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Υπάρχει ο μηντιακός χρόνος. Ο χρόνος που δίνουν τα μήντια σε κάθε ένα από τα ζητήματα 
που «τρέχουν» προκαλώντας συναισθήματα μέσω του θεάματος, σημαδεύοντας στιγμές στη μνήμη 
του πλήθους, που παρουσιάζονται ως μικρές, κάθετες τομές σε μια κατά τ’ άλλα «φιλήσυχη» 
πραγματικότητα. Επίσης, υπάρχει και η ιστορική μνήμη. Η επιλογή -και προσπάθεια- κάποιου 
να μη ξεχνάει, να θυμάται , πολλές φορές σε πείσμα των γύρω του, όσα το θέαμα επιβάλλει να 
ξεχαστούν . Να αντιλαμβάνεται τις πολλές μικρές στιγμές σαν ένα συνεχές της ιστορίας, σαν μία 

διαδικασία σε εξέλιξη.
Οι ιστορίες του πακιστανού Σαχτζάτ Λουκμάν και του σενεγαλέζου Μπαμπακάρ Εντιαγέ, υπήρξαν, 
(καθεμιά με τον τρόπο της) δυο τέτοιες μηντιακές στιγμές. Δυο δολοφονίες μεταναστών εργατών, 
οι οποίες αφού πήραν το χρόνο και το χώρο που τους αναλογούσε σε sites και δελτία ειδήσεων, 
χάθηκαν ενώ πρώτα είχαν προκαλέσει «σοκ», «ανησυχία» και «προβληματισμό». Η ιστορική μνήμη 
όμως, λέει ότι οι δύο δολοφονίες ήταν άλλο ένα επεισόδιο της βίας του εθνικού κορμού όπως αυτή 
ασκείται στα σώματα των μεταναστών και των μεταναστριών 23 χρόνια τώρα. Άλλο ένα επεισόδιο 

μιας διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και μας σημαδεύει.
Εμείς δε πρόκειται να ξεχάσουμε τον Σαχτζάτ Λουκμάν και τον Μπαμπακάρ Εντιαγέ. Είναι αυτοί 
και τόσοι άλλοι, άνδρες και γυναίκες, που βιάζονται, κακοποιούνται ή σκοτώνονται στα επαρχιακά 
χωράφια και κωλόμπαρα ή στα μητροπολιτικά κέντρα. Στα στρατόπεδα συγκεντρωσης στο κέντρο 
της Αθήνας. Στον Έβρο και στο Αιγαίο. Δε θα ξεχάσουμε, γιατί όποιος ξεχνάει από πού έρχεται 
ξεχνάει που θέλει να πάει. Δε θα ξεχάσουμε γιατί με το να θυμόμαστε έχουμε περισσότερους 
λόγους να ζητάμε οργισμένα εκδίκηση, νιώθουμε το δίκιο μας σφίξιμο στο στομάχι μας, νιώθουμε 

τα πόδια μας να πατάνε στο έδαφος. 
Δεν ξεχνάμε γιατί η ταξική μνήμη οπλίζει την συνείδησή μας. 

Στους καιρούς των δολοφόνων...

Η Antifa_X είναι μια αντιφασιστική 
συνέλευση που λειτουργεί στην Ξάνθη 
απο τον Σεπτέμβριο του 2011. Αφορμή για 
να συσταθεί αυτή η ομάδα ήταν μια κοινή 
διαπίστωση ότι ο φασισμός(και όλα

και υπόλοιπους μαφιόζους και δεν ψηνόμαστε καθόλου να το 
διαπραγματευτούμε.Το antifa break μοιραζεται με δική μας 
ευθύνη(δηλαδή το συζητάμε,το γράφουμε   και το πληρώνουμε  
μόνοι μας).

τα απεχθή συνακόλουθά του ) γίνεται καθημερινά 
ολοένα και πιο ορατός γύρω μας. Δεν θέλουμε να 
έχουμε καμία απολύτως σχέση με μήντια(κάθε λογής), 
πολιτικά κόμματα και φοιτητικές παρατάξεις, παπάδες

Είτε ξένα είτε ελληνικά, 
ίδια είναι τα αφεντικά.

