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Όχι~ Lτpατά d'ειι Πάμε ••• Προτιμούμε τις Διαd'
ndώαεις 

Ο στρατός και τπς στρατιωτικr\ θπτεiα μας εiχαν 

απασχολr\σει και στο παρελθον. Αμέσως όμως μετά τπν 

αντιφασιστικr\ σuναυλiα τπς 31/3, οι πυρr\νες του antifa col

lectiνe, Βρέθηκαν ξανά γιο συζπτr\σουν οργανωμένα
 γιο το 

όλο ζr\τπμα και αποφάσισαν, με δεδομένη τπν επικαιρότητά 

του (τα δημοσιεύματα για τπν θέσμισπ τπς υποχρεωτικr
\ς 

στράτευσης στα 18), τπν οργάνωση διαδr\λωσης. 

κολλήθηκαν 6.000 αφίσες στους κεντρικους δρόμους, σε 

γειτονιές αλλά και σε όλα σχεδόν τα σχολεία της
 αθήνας, 

μοιράστηκαν πολλές χιλιάδες έντυπα, έγιναν τρε
ις 

μικροφωνικές (Περιστέρι , Κάτω Πατήσια και πλατεία 

Κάνιγγος) και μια πορεία με μηχανάκια σε Κυψέλη -

Λiγο μετά άρχισε η προπαγάνδιση της διαδr\λωσης. 
Γαλάτσι. . ---~----------~~:Ξ~==~~~~~' Τη μέρα τπς διαδr\λωσης οι διοργανωτέ~ 

. ._~~ 

φθάνουν στον τόπο συγκέντρωσης, τπ 
--~·--

Βικτώρια, από τις πέντε Στις έξι (στην 

ώρα τους δnλαδr\) αρχiζει και 
Στεκόμαστε στη προπαγάνδα γ10τi κατά την άποψr\ μας

 εiνοι 

ένα θέμα πολιτικό, τουλάχιστον από δύο απόψεις. Πρώτον 

γιοτi η επιτυχiα της δεν εξαρτάται μόνο από τις ορέξει
ς των 

ανθρώπων να κολλάνε αφiσες και να μοιράζουν έντυπα. 

Εmπλέον έχει να κάνει και με τπν οργάνωση - συνεννόηση 

των aντιφασιστικών πυρr\νων στπν οθr\νο, τον τρόπο π
ου 

σχεδιάζουν για να φτάσει το νέο της διαδr\λωσης σε όσ
ο 

δυνατόν περισσότερο κόσμο. Δεύτερον γιατi η προπαγά
νδα 

της διαδr\λωσης εiναι η στην πράξη εχθρότητά μας 
απέναντι 

στα media και στις κάθε εiδους μεσολαΒr\σεις. Το έχουμε 

ξαναπεi: το να λες ότι μισεiς το media δεν εiναι μια απλr\ 

διοκr\ρυξπ. Μια τέτοιο ρr\ξπ πρέπει να έχει από πiσω τ
πς 

πολύ κόπο ( αφισοκολλr\σεις, μοιράσματα, κάθε εiδους 

προπαγανδιστικές ενέργειες ... ) για να έχει πραγματικό 

αντiκρισμα. Για την διαδήλωση λοιπόν της 15/6 

καταφθάνει κόσμος. Πολλοι εχουν μαζi 

τους και μάσκες - μαλοξ - κράνη, 

αποδεικνύοντας ότι η κουλτούρα της 

συνέπειας και της σοΒαρότητας για 

ζnτr\ματα όπως οι διαδπλωσεις, 

κοινωVΙκοποιούνται όλο και περισσοτερο. 

Στην πλατεiα υπάρχει μουσικr\ και οι 

διοργανωτές μοιράζουν ένα κεiμενο για τον 

τροπο που θο στnθεi η διαδηλωση στο 

Μέσα στον 

Απρiλη που μας πέρασε, οι 

εκδόσεις antifa scripta κυκλοφόρησαν μια μπρο

σούρα με τiτλο "Autoηome Aηtifa: Σύντομη ι

στορια του γερμαVJκού aντιφασιστικού και aντι

ρατσιστικού κινήματος (1980-2003)". Η έκδοση 

εiναι μετάφραση δύο κεφαλαiων του βιβλiου 

Autoηome iη Beweguηg, aus deη 23 Jahreη, το 

οποiο κυκλοφορεi στη Γερμανia και έχει θέμα 

την ιστορiα των Γερμανών αυτόνομων. 

Για το μέγεθος και την επιτυχiα του γερμανικού 

aηtifa κινήματος, δε χωράει αμφιβολia. Όπως 

σωστό αναφέρει η ε10αγωγή της έκδοσης, κατά 

τη διάρκεια της δεκαετiας του '90, οι Γερμανοi 

σύντροφοι ήρθαν από τους πρώτους στην Ευρώ

πη αντιμέτωποι με τnν aναβiωση του ναζισμού 

στην mo aποκρουστική, ικανή και μαζική μορφή 

του . Και παρά τις δυσκολiες, παρά την ήττα των 

κινημάτων, παρά την κρατική επιχορήγηση των 

δρόμο. 

Στις εmά ο κόσμος Βρiσκεται στην Γ 

ΣεmεμΒρiου και π διαδηλωση αρχiζει να 

στι\νεται . Εiναι πολύ Βασικο η διαδηλωση να 

Autonome antifa 
νεοναζi, κατόρθωσαν να εξ10ορροπήσουν το παι

χνiδι και να περιορiσουν την ανό~uξη του νεο

ναζισμού στην Γερμανiα, διεξάγοντας κάτι που 

δεν ήταν "τiποτα λιγότερο από χαμηλής έντασης 

εμφύλ10ς πόλεμος στην καρδιά της ευρωπαϊκής 

προόδου". Εiναι λοιπόν φυσικό που το γερμaVJκό 

aηtifa κiνημa, με τη μαζικότητα, τον πλούτο και 

την επηυχiα του, αποτέλεσε φωτεινό παράδειγ

μα για κάθε άλλο ευρωπαϊκό αντιφασιστικό κiνη

μa που σέβεται τον εαυτό του. 

Κάτι που θέλαμε να πούμε τώρα: Δεν υπάρχει 

αμφιβολiα ότι τέτοιες εκδόσεις εiν01 εξαιρετικό 

χρήσιμες για όλους εμάς που ενδιαφερόμαστε 

για το χτiσψο ενός aντιφασιστικού κινήματος 

στην Ελλάδα. Παρόλ' αυτό, όποτε κάτι έρχεται α

πό το εξωτερικό, υπάρχει πάντα ο σοβαρός κiν

δυνος της εύκολης αναγωγής στα γνωστό. Στην 

περiπτωση τnς έκδοσης των aηtifa scripta, αυτό 

σnμοiνει πως υπάρχει ο κiνδuνος κάθετι που α

ναφέρεται να γiνει αντιληπτό σον ακριβές αντi

στοιχο των τεκταινόμενων στην παράξενη βαλ

κανική μας χώρα. 

Να πούμε π_9ράδειγμα; Ο κiνδυνος ξεκινάει ήδη 

aπό τπ δεύτερη σελiδa του κυρiως κειμένου. Ε

κεi παρατiθεται μια μaρτυρiα aπό το 1984: Οι 

Γερμaνοi σύντροφοι κaτεβαiνουν aνοργάνωτοι ε

νάντια σε μια διαδrΊλωση των νεοναζi και τρώνε 

άγριο ξύλο. Και η μαρτυρiα συνεχiζει: "Αυτό σn

μανε τn γένεσn ενός νέου αntifα στο Βερολίνο. 

Δnμιουργnσαμε μια αntίfα συνέλευσn και Βάλαμε 

μπρος ένα δελτίο πλnροφοριών που ξεκίνnσε να 

δουλεύει με φωτογραφικές μnχανές ... ". 

[Autoηome aηtifa, σελ. 19] 

Φυσικά οι Γερμανοi σύντροφοι γράφουν για 

τους Γερμανούς συντρόφους, συνεπώς θεωρούν 

πως ένα ολόκληρο σύμπαν σχέσεων εiνω δεδο

μένο και δε χρειάζεται επεξrΊγηση. Και από πάρ

τη τους καλά κάνουν. Που να ξέρουν οι δύστυ

χοι όμως πως στη μακρινή Ελλάδα αυτrΊ η δiΟτύ

πωση θα μπορούσε να εκληφθεi ως απολύτως 

αντiστ01χη της ελληVJκής "aνοιχτής συ

νέλευσης" που έχει διάρκεια κάποιων 

μηνών και υποτiθεται πως "απαντά

ει" σε κάθε στραβοπάτημα; Ε, δεν 

θα πρεπε να εκλαμβάνεται έτσι! 

Εiνaι δουλειά του ντόπιου αναγνώ

στη να διαβάσει την κάθε λέξη aυ

τής της μπροσούρας, όχι απλώς 

προσεκτικά, αλλά γνωρiζοντaς πως α

ναφέρεται σε έναν άλλο κόσμο ! 



προχωρήσει συγκροτημένο. "Εχοuμε κανονiσεΙ ότ1 καθώς 

η δΙαδήλωση θα περνάει από τη διασταύρωση της 

Ακαδημίας και Χαρ. Τρικούπη, θα επιτεθεί με πέτρες 

και μπογιές σε ένα σύμβολο του στρατού που 

Βρίσκεται εκεί. Προκε1τοι γ10 την Ένωση Απόστρατων 

ΑξΙωματικών Στρατού. Δεν εiνο1 aπλοί καραβανάδες (ον 

κο1 aυτό οπό μόνο του θο έφτανε γ10 νο τους 

εππiθεσο1). Ιέρομε πώς πρόκειταΙ γιο κοροφοσίστες, 

γεγονός που μπορεί νο το δΙαπιστώσεΙ ο καθένας ον 

τύχει κο1 διαβάσει την εφημερiδο τους. Εν πάση 

περιπτώσει η διαδήλωση ξεκινά και οπό την Γ 

ΣεπτεμβρΊου στρiβει στην Δερ1γνύ και ύστερο στην 

Ποτησiων. ΟΙ μπάτσοι επιχεφουν νο την κυκλώσουν και 

πλησΙάζουν σχεδόν στο ένα μέτρο την πiσω ολυσiδα και 

προκαλούν. Αλλά 01 συντροφοι στο πiοω μερος της 
πορεiος είναΙ ψύχροψοΙ, γυρiζουν ανάποδα γ10 να έχουν 

φάτσα τους μπάτσους, δε φαiνοντοι νο φο8ούντ01, δε 

φοiνονται νο είναΙ ευκολο να σκορπίσουν σε πιθανή 

στραΒη ΚαΙ 01 μπάτσοι αναγκάζονταΙ νο χαλαρώσουν. 
Στη Στουρνορη, κάπο101 που δεν συμμετεχουν στην 

πορεiα, βγαiνουν απο το άσυλο του Πολuτεχνεiο καΙ 

επιτiθοντο1 σε ένα ζητά. 01 μπάτσοΙ αηοντάνε με 
δακρυγόνα. Παιχνiδια στΙς δΙκές μας πλάτες, που θα 

μπορούσαν να κοστίσουν. Αλλά η διαδήλωση δε χάνεΙ 

τη συγκρότησή της κο1 προχωρά ψύχροψο. Στρiβε1 στην 

Κάνιγγος. Εκεi πΙο μοθοiνουν όλοΙ 01 δ10δηλωτές γιο την 
επiθεση που πρόκεπ01 να συμβεί Η πλάγ10 

Πiσω στο παράδεΙγμά μας λοΙπόν, 01 Γερμανοi 

συνεχiζουν: "[n συνέλευσn είχε αποστολrί] να 
δουλεύει με φωτογραφικές μnχανές, να εξακρι

Βώνει στοιχεία γνωστών νεοναζί, va είναι ανά πά
σα στιγμrί έτοιμn για ξύλο, γεγονός που εν τέλει 

οδrίγnσε στn Βορειογερμανικrί antifa συνέλευ-

τnσn μας έπρnξε τ' aρχίδια. Το θέμα εiναι ποιον 

θ' αντιμετωπίσουμε εκεί που πάμε ... " [σελ. 28]. 

Ο απρόσεκτος θα μπορούσε να εκλάΒεΙ έναν τύ

πο που μΙλάεΙ κατ' αυτόν τον τρόπο, σαν ακρΙΒές 

αντiστο1χο του Έλληνα περΙστασΙακού επαναστά

τn (γlΩ να μην πούμε μπαχαλάκlΩ). θα μπορούσε 

να καταλriξε1 πως εδώ υπάρχεΙ μlΩ γεν~κή απαξi

ωσn της άποψης καΙ μ10 άνευ όρων εξύμνησn 

της δράσης. Πράγμαυ, μπορεi γ1α τον συγκεκρΙ

μένο να εiνα1 όντως έτσΙ. Αλλά ερμηνεύουμε: Έ

ξΙ γεμάτα αμάξΙα. Με ανθρώπους που γνωρiζουν 

τΙς πολη1κές τους δlΩψορές. Που υς ξεπερνούν 

κρατώντας τΙς στο μυαλό τους. Που εiνα1 αρκετά 

μουρλαμένοΙ ώστε να μπορούν να Βολτάρουν 

"σχεδόν κάθε ΣαΒΒατοκύριακο ψάχνοvτάς τους, 

περιφρουρώντας τα στέκια rί τις προσφυγικές ε

στιΈς στα περίχωρα του Βερολiνου " . τi έχουν πi

σω τους αυτοi 01 τύποΙ που τους κάνεΙ να γεμi-

σn ... ". Ερμηνεύουμε: Στον παράξενο κόσμο της 
Γερμανiας του 1984, ένα γεγονός που θα μπο

ρούσε να εκληφθεi σαν τεράστ10 στραπάτσο, δεν 

οδήγησε σε μlΩ ευκαφlΩκή συνεύρεση που θα 

αναλάμΒανε τη λαχανlΩσμένη αποστολή να ''απα

ντήσεΙ στο γεγονός", αλλά σε μlΩ δΙαρκή συνέ-

λευση που επεκτάθηκε καΙ έφηαξε τn Βάσn γΙα 

το γερμανΙκό antifa κiνημα της δεκαετiας του 

--~ 
'90. Απόδε1ξn; Το "δελτiο πλnροφορ1ών" 

που έστnσαν 01 σύντροφοΙ, υπάρχει μέχρι 

και σήμερα, εiκοσι + τρiα = 23 

χρόνια μετά! Λέγεται Aηtifa

schistisches iηfo Blatt και μετράεΙ 

πάνω από 75 τεύχn! 

Άλλο παράδεΙγμα: ''Η ομάδα μας με

γαλώνει. Είμαστε έξι γεμάτα αμάξια. 

Μερικοί από εμάς είναι αυτόνομοι, άλ

λοι αριστεροι: αλλά κατά Βάσn n πολιτικrί 
δεν παίζει κανένα ρόλο. Η οργανωτικrί συζrί-

- ζουν αμάξΙα, να εiν01 συνεπεiς καΙ πολλοi, να εi

ναΙ οργανωμένα Βiα1οι, να σπαταλάνε ΣαΒΒατο

κύριακα κάνοντας γύρους σε προσφυγΙκές συνοι

κiες; Μια οργανωτική συζήτηση που τους έ

πρηξε τ' αρχiδια! Ένα κiνημα οργανωμένο 

στην συντριπτική του πλειοψηφiα σε ομάδες! 

Έντυπα που κυκλοφορούν εiκοσι χρόνια! ΚΙ-

περιφρούρηση οργανώνεταΙ ακόμα καλύτερο κο1 σε όλο 

το μήκος της δΙαδήλωσης σχημοτiζονταΙ ορ1ζόντ1ες 

αλυσiδες. Προχωράμε με το τσαμπουκά της 

συλλογικής δύναμης, αποφασΙσμένοι να 

υπερασπίσουμε όλοι μαζί, άντρες - γυναίκες, ισότιμα, 

μ10 επιθετική κίνηση. Όταν η κεφαλή της πορείας 

περνάει από τη Χαρ. Τρικούπη, η διαδήλωση στέκεται 

για λiγο. Φεύγουν τότε πέτρες και μπογιές προς τον 

σύνδεσμο των απόστρατων. Κάποιοι μπάτσοι 

αλλάζουν χρώμα από το χακί στο κόκκινο. Αλλά στην 

μεριά των μπάτσων υπάρχει αμηχανία_ "Εχουν 

απέναντί του μια διαδήλωση συγκροτημένη και 

έτοιμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της, που 

επιτίθεται και ύστερα προχωρά ψύχραιμα. Και 

καταλήγουν απλώς να την παρακολουθούν. Τα 

συνθήματα πια ακούγονται πολύ δυνατά. Η διαδήλωση 

λiγο μετό θο καταλήξεΙ στα προπύλαΙα κο1 οποχωρουμε 

όλοΙ μοζ1 με το μετρο. 

