ĺĵĮĶŃ. 

ħĮŅŀŃ ĽŀĺłĲńŅįĻĲĽĶ ĶłĴĲŅĺĻŀŎŃ ĻĲĺ ŅĲĿĺĻŀŎŃ ĲĴŏľĶŃ 
ĽĶ ĽŁōļĺĻŀ ĻōńĽŀ ĻĲĺ łİĿĲĽĶ ŁłĲĴĽĲŅĺĻĭ ŁŀļŎ 
ĴĮļĺŀ ĽĶ ĺńŅŀłİĶŃ ŁłŀļĶŅĭłĺŊľ ĻĲĺ ĲĴĲľĲĻŅĺńĽĮľŊľ 
ńņľĲĵĮļŇŊľ. 

ę ĲŁŀĻļĶĺńŅĺĻį ĵĺĲľŀĽį Ņŀņ ĥĶĽŁĶļĺĭĵĲ zine ĹĲ ĴİľĶĺ ŅĺŃ 
ĽĮłĶŃ ŅĸŃ ĥĶĽŁĶļĺĭĵĲŃ ńŅŀ ńŅĮĻĺ. ďŅĺ ĽĶİľĶĺ, ĹĲ ĵĺĲĻĺľĸĹĶİ 
ňĮłĺ ĽĶ ňĮłĺ, ōŁŊŃ ŁĭľŅĲ ňŊłİŃ ĲľŅİŅĺĽŀ.

ħĮŅŀŃ Ņŀ ńŅĮĻĺ ĻōļļĸńĶ ĴŎłŊ ńŅĺŃ 20 ĲŇİńĶŃ ĲŁō 600-
1200 ĲľŅİŅņŁĲ Ņĸľ ĻĭĹĶ ĽİĲ, ŅŎŁŊńĶ ĮľĲ ĽĲĹĸŅĺĻō ĮľŅņŁŀ, ĽĺĲ ĶŇĸĽĶłİĵĲ ĵłōĽŀņ, 
ĽĶłĺĻĮŃ ŁłŀĻņłįĿĶĺŃ, ĽĺĲ ĽŁłŀńŀŎłĲ, ĮľĲ ĳĺĳļİŀ (ōļĶ!!). ĥŀ ňłĮŀŃ ŁłŀŃ ŅŀņŃ 
ŅņŁŀĴłĭŇŀņŃ ĶİľĲĺ ĵņńĳĭńŅĲňŅŀ, ŀ ŅĲĽĶİĲŃ ĽĲŃ ŀ ŕGIRIŖ ĻĲĺ ĸ ĻŀņńŅŊĵİĲ Ņŀņ ĽĲŃ 
ĻņľĸĴĭĶĺ ĻĲĺ ĲŇįľĶĺ ńŅĲ ńŁİŅĺĲ ĽĲŃ ĲŁĶĺļĸŅĺĻĭ łĲĳĲńĭĻĺĲ... 

ĥŀ ŇĮńĺ ŅĸŃ ŇĶŅĺľįŃ ĮĻĵŀńĸŃ ĹĲ Ņŀ ňłĶŊĹĶİ ĲŁŀĻļĶĺńŅĺĻĭ ŀ ŕĢģġīĤĥēĞėğġĤŖ Ĳļļĭ 
ĵĶľ Ņŀ ĿĮłĶĺ ĲĻōĽĲ.

ę (ĶĻ)ĻĶľŅłĺĻį ĶŁĺŅłŀŁį Ņŀņ ĥĶĽŁĶļĺĭĵĲ zine #2: 
ēōłĲŅĸ ĶŁĺŅłŀŁį ĴĺĲ Ņĸ ĵĺĶņĹĮŅĸńĸ Ņŀņ ĲłňĶİŀņ Ņŀņ ńŅĶĻĺŀŎ
ĖłŀĽŀļōĴĺŀ ĲŇĺńŀĻōļĸńĸŃ ĴĶĺŅŀľĺĭŃ 
ġĽĭĵĲ ĻĲŅĲňŏłĸńŃ ĳĺĳļİŊľ 
ėŁĺŅłŀŁį ĴĺĲ Ņŀ ńņľŅŀľĺńŅĺĻō ńŅĲ ĞĞĞ 
ńŎľŅłŀŇŀĺ / ńņľŅłōŇĺńńĶŃ