Έχει τη φάση του να πηγαίνεις για ψώνια σε σούπερ μάρκετ. 
Και αυτό όχι τόσο επειδή έχει πλάκα να καβατζώνεις κανένα 
κασέρι, αλλά γιατί είναι σα να πηγαίνεις σε παρέλαση εθνικής 
γιορτής. Όλα τα ράφια γεμάτα προϊόντα με το εθνόσημο, 
ελληνικές σημαίες να κρέμονται από τα ταβάνια γράφοντας 
πάνω τους «στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα» και άλλες τέτοιες 
βλακείες (μήπως μας πουλάνε και λίγο φασισμό, λέμε τώρα;). 
Προϊόντα που προσπαθούν να σε πείσουν ότι είναι ελληνικής 
προέλευσης μόνο και μόνο επειδή έχουν βάλει μια σημαία 
πάνω τους και γράφει η συσκευασία “made in Greece”. Λες 
και ξαφνικά ο ντόπιος καπιταλισμός απέκτησε αυτάρκεια 
σε πρώτες ύλες και σε μέσα παραγωγής τόσων προϊόντων.

Και άντε ας το πιστέψουμε ότι τα χρήματα που δίνονται για την 
αγορά αυτών των προϊόντων δεν περνάνε τα σύνορα (πράγμα 
αδύνατο όταν οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ανήκουν 
σε πολυεθνικές εταιρείες), το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα 
χρήματα δεν πάνε στις τσέπες των εργαζομένων. Οι μισθοί 
πέφτουν συνεχώς στο όνομα της κρίσης και με το πρόσχημα 
της μείωσης των εσόδων. Το ελληνικό αφεντικό (και κάθε 
αφεντικό) ούτε κατά διάνοια θα ανεβάσει τους μισθούς των 
εργαζομένων ακόμα και αν έχει αύξηση των εσόδων, και άμα 
έχει γίνει πουθενά αυτό στείλτε μας ένα mail να το ξέρουμε. 

Οργανώσεις τύπου: «Επιμένων Ελληνικά», «Αγοράζω Ελληνικά» 
και χίλιες δυο άλλες, στηρίζονται και χρηματοδοτούνται από 
ντόπιους μεγαλοεπιχειρηματίες επειδή τώρα με το πρόσχημα 
της κρίσης, πρέπει το κέρδος τους να αυξηθεί ώστε να μην 
κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και χαθούν οι θέσεις εργασίας 
που προσφέρουν (μας βρωμάει λίγο εκβιασμός εδώ ε;). Οι 
εργαζόμενοι όμως σε αυτές τις επιχειρήσεις το ξέρουν καλύτερα 
από όλους μας, οι μισθοί δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν 
και οι απολύσεις κρέμονται πάνω από τα κεφάλια τους.

Το έχουμε ξαναπεί, η περιβόητη κρίση δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά αυτό: η οργανωμένη 
επίθεση των αφεντικών σε όλους εμάς, και 
αυτό πρέπει όλοι εμείς να το συνειδητοποιήσουμε.

Χεστήκαμε αν είναι ντόπια ή ξένα.
Μίσος ταξικό για όλα τα αφεντικά.



Τα   μάθατε;; Εξάρθρωσαν    λέει* μεγάλο     κύκλωμα
εμπορίας ναρκωτικών. Μόνο που στο κύκλωμα αυτό 
συμμετείχαν και μπάτσοι. Ω ναι, μπάτσοι! Για άλλη μια 
φορά η κοινή γνώμη έμεινε άφωνη, τα μεγάλα στόματα 
μας έδειξαν πως «πατάσσουν» τη διαφθορά στην πράξη 
και κατά τ’ άλλα έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 
Υψηλόβαθμοι μπάτσοι του είδους αρχιφύλακες, διοικητές 
και υποδιοικητές έκοβαν κι έραβαν παρέα με «κακούς 
μαφιόζους» διοχετεύοντας στην ελληνική αγορά ηρωίνη και 
χασίς. Σαφώς, το θέμα μας δεν είναι η αφωνία της κοινής 
γνώμης τόσο, όσο το ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα ήταν 
ένα πολύ καλό δείγμα αυτού που ονομάζεται διαχείριση 
της παρανομίας. Βέβαια, αυτές εδώ οι σελίδες δεν είναι 
οι πιο κατάλληλες ώστε να εξηγήσουμε τους συσχετισμούς 
και τους τρόπους με τους οποίους το κόλπο λειτούργησε, 

