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Είναι προφανές: Οι άνθρωποι που σας μοιράζουμε αυτό το έντυπο δεν είμαστε 
πλέον μαθητές. Κάποιες από εμάς περάσαμε για τελευταία φορά τις πύλες 
του λυκείου μόλις πριν από 2-3 χρόνια, ενώ άλλοι το έχουμε αφήσει πίσω 
μας εδώ και μια δεκαετία ή και περισσότερο. Παρολ’ αυτά, θυμόμαστε πολύ 
καλά τι σημαίνει σχολείο, φροντιστήριο, πειθαρχία, ασφυκτικά προγράμματα 
και μαλάκες καθηγητές και λυκειάρχες. Ακόμη κυριότερα γνωρίζουμε 
εξίσου καλά τον τρόπο με τον οποίο το σχολείο και γενικότερα η εκπαίδευση 
αποτελούν σημαντικό μέρος του συμπλέγματος της κανονικοποίησης που 
μας/σας επιφυλάσσεται στο μέλλον• παρέα με την οικογένεια, την θρησκεία, 
τον στρατό, το κράτος, το έθνος, την δουλειά, τα μμε. Κι ακριβώς σε αυτούς 
τους τόπους και χρόνους είναι που συναντιόμαστε τελικά: Στα βλέμματα και 
τα λόγια που ανταλλάσουμε μες στα λεωφορεία από και προς το κέντρο, στις 
γειτονιές μας, στα μπαρ, στις πλατείες που αράζουμε, στα παγκάκια και τους 
δρόμους που τρώμε στην μάπα η μια την άλλη, στην κυψέλη και τα πατήσια.

Άλλωστε, σε αυτά τα ίδια βλέμματα, σε αυτά τα λόγια κουβαλάμε τις σχέσεις μας, 
τους θυμούς και τις χαρές μας, τα όνειρά μας, την επιθυμία μας, τους έρωτες 
και τις αγωνίες μας. Αυτά είναι που συμπυκνώνει το έντυπο που κρατάτε τα 
χέρια σας. Είναι η –ελάχιστη ίσως- απόπειρα επαφής και συνύπαρξής μας, 
ώστε να βρούμε την δύναμη να αντιμετωπίσουμε μαζί όλους εκείνους που 
βρίσκουμε απέναντι αλλά και μεταξύ μας: οργανωμένους ναζί και έλληνες 
φασίστες που πλασσάρονται ως ήρωες, αριστερούς πατριώτες, σεξιστές, 
αντισημίτες, υγιεινιστές, ομοφοβικούς και τρανσοφοβικούς. Πρόκειται 
για έναν πόλεμο κοινωνικό. Αλλά ας το πούμε κι αυτό: Στον πόλεμο αυτόν 
παίρνουμε σαφή θέση. Είμαστε άντρες και γυναίκες, στρέιτ και γκεϊ, χρήστες 
και μη, μετανάστες και ντόπιες, αλλά πάνω απ’ όλα είμαστε περήφανες 
αντιφασίστριες/ες. Πάνω απ’ όλα είμαστε μια ομάδα αντιφασιστική που 
αποφάσισε πως στον ανταγωνισμό αυτό εμείς ανταποκρινόμαστε συλλογικά 
κι όχι μοναχικά. Πως αξίζει να οργανωνόμαστε και να δρούμε συντροφικά 
γιατί πολύ απλά δεν γίνεται αλλιώς• πως δεν ξεχνάμε, γιατί η μνήμη μας είναι 
ίσως το σημαντικότερό μας όπλο. Κι όλα αυτά τα κάνουμε μόνοι/-ες μας, 
ανεξάρτητα από χρηματοδοτήσεις και γραμμές, κόμματα, μμε, πρωτοπορίες 
και καβάτζες. Με άλλα λόγια στηριζόμαστε αποκλειστικά στις δικές μας τσέπες, 
την δική μας δουλειά, στους συντρόφους και τους φίλους μας. 