Τεμπελιάδα zine Εντιτόριαλ



3. Είσαι φοιτητής/τρια... και 
δουλεύεις;

Α) Είμαι σκυλί του πολέμου, δουλειά, σχολή, 
κίνημα, γκομενάκια, martial arts, bungee 
jumping.
Β) Ρε καστανάδες, ο φοιτητής είναι εργάτης.
Γ) Φαύλος κύκλος είναι αυτά. Αμα πάρεις 
πτυχίο πρέπει να δουλέψεις. Άτιμε ντουνιά!
Δ) Τη μάνα μου και τον πατέρα μου.
Ε) Πιάσε μια μπύρα, γιατί με τρίτο φρέντο θα με 
πάει πλυντήριο.

Πόσο τεμπέλης/α είσαι
1. Όταν ακούς δουλειά τι σκέφτεσαι;

Α) Ε για ποιό λόγο ζούμε ρε, ο Θεός να μας έχει 
καλά να δουλεύουμε. 
Β) Ρε κοπρόσκυλα, αν δεν στρώσουμε κώλο δεν 
θα έρθει ποτέ η ανάπτυξη.
Γ) Ε, κάνω 4-5 μεροκάματα το μήνα, αλλά πολλή 
κούραση ρε παιδί μου.
Δ) Είμαι 3-4 χρονάκια άνεργος, αλλά δεν 
προσλαμβάνει κανείς μέσα στην κρίση.
Ε) Μάγκα, πιάσε ένα φρέντο, γιατί νύσταξα πάλι.

2. Από ένσημα πως πάμε;

Α) Αν τα εκτυπώσω πρέπει να νοικιάσω 
αποθήκη για να τα βάλω.
Β) Είμαι ασφαλισμένος πριν το 1993.
Γ) Δεν χαρίζω τίποτα, οργανώνομαι στα 
σωματεία και τα διεκδικώ(σιγά ρε φούλη). 
Δ) Έχω 3 λιγότερα από την Αννούλα που 
έχει 4 παραπάνω από το Γιαννάκη. Πόσα 
έχει ο Κωστάκης;
Ε) Λοιπόν, αυτά τα ρεφορμιστικά δεν 
μ’ αρέσουν καθόλου.  Όποιος κολλάει 
ένσημα είναι μικροαστός. Κάτσε να πάρω 
και δεύτερο φρέντο.

4. Τουλάχιστον με το κίνημα 
ασχολούμαστε;

Α) Μόρτη, έχω χτυπήσει με κατσαβίδι tattoo “είμαι 
προλετάριος και σας γαμώ τα φράγκα”
Β) Ε μια συνελευσούλα την παλέυω
Γ) Κανα πορειάκι το χω, αν είμαι ξεκούραστος από 
τα πάρτιζ.
Δ) Ε μπαίνω indymedia, facebook, twitter και τα 
χώνω
Ε) Κάθε χρόνο Τεμπελιάδα. Τόσες μπύρες έχει!



Έκανε τσουχτερό κρύο, από το βράδι έριχνε 
σποραδικά χιονόνερο και εγώ είχα δρομολόγιο 
την επόμενη μέρα στα βόρεια προάστια, καθώς 
εργαζόμουν ως εξωτερικός υπάλληλος σε μια 
εταιρεία. Το πρωί σηκώθηκα κακόκεφος και 
εγκατέλειψα τα ζεστά σκεπάσματα μου με 
ιδιαίτερη δυσκολία, ετοιμάστηκα και βγήκα έξω 
να πάω στο γραφείο. Η παγωμένη ατμόσφαιρα 
με ξύπνησε για τα καλά και μου έδωσε απο νωρίς 
νακαταλάβω τι με περιμένει.
Μετά από τρείς ώρες οδήγησης και παραδόσεων 
στα βόρεια προάστια, το κρυό με είχε καταβάλει 
για τα καλά. Τα χέρια και τα πόδια μου 
παγωμένα και βρεγμένα, ενώ το χιονέρο σιγά 
σιγά εισέβαλε και στα εσώρουχά μου. Με λίγα 
λόγια ΠΑΚΕΤΟ. Είχα τρείς τέσσερις παραδόσεις 
ακόμα, μετά διάλλειμα και μετά επιστροφή 
στο γραφείο και σχόλασμα. Η προτελευταία 
παράδοση ήταν στα Βριλήσια. Δυσκολέυτηκα 