ούτε το γιατί η καταραμένη διαφθορά που όλοι την κυνηγάνε 
δε σταματάει να υπάρχει Αν έχουμε κάτι να πούμε είναι 
αυτό: όταν κάτι, οτιδήποτε, κηρύσσεται παράνομο τότε 
αυτό το «κάτι» δε σταματάει να υπάρχει, απλά στην ουσία το 
κράτος παραχωρεί τη διαχείριση του στην αστυνομία. Αυτό, 
πέραν του ότι σημαίνει πως όσα υποκείμενα επηρεάζονται 
από την εκάστοτε απαγόρευση έχουν να λογαριαστούν 
με τους μπάτσους, σημαίνει πως και η ίδια η αστυνομία 
αποκτά τη δυνατότητα να καθορίζει, να ελέγχει και ενίοτε 
να πλουτίζει από την απαγόρευση αυτή. Είτε μιλάμε για 
ναρκωτικά, είτε για ανθρώπους· το προϊόν αλλάζει. Έτσι 
δουλεύει το πράγμα, το κράτος παρανομοποιεί και ο 
καθένας παίρνει το μερίδιο που τους αναλογεί. 

*αναφερόμενοι στο κύκλωμα που 
εξαρθρώθηκε στις αρχές γενάρη με μπάτσους 
απ’ όλη την ελλάδα, ενδεικτικά: http://
www.bloko.gr/swmata-asfaleias/oi-enstoloi-
rolistes-ths-mafias-twn-narkwtikwn.html

ANTIFA OΠΑ∆ΟΙ ΚΑΙ 
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ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Το έχουμε πει και παλιότερα,το λέμε και τώρα.
Όσο οι φασίστες εμφανίζονται και σηκώνουν κεφάλι τόσο 
θα οργανώνονται και θα δυναμώνουν και αυτοί που τελικά 
τους το σπάνε.Στον κανόνα αυτόν δεν θα μπορούσαν να 
αποτελούν εξαίρεση και οι οργανωμένοι οπαδοί.Αυτό 
φαίνεται από διάφορα σκηνικά που έχουν παιχτεί τους 
τελευταίους μήνες στα οποία τα ασπόνδυλα το μόνο 
που κατάφεραν ήταν να φάνε σκληρό τάκλιν στο λαιμό.
Αρχίστε λοιπόν μάγκες να μετράτε.Πριν λίγο καιρό στο 
Περιστέρι Original 21 και Fentagin μαζί με αντιφασίστες/
τριες οργάνωσαν αντισυγκέντρωση σε φασιστοσύναξη 
με ομιλία χρυσαυγήτη βουλευτή.Περιττό να πούμε ότι 
τα φασισταριά ούτε καν εμφανίστηκαν.Σκορ λοιπόν 1-0.
Το 2-0 γράφτηκε όταν οι φασιστοπαδοί της Lazio 
SS εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ.Οργανωμένοι 
οπαδοί του Παναθηναϊκού τους υποδέχθηκαν 
θερμά με σούτια, πέτρες και καπνογόνα.Τελικά 
τους έσωσαν τα ΜΑΤ με αναγκαστική αλλαγή.
Το ομορφότερο γκολ μπήκε στην Κόρινθο όταν 
ομάδα φασιστών με αρχηγό τον ντόπιο βουλευτή της 
Χ.Α. την έπεσε σε άτομα του τοπικού club της R21 τα 
οποία τότε μοίραζαν τρόφιμα και ρούχα για έλληνες, 
μετανάστες και φυλακισμένους.Το τι ακολούθησε δεν

