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INTRODUCTION
Τούτο το έντυπο φτάνει στα χέρια σου με την πολιτική ευθύνη του antifa xalandri. Είμαστε 
αυτοί και αυτές που σου το δίναμε και πέρσι και θα σου το δίνουμε σίγουρα και του χρόνου. 
Είμαστε εμείς που  βάφουμε τους τοίχους κάτω από το σπίτι σου, κολλάμε αφίσες στους 
δρόμους της γειτονιάς σου και έχουμε πήξει κάθε πιθανό σημείο με αυτοκόλλητα. Και αυτό, 
γιατί ξέρουμε καλά ότι δεν αντέχουμε το πρήξιμο των καθηγητών όταν χτυπάει το κουδούνι 
για μάθημα. Δεν γουστάρουμε τις παρατηρήσεις του αφεντικού όταν δεν κάνουμε καλά την 
δουλειά μας ή αργούμε. Έχουμε κουραστεί με το τρέξιμο των μπάτσων στο τμήμα για να 
τσεκάρουν τα χαρτιά μας. Μπριζώνουμε με τα κοζαρίσματα των αντρών στο δρόμο και τις 
παρατηρήσεις για το ντύσιμο και την συμπεριφορά μας. Δεν θέλουμε ρατσιστές γείτονες και 
ναζιστικές μαλακίες στους τοίχους, ούτε ψηνόμαστε με τα πλάνα που επιφυλάσσουν μπάτσοι 
και στρατός για τα τομάρια μας. 

Αλλά ξέρουμε ακόμα καλύτερα ότι σε αυτή τη σκατίλα που μας  ετοιμάζει ο νέος ελληνικός 
φασισμός, ο μόνος τρόπος για να μην τρελαθούμε τελείως, είναι να βρούμε ο ένας τον άλλο 
και η μία την άλλη. Είναι να βρούμε τους τύπους και τις τύπισσες σε αυτές τις γειτονιές 
που ξέρουν ότι το μέλλον που τους περιμένει δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα αλλά δεν 
ψήνονται κιόλας να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια.



Γκλίτερ, βία, αλητεία

Η Princess Nokia είναι γυναίκα από το Bronx της 
Αμερικής και επιλέγει μέσα από τα κομμάτια που γράφει 
να τοποθετείται πολιτικά πάνω σε γυναικεία ζητήματα. 
Οι παραπάνω στίχοι είναι από ένα κομμάτι που λέγεται 
“Brujas” δηλαδή μάγισσες στα ισπανικά. Και κάπως έτσι 
έρχεται και συνδέει το κυνήγι μαγισσών -το οποίο ακόμη 
καλά κρατεί- με τη φεμινιστική αλληλεγγύη. 
Κυνήγι μαγισσών δηλαδή τι; Τόσα πολλά και διάφορα  που 
αν τα γράψουμε θα πιάσουν όλο το έντυπο. Περίεργα 
βλέμματα όταν αράζουμε σε πλατείες, διάφορα σχόλια στο 
δρόμο, μπορεί να τύχει να μας  πιάσουν και “ουπς! 
συγγνώμη καταλάθος” τον κώλο στο λεωφορείο, κριτική 

από κάθε μαλάκα για το αν είμαστε ήσυχες, αν μιλάμε 
πολύ, αν φοράμε κοντό, αν φοράμε φαρδιά, πως περπατάμε, 
πόσο make up φοράμε ή πόσο make up δεν φοράμε. Γενικά 
σε κάποιους μοιάζει απαραίτητο να μας παρατηρούν και 
να μας σχολιάζουν όπως και να 'μαστε, όπως κι αν είναι 
οι εαυτές μας θα υπάρχει ένα feedback, κάτι που πρέπει 
να αλλάξουμε και να διορθώσουμε.
Το κυνήγι μαγισσών θα συνεχίσει να υπάρχει όσο οι 
μαλάκες  πιστεύουν ότι η κοινωνία τους το επιτρέπει. 
Από την άλλη, σε κάθε μητρόπολη αυτού του κόσμου, 
είμαστε παντού, είμαστε πολλές, είμαστε περήφανες για 
τις εαυτές μας και ποιος ξέρει μπορεί να είμαστε και 
μάγισσες…!