Δεν ήταν η τυχερή μέρα των φοmστών η 15/6 οπό 

πολλές aπόψεΙς. Το κερασάκΙ στην τούρτα ηταν ένας 

φοσiστος που κατέβηκε σε μ10 στάση του μετρό μοζi με 

κάπο10υς οπό την δ10δnλωση. "Ητον πολύ γρriγορος ολλό 

δεν πρόλοβε. Και μος έμεινε γ10 ονομνησΌκό η μπλούζα 

του . 

νηματική μνήμη και συνέχεια τέτοιας ποσότη

τας και ποιότητας που μπορούν να γράφονται 

βtβλiα για την ιστορiα του κινήματος! Με λi

γα λόγια: Ένα αυτόνομο aηtifa κiνημα! 

Διάφορα τέτοlΩ άχαρα -γνωστά και δεδομένα 

για τους συγγραφεiς του κειμένου καΙ τους ανα

γνώστες τους, εmστημον1κrΊ φαντασiα για εμάς

τρέχουν πiσω από uς γραμμές της μπροσούρας 

που κυκλοφόρnσαν 01 antifa scripta. Που θα 

πρέπει να δlΩΒαστεi προσεΚtΙκά αν εiνα1 να Βγά

λεJ τουλάχιστον ένα σωστό συμπέρασμα: Ότ1 ο 

κόσμος δεν κερδiζετα1 με προσευχές. 

Από τnν άλλn ΒέΒα10, δεν κερδiζετα1 και με 

συνταγές, να τα λέμε ΚΙ αυτά. 



Το κείμενο που ακολουθεί παρακάτω είναι αλιευμένο από 

το θαυμαστό κόσμο του internet. Προέρχεται από μια μου
σική κολλεκτίβα σκινάδων και πάνκηδων από το 

δεν είναι ούτε πάνκηδες ούτε σκινάδες αλλά πολύ απλά 

σκέτοι ναζί και τίποτα άΜα. Δε μας ενώνει τίποτα με αυ

τούςΙ 

Gutersloh της γερμανίας. Εκτός από το ότι μας εισάγει 
στον πλούσιο χώρο της skinhead κουλτούρας- αποτελεί 

κατά κάποιο τρόπο και μια διακήρυξη αρχών. Στόχος του 

cable street beat πέρα από την μουσική αυτοέκφραση εί
ναι και ένα ξεκαθάρισμα του γερμανικού μουσικού τοπίου. 

Μεταφέρουμε τα λόγια τους: 

Να πούμε ότι το κείμενο 

δημοσιεύεται περικομμένο 

λόγω χώρου. Ολόκληρο 

μπορεί να βρεθεί στην ο

μώνυμη ιστοσελίδα. Να 

σημειώσουμε ακόμη ότι 

μεγάλο κομμάτι του ίδιου 

κειμένου δημοσιεύτηκε 

στις αρχές του Μάη στο 

τρίτο έντυπο του antifa str. 

"Εδώ και χρόνια παρατηρούμε ότι η κουλτούρα μας καπε

λώνεται από τους καραφλούς και από τύπους με χωρί

στρες που έχουν το θράσος να αποκαλούνται "skinheads". 
Λοιπόν αρκετά! "lf you haνe a racist friend, now is the 
time for your frίendship to end"! (Specials) ... Οι ρατσιστές 
και οι φασίστες με τον σιδηρούν σταυρό ή τις καράφλες 

Η φόσn των SHΛRP (sklηhε>ads ενάντιο στις ρατσι

στικές προκαταλήψεις) ήταν και εξοκολουθε! να εί

ναι σημαντική, aπλό δε μπόριαε να ταιριάξει με 

την γερμανική πρaγμaτικοτητa. Ιεκaθάρισε Βέβαιο 

aρκετa '1ρaγμaτa στο χώρο. Η aυτούσιο ομως με

τaφaρa και τεχνογνωσιa μιας φάσης κάπου 

συνοντσ το ορισ της. θέλουμε να αλλάξουμε ουτη 

τr•ν κστσστσση και να προχωρήσουμε ως SHARP. 

τ ο cablε> strε>ε>t beat ο μ ως δεν είναι πολιτικη ορ

γονωση ι.' συτr την οντίλπψπ, ολλο ούτι και κσ

θσρn r,kιnhead οργάνωση. 

Το cable street beat δεν εινοι και δεν πρέπει να 

γίνει ποτέ οργάνωση. Αυτο που θεωρούμε ιδανικό 

είναι νο δnμιουργnθεί ένα δίκτυο. Αγαπάμε την 

κουλτούρα μος και ακριβώς γιο aυτό θέλουμε να 

οιβοντοι και να γνωρίzουν και άλλοι τnν μουσικn 

κοι τον τρόπο zωης μας. Κάθε ενέργεια που κά

νοι.με, κοθε συνουλιο, κάθε CD, κάθε μικροφωνι

κn θέλουμε να χοροκτnριzετσι οπό iνο ξεκάθαρο 

στιλ. Ο πιο σrtlοντικός στόχος γιο μος είναι εινοι 

νο ουμπεριψερόμaστε με σεβασμό σ' όλους όσους 

σντοποκρίνοντοι σ' aυτά που κάνουμε, στο βαθμό 

Βέβαιο που κο οι ίδιοι σέβονται ψος. Τι σnμοίνει 

σιιτο: Οχι σεξιστ κες συμπεριφορές, όχι κραυγές 

γιο ΤΟ ΟΙ ΠΟυ εινοι γαμάτο μπροστά rl πάνω στn 
oκnνri όχι βόρβορο πάγκο, όχι σπρωξιές, οι ψοσί

στες και σι ρατσιστές νο παίρνουν τον πούλα. 

Μπάντες που θεωρούν aποστολή τους νο δείχνουν 

σι ολους τους υπόλοιπους ότι ο εγκέφαλός τους 

εινσι γιμάτος σκατό και να τραγουδούν μαλακίες 

γύρω aπ το σεξ και το ξίδια δε μας ενδιαφέρουν. 

.... ] 

Το cable strε>et beat του Gυtε>rsloh υπάρχει εδώ και 

πάνω aπό τσίa χρόνιο. Εννοείται πως και πιο πριν εί

χαμε διοργονωσει πολλές φορές συναυλίες, μίχρι που 

ειπaμε ότι aυτό δε μας aρκούσε. 

Εκτός των άλλων διοργανώνουμε κα ι συναυλίες αλλη

λεγγύης για antifa - ενέργειες ri για τους aντιφασίστες 

και τις aντιφασίστριες που διώκονται οπό το κράτος. 

Ο aντιφaσισμός δεν εινaι έγκλnμσ, εινaι σπaρaίτπτος. 

Με το πχοσύστπμο τπς cablε> streε>t bε>at κάνουμε μι

κροφωνικές. Σ' aυτές βαράνε μπάντες aπ' όλο το φά

σμα τπς c:.kinhead σκπνriς: το ska, το reggae, το 

narthern soυl, το ρυπk, το οί, το hardcore, το 2-Tone 

και άλλο. τ ο πχοσύστπμσ aυτό δεν χρπσιμοποιείτσι μό

νο στις συναυλίες και στο στέκι μας ("το γραφείο" στο 

Gutε>rsloh), αλλά σχεδόν σε όλες τις ska φάσεις που 

διοργανώνονται εδώ γύρω, όπως και σε aρκετά πόρ

τυ. Υπάρχει επισπς στο τρaπεzόκι που βγόzουμε σε 

πολλές εκδηλώσεις. 

Από κοινού με τπν ετοιρείο "Mad Butchε>r" έχουμε κυ

κλοψορnσει nδη aρκετό ποιοτικά CD κόστους 10 μάρ

κων Ενδεικτικό αναφέρουμε τις μπάντες των Stage 

Bottles, Attila, Red Loηdon, Schwarz auf Wε>isc:., 

Newtown Neu·otics, 8.6. Crε>w. Adjuc:.ters, The Strikε>, 

Οι ε> Blaggε>rs, Loaded, Ν ο Rec:.ρect, Fίνε> in Τ en, 

Skarfacε>. Οι μπάντες γνωρίzουν τι είναι το πρότzεκτ 

του cablt> strε>ε>t beat και μας υποστπρίzουν. Υπάρ

χουν και άλλο CD υπό έκδοσπ. Μιρικές οπό τι ς και 

νούριες κυκλοφορίες aυτών των συγκροτημάτων έ

χουν πάνω και το logo μας. Υποστπρίzουμε την σντι-

φaοιστικri δράση .. ειδικό όταν σ:ρέφιτaι (- ~ ~ ~ ι 
νσ~ιa σε σuνσυλιες κα ι μουσικπ των \ι\'\.~ 

νazι. 'ttv 
~ 

Ο καπιταλισμός σκοτώνει τη μουσι

κrii!Ι 

Δε βγόzουμε κέρδος οπό τπ δου

λειά μας, αλλά ούτι και συνιpγa

zόμσστε με μπάντες. ιτa ρίες ri 

μσνστzιp που προωθούν το στο

ριλίκι ri συμπιpιφέροντοι όπως 

οι ρορ stars. 

""'-'....._~..._ __ ,fP. 
τlποτa δεν είναι aπολίτικο. ~ 
~ι καιρούς ~ο τους σn~ιρ ινούς, ~Ρ 
οπου οι ορδες των νazι, οι γρο- ~·: ~i 
βaτωμένοι και κουστουμορισμένοι φσσι- , ι ., 
στις, n ρστσιστι κri πολιτικri και η πνευμστικri Τ 
φτώχεια ολοένα κα ι μεγαλώνουν, είναι αναγκαίο να υπόσ

χουν καθαροί λογσpιaσμοί. Όποιος δεν πολεμά και δε δου

λεύει ενάντια στπ δεξιό, στπν προγμστικότητσ υποστπριzει 

τους φασίστες - και aυτό είναί πόρο πολύ πολιτικό. Πολύ 

συχνό διάφοροι προσδιορίzοντaι ως 'Όπολίτικσι", προγμσ 

που δε σημαίνει κάτι άλλο aπό το "θέλω να το 'χω t<aλά με 

όλους". Χiστο! Λυτοί που σκέφτονται έτσι θα πρέπει να ο

ποκτriσουν "κυριλέ" κόμμωση και να την κάνουν οπό τη 

οt<ηνή. Από την πλευρό μας δεν έχουμε καμία όρεξη να 

Βλέπουμε στις συναυλίες μας, στο γriπεδa ri οπουδήποτι 

αλλού τους νοzήδες ri ακόμα χειρότερο να διaσκεδόzουμε 

μοzί τους! 

Ο φσσισμος θα διέλυε και το τιλωτaίο ψίχουλο ελιυΘιρί

aς και aυτοκαθορισμού και τπν ίδιο στιγμή θα σήμαινε το 

τέλος τπς κουλτούρας μας. (Σ' auτriν την περίmωσπ βε

βσισ ονσγνωρίzουμι πως το τίλος της κουλτούρας μας θα 

ητσν το πιο μικρό πρόβλημα.) 



Η οδός cable street διέσχιζε μια απ' τις πάμπολες εργατι
κές γι;ιτονιί:ς του λονδίνου. Στο δρόμο αυτό επέλεξε το 

αγγλικό φασιστικό κόμμα να οργανιί.!σει το 1936 μια με
γάλη παρέλαm1 - εξίιμνηση στο φασισμό. Αρχηγός του 

κόμματος ιiταν ο Oswald Mosley ομοϊδεάτης του Χίτλι:p 
και του Μουσολίνι Οι κάτοικοι βέβαια της γεπονιάς -κα

τά βάση εpγατες εβραικής πίστης- δεν έμειναν και πολύ 

ευχαριστημένοι απ' αυτή την πpοοπτικ:ιi. Κι αυτό ποιι έ

καναν έμεινε στην ιστορία. Αφοi> εξοπλίστηκαν και διεμή

νυσαν στους φασίστες να μην τολμήσουν να εμφανιστούν 

από τα μί:ρη τους έκαναν πράξη τις απειλές τους γράφο

ντας μια απ'τις πιο λαμπρές σελίδες του aντιφασιστικού 

αγιίJVrι. 300.000 εργάτες πήραν μέρος στις κινητοποιιiσι:ις, 

έστησαν οδοφράγματα, σιιγκρούστηκαν yια ώι)ες μι; την 

αστυνομία που προστάτευε τους φασίστες παίrνοντας στο 

τέλος στο κυνήγι και τους δυο ... Η μίLχη αυτή αποτέλεσε 
ορόσημο στα χρδνια που ακολούθησαν και έμεινε ζωντα

\~i στη συλλογιΚΙj ατιλική Π(1ΟλεταριαΙCΙ] μνήμη ως μια 

νiι-..ΙJ της εργατικής τάξης. Για πολλά χρόνια μr.τά ο δρό

μος αυτός δάνειζε το όνομά του σε a\τιφασιστικέ; εφημε

ρίδες και συλλογικότητες για να φτάσει ως και σήμερα να 

εμπνεύσει μια γερμανιι...-ή μουσική κολλεκτίβα π(ινι-..ΙJδων 

Ι(αι σκιvάδων ... 
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Συιήτπσn μc Χάσμα, 
ΒαΑnουρνlα Νύχτα, 

Kill the Cat 

Όπως θα ξέρετε όσοι ήρθατε, το Σάββατο 31 
Μάρτη, οι antifa πυρήνες της Αθήνας μαζί με τις 
DIY μπάντες Βσλπουργίσ Νύ)(τσ, Κί/1 the Cat και 
Χάσμα, διοργάνωσαν μια συναυλία στον πεζό

δρομο του Θησείου. Η συναυλία κρίθηκε πολύ 
επιτυχημένη, όλα πήγαν καλά και πάμε γι άλλα. 
Υπάρχει ωστόσο κάτι που το ξέραμε κι από 

πριν, αλλά το επαληθεύσαμε και κατά τη διάρ

κεια της συναυλίας. Οι μπάντες που λέγαμε, δεν 

είναι μόνο μπάντες -είναι και πολιτικά εrχειρή

ματσ, με άποψη, μέθοδο και γνώσεις γι αυτό 
που κάνουν, κι αυτό δεν είναι γνωστό σε όλους 

όσους παρακολουθούν τις συναυλίες τους. Σκε

φτήκαμε λοιπόν να συζητήσουμε μαζί τους για 

τη φάση τους και να δημοσιεύσουμε τη συζήτη

ση, ώστε να πάρετε μια εικόνα και οι υπόλοιποι 
που δεν τους ξέρετε. Στη συζήτηση συμμετέ

χουν ο Γ. Και ο Α. από τους Χάσμα, ο Ν. Και ο Τ. 
από τους Ki/1 the Cat και ο Φ. από τους Βαλ
πουργία Νύχτα. 

antifa: Θα μας πείτε δυο λόγια για την ιστορία 
σας; Πως αποφασίσατε να γίνετε Do lt Yourself; 

Kill the cat: Κατ' αρχήν, θα πρέπει να ξεκαθαρ(
σουμε ότι οι τρεις μπάντες δεν έχουν κοινή πο

ρεία. Εμε(ς ξεκινήσαμε το 2001 και δεν ήμασταν 
diy εξαρχής, παίζαμε σε πανεπιστήμια, πλατείες, 
παίζαμε και σε κλαμπάκια. Από ένα σημείο και με

τά μάλιστα που είμασταν σε καλή φάση της μπά

ντας, θα μπορούσαμε ακόμα και χαρτζιλίκι να 
βγάζουμε. Αλλά το σκηνικό με τα κλαμπ ήταν τό

σο ανεξέλεγκτο που στο τέλος φτάσαμε να παί
ζουμε στο "Αν" με τη Σοφία Βόσσου! (γέλια) Ναι 

ρε, έσκασε η Βόσσου και μαζί της έσκασε και το 

Star Channel! Ε, γελάγαμε εμείς, τη βρίζαμε, κι 
αυτή κατέβηκε κλαίγοντας, το 'δειξε και το Star .. . 
Εν τω μεταξύ όλοι ασχολούμαστάν λίγο-πολύ με 

πολιτικά ζητήματα (π.χ. συμμετοχή σε αuτοδιαχει

ριζόμενα στέκια). Επίσης ρόλο έπαιξαν τα γεγο

νότα του 2003, η Ευρωπα"ίκή σύνοδος στη Θεσ
σαλονίκη κλπ. Παίξαμε στη συναυλία που διοργά

νωσε το στέκι του Βιολογικού κάνα δυο βδομά

δες πριν τη σύνοδο, και λέμε, κοίτα να δεις! Πολύ 
δυνατή φάση! Και όντως, ήταν πολύ δυνατή φά

ση σε όλα τα επίπεδα ... 
antifa: Οι Χάσμα από πότε υπάρχουν; 

Χάσμα: Εμείς κάναμε πρώτη φορά συναυλία σα 
Χάσμα το Μάρτη του '94 στον Πύργο Ηλείας. Τη 
μπάντα την είχαμε στήσει στο υπόγειο του σπι

τιού μου, και το λέω για να καταλάβεις ότι εμείς 

ήμασταν DIY εξ 'ορισμού, θέλοντας και μη, γιατί 

στην πόλη που μεγαλώσαμε ... Κοίτα, θυμάμαι ένα 
μαγαζί που πούλαγε μουσικά όργανα κι όταν ή

μουνα 12 χρονών είχε βγάλει μια ηλεκτρική κιθά
ρα στη βιτρίνα και πηγαίναμε και την κοιτάγαμε. 

