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μπορείτε να μας στείλετε 
για αυτοκόλλητα και έντυπα  

στο antifa_ngt@yahoo.com 
 

και τσεκάρετε και από δω 
https://antifa-ngt.espivblogs.net/
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Εμείς που λέτε είμαστε antifa. Δεν 
κινούμαστε με κλικ, κοιτάμε να πιάσουμε 
χώρο στην πόλη, να συμμετέχουμε στη 
μάχη για τον δημόσιο χώρο στην πόλη, 
αυτό δηλαδή που πραγματικά γυρεύει η 
αστυνομία και το κράτος, να επικρατήσει 
στις γειτονιές μας. Εμείς βρισκόμαστε και 
συζητάμε, βάζουμε λεφτά από την τσέπη 
μας και βγάζουμε αυτά που βλέπετε εδώ, 
ενώ έχουμε βαθιά χεσμένα κόμματα, 
ΜΜΕ και ΜΚΟ. Εμάς θα μας βρείτε στις 
γειτονιές σας. Κι αν δεν κάτσει...

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε πνιγεί στον ζόφο τρομακτικών 
ειδήσεων. Και ειδικά οι δολοφονίες και κακοποιήσεις γυναικών 
άρχισαν να παίζονται παντού, σε social media, εφημερίδες και 
τηλεόραση. Με την εμφάνιση του ελληνικού #metoo, “αποκαλύ-
φθηκε” ότι οι γυναίκες κινδυνεύουν, και κάποιος πρέπει να τις 
“σώσει”. 
Αρχίσαμε, λοιπόν, να αναρωτιόμαστε: τι σκατά γίνεται;
Γιατί πράγματι εδώ δείχνουν την κοινωνία να «προχωράει», τα 
κορίτσια καταλαβαίνουν τι τα καταπιέζει και οι καλοί μπάτσοι εί-
ναι δίπλα μας, ενώ οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις διαπνέονται 
από αισθήματα γυναικείας “ενδυνάμωσης” και συμπερίληψης.
Πιστεύουμε ότι δυο χρόνια τώρα, όλη αυτή η αστυνομική κα-
μπάνια για τη βία κατά των γυναικών, καθόλου δεν μας προστα-
τεύει στ’ αλήθεια. Ο ζοφερός ρόλος των μπάτσων με πρόστιμα, 
εξακριβώσεις και ελέγχους, που έχει προκαλέσει γενική αγα-
νάκτηση, χρειάζεται και κάποιο αντιστάθμισμα. Μια ψευτοπρό-
νοια για τα ευαίσθητα κομμάτια του πληθυσμού, το «αδύναμο 
φύλο»!
Έτσι, τα περιστατικά των δολοφονιών και των λοιπών κακοποι-
ήσεων, παρουσιάζονταν σαν ένα σύνολο ασύνδετων και κακών 
γεγονότων, που καμία σχέση δεν έχουν με τις ταξικές αντιθέσεις 
ή τις (υλικές) σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Η δε «πατριαρχία», 
άμα προσέξετε, θίγεται στο 95% των περιπτώσεων μόνο όταν 
αφορά οικογένειες της εργατικής τάξης ή μεταναστών.
Δηλαδή εδώ «ισότητα» σημαίνει ότι οι καλές κυρίες απ’ την κό-
λαση που παίρνουν μισθούς δεκαπλάσιους από τους δικούς 
μας και των γονιών μας, θα γίνουν τραπεζικά στελέχη. Και 
«προστασία» δικιά μας σημαίνει να ελέγχουν οι καλοκάγαθοι 
κύριοι αστυνομικοί όχι τις δικές τους αλλά τις δικές μας οικογέ-
νειες και γειτονιές. Ευχαριστούμε, αλλά δεν θα πάρουμε!

Hey soul sister!

Τους τελευταίους μήνες, μετά τις “συμμορίες ανηλίκων”, τους “φασίστες μαθητές 
των ΕΠΑΛ” και την “σεξιστική χιπ-χοπ”, ένα νέο φρούτο έχει κάνει την εμφάνιση 
του στον (κρατικά υποκινούμενο) δημόσιο διάλογο: το πρόβλημα έχει ονομαστεί 
“αιμοβόροι χούλιγκανς”, στοχεύοντας προς τον κόσμο των πετάλων.