Αν πάλι εσείς θέλετε να μας πείτε οτιδήποτε, πείτε το μας από κοντά, 

ή ηλεκτρονικά στο acdc@espiv.net 
ή και εδώ: https://antifa-ngt.espivblogs.net/AN
Ti
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ζητήστε μας το 2ο τεύχος του an-
tifa negative “Greek History X: ο 
ρατσισμός, οι εμπειρίες, η 2η γενιά 
μεταναστών κι η συκοφάντησή της”.
acdc@espiv.net
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Ένα αίσθημα συγκίνησης και ασφάλειας μιας διαπέρασε όλες διαβάζοντας το tweet της ελας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. 

Μάλλον, βέβαια, αυτό που εννοούσαν οι μπάτσοι είναι ότι κανείς δε δικαιούται να ρίχνει ξύλο σε γυναίκες ή να τις κακοποιεί εκτός από τους ίδιους.

«ακόμα και οι μπάτσοι το κάνουν τελευταία, 

φαντάζει ωραία καμένη η σημαία!»

Στις περασμένες 4 Δεκέμβρη ένας 

μερακλής αστυνομικός συνελήφθη από 

συναδέλφους του στα Πατήσια γιατί έκαψε 

την ελληνική σημαία θέλοντας να στείλει, 

όπως είπε ο ίδιος, ένα μήνυμα στους 

έλληνες φασίστες. Η αστυνομία διέδωσε 

την επόμενη μέρα ότι ο συγκεκριμένος 

αστυνομικός έχει ψυχολογικά προβλήματα, 

κάτι που υπονοεί ότι όλη η υπόλοιπη 

ΕΛ.ΑΣ. είναι κομπλέ. Σε πείσμα πάντως του 

μένους του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 

απέναντι στις καταλήψεις, εμείς επαινούμε 

αν μη τι άλλο τέτοιες ωραίες πρωτοβουλίες 

αστυνομικών!

Το 2019 έκλεισε απροσδόκητα όμορφα. 
Στο 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας ένας έλληνας 
γονιός διαμαρτύρεται εγγράφως για 
μία ομάδα παιδιών μεταναστών που 
ξυλοκόπησαν δύο ελληνόπουλα. Αν 
και το παραμύθι βρωμούσε ρατσισμό 
εξαρχής, η απάντηση ήρθε γρήγορα από 
έναν μαθητή του γυμνασίου που ήταν 
μπροστά στο σκηνικό και έστειλε επιστολή 
αποκατάστασης της αλήθειας: «το επεισόδιο 
ξεκίνησε από Έλληνες μαθητές, οι οποίοι 
έβριζαν και προκαλούσαν αναίτια τους 
πρόσφυγες». Στέλνουμε την αμέριστή μας 
στήριξη στον μαθητή αυτόν γιατί οι φωνές 
που ορθώνονται απέναντι στον σχολικό 
ρατσισμό είναι η ελπίδα μας – και ο λόγος 
έκδοσης αυτού εδώ του εντύπου.
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Μιλάμε 10 γλώσσες 
σ’ αυτή τη γειτονιά,
μόνο  ο ι  φασ ίστες
δε βγάζουν τσιμουδιά

τα κόμματα ως φτηνά εργατικά χέρια, ως μέθοδος 
τόνωσης των τοπικών οικονομιών και ως αντικείμενο 
φρικαλέας διαπραγμάτευσης». 

Σε αυτή τη συνθήκη, λοιπόν –και επειδή δεν πιστεύουμε 
ότι ο ντόπιος φασισμός νικήθηκε με την εκλογική ήττα 
της χρυσής αυγής– δε θα μπορούσαμε να λείπουμε· 
να λείπουμε από μια πορεία που περνώντας από τους 
πιο εμπορικούς δρόμους του Περιστερίου, κατέληξε 
στις εργατικές πολυκατοικίες και την πλατεία του 
δημαρχείου, τα μέρη που τόσα χρόνια αράζουμε 
ντόπιοι/ες και μετανάστ(ρι)ες.  Για να μπορούμε να λέμε 
και να νιώθουμε κοιτάζοντας στα μάτια τους άλλους, 
ότι δεν περάσαμε απλά από τις γειτονιές μας, αλλά τις 
ζήσαμε και τις κάναμε δικές μας. Με εκδηλώσεις και 
μοιράσματα (όπως καλή ώρα με το έντυπο που κρατάτε 
τώρα στα χέρια σας), με σπρέυ και αυτοκόλλητα, με 
παρουσία στο δημόσιο χώρο και λόγο.