“We is them ghetto witches. Speaking in tongue bitches. Fall on the 
floor. Got sage on the door. Talk shit, we can cast spells. Long 

weaves, long nails. Corn rows, pig tails. Baby fathers still in jail. 
Good witches, I fuck with. Bad bitches, we run shit.4 bitches, 4 
corners. North, East, West, South shit. Good witches, I fuck with. 
Hopped off of my broomstick. Witchcraft, bitch craft. Light magic, 

it's nothing.”
Princess Nokia - Brujas
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εναντίον τους η αστυνομία. Πίστευαν δηλαδή ότι με τον τρόπο αυτό βοηθούσαν την 
αστυνομία σε ένα σκοπό τεράστιας σημασίας. 
Για τη μαζική βλακεία που κυκλοφορεί στα μέσα αυτά πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή 
πιο αναλυτικά. Γιατί πρόκειται για βλακεία που καταλήγει ειδικά σε περιπτώσεις 
κρίσεων, όπως τα τρομοκρατικά χτυπήματα, να αναπαράγει αποκλειστικά τις κρατικές 
εκδοχές για το τι συμβαίνει, να ζητάει περισσότερη αστυνόμευση, να ξερνάει ρατσισμό 
εναντίον των μουσουλμάνων. Από ανθρώπους που πιστεύουν ότι τα facebook και τα Twitter 
τους τους προσφέρουν τέτοια παντοδυναμία, λες και οι μαλακίες που ανεβάζουν στα 
στάτους τους είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο.

“Help the police. 
Tweet a cat”

Η μεγάλη έμπνευση των χρηστών των social 
media μετά το καλοκαιρινό τρομοκρατικό 
χτύπημα στη Βαρκελώνη ήταν να tweetάρουν 
μαζικά φωτογραφίες από γάτες με στόχο, όπως 
υποστήριζαν, από τη μία να δείξουν την 
αλληλεγγύη τους στα θύματα, απ' την άλλη να 
μη διαδώσουν πληροφορίες οι οποίες μπορεί να 
φαινόντουσαν χρήσιμες στους τρομοκράτες εν 
μέσω του ανθρωποκυνηγητού που είχε εξαπολύσει 

Σχολεία-στρατόπεδα συγκέντρωσης 
(από φέτος και στο Χαλάνδρι...)

Αριστερά είναι μιά φωτογραφία απ’ τις ΗΠΑ την περίοδο που εφαρμόστηκαν νόμοι φυλετικού διαχωρισμου 
και οι μαύροι έπρεπε να πηγαίνουν σε διαχωρισμένα σχολεία απ’ τους λευκούς.
Η δεξιά φωτογραφία δείχνει ακριβώς το ίδιο πράγμα αλλά αυτή τη φορά στην Ελλάδα. Το κράτος 
ακολουθεί μιά φούλ ρατσιστική πολιτική και ίδρύει μια καινούργια εκπαιδευτική δομή, παράλληλη με 
το δημόσιο σχολείο, αλλά στην ουσία έξω από αυτό. Η διαφημιστική καμπάνια του ήταν αποκαλυπτική 
καθώς η εικόνα δείχνει τα παιδιά των μεταναστών να έρχονται όταν τα ελληνόπουλα φεύγουν και αυτή 
είναι η μοναδική στιγμή που βρίσκονται μαζί. Το πιο ωραίο είναι ότι μας παρουσιάζουν αυτόν τον 
διαχωρισμό σαν “εκπαίδευση για τα προσφυγόπουλα”
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Αντιφασιστική παρέμβαση στα 
Μελίσσια