να βρω το σπίτι και με μεγάλη έκπληξη βρέθηκα 
μπροστά σε ένα χαμόσπιτο, που καμία σχέση 
δεν είχε με τα νεόδμητα οροφοδιαμερίσματα 
στις πανομοιότυπες πολυκατοικίες με πάρκινγκ, 
περιποιημένο κήπο και κάμερες στην είσοδο. 
Χτύπησα, μου άνοιξαν δυο γερόντια, με έμπασαν 
στο σπίτι τους και βλέποντας την κατάσταση και 
τον καιρό έξω με προσκάλεσαν να κάτσω να πιω 
ένα ζεστό τσάι να ζεταθώ και να ξεκουραστώ. Στα 
μάτια τους δεν έβλεπες οίκτο και λύπηση αλλά 
κατανόηση και αλληλεγγύη. Δέχτηκα και κάθισα 
μαζί τους για πάνω από μια ώρα. Φάγαμε, 
κουβεντιάσαμε, ζεστάθηκα, στέγνωσα, δώσαμε 
τα χέρια και συνέχισα το δρομολόγιό μου με την 
βεβαιότητα πως είμαστε πολλοί περισσότεροι 
εδώ έξω και μέσα από αυτό που φανταζόμαστε. 
Τα δύο γεροντάκια και η φιλοξενία τους ήταν 
κομμάτι από ένα κόσμο που νόμιζα πως υπάρχει 
μόνο σε παραμύθια...
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Δούλευα ως ταχυδρόμος σε προάστιο της 
Αττικής, όπου ζούνε μπαλαμοί και τσιγγάνοι 
κάτω από εύθραστες ισορροπίες. Κάθε μήνα στα 
καθήκοντα μου ήταν οι πληρωμές συντάξεων και 
επιδομάτων. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση 
πως ο φτωχός κόσμος που ζούσε με επιδόματα, 
στην εποχή των μνημονίων, έδινε τόσο απλόχερα 
φιλοδωρήματα. Ιδιαίτερη εντύπωση μου είχε 
κάνει μια οικογένεια, όπου πατέρας, μάνα και 
γιος έμεναν μαζί και ζούσαν  σε ένα σπίτι χωρίς 
πολλά κομφόρ από τα επιδόματα της πρόνοιας 
και συντάξειςΤο αντρόγυνο δεν ήξερε να γράφει 
και να διαβάζει, ενώ η μάνα ήταν κατάκοιτ σε 
ένα κραβάτι και δεν είχε ακριβής ημερομηνία 
γέννησης, γνώριζε μόνο την χρονολογία και όχι 
τον μήνα ή την ημερομηνία!. Μια μέρα αφού τους 

πλήρωσαν έβγαλαν να μου δώσουν και οι τρεις 
μαζί 45 ευρώ! Αρνήθηκα λέγοντας πως είναι 
πολλά για ανθρώπους που ζούνε με τόσα λίγα. 
Τότε ο πατέρας μου απάντησε: «Βαγγελάκη εμείς 
οι φτωχοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, δεν 
θα φτωχύνουμε περισσότερο αν σου δώσουμε 
κάτι παραπάνω, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε 
και πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλο». Έμεινα 
άφωνος μετά από αυτή του την πρόταση. 
Συμφώνησα εκατό της εκατό μαζί του και 
επικρότησα την σκέψη του, αλλά αρνήθηκα να 
πάρω τόσο μεγάλο φιλοδώρημα. Μετά από αυτό 
το διάλογο και την συμπεριφορά τους έφυγα 
έχοντας τις τσέπες μου γεμάτες καθώς είχα 
εισπράξει το πιο πολύτιμο «φιλοδώρημα»: την 
αλληλεγγύη των από τα κάτω
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Αράζω στο πάσο.Περιμένω τον «ΤΣΑΚΙΣΤ», 
τον κολλέγα μου, το μαγείρι το τρελό,  να 
μου ετοιμάσει δύο-τρία πιατάκια για να 
σερβίρω. Οι πελάτες απαιτητικοί όπως πάντα, 
έτοιμοι να σε υποτιμήσουν, να δοκιμάσουν 
τα ξενέρωτα αστεία τους επάνω σου, να 
σου πουν καμιά μπογδανιά δλδ. μαλακία, 
για να δείξουν ότι είναι και αυτοί παιδιά της 
«πιάτσας».

