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ΔΕΝ ΠΕΙΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ πια ΟΙ ΤΣΟΛΙΑΔΕΣ ΣΑΣ

σας ΒΡΙΖΟΥΝΕ στις γλώσσσες που τους ΜΑΘΑΝΕ ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ σας



Συχνά ανταλλάζουμε βλέμματα ή κουβέντες στις ίδιες γειτονιές... Κυψέλη, 
Πατήσια και πέριξ. Στα παγκάκια, στους δρόμους, στους συρμούς και 
τα λεωφορεία. Στους τοίχους! Μεγαλωμένοι ή περαστικοί από εδώ, 
με τις σχέσεις μας και τις μοναξιές μας εδώ, τους φίλους μας και τους 
εχθρούς μας εδώ. Αυτό που μας αναγκάζει πρωί-πρωί να μοιράζουμε 
αυτό το έντυπο είναι ότι μας έκατσε μια εποχή με περισσότερα ζόρια από 
κάθε προηγούμενη. Μια εποχή ανασύνταξης του ντόπιου φασισμού, του 
οποίου ο αφρός μόνο είναι οι νεοναζί. Και ξέρουμε καλά πως οι φασίστες 
κάθε είδους δεν αντιμετωπίζονται μέσα από οθόνες και πληκτρολόγια. 

Το υποκείμενο που σας μοιράζει αυτό το έντυπο; Γυναίκες και άντρες, στρέιτ 
και ανώμαλοι, μετανάστ(ρι)ες και μη – περήφανοι και περήφανες για όλα τα 
παραπάνω και με αντιφασιστική συνείδηση! Έχουμε επιλέξει να πάρουμε 
συλλογική θέση απέναντι στον ντόπιο φασισμό από ανάγκη. Γιατί γνωρίζουμε 
τόσο το φόβο και τη μοναξιά των ατομικών λύσεων όσο και τη σιγουριά και 
τη δύναμη της συλλογικής οργάνωσης. Θα βρείτε εδώ μέσα διάφορα που 
ελπίζουμε να κάνουν κάθε ρατσιστή, ομοφοβικό και σεξιστή να νιώθει άβολα 
και κάθε αντιφασίστα, κάθε μετανάστρια, κάθε έναν και κάθε μία που νιώθει 
‘ξένη’ μέσα σε ασφυκτικά περιβάλλοντα να αναθαρρεί. Θα βρείτε εδώ μέσα 
διάφορα, τα οποία συζητάμε σε μικρές συνελεύσεις, τα χρηματοδοτούμε από 
την τσέπη μας και τα μοιραζόμαστε με άλλους. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ούτε 
έχουμε ούτε θέλουμε να έχουμε σχέση με οποιοδήποτε κόμμα, ΜΚΟ, ΜΜΕ ή 
άλλου είδους κρατικές καβάτζες. Και ότι δεν ελπίζουμε παρά στις δυνάμεις τις 
δικές μας, των φίλων μας και των συντρόφων μας. Αυτά για αρχή. 

Ο στίχος στο εξώφυλλο είναι του Πινόκιο, η φωτό της Έφης.

για επικοινωνία, στείλτε μας στο antifabeat26@riseup.net
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ζητήστε μας το 2ο τεύχος του 
antifa negative “Greek History X: ο 
ρατσισμός, οι εμπειρίες, η 2η γενιά 

μεταναστών κι η συκοφάντησή της”.
antifabeat26@riseup.net
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Όλες κι όλοι έχουμε νιώσει να 
βαριόμαστε στις στάσεις των λεωφορείων 
περιμένοντας. Ακόμα πιο ανυπόφορη 
την κάνουν αυτή τη βαρεμάρα οι ηλίθιες 
διαφημίσεις που κοσμούν συνήθως τις 
στάσεις. Σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι μικρό 
για αυτό. Σκεφτήκαμε πως να πειράξουμε 
αυτές τις διαφημίσεις για να βγάζουν 
ένα νόημα πιο φιλικό. Κόψαμε χαρτί, 
γράψαμε αυτά που θέλαμε, τα κολλήσαμε 
με γλουτολίνη πάνω στις στάσεις, τα 
φωτογραφίσαμε και τα τυπώσαμε ως καρτ 
ποστάλ. Για να δείξουμε πως υπάρχουν 
ακόμα περιθώρια δημιουργικής και 
ανατρπετικής παρέμβασης στην πόλη. Για 
να κάνουμε φίλες και φίλους να χαρούν. 
Για να θυμίσουμε σε φίλους και μη πως...