περιγράφεται .Βρωμόξυλο,κλάματα,σπασμένα 
δόντια και ρεκόρ στο εκατοστάρι.
Τα σκηνικά αυτά (καθώς και άλλα που δεν είμαστε σε 
θέση να περιγράψουμε) δείχνουν ότι οι οπαδοί δεν είναι 
τα αποχαυνωμένα και απολίτικα όντα που πλασάρουν τα 
ΜΜΕ.Είναι γέννημα της κοινωνίας και σαν τέτοιο ζουν 
καθημερινά τις αντιθέσεις της,τη βία που κλείνει μέσα 
της και τον έλεγχο που της ασκείται.Οπότε είναι λογικό 
μέσα στο σώμα των οπαδών να υπάρχουν και φασίστες.
Το στοίχημα είναι να τους κοπεί μαχαίρι όσος χώρος 
έχουν μέσα στα πέταλα.Όυτε ελληνικές σημαίες ούτε 
συνθήματα και στην τελική διώξιμο με κλωτσιές.Για να 
γίνουν τα πέταλα εστίες αντιφασιστικής οργής, 
ταξικών συγκρούσεων και όχι φωλιές φασιστών.



Εισβολή και εκκένωση της Villa Amalias και 
100 περίπου συλλήψεις με κουκουλονόμο, 
εμπρησμός του ανοιχτού κοινω-νικού 
χώρου XANADU στη Ξάνθη, εισβολή στη 
κατάληψη «Πατησίων 61 και Σκαραμαγκά», 
εισβολή στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι 
ΑΣΟΕΕ και στο «98FM-ραδιοζώνες 
ανατρεπτικής έκφρασης» που στεγάζεται 
εκεί , εισβολή στη  κατάληψη Λέλας  
Καραγιάννη και προσαγωγές    καταληψιών.

Γι’ αυτό λέμε μετά βεβαιότητας ότι τα αφεντικά στοχεύοντας 
τις καταλήψεις και τους κοινωνικούς χώρους δεν στοχεύουν 
τα ντουβάρια τους. Ούτε και ψήνονται να «αξιοποιήσουν» 
τα κτήρια. Γιατί οι καταλήψεις και τα στέκια εκτός από ότι 
είναι τα δεύτερα σπίτια μας(αν όχι τα πρώτα), εκτός από τις 
δεκάδες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί, εκτός από το ότι 
δουλεύουν χωρίς αντάλλαγμα για την συλλογική διανοητική 
μας ανατίμηση(με βιβλιοθήκες, εργαστήρια αυτομόρφωσης 
τυπογραφεία κτλ) είναι κάτι πολύ σημαντικότερο για όλους 
εμάς. Είναι η συλλογική μας απάντηση κόντρα στη ξεφτίλα 
του ο-καθένας-για-την-πάρτη-του που τόσο πολύ αγαπάνε 
τα αφεντικά (και οι μικροαστοί). Αντίθετα στοχεύουν 
όλους εμάς που κόντρα στο κράτος και το σιχαμένο του 
συνάφι επιλέγουμε με αυτό τον τρόπο να στεγάζουμε την 
οργάνωση μας στους δύσκολους καιρούς που μας ετοιμάζουν.