Μια μαύρη ηλεκτρική κιθάρα. Δεν ξέραμε από αυ
τά τα πράγματα γιατί μεγαλώναμε σε μ(α πόλη 

που είναι ισοπεδωμένη από πολλές απόψεις και 

ειδικά πολιτισμικά. Για παράδειγμα, στον Πύργο 
ήταv πρόβλημα να 'σαι μαλλιάς, οπότε σήμαινε 

και κάτι να 'σαι μαλλιάς ... Αφού λοιπόν φτιάξαμε 
τη μπάντα σ' εκείνη την πόλη, ποιος θα έστηνε 

συναυλία; Δεν γινόταν να πάμε κάπου και να ζη

τήσουμε να παίξουμε, οπότε εξ' ορισμού το στή

ναμε μόνοι μας, σε σχολεία, σε κάτι αθλητικά κέ

ντρα που έχει, στο γήπεδο του Πύργου , στο χώ
ρο του πάρκινγκ ... Τα έξοδα τις περισσότερες 
φορές τα πληρώναμε εμείς. Εδώ που τα λέμε δη

λαδή, η μόνη συναυλία που θυμάμαι να 'χει εισι
τήριο, ήταν τότε που κατεβάσαμε τους Panx 
Romana. 

antifa: Ποιος κατέβασε τους Panx Romana στον 
Πύργο; 

Χάσμα: Εμείς, μια παρέα που γουστάραμε Panx 
Romana, Stress ... Είμασταν είκοσι τριάντα άνθρω
ποι που δεν ξέραμε και ακριβώς για τι πράγμα μι

λάμε, πιο πολύ είμασταν ροκάδες, μεταλάδες και 

πάνκηδες στη φάση αλητεία. Ροκ μαγαζί δεν υ

πήρχε στον Πύργο. Στην πλατεία πήγαινες, καθό

σουν, κάποιος μπορεί να έφερνε ένα κασετόφωνο 

μπροστά από το άγαλμα και έβαζες μουσική και 

μπύρες. Η μπάντα βγήκε μέσα από αυτή την πα

ρέα. Όσο για το συνειδητό πέρασμα στο DIY, η 
πρώτη μας συναυλ(α στην Αθήνα έγινε το 2000 
στη Villa Αμαλίας. Τότε, μία μπάντα που έμπαινε 

στα πράγματα είχε να επιλέξει ή το DIY ή το άλ
λο, ειδικά άμα ήταν μπάντα ψιλοπάνκ, με λόγο λί

γο πιο τσιταρισμένο και στα Ελληνικά κιόλας. Το 

DIY ήταν μια σκηνή που 'χε κρατήσει στην Αμαλί
ας για χρόνια ... 
antifa: Εννοείς εκείνη την απόφαση που είχαν 

πάρει στη Villa να μη δέχονται γκρουπ που παί
ζουν σε μαγαζιά; 

Χάσμα: Αυτή η απόφαση, ναι, αuτό ήταν! Και διά

φορα που τελικά απέδειξε ότι συνεπάγεται μια 

τέτοια απόφαση. Γιατί από το '92 που στην Αμαλί
ας πήραν τη συγκεκριμένη απόφαση, μέχρι το '99 
που εμφανιστήκαμε εμείς στην Αθήνα, είναι 7 
χρόνια. Είχαν γίνει πράγματα μέσα σ' αuτά τα 
χρόνια. Είχε φουντώσει μια ολόκληρη φάση στην 

αρχή, είχε κορυφωθεί με την Διατάραξη Οικιακής 

Ειρήνης που βγήκε το '96, υπήρχε η Αμαλίας 
στην Αθήνα και η Βαρβάρα στη Θεσσαλονίκη , ή

ταν και δυνατή η φάση στη Θεσσαλονίκη με τα 

ραδιόφωνα, με λίγα χρόνια είχε δημιουργηθεί μια 
σκηνή, και μπορούμε να πούμε ότι πλέον ο ευρύ

τερα ελευθεριaκός- αντιεξουσιαστικός χώρος εί

χε οικειοποιηθε( πλήρως τη φάση του DIY. 

Βαλπουργία Νύχτα: Παρόλο που εγώ δεν ήμουνα 
το '92, από συζητήσεις με τους παλιότερους ξέ
ρω ότι τότε στη Villa δεν υπήρχε διαχωρισμός, 
μπορούσες να πα(ζεις και αλλού, στο ''Αν" ας πού

με. Κάποια στιγμή όμως ο κόσμος φρίκαρε. Αι

σθάνονταν ότι είχαν μετατραπεί σε κάποιου εί
δους σκαλοπάτι καριέρας, έπαιζε δηλαδή κά

ποιος στη Villa, μετά έπαιζε στο "Αν", μετά έπαιζε 

στο "Ρόδον" και πάει λέγοντας. Άσε που ο Rock 
FM ανακοίνωνε τις συναυλίες της Αμαλίας! Τα 
παιδιά της Villa αισθάνονταν πως δεν ήταν παρά 
άλλος ένας χώρος μέσα στην πόλη που το main
stream τον χρησιμοποιούσε ... 

antifa: Όπως με τους ποδοσφαιριστές στις φα
βέλες δηλαδή. 

Χάσμα: Ναι, κάπως έτσι. Και μάλιστα αuτό συνε

χίστηκε και μετά την απόφαση. Ας πούμε όταν ε

μείς είχαμε παίξει πρώτη φορά στην Αμαλίας, ό
ταν τελειώσαμε και κατεβήκαμε κάτω, είδα μέσα 

στην Αμαλίας τον Αργύρη Ζήλο, που ήταν τότε a
πό τους νούμερο 1 παραγωγούς στην Ελλάδα, 
κυνηγός ταλέντων ρε παιδί μου! 

Βαλπουργία Νύχτα: Να σου πω κι εγώ για την ι

στορία μας; Εμείς παίζαμε από το '98, και τότε 
δεν υπήρχε κάτι πιο συγκεκριμένο στο μυαλό 
μας, πάνκηδες ε(μασταν, σε συναυλίες στην Αμα-
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Οι Χάσμα κάνουν ένα soundcheck στα γρnγορα 

λίας πηγαίναμε, χορός, dead kennedys, ραφτά, 
καρό παντελόνια, κατσαπάνκ. Δηλαδή κατά κά
ποιο τρόπο μεγαλώσαμε μέσα στη Villa. Τέλος 
πάντων, επίσημα δημιουργηθήκαμε το 2002, και 
όταν μπήκε το ζήτημα "εμείς που θα παίξουμε", 
δεν κάναμε καμιά τρομερή κουβέντα, είπαμε "θα 
παίξουμε στη Villa, κι οι φίλοι μας εκεί είναι!" Χώ
ρια κι αυτό το ζήτημα που δεν μπορούσαμε να 
πάμε σε μια δυο συναυλίες που θέλαμε στο "Αν'' 
και τσινάγαμε! (γέλια}. 

antifa: Θα μπορούσαν τα DIY συγκροτήματα να 
σταθούν με ρεαλιστικούς όρους στη μουσική 
βιομηχανία; Δηλαδή η επιλογή DIY για εσάς ή
ταν όντως επιλογή, ή ήταν ... η ανάγκη που έγινε 
φιλοτιμία που λένε; 

Βαλπουργία Νύχτα: Πείτε ρε μαλάκες την ιστορί
α με την EMI, μη ντρέπεστε! 

Χάσμα (η: Εεεμ, ναι .. Κοίτα, εμείς πριν βγάλου
με τον πρώτο δίσκο, είχαμε πρόταση να τον βγά
λουμε με την ΕΜΙ. Το είχαμε συζητήσει πολύ, μας 
είχαν φέρει και τα συμβόλαια ... Αλλά τελικά είπα
με "Όχι δεν πάμε στην EMI!". Κι αποφασίσαμε να 
βγάλουμε δ(σκο DIY μόνοι μας. 

Χάσμα (Α): Η πρόταση έγινε στο στούντιο που η
χογραφούσαμε. Ήρθε ένας παραγωγός, εμείς εί
χαμε κάνει ένα demo ακόμα εκεί, μας είχε δει, 
γούσταρε τη φάση και την επόμενη φορά που πή
γαμε να γράψουμε έσκασε η πρόταση. Και εμείς 
τότε είπαμε όχι Ξέραμε τότε ότι η EMI τζιζ. καίει, 
πάνκηδες ήμασταν! Είχαμε δει συμβόλαιο, ξέρα
με τι θα πει να κάνεις συμβόλαιο σε εταιρία. 

Χάσμα (Γ): Εννοούμε ότι για ανθρώπους της δι
κής μας κουλτούρας αυτοί οι όροι είναι απλά α
διανόητοι. Είναι αδιανόητο να σου πούνε να πας 
να παίξεις στην τάδε εκπομπή κι εσύ να είσαι υ

ποχρεωμένος να πας. Γι αυτούς από την άλλη εί
ναι φυσιολογικό, και μάλιστα μια εταιρία που λέει 
στον καλλιτέχνη της "πήγαινε να παίξεις αύριο το 
πρωί στον πρωινό καφέ", του κάνει και χάρη. Ε
μείς από την άλλη είμασταν μια παρέα που παίζα
με μουσική, είχαμε και το γκάζι, κι αυτό που κά
ναμε δεν θεωρούσαμε ότι ήταν για να χαϊδεύει τα 
αυτιά του κόσμου! 

Kill the Cat: Ε, δεν ήθελε και πολύ για να ψυλλια
στείς τι γίνεται στα μαγαζιά. Σε κάθε μέρος που 
παίζαμε γινόταν κι από μια μικρή μαλακία. Π.χ σ· 
ένα που παίξαμε είχε είσοδο 5 ευρώ τότε και σου 
'δινε τα τρία ευρώ σαν αμοιβή στη μπάντα και 
κράταγε τα δύο το μαγαζί. Και λέμε εμείς "γίνεται 
να μην πάρουμε εμείς λεφτά και να πιει ο κόσμος 
μπύρα;" Μας λέει αυτός ότι για να πιει ο κόσμος 
μπύρα θα γίνει 6 ευρώ γιατί η μπύρα κάνει 4. Και 
λέμε ας γίνει 6 ευρώ κι ας πιει ο κόσμος μπύρα. 
Ουσιαστικά χαρίσαμε 400 ευρώ στο μαγαζάτορα, 
κι αυτός στο τέλος της βραδιάς μας κατηγόρησε 
ότι του κλέψαμε ένα καλώδιο και μας έκανε μα
νούρα! Και μου 'χε βάλει και χέρι για την παρα
μόρφωση! Να μην είναι πολύ δυνατά γιατί το 

μπαράκι "είναι κάπως πιο lounge!" 

Βαλπουργία Νύχτα: Στην πρώτη σύνθεση της 
Βαλπουργίας, κανείς μας δεν ήξερε να παίζει 
μουσική ... Μόνο ο ντράμερ ήταν λίγο καλός, ο Λ. 
είχε κάνει κάτι μαθήματα προ δεκαετίας κι εγώ 
μόλις είχα πιάσει το μπάσο ... Προσπαθούσα να 
βγάλω μια διασκευή μέρες ολόκληρες ... Έτσι μας 
βγήκε το πανκ!!! Αυτό θα παίζαμε!!! Το πανκ είναι 
κι εύκολη μουσική, δεν ήθελε να 'χεις σπουδάσει, 
δεν ήθελε τίποτα, έπιανες εκεί πέρα τρεις νότες 
κι έβγαζες κομμάτι. Κι εμείς αυτό θέλαμε!!! Να 
παίξουμε μουσική ... Με το πέρασμα του χρόνου, 
στη θέση του Λ. και του Δ. ήρθαν ο Θ. και ο Γ. σε 
κιθάρα και τύμπανα αντίστοιχα, και η Ά. στο βιο
λί. .. Ο Θ. είχε κάνει κάποια μαθήματα παλιότερα 
και η Ά. είχε mυχίο στο βιολί ... Εμείς πάντως, πο
τέ δε θελήσαμε να βγάλουμε λεφτά από αυτό 
που κάνουμε με τη Βαλπουργία ... Ήταν συνειδη
τή επιλογή το DIY, αφού αυτό που ήθελε και θέ
λει να είναι η μπάντα στο σύνολό της, είτε από 
στίχους, είτε σαν νοοτροπία γενικότερα, δε θα 
μπορούσε να συμβαδίσει με τη μουσική βιομηχα
νία. Μιας και αυτά που προωθούμε δεν τα πουλά
με ρε παιδί μου ... απλά ... 

Kίll the Cat: Μια στιγμή! Υπάρχουν και ορισμένα 
άλλα πράγματα που αφορούν την ερώτησή σου. 
Για παράδειγμα, όταν γνώρισα το r., είδα ότι ο 
άνθρωπος αυτός και ο κόσμος του DIY ήτανε πο
λύ πιο σοβαροί από μένα σε ζητήματα που αφο
ρούσαν τεχνικά θέματα. Πρόσεξε να δεις: Εγώ 

Κατα ης πεντε πnγr να βρέξει. 

Καποιοι καβατζωθπκον αμεσο ... 

