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	 Αυτό	το	έντυπο	μοιράζεται	από	
τη	συνέλευση	antifa-x	στα	σχολεία	της	

περιοχής	της	ξάνθης	εδώ	και	3	χρόνια.	Οπότε	
όπως	φαντάζεστε	έχουνε	δει	πολλά	τα	

μάτια	μας	και	ακούσει	πολλά	περισσότερα	
τα	αυτιά	μας	στις	πρωινές	μας	μοιρασματικές.	

Παραδείγματα	όπως,	διευθυντές	να	
ωρύονται	πως	είμαστε	τσαρλατάνοι	και	

αποπροσανατολίζουμε	τα	παιδιά	από	τον	
σωστό	δρόμο	ή	καθηγητάδες	να	ζορίζονται	

και	να	ξινίζουν	τα	μούτρα	τους	γιατί	τους	
χαλάμε	την	πλύση	εγκεφάλου	που	κάνουν	
ανενόχλητα	καθημερινά.	Αυτά	αποτελούν	

μικρά	στιγμιότυπα	που	κάνουν	τα	μοιράσματα	
περισσότερο	ενδιαφέροντα.

Ούτε	πέσαμε	ποτέ	από	τα	σύννεφα	με	
αυτά	που	αντικρίσαμε,	ούτε	βρεθήκαμε	

απροετοίμαστοι		για	να	απαντήσουμε	
αναλόγως	εκεί	που	χρειάστηκε.	Κι	αυτό	

γιατί	πιστεύουμε	πως	αυτή	η	κοινωνία	είναι	
εχθρική	και	ξέρει	να	δείχνει	τα	δόντια	της	σε	

όποιον	αμφισβητεί	τις	τεράστιες	ελληνικές	
αξίες	και	ιδέες	συτής	της	κοινωνίας.	

Πόσο	μάλλον	όταν	αυτό	συμβαίνει	στον		
σημαντικότερο	ιδεολογικό	πυλώνα	της,	το	

σχολείο.	Ε	λοιπόν	κι	αυτοί	που	ασκούν	αυτό	
το	συγκεκριμένο	“λειτούργημα”	δεν	είναι	κάτι	
διαφορετικό	από	ένα	κομμάτι	αυτής.	Και	σαν	
τέτοιο	οφείλουμε	να	τους	αντιμετωπίζουμε.	

Το	θέμα	είναι	ότι	όσοι		δεν	μπορούσαν	να	
χωνέψουν	την	παρουσία	μας	τα	πρωινά,	

αρχίζουν	πλέον	και	το	παίρνουν	χαμπάρι.	
Γιατί	όπως	και	να	το	κάνουμε	τους	σκοπούς	

μας	σαν	αυτόνομοι	αντιφασίστες	και	εργάτες	
τους	υποστηρίζουμε	μέχρι	τέλους.

 
Και	είμαστε	αποφασισμένοι	γι’	αυτό.

Κάποιοι χωνεύουν 
εύκολα,
Aλλοι ζορίζονται 
πολύ.

Η Antifa_X είναι μια αντιφασιστική συνέλευση που λειτουργεί στην Ξάνθη από τον 
Σεπτέμβριο του 2011. Αφορμή για να συσταθεί αυτή η ομάδα ήταν μια κοινή διαπίστωση 
ότι ο φασισμός (και 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 και υπόλοιπους μαφιόζους 
και δεν ψηνόμαστε καθόλου να το διαπραγματευτούμε. Το antifa break μοιράζεται με δική 
μας ευθύνη(δηλαδή το συζητάμε, το γράφουμε και το πληρώνουμε μόνοι μας).
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μας ευθύνη(δηλαδή το συζητάμε, το γράφουμε και το πληρώνουμε μόνοι μας).