Αντιφασιστική παρέμβαση με αφορμή την 
επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα 
έγινε στα Μελίσσια από καμιά 20αριά 
αντιφασίστες της περιοχής. Με σπρέι, 
τρικάκια και συνθήματα πέρασαν από τους 
κεντρικούς δρόμους της γειτονιάς και 
έκαναν αισθητή της παρουσία τους σε αυτούς 
που πρέπει. Στους φασίστες, δηλαδή, για να 
μην τους μπαίνουν περίεργες ιδέες και 
στους «δικούς μας» για να γουστάρουν. 
Τρέχανε κι οι μπάτσοι σα μαλάκες, αλλά δεν 
κατάφεραν και τίποτα. Πάντα τέτοια!
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Λίγο καιρό πριν το καλοκαίρι, σε συνεργασία με την Αυτόνομη Κερκίδα Χολαργού, διοργανώσαμε ένα antifa 
απόγευμα με μπάλα και μουσικές. Πέρα από τις ωραίες στιγμές διασκέδασης που περάσαμε αυτή η μέρα μας 
δίδαξε κάτι πολύ σημαντικό. Όσες προσπάθειες και να κάνουν οι ναζί να γράψουν καμία ακαταλαβίστικη 
βλακεία στους τοίχους, όσο οι αριστερές και δεξιές φυλλάδες του Χολαργού και να λένε ότι είμαστε ένα 
πρόβλημα για τη γειτονιά, όσο οι μικροαστοί μίζεροι γείτονες του Χολαργού και να μανουριάζουν για τις 
μουσικές και τις φωνές μας και όσο και οι μπάτσοι να τριγυρνάνε στους δρόμους και να μας ζαλίζουν με 
προσαγωγές και ψακτικές, η γειτονιά είναι antifa. Γιατί τα ζόρια και τα άγχη μας ένωσαν και μας 
πείσμωσαν να μην το βουλώσουμε, να παλέψουμε μαζί και να σταθούμε ο ένας δίπλα στην άλλη διεκδικώντας 
τους δρόμους και τις πλατείες μας, να παίξουμε μπαλίτσα με σκισμένα παπούτσια και λερωμένα ρούχα απ’ 
τό αλκοόλ χωρίς να μας νοιάζει ότι αύριο πρέπει πάλι να ταλαιπωρηθούμε στη δουλειά ή στο σχολειό, να 
φωνάξουμε τα συνθήματα μας χωρίς να μας νοιάζει ποιος ακούει και τέλος να δείξουμε σε όλους ότι αυτές 
οι γειτονιές μας ανήκουν .

Αφού το καλοκαίρι πέρασε και μαζί και οι μεγάλες ζέστες, ξαναγυρίσαμε στο Χολαργό και διοργανώσαμε μια 
πορεία στόμα με στόμα. Περάσαμε από τους δρόμους του Χολαργού αλλά και από την πιάτσα με τα κυριλέ 
μαγαζιά των μεσοαστών και πραγματικά απολαύσαμε τις φάτσες όλων αυτών που δεν πίστευαν στα μάτια τους 
ότι αυτοί οι «περιθωριακοί» τύποι και τύπισσες που αράζουν στις πλατείες μέχρι το πρωί μπορούν να 
κάνουν κάτι τέτοιο. Τι δηλαδή; Να οργανωθούν και να βγουν στο δρόμο. Ε, λοιπόν, αυτό κάνουμε και δεν 
πρόκειται να σταματήσουμε. Γιατί έτσι ξέρουμε να επιβιώνουμε μέσα στον λάκκο με τα σκατά που μας 
φτιάξατε και ξέρουμε καλά πώς να το κάνουμε. Για εμάς είναι ένας καθημερινός πόλεμος που δεν σταματά, 
στο σχολειό με τα φασιστάκια που πρέπει να μπουν στις τρύπες τους και να μην λένε βλακείες, στη 
δουλειά που το αφεντικό είναι ένας λιγδιάρης μεσοαστός και μας βάζει χέρι, στο διπλανό σπίτι που ο κυρ 
Θάνος λέει στους μπάτσους που αράζουμε και στους δρόμους από τους οποίους οι μπάτσοι και οι φασίστες 
προσπαθούν λυσσασμένα να μας διώξουν αλλά δεν τα καταφέρνουν.

 Όλοι εσείς που δεν μας γουστάρετε πρέπει να νιώθετε «πολύ ωραία» που βλέπετε παντού τα σπρέι μας, τις 
αφίσες μας, τα κείμενα μας, ακόμα και εμάς τους ίδιους/ίδιες. Εμείς πάντως το απολαμβάνουμε και δεν θα 
σταματήσουμε να είμαστε στο Χολαργό και να σας σπάμε τα νευρά. Είμαστε antifa και έτσι γουστάρουμε να’ 
ναι και η γειτονιά μας. Αυτή είναι η κουλτούρα μας και δεν θα αλλάξει.
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Στις 16 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε από την 
αυτόνομη ομάδα γυναικών μιγάδα, στο κέντρο της 
Αθήνας, φεμινιστική διαδήλωση με κεντρικό σύνθημα 
«ΟΙ ΒΙΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΑΝΤΡΕΣ ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ». Σκοπός της διαδήλωσης 
ήταν να αναδείξει το γεγονός ότι οι βιασμοί είναι 
ένα υπαρκτό ζήτημα και αποτελούν δομικό στοιχείο 
των σχέσεων επιβολής και εκμετάλλευσης σε βάρος 
των γυναικών στις καπιταλιστικές κοινωνίες από 
πάντα.