μαζευmκαμε 

πριν νυχτωσrι κι 

εχουμε και κομια 

φωτογραφια με 

που υποτίθεται ότι έπαιζα σε μαγαζιά και θα μπο
ρούσα να βγάλω χαρτζιλίκι και θα μπορούσα να 
'χω και χορηγό στην αφίσσα μου, ήμουνα άχρη
στος, και πάω στους άλλους και βλέπω ότι και 
δουλειά κάνουν, και γνώσεις έχουν, και όρεξη ... 
Τέλος πάντων, ο Γ. βοήθησε πολύ στο πρώτο μας 
cd, και aφιλοκερδώς, κι εμείς καταλάβαμε ότι 
μπαίναμε σε μια διαδικασία όπου γνωρίζαμε κό
σμο που έτρεχε πράγματα, ήξερε πράγματα, και 
τα 'κανε με σοβαρότητα. Δεν είσαι λοιπόν DIY ε
πειδή είσαι άχρηστος, είσαι DIY συνειδητά. Τρέ
χεις τα πράγματά σου ανταγωνιστικά, με γνώσεις 
που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τις γνώ
σεις των ειδικών. Και φτιάχνεις το δίσκο σου μό
νος σου και στήνεις συναυλίες μόνος σου με α
ξιοπρεπή ήχο, και στην antifa συναυλία φάνηκε 
αυτό. Η antifa συναυλία δεν ήταν μια ευτυχής σύ
μmωση, ήταν το αποτέλεσμα του μόχθου αρκε
τών χρόνων, από ανθρώπους που ασχολούνται με 
τέτοια ζητήματα. 

antifa: Ξέρετε από ηχοληψία δηλαδή; 

Χάσμα: Στη Villa μάθαμε. Την πρώτη φορά που 
συμμετείχα στην ομάδα συναυλιών, το 2001 μάλ
λον, μια βδομάδα πριν από μια συναυλία είχε φύ
γει κάποιος κόσμος. Μέσα σ' αυτόν τον κόσμο ή
τανε και οι ηχολήmες, οπότε -ήδη είχαμε παίξει 
μια δυο φορές στην Αμαλίας- λέμε τώρα τι θα γί
νει; Την άλλη βδομάδα έχει συναυλία, ποιος θα 
την κάνει; Λέμε θα την κάνουμε εμείς. Πως θα 
την κάναμε δεν ήξερε κανείς. Δεν ξέραμε τίποτα, 
δεν ξέραμε που κουμπώνει το βύσμα, τι κάνει αυ
τό το κουμπί, τίποτα, ξέραμε μόνο ότι αυτό είναι 
κονσόλα, αυτό είναι μικρόφωνο. Κι έτσι μάθαμε 
να κάνουμε ήχο, κι από τότε έχω κάνει ήχο σε κα
μιά εξηνταριά συναυλίες. Κωμικοτραγικά σκηνικά! 
Έπαιζε συναυλία στις 9 κι εμεις πηγαίναμε στις 4 
να στήσουμε στο συναυλιάδικο της Villa και δεν 
ξέραμε πώς συνδέεται το σύστημα. Ρωτήσαμε 
βέβαια και μάθαμε, αλλά ξέρεις, από τη στιγμή 
που θα σου πει ο άλλος πώς γίνεται μέχρι τη 
στιγμή που θα το κάνεις έχει μια κάποια απόστα
ση! Τέλος πάντων, τελικά κάτι μάθαμε, και χαίρο
μαι που έχω ζήσει αυτή την εμπειρία. 

antifa: Με τα οικονομικά πως τα βγάζετε πέρα; 
Δηλαδή πως βγάζετε λεφτά για να παίζετε; Για-
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Το navω στην riσοδο τnς συvαuλιας 

τί, ας μ·ην το ξεχνάμε, αν είσαι σε ένα ε
μπορικό γκρουπ, θεωρητικά έχεις την πο

λυτέλεια να κάνεις πρόβες στο οχτάωρο 

που οι άλλοι βγάζουν το βασικό. 

Kill the cat: Κάτσε να σου τα πω με νούμε
ρα: Για το πρώτο μας cd, το στούντιο πήγε 
1200 ευρώ με μέτρια παραγωγή και δώσαμε 
γύρω στα 1000 ευρώ στο εργοστάσιο. Σύ
νολο περίπου 2500 ευρώ. Ε, πρέπει να σου 
πω ότι γλυτώσαμε γύρω στα 2000 ευρώ επι
πλέον γιατί ο Γ. ασχολήθηκε ένα χρόνο με 

τις μίξεις και τα ηχητικά μετά την ηχογρά
φηση. Κανονικά λοιπόν θα είχε κοστίσει τα 

διπλάσια, οπότε να σε ποιο βαθμό οι δομές 

και οι σχέσεις του DIY σε βοηθάνε. Με τα 
λεφτά αυτά πήραμε τα δικά μας μηχανήμα

τα, φτιάξαμε το δικό μας προβάδικο, στήσα

με τη φάση μας ... 

Βαλπουργία νύχτα: Τα λεφτά είναι πάντα α

πό την τσέπη μας, είτε στο στούντιο που 

φτιάχνουμε με τα παιδιά τώρα, είτε στις συ
ναυλίες που διοργανώνουμε. Όλα στηρίζο

νται από εμάς και από την ελεύθερη συνει
σφορά του κόσμου. Προσωπικά εγώ είμαι υ

πέρ του αντιτίμου. Προχωράει τη φάση. Βέ

βαια και τα βήματα είναι πολύ αργά ... είναι 
χαρακτηριστικό ότι το DIY δουλεύεται 15 
χρόνια στην Ελλάδα και σήμερα, εν έτει 

2007, δεν υπάρχει ένα προβάδικο αυτονο
μημένο να κάνει τέτοιες παραγωγές, δεν υ

πάρχει ένα μηχάνημα να κόβει cd! Παρόλ' 
αυτά, υπάρχει κόσμος που έχει στο κεφάλι 

του κάποια πράγματα. Γι αυτό και το στού
ντιο προχωράει. .. 

Χάσμα: Πριν βγάλουμε τον τρίτο δίσκο, α
ποφασίσαμε να αυτονομήσουμε την παρα

γωγή, αγοράσαμε τα μηχανήματα και ηχο

γραφήσαμε μόνοι μας. Αυτά τα μηχανήματα 
υπάρχουν ακόμα, είναι κληρονομιά της φά

σης. Με αυτά τα μηχανήματα κάναμε τις μί

ξεις όταν εμφανίστηκαν οι Kill the Cat. Ε, 
μετά δουλέψαμε και με άλλες μπάντες ό

πως οι Παραβάτες, οπότε το πράγμα ξέφυ

γε από εμάς και βρέθηκε ξαφνικά να περι

λαμβάνει κι άλλο κόσμο που το κάνει με τον 

ίδιο τρόπο. Λοιπόν, βγαίνει και ο τρίτος δί
σκος, και τα λεφτά από αυτόν συν και άλλα 

από την τσέπη μας, ήτανε που διαθέσαμε 

στο στούντιο που φτιάχνουμε με τους Βαλ

πουργία, τους τimetrap και τους Dead 
Pυlse. Αυτή τη στιγμή εκεί συμμετέχουμε 4 
μπάντες κι εγώ το έχω δει να λειτουργεί, υ

πάρχει δυόμισι χρόνια τώρα σαν προβάδικο 

και είναι βιώσιμο. Σχετικά με τις ηχογραφή
σεις, για να τις κάνεις σε επαγγελματικό 

στούντιο θες κανένα τριχίλιαρο. Αυτά τα 

χρήματα τα δίνουμε για τη δημιουργία του 
στούντιο που θα κάνει τη δουλειά μας, και 

, 
ταυτόχρονα δημιουργείται και μια υποδομή 
την οποία ο άλλος θα την χρησιμοποιήσει α

νέξοδα, και ό,τι θελήσει να συνεισφέρει θα 
χρησιμοποιηθεί για επόμενες βελτιώσεις. 

Αυτοοργάνωση της παραγωγής φίλε! Τέλος 
πάντων, αυτά είναι μέχρι στιγμής τα αποτε

λέσματα ενός cd που βγήκε με αντίτιμο, και 

είναι στην κρίση του καθενός να το καταλά

βει όπως θέλει. 

antlfa: Βλέπω ότι το θέμα του αντιτίμου ε
πανέρχεται διαρκώς στην κουβέντα. Θα 

θέλατε να μου πείτε τη γνώμη σας; 

Κill the Cat: Υπάρχει μία άποψη σύμφωνα 
με την οποία το αντίτιμο αναπαράγει την ε
μπορευματική σχέση . Εγώ πιστεύω ότι το α

ντίτιμο δεν σημαίνει εμπορευματοποίηση. 

Για μένα για να μιλάς για εμπορευματοποίη
ση πρέπει σε κάποιο σημείο να παίζει υπε

ραξία, ενώ σε εμάς δεν υπάρχει υπεραξία. 

Το ζήτημα είναι αν κάποιος καρπώνεται τα 

λεφτά αυτά για προσωπικό όφελος .. . Εμείς 
με αντίτιμο στο cd καταφέραμε να φτιάξου

με στούντιο. Ακόμα θα πληρώναμε 25 ευρώ 
για μια ώρα πρόβα. Και τώρα δεν πληρώ

νουμε, και αυτά τα 25 ευρώ πάνε στα κείμε
να που μοιράζουμε στις συναυλίες, στη συ

ντήρηση του στούντιο κλπ. 

Χάσμα: Δεν το δέχομαι λοιπόν με τίποτα ως 

γόνιμη κριτική . Δηλαδή ίσως να το δεχό

μουν αν κάποιος είχε να προτείνει ένα συνο

λικό τρόπο για την αυτονόμηση της παρα

γωγής που εμένα ας πούμε, 13 χρόνια στην 
μουσική δεν μου έχει περάσει από το μυαλό 

κάτι άλλο εκτός από αυτό που κάνουμε εδώ 

με τα παιδιά τώρα 

Βαλπουργία Νύχτα: Συμφωνώ: Το ζήτημα 

είναι αν κάποιος βγάζει προσωπικό όφελος. 
Κατά τα άλλα, εγώ όταν αγόραζα δίσκο Πα

νικός για παράδειγμα, ήξερα ότι των Πανι

κός εκείνη τη στιγμή δεν τους τρέχανε τα 

λεφτά από τα μπατζάκια. Ήξερα ότι ο άλ

λος δουλεύει Βωρο και στραβώνει που δου
λεύει Βωρο. Όπως στραβώνω κι εγώ που 

δουλεύω Βωρο. Δηλαδή αν εγώ δεν έπαιρνα 

κάποια χρήματα πίσω από αυτά που έδινα 
για το σιντί θα έπρεπε να δουλεύω 4 μήνες 
παραπάνω. Δηλαδή αυτό είναι πιο τίμιο; Να 
δουλέψω ένα 4ωρο παραπάνω στο μαλάκα 
το αφεντικό μου από το να βοηθήσω και τον 

άλλον να γίνει κομμάτι της φάσης ; Αν το 
νιώθει, αν δεν το νιώθει, ΟΚ ρε παιδί μου. 

antifa: Εγώ δε θα προσπαθούσα να διαχω
ρίσω μπάντες ή να διαχωρίσω πολιτικά εγ

χειρήματα αναλόγως αν έχουν 3 ευρώ εί
σοδο για να βγουν τα έξοδα ή δεν έχουν. 
Παρολ' αυτά, και συγνώμη που τοποθε-

τούμαι τώρα, θα έλεγα ότι η κατάργηση 
του χρήματος στις καπιταλιστικές συνθή

κες συμβαίνει όταν κάποιος αποφασίζει 
να διευθύνει ο ίδιος την εργασία του και 

να παραχωρήσει τα αποτελέσματά της δω
ρεάν. Όλοι πουλάμε την εργασία μας; Εγώ 

την δίνω δωρεάν! Δεν οικειοποιούμαι ατο

μικά τα αποτελέσματά της, φτιάχνω κοινό
χρηστη υποδομή. Νομίζω ότι ένα στούντιο 

σαν κι αυτό που περιγράφετε είναι μία 
κατ' εξοχήν δημόσια κινηματική υποδομή 
η οποία εμπεριέχει δέκα χρόνια δουλειά. 

Δέκα χρόνια δουλειά που δεν την πλήρω
σε κανένας και όλοι την χρησιμοποιούν! 

Δεν είναι αντιεμπορευματικό αυτό; 

Βαλπουργία Νύχτα: Να πω ένα παράδειγμα 

γι αυτό; Όταν μπήκαμε στο στούντιο απο

φασίσαμε να γίνει επαγγελματική ηχομόνω
ση. Θέλαμε να είναι ένα αποτέλεσμα aξιο

πρεπέστατο. Τότε λοιπόν μάθαμε ότι έκλει

νε ένα στούντιο κάπου στον Άγιο Δημήτριο. 

Και πήγαμε όλοι μαζί, δουλέψαμε μόνοι μας 
και ξηλώσαμε τα πάντα. Είχαμε πάρει τρυ

πάνια και βγάζαμε γυψοσανίδες από την ο
ροφή, από μέσα, και τα ξηλώσαμε όλα. Το 
διαλύσαμε με αντάλλαγμα να πάρουμε τα υ

λικά. Τα πήραμε, τα κουβαλήσαμε και τα 
βάλαμε μόνοι μας .. 

Χάσμα: Να πούμε και κάτι ιστορικό. Οι DIY 
συναυλιες μέχρι το '95 νομίζω, είχαν εισιτή

ριο, και οι μπάντες έφευγαν με τα έξοδά 
τους πληρωμένα. Δηλαδή ο άλλος δεν θα έ

πρεπε να το πληρώσει με το μεροκάματό 
του, δε θα έπρεπε να ζητήσει από τη μάνα 

του χαρτζιλίκι για να έρθει να παίξει από 

την Καστοριά στην Αθήνα - θα τον εξασφά
λιζε η φάση, θα τον κρατούσε, θα του έλεγε 

- ξέρεις, εδώ πέρα μπορείς να το κάνεις μό

νος σου. Μπορούμε να το κάνουμε ρε παιδί 
μου. 

Kill the Cat: Το πρόβλημα με το εισιτήριο 
ξέρεις ποιο είναι; Είναι ότι όταν έρθει ο άλ

λος εσύ θα κάνεις σαν μπράβος και θα του 
πεις ότι εσύ αν δεν τα σκάσεις δεν μπαίνεις, 

και πάρε και σφραγίδα .. Όταν στη ουσία το 
εισιτήριο είναι ενδεικτικό του τι θα θέλαμε 
να δώσεις και συμφωνείς και το δίνεις, τότε 

εντάξει. Τώρα θα μου πεις μπαίνει το ζήτη

μα της ντροπής, ότι ο άλλος το δίνει γιατί 
βλέπει τους άλλους και ντρέπεται. .. Γιατί 
τώρα που έρχονται και δεν το δίνουνε και 

το παίζουνε μάγκες ότι "μπαίνουμε στη Villa 
και δεν έχουμε λεφτά" και. .. παιδιά εκνευρί
ζομαι εγώ ... μπαίνει ο άλλος, του λες καλη
σπέρα.-Καλησπέρα, σου λέει. Βάζει το χέρι 

στην τσέπη, προχωράει ένα δυο βήματα, 

κάνει λίγο πίσω, κάνει λίγο μπροστά και με
τά συνεχίζει! Και βγάζει και το χέρι από την 

Όλοι τόσο μόνοι-demο 

tape (1996) 

kill the cat-(2004) 

Ι:!ΙΝΊΠΟΥΡΠΑ IVY)(fA 

Βαλποuργία νύχτα

(2004) 



Τα χρώματα του 
μlσους-(1998) 

ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΚΑΙΙΜΣΗ 

EDw ΑΙΙΙΜΣΙΠΙΙΗ 
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τσέπη! Σα να σου λέει με είδες, πήγα να 
βγάλω λεφτά αλλά ... κάτι έκατσε! Ρε σεις, 
εκεί σε αυτό το σκαλί της Βίλας κάτι γίνε
ται, πρέπει να το φτιάξουμε! (Γέλια) 

antifa: Ναι, αλλά διάθεση και περιβάλλον 
για να γίνει μια τέτοιου είδους ρήξη, υ
πάρχει; Να κάνεις ρήξη με τη λογική που 
λέει ότι είναι και γαμώ να μπαίνεις στις 
συναυλίες τσάμπα, ότι έτσι πρέπει να γίνε
ται; 

Χάσμα: Εγώ προσωπικά μιλώντας, θα το έ
κανα. Δηλαδή άνετα θα διοργάνωνα μία συ
ναυλία οιγ με είσοδο. 

Βαλπουργία Νύχτα: Εννοείς τώρα χαμηλή 
είσοδο, να το διευκρινήσουμε, έτσι; 

Χάσμα: Εννοώ ότι στο Θησείο θα γούσταρα 
να έχουμε 2 ευρώ είσοδο ρε παιδί μου ... 

antifa: Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω για τη 
βία. τί γίνεται με τη βία στις συναυλίες; 

συμβαίνει είναι το ακριβώς αντίθετο, το ο
ποίο είναι τελείως φασιστικό. 