αυτή η πόλη ανήκει και σε εμάς!



Στις 25 του περασμένου Νοέμβρη ένας φασίστας στην Κέρκυρα σκότωσε τον 63χρονο Αλβανό 
εργάτη, Πετρίτ Ζίφλε. Άλλος ένας μετανάστης πέφτει νεκρός από χέρι έλληνα φασίστα. Ωστόσο, 
κανείς σχεδόν δεν συζητά πια για τους δολοφονημένους μετανάστες από τον ελληνικό όχλο και 
την αστυνομία. Τα ονόματα αυτών των μεταναστών επιβάλλεται να ξεχαστούν. Μόνο από όσα 
υπολογίζει επίσημα η αστυνομία 1.000 μετανάστες νεκροί δεν έχουν ταυτοποιηθεί από το 1996 
μέχρι το 2016. Πολύ περισσότεροι έχουν δολοφονηθεί ή πνιγεί στα θαλάσσια σύνορα της χώρας 
μέχρι σήμερα. Περίπου 150 μετανάστες – οι περισσότεροι Αλβανοί – έχουν δολοφονηθεί από το 
1996 έως το 2010 από αστυνομικούς, φασίστες ή απλούς ρατσιστές της διπλανής πόρτας. 

Το μεσημέρι της 14ης Δεκεμβρίου 2018 το antifa negative μαζί με συντρόφισσες και 
συντρόφους από αντιφασιστικές και φεμινιστικές ομάδες έκανε μια μικρή παρέμβαση στην 
Πλατεία Κάνιγγος για τη δολοφονία του Πετρίτ Ζίφλε που συνέβη δεκαπέντε μέρες πριν στην 
Κέρκυρα. Μοιράστηκε ένα κείμενο στα ελληνικά και τα αλβανικά και κρεμάστηκε ένα πανό στο 
Πολυτεχνείο της Πατησίων.
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Σε μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 10 πόσο σκατά είναι 
η ελληνική δημοσιογραφία; Ο John-Paul Abuateck πέθανε στα 24 του• την όγδοη νύχτα του 
Γενάρη• στην Μόρια• από το κρύο. Δεν έχουμε καμία διάθεση να μιλήσουμε για ανθρωπισμό 
και δικαιώματα και διεθνείς συνθήκες ή να σας μελαγχολήσουμε. Όχι. Έτσι κι αλλιώς, δεν θα 
είχε και νόημα διότι είναι απλά ο τελευταίος μιας μεγάλης σειράς θυμάτων. Απλά θέλουμε να 
το μοιραστούμε μαζί σας μόνο και μόνο επειδή ήταν τόσο διαολεμένα δύσκολο ακόμα και να 
βρούμε στο google το όνομά του. Γιατί τα MME έτυχε να κατακλύζονται από ειδήσεις για τον 
θάνατο του Θέμου Αναστασιάδη, υποστηρικτή της Χρυσής Αυγής, και πριν από αυτό τα ίδια 
MME θρηνούσαν για τον εθνικιστή Κατσίφα. Δεν υπάρχει τίποτα καινούριο σε όλα αυτά: Ένας 
μετανάστης πέθανε σε απάνθρωπες συνθήκες εγκλεισμού την ώρα που η ελληνική κοινωνία 
παρακολουθούσε επικήδειους για φασίστες στο δελτίο των οκτώ. Απλά έτσι: Μόνο και μόνο 
για να χυθεί λίγο μελάνι για το όνομα του John-Paul Abuateck πριν ξεχαστεί για πάντα.

Βόμβα. Tον περασμένο Δεκέμβρη μπήκε μια βόμβα σε ένα κρεοπωλείο 
της Κυψέλης. Αυτοί που την έβαλαν, πήραν στο λαιμό τους και έναν Αλβανό 
μετανάστη που έτυχε να περνάει από το σημείο εκείνη την ώρα και ο οποίος 
χαροπαλεύει. Σε μια ανακοίνωση που βγήκε μετά, κάποιοι ανέλαβαν την ευθύνη 
για τη βόμβα λέγοντας πως εντάξει, ‘ο πόλεμος έχει και παράπλευρες απώλειες’. 
Εμείς πάλι τόσα χρόνια εδώ στα μέρη μας ένα πράγμα έχουμε μάθει καλά: ότι οι 
Αλβανοί μετανάστες είναι παράπλευρες απώλειες μόνο για έλληνες φασίστες.