 Οι βιασμοί ωστόσο δεν είναι ούτε μεμονωμένα 
περιστατικά ούτε κάποια ατυχή συγκυρία που μπορεί 
να συμβεί και κάθε μια από μας το γνωρίζει πολύ 
καλά αυτό. Ο βιασμός δεν έχει σαν κίνητρο την 

σεξουαλική πείνα, ούτε συμβαίνει σε σκοτεινά 
σοκάκια ή ερημικά πάρκα από «ανώμαλους», 
«ψυχοπαθείς», χρήστες ή μετανάστες όπως 
παρουσιάζει η κρατική ρητορική και τα μίντια. Οι 
βιασμοί λαμβάνουν χώρα καθημερινά σε κάθε πεδίο 
της κοινωνικής ζωής που κάθε γυναίκα ζει και 
αναπαράγεται, όπως είναι οι χώροι εργασίας, το 
σπίτι, το σχολείο, εντός των φιλικών ή ερωτικών 
σχέσεων, από άντρες υπεράνω πάσης υποψίας. 
Συγγενείς, γκόμενους, αφεντικά, καθηγητές, 
γιατρούς, φίλους άντρες καθημερινούς, άντρες με 
την κατάλληλη εξουσία. Είναι όλοι αυτοί που 
θέλουν να επικυρώσουν αυτήν την εξουσία που έχουν 
πάνω στις γυναίκες, με σκοπό την πειθάρχηση και 
υποτίμησή τους και αυτοί που η ταξική τους θέση, 

τους εξασφαλίζει την συσκότιση του γεγονότος και 
την ατιμωρησία.
  
Εμείς λοιπόν σαν μέλη του antifa xalandri, 
συμμετείχαμε με την σειρά μας σε αυτήν την 
διαδήλωση, γιατί αναγνωρίζουμε ότι το ζήτημα των 
βιασμών, όπως και κάθε γυναικείο ζήτημα, είναι 
ταξικό. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι το καπιταλιστικό 
σύστημα στηρίζεται στους κοινωνικούς διαχωρισμούς 
με βάση το φύλο, την φυλή και την τάξη και άρα ο 
ρατσισμός και ο σεξισμός είναι αλληλένδετα. 
Επομένως δεν χάφτουμε ό,τι ρατσιστική μαλακία μας 
πλασάρουν για βιασμούς από μετανάστες  ή ψυχικά 
διαταραγμένους άντρες που γνωστοποιούνται με 
απαράμιλλο ζήλο από κράτος, μπάτσους και λοιπούς, 

σε ρόλο προστάτη των γυναικείων δικαιωμάτων. 
Ξέρουμε πως όταν ο βιαστής είναι κάποιος 
«ευυπόληπτος πολίτης», τότε όλοι τρέχουν να 
μαζέψουν τα σπασμένα, να συσκοτίσουν ή να 
υποτιμήσουν το γεγονός, στοχεύοντας με κάθε τρόπο 
την γυναίκα γιατί «τα θελε ο κώλος της», «τον 
προκάλεσε με την συμπεριφορά της», «ήταν ντυμένη 
προκλητικά».

Ξέρουμε καλά ποιοι είναι αυτοί που μας βιάζουν, 
μας εκμεταλλεύονται και μας υποτιμούν καθημερινά. 
Με κάθε ευκαιρία θα στεκόμαστε συλλογικά η μια 
δίπλα στην άλλη για να αναδείξουμε τους κοινούς 
μας εχθρούς. Δεν θέλουμε κανέναν προστάτη.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΕΣ,



 

Στις 16 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε από την 
αυτόνομη ομάδα γυναικών μιγάδα, στο κέντρο της 
Αθήνας, φεμινιστική διαδήλωση με κεντρικό σύνθημα 
«ΟΙ ΒΙΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 
ΑΝΤΡΕΣ ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ». Σκοπός της διαδήλωσης 
ήταν να αναδείξει το γεγονός ότι οι βιασμοί είναι 
ένα υπαρκτό ζήτημα και αποτελούν δομικό στοιχείο 
των σχέσεων επιβολής και εκμετάλλευσης σε βάρος 
των γυναικών στις καπιταλιστικές κοινωνίες από 
πάντα.