Χάσμα: Εν τω μεταξύ, είναι εφικτό ρε παιδί 
μου! Είναι εφικτό να μην υπάρχουν τραυμα
τισμοί, είναι εφικτό να σέβεσαι τον διπλανό 
σου ακόμη κι αν τον σπρώχνει ς! Αλλά αντί 
γι αυτό, παρατηρούμε σε πολλές περιmώ
σεις την αναπαραγωγή της βίας και την επι
κράτηση του ισχυρότερου, ακριβώς σε αυ
τούς τους ελευθεριακούς χώρους με τις 
μπάντες που τραγουδάνε για την κοινωνική 
απελευθέρωση και την καταστροφή της ε
ξουσίας σε κάθε μορφή. Βγάλτε άκρη τώ
ρα! Πάντως προσπαθούμε όλοι να το περιο
ρίσουμε, κάποιες φορές τα έχουμε καταφέ
ρει, και κάποιες άλλες δεν τα έχουμε κατα
φέρει καθόλου θα έλεγα. Σ' εκείνη τη συ
ναυλία στο Αγρίνιο για παράδειγμα, όπου 
μου σπάσανε και μένα το δόντι .. 

antifa: Το δόντι πως σου το σπάσανε; 

Χάσμα: Είχα φάει ένα μικρόφωνο μες στο 
στόμα και μου σπασε το δόντι 

antifa: Είναι πάντως και ευθύνη αυτό το 
πράγμα ... 

klll the cat-(2006) 

Βαλπουργία Νύχτα: Εντάξει, το Punk είναι 
βίαιη μουσική! (Γέλια) Εγώ δε λέω βέβαια ό
τι καλά κάνουν και χτυπιούνται, γιατί άλλο ο 
χορός, κι άλλο το ξύλο. Εγώ το χορό τον 
βιώνω σαν κάποιου είδους απελευθέρωση, 
είναι από αυτά τα πράγματα που τα aπο
λαμβάνεις με κλειστά τα μάτια, που έρχεσαι 
σε επαφή με τον κόσμο δίπλα σου, που γί
νεστε μια μάζα, που κινείσαι κι εσύ μέσα 
στη μάζα, είναι μια ελευθερία, μια κατάστα
ση στην οποία aφήνεσαι Ναι, αλλά δίχως 
να δημιουργείς πρόβλημα σε αυτόν που 
στέκεται τρία βήματα αριστερά σου ή πίσω 
σου. Με λίγα λόγια εγώ χαίρομαι στις συ
ναυλίες που βρίσκομαι με κόσμο και είμα
στε ο ένας πάνω στον άλλο, όλοι ιδρωμένοι 
και κινούμαστε όλοι μαζί, μου βγάζει ένα 
συναίσθημα πολύ ωραίο ... που βέβαια ο Γ. 
το λέει χίπικο! (Γέλια). 

Χάσμα : Στα πλαίσια πάντως της διοργάνω
σης του antifa, επειδή το έβλεπα να διοργα
νώνεται πολύ άρτια σε σχέση με όσα έχου
με συμμετάσχει μέχρι τώρα, κάποια στιγμή 
μου είχε περάσει από το μυαλό να στήσου
με και ιατρείο. Αλλά επειδή ήταν σε μεγάλη 
συνέλευση που το σκέφτηκα, βαριόμουνα 
που θ' αρχίζανε όλοι να με κορο'ίδεύουνε 
και δεν το είπα. Με αυτά που είδα πάντως, 
την επόμενη φορά θα το πω. Θα αποτελού
σε τρομερή ωριμότητα εκ μέρους μας. Θυ
μάστε τι σας έλεγα με τη γεννήτρια; Την 
πληρώσαμε ενώ δεν τη χρειαζόμασταν, ενώ 
μπορούσαμε να κλέψουμε ρεύμα. Αλλά κερ
δ[σαμε μια ασφάλεια για τον κόσμο, γλυτώ
σαμε και τους μεθυσμένους που θα μπο
ρούσαν να πατήσουν τα καλώδια, και είχαμε 
και δέκα λιγότερα πράγματα στο κεφάλι 
μας. 

!Εκεί που aνθίζει η 
lοργή-(2006) 

Kill the Cat: Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι βα
θύ ζήτημα και έχει να κάνει με το σεξισμό. 
Όταν μιλάς για απελευθέρωση δεν μπορείς 
ταυτόχρονα να αναπαράγεις ιεραρχίες και 
ξαφνικά αυτό που μετράει να είναι το ποιος 
είναι ο πιο δυνατός. Γιατί όταν αναπαράγεις 
την έννοια του άντρακλα, αναπαράγεις μια 
παράδοση που πίσω της έχει ξυλοδαρμούς 
και βιασμούς γυναικών, έχει πατριαρχία, έ
χει πολύ άσχημα πράγματα. Στις δικές μας 
φάσεις, ο καθένας θα έπρεπε να αισθάνεται 
άνετος με το σώμα του, aπελευθερωμένος 
και να βγαίνει από τα όρια που τον περιορί
ζουν στην καθημερινότητα -δουλειές, σχο
λές ή ακόμα και το ίδιο του το φύλο. Και εί
ναι τραγικό που, όχι μόνο δεν έχει γίνει κα
τανοητό αυτό το πράγμα, αλλά αυτό που 

antifa: Πως βλέπετε το μέλλον; Υπάρχουν 
άλλες μπάντες που να μπορούν να εντα
χθούν στην DIY σκηνή; 

Βαλπουργία Νύχτα: Μπάντες μπαίνουνε, 
μπάντες βγαίνουνε. Το καλό είναι ότι aνοί
γουνε χώροι, να όπως για παράδειγμα στη 
Μυτιλήνη υπάρχει κατάληψη, θα πάμε να 
παίξουμε, ο Βόλος αυτονομείται και παίρνει 
μηχανήματα, το ίδιο και η Καβάλα, υπάρ
χουν χώροι στη Θεσσαλονίκη, με λίγα λόγια 
υπάρχει κίνηση. Ήδη πάντως έχουν ξεκινή
σει κάποιες συζητήσεις οι οποίες πιστεύω 

θα βγάλουν πολύ καλά πράγματα, έχει κυ
κλοφορήσει μια συλλογή, η "διατάραξη κοι
νής συνείδησης", που θίγει πρωτόλεια κά
ποια ζητήματα, και έρχονται κι άλλα. Ξέ
ρεις, είναι και δύσκολα αυτά τα πράγματα, 
γιατί αυτό που γίνεται με τις μπάντες, γίνε
ται και με τον κόσμο. Έρχεται και φεύγει 
Και στις ομάδες και στις μπάντες. Δεν φτιά
χνεται ένας σταθερός πυρήνας που να πεις 
ότι προχωράει Πολύ λίγοι είναι αυτοί. Και 
αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί συνέχεια κά
νεις πισωγυρίσματα. 

antifa: Απ' ό,τι λέτε, φτιάχνετε και υποδο
μές .... 

Χάσμα: Οι υποδομές, η κληρονομιά, για μέ
να είναι από τα βασικότερα. Για όλους μας. 
Είναι βασικά πράγματα. Ναι, δουλεύουμε 
τις υποδομές, δουλεύουμε γιατί είναι αυτό 
που αγαπάμε, αυτό που νιώθουμε ότι θέ
λουμε να κάνουμε και το κάνουμε. Έχει τις 
αντιφάσεις του, προσπαθούμε να τις ξεπερ
νάμε, μπορεί να βγαίνουν άλλες, βγαίνουν 
και καλές στιγμές .. . Δεν έχει και πολύ πλά
κα αυτό για το οποίο μιλάω. Είναι κάτι που 
είναι κάπως μεταξύ ζωής και θανάτου. Αυ
τό! Αυτό είμαστε . Μέσα σε ένα περιβάλλον 
βιομηχανίας, θεάματος, σχέσεων εκμετάλ
λευσης τριγύρω μας, αυτό το πράγμα πρέ
πει να γίνει με τους όρους μας. Πρέπει να 
'ναι αυτονομημένο, και αυτό δεν πρέπει να 
είναι μόνο στα λόγια. Αλλά το 'χουμε δει να 
δουλεύει. Το βλέπουμε να δουλεύει. Κι έ
χουμε πάρα πολύ δρόμο, όπως πάντα είχα
με πολύ δρόμο. Και αν μας το έλεγε κά
ποιος όταν είμασταν 14, δεν θα τον πιστεύ
αμε. 

Βαλπουργία Νύχτα: Πες τώρα τη φάση με 
το Γ. και τη Σ .... . (γέλια) 

Χάσμα: Ο Γιαννης είναι ο ντράμερ μας , εί
μαστε ίδια ηλικία, 28. Το '94 είχε φύγει από 
τον Πύργο, εμένα δεν με είχαν αφήσει να 
πάω, για να πάει στη Πάτρα να δει τους 
Ναυτία. Γυρνάει λοιπόν και μου δείχνει το 
δίσκο των Ναυτία, το βινίλιο, και μου λέει 
"ρε συ, αυτοί τον βγάλανε μόνοι τους! Για 
κοίτα δω!" Κοιτάω εγώ, και βλέπω δίσκο 
Ναυτία και πάνω κάτι γραμμένα πράγματα! 
Του λέω "Τι έγινε ρε;" Και μου λέει "Να, πή
γα και τους ζήτησα να το υπογράψουν! Είχε 
μια τύπισσα που 'παιζε ντραμς και τα σπαγε 
και της λέω να μου το υπογράψει! Και μου 
λέει αυτή ότι δε δίνει αυτόγραφα. Όχι της 
λέω, ότι σου καυλώσει γράψε!" (Γέλια). Και 
του γράψανε "Ψόφο στο rock 'n roll" και 
"Καλος ήρωας. νεκρός ήρωας". Αυτός ο δί
σκος υπάρχει ακόμα ... 
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Πέρασε πολλό ο γρα

φίστας μας. Λοιδωρήθη

κε, συκοφαντήθηκε, υ

ποτιμήθηκε, εξευτελί

στηκε, μόνο και μόνο 

γιατί είχε αυτή τη μονα

δική έμπνευση με τις 

φούσκες. 
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Ε, λοιπόν, ο γραφίστας 

τώρα δικαιώνεται! Οι 

διεθνείς άρπαγες ιδεών 

πήραν χαμπάρι ότι παί

ζει φάση με τις φούσκες 

Στο Ιράν υπάρχει κώδικας γυναικε(ας εν

δυμασίας . Σύμφωνα με αυτό τον κώδικα, 

αν εfσαι γυναίκα, πρέπει υποτίθεται να 

φοράς μαντήλα και να μην εξέχει τρίχα. Ε

π(σης υποτίθεται πως πρέπει να φοράς 

ρούχα αρκετό φαρδιά ώστε να μην φαίνε

ται η σιλουέτα σου. 

Κι όσο για το τ( παθα(νεις άμα δε συμ

μορφώνεσοι; Εξαρτάται . Μετά την ήττα 

της ιρανικής επανάστασης, κονόμαγες γε

ρό μπερντάκι στα κρατητήρια των "φρου

ρών της επανάστασης". Στη συνέχεια ό

μως, οι γυναίκες άρχισαν να το σπρώ

χνουν το πράγμα ... Ενδιάμεσα δεν ξέρου

με τί έγινε, πριν από λfγες εβδόμάδες ό
μως, το ιρανικό κράτος αμόλησε μπά

τσους, όχι για να δείρουν, αλλά ... για να 

κάνουν συστάσεις σε όσες δε συμμορφώ

νονται! 

Εμε(ς από το Ιράν δεν είμαστε, ούτε έ

χουμε πάει ποτέ. Αλλά κοιτόχτε αυτή τη 

φωτογραφfα όπου μπάτσος κάνει συστά

σεις σε aνυπότακτες Ιρανές: 

Ρε σεις, αυτές τον κορο"ίδεύουν! Τον κο-

Μπάτσε άντε yαμιiσου. τώρα και στο Jράν. 

Οι γαλλικές εκλογές δεν ήταν τελικά ντέρμπι. Από 

τη μfα η χρεοκοπημένη αριστερά της Ρουαγιάλ ή

ταν αμήχανη μέχρι τις εκλογές και έμεινε φυσικό α

μήχανη και μετά από αυτές. Και από την άλλη ο νε

οφασισμός του Σαρκοζί να κερδfζει το 53% με βα

σικό του προσόν τη συνέπειά του σε ακροδεξιές α

πόψεις και πρακτικές. Ο Σαρκοζί μπορε( να περη

φανεύεται ότι σε καμία περ(πτωση δεν υποκρ(θηκε. 

Μίλαγε ευθέως για την ισλαμική απειλή (τη στιγμή 

που η πλειοψηφία των μεταναστών στη Γαλλ(α εί

ναι μουσουλμάνοι), ως υπουργός εσωτερικών έκα

νε όνομα για την προώθηση της μηδενικής ανοχής 

και ξεστόμιζε με ευκολία τους χαρακτηρισμούς "α

λήτες" και "καθάρματα" για τους εξεγερμένους 

των γαλλικών προαστίων. Και τελικά .. . Και τελικά έ

γινε πρόεδρος ενός από τα μεγαλύτερα ευρωπα'ίκά 

καπιταλιστικό κράτη. 

Η Γαλλία λοιπόν του πολιτισμού και της δημοκρα

τίας ψήφισε Σαρκοζί. Αλλά αυτός ε(ναι ο καπιταλι

σμός στη σημερινή άγρια εκδοχή του. Εγκαθιστά 

παντού βίαιες ιεραρχήσεις. Εγγυάται ότι ο ανώτε

ρος θα τσακίζει χωρ(ς όρια τον κατώτερο. Και κο-
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Ούτε ο Χριστός, ούτε ο Κολόμβος, 

ούτε ο Αραφάτ είναι έλλnνας. Του 

Σαρκοζi π σκούφια κρατάει από 

Θεσσαλονίκη μεριά. 

Να τα Μμε κι αυτά . .. 

I και τις λανσάρουν παντού (εδώ από επ(δειξη 

ο(κου μόδας στο μακρινό Πεκ(νο). 

Όλ' αυτά μαζί, και δεν πήραμε και φράγκο! 

Όχι, για να δε(τε τ( παιδιά διαμάντια είμα

στε ... 

ρο"ίδεύουν μες στα μούτρα του! Και εξέ

χουν και μαλλιά απ' τις μαντήλες! Και φο

ράνε και τζιν! Και φοράνε και παπούτσια 

Nike! 

Π έγινε δηλαδή; Το προφανές έγινε! Άμα 

θέλουν να "σωθούν" οι "τριτοκοσμικοί" 

απ' τον ''aνορθολογισμό", σώζονται και 

μόνοι τους ! Άμα θέλουν να δουλεύουν 

τους μπάτσους τους δουλεύουν! Κι άμα 

θέλουν να τους πετάνε πέτρες τους πετά

νε! Όχι, θα περιμένανε τfποτα φεμινί

στριες από καμιά Μ ΚΟ! Άσε που αυτές 

κατά βάθος τους αγαπάνε τους μπά

τσους ... 

μαρώνει για τον κυνισμό του ... Ο Σαρκοζί υπο

σχέθηκε κάθαρση, υποσχέθηκε τάξη και ασφά

λεια, υποσχέθηκε επιστροφή στο ''πατρ(ς -

θρησκεία- οικογένεια" . Και κέρδισε ... 

Είναι χαρακτηριστική η κόντρα μεταξύ του 

κλασικού ακροδεξιού υποψηφ(ου, του Λεπέν 

και του νεοφασ(στα Σαρκοζί. Ο Λεπέν κατηγό

ρησε το Σαρκοζ( ότι είναι γιος Ούγγρου και εγ

γονός Έλληνα. Ο Λεπέν όμως πήγε στις εκλο

γές άπατος και ο Σαρκοζ( πρόεδρος. Και αυτό 

για(( ο νέος φασισμός δεν έχει απαραίτητα α

νάγκη τις κλαόσικές ρατσιστικές θεωρίες περί 

φυλετικής καθαρότητας. Ο νέος φασισμός δεν 

ντύνεται απαραίτητα στρατιωτικά, δεν σηκώ

νει σβάστικες. Ο νέος φασισμός ε(ναι γραβα

τωμένος, έχει φινέτσα και κάνει το ίδιο καλά τη 

γαμημένη δουλειά του. 

