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τεύχος 1, 30/3/16

social antimedia
...τροφή για σκέψη στους νεκρούς χρόνους της μέρας
από την αυτόνομη πολιτική ομάδα Αγκιτάτσια

Ναι ρε! Μακεδονία!
(και by the way, σκατά στον Γιάννη Μουζάλα)

Ό

λος ο κόσμος το ξέρει, κι
ας παριστάνει όποιος θέλει το αντίθετο: κάθε κράτος και κάθε πολίτης του, από τις
ήπα μέχρι τα νησιά κέυμαν, αποκαλεί «μακεδονία» το κράτος που
βρίσκεται στα βόρεια σύνορα του
ελληνικού οικοπέδου. Είναι μάλλον ανούσιο να προσπαθήσουμε να επιχειρηματολογήσουμε
για γεωγραφίες, για τις μπούρδες
περί «ιστορικής συνέχειας» του
ανάδελφου έθνους μας, και ούτω
καθ’ εξής. Θα αρκεστούμε μονάχα να πούμε πως οποιαδήπο-

τε κουβέντα περί «ονόματος» δεν είναι φιλολογική
και ιστορική, αντίθετα είναι πολιτική, και αφορά τις
επεκτατικές τάσεις του ελ-

Β

ληνικού κράτους σε βάρος
των γειτόνων του. Αλλιώς,
χέστηκε η φοράδα στ’ αλώνι…

Και κάπως έτσι, ένας υπουργός
που θαλασσοπνίγει μετανάστες,
που κλείνει σύνορα (ποιος αγνοεί
πως το ελληνικό κράτος είναι το
μόνο βαλκανικό κράτος που ΠΟΤΕ
δεν άνοιξε τα σύνορα του για τους
πρόσφυγες;), που χρησιμοποιεί μετανάστες και πρόσφυγες για
να κάνει νταλαβέρια με τους ευρωπαίους ζητώντας φράγκα, που
κλείνει συστηματικά τα μάτια στην
οικονομική εκμετάλλευση των
ξεσπιτωμένων προλετάριων από
τους διαφόρους μικρομαφιόζους
της ελληνικής κοινωνίας, δέχεται
τα πυρά της δεξιάς του κράτους
και της κοινωνίας, επειδή ξεστόμισε την απαγορευμένη λέξη που
αρχίζει από «μ»… Τι να πούμε;
Αχαριστία.

πρωταγωνιστής
αι λέγαμε τι θ’
Κάτι
απογίνουν
της βρώμικης
όλα αυτά τα
ιστορίας
με
κοχλάζει
παιδιά… Κατον κασιδιάστον
ρατζαφέρης,
ρη, συγγραΚρανιδιώτης,
ακροδεξιό φέας βιβλίου
Μπαλτάκος
για την αντίβόθρο
και άλλοι. Ιδού:
στοιχη ΕΥΠ της
Εθνικός
Ορθόαρχαίας Σπάρτης..
δοξος Συνασπισμός!
Ο Κρανιδιώτης, μέλος
Ετοιμάζουν, λέει, αυτό το του δικτύου 21, που δούκόμμα, για να καλύψουν το
λεψε υπογείως για τη διάκενό μεταξύ νδ και των ναζί,
λυση της τουρκίας στα 90s.
λες και δε μας φθάναν οι
Και κάτι ακούγεται και για
ανεξάρτητοι έλληνες…
τον αρχικαραβανά Φράγκο
Πέρα απ’ την πλάκα, θα Φραγκούλη…
ήταν μάταιο να πούμε πως
αυτοί οι τύποι είναι φασισταριά του κερατά. Αλλού θέλουμε να εστιάσουμε: οι τύποι είναι το βαθύ κράτος το
ίδιο. Ο Καρατζαφέρης που
άνοιξε πρόθυμα το δρόμο
για να μπουν οι ναζί στο κοινοβούλιο… Ο «στρατιώτης
της πατρίδας» Μπαλτάκος,

Γιατί όλα αυτά τα βιογραφικά; Για να πούμε πως τέτοια
αλισβερίσια δεν προκύπτουν «αυθόρμητα» αλλά
σχετίζονται με τους σχεδιασμούς στρατού, αστυνομίας, εκκλησίας και πρακτόρων, πάντα για το καλό του
έθνους.