 Οι βιασμοί ωστόσο δεν είναι ούτε μεμονωμένα 
περιστατικά ούτε κάποια ατυχή συγκυρία που μπορεί 
να συμβεί και κάθε μια από μας το γνωρίζει πολύ 
καλά αυτό. Ο βιασμός δεν έχει σαν κίνητρο την 

σεξουαλική πείνα, ούτε συμβαίνει σε σκοτεινά 
σοκάκια ή ερημικά πάρκα από «ανώμαλους», 
«ψυχοπαθείς», χρήστες ή μετανάστες όπως 
παρουσιάζει η κρατική ρητορική και τα μίντια. Οι 
βιασμοί λαμβάνουν χώρα καθημερινά σε κάθε πεδίο 
της κοινωνικής ζωής που κάθε γυναίκα ζει και 
αναπαράγεται, όπως είναι οι χώροι εργασίας, το 
σπίτι, το σχολείο, εντός των φιλικών ή ερωτικών 
σχέσεων, από άντρες υπεράνω πάσης υποψίας. 
Συγγενείς, γκόμενους, αφεντικά, καθηγητές, 
γιατρούς, φίλους άντρες καθημερινούς, άντρες με 
την κατάλληλη εξουσία. Είναι όλοι αυτοί που 
θέλουν να επικυρώσουν αυτήν την εξουσία που έχουν 
πάνω στις γυναίκες, με σκοπό την πειθάρχηση και 
υποτίμησή τους και αυτοί που η ταξική τους θέση, 

τους εξασφαλίζει την συσκότιση του γεγονότος και 
την ατιμωρησία.
  
Εμείς λοιπόν σαν μέλη του antifa xalandri, 
συμμετείχαμε με την σειρά μας σε αυτήν την 
διαδήλωση, γιατί αναγνωρίζουμε ότι το ζήτημα των 
βιασμών, όπως και κάθε γυναικείο ζήτημα, είναι 
ταξικό. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι το καπιταλιστικό 
σύστημα στηρίζεται στους κοινωνικούς διαχωρισμούς 
με βάση το φύλο, την φυλή και την τάξη και άρα ο 
ρατσισμός και ο σεξισμός είναι αλληλένδετα. 
Επομένως δεν χάφτουμε ό,τι ρατσιστική μαλακία μας 
πλασάρουν για βιασμούς από μετανάστες  ή ψυχικά 
διαταραγμένους άντρες που γνωστοποιούνται με 
απαράμιλλο ζήλο από κράτος, μπάτσους και λοιπούς, 

σε ρόλο προστάτη των γυναικείων δικαιωμάτων. 
Ξέρουμε πως όταν ο βιαστής είναι κάποιος 
«ευυπόληπτος πολίτης», τότε όλοι τρέχουν να 
μαζέψουν τα σπασμένα, να συσκοτίσουν ή να 
υποτιμήσουν το γεγονός, στοχεύοντας με κάθε τρόπο 
την γυναίκα γιατί «τα θελε ο κώλος της», «τον 
προκάλεσε με την συμπεριφορά της», «ήταν ντυμένη 
προκλητικά».

Ξέρουμε καλά ποιοι είναι αυτοί που μας βιάζουν, 
μας εκμεταλλεύονται και μας υποτιμούν καθημερινά. 
Με κάθε ευκαιρία θα στεκόμαστε συλλογικά η μια 
δίπλα στην άλλη για να αναδείξουμε τους κοινούς 
μας εχθρούς. Δεν θέλουμε κανέναν προστάτη.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΕΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΦΑ!