ΚΑ
ΤΑ

ΛΗ

ΨΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

για την πολιτική υποστήριξ
η 

τω
ν κ

ατ
αλ

ήψ
εω

ν

ΚΑ
ΤΑ

ΛΗ

ΨΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

για την πολιτική υποστήριξη
 τω

ν κ
ατ

αλ
ήψ

εω
ν

Ας είναι… Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από την 
ολομέτωπη επίθεση του κράτους. Οι καιροί μας είναι 
τέτοιοι που οφείλουμε να στεκόμαστε αξιοπρεπώς 
στα πόδια μας και να έχουμε το κεφάλι μας ψηλά. 
Όχι για τη φουκαριάρα τη μάνα μας. Αλλά για να μην 
μας καταπιεί ο βούρκος που μας σκάβουν τα αφεντικά.
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φωτογραφία από την πορεία αλληλεγγύης στις 
καταλήψεις   και  στους  αυτοοργανωμένους  
χώρους στην Αθήνα 12/01/13.
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Γι’ αυτό τ’ αφεντικά τα βρίσκουν σκούρα με τις καταλήψεις 
και ‘χουν λυσσάξει. Είναι πρόβλημα για τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων να καταργείς στη πράξη το εμπόριο στέγης. Είναι 
πρόβλημα για τους μαγαζάτορες να στήνεις συναυλίες και 
πάρτυ χωρίς εισόδους, χορηγούς και πορτιέρηδες. Είναι 
πρόβλημα όταν οι καταληψίες της Villa Amalias, που 
βρίσκεται δίπλα στον Αγ. Παντελεήμονα, συγκρούονται 
επανειλημμένως με μπάτσους και φασίστες όταν αυτοί 
κάνουν πογκρόμ ενάντια σε μετανάστες εργάτες.



Μας τα σπάσανε.....

…οι δημοσιογράφοι και οι αριστεροί με 

την τρομολαγνία τους! Έχουμε τους χρυσαυγίτες 

από τη μία να κάνουν διαγωνισμό καλύτερης 

γκριμάτσας στα κανάλια ,μεταξύ τους, και από την 

άλλη τους κάθε λογής πολιτικούς κουτσομπόληδες 

να αναπαράγουν το θέαμα που προσφέρουν οι 

πρώτοι.Ε, λοιπόν βαρεθήκαμε πια. Οι φασίστες δεν 

είναι εξωπραγματικοί. Είναι και αυτοί άτομα που 

κουβαλάνε τα ήθη, την ψυχοσύνθεσή και τις πρακτικές 

που έπλασε η μεταπολίτευση. Πιο απλά και οι 

ρατσιστές έχουν φόβους, αδυναμίες και στην τελική 

και κοιλιές με την κυριολεκτική σημασία.

Ο μόνος τρόπος για να σπάσουμε τις θεωρίες είναι 

ο δρόμος και για αυτόν θα μιλήσουμε. Η χρυσή 

αυγή πριν από δύο περίπου μήνες, στις 8/12 

εγκαινίασε “επιτέλους” τα γραφεία της. Αποφάσισε 

δηλαδή να κάνει εμφανή την παρουσία της στους 

δρόμους της Ξάνθης μαζικά και μάλιστα να το 

γιορτάσει. Το καθήκον λοιπόν μας κάλεσε και 

έτσι ανταποκριθήκαμε. Καλέσαμε μια δυναμική 

αντισυγκέντρωση στην κεντρική πλατεία, έτσι για 

να μας βλέπουν οι φασίστες και να ξέρουν ότι κάθε 

φορά που θα κουνιούνται θα μας έχουν απέναντί τους. 

Πέρα από εμάς βέβαια ήταν και το βασικό συστατικό 

που καθορίζει κάθε τέτοια συγκέντρωση. Οι μπάτσοι 

βρίσκονταν εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται για να 

τιμήσουν τα γαλόνια τους”. Για μια ακόμα φορά 

προστάτευαν τους φασίστες περικυκλώνοντας, με   

πολλές δυνάμεις για τα δεδομένα της Ξάνθης, τα 

γραφεία των φασιστών που είχαν φωνάξει λεβεντόπαιδα 

από άλλες πόλεις για να έχουν μια κάποια αξιοπρέπεια. 

Τόσο τρομεροί λοιπόν είναι οι χρυσαυγίτες, που ούτε 

τα γραφεία τους δεν μπορούν να προστατέψουν. 

Κάνανε και μια πορεία 100 μέτρων, από τα γραφεία 

τους μέχρι την πλατεία ελευθερίας. Η «θάλασσα του 

εθνικισμού» έγινε ρυάκι και οι ασπόνδυλοι καλεσμένοι 

μας έφυγαν αγκαζέ με τους μπάτσους για Κομοτηνή.