Ναι, το ξέρουμε, ότι ε(ναι πολλοί αυτοί που έ

χουν ακόμη αυταπάτες για την "με κάποια 

προβλήματα δημοκρατία μας". Το ξέρουμε ό

τι αυτή τη σύγχρονη εκδοχή του φασισμού δεν 

την έχουν πάρει πολλοί χαμπάρι. Για αυτό και 

επελαύνει ... 
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Κάποιος ανθυπουπόλληλος του Ελληνικού Υπουργείου 

Εξωτερικών που βρέθηκε στη Βοσνία, κάτι πέταξε για τη 
συμμετοχή Ελλήνων "εθελοντών" στη σφαγή των μου
σουλμάνων της Σρεμπρένιτσα (8.000 νεκροί). Αμέσως 
οι Βόσνιοι βρήκαν ευκαιρία να ανακινήσουν θέμα ανα
ζήτησης των εθελοντών από το Ελληνικό κράτος (!) και 
προσαγωγής τους στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης. Το 
όλο συμβάν αναφέρθηκε από την Ελευθεροτυπία σε 

στυλ "Ναι, να καθαρίσει ο τόπος και να βγει στην επι

φάνεια ένα συμβάν που όλοι κάνουν πως δε συνέβη". 

Εκτός από "ζήσε μαύρε μου να φας τριφύλλι" και "κό
ρακας κοράκου μάτι δε βγάζει", θα χρειαστεί να υπεν
θυμίσουμε πως αυτό τα πράγματα δεν έγιναν κρυφά. Ε
πίσης, για να δούνε τί καλοί που είμαστε, θα συνεισφέ

ρουμε κάτι τις από την Ελευθεροτυπία των ημερών, για 

να θυμίσουμε στους συντάκτες της τους ωραίους εκεί

νους καιρούς που ο φασισμός μούσκευε τις πιο προο

δευτικές σελίδες του Ελληνικού τύπου. 

τr; Δεν ξέρετε nοιος είναι ο Κάρατζιτς; 

Να διαβάσετε να μάθετε! 

Μέσα στο Μόϊο, ο ελληνικός στρατός υποδέχτηκε την καινούρια 
σειρά κληρωτών. Για να μην ανησυχείτε, πρέπει να σας 
ενημερώσουμε ότι δ ιάφοροι φίλοι και γνωστοί πήγαν, έκαναν τους 
τρελλούς, έφυγαν σε μία ημέρα και πολύ καλά ξηγηθήκανε. 
Αλλά δυστυχώς δεν είναι όλοι τόσο τυχεροί, ούτε τόσο δυνατοί 

χαρακτήρες, ούτε τόσο αποφασισμένοι όσο οι σύντροφοι. Ένας από 
τ' αδέρφια μας, με "πραγματικό" ψυχολογικά προβλήματα, κλείστηκε 
στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Άρτας από τους πονηρούς γιατρούς 
που δεν τον πίστεψαν. Και αυτοκτόνησε πηδώντας από το μπαλκόνι 
του πρώτου ορόφου. Στους φασίστες γιατρούς, στους φασίστες 
καραβανάδες, στους φασlστες γονιούς, σε όλους τους φασίστες που 
μπλέκονται στην ιστορία με το στρατό, χρωστάμε εκδίκηση. Για 
όσους άντεξαν και για όσους δεν άντεξαν. Για όλους μας. 

Αυτός δεν nιiρε 15. 
Ήταν φυσιολοyικός. 
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Αγαπητοί μας αναγνώστες, ξέρουμε ότι το κυπριακό 
ποδόσφαιρο σας αφήνει παγερό αδιάφορους και βέ

βαια δεν έχετε καθόλου άδικο. Την ίδια αδιαφορία προ
καλεί και σε μας το σύνολο του κυπριακού αθλητισμού: 

γενικά θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε καμμένη υπόθε
ση την ενασχόληση μ' αυτόν αν δεν συνέβαιναν σημεία και τέ
ρατα - που αλλού;- στις κερκίδες. Χοντρό χοντρά ή κατάσταση 
έχει ως εξής: απ' τις μεγαλύτερες ομάδες του νησιού η Ομόνοια 
και ο ΑΠΟΕΛ έχουν μια ειδική κόντρα με μπόλικο πολιτικό υπό

βαθρο. Οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ είναι τίγκα φασίστες με πανό και 

συνθήματα υπέρ της ΕΟΚΑ Β και του Γρίβα, φασιστικό σύμβο-

λα και έναν λαϊκό aντιτουρκισμό να κυριαρχεί στις τάξεις των 
οργανωμένων οπαδών της, ενώ απ' την άλλη η Ομόνοια αν δεν 
είχε την ατυχία να ιδρυθεί και να διακριθε( στην Κύπρο, αλλά 
κάπου βορειότερα, κάλλιστq. θα μπορούσε να ονομάζεται και St 
Pauli. 

Στις 25 Απρίλη λοιπόν η Ομόνοια και ο ΑΠΟΕΛ έπαιζαν στον 
ημιτελικό του κυπέλλου. Αν έχει κάποια σημασία, οι ομονοιότες 
πήραν θριαμβευτική πρόκριση για τον τελικό τον οποίο και εν 
συνεχεία έχασαν από τη μισητή Ανόρθωση. Εκείνο βέβαια που 
παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μιας και όπως προείπαμε 
το κυπριακό ποδόσφαιρο από ποιότητα δεν τα πάει και πολύ 
καλά, είναι η οπαδική άμιλλα των ημερών. Κρατήστε την ανα-
πνοή σας και ξεκινάμε: στις 21 Απρίλη (όχι κατά τύχη) οι οπα
δοί του ΑΠΟΕΛ την πέφτουν στα γραφεία της Ομόνοιας όπου 
προκαλούν φθορές και ανάμεσα στα άλλα ζωγραφίζουν σβάστι

κες και λοιπά· δημοκρατικά σύμβολα. Η απάντηση έρχεται σύ

ντομα και είναι βροντερή. Τη μέρα του αγώνα και ενώ οι οπα

δοί του ΑΠΟΕΛ σκάνε στο γήπεδο γεμάτοι εθνική υπερηφάνεια 
με τις ελληνικές τους σημαίες και τα λοιπά δημοκρατικά σύμβο
λα οι ομονοιακοί ξηγιούνται επαναστατικό διεθνισμό: κασκόλ 
και σημαίες της τουρκίας, πανώ με αντιφασ ιστικό σύμβολα και 
αντεθνικιστικό περιεχόμενο όπως: "οι εθνικές γιορτές μας αη

διάζουν", "έλληνες ε(στε και φαfνεστε", ''γαμώ το έθνος σας" 

και το ανεπανάληπτο " ISTANBUL since 1453" κοσμούν την πρά-
σινη κερκίδα. Ο ι ευαίσθητοι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ φρ ικάρουν, η 

ομάδα τους τον πίνει, οι δικοί μας πάνε τελικό και το κλου έρχε
ται μετά από κανό δυο μέρες με την ανακο(νωση των οργανω
μένων του ΑΠΟΕΛ. Αντιγράφουμε: "Αυτό ήταν ... Τα χτεσινά πα
νό στη θύρα 9 ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς από προκλή
σεις που με την καθοδήγηση και την ανοχή της πολιτικής ηγεσί- · 
ας που κυβερνά αυτό τον τόπο, απέδειξαν γιατί πλέον έχουμε 
ξεφύγει από τον aνθελληνισμό και προχωρούμε με μαθηματική 
ακρίβεια στον εκτουρκισμό του νησιού ... Έχουμε φτάσει σε ο
ριακό σημείο. Μπορεί ΑΠΟΕΛfστες να είμαστε μόνο εμείς, αλ
λά έλληνες ε(σαστε όλοι. Δε μπορούμε πλέον να ελέγξουμε την 
οργή των οπαδών μας γιατί η ελληνική μας περηφάνεια είναι ι-
σάξια με την ΑΠΟΕΛ(στική μας". 

Και να μη θέλαμε, μπορούμε τώρα εμείς να μην υποστη
ρίζουμε τους ομονοιακούς στο βαρύ καθήκον που έχουν 
αναλάβει; 

Προκαλούν οι ανθέλλnνες 



OEAD OYS~--
νο Ι Ο\ Ο δισε \ιδο Η μnάντο οuτή, nou οnό no~έs οnόψε'.s 
ρω :"" ι.οη•σιnμtνο· ro ι.ολλιπ.χνιι.ά . μοuσικο, το nολιηκο, 

ΔΙ\οuμε ενο οηλό ιστορικό τous κοι fεχ(ι)ρίzοuμf, 

~ ο .,ρχ ιo;tol<. ~ό~οuν τπv τελιυταiα φψάνιαπ τους στο San 

~ · μFσι στο κοινο Βρισι~εται Ι-Ιαι ο .Jello Bia~ra πολιτικοποιn

rιι c χε r npα tlDE• nδn .,-η οχολn τ οι; αλλ α διν είχε κοταψiρει 

ε ο, και γvώοτnι; )ατρnς του αγγ).ικοu pu:-ιk. ι\i~ι:ς μφις 

> 3 a ra θα α 1αν noFι οι μια αηελιο που ιιχι: Βάλει ο κιθοριστοι; Ea'>t 

μrτ θn ο ακλnρωθει και θα πάρει το όvομό τnι; οψοιί προσπθοuν 

κι J F ourι le ο ντρομιρ Βrυcε> Slec;,ιnψ•r (γνωοτος ως τ PdJ καθ ω ι; 

μ \ υτιροι; κιθοριστοι; γνωστος οπλως ωι; 6025. Ο τελιυταιος οιί· 

t ηω ο S'e..,ιπgeι· οντικοτοσταθnκε στο 1981 από τον Ο. ~·. 

,.ι ο Cι•ιντομn δοκιμαστικn περιοδο, οι Dead Kennε>dys iκοvαν 

•μ ονιοn τον Ιοuλιο του 19/8. Αρκικό π μουσική τους nτον μιο 

ωγn του Βρεrανικου pυnk. Συντομα όμως θα γίνει ψανφο or ro 

α κα11 πσροπανω : π μποντο διι'θεη μουσικiι; ικοvότπηι; και 

< ιο~ιτ κn τοπυ~ε non που τnν καθιστούσαν κότι διαψορυ κό απο ό,τι 

ε στην pυnk σκnνn. 

στιχουργοι; rων Ο.Κ. , εινοι και r· ψυκn τnι; μποντας. 

·ντ λuμΒανο οι τnν ιnοχή του στα τε λ π τnς δικαιτιος του 

οι r κο νωνικα κινnμοτο, που νωριηρα ουντοροzαν rnν Ο· 

ο u α δ ιχνου1ι να J-οκονιοzουv, π εποχn που το ομtpικανιι~ο κρα or, 

λαιο ονοδιοοθρώνπσι για νιι αφομοιώσει τα πρrησγματσ των κινnμό

rτ > ει · rις ·~cτακrr.σιι του προλεταριοτου 

Κ Mf'dys μ• ους σrίχουr, τους ξεκινοι)ν rov οι~ο τους πόλεμο. ι\πο τn 

1 υJV\ τ1ν κιντρΗ<n πολιτιι<n σκn~ιn τπς Αμερικής: τις μεγσλις εταιριις. 

ou R, ga rnν συθαιρ•σiο rων μποτσων τnν δυναμική ~παvεμψσνt· 

σ J σ κο τnv υποκρισισ των ψιλιλιιίθιρων ι< α ι των σοσιαλιστώ~ι. Από 

11 ιθι1ι σ στις κοινωνικές δομες Ι<Ο! τους θεομους: Στην καθnμερινότn· 

ου . ,το · αμφιtωνικJ όνιφο' στnν nθική τnς φγασίσc. Οπ)ισμινοι 

op κσι μf τnν σσυvιiΑιστο τpφουλιαστn αλλό και rριλσμινn 

Oε>ad KPnnι>dy" οπο τα πρωτο κιόλας τραγούδια τους όπως 

Th, Landlord". "I Kιll Chιldren Ό "Chemιcal Vvar~aι·e και το 

Βε> rh σο.,. ριzσν τnν aμερικσνικn κοινωνισ αλλά και την σπο

ο π ο τnc: συντnρnτικn στενό ιεpαρχnμiνn · βια•n · εν 

rρ~πο διnφοpηικο απο τους ναzι τοι• χιτλιp. 

ιμπpnστικό τους όνομα αλλά και την προ6οκατορικn 

~f J ιφτuσε να Βαλιι uποψnψιότnτα γιο δήμαρχος του Σον 

9) \'ινaν ιξσιρπικα δnμοψιλιις Of ένα μιγόλο κσμμστι νιολσιας 

r ν ,.ιiσα στο ΟΙ<Ο ο σλλο και που δεν αρ~ουνταν στο ··nσ fυtυrε>" των 

Jσικσ ο Oead Kε>nnε>dy-, είχαν και πολλούς Ηθpους. Ολό~λnρο.;, ο 

ς ιθ ι>~ος κορμος (που πσρψπιπτόντω.;, τοτι, όπωι:, και τώρα. iΒριθι 

δι( Η nολιτ κοθρnοκιuτικ<ι; οργανωσιις) τους έ6σλε στο στοχσστρο. Οι 

Ι' Ο nν c λλn ειχαν μι σ σταθερά ιπιθιτικn παρουσία σι όλες σχιδό~ι τις 

Alt c Τελο κο μισσ σι i.νο τποιο κλίμα. οι δισκοyροψιt~ις πσιριες 

ΒrJιι κο μαι< ιο σπα τnν μπσντα. Σι αυτό το τελιυτσιο οι Orad Kε>nnedy-, ο · 

πσντ c.αν μι τ J \Ο κυκλοψορουv τους δισκοuς μονοι τους μiι:ϊσ σrιο · nν 

ι\ tε> ratιν~> ε>ntaclr.., Ρου ιδρυσσν στα 1979. 