Αυτό νιώσαμε και γουστάραμε όταν ήμασταν 
κι εμείς μαθητές. Η κατάληψη του σχολείου 
πετυχαίνει κάτι σημαντικό. Σπάει τη μιζέρια 
και την κανονικότητα της καθημερινότητας 
με τρόπο μοναδικό. Παγώνει τον εκπαιδευτικό 
μηχανισμό και δημιουργεί πολύτιμο χώρο και 
χρόνο να οργανώσουν οι μαθητές συλλογικά 
τις αρνήσεις τους. Και αυτό ενοχλεί πολλούς 
απ’ ότι φαίνεται. Διευθυντές, καθηγητές και 
αγανακτισμένοι γονείς με μπροστάρηδες 
πλέον  τα σκυλιά του κράτους (τους μπάτσους 
εννοούμε), πιάνουν όλοι μαζί δουλειά. Η 
συνέχεια λίγο πολύ γνωστή. Τηλέφωνα 
σε γονείς, τραμπουκισμούς μέσα ή έξω απ’ 
το σχολείο, προσαγωγές και ξύλο μέσα σε 
περιπολικά και κρατητήρια είναι η απάντηση 
σε όποιους τολμήσουν να καταλάβουν το 
σχολείο. Όμως όσο καίγονται όλοι αυτοί να 
παραμένουν ανοιχτά τα σχολεία, άλλο τόσο 
θα πρέπει να καίει τους μαθητές το αντίθετο. 
Γιατί το νέο λύκειο είναι το αθλιότερο των 
τελευταίων δεκαετιών, έτοιμο να παράξει 
σακατεμένα μυαλά. Και η αρχή για το 
γκρέμισμά του μπορεί να έρθει μόνο με αυτόν 
τον τρόπο. 
Ξέρουμε πως είναι να κρατάς μια κατάληψη. 
Θέλει συλλογικό πείσμα, θυσίες και 
τσαμπουκά για να κρατηθεί και όχι μέσες 
λύσεις και καβατζολογικές τύπου “εγώ είμαι 
3η λυκείου και δεν με πιάνει το νέο λύκειο”. 
Αυτό είναι το στοίχημα λοιπόν.Το
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Καταλήψεις 
διαρκείας στα 
σχολεία.



 μια ιστορία αντισχολική

Οι λέξεις και οι έννοιες τους ειναι ευαίσθητες όταν 
χρησιμοπιούνται για διαφορετικό σκοπό. Δηλαδή 

λέξεις όπως φασίστες, πατριώτες, εθνικιστές, προδότες 
κλπ αποκτούν διαφορετική σημασία όταν βγαίνουν από 
"διαφορετικά" στόματα. Π.χ. "δεν είμαι φασίστας", "είμαι 
μόνο πατριώτης", "είμαι εθνικιστής" και πάει λέγοντας. 
Άλλη έννοια όμως ο φασίστας;
Το σχολείο μας έχει διδάξει ότι στην ιταλία υπήρχε ο 
φασισμός, στη γερμανία ο ναζισμός και στην ελλάδα 
τίποτα απο τα δύο. Άρα δε γίνεται να υπάρχουν 
φασίστες-ναζιστές στην ελλάδα. Μόνο αγνοί πατριώτες. 
Όμως αυτό που το σχολέιο δεν μας λέει ακριβώς, είναι 
από που προέκυψε η πατρίδα ""μας"". Πως φτιάχτηκε η 
πατρίδα και οι πατριώτες της; Με την επανάσταση του 
21 θα μου πεις... Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι 
η πατρίδα, είναι ένα δημιούργημα το οποίο φτιάχτηκε 
για διάφορους σκοπούς. Οι σκοποί αυτοί εξυπηρετούσαν 
αυτούς που ήθελαν μια πατρίδα και πολύ περισσότερο 
πατριώτες. Ποιοι δηλαδή; Τα "αφεντικά" της εποχής. 