Φασίστες για εμάς ο αντιφασιστικός 

αγώνας είναι  ζήτημα  καθημερινό. Δεν θα 

σας προστατεύουν κάθε φορά οι μπάτσοι.

Τα λέμε στο δρόμο...
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Ναι σου λέω μας τα σπάσανε...

(‘Ακουσον άκουσον!*) 

“Τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην Ξάνθη 

έσπασαν αντιεξουσιαστές το απόγευμα της Κυριακής.

“Η επιχείρηση ήταν πολύ οργανωμένη καθώς περίπου 100 άτομα 

του αντιεξουσιαστικού χώρου, με πλήρη εξοπλισμό, κράνη και 

μάσκες καθώς και στυλιάρια, έφτασαν λίγο πριν τις 5 στη συμβολή 

των οδών Τσιμισκή και 28ης Οκτωβρίου, στο κέντρο της πόλης.”

( ανάρτηση    από  ντόπιο  καθεστωτικό   site)

Σοκ πάθανε λέει τα μέλη της χρυσής αυγής στην Ξάνθη όταν μάθανε 

ότι τα γραφεία τους δέχτηκαν επίθεση μέρα-μεσημέρι. Αφού αντίκρισαν 

σπασμένα γραφεία, σπασμένους τοίχους και σπασμένες τουαλέτες(κρίμα 

δεν θα έχουν που να βουτάνε το κεφάλι τους τα παιδιά), επικαλέστηκαν 

τη δικαιοσύνη και το κράτος για να τους προστατέψει, αλλά από την άλλη 

είπαν ότι θα συνεχίσουν δυναμικά. Μάλλον ξέρουν τι λένε. Άλλωστε τα 

γραφεία τους ήδη προστατεύονταν από την αστυνομία μέσω διαρκής 

παρακολούθησης. Αυξήθηκε σου λέει ο τζίρος από τους καφέδες των γύρω 

μαγαζιών που πίνουν οι ασφαλίτες. Άλλο ένα παράδειγμα της τρομερής 

και φοβερής οργάνωσης των φασιστών. Μην απορείτε που ειδήσεις 

σαν και αυτές δεν ακούγονται, είναι που οι φασίστες είναι άθραυστοι.

Άκουσον άκουσον, 
φυλάμε κάθε βράδυ τα 
γραφεία της Χρυσής 

Αυγής !



 Είναι πολύ εύκολα αντιληπτή η άσκηση εξουσίας 
από τα αφεντικά όταν μιλάμε για την εκμετάλλευση στον στο χώρο 
εργασίας. Αλλά πόσο εύκολα αντιλαμβανόμαστε την άσκηση εξουσίας 
πάνω στην προσωπική μας ζωή; Για να ελέγξουν την εργατική μας 
δύναμη δεν  φτάνει να μας ελέγχουν μόνο τις ώρες εργασίας μας, 
αλλά πρέπει να παρεμβαίνουν σε κάθε κομμάτι της καθημερινότητάς 
μας ακόμη και στη σεξουαλική μας ζωή.
 Χρόνια τώρα αναπτύσσεται μία βιομηχανία η οποία 
στηρίζεται και αναπαράγεται πάνω  στα σώματα μας, αποτελώντας τα 
πρώτα βήματα της σεξουαλικής μας διαπαιδαγώγησης. Η σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση ως διαδικασία έχει σαν αφετηρία τις διαφημίσεις,το 
lifestyle, τα πορνοπεριοδικά  και τις τσόντες για να καταλήξει στα 
στριπτιτζάδικα και την καθιερωμένη επίσκεψη στην πόρνη. Ωστόσο, 
η πορνική διαπαιδαγώγηση δεν τελειώνει όταν κλείνει κανείς το 
τσοντοσάιτ ή όταν φεύγει από το μπουρδέλο. Αντίθετα επιβάλλει 
πρότυπα προκαθορισμένης  σεξουαλικής συμπεριφοράς για το πως 
πρέπει (και πως όχι) να μιλάμε, να ντυνόμαστε , να κάνουμε έρωτα.
 Η εξελικτική αυτή διαδικασία, σταδιακά, θεμελιώνει 
πρότυπα όπως ο «άντρας γαμιάς με το τεράστιο πέος» και η «πάντα 
έτοιμη και πρόθυμη γυναίκα που θα ικανοποιήσει τις σεξουαλικές 
ορέξεις του άντρα αφέντη». Μέσω αυτής προβάλλεται και εδραιώνεται 
η πιο στερεοτυπική απεικόνιση του ερωτικού πόθου και της έλξης. 
Αφενός χειραγωγεί τις ερωτικές μας επιθυμίες, τις κοινωνικές μας 
σχέσεις  και αφετέρου παγιώνει τους ρόλους των δύο φύλων-με αυτόν 
της γυναίκας πάντα ως τον πιο υποτιμημένο - σε μια κοινωνία εκ των 
πραγμάτων πατριαρχικά δομημένη.
  Για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν αποδεχόμαστε καμία μορφή 
εξουσίας επομένως ούτε αυτή πάνω στα σώματά μας. Οι ανάγκες και 
οι επιθυμίες μας για επαφή, έρωτα και σεξουαλική απελευθέρωση δεν 
χωράνε ούτε σε εξουσιαστικές νόρμες ούτε στους φθηνούς ρόλους 
που οι τσοντονταβάδες θέλουν να μας επιβάλλουν να υποδυθούμε.
Θέλουμε με το δικό μας τρόπο να ανακαλύψουμε το σώμα 
μας, τον έρωτα και τις σχέσεις μας με τους συντρόφους 
μας.

