
Αληθινό μέηλ που έστειλε η Domino’s Pizzaστους εργαζόμενούς της στο τηλεφωνικό κέντρο
Καλησπέρα σας,
Η φωτογραφία αυτή ανέβηκε στο twitter από account με περίπου2,000 followers. Προς το παρόν το σχόλιο είναι για τους πελάτες πουπαραγγέλνουν αλλά δεν θα αργήσει να γυρίσει και σε εμάς. Σε αυτήτην περίπτωση απαντάμε πως όταν έφυγε η παραγγελία η κατά-σταση ήταν καλή ενώ μετά σταματήσαμε να δεχόμαστε παραγγελίες.Ευχαριστώ πολύ

Christos Athanasoulis
Digital Marketing Consultant

Τόσα πτυχία, τόσο brain drain, τόσο marketing consulting, τόσηκαινοτόμα επιχειρηματικότητα και το καλύτερο που μπορείς νασκεφτείς, ρε Χρήστο, είναι η γραμμή «όχι, δεν είναι αυτό που νο-μίζεις»; Απογοήτευση. Άσε που υπερεκτίμησες κι εσύ τη «δυ-σκολία εξήγησης στην κοινή γνώμη». Απ’ ό,τι φάνηκε, προσπά-θησες να βρεις λύση σε ένα πρόβλημα που δεν εμφανίστηκεποτέ. H κατάσταση ποτέ δε «γύρισε σ’ εσάς».
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03/04 Γκρίνια πολλή πέφτει για την αχαριστία ορισμένων
απέναντι στα ηλεκτροκίνητα πατίνια. Στη Θεσσαλονίκη, τα
πατίνια βρίσκονται πεταμένα στον Θερμαϊκό ή παρατημένα
με ξηλωμένο το gps σε σκοτεινά στενά ή κάδους σκουπιδιών.
Προτού όμως οι Αρχές ρίξουν το φταίξιμο σε παραβατικούς
νεολαίους, καλό θα ήταν να στρέψουν τις υποψίες τους στους
ταξιτζήδες που επίσης γκρινιάζουν ότι για  τα πατίνια δεν
υπάρχει νομοθεσία και «δεν τηρείται ο κώδικας οδικής κυ-
κλοφορίας». 

09/04 «Ηellas to the Moon» λέγεται η αποστολή ελληνικού
ρομποτικού οχήματος εξερεύνησης της Σελήνης, που θα λάβει
χώρα το 2022. Απευθύνουμε κι εμείς σοβαρότατο αίτημα στον
υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής που εμπλέκεται στο εγχείρημα:
Κύριε Παππά, η πιθανότητα να στείλετε εκεί και τα ηλεκτρικά
πατίνια παίζει;

13/04Ο τύπος «με το κίτρινο μπλουζάκι» που ήταν παρών στη
δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, αναζητούνταν για κατά-
θεση και τελικά ευρέθη μετά από μήνες, ρίχνει επιπλέον φως
στο είδος των «περαστικών που κοιτούσαν απαθείς» τη δολο-
φονία. Στην κατάθεσή του, το κίτρινο μπλουζάκι επιχείρησε να
αθωώσει απολύτως τους μπάτσους, φυσικά λόγω σύγκλισης
απόψεων και συμφερόντων και όχι από φόβο να εκτεθεί στα
σώματα ασφαλείας. Παράλληλα, άλλος μάρτυρας κατέθεσε για
το κίτρινο μπλουζάκι ότι: «Δήλωνε πλαστή διεύθυνση, κυκλο-
φορούσε με ένα Lexus, ασχολείτο επαγγελματικά με επιχεί-
ρηση αυτοκινήτων και κυκλοφορούσε με μπράβο». Οπότε
μέχρι στιγμής ο κύκλος των δραστών και περαστικών περι-
λαμβάνει τους εξής: μπάτσους του Α. Τ. Ομόνοιας, κοσμημα-
τοπώλη – ενεχυροδανειστή, κτηματομεσίτη, μυστηριώδη
επιχειρηματία με μπράβο. Άμα συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό
οι έρευνες, σε κανά χρόνο θα καλέσουν και τον μπράβο. 