 ‘Η αλλιώς, μια αντιφασιστική διαδήλωση στο περιστέρι. Το 
Νοέμβριο που μας πέρασε η autonome antifa οργάνωσε 
διαδήλωση στο περιστέρι ενάντια στη μεταναστευτική πολιτική 
του ελληνικού κράτους. «Ντόπιοι δήμαρχοι, καταστηματάρχες, 
ξενοδόχοι, κλπ. στήνουν οδοφράγματα ενάντια στο ενδεχόμενο 
μετακίνησης μεταναστών στην περιοχή τους, ενώ αλλού οι 
ίδιες φιγούρες δεν μπορούν να κρύψουν την ευτυχία τους 
για το ίδιο ενδεχόμενο. Το παράδοξο αυτό εξηγείται μόνο 
αν διατυπωθεί ως εξής: Στα πόσα ευρώ το κεφάλι γίνεται 
ένας δήμος «αντιρατσιστικός»; Η πραγματικότητα είναι ότι οι 
τοπικές κοινωνίες είναι ρατσιστικές μέχρι το μεδούλι. Και ότι 
οι μετανάστριες και οι μετανάστες αντιμετωπίζονται από όλα 
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Η Semira Adamu γεννήθηκε στις 15 Απριλίου του 1978 στην Kaduna της Νιγηρίας 
και πέθανε, για την ακρίβεια την σκότωσαν οι μπάτσοι, στις 22 Σεπτεμβρίου του 1998 
στο αεροδρόμιο Zavendem των Βρυξελλών. Στα 20 της είχε καταφύγει στο Βέλγιο 
για να αποφύγει έναν εξαναγκαστικό γάμο, αλλά το αίτημα ασύλου απορρίφθηκε 
και τη μετέφεραν σε κέντρο κράτησης μεταναστών. Κάθε φορά που πήγαιναν να 
την απελάσουν, σπρώχνοντάς τη με τη βία μέσα στο αεροπλάνο, εκείνη ξεσήκωνε 
τόση φασαρία που τόσο οι επιβάτες όσο και οι πιλότοι αρνούνταν να ταξιδέψουν 

υπό αυτές τις συνθήκες. Έτσι οι μπάτσοι, 
από τον φόβο μην προκληθεί σκάνδαλο, 
αναγκάζονταν να την ξαναγυρίσουν πίσω. 
Στην έκτη και τελευταία προσπάθεια τους 
να την απελάσουν, της έφραξαν το στόμα με 
μαξιλάρι όταν άρχισε να τραγουδά δυνατά 
στην είσοδο του αεροπλάνου. Εννιά μπάτσοι. 
Ένας τη χτύπησε να πέσει κάτω, ένας την 
πίεζε στο πρόσωπο, άλλοι την κρατούσαν 
ακίνητη και άλλοι προσπαθούσαν να 
καμουφλάρουν το ανθρώπινο κουβάρι 
προκειμένου να μην αντιληφθούν κάτι οι 
επιβάτες. Την κράτησαν έτσι για πάνω από 
10 λεπτά, ώσπου πέθανε από ασφυξία. 
Από τότε καθιερώθηκε η έκφραση «το 
μαξιλάρι της βέλγικης δικαιοσύνης».

Το μαξιλάρι της βέλγικης δικαιοσύνης
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πράγματα που απαγορεύονται από τη μουσουλμανική 
θρησκεία, έξω από τον προσφυγικό καταυλισμό στα 
Διαβατά. Τι έγινε λοιπόν στο Βαγιοχώρι; Είναι μήπως 
κάποιο γαλατικό χωριό που αντιστέκεται και θα 
συνεχίσει να αντιστέκεται στον ελληνικό εθνικισμό που 
επελαύνει (τουλάχιστον) από τις αρχές των 90’s μέχρι 
και σήμερα χωρίς σταματημό; Η απάντηση φυσικά και 
είναι όχι. 
Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει τους 
κατοίκους αυτής της χώρας να «ξέχασουν», 
έστω και προσωρινά, τον ρατσισμό μέσα από τον 
οποίο γαλουχήθηκαν, αυτό είναι το κέρδος τους. 
Στο Βαγιοχώρι λοιπόν, των ελάχιστων κατοίκων 
και των περιορισμένων οικονομικών ευκαιριών, 
η μυρωδιά των κονδυλίων που θα άρχιζαν να 
ρέουν στις τσέπες των ντόπιων αφεντικών για 
να ταίζουν τους πρόσφυγες χαλασμένο ψωμί και 
βραστά αυγά, αρκούσε για να τους μετατρέψει σε 