Οι περισσότερες φυσιογνωμίες της "επανάστασης" 
ήταν πλούσιοι, βολεμένοι και καλοθρεμένοι. Αυτό 

που ήθελαν ήταν ένα κράτος που να ενώνει 
τα συμφέροντα τους. Οι πληθυσμοί της 

ελλάδας ήταν ανομοιογεννείς και μόνο μια έννοια όπως 
η πατρίδα θα τους έβαζε στο ίδιο μαντρί. Τα συμφέροντα 
των αστών (αφεντικών) ήταν συγκεκριμένα και ψάχνανε 
πρόθυμους να σκοτωθούν για αυτά, αλλά στο όνομα της 
πατρίδας. Και δεν έιχαν καμιά καούρα να πεθάνουν για 
αλλους. Πάλι αφεντικά θα έιχαν πάνω από το κεφάλι 
τους.
 Για να μην κουράζουμε λοιπόν, η γέννηση της πατρίδας 
έρχεται με τη γέννηση του πρώτου ελληνικού κράτους. 
Το τότε κράτος έχει ομοιότητες με το σημερινό. Το 
διαχειρίζονται τα αφεντικά μας. Το τότε κράτος όπως και 
το σημερινό κερνάει έθνος και πατρίδα.Το δίχως άλλο 
κράτος, κυβέρνηση, πατρίδα είναι το ίδιο στόρυ. Και οταν 
όλα τα παραπάνω επιλέγουν το δρόμο του φασισμού 
(όπως έχει κάνει πολλές φορές) τότε χρειάζονται τους 
πατριώτες. Και μαντέψτε σε τι "μεταμορφώνονται" 
αυτοί; Σε φασιστάκια. Είναι η μοίρα των πατριωτών να 
αγκαλιάζονται με το κράτος και να το έχουν ανάγκη. 

Εμείς ούτε κράτος γουστάρουμε, ούτε 
πατριώτες, ούτε φασίστες ούτε όλη αυτή τη 
φάρα. Η μοίρα μας είναι εναντίον τους.

αντιπατριωτική 



μαθητές και

Στις αρχές του νοέμβρη έγιναν αρκετές καταλήψεις 
σχολείων από μαθητές στηρίζοντας παράλληλα 

και τις απεργίες των καθηγητών τους. Εκτός από 
καταλήψεις οι μαθητές έκαναν και πορείες στο κέντρο 
της πόλης με μεγάλο βαθμό συμμετοχής μάλιστα. Αυτό 
που είδαμε όμως, και μας έκανε να θυμηθούμε τα δικά 
μας μαθητικά χρόνια, ήταν η συμμετοχή αριστερών, 
σε αυτές τις πορείες, οργανωμένοι στη νεολαία του 
κόμματός τους.
Θυμηθήκαμε όταν κάναμε και εμείς καταλήψεις στο 
λύκειο και οργανώναμε πορείες μαζί με άλλα σχολεία. 
Και όπως τώρα έτσι και τότε δεν μπορούσαν να λείψουν 
οι αριστεροί καπηλευτές. Και λέμε καπηλευτές γιατί το 
μόνο που κάνουν είναι να πηγαίνουν όπου βλέπουν 
μαθητές με αντιδραστικές τάσεις, οι οποίοι οργανώνουν 
κάτι συλλογικό, όπως καταλήψεις, πορείες κ.α., με 
στόχο να κουμαντάρουν τη δράση και να την φέρουν 
στα μέτρα τους. Κάποιες φορές δεν τους έβγαινε διότι 
υπήρχαν μαθητές και μαθήτριες που τους έδιωχναν 
γιατί ένιωθαν ότι μια δράση αυθόρμητη και συλλογική, 
χωρίς κομματικούς μεσάζοντες, προσπαθούν κάποιοι  
να την καπελώσουν. Άλλες φορές όμως όχι.