Η

οι φασίστες έχουν
κατάληψη
Τι
αρχίσει να ξεθαΒανκούπρυτάνεις ρεύουν, ειδικά
βερ Απαρτμάν
στην αθήνα,
τι φασίστες; όταν βλέπουν
ότι ο ρουπαέχει μπει στο
μαύρα
κιάς αποφυστόχαστρο
χάλια κι οι λακίζεται για
της διοίκησης
πλάκα. Για να
της ΑΣΟΕΕ (στην
δύο
οποία ανήκει το
μην γίνουν βούκινο όμως, προσέχουν
κτήριο), με στόχο την
εμπορική
εκμετάλλευση στις όποιες βίαιες επιθέσεις
του οικοπέδου. Τίποτα και- να χρησιμοποιούν την υπονούργιο μέχρι στιγμής: τα γραφή ευκαιρίας αμε, και
πανεπιστήμια λειτουργούν όχι την πραγματική τους,
όπως τους ταιριάζει εδώ και την χρυσή αυγή δηλαδή.
χρόνια. Σαν επιχειρηματίες.
Κάποιος θα έλεγε πως η
Λίγους μήνες μετά την απο- δράση των φασιστών έρτυχία της ΑΣΟΕΕ να γίνει ο χεται να δέσει με τα σχέδια
διαγωνισμός για την «ανά- της ΑΣΟΕΕ. Ακόμη και να
πλαση» του κτηρίου, φασί- μην υπάρχει απευθείας συστες κάνουν 2 αποτυχημένες νεννόηση πρυτανείας-φα(για κλάματα!) προσπάθειες σιστών όμως, δεν είναι κάτι
να κάψουν την κατάληψη περίεργο: είναι το παρακράμε μολότωφ. Φαίνεται ότι τος ηλίθιε!

Από τις Βρυξέλλες
μέχρι τη Βαγδάτη
δεν πολεμούν πολιτισμοί
πολεμούν τα κράτη!

αρετό, βαρετό, βαρετό…. Το μόνο που
θα μπορούσαμε να
πούμε για το θέαμα της
τρομοκρατίας με την κωδική ονομασία «ισλαμική
τρομοκρατία – βόμβες στο
ψαχνό», αν δεν πέθαιναν
άνθρωποι (εδώ αλλά κυρίως εκεί, στη
μέση ανατολή), αν δεν ήταν ένα ακόμα
επεισόδιο του εν εξελίξει ελαφράς έντασης παγκοσμίου πολέμου στο ιράκ, στη
συρία και αλλού.
Η κρατική εκδοχή επιζητεί να είναι η
μόνη στο προσκήνιο. Υποτίθεται, λοιπόν, πως ξαναχύπησε tο παντοδύναμο
ISIS. Και ρωτάμε εμείς: και γιατί τις

βόμβες να μην τις βάζουν τα

ίδια τα κράτη; Πράγματι: στρατός

στους δρόμους, οι μουσουλμάνοι εργάτες δακτυλοδεικτούμενοι, η τέλεια
αφορμή για ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Πόσα έχουν να κερδίσουν το γαλλικό
κράτος χθες, το βελγικό σήμερα, το γερμανικό, το ελληνικό αύριο…
Ο αδόλφος χίτλερ, πριν την εισβολή
στην πολωνία το 1939, έντυσε τους
δικούς του στρατιώτες «πολωνούς»
και τους έβαλε να εισβάλλουν δήθεν

σε γερμανικό έδαφος,
ώστε να πείσει την κοινή
γνώμη. Οι αμερικάνοι το
1945, «για να λήξουν τον
πόλεμο» και να προετοιμαστούν για τον επόμενο
που ονομάστηκε ψυχρός,
σκοτώνουν 110.000 ανθρώπους σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με
τις ατομικές βόμβες. Οι ιταλοί, τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, βάζουν βόμβες
στο ψαχνό για να αναχαιτίσουν το ανερχόμενο κομμουνιστικό και αυτόνομο
κίνημα.
Σήμερα, τα δυτικά κράτη βομβαρδίζουν,
σκοτώνουν, λεηλατούν, και παίρνουν κι
άμα λάχει και νόμπελ ειρήνης γι΄αυτό.
Συγγνώμη, αλλά τέτοιους τύπους τους
έχουμε ικανούς για τα πάντα.