Ποιος είναι αυτός ο κόσμος; Πρόκειται για πολυεθνικές παρέες εργατικής καταγω-
γής, που μαζεύονται κάθε Κυριακή να πάνε γήπεδο χωρίς μάσκες και αποστάσεις, 
δείχνοντας σε κάθε ευκαιρία την άρνησή τους να συμμορφωθούν στα “μέτρα για τη 
δημόσια υγεία”. Πρόκειται δηλαδή, σύμφωνα με τους ρουφιάνους και τους ειδικούς 
του κράτους, για τα πιο επικίνδυνα υποκείμενα αυτής της περιόδου, τώρα που η 
κρίση βαθαινει και τα κράτη παίζουν μπουνιές μεταξύ τους: είναι η εργατική νεολαία 
που αρνείται να γίνει ζόμπι στις προσταγές που παίζει η τηλεόραση, οι μετανάστες 
δεύτερης γενιάς που δε γουστάρουν να γίνουν κρέας για οβίδες σε κάποιον ενδε-
χόμενο πόλεμο.
Ο στόχος είναι τα νταλαβέρια του κράτους με το γήπεδο να γενικευτούν: πέρα 
από την επικοινωνία με τους μαφιόζους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ και τους φυτευτούς 
ρουφιάνους που υπάρχουν στους συνδέσμους, τα κρατικά επιτελεία κοιτάζουν να 
νομιμοποιήσουν την εμπλοκή τους σε κάθε έκφανση υποκουλτούρας της απείθαρ-
χης νεολαίας. Ο λόγος περί οπαδικής βίας και η συκοφάντηση των ζώων μας είναι 
ακριβώς αυτό: ένας ακόμα τρόπος να συνηθίσουμε την παρουσία των μπάτσων 
σε κάθε όψη της καθημερινότητας μας. Ένας ακόμα τρόπος να υποτιμηθούμε σαν 
κουλτούρες, σαν γειτονιές και στο τέλος σαν εργάτες. 

H ίδια πειθαρχία και τα H ίδια πειθαρχία και τα 
1000 πρόσωπά της1000 πρόσωπά της
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  Έχετε δει που οι λογαριασμοί της ΔΕΗ και του φυσι-
κού αερίου έχουν πάει στα ύψη; Είναι γιατί στο επόμενο 
επεισόδιο κάνει την εμφάνισή της η ενεργειακή κρίση! 
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας λοιπόν παρουσίασε 
έναν κατάλογο με δέκα μέτρα για τον περιορισμό της 
κατανάλωσης καυσίμων. Ανάμεσα σε αυτά τα δέκα μέ-
τρα, τα δύο κάτι μας θύμιζαν. Το ένα από αυτά μας λέει 
ότι αν δουλεύουμε μέσω τηλεργασίας τρεις φορές την 
εβδομάδα θα εξοικονομηθούν 500.000 βαρέλια πετρέ-
λαιο την ημέρα. 
Το άλλο γνώριμο μέτρο περιλαμβάνει τις δύο μαγικές 
λέξεις που μάθαμε τα τελευταία δύο χρόνια και δεν θα 
ξεχάσουμε ποτέ: Απαγόρευση κυκλοφορίας! Μας λέει 
λοιπόν ότι αν απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων 
κάθε Κυριακή θα εξοικονομηθούν 95.000 βαρέλια πε-
τρέλαιο την ημέρα. 
Η καπιταλιστική κρίση  που ξέσπασε εδώ και μια δεκα-
ετία, βαθαίνει όλο και περισσότερο και δεν έχει καμία 
σχέση με ιούς, σεισμούς και καταποντισμούς.
Τα μέτρα που πάρθηκαν και καλά για την υγεία μας εί-
χαν ως στόχο την επιβολή συμπεριφορών και την πει-
θαρχία, γι΄αυτό και θα τα ξαναδούμε να εφαρμόζονται 
και στις επόμενες κρίσεις. Όπως δε φάγαμε αμάσητη 
τη φάση με τον ιό, να μη φάμε και τη φάση με την ενερ-
γειακή κρίση καθώς και όποια άλλη κρίση προκύψει. Ο 
πόλεμος των ημερών στοχεύει στα μυαλά μας και πρέ-
πει να είμαστε υποψιασμένοι, για να μη ζήσουμε σαν 
βλάκες.  