Τ π ωτο ., nqle που <ι.κλοψόρησε στn\ Βρετανία (με ονε· 

σρτ τn 1α . γ .:ι η C'tι>r~y Red "), ξικινουσι μι: το 

'Col fo r1ιa hε>r ι\llec," μiο οξεια ιπίθισn στον κυΒιρνή

ς Calιfor~ a τον Jt>rry Brown. ι\~ολουθοιίσε το 

' y n C mbod a · μiσ rέλιισ ονόμιξn οπό θορυ

ι<α δnθιν χοpοuμενους στίχους και μιας διαολ~

ουο κ c. !:χεδον του ίδιου ιπιπιδου ήταν και το 

Ε' oor. αλλα και το ·-τ 00 Drunk τ ο Fυck" (που 

ΙJ ν υμιρο 40 rων Βρηανι~ών '>ingle-,). Στο 1980 



ablι>., (19.130) μf τον οποιο n μτταντο κοθιtpωνrrοι 
ο punk σκροurηριο. Το ΕΡ I n God \\<e Truo,t I (1981 
σ ομn πιο πφa προσθΗονrσς το~uτnτσ και δuνο 11 οι 

υς πιρισσοτιρους κριτικοuι; οσο και ~fViKO το συγχρ:ι• 

Ακολουθnσε το σλμπουμ Ρ cJ<.tι Su ψ' 
τΟπ του 1982 κοι μηα οπο δυο χρ ινιο 
pιοδιιω• κυ~λοψορnοε το μιιλλον πιο 
Frc~nkι>nchrι'>t 1198'.) rου χο οκ ρ 
μενn αισθnσn απcλπ οιας ον ονοκλυ 
ινδuναμωun τnι; οκpοδιίιοc σε ολο 
ρικn Οπωι; οuνnθως το ο 
στικΗ, δοινεξιιι; ourn n ψοpο για το 
Ρι>nι ... Land'-cdpe Ι τ JU ελΒι rο.ι 

Κ(1λλιηχνn 11 f{ Gιqι>r) που σuνriδιuf τον δισκο 
f α .ιιJ.n Τrζ ιJΠΟVΤΟζ ψοινοvται πια να μην μnopQUV 

υνιννοrιθοuν μπροστα στn νια αuτ1 δ καστοκn ΠΕ· 
rc ο Στα '986 κuκλοψοptί το τιλωταιο nλ.ι το J 

;) d Kι>nnι>dy το Bι>dtof'1P For DPmo r ι y 
(19136) αλJ.α n μποντα ιχιι nδn διαλuθcι 

Οι Dead Kennedys δcν σόκορον 
οπλύs !Sιο να κcρδίσουν τιs cντυ
πύσειs και να β11όλουν έτσι 9ρά
~κο. Υ πήρ~ον μι ο πολιτικοποιπμc
νn, οντιCΙcομοτική και !Sιο ουτο το 
λό~ο επικiνδυνn μπάντα που έCΙετε 
aπέναντί τns το αμερικανικό κρό
τοs και τον ομcρικονικό cCiνικό 
κορμό. Λο~ικό λοιπόν, να βρί
σκονται δύσκολο δισκο~ρο9ικcs 
cτοιρίεs που Cla nCΙελον να συνερ
ιsοστούν μοςί τουs. Οι Dead 
Kennedys οnόντnσον σε αυτό το 
nρόβλnμο κυκλοqορύνταs μόνοι 

ο 

επιλέξαμε yιατί 

τουs τουs δίσκουs 
τουs, μέσα οπό τnν 
Alterπatiνe 
τ entacles που ίδρυ
σαν στα 1979. 
Αλλά aυτή n επιλο
!Sή Ο<fορούσε qυσικό 

και άλλο ςnτήματα . 
Ο Biafra σε μια συ
νέντευ~ή του έλειsε : 

Η δίκη 
Αυτό nόνu δc~ιό cίνοι το πόστcρ με: τίτλο 
"Peπis Landscape" (του cλβετού κaλλιτέχνπ 
Η . R. Giger) που συνόδcυc τον δίσκο 
Fraπkeπchrist ( 1 9 8 5). Δε. ν aμqιβόλουμc ότι 
το πε.ριcχόμε.νο του (όnus 9υσικό και το 
πεpιεχόμcνο όλου του δίσκου) ήταν 
σοκοριστικό ~ιο τουs "κaCiύs πρcπει". Αλλά το 
μήνυμά του cίνοι σοιpέs: αυτή π κοινuνία είναι 
βίαιο ιεpοpχπμένπ και συ!Sκροτε.ίτοι στπ 
σuν8nκπ του πολέμου όλuν cνοντίύν όλuν n 
κολuτερο στπ συν8nκn που ο ένοs (ο 
oνuτcpos) !\ΟμόCι .τον άλλον (τον KOIUτcpo) . 
Ο Biafra και ο υπεύ8υνοs τns Alternatiνe 

κόρn τns cίxc ο~ορόσcι το δίσκο τuν Dead 
Kennedys. Ο Biafιa στό8nκc στn δίκn μc 
συνέπεια στιs ιδέεs του . Υποστnρι~c ότι το 
nόστcρ ονο9ερότοv στο ίδια ςnτnματο που 
έ8ι!Sον και οι στίχοι τuν τρο!Sουδι6ν του, στn 
βίο, στον ρατσισμό, στην ιpτ6χcιο, και σε: 
κάθε: πcρίnτuσn διcκδίκπσc το δικοίuμό του 
στπν cλεύ8ερn έκcpρασn. 

τ eπtacles oδn!Sn8nκoν στο δικοστnριο με 
βοριέs κοτnιsορίεs c~οιτίοs του πόστcρ, μcτό 
οπό μfινυσn μιοs μόνοs που ονοκόλυyε ότι n 

Τελικό οι κοτnιsορούμcνοι a8uu8nκoν. 
Αλλά οι Dead Keπnedys cίχον nδn 
διολυ8cί. Μcτό οπό cσuτcρικέs διομάχcs 
που οqορούσον τπν διαχείριση τπs δικns, 
ο Biafra ονέλοβc μόνοs του τnν ευ8Uνn 
~ιο το πόστcρ . Και πορό τnν o8uuσn του, 
κοτοστρό9nκc οικονομικό προκcιμένου νο 
οντcπc~έλ8cι στο έ~οδσ τns δίκns. 

Έξω από τις δισκογραφικές εταιρίες 

" .. Mc τnν Alternatiνe Τ eπtacles 
δcν έχουμε ονό~κn κανέναν, που 
ιsιο να υπο!Sρόyει μaςί μοs συμβό
λαιο Clo πρcπει να μοs πει και τι να 
κάνουμε:. Βεβaια aυτό που κάνουμε 
- και το μο8οίνουμc αρ15ό και βα
σανιστικά- cίναι από τn μια να ~ι
νόμαστε τελcιότcροι στιs noρaιsu
!!CS μas κι από τnν όλλn να πλn
σιάςουμc όσο το δυνατό πcρισσό
τερο κόσμο. Μια οπό τιs προ1Sμο
τικcs ομοριpιέs να είσαι aλn8ινό Ο· 
νc~αρτnτοs και όχι σc κάποια cται· 
ρία δίσκιιν, είναι ότι μπορcίs να 
δουλέyειs με το δικό σου ρυθμό 
και όχι με το ό15χοs ότι πρεπει να 
παροδύσειs nχο15ρα9nμcνο τον 
καινούριο σου δίσκο στιs τάδε: τοu 
μήνα ή να κάνειs οπuσδnποτc cvα 
νideo clip ιsια κάποιο μαλάκα που 
Cla το προβάλει στο Μ Τ V. Δεν 
είμαστε κατά του video. Για την ύ
ρα όμus έχει ~c9τιλιστεί τόσο που 
είναι ό,τι χειρότερο συνcβn στη 

μουσικfι από όταν βιsήκε το 
"Saturday night feνer" . 
Ο μόνοs τρόποs σε ουτn τn 

χύρα σήμερα ιsιο να κόνειs τον 
κόσμο να Ο15οράσcι τουs δίσκουs 
σου, είνα ι νο ιsδύνειs ιsυναίκεs ιsια 
3 'I? λεπτο και να μnν cίνοι κα
νcίs μαυροs στο συιsκρότnμα, ε
κτόs ον τον λένε Michael 
Jackson Ιι Prince. Και ον ο δί
σκοs σου cίναι ορκcτό nλί8ιοs ή 
αρκcτό 'fΟ9λaτόδικοs, τόίε Clo τον 
προuCΙnσουν σαν τnν τελcυτaία 
έκqρασπ τns σύΙS·χρονns τέχνns . 
Εμcίs τnv είδαμc λίιsο διο9ορετι-. ,, 
κο . . 
Γιο να avfiκcιs κάπου, πρέπει να ro 
εfογοράσειs/ γιο aurό σου πουλn
σομc πcρικόρπιa και κaprrιό ./ για 
vo Sούμε ένα ιιρaίο καυγci/ aυιό 
civaι ovapxίa γιο πούλπμο • avop· 
χίο γιο nούλπμa . Anarchy for 
Sale · Bedtιme For Democracy 
(1986). 
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'Εκτός από βροχή n 
σuγκέvτρωσn είχε και 

μFγάλn αnήχnσn 

σm vεο.λαiα ... 

Με τη βοήθεια του χριCΠ"ού 

τους γαμήθηκε η παναγία 

Είναι κάτι τύποι, με το όνομα ΕΛληνορθόδοξο Κlνnμα Σωτη

ρίας, το καραγκιοζιλίκι των οποίων γίνεται σαφές από τn φω

τό δiπλα. Αυτοi λοιπόν οι ναζιστοπαππάδες και λοιποi ακρο

δεξιοi ξεφτiλες, έΒγαλαν μια αφiσα που καλούσε σε συγκέ-. 

ντρωση και πορεiα στο κέντρο ΟΌς 23/5. Κατά το μεσημεράκι 
της ίδιας μέρας μαζεύτηκαν στα προπύλαια, με τα λάβαρα, 

vς σταυρούμπες και τα πονώ τους και χαιρόντουσαν όλοι μα

ζί. Μοiρασαν φυλλάδιο με προσευχή μετάνοιας - συμφιλiωσης 

με το θεό, ψάλλανε, διαμαρτυρήθηκαν για τον Πάπα, εiπανε 

"όχι" στnν άλωσn τnc; Ελλάδας, τις ηλεκτρονικές ταυτότητες 

και την έλλειψη αναφοράς στnν προσφορά του κλήρου το '21 
στα εκπαιδευηκά ΒιΒλiα . [Να σημειώσουμε τn δrΊλωσn του 

Χριστόδουλου ''ακόμα κι αν το '21 δεν συνέπεσε 
με τπν 25 μάρτπ τα ΒιΒΛία πρέπει να λένε ότι 
συνέπεπτε για να μαθαiνουν τα παιδιά πως ο θεός καθάρι

σε για τους ελλnνάρες]. "Ελα όμως που εκείνn τn μέρα μάλλον 

τον θεό τον εiχε πάρει ο ύπνος και δεν είδε το ποiμνιό του 

συγκεντρωμένο να θέτει τα καίρια αιτnματά του. Τnν ώρα 

που πονώ με ευφάνταστα συνθrΊματα του τύπου ''ορθοδοξία 

ή θάνατος", γιαγιάδες με σταυρουδάκια και παπαδαριό rΊταν 

aραδιασμένοι στο δρόμο έπιασε μια Βροχn άλλο πράγμα. Πα-

ρευρισκόμενοι και λάΒαρο έφαγον πολύ νερό. Παρ' όλο αυτά, 

επειδrΊ ως γνωστόν οι "Ελλnνες και ειδικά οι ορθόδοξοι εiνοι 

άριοι και δεν μασάνε από τέτοια, μερικοi έκατσον και έτρω

γαν τn Βροχή στο κεφάλι. 

Μη μπορώντας να συγκρατήσουμε τη χοφεκακiο μας απένα

Vtl σε όλους αυτούς τους κρυφούς και φανερούς ναζήδες θα 

αναγκαστούμε να σχολιάσουμε. Το να Βλέπει κανεiς αυτούς 

τους τύπους απλώς ως γραφικούς καραγκιόζηδες είναι εmκiν

δυνα απλουστευvκό. Ας μnν ξεχνάμε ότι n εκκλησiα εiναι αυ
τή που πάντα ευλογάει τα στρατό και τους στρατόκαυλους, 

μιλάει γιο αλύτρωτες πατρiδες και κολλάει τnν ταμπέλα του 

ΒάρΒαρου και του κατώτερου σε όποων δε συμμερiζεται μα

λακiες με ορθοδοξίες και παναγiες. (Περίπου στο 20% δηλα
δή του πληθυσμού που όλως τυχαίως είναι μετανάστες ή 

πρόσφυγες). Ας μnν ξεχνάμε επίσnς όη η εκκλησία είναι ένας 

φασιστικός θεσμός, πάντα μπλεγμένος ΟΌς ιστορίες του ελλη

νικού επεκταησμού, στις εθνοκοθάρσεις και ΟΌς πιο Βρώμι

κες δουλειές του ελληνικού κράτους. Και τέλος ας μην ξεχνά

με το ρόλο της στην ολοένα αυξανόμενη φοσισtΙκοποiηση 

της κοινωνίας. Σκατά λοιπόν, σκατά και νερό στους ναζήδες, 

είτε με ξυρισμένο κεφάλια είτε με ράσο και σταυρούς. 
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Σ τα δεξιά τnς κι-ντρικι\ς φωτογρα

φίας ο Τάκης Μιχαλόλιας μ' έναν 

ει<Μκτό τοu nελάτn, τον Γ. Μααλό

πουλο. Στις γύρω φωτογραφίες κά

ποιοι απ' το nελατολόγιό τοu: ο εnι

χειρnματiας Κοσκωτάς, ο ναζί Πε

ρίανδρος, ο δnμοσιοyράφος Τρια· 

νταφuλλόnουλος. Ανθόκnnος ... 

8ΑΙCΕΛΟΣ 
8ΑΣΙΣΥΟΜΑΛΙΚΙΑ 

Υπάρχουν κάποιοι πολύ περίεργοι τύποι που κυκλοφορούν α

νάμεσά μας. Είναι φασιστόμουτρα και για αυτά δε χωράει αμ

φιΒολία . Αλλά είναι αρκετά περίεργοι '{lσ να είναι μόνο αυτό. 

Να γίνουμε λiγο πιο ξεκάθαροι: υπάρχει ένα σκουλriκι με το 

όνομα Τάκης ΜιχαλόλΙας, δΙκηγόρος στο επάγγελμα, το όνο

μα του οποίου εμφανiζεται στο ψιλά των εφnμερiδων κάθε 

φορά που συγκεκριμένες υποθέσεις σκάνε στnν επικοφότn

το. Προσοχή όχι κάθε εiδους υποθέσεις: παρακράτος, ορ

γανωμένα έγκλπμα, απάτες, μπάτσοι, φασίστες και 

μπράΒοι είναι μια στάνταρ κατπ γορία υποθέσεων 

που περιλαμΒάνανται στο πελατολόγιό του. 

Με ονόματα : το σκουλήκι aυτό έχει αναλάΒει (συνήθως με 

επιτυχiο) την υπεράσπιση του νεονοζi Περiονδροu (νούμερο 

δύο στnν ηγεσiα της χρυσής aυγής), του Κοσκωτά, του Τριο

ντοφυλλόπουλου, του Μπεκάκου (εκ των ηγετών της θύρας 7 
και γνωστού καθάρματος), του ακροδεξιού εκδότη Γ.Μιχαλό

πουλου, πλήθους μπάτσων με τελευταιο τον δωικητή του 

Α.Τ. Νέος Ιωνίας ο οποiος πιάστηκε με το λαδάκι στο χέρια 

κλπ κλπ. 

θα πει κάποιος : δικηγορος εiναι, κοθσρμσ ακούγεται sa 
what? Μια άκρη μας προσφέρει το οικογενειακό του δέντρο . 

Έχουμε και λέμε: οδ"ερφός του εiνοι ο Νικολσς Μιχαλολιάκος, 

αρχηγός της Χρυσriς Αυγής. Ιάδερφος του ο Βοσiλnς Μιχαλο

λιάκος, υφυπουργός εθνΙκής άμυνας ο οποiος και διέπρεψε 

στους τραμπουκισμούς στο νιάτα του ως αρχηγός της 

Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Άλλος του ξάδερφος με πλσυmότατο Βιογραφικά 

εiναι ένας φοσiστος στροτιωηκός εν αποστρατεία ο οποιος 

πλέον κάνει κουμάντο στο ΕΛ.ΤΑ. με εντολή άνωθεν. Ειδικό

τητά του η διαχείριση extreme καταστάσεων! Τ ελευτοiο κα
τόρθωμα aυτού του τύπου; Η δολοφονία συνδικαλιστή του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. πριν μερικούς μήνες οπό το δεξι του χερ: - κοποιον 

ασήμαντο πσρακρσvκό - στις εκλογές γιο τnν ανάδειξη συν

δικαλισtΙκών εκπροσώπων στο τσχυδρομεiο. 

'Ακρn δύο: n μσVΙάτικιi του καταγωγή και ο ρόλος των μανιa
τών στον εμφύλιο που μοiνετσι στο εσωτερικά της νέος δη

μοκρατiας στα μσVΙάτικο του πειρσιά. Ένας οπό τους nρωτο

γωVΙστές του είναι και ο Β.Μιχαλολιάκος, nγrοκή μορφή στο 

σόι, ο οποiος κατηγορεί τον άλλο μσVΙάτη νεοδημοκράτη Π. 