Τσόντα - lifestyle η άλλη όψη του seig-heil

μία μικρή διόρθωση

το εξώφυλλο του Antifa break τεύχος 05 
φιλοξενούσε τη φωτογραφία των νεαρών 
εξεγερμένων, απεργών πείνας που βρίσκονταν 
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Παναγή 
Μυτιλήνης. Εκείνο που παραλείψαμε να 
γράψουμε ήταν ότι η απεργία πείνας των 160 
ανήλικων ξεκίνησε στις 18 αυγούστου 2009 λόγω 
των άθλιων συνθηκών κράτησης! Μετά  από 
δύο  μέρες το παράδειγμά τους ακολούθησαν  
μετανάστες και από άλλους θαλάμους όπου για 
πέντε ώρες έκαψαν ρούχα και στρώματα στο 
προαύλιο ζητώντας “ελευθερία και όχι τροφή”. 



Στων καθαρμάτων το βασίλειο πρέπει να αρνηθείς 
να υποταχτείς όπως μπορείς να επιτεθείς να 
οργανωθείς να είσαι έτοιμος να αμυνθείς την πιο 
μεγάλη μάχη όπως και να χει σήμερα ήρθαν
γι αυτούς για σένα αύριο κάποιος θα ‘ρθει

Μια συμμορία καθαρμάτων αρχοντάδων
βασιλιάδων δεσποτάδων θέλουν μάλλον
να διοικούνε ένα βασίλειο φαντασμάτων
ένα ζωντανό νεκρό λαό θυμάτων
ένα κοιμισμένο ποίμνιο χαμένο στον επίγειο 
λαβύρινθο 
τρομαγμένο φοβισμένο μπερδεμένο
στο σκοτάδι αναθρεμμένο με μια φόρμουλα απλή
λίγοι είναι οι ισχυροί και τα κορόιδα πολλοί
τους μάθανε στο άγνωστο μια προσευχή
και βρήκανε χιλιάδες τρόπους το μυαλό να 
αφαιρεθεί
και η οργή να ξεχαστεί και την αλήθεια όταν δει 
ανήμπορο θα τη δεχτεί θα μοιάζει τόσο μακρινή η 
αλλαγή
φτιάξαμε εύπλαστη συνείδηση αυτή είναι η μυστική 
τους συνταγή για ένα φάντασμα που είναι τόσο 
εύκολο να νικηθεί 

Literal-x Βασίλειο ΚαθαρμάτωνHIP HOP 
ANTIFA
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