Αναμφίβολα υπάρχουν πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνεις από το να δεις τηλεόραση. Αν, παρόλα αυτά, έπεσε το μάτι 
σας σε ειδήσεις με δημάρχους από άγνωστα σε όλους μέρη της ελλαδικής επικράτειας, θα έμεινε με την απορία. Θα 
είδες εκεί, π.χ., πιθανόν κάποιον  κύριο Λιάμα, τον δήμαρχο Βόλβης, φάτσα-καρτά στην κάμερα να μιλάει περιχαρής 
για τη μετεγκατάσταση 700 περιπού προσφύγων σε δομή φιλοξενίας στο Βαγιοχώρι, ενός χωριού που αριθμεί 50 
κατοίκους. 
Αν σε κάτι δε μας έχουν συνηθίσει οι δήμαρχοι και οι ψηφοφόροι τους σε αυτό τον τόπο, αυτό είναι οι εγκάρδιες  
υποδοχές σε πρόσφυγες. Για του λόγου το αληθές, αρκεί να κοιτάξει απλά κανείς τι έγινε τριγύρω από το Βαγιοχώρι 
τις αμέσως επόμενες ημέρες: στα Βρασνά, ένα χωριό του ίδιου δήμου, οι κάτοικοι έστησαν μπλόκα και πετάξανε 
πέτρες σε πούλμαν που μετέφερε πρόσφυγες στην περιοχή, ενώ μερικά χιλιόμετρα παραπέρα διάφοροι... 
πατενταρισμένοι φασίστες αποφάσισαν να «διαμαρτυρηθούν» τρώγοντας χοιρινό κρέας και πίνοντας αλκοόλ, 

Η φιλοξενία απέχει από την ελληνική κόλαση 

28 ευρώ το κεφάλι

«καλούς χριστιανούς» και φιλόξενους ανθρώπους. 
Ή, για να το πούμε όπως το πε ακόμα πιο κυνικά 
και ο κύριος Λιάμας, «τα χρήματα που έπεσαν στην 
περιοχή είναι πολλά».  
Λίγο παρακάτω πάλι, στα Βρασνά, ένα χωριό στο 
οποίο ήδη οι ξενοδόχοι παίρνανε επιδοτήσεις 
της τάξης των 40 ευρώ το κεφάλι για τους 
πρόσφυγες που στοιβάζαν στα δωμάτιά τους, η 
διαφαινόμενη μείωση των εσόδων τους από το 
ελληνικό κράτος (που αποφάσισε να ρίξει την 
ταρίφα στα 12 ευρώ/κεφάλι) αρκούσε για να 
πέσουν οι μάσκες. Και να σου τα οδοφράγματα, 
να σου και οι λιθοβολισμοί. Η ελληνική 
φιλοξενία στα Βρασνά απέχει από την 
κόλαση περίπου 28 ευρώ το κεφάλι. Και 
σε κάθε Βρασνά της ελλάδας μια τοπική οικονομία 
περιμένει να ενισχυθεί από όσους δουλεύουν 
πέριξ των δομών φιλοξενίας μεταναστών.

antifa beat # 13
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Κάπου εδώ βέβαια να πούμε πως όλα αυτά δεν    
είναι πρώτη φορά που συμβαίνουν στη γωνιά αυτή 
του κόσμου. Αυτό το σχήμα που μας πλασάρουν 
τελευταία στα social media διάφοροι/ες με κοντή 
μνήμη ή κομματικά συμφέροντα (γκουχ, γκουχ), 
λέει πως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες λουζόνται 
τα κακά της δεξιάς κυβέρνησης της ΝΔ ενώ με το 
Σύριζα παιρνούσαν ζωή χαρισάμενη, μόνο αλήθεια 
δεν είναι. Αντίθετα, το ελληνικό κράτος έχει πολιτικές 
συνέχειες, παγιωμενές θέσεις και εμπειρία πολλών 
ετών στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, 
ανεξαρτήτα από την εκάστοτε κυβέρνηση που διοικεί. 
Και καμιά κυβέρνηση, είτε δεξιά είτε αριστερή, 
πρόκειται να το αλλάξει αυτό. Θυμόμαστε καλά τους 
νεκρούς μετανάστες στα σύνορα και τα στρατόπεδα 