οι ζωές των μεταναστών; μετράνε κι αυτές!

fuck racism!



Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ, 
ΔΗΛΑΔΗ ΤΡΕΙΣ, ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ: 
Μακεδονία δηλαδή είναι το όνομα μιας γεωγραφικής 
περιοχής που μέσα από πολέμους μεταξύ αντιπάλων 
εθνικισμών, κυρίως του βουλγάρικου και του ελληνικού, 
έσπασε σε τρία-τέσσερα κομμάτια (βλ. και τον αρκούδο 
παραδίπλα). Τα του βουλγάρικου εθνικισμού δεν είναι δική 
μας αρμοδιότητα, οπότε στα παρακάτω θα δείτε την άποψη 
μας για τον ελληνικό εθνικισμό.

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ για Το ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ’
(ΑΛΛΑ ΦΟΒΟΣΑΣΤΑΝ να ΡΩΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΑΣ)

ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ; 

Ναι! Πέρα από τα βουλγάρικα και τα ελληνικά, στη Μακεδονία 
(τόσο το κράτος όσο και σε ελληνικές πόλεις και χωριά) 
ακόμα μιλιέται η σλαβομακεδόνικη γλώσσα, τα λεγόμενα 
‘ντόπικα’ ή ‘μακεντόντσι’! Τόσο ο βουλγάρικος όσο και ο 
ελληνικός εθνικισμός προσπαθούνε ακόμα να μας πείσουν 
ότι αυτή η γλώσσα είναι απλά διάλεκτος της βουλγάρικης 
γλώσσας γιατί δεν θέλουν να την αναγνωρίσουν ως 
ξεχωριστή γλώσσα – και άρα αυτούς που την μιλάνε ως 
ξεχωριστή εθνότητα! Στη φωτό δίπλα το σλαβομακεδόνικο 
λεξικό που είχε τυπώσει το ελληνικό κράτος το 1925.

1.

2.
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ; 
Ναι! Παρόλο που το ελληνικό κράτος προσπάθησε να 
την ξεπαστρέψει με παπάδες και χωροφύλακες και 
στρατό και δασκάλους σε όλη τη διάρκεια του 20ου 
αιώνα – πραγματοποιώντας εθνοκάθαρση εναντίον της 
την περίοδο του εμφυλίου 1946-1949 – η μακεδονική 
μειονότητα ακόμα αριθμεί κάποιες δεκάδες χιλιάδες 
άτομα σε πόλεις και χωριά του ελληνικού κομματιού 
της Μακεδονίας! Αυτή η μειονότητα πλέον είτε είναι 
πλήρως αφομοιωμένη είτε έχει λουφάξει από τον φόβο 
της ελληνικής κρατικής καταστολής! 

ΤΙ είναι Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ των ΠΡΕΣΠΩΝ; 
Με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τη 
δημιουργία της χώρας που όλος ο κόσμος στη Γη 
αποκαλεί Μακεδονία (πλην των ελλήνων που την 
αποκαλούν με την ονομασία της πρωτεύουσάς της, 
δηλαδή ‘Σκόπια’), το ελληνικό κράτος αρχίζει να 
ασκεί ένα είδος bullying εφαρμόζοντας εναντίον της 
οικονομικό και θεσμικό αποκλεισμό στους διεθνείς 
οργανισμούς. Σε όλα αυτά τα 27 χρόνια από τη 
δημιουργία της Μακεδονίας, το ελληνικό κράτος 
προβληματίζεται για το αν το μικρό αυτό κράτος 
πρέπει να υποταχθεί στους έλληνες με banks ή με 
tanks. Το γιγαντιαίο drag show με ασπίδες, ακόντια, 
ράσα και περικεφαλαίες που σύχναζε Σύνταγμα και 
Λευκό Πύργο τον τελευταίο χρόνο εκπροσωπούσε 
προφανώς τη μερίδα εκείνη που της αρέσουνε τα 
τανκς. Ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό της ελληνικής 
κοινωνίας που στηρίζει την κυβέρνηση προτιμά οι 
Μακεδόνες γείτονες να κάνουν κωλοτούμπες, να 
αλλάξουν το Σύνταγμά τους και τους νόμους τους 

3.