Για μας, ο ρόλος της αριστεράς είναι πολύ συγκεκριμένος. 
Πρέπει να είναι εκεί για να μεσολαβεί και να πηγαίνει σε 
ασφαλή μονοπάτια την κάθε αντίδραση. Είτε πρόκειται 
για μαθητικές κινητοποιήσεις, είτε για φοιτητικές, είτε 
για εργατικές, οι αριστεροί και οι κομματικοί μηχανισμοί 
τους αποσκοπούν στην μεσολάβηση των εκάστοτε 
αιτημάτων με σκοπό το πολιτικό όφελος για το κόμμα. 
Πολιτικό όφελος, που μεταφράζεται σε ψήφους εδώ ή 
εκεί, σε σχέσεις εξουσίας μεταξύ "καθοδηγητών" και 
"καθοδηγούμενων" και κυρίως στο ότι σπανίως δίνεται 
στους μαθητές η ευκαιρία να δουν που μπορούν να 
φτάσουν με αγώνες που στήνουν μόνοι τους. Δηλαδή 
με τα δικά τους μυαλά και τα δικά τους χέρια. Χωρίς 
ειδικούς των αγώνων και λοιπούς εξυπνάκηδες.
Τέτοιες σκέψεις κάναμε όταν είδαμε τους αριστερούς 
να γυροβολάνε τις πρόσφατες μαθητικές πορείες. 
Και όταν θυμηθήκαμε τα δικά μας μαθητικά χρόνια, 
καταλάβαμε ότι και τότε προσπαθούσαμε να βρούμε 
τι διάολο μας ενοχλούσε στην παρουσία όλων αυτών 
με το που ξεκινούσε το πατιρντί με καταλήψεις, 
πορείες και απεργίες, αλλά δεν τα καταφέρναμε. 
Ε τώρα, νομίζουμε ότι καταλάβαμε.

καπηλευτές



Για τις διαδηλώσεις 
ΣτόμαΜεΣτόμα που πραγμα-

τοποιούμε στις γειτονιές της πόλης 
σας έχουμε μιλήσει και παλαιότερα 
σε αυτό εδώ το περιοδικό. Από φέτος, 
αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια πολιτική 
καμπάνια ενάντια στην παρουσία του στρατοπέδου 
συγκέντρωσης στην πόλη και ενάντια σε κάθε 
στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Ελλάδα. Τι εννοούμε 
καμπάνια; Ότι γράφουμε και φωνάζουμε συνθήματα ενάντια 
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, συζητάμε και ψάχνουμε 
τα όσα αυτό σημαίνει για την τοπική κοινωνία, φιλοδοξούμε να 
δείξουμε με το δάχτυλο όσους κάνουν δουλειές μ’ αυτό.

Βρίσκουμε αυτή μας την πρόθεση κατ’ αρχήν αναγκαία: όχι επειδή μας 
αναγκάζει κάποιος να το κάνουμε, όσο γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι 
η ανάδειξη του ζητήματος του στρατοπέδου συγκέντρωσης στην πόλη, των 
σχέσεων που αυτό συγκεντρώνει γύρω του καθώς και του ιδεολογικού του ρόλου 
στην τοπική κοινωνία είναι αναπόσπαστα στοιχεία του σύγχρονου φασισμού όπως τον 
βιώνουμε στην πόλη μας.

Το κέντρο κράτησης μεταναστών της πόλης λοιπόν, η πρώην μπατσοσχολή, εδώ και δυο χρόνια 
δουλεύει κανονικότατα. Και όταν λέμε δουλεύει, δεν εννοούμε μόνο ότι κρατούνται (και ενίοτε 
ξυλοκοπούνται, βασανίζονται, πεθαίνουν) μετανάστες στο εσωτερικό του. Εννοούμε ότι έξω απ’ αυτό, 
υπάρχει ένας συρφετός αφεντικών πρόθυμων να μπαίνει κάθε τόσο σε ένα παζάρεμα με τους μπάτσους 
για τα λεφτά που το στρατόπεδο συγκέντρωσης φέρνει στην περιοχή. Ένας συρφετός αφεντικών πρόθυμων 
να θυσαυρίσουν απ’ την φρίκη των μεταναστών εργατών που κρατούνται εκεί.

ΔΙΑΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΤΌΜΑ ΜΕ ΣΤΌΜΑ ΚΌΝΤΡΑ ΣΤΌΥΣ ΚΑΝΙΒΑΛΌΥΣ



Εκτός λοιπόν, από το προφανέστατο 
της «φρίκης δίπλα στην πόρτα μας» που το 

στρατόπεδο συγκέντρωσης σημαίνει, για μας έχει 
και μια άλλη σημασία. Σηματοδοτεί την αλλαγή των 

σχέσεων του «αθώου πολίτη» με την αστυνομία, με τους 
μπάτσους πλέον να αποκτούν έναν ρόλο μάνατζερ που μοιράζει 

δουλίτσες εδώ ή εκεί. Σηματοδοτεί τον νέο ολοκληρωτισμό με τρόπο 
αδιάψευστα ρεαλιστικό όσο και φρικαλέο. Σηματοδοτεί πολεμικά εμβατήρια 

των αφεντικών σε βάρος της πολυεθνικής εργατικής τάξης, σε βάρος όσων έχουν 
όφελος να παλέψουν ενάντια σε αυτή την γαμημένη κατάσταση.