επί ΣΥΡΙΖΑ, θυμόμαστε καλά την εγκληματοποίηση 
των μεταναστών στα δελτία ειδήσεων. Αυτό που ίσως 
μπορεί μονάχα να αλλάξει, είναι το ποιοι θα ωφεληθούν 
από την εκμετάλλευση των ξένων. 

Ε αν έχετε ακούσει τώρα και για κάτι «εκκενώσεις 
καταλήψεων» που γίνονται στα Εξάρχεια –το 90% 
των οποίων είναι καταλήψεις στέγασης μεταναστών– 
σκεφτείτε ότι αυτό συμβαίνει: η πολιτική διαχείρισης 
του μεταναστο-πληθυσμού παραμένει η ίδια, απλά 
αλλάζει χέρια και ωφελούμενους.
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Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε μία έξαρση 
των θεωριών συνωμοσίας –ακόμα και σε χιπ χοπ 
underground στίχους. Στίχοι για illuminati, για 
Νέα Τάξη Πραγμάτων, για μασόνους και λέσχες 
Μπίλντεμπεργκ που μας κυβερνούν και άλλα 
τέτοια ωραία που έχουν γίνει καραμέλα. Οι θεωρίες 
συνομωσίας ασκούσαν από παλιά μια ιδιαίτερη 
γοητεία αφού προσφέρουν ένα αρκετά εύπεπτο 
σχήμα ανάλυσης για την εξουσία. Οι αντι-μασονικες 
μαλακίες λένε κατά βάση ότι υπάρχει κάτι μυστικό 
και απρόσιτο με υπερδυνάμεις που κρύβεται 
πίσω από τον κόσμο μας, κάτι που ευθύνεται για 
ο,τιδήποτε συμβαίνει στις ζωές μας. Η ευκολία τους 
είναι ότι μας βγάζουν από τον κόπο να καταλάβουμε 
τι στο διάολο μας φταίει και πάνε όλα σκατά.

Για την ιστορία, οι μασόνοι δεν συνεδριάζανε ποτέ 
σαν παντοδύναμες ελίτ σε μυστικές στοές για να 
αποφασίσουν το μέλλον του κόσμου. Πολύ απλά 
γιατί δεν μπορούσαν. Ο μασονισμός ξεκίνησε για να 
αντιπροσώπευσει την εξέλιξη των επαγγελματικών 
συντεχνιών (οι λεγόμενες στοές) των μαστόρων  
(αρχι-τεκτόνων) του 14ου αιώνα. Οι μυστικές 
συνθηματικές λέξεις που χρησιμοποιούσαν τα μέλη 
για να μπουν στις συντεχνίες, στάθηκαν η αφορμή για 
να κατηγορηθούν οι μασόνοι εν γένει ως συνωμότες. 
Το σχήμα «χρησιμοποιώ κάτι υπαρκτό για να 
φτιάξω μια ψευδή γενίκευση για μια συγκεκριμένη 
πληθυσμιακή ομάδα» είναι η κατεξοχήν τακτική των 
συνωμοσιών των Ναζί που χρησιμοποίησαν εξίσου 
για όλους τους εχθρούς τους –ανάμεσα τους, τους 
Εβραίους και, δευτερευόντως, του Μασόνους. Οι 
Ναζί κυνηγούσαν τους Μασόνους, τους φυλάκιζαν 
ως πολιτικούς κρατούμενους και δολοφόνησαν 
δεκάδες χιλιάδες από αυτούς. Οι «εβραιομασονικές» 
θεωρίες συνωμοσίας αναπαράγονται σήμερα από 
ψεκασμένους ακροδεξιούς και τα κοπάδια τους, 
μιας και η εποχή της καπιταλιστικής κρίσης είναι ένα 
πιο εύφορο έδαφος για τη διάδοση της διανοητικής 
βλακείας.
 