4.

και φυσικά το όνομά τους (σε ‘Βόρεια Μακεδονία’, κάτι που 
θεωρείται οκ). Εξάλλου, οι ελληνικές επιχειρήσεις ήδη ελέγχουν 
μεγάλο μέρος της οικονομίας του μακεδονικού κράτους. Και 
κανείς φυσικά δεν μιλάει για μακεδονική μειονότητα. Αυτές 
είναι εξάλλου και οι σιωπηρές συμφωνίες όλων των ελλήνων 
(ιμπεριαλιστών των Βαλκανίων) ανεξαρτήτως πολιτικής 
τοποθέτησης και ενδυματολογικών προτιμήσεων. 



ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; 
Ω, ναι! Το ‘δαμε κι αυτό. Γιοι μπάτσων και φασιστών, plus κάτι 
τούβλα με φανατισμό - aka εθνικιστές - σε διάφορα μέρη της 
χώρας είχαν τη φαεινή ιδέα να κάνουν κατάληψη …για τη 
Μακεδονία. Ο θόρυβος που προκλήθηκε στα μίντια μάλλον ήταν 
μεγαλύτερος από τον πραγματικό αντίκτυπο των καταλήψεων 
μιας και δεν έφτασαν ούτε το 5% των συνολικών σχολείων της 
χώρας. Η πλειοψηφία των μαθητών και μαθητριών σε όλη τη χώρα 
συνέχισαν να ασχολούνται με όσα ασχολούνταν. Και ό,τι κι αν ήταν 
αυτά, ήταν σίγουρα σημαντικότερα από τις πατριωτικές μαλακίες. 
Καθόλου αμελητέο δεν ήταν εξάλλου ότι μαθητές από όλη τη χώρα 
κινήθηκαν κόντρα στις καταλήψεις με antifa λόγο και στραβές 
ματιές στους καταληψίες φίλους των νεοναζί...

ΜΗΝ ΠΑΡΑΧΑΡΑΣΣΕΤΕ… 
Αναμφίβολα το σουξέ που προέκυψε από τα συλλαλητήρια και 
η ταχύτητα με την οποία διαδόθηκε δείχνει κάτι. Ότι το ελληνικό 
πατριωτικό κιτς και η αντίστοιχη συνθηματολογία είναι πάντα 
καλές αφορμές για γέλιο, ειδικά όταν η ψυχεδέλεια της εικόνας 
συνδυάζεται και με ένα καλό psychedelic ρυθμό.

BONUS TRACK! (1) 

BONUS TRACK! (2) 
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Συνήθως πρόκειται για το αίμα