Τα εμβατήρια λοιπόν, από την άλλη πλευρά ακούγονται καμπάνα. Αυτό που επείγει όμως, 
είναι αυτοί να ακούσουν τα δικά μας.

Το κέντρο κράτησης μεταναστών της πόλης λοιπόν, η πρώην μπατσοσχολή, εδώ και δυο χρόνια 
δουλεύει κανονικότατα. Και όταν λέμε δουλεύει, δεν εννοούμε μόνο ότι κρατούνται (και ενίοτε 
ξυλοκοπούνται, βασανίζονται, πεθαίνουν) μετανάστες στο εσωτερικό του. Εννοούμε ότι έξω απ’ αυτό, 
υπάρχει ένας συρφετός αφεντικών πρόθυμων να μπαίνει κάθε τόσο σε ένα παζάρεμα με τους μπάτσους 
για τα λεφτά που το στρατόπεδο συγκέντρωσης φέρνει στην περιοχή. Ένας συρφετός αφεντικών πρόθυμων 
να θυσαυρίσουν απ’ την φρίκη των μεταναστών εργατών που κρατούνται εκεί.

ΔΙΑΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΤΌΜΑ ΜΕ ΣΤΌΜΑ ΚΌΝΤΡΑ ΣΤΌΥΣ ΚΑΝΙΒΑΛΌΥΣ



Το ακατανόητο προκαλεί φόβο. Μάλιστα στις μέρες 
μας όσο πιο πολύ ψάχνει κανείς, ιδιαίτερα στο in-
ternet, για ένα θέμα που δεν καταλαβαίνει, τόσο πιο 
πολύ χάνεται στο αχανές πεδίο της πληροφορίας. 
Ακριβώς επειδή η πληροφορία είναι κυρίως μέσo των 
κυρίαρχων.
Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι οι πολίτες της ευρύτερης 
Δύσης (ΗΠΑ, ΕΕ), άρα και της Ελλάδας, αντιμετώπισαν 
με κάποιον πανικό την είδηση για το πέρασμα 
του ιού Έμπολα από την Αφρική στις χώρες των 
πρωτοκοσμικών (αυτό έχει σημασία).  Έτσι γίνεται 
πάντα με τέτοιες ειδήσεις γιατί έτσι ακριβώς πρέπει να 
γίνεται. Έχουμε να θυμηθούμε πολλά παραδείγματα. 
Τη γρίπη των πουλερικών, τον ιό SARS, τον Η1Ν1 και 
πολλούς άλλους. Το όλο σενάριο ξεκινάει πάντα από 
μια είδηση-βόμβα για τον ιό. Ακολουθούν σοβαρές 

διεθνής διασκέψεις για τη διαχείριση της «κρίσης» 
και καταλήγουμε πάντα να παράγονται εμβόλια κατά 
σωρεία με προορισμό τον κάδο.
Η πρακτική αυτή ονομάζεται στρατηγική της έντασης.
Ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη διαχειρίζονται 
θεαματικά μια πληροφορία με σκοπό τη διασπορά 
πανικού και φόβου στους υπηκόους τους.
Ο τρόμος που προκαλείται, ως αποτέλεσμα, έχει 
δύο τινά. Πρώτον δικαιολογεί τη στρατιωτική 
κατάληψη ολόκληρων περιοχών, τον έλεγχο 
και τη καταμέτρηση μεγάλων κομματιών του 
πληθυσμού από τους μπάτσους (και μερικές φορές 
κι απ’τον στρατό). Δεύτερον, χτίζει στα μυαλά των 
πρωτοκοσμικών υπηκόων  την ιδεά της προσωπικής 
ευθύνης πάνω στην ατομική υγεία. Δηλαδή, μη 
καπνίζεις, μη μιλάς με αρρώστους, μη φιλιέσαι σε 