Μα καλά...
είναι εντελώς μαλάκες;!
Φυσικά, η παραπάνω ερώτηση είναι ρητορική μιας 
και αναφερόμαστε στους φασίστες και 
συγκεκριμένα αυτούς του Χολαργού.
Μετά από ατέλειωτα μερόνυχτα να ψάχνουν για 
nazi symbols στο google search έπεσαν πάνω στην 
παρακάτω μαλακία και άρχισαν να την βάφουν 
στους τοίχους του Χολαργού μπας και αλλάξει 
καθόλου η τύχη τους στο θέμα «βάψιμο»:

Πόνεσαν τα μάτια μας κι εμάς, ψαχτήκαμε λίγο 
και ανακαλύψαμε ότι πρόκειται για ένα 
απαρχαιωμένο σύμβολο βαλκάνιων εθνικιστών! Ίσως 
σκέφτηκαν ότι παίζει να ψαρώσουμε...
Θέλουμε λοιπόν να συμβουλέψουμε τους μικρούς 
ναζί του Χολαργού, γιατί προφανώς είναι 
πιτσιρικάδες, ότι αφού έτσι κι αλλιώς «βάψιμο 
στους τοίχους» και «άκρα δεξιά» είναι έννοιες 
ασύμβατες, να αφήσουν τα σπρέι σ' αυτούς που τα 
κατέχουν (antifa λέγονται) και ας ψάξουν στο 
google search κάνα “Adolf Hitler documentary”, 

που σίγουρα πρόκειται για νυχτερινή συνήθεια 
πολύ περισσότερο ασφαλή για τους ίδιους! 
Αφού έτσι κι αλλιώς πάνω από καναδυό μέρες 
δε φτουράει φασιστικό σύνθημα στο Χολαργό...



Δύσκολοι καιροί για να πάρετε μόνοι σας 
σημαντικές αποφάσεις. Πόσο μάλλον αν το 
πατριωτικό σας αίσθημα είναι υψηλό. Για 
αυτό λοιπόν το έντυπό μας αποφάσισε να 
προσφέρει μερικές απλές συμβουλές στους 
ακροδεξιούς αναγνώστες του σύμφωνα με 
ιδιαίτερα αστρικά χαρακτηριστικά τους. 
Όσοι ξέρουν ανάγνωση ας τα μεταφέρουν και 
στους υπόλοιπους.

Ναζί με ωροσκόπο μπάτσο: Ο μήνας κρύβει εκπλήξεις 
στα επαγγελματικά, νέες δουλειές μετά από τηλεφώνημα 
του μπάτσου ξαδέρφου σας για ένα νέο μπαράκι που 
χρειάζεται «γνωριμίες» στην γειτονιά σας. Στις 
κοινωνικές σας σχέσεις μία δυσάρεστη συνάντηση θα 
στιγματίσει την εβδομάδα σας. Θα πάρετε ένα μάθημα 
ζωής να μην γράφετε αηδίες στους τοίχους γιατί δεν θα 
είναι πάντα ο ξάδερφος και οι φίλοι του εκεί για να 
σας ξελασπώνουν. Μια επίσκεψη στον οδοντίατρο ίσως 
είναι αναγκαία. Συμβουλή εβδομάδας, ένα μπάνιο στον 
Σαρωνικό θα σας βοηθούσε πολύ αυτή την περίοδο.

Πατριώτης με Ωροσκόπο λούμπεν: Δυστυχώς τα 
νεφελίμ δεν θα εμφανιστούν μπροστά σας ούτε αυτήν την 
εβδομάδα. Στα οικογενειακά, μια επίσκεψη από το σόι 
από τους Γαργαλιάνους θα σας χαροποιήσει ιδιαίτερα. 
Μην χάσετε την πίστη σας στον Αρτέμη Σώρρα αυτές τις 
δύσκολες ώρες, μην ξεχνάτε πως η πατρίδα σας 
χρειάζεται. Ίσως οι κουμμουνιστές σας πάρουν το σπίτι, 
αλλά μην απογοητευτείτε, τουλάχιστον δεν θα βλέπετε 
καθημερινά αυτά τα ανθελληνικά συνθήματα στην μάντρα 
σας, είναι και αυτό κάτι. Συμβουλή εβδομάδας, 
πηγαίνετε σε κηδείες αγνώστων για τσάμπα καφέ.

Γυμναστηριακός με ωροσκόπο C4H9N3O2 
(κρεατίνη): Γιατί διαβάζετε αηδίες και αφήσατε το 
peck deck;

 
Αν το αστρολογικό team του εντύπου μας έχει έμπνευση 
ίσως συμβουλέψουμε και άλλους πατριώτες φίλους μας στο 
επόμενο τεύχος...

ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΖΩΔΙΑ
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