Εμείς λέμε ότι οι τύχες του κόσμου δεν καθορίζονται από κάποια απρόσιτα και κρυφά κέντρα αποφάσεων. 
Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε σε σκοτεινά υπόγεια για να βρούμε αν μας φταίει 

το αφεντικό, ο ρατσιστής γείτονας, ο ομοφοβικός δάσκαλος, το ελληνικό κράτος.

Και τι κρύβεται από πίσω;

Ένας φασίστας!



new staff νέα αυτοκόλλητα

10



antifa beat # 13

«Πριν από οτιδήποτε άλλο, ξεκινάω από το αγαπημένο μου βιβλίο… Μιλάμε για το καινούριο βιβλίο του 
κ. Κωνσταντίνου Πλεύρη ‘Εβραίοι Όλη η Αλήθεια’… δεν μπορώ παρά να πω ότι ο άνθρωπος αυτός, ο 
γνωστός ιστορικός κ. Κωνσταντίνος Πλεύρης, έχει κάνει πραγματικά συστηματική εργασία.» (18/07/2006)

«Μιας και όμως πιστεύουν τόσο στην πολυπολιτισμικότητα, να δω πώς θα ξεμπλέξουν τώρα με 
το gay parade και τους Μουσουλμάνους.» (28-04-2011)

«Ένας από τους στόχους είναι ότι πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ανεπιθύμητοι στην Ελλάδα. Ένας από 
τους τρόπους για να τους πείσεις ότι είναι πλέον μη επιθύμητοι είναι η συχνή προσαγωγή τους». «Να τους 

κάνεις τη ζωή όσο μπορείς πιο δύσκολη...» (11.06.2013)

«Ο καταυλισμός [Ρομά] του Νομισματοκοπείου έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε γκέτο πώλησης 
ναρκωτικών ουσιών.» (18/10/2017)

«Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει η γη»* (24/12/2018)

* τα τελευταία λόγια υποτίθεται του υπουργού 
προπαγάνδας των ναζί, Γιόζεφ Γκέμπελς

«Όλοι οι Έλληνες πρέπει να πάρουμε από λίγους πρόσφυγες» (16.11.2019)

Με το πέρασμα του χρόνου
αλλάζουν τα κόζια

αλλά όχι

ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ!

antifa beat # 13



ΜΑΘΗΤ(ΡΙ)ΕΣ!
ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ!!1!

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΑΣ!1!

σε αντίθεση με το καυσαέριο, τον δηλητηριασμένο αέρα που αναπνέουμε στις πόλεις, τα σκατά 
φαγητά που τρώμε σαν αποτέλεσμα της βιομηχανικής παραγωγής κρέατος και των φυτοφαρμάκων, 

τους τόνους πλαστικό και πετρελαίου στον ωκεανό, τις 100 και βάλε δοκιμές πυρηνικών βομβών 
που έχουν γίνει στην ατμόσφαιρα και κάτω από τη θάλασσα, το κάψιμο των δασών για λόγους 

ανάπτυξης, τη δηλητηρίαση των πηγών νερού της Αφρικής, την ακτινοβολία των κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας που είναι λίγες εκατοντάδες μέτρα από τα σπίτια σας και -προς θεού- όλα αυτά δεν 

συνδέονται με ασθένειες δικές σας ή των γύρω σας...

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ!1!@!
(η δε υγεία σας, μας είναι χρήσιμη, όσοι τέλος πάντων είναι να πάτε για δουλειά ή για το στρατό, 

άντε μπρος λοιπόν στο Γιάβα της γειτονιάς σας, κάντε καναν διάδρομο και παρατήστε το ρημάδι...)

* η απαγόρευση του καπνίσματος είναι φασισμός σε μαλακό πακέτο



antifa beat # 13 I ‘m an African / Dead Prez

Nigga, the red is 
for the blood in my arm 
the black is 
for the gun in my palm 
and the green is 
for the traum
that grows natural 
like locks on Africans
Holding the smoke from 
the herb in my abdomen

 C a m o u f l a g e 
  f a t i g ues  and  dash i k i s , 

          somewhere in between N.W.A. and P.E
       I’m black like Steve Biko, raised in the ghetto
      B y  t he  peop l e .        F u c k  t h e  p o l i c e 

“Fuck the Police”
you know how we do...