Στο πιο δίπλα τραπέζι ζήτησε λογαριασμό 
ένας μαλάκας φουσκωτός που φοράει ίδιο 
νούμερο μπλούζα με μένα, αλλά εγώ είμαι 64 
κιλά και αυτός 110 σίγουρα. Το μπλουζάκι του 
μου φωνάζει ότι θα σκάσει ώρα τώρα, έτσι και 
εγώ επισπεύδω τη διαδικασία της πληρωμής. 
Μου δίνει πενηντούρι και του γυρνάω εφτά, 
όλα σε ψιλά από πενηντάλεπτα και κάτω. 
Με κοιτάει με ένα ύφος και με ένα γελάκι 
λες και του παιξα την απάτη του αιώνα. «Τι 
κοιτάς έτσι ρε μαλάκα», σκέφτομαι, «λεφτά 
σου έδωσα όχι τα σκατά του πατέρα σου».
Πηγαίνω προς τον «ΤΣΑΚΙΣΤ», τον κολλέγα 
μου, το μαγείρι το τρελό, και του λέω ότι «οι 
πελάτες σήμερα είναι πολλοί μαλακισμένοι 
όλοι τους». Είναι κι αυτός πηγμένος, του έχουν 
γυρίσει δύο πιάτα, έχει αρχίσει να φορτώνει 
και γενικά δεν είναι για πολλά πολλά. 

Πρέπει να ξέρεις κάτι για τον «ΤΣΑΚΙΣΤ», 

τον κολλέγα μου, 
το μαγείρι το 
τρελό.Δεν είναι από 
τους μάγειρες που 
κάνουν καριέρα, έχει 
δύο στρατοδικεία 
στην πλάτη του για 
ξύλα με λοχαγούς, 
κάτι καταδίκες, είχε 
πράσινη ηλεκτρίκ 
χαίτη, οδηγεί 
τσοπεριά πάντα 
μεθυσμένος -πάντα 
όμως προσέχει, 
φοράει κράνος στον 
αγκώνα- παίζει 
ντραμς, άμα λάχει 
παίζει και στο 
κεφάλι σου γιατί έχει 
χαρτί από γιατρό 

για υπεροξυθημότητα ή κάτι τέτοιο, και, 
γενικά, είναι από αυτούς που ο Μαρξ έλεγε 
να μην τους κάνουμε παρέα αλλά κάπως έτσι 
κατάλαβα ότι Μαρξ τελικά δεν είχε σε όλα 
δίκαιο. Και σίγουρα άμα είχε τέτοιους φίλους 
και όχι τον μπαγλαμά τον Ένγκελς θα έγραφε 
καλύτερες παπάτζες. 

Φεύγω και πάω να σερβίρω μια 

ΤΟ ΤΙΜΩΡΟ «ΧΕΡΙ» ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΑ
για τους τυχερούς που έχουν ζήσει πραγματικούς συναδέλφους



πλουσιοχιπστεροπαρέα δύο αγοριών 
και πέντε κοριτσιών. Κλασσικοί θαμώνες, 
υπερόπτες,από αυτούς που σκάνε 
Παρασκευή βράδυ μία ώρα πριν το κλείσιμο 
και σου γαμάνε. Από αυτούς που όταν σου 
κάνουν νόημα για να τους υπηρετήσεις 
στη δουλειά,  φαντάζεσαι (με το σαλάκι 
σου να τρέχει)ότι βρίσκονται στο μαγαζί 
κλειδωμένοι με τους JasonVoorhees, Fred-
dyKrueger, το «Βουνό» και τον Ρόλο. Και 
απ’ έξω να τους περιμένει ο μικρός Damien 

με την Annabelleστην 
αγκαλιά του.

Αρχίζουν και με 
κοροϊδεύουν αμφότεροι και 

τα θηλυκά και τα αρσενικά 
πελατάκια. «Γιώργο». 

Γέλια. «Αφού ξέρεις 
πως με λένε. Δεν με 
λένε Γιώργο».«Ωραίο 
μαλλί». Γέλια. 

« Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ » . 
Το αφεντικό 

α ρ ά ζ ε ι 
π α ρ ά 
δίπλα και 
ν ι ώ θ ω 

αφοπλισμένος. Δεν μπορώ 
καν να τους γεμίσω στάχτες αλλάζοντας 

τα τασάκια. Γυρνάω στην κουζίνα 

εκνευρισμένος, πιάνω τον «ΤΣΑΚΙΣΤ», τον 
κολλέγα μου, το μαγείρι το τρελό. Του 
εξηγώ πως«έξω έχουν έρθει οι κλασσικοί 
τρόμπες και με κοροϊδεύουν ασύστολα 
τα μούλικα».Μου απαντάει «τώρα μόλις 
έβγαλα τον μπεκρή για αυτούς είναι» και 
το μπουκώνει καυτερό. «Κομπλέ;» «Όχι» 
του λέω «περίμενε», αρχίζω τις γαργάρες 
και ντύνω τον μπεκρή με dressingαπό το 
λαρύγγι μου, ζουμερό και δεμένο στους 
36.6 βαθμούς κελσίου όπως πρέπει να είναι 
οι σάλτσες. 

Τους σερβίρω και τους απολαμβάνω να 
το απολαμβάνουν . Η ώρα περνάει, έχουν 
κάνει κεφάλι και αρχίζουν τις προσταγές. 
Με έχουνε κάνει λάστιχο, έχουν βιάσει 
την αξιοπρέπεια μου και αρχίζουν ξανά 
την ειρωνεία. Πηγαίνω στην κουζίνα 
εκνευρισμένος 2, πιάνω τον «ΤΣΑΚΙΣΤ», 
τον κολλέγα μου, το μαγείρι το τρελό.Του 
εξηγώ ότι «η κατάσταση έξω έχει σοβαρέψει 
για τα καλά και σήμερα θα απολυθώ διότι 
θα τους κάνω όλους και όλες άλογα στο 
ξύλο». Γυρνάει. Με κοιτάει στα μάτια. «Όχι 
πασούλη μου, δεν θα χάσεις την δουλεία 
σου εσύ για αυτές τις μπελότες». Πηγαίνει 
προς τα έξω. «Τη γαμήσαμε» σκέφτηκα, έχει 
πιει τα πάντα όλα πριν και κατά τη διάρκεια 
της δουλειάς και θα με τρέχουν για ηθικό 
αυτουργό. Τον ακολουθώ γρήγορα. Βγαίνει 
έξω. Του κάνουν νόημα ότι τον χαιρετάνε. 



Τους γράφει στα αρχίδια του. Λεβέντης.«Πάλι αυτές οι μπελότες 
είναι» μου λέει. Γυρνάει σβέρκο και κατευθύνετε προς την αποθήκη. 

Μπαίνει μέσα. Έχω μείνει παγωτό, 
ανάβω τσιγάρο και παρακολουθώ τον 
εχθρό, στην άλλη άκρη του δρόμου 
στο πεζοδρόμιο δίπλα από κάτι 
λαμαρίνες που είναι ουσιαστικά οι 
τοίχοι της αποθήκης. Παρακολουθώ 
την «μπελοτοπαρέα» και βλέπω να 
τρέχει από την λαμαρίνα με ιδιαίτερη 
πίεση ένα κίτρινο υγρό στα πόδια 
τους κάτω από το τραπέζι. Έχω μείνει 
μαλάκας, τους κατουράει κανονικά 
πίσω από την λαμαρίνα. Αυτοί 
μεθυσμένοι δεν έχουν πάρει γραμμή. 
ΚΟΛΛΕΓΑΣ.

Βγαίνει από την αποθήκη, προχωράει 
κύριος, μαλλί γλειμμένο/λαδωμένο 
προς τα πίσω, μάτια μισόκλειστα 
από τα ξύδια και την κούραση και 
το τσιγάρο με μια καύτρα μέχρι το 
θησείο  που τρεμοπαίζει. «ΤΣΑΚΙΣΤ». 
Προχωράει δένοντας την ποδιά του 
και μπαίνει κύριος στην κουζίνα. 
Κοιτάω τον εχθρό και διαπιστώνω 
μια αναστάτωση στα πρόσωπα 
τους που εκφράζεται μέσα από την 
ρυθμική κίνηση των ρουθουνιών 

τους. Μου ζητάνε λογαριασμό. Γυρνάω στην κουζίνα και ο λεβέντης 
μου έχει ετοιμάσει τηγανιά. ΜΑΓΕΙΡΙ ΤΡΕΛΟ.