Εμβολιασμένα 
μυαλά

δημόσιους χώρους, πλένε τα χέρια σου με σαπούνι κάθε 
πέντε λεπτά.
Τα αφεντικά φτιάχνουν πρότυπα με σκοπό τη χρήση 
τους προς οφέλος τους. Το πρότυπο του υγιή πολίτη, του 
διαβασμένου μαθητή, του υπάκουου εργάτη. Το θέμα είναι 
όμως, πότε όλα αυτά τα πρότυπα, εμείς θα τους τα τρίψουμε 
στα μούτρα.
Ειδήσεις λοιπόν σαν κι αυτές, έχουν ταξικό προσανατολισμό 
και μας στοχεύουν στο μυαλό. Γι’ αυτό και απαντάμε: το 
μυαλό και το σώμα μας, μας ανήκουν. 
Το τι κάνουμε με αυτά είναι δικιά μας δουλειά και κανενός 
άλλου.



Για κάτσε ρε φίλε. Θα μας τρελάνουν; Πως γίνεται 
να έχει δημιουργηθεί μια χώρα από το πουθενά με 
υποδομές όπως πανεπιστήμια, δικαστικό σύστημα, 
στρατό, πολιτική εξουσία και κεντρική διοίκηση, και να 
μην το είχε πάρει πρέφα κανείς; Μια χώρα η οποία, 
όπως μας λένε πάντα τα αστικά ΜΜΕ, έχει τη δύναμη 
μάλιστα να εξαπλώνεται συνεχώς και η δύση το μόνο 
που κάνει είναι να φωνάζει τρομοκρατημένη. Μάλλον 
κάτι δεν πάει καλά με αυτό το σενάριο.
Και τι μας λένε; Ότι ένας σκασμός κράτη, (η ελλάδα δεν 
είναι απών), έχει τρομοκρατηθεί από κάποιους τύπους 
που αποκεφαλίζουν δημοσιογράφους, οδηγάνε αγροτικά 
και πυροβολάνε στον αέρα με καλάσνικοφ εναντίον 
απίστων χριστιανών ή όποιου άλλου έχουν βάλει 

στη μπούκα. Περιμένουν στα σοβαρά να πιστέψουμε 
ότι τα ίδια κράτη που έχουν κάνει την Μέση Ανατολή 
την πιο στρατοκρατούμενη περιοχή του πλανήτη Γη 
δεν μπορούν να κάνουν καλά κάποιους τύπους που 
παρουσιάστηκαν (απ’το πουθενά) τον περασμένο Ιούνιο 
επειδή τι; Είνα πολύ κακοί και κάνουν καλές μπάντες;
Νομίζουμε ότι είναι εύκολο να αντιληφθεί κάποιος περί 
τίνος πρόκειται. Όπως το πρώτο μέρος του παγκόσμιου 
πολέμου κατά της τρομοκρατίας είχε για σήμα 
κατατεθέν τον Bin Laden και όλη την κακία του κόσμου 
που αυτός έσερνε μαζί του, έτσι και τώρα εγκαινιάζεται 
ένα δεύτερο μέρος που έχει έναν εχθρό πιο κακό, πιο 
αδίστακτο και πιο αιμοσταγή από ποτέ.
Μπούρδες με το κιλό. Πρέπει να είναι έτσι η φάση ώστε 

Στα τελευταία τεύχη του break αναφερόμαστε πάντα σε ζητήματα διακρατικών 
ανταγωνισμών, πολεμικών συγκρούσεων και γενικότερες αναταράξεις. Αυτό 
συμβαίνει γιατί τα πράγματα παγκόσμια πάνε από το κακό στο χειρότερο.
Πριν λίγους μήνες συνέβει κάτι που δεν μπορεί να το χωρέσει κανένας 
λογικός νους. Σε μια περιοχή όπου τις τελευταίες δεκαετίες είναι 
στραμένα τα μάτια όλου του κόσμου, όλων των κρατών, σε 
μια περιοχή όπου έγινε ο πόλεμος στο αφγανιστάν, στο 
ιράκ, στη συρία και γενικότερα σε μια περιοχή όπου 
μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχει περάσει στρατός 
από την πλειοψηφία των πρωτοκοσμικών 
χωρών καθώς και οι μυστικές υπηρεσίες 
τους, δημιουργήθηκε ένα κράτος πολύ 
μεγαλύτερο από την ελλάδα. Ένα 
κράτος το οποίο έχει βουήξει 
όλη η δύση πως είναι εχθρικό 
και πρέπει να πολεμηθεί 
με όλα τα μέσα γιατί 
αποτελείται από 