την ιθαγένεια, την καταγωγή. Πολλές φορές αφορά την σεξουαλικότητα και το φύλο. 
Ανάμεσα, ωστόσο, στους λόγους αποκλεισμού των συμμαθητών και των συμμαθητριών 
μας φαίνεται να είναι της μόδας πλέον και η διεκδίκηση της αρτιμέλειας. Ανατομική και 
ψυχολογική. Όχι πως η καταδίκη του διεστραμμένου, του μη πλήρους, του ανώμαλου 
είναι κάτι καινούριο, όχι. Απλα, τελευταία κάποιοι ανάμεσά σας λαμβάνουν δραστικότερα 
μέτρα, έτσι δεν είναι; Περήφανοι, λοιπόν, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου 
καλαμαριάς (προφανώς χωρίς καμία απολύτως στήριξη και κατά γράμμα υπαγόρευση 
ακόμα και του κειμένου από τους γονείς τους {sic}) οργάνωσαν κατάληψη με αίτημα 
την απομάκρυνση του 12χρονου συμμαθητή τους «για φθορές, σωματική βία ακόμα 
και παρενόχληση που αγγίζει τα όρια της σεξουαλικής». Το δεκαπενταμελές μάλιστα 
δεν δίστασε ακόμη και να καλέσει την αστυνομία! Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με τον 
αποκλεισμό του από το σχολείο, ούτε το ρουφιανιλίκι στους μπάτσους, ούτε καν με 
την περιθωριοποίησή του. Μόνο μια παρατήρηση μεθοδολογική: Από μόνο της μια 
κατάληψη δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Τίποτα. Πρόκειται απλά για ένα άδειο διοκητικό 
κτίριο με διοικητικούς υπαλλήλους (δάσκαλοι) και πολίτες (μαθητές) σε υποχρεωτική 
άδεια-αποχή και κάποιες ελάχιστες δομές οργάνωσης (πχ περιφρούρηση) οι οποίες 
είναι μεν χρήσιμες σε κάποιες περιπτώσεις, μα αποδεικνύονται επικίνδυνες σε άλλες. 
Μια κατάληψη, δηλαδή, χρησιμοποιείται για σκοπούς απελευθερωτικούς, όσο εύκολα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το αντίθετο: για τον έλεγχο και την κανονικοποίηση, 
για την διεκδίκηση ενός χώρου ρατσισμού. Στην πραγματικότητα ένας από τους σκοπούς 
(αν όχι ο βασικότερος) μιας κατάληψης είναι να βρεθεί ξανά ο χαμένος χώρος και χρόνος 
μας, η επικοινωνία με άλλες κι άλλους, να κάνουμε δικό μας το διάστημα μεταξύ των 
διαλειμμάτων. Σε μια κατάληψη φανταζόμαστε ένα σχολείο χωρίς αυθεντία, αξιολόγηση, 
σωφρονισμό. Χωρίς ρατσιστές, φασίστες, σεξιστές, τοξικοφοβικούς και αντισημίτες. 
Διαφορετικά, ένα κατειλημμένο κτίριο είναι ακριβώς αυτό: Άδειο



Το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι είναι μικρόκοσμο της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα σε 
ένα εορταστικό κλίμα μαζεύονται οι συγγενείς ανταλλάσσοντας πιάτα και απόψεις που σφύζουν 
ρατσισμό, ομοφοβία και περίσσια εθνική υπερηφάνεια. Οι μανάδες, ασταμάτητες μηχανές παροχής 
φροντίδας και οικογενειακής συνοχής, κομπάζουν για  τα καμάρια  τους, που είναι καλά  σε  όλα. 
Τις επιδόσεις στη σχολή,  τις βλέψεις για μεταπτυχιακά, Καθωσπρέπει, άξιες να παρουσιαστούν 
στην κοινωνία. Δηλαδή τίποτα άλλο από τους  ευσεβείς πόθους τους. Δε θα μπορούσαν να 
λείπουν οι ακατάσχετες αδιάκριτες ερωτήσεις και η επιμονή τους  προς ανταπόκριση από τις 
θείες, όχι για κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που τρέφουν, αλλά χάριν κουτσομπολιού, ως μοναδικό 
κοινό τόπο συζήτησης – κλάσικ ελληνίλα. Τα πικρόχολα σχόλια για την εμφάνιση μας, ακόμα και 
αν δεν ρωτήσαμε γι αυτήν την αξιολόγηση, θα υποστούμε την ίδια βαρετή επανάληψη. Ηλίθιες 
ατάκες του στυλ η τάδε, συμμαθήτρια  παντρεύτηκε με τον δείνα και περιμένουν το δεύτερο 
κουτσούβελο, υπογραμμίζοντας την σειρά μου και τη φυσική συνέχεια  του φύλου μου, να στήσει 
με τη σειρά του ένα επιπλέον ελληνικό νοικοκυριό.