“Το ασφαλιστικό δεν θα 
λυθεί µε νόμους. Ή µια ζωή 
στο κάτεργο ή µια ζωή στους 
δρόµους”
“Η αλληλεγγύη γκρεμίζει 
σύνορα. Η σύγκρουση 
ανοίγει περάσματα”
“Σπέρνεις βαρβαρότητα. 
Θα τη θερίσεις. Ο δικός µας 
πόλεµος είναι ταξικός & 
αντικρατικός”

Συλλέξαµε συνθήµατα/τίτλους 
από εκδόσεις (αφίσες, 
έντυπα κλπ) του Άνω Κάτω 
Πατησίων, από τον Ιούλη 
του ‘15 µέχρι τον Ιούλη 
του ‘16...  και αναζητήσαµε 
τα αποκρυφιστικά νοήµατα 
και τα ανάποδα µυνήµατα 
που εµπεριέχονται µέσα σε 
αυτά. Το αποτέλεσµα είναι 
τροµακτικό....
Να τι έγραφαν
“Τεμπέληδες όλου του κόσμου 
ενωθείτε. Το µόνο που έχετε να 
χάσετε είναι η δουλειά σας”
“Σ’ αυτή την πόλη... η 
καθηµερινότητα είναι 
συγκρουσιακή”
“Η φτώχεια είναι πόλεµος”
“Η έφοδος των αφεντικών στο 
διάστημα. Η δυστοπία της 
αποίκησης των πλανητών”
“Η φυλακή δεν σωφρονίζει 
τους έγκλειστους ούτε 
διασφαλίζει ένα κράτος 
δικαίου”
“Η µόνη τέχνη της εποχής 
µας...είναι η καταστροφή της 
εξουσίας”
“Κανένας μελλοθάνατος για 
την πατρίδα. Ούτε εθνικός, 
ούτε θρησκευτικός, ο δικός µας 
πόλεμος είναι ταξικός”.
“Ο πόλεμος ο δικός τους είναι 
δίπλα µας. Ο δικός µας είναι 
ήδη εδώ”
“Είµαστε µέσα κι ενάντια στο 
σύστηµα. Η εναντίωση είναι το 
πραγματικό µας µερίδιο στον 
καπιταλιστικό κόσµο”

“Μόνο οι νεκροί έχουν δει το τέλος του 
πολέµου. Να είµαστε η άμμος και όχι το 
λάδι της καπιταλιστικής μηχανής”
“Η ανατροπή του καπιταλιστικού 
συστήματος είναι υποχρέωση µας. Να 
περπατήσουμε ελεύθεροι στη γη για 
την έφοδο στον ουρανό και την ολική 
απελευθέρωση”
“Η ελευθερία είναι θεραπευτική”
“Απέναντι στην καθημερινή αδικία...
Πέρνουμε θέσεις μάχης”
Να τι εννούσαν

Να ποια είναι η πραγματική βαρβαρότητα. 
Μόνο οι νεκροί θα περπατήσουμε ελεύθεροι 
στον ουρανό. Το ασφαλιστικό. Ο πόλεμος. 
Η φυλακή. Η έφοδος των αφεντικών στο 
διάστημα. Η φτώχεια θα γκρεμίζει τον 
ουρανό. Κανένα κράτος δικαίου δεν θα 
διασφαλίζει τους νόμους. Η δυστοπία είναι 
ήδη εδώ. Η έφοδος των πλανητών είναι η 
καταστροφή της εξουσίας. Η σύγκρουση και η 
εναντίωση στην τέχνη. Ο ταξικός πόλεμος. 
Ο μελλοθάνατος της καπιταλιστικής 
μηχανής είναι η άμμος και όχι το λάδι του 
συστήματος.
Απέναντι στην καθημερινή αδικία...
Πέρνουμε θέσεις μάχης.Η αλληλεγγύη στους 
έγκλειστους τεμπέληδες είναι θεραπευτική. 
Είναι συγκρουσιακή. Ανοίγει περάσματα 
για την ολική απελευθέρωση. Ενωθείτε οι 
ελευθέροι του κόσμου. Ενωθείτε!