ΜσντούΒολο ότι αποπειράθηκε να τον στείλει με έκρnξn 

ΒόμΒος. Υπάρχει κα ι μια άλλη ιστορια οπο τn Μόνη (aπ· αυ

τές Βέβαιο που Βγοiνουν προς το εξω, γιατι γ10 vς υπόλοι

πες ουδεiς γνωρίζει): ο Μπεκάκος που λεγομε πορσnανω και 

ο πρωταγωνιστικός ρόλος της κλiκος του στn σφαγή στην 

Πα10νίσ (εξ ου και η κραυγri που ακουγόταν στο βιντεο που 

μετέδωσε η τηλεόραση "έτ01 γαμάνε το μανιατάκισ" πάνω 

απ' το νεκρό οπαδό του παναθηναϊκού ... ) 
Να οδηγούν κάπου όλο aυτά; Μπορεi και όχι . Αλλά συτοi οι 

περiεργοι τύποι υπάρχουν. Και τπ δουλίτσα ταυς τπν κά

νουν αθόρυΒα αθόρυΒα ... 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ι • • • • • • ι • • • • • ι ι ι t 

Πaρlπιwαη 3.728: ''Μετά ης τελευrαίες προκλήσεις των τούρκων 

και αφού οι δικοί μας πολιιικοί κάνανε πάλι τις 

κότες και τα μ.μ.ε. θέwρnσαν επΙτυχία την 

ελληνική διπλωμαrία περί ηρεμίας στο αιγαίο, 

λέω να οργανώσουμε τη δική μας μnχανοκίνnτn 

πορεία όπως αυτές που κάναμε σrα rέλn της 

δεκαετία του 90 να δούμε πόσο μάγκες είναι οι 
φίλοι μας οι μοyγόλοι. 

στάση νια φαϊ και κατούρημα και α\ρού 

καβατζώνουμε και λεηλατούμε ό,τι μπορέσουμε 

συνεχίζουμε νια Βόλο και βρίσκουμε τους 

Νικαιώτες και τους Αυστρ1ακούς να μας 

περιμένουν. Στρίβουμε νια Λάρισα να πάμε να 

πάρουμε rα τέρατα, είμαστε πλέον 5000 
μηχανάκια, συνεχίζουμε νια Ιαλόνικα στο Λευκό 

Πύργο που μας περιμένουν 01 Αρειανοί και οι 

Παοκτζήδες ... είμαστε παραπάνω από 6000 
μηχανάκια και προχωράμε νια Τουρκία. Οι 

στρατηγοί rnς Άνκυρας μας βλέπουν και 

φρικάρουν και ζητάνε ανακωχή άνευ όρων και 

δηλώνουν επίσημα όιι θα σιαμαιήσουν τις 

μαγκιές στο Αιγαίο. Τόσο απλά!" 

ncιx: 8a σιαμαιι\σουμε 
ιους ιούρκους σιο aιvafo 
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Πnyι\: n.s. νioleηce τεύχος 4 

Δρc!ισmς: ανήλικοι εθνικοσοσιαλιστές 

που θα 'θελαν να 'ναι χούλινκανς 

Συμφραζ6μaνcι: οι τούρκοι κάνουν 

μαγκιές στο αιγαίο, τα κόμματα και 

rα μμε είναι ξεπουλημένα και μόνο 

ένας τρόπος υπάρχει να σωθεί η 

Ελλάδα ... 

I 

Λοιπόν θα μαζευrούν οι γάβροι ατο σταθμό ατο 

Φάλnρο και θα πάνε να βρουν τα 8αζέλια στο 

πεδίο. "Ολοι μαζί θα πάρουμε την Παrησίων και 

θα πάμε να βρούμε σrn Φιλαδέλφεια τα 

οριτζινάλια. Εκεί υπολογίζω το λιγότερο τα 4000 
μηχανάκια. Βγαίνουμε εθνική και ξεκινάμε νια 

βόρεΙα, φrάνουμε σrο Λε8ένιη νια την κλασική 
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Αyαιmτοί μας αvαyνώστες, 
ξέρουμε πολύ καλά ότι οι πολιτικές συζητήσεις των ελλήνων νεοναζί σαι;; 
είναι το λιγότερο αδιάφορες. Συμμεριζόμαστε τα συναισθήματα σαι;; ερμη
νεύονται;; τα ωι;; ένδειξη υγείας. Ωστόσο θα πρέπει να είστε ανεκτικοί απέ
ναντί μαι;;. Οι ανάγκες και οι απαιτήσε:ις τnι;; σελίδας αυτής είναι ιδιαιτέρως 
ψυχοφθόρες. Εκτός των υπολοίπων aντιαισθητικών και βαρετών υποχρεώ
σεων με τις οποίες φορτώνουμε τους εαυτούς μας είμαστε αναγκασμένοι 
yια τη δική σαι;; σφαιρική ενημέρωση να εξετάζουμε και το διαδικτυακό με
γαλείο των ναζήδων. Και ω του θαύματος οι τύποι )Jlλάνε μεταξύ τους. Και 

(Πιτσφικας εθνικιστnς απο το Περιστερι εξομολοyειται τον καημό του) 
Ρε rαιδ α >δω στο Περιστf.ρι εχαυμε μεγαλα πραβλr μα. 

Ειμαστε πt.ι- κJκλωμνοι οπο κουμμοJνιστες και αναpχικους. 
Στους τοιχο • πο~τσυ ε ζω Βλειτεις συvθnματα οπως Antifa, ΑπtιΝΛΖΙ Iκara στους Φοο -
σ >ς J(Q/ eιλΛο rεrοιι;ι. Ακομο κο στο γιιπεδο οτον Π'Ιγαινω τα ιδ u βλέηw, Ρε σεις προ 

τt κο~ ο λuon γιο ο εξαλειψΟJ\ΑΕ αυτό το ογκοθι . 

συχνά πυκνά μας πιάνουν στο στόμα τους. Και εκεί αρχίζει n κωμωδία. Σας 
αφήνουμε να απολαύσετε τους σχετικούς διαλόγους που εξελίσσονται στο 
forurn της νεολαίας της χρυσής aυγής (resistaηce) yια να καταλάβετε και 
από μόνοι σας με τι ερχόμαστε αντιμέτωποι στην καθημερινή μας δράση. 
[Για λόγους αναγνωσιμότητας και μόνο αποφασίσαμε να διορθώσουμε τα 
χοντρά ορθογραφικά λάθη και να προσθέσουμε τα σημεία τονισμού και στί
ξης που απουσίαζαν από την απόπειρα των ναζί να εκφραστούν γραrπώς. 
Κουράyιο ... ] 

Οδnγιες απ' τους οοφους: Γ κρnκμον, δε θελε ι πολλα πολλο. Προμnθευσου κι ε συ φυλ
λοδω δικο μας κσ· γεμ σε τον τοπο. Προκnρυξεις μπορεις νσ βρε ς στο γροφεω του κι
νnμοτος ... Μ'Ιοpεις εrιισnς νσ γρσψεις ιδεολσγικα συνθnμστο σε θρσνια. κορελες. κσθω;; 
και τοιχους με aνεξ•τnλο μυρκαδορο. Πάρε κι εσυ με τους φιλους σοι. πρωτοβουλια. Κι 
αι.τοι πρωτοβουλισ r nραν, δίν εγροψαν αε φοροuμ! 

Comebock του δυστυχου γιφnιψαν: Κοηαχτε, εγω προσω'1ικα εχω γει.ισει ολα τα θρο Οδnγιες απ' τους σοφους: θα παρακcλουοα να μην μ· λα με για ξεχωρι- --~-~--, V'O τριων τ μ 1μaτων με εθνικιστικο συνθnμοτο, το iδιο ιοχυει και Υ' Ο τις στες rFpΙC'J(ε~ Περ πεpι, Nεaroλr, Πε ροιος, Γοuδος. Το πολu πο- ΛVDEI υaιιΙιs τοι..:ιλετt.<; βεβο !I ' Εχω χρnσιμοποιπσει KOI σπρει γιο τοιχο εξω ΟΠΟ το λιι με OJ ι εδω τnν εγγραφn νc. μπει κονενος και να πει ποπο ρε gJ8 ΙΙΙΙΙι οχολειο aΛλο μεσο σε τρεις μερες το ουνθnμα καλuφθnκε απο aνορχο-φιλε τι Υ vna στJ Πεr 'Περι 01ο τους κοκκινους"... συνθ'Ιμ:ιτα!! Ειμ:ιι ουσιaστικο ο μονος που τολμαει και γραφε συνθπ-
Αφnνουμε λοιπον το μικρό περιστεριωτπ φασιστο οπαρnγόρnτο 
κα ι περνομε σε άλλη πικρομενn ιστοριο: 

Γκρπιφαν: Λο•πο" ο ο '1εpυ:Ιι, καθε μn\α ερχοvτσι κατ απλυτοι εξω απο το ΗΕ μau 
οι μ'1ιpc~ουv φι.λλcδιο antifa!!! Καθε μ1να ομως. Ε·νσι rιστο1 στο ραvτε3ου τους!! Ε

τc• και οrιι..εοσ nρθον και μοιρασαν τα νεa τους φυλλάδια τα απο α και σκοπο έχουν την 
'1λι.σn γκ~φολου ~rις νεολσιας ... Το θεμα εινσι οτ τα φ..ιλλσδιο κσνοuν ηατσγο κο• κσ
Jε JλΊνο βρισιωυν ολο και πεpισσοη.ρους ..ιποστr'1ικιες (αυτα και κατα σuνεπεια n 
C'Ίt fil") Ειr'1 ο ιο ιεριεργειο νcι παρω εvο απο κάτι,., κο κοτaλοβσ μετο λuπnς μοJ οτι 
τι. σn~ F:>ιvc αροτρuνε t'1 •• προβατο να φτ1σξσυν "πυρnνσ" στην περιοχn τους .. εν 
συνιχειc τους οναλι.ε τα πλιο:ανεκτnματο. r.ς Οεσεις. τn δροσn και το νοnμα ενος uπυ
r να' 1 Δ τιχως ε δc. πολλους να το ποιρνο.ιν στα οοβορα και να αυζπτουν ακομn και 
τ δn~ Jpγ υ ρ ι να τnς antifa.' fσυς τα πσρο.ιcr ~ζε με τετσιο τροπο ωστε να δ νει 
nv αισtJι'σr σε auτov '1ου τα διοβσζε οτι ει ναι ,ιεγολος επσναστοτnς!! Εν ουvεχειο το 
φι \c,l) rJ r ι τ11p ζει μ σισχμο ΙΡΟ'10 τους μετc.ναστες, βριζει τους "κσκους φασι-
στ ς fιου. τrν υρ10τερα. οvτ τιθετοι στις rαρελασεις, ιιεγολοποιε• μ α δ•οδπλωσrι 'tOU 
Εκονa>' c. r λλεc ιιλλΗ; αρλc.Jμ'1ες!! Οnως κο• να εχει. σnο τn στιγμr που τα μονα 
φ λλcδ πα μοιρσζοvτσι (στο τΕΕ τnς περιοχnς μαι. τοuλαχιστον) ειναι τnς ΚΝΕ κο 
nς ar • •a. f νσ λογ ιο ο κοσμας να επnρρεοζετοι σπα nυισ και να κατολnγε ακομn και 

c< 'ir,.ι ουργ ο ι.;ιnvων .. 

ΑΛΛΗΛΕrrΥΗ 

~ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. 

. -

μ στα ,ιεσα στο σχολειο (aσχετσ ον τα οβnνουν) εδω και δυο χρόνω!! Οι περ οσοτεροι 
ξεροuν οτι ειvοι δικn μnυ δοuλεια και aυτό δεν ειναι ~.οι τοοο κολο γιου με τnν πρwτn 
ευκσ ριο ησJ μ~ Γ'εtυχσ νουν μονο μ:ιυ, ο αναρχοσπλuτοι με αρχιζοuν στα μπινrλικιο 
και στις οπειλες!! Αν τολμnσω κο ,ιοιρσσω εθνικιστικο φυλλαδιο στο σχολειο μου, ειναι 
σιγσυρο οτι θα !3pεθω ι-οχσ ριι:,ιενος στον ευαvγελΙUμο!! έχουμε 'tαρσ πολλοuς ΑλΒο 
νους-ανσpχ1κο.ις ιcσι κου,ιου111a που ψ:J,νοvτσ γιο ξιιλο" Πως μπορω λοιπον να μοιρο
σω μονος μου φuΛλοδιο κο να πσραμε:νω αρτιμελnς. οπο τn στιγμn που θα ειμαι μονος 
μου?? ι<οτι εθνικοφρονες nou γνωριζω, δεν το συζnτaνε κον'' Το συνθnματο στους 
τοιχοuς κο στο θρσνια δεν ορκοuν γιο να ξι.1νnοουν τα μαθnτουδ α .ου ΗΕ μαι. .. ! Α
κομc. και με τις συζπτnσΕ.ις r ου κονω με τους ουδετερους (αuτους που εχουv ξΕ.φυγει 
σπα πλuσn ΚΝΕ κσ antιf~) δFν Βνσινει c.κρn!! Χρεισζσvτuι φυλλαδια με διστυπωμενες 
τις ιδεες μσς!! Μονο ετσι θσ γνωριαουν κσ1 τnν σνιιθετn πλευρα!! Με το να μοιραζει 
μοvο Η Κ~ Ε και π c1'1t fa φυλλοδιο, γ νετοι n κσλυτερn πλύση!! ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ Η ΕΛ
ΛΑΣ! 

Κι εrιειδη ο γκρnκμαv μ' αυrα και μ' aυra μaλilov ξεvερωοε, vo και n καrακλειδα . . 
Τελικπ οδπγια απ' τους οοφους: Γκρnκμον .. δεν πειραζει που τα σ!Jnνουν. Αν ια 
οβπνουν σuτο σnμο:νει οτι σ'1σζοvτο•!!!! Συνεχισε ... 
Ετσι λοι'1ον χρnσ ι.ιοπο•οι ν οι ναζnδες τις ν ε ες τεχνολογιες. Κουμου111a τρέμετε!!! 

Το antifa!, εκτός από περιοδικό, εivαι έvας αvτι
φασιστrκός πυρnvας που συστάθηκε μετά το πο
yκρόμ τnς 4nς Σεπτέμβρη 1004 yια vα σταθεί απέ
vαvτι και εvάvτια στrς ιδεολοyίες του φασισμού 
του εθνικισμού και του ρατσισμού, δίχως βέβαια 
vα ξεχvά και τους σιχαμέvους φορείς τους. 

Το ant ifa ! συvεvvοείται και συvερyάζεταr με άλ
λους αvτrφασrστικούς πυρnvες από yειτοvιές τnς 

όλnς. 

Η διαvομn του περιοδικού antifa yίvεταr από κε
vτρικά βιβλιοπωλεία, στέκια και καταλnψεις στnv 
Αθnvα, τπ Θεσσαλοviκn, τnv Πάτρα και τα lωάv
vιvα. 

Για επικοιvωviα: antifatf)mailbox.gr, n - yια τους 
λουδίτες- τ.θ 31104, τ.κ. 10035, Αθnvα. 

~'VIA..t~ 
αεΝ KOYPEYOMAI 
ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ 
ΚΑΡΑΒΑΝΑ 

"'(. 

~ 
Καινούρια αυτοκόλλnτα από: 

τον αvnφα<nσηκό πυρήνα 

δυτικών προαστ{ων. 

!nJ 
-~ ru· 

~ 
ιιαι στα ιt~ιnα φασισΊΊιια 

ιιαθαρμαια . 

το aπtifo επίθεση κατά 

μέτωπο 

και τους antifa north 



, 
προηγουμενων: 

l!αρά την 

υπεξα(ρεση του 

διαμερίσματος στο 

παγχράτι. οι υλικές 

ανάγκες του Ηραχλiι

του-φασtστα και τ-ιις 

κατερtνας της 

α ν τι τρομοκρατικής, 

παραμένουν άσβεστες. 

'Ετσι, με τη 

βουκέντρα της 

ανάγκης να του 

αγκυλc:>1ιι::ι τα πλι::τρά, 

ο llρακλiις 
αναγκάζεται να πιάσει 

δουλειά στην 

οικοδομή του κυριου 

llανταζ·ίj όπου όλοι οι 

υπόλοιποι εργάτες 

είναι αλβανοί. 

Εν τω μεταξύ η 

μητέρα του llρακλ·ίj 

φυλαχ(ζεταιστον 

Κορυδαλλό όπου 

γνωρίζει το .Μπάμπη 

τον δημοκρατικό 

μπάτσοπου, 

ρουφιανεμένος απ6 

την Κατερίνα, έφαγε 

δυσμεν·ίj μετάθεση. 

Αλλά κάτι 

συμβα(νει στην πόλη ... 

cf>λιff.TEt noι&oΠ~!~'fAi. 
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