Όλες-οι ανεξαρτήτως, προσανατολίζονται να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια, 
εκπληρώνοντας το εθνικό τους χρέος και προωθώντας την ουσία της ετεροφυλοφιλίας, της 
ιδιοκτησίας και του ατομισμού για  τα τέκνα της. Οι άντρες μιλάνε για ‘πολιτικά’ με ερεθίσματα από 
την τιβι, τις δεξιές φυλλάδες, και για την διασκέδαση τους κάτι τύπους σαν τον Θέμο που ευτυχώς 
ψόφησε! Είτε θα αραδιάζουν την αγανάκτηση τους για την αυθάδεια των μεταναστ(ρι)ών απέναντι 
στην ελληνική «φιλοξενία», ή θα πλέκουν συνωμοσιολογίες  περί εβραϊκών ή γκέι λόμπι, πίσω 
από τα ΜΜΕ και άλλα τέτοια. Δε λείπει η κινδυνολογία εισβολής  της Τουρκίας στο νησί και πώς θα 
καταλάβουν τις τριγύρω βραχονησίδες. Το ενδεχόμενο εμπλοκής  πολέμου φέρνει στο προσκήνιο 
μια έπαρση σίγουρης νίκης απέναντι στην τουρκία. Οι έλληνες νιώθουν ξεχωριστοί, ανώτεροι, 
αφάνταστα τυχεροί και επικυρωμένοι από την εθνικότητα  τους. Την ελληνίλα τους  που ζουν και 
εξασκούν καθημερινά, κουβαλάνε παντού μαζί τους  και επιδεικνύουν με κάθε ευκαιρία .

Εγώ απέναντι τους βλέπω έναν εχθρό και τους μισώ απόλυτα. Μια συνταγή επιτυχίας για  μια 
βαρετή ζωή τσεκαρισμένη στα πρόσωπα όλων τους. Μια δυσφορία  που μου προκαλεί το έθνος  
τους, απέχθεια  για το φιλότιμο και την μπέσα  τους  σαν  ενοποιητικό στοιχείο τους. Ανυπομονώ 
για το πότε δε θα με νοιάζει πόσο νορμάλ φάνηκα στις συρράξεις τους ή πόσες φορές στάθηκα 
σιωπηλή στα στρέιτ όνειρα και τους γάμους ή ανέχτηκα τα επιδοκιμαστικά  βλέμματα. Στεκόμαστε 
προδότριες στις ελπίδες τους για συμμόρφωση. Δεν αναπαράγουμε άλλους έλληνες, αποβάλλουμε 
αυτούς που έχουμε μέσα μας. Η ελληνική επαρχία ,τα εθνίκια της, ο καθωσπρεπισμος, τα  
κουτοπόνηρα γελάκια, εξασφαλίζουν μια μοναδική εμπειρία δυσφορίας σε κάθε επίσκεψη της.

οικογενειακές δυστυχίας.στιγμές



antifa beat # 10

10

δυστυχίας.



Που’στε ρε χαμένα, μας λέει. Πάντα έτσι μας έλεγε, χαμένα. 
Τι κάντε αυτού; Κάτσε, μπαρμπα-Κώτσο, να σε κεράσω, 
του λέω, που πήρα τον πρώτο μιστό. Άι να κάτσω τότες, 
μου λέει. Κάθεται, τσουγκρίζουμε και μια κείνο, πόσο είναι 
ο μιστός, μια τ’ άλλο, έχεις βρει καμιά καλή νύφ’, ρε χαμένο, 
ξαναφέρνει την κουβέντα στον πόλεμο. Και να, μας λέει, 
κοιμόμασταν μια φορά έξω από ‘να χωριό πάλι κοντά στη 
Σμύρνη. Μέναν Τούρκοι εκεί. Πρωί, αχάραγα, μας ξυπνάει 
ο χότζας, ιμπί-αλά-μπιμπί. Λέω, ντάξ’, θα σταματήσει. 
Αλλά δώσ’ του ο πούστης κι όλο και δυνάμωνε. Ιμπί-αλά-
μπιμπί και ιμπί=αλά-μπιμπί. Έτσι είσαι; λέω. Όπως ήμουν 
ξαπλωτός, γυρνάω, πιάνω το όπλο και μπαμ του ρίχνω μία. 
Και τον βλέπεις, Γιωργάκη, παρ’ τον κάτω σαν πουλάκι. Έτσι 
ε, δίχως να σηκωθώ καθόλου, καλά, ήμουνα σκοπευτής 
από τους πρώτους.

Τον ρώτησα τότες. Του λέω έτσι να τον πειράξω, μπαρμπα- 
Κώτσο, όλο γι’ αυτά μιλάς. Τόσο πολύ σου λείπουνε; Τόσο 
τα λαχταράς; Έσκυψε και μου λέει: Πιο κι από γυναίκα. 

* απόσπασμα από το βιβλίο Γκιακ, του Δημοσθένη Παπαμάρκου.