Γέροντας Προπέλιος
 Από τα Άγία χώματα της Μονής Κρασσά



Μέλοι της (εκ)κεντρικής επιτροπής του Άνω Κάτω, και 
όχι μόνο, επισκέφτηκαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
της Μακρονήσου, κατα τη δειάρκεια εκδήλωσης μνήμης 
της Πανελλήνιας Ένωσης Κρατουμένων Αγωνιστών 
Μακρονήσου. 
Η ιστορία συνεχίζεται και «οι απο τα κάτω» έχουμε 
αρκετούς ανοικτούς λογαριασμούς με όσους προσπαθούν 
να διαφεντέψουν την ζωή μας και τα τσιράκια τους ...

«Μια αλλόκοτη τρέλα 
διακατέχει τις εργατικές 
τάξεις των εθνών στα οποία 
βασιλεύει ο καπιταλιστικός 
πολιτισμός. Η τρέλα αυτή 
είναι ο έρωτας για τη δουλειά, 
το θανατηφόρο πάθος για τη 
δουλειά, που φτάνει μέχρι 
την εξάντληση των ζωτικών 
δυνάμεων του ατόμου και 
των απογόνων του.

Για να δοθεί δουλειά σε όλους 
τους ακαμάτηδες της τωρινής κοινωνίας, για να μπορέσει να αναπτυχθεί απεριόριστα ο βιομηχανικός 
εξοπλισμός, θα πρέπει η εργατική τάξη να αναπτύξει απεριόριστα τις καταναλωτικές της ικανότητες.

Αν η εργατική τάξη, ξεριζώνοντας από την καρδιά της το διεστραμμένο πάθος που την κυβερνά και 
διαστρεβλώνει τη φύση της, ύψωνε το ανάστημά της για να σφυρηλατήσει έναν ατσάλινο νόμο που θα 
απαγόρευε σε όλους να δουλεύουν περισσότερο από τρεις ώρες την ημέρα, η γη θα ένιωθε να γεννιέται 
πάνω της ένας καινούριος κόσμος…»



Η χρονιά που μας πέρασε ήταν άκρως 
διδακτική, αν βέβαια θέλουμε να 
διδαχτούμε.
1) Η επανάσταση θα γίνει με 
όλα τα μέσα, πλην των τρόλλευ 
(συγκοινωνιακή διαλεκτική)
2) Η δημοκρατία είναι ότι πιο κοντά στη 
μαγεία... Ρίχνεις ΟΧΙ και στο βγάζει 
ΝΑΙ (περαστικά).
3) *
4) Αναρχία ή κομμουνισμός; 
Μαραντόνα ή Μέσσι; Metallica ή Iron 
Maiden; Άτιμο πράγμα η ιδεολογία...

μάθαμε φέτος
8.5 πράγματα που

5) Oι αστυνομικοί στον καιρό του Συριζα 
εξαφανίστηκαν. Το ίδιο είπε να κάνει και το 
κίνημα... Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς 
μπάτσους... οι βάρβαροι αυτοί ήσαν μια κάποια 
λύσις (σιχαμένος Καβάφης).
6) Η Πατριαρχία είναι η πρώτη και παλαιότερη 
εξουσία.. Το ΄πε φέτος σύντροφος που μιλάει 
αδιάκοπα. Σαν να έχει δίκιο ο μπάσταρδος.
7) Τα social media, με τα ψεύτικα(ιδανικά) 
προφίλς και τα αβαταρς μας κάνουν antisocial.

8.5) Η έννοια ανεξαρτησία δεν υπάρχει, προτιμάται η 
πιο σωστή, αυτοεξάρτηση. Έτσι να ούμε ρε μόρτηδες, 
να λέμε και τίποτα πιο psychology, να κρύβεται το 
σύμπαν από το φόβο του.
* Στο 3) αυτολογοκρίθηκα και το διέγραψα, καμια 
φορά είναι καλύτερα να κάνεις πίσω κι ας μην...



“Tebeliada zine” από την (εκ)κεντρική επιτροπή του αυτοδιαχειριζόμενου στεκιού Άνω Κάτω 
Πατησίων. Για επικοινωνία μπορείται να μας βρείτε στο χώρο του στεκιού,
Νάξου 75 & Κρασσά, Πλ. Κολιάτσου, κάθε Τρίτη, Παρασκευή μετά τις 20:30 εκτός απροόπτου. 
Για όσους προτιμούν το σερφάρισμα: http://anokatopatision.espivblogs.net/,
και μέιλ: anokato [papi]espiv.net