Οι χίλιες κρίσεις που είναι μία antifa stuff



Και πάνω που όλοι είχαν χαρεί ότι μας τελειώνει ο κόβιντ (μας έχει μείνει, βέβαια, η 
εξακρίβωση στοιχείων μέσω των πιστοποιητικών) ήρθε ένας πόλεμος στην Ουκρανία 
να μας υπενθυμίσει ότι το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ η υγεία μας. Αντίθετα, στόχος του 
καλού μας κράτους είναι –εν όψει του παγκόσμιου διακρατικού ανταγωνισμού που οξύ-
νεται– η πειθάρχησή μας σε τέτοιο βαθμό που να είμαστε ετοιμοπόλεμοι.

Πάμε να δούμε, αρχικά, τη μεγάλη εικόνα: τα τελευταία τριάντα χρόνια τα κράτη έχουν 
να αντιμετωπίσουν μια παγκόσμια καπιταλιστική κρίση. Επιλέγουν, λοιπόν, ολοένα και 
περισσότερο να πειθαρχούν τον πληθυσμό στο εσωτερικό τους και να κλείνονται στον 
εαυτό τους σε οικονομικό επίπεδο.
Έτσι, λοιπόν, και το ελληνικό κράτος με τη σειρά του εδώ και δύο χρόνια μας προετοιμά-
ζει για πόλεμο. Χρησιμοποίησε την κωδική ονομασία «πολεμάμε έναν αόρατο εχθρό που 
απειλεί να μας σκοτώσει» με δύο τρόπους:

α) έκανε την καθημερινότητά μας ολοένα και πιο στρατιωτική. Μας έκλεισε στο σπίτι 
με απαγόρευση κυκλοφορίας και επέβαλε ομοιομορφία και φόβο με την υποχρεωτική 
μασκοφορία. 
Μας εξοικείωσε με την αναγκαιότητα να πολεμήσουμε ‘αόρατους εχθρούς’ ώστε τώρα 
που μας έχει «πείσει» ότι νοιάζεται για την υγεία μας να έρθει να απαιτήσει τις ‘θυσίες’ 
μας. Αφού πρώτα διέταξε να το βουλώσουμε και να πειθαρχήσουμε (με μπάτσους, για-
τρούς, ρουφιάνους και αριστερούς), τώρα μας λέει να προετοιμαστούμε για τις στερή-
σεις που μας επιφυλάσσει. Απλώς τώρα το ζήτημα θα είναι «το καλό της πατρίδας» (αντί 
για την μέχρι τώρα «προστασία της γιαγιάς και του παππού»).

β) συνδέει ολοένα και περισσότερο το ξεπέρασμα των προβλημάτων του με τη συμμετοχή 
του σε πολέμους πέραν των συνόρων του. Διαρκώς προσπαθεί να περικυκλώσει την Τουρ-
κία κάνοντας το Αιγαίο μια μεγάλη ελληνική λίμνη ενώ στέλνει όπλα ή στρατό σε περιοχές 
που υπάρχουν ένοπλες συρράξεις θέλοντας να πλασαριστεί στους ευρύτερους διακρατικούς 
τσαμπουκάδες.
 Έτσι και τώρα, στέλνει εξοπλισμό στην Ουκρανία (μαζί με τον Χαρδαλιά, τον σωτήρα των 
γιαγιάδων μας) προωθώντας τα σταθερά του συμφέροντα στη ζώνη της Ανατολικής Μεσο-
γείου.
Το ότι έγιναν οι γειτονιές μας στρατόπεδα με πρόσχημα «την υγεία μας» ήταν μια άσκηση 
δημόσιας τάξης. Η επιτυχία της ήταν ότι το κράτος εμφανίστηκε ως ο καλός μπαμπάς που 
πρέπει να εμπιστευτούμε επειδή θα μας σώσει από οτιδήποτε εμφανιστεί σαν «φυσική κατα-
στροφή». Αλλά εμείς δεν ψηνόμαστε να γίνουμε κρέας για κανόνια!