Ο ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Τον Μάρτιο, ακριβώς με το που άρχισε να φτιάχνει ο καιρός, λίγα μέλη της συνέ-
λευσης autonome antifa είχαμε την τύχη να ταξιδέψουμε στην Κρήτη για τις ανάγ-
κες της εκδήλωσης «Ο Εθνικοσοσιαλισμός και οι Εχθροί του». Επισκεφτήκαμε το
Ηράκλειο και τα Χανιά. Οι εμπειρίες που αποκομίσαμε ήταν πολύτιμες.

Από τη μία ανακαλύψαμε το μεγαλείο της εθνικής ενότητας: Ένα νησί που είναι πιο
κοντά στη Λιβύη διέθετε άφθονους βλαμμένους που δεν μπορούσαν να ανεχτούν
την «προδοσία της Μακεδονίας». Από την άλλη ανακαλύψαμε και το μεγαλείο της
ταξικής κοινωνίας. Οι βλαμμένοι είχαν κι εκεί τους εχθρούς τους.

Είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε τις κινήσεις που έγιναν στα Χανιά ενάντια στις
φασιστικές καταλήψεις. Επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά το γεγονός ότι οι φασί-
στες έχουν τη θαυμαστή ιδιότητα να φτιάχνουν από μόνοι τους τους εχθρούς τους.
Σε ένα σχολείο λίγο έξω από τα Χανιά, σε ένα προάστιο παραδοσιακά στραμμένο
στην ακροδεξιά, μάθαμε ότι υπήρχαν μαθητές οι οποίοι πριν τις καταλήψεις για τη
Μακεδονία επισκέφτηκαν την κατάληψη Rosa Nera και ζήτησαν υποστήριξη. Το λάιβ
που διοργανώθηκε εντός του σχολείου έδωσε κουράγιο στους αντιφασίστες μαθη-
τές, οι οποίοι ανακάλυψαν ότι δεν είναι μόνοι.

Αντίστοιχα, στο Ηράκλειο, από τη μία μάθαμε ότι έγιναν δυσανάλογα πολλές φα-
σιστικές καταλήψεις σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη (βέβαια και αυτές έγιναν με
τους τρόπους που είδαμε στα σχολεία της Αθήνας, δηλαδή είχαν λίγο μπάτσους, λίγο
δήμο, λίγο διευθύντρια), αλλά από την άλλη είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε για δύο
παρέες αντιφά μαθητών που έχουν φτιαχτεί σε δύο από τις γειτονιές της πόλης. Αυτές
οι παρέες χρησιμοποιούν δική τους υπογραφή και κρατάνε τους τοίχους καθαρούς
από φασιστικές μαλακίες, βάφουν τα δικά τους συνθήματα και τσακώνονται με τους
φασίστες συμμαθητές τους.

Με λίγα λόγια, αυτό που είδαμε στην Κρήτη είναι ότι ακόμα και στο νοτιότερο άκρο
της χώρας, τα σχολεία είναι ένα πολωμένο πεδίο, όπου πάντα θα εμφανίζονται μα-
θητές «δικοί μας» και «κακοί». Ευχαριστούμε τις καταλήψεις της Ρόζα Νέρα και του
Ευαγγελισμού για τη φιλοξενία των εκδηλώσεων και για τη χρήσιμη συζήτηση. 

Οι σύντροφοι από την ομάδα Bellum Urbi, μαζί με αντιφά μαθητές από τον Αϊ Γιάννη
και τις νότιες γειτονιές του Ηρακλείου κρατούν την πόλη τους όμορφη. Βίβες αλάνια. 

μήπως είναι λίγο φασίστες;
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