τρομοκράτες.

Χαλιφάτο 
και Δύση, 

τύφλα να 
‘χει το μεθύσι.



παιδακι μου ομορφο, 
ειναι πιο κακοι και 

απ’τον ivan drago στο 
rocky 4 σου λεω!

γιαγιακα 
μη μιλασ ετσι!
σκιαζομαι και 

μου σηκωνεται 
η τριχα!

να σπέρνεται αβέρτα φόβος και τρόμος σε όλους τους 
πρωτοκοσμικούς λαούς, ενώ ταυτόχρονα ξεπλένεται η 
στρατιωτική παρουσία της αμερικής και των συμμάχων 
της (ξαναλέμε: δηλαδή ΚΑΙ της Ελλάδας) στην Μέση 
Ανατολή. Μια παρουσία που στόχο έχει φυσικά την 
εξασφάλιση των γεωπολιτικών συμφερόντων τους σε 
βάρος άλλων, ανταγωνιστικών χωρών (όπως η Ρωσία 
και η Κίνα για παράδειγμα).

Συμπέρασμα: έχουμε φτάσει σε σημείο να βλέπουμε 
τα τελευταία χρόνια χώρες να μαστίζονται από 
εμφυλίους πολέμους, χώρες να καταστρέφονται 
αλλά και χώρες να δημιουργούνται και καλά από το 
πουθενά σα φαντάσματα. Απ’ ότι φαίνεται οι παγκόσμιοι 

διακρατικοί ανταγωνισμοί έχουν βαρέσει κόκκινο και 
η φάση βρωμάει παγκόσμιο πόλεμο.

Υ.Γ. Η ελλαδίτσα μας έδειξε στο δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο ότι είχε ιμπεριαλιστικές βλέψεις και μάλιστα 
προς την αλβανία. Ήθελε να την πάρει αν όχι ολόκληρη 
τουλάχιστον ένα κομμάτι της. Και κάπως έτσι θα δράσει 
ξανά όταν βρει τις κατάλληλες συνθήκες. Τώρα αν 
θα είναι αλβανία, μακεδονία, τουρκία ή κάτι άλλο δεν 
ξέρουμε. Οι συγκυρίες θα το δείξουν.



Το Σάββατο στις 8 του Νοέμβρη 
βρεθήκαμε με κάποιους από σας 

για να τα σπάσουμε.
Βρεθήκαμε στο Αυτόνομο Στέκι 

Ξάνθης να παρτάρουμε με τα 
μικρόφωνα ανοιχτά. 

Χωρίς αφεντικά και πορτιέρηδες, 
χωρίς χορηγούς και διαφημίσεις.

Αντιεραρχικά, 
αντιεμπορικά 
και αυτόνομα.

Ευχαριστούμε όσους στηρίξανε 
για άλλη μια φορά το Antifa Live. 

Τον Κ.Π.Ρ. που
μας έκανε την τιμή να μας 

παρουσιάσει τον καινούριο του 
δίσκο, τον Ήρωα, τον Κίμωνα και 

τον Διονύση.
Τον Ήτα Άλφα, τον Κοινό Θνητό, 

τον DFC και τον DJ Rigel 
και τους Δυστοπία. 

Τον Σκιώδη Τύπο και τον Sayo.
Τα συντρόφια μας 

και τους φίλους μας.
Τέλος, ευχαριστούμε την 

συνέλευση του Αυτόνομου 
Στεκιού που

μας παραχώρησε το χώρο 
για μια ακόμη φόρα.
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