Από την καραντίνα στον 
πόλεμο ένα τσιγάρο δρόμος
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Τους βάλανε χωρίς φαγητό σε καραντίνα για μή-
νες ολόκληρους, στη Μακρόνησο και αλλού, αφή-
νοντάς τους να πεθαίνουν κατά χιλιάδες. Τους 
πήγανε κλωτσοπατινάδα και τους βρίσανε ρατσι-
στικά, υποτιμώντας τους σαν εργατική δύναμη (τα 
ρατσιστικά ανέκδοτα για τους Πόντιους είναι ένα 
τέτοιο κατάλοιπο).
 Τελικά, τους πετάξανε σε ξεχασμένες περιοχές 
της Μακεδονίας, βάζοντάς τους να πλακωθούν με 
τους εκεί ντόπιους (π.χ. σλάβους, εβραίους κτλ).
Με δυο λόγια, η ιστορία του 1922 δεν είναι μια 
ιστορία που οι Έλληνες είναι θύματα. Είναι μια 
ιστορία ενός αποτυχημένου επεκτατικού πολέ-
μου και μιας εκμετάλλευσης της εργατικής μετα-
νάστευσης που καμουφλαρίστηκε ως «δράμα της 
προσφυγιάς». Είναι καλό να τα θυμόμαστε όλα 
αυτά γιατί τότε το ελληνικό κράτος έλεγε πάλι ότι 
ήταν «με τη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Αφίσα που κολλήθηκε το Δεκέμβρη 
του 2021 στην Αθήνα 
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200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ 
Η ΙΔΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ

100

Δεν προλάβαμε να ηρεμήσουμε από τις «γιορτές» 
για τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού 
κράτους και έρχονται τα 100 χρόνια από τη λεγό-
μενη «Μικρασιατική Καταστροφή». Η «Μικρασια-
τική Καταστροφή» είναι το πιο σταθερό και παλιό 
ψέμα που μας ταίζει το ελληνικό σχολείο απ’ όταν 
ήμασταν 10 χρονών.
Με δυο λόγια το παραμύθι λέει ότι «οι Τούρκοι, 
που είναι κακοί και μοχθηροί άνθρωποι, έκαψαν 
τη Σμύρνη και δημιούργησαν 1,5 εκατομμύριο Έλ-
ληνες πρόσφυγες που εκδιώχθηκαν από τη Μικρά 
Ασία αλλά ευτυχώς βρήκαν φιλόξενο καταφύγιο 
στη μαμά-πατρίδα Ελλάδα».
Η αλήθεια είναι, αντίθετα, ότι ο ελληνικός στρα-
τός ξεκίνησε έναν πόλεμο κατάκτησης της Τουρ-
κίας το 1919, σφάζοντας, βιάζοντας και λεηλατώ-
ντας. Τον πόλεμο τον έχασε τρία χρόνια αργότερα, 
το 1922. 
Οι Έλληνες πρόσφυγες από την άλλη καμία φι-
λοξενία και χουχουλιάρικη θαλπωρή δεν βρήκαν 
στην Ελλάδα. Αντιθέτως, τη μεγάλη πλειοψηφία 
τους, τους φτωχούς Μικρασιάτες, οι Έλληνες τους 
εκμεταλλεύτηκαν όσο μπορούσανε. 
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Είδαμε το ‘’no way home’’ και δε μας άρεσε καθόλου! Και θα σας πούμε και γιατί.     
Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι περιμένοντας να δούμε και τους τρεις 
spiderman μαζί να επιτίθονται στους κακούς. Έλα όμως που δεν έγινε έτσι...
Στην τελευταία ταινία του spiderman λοιπόν, η οποία κυκλοφόρησε στους κινηματογρά-
φους εν μέσω κόβιντ, ο φίλος μας ο Peter Parker, μάλλον προβληματίστηκε πολύ με τον 
κόβιντ και τους ανεμβολίαστους και προσπάθησε να σώσει την ανθρωπότητα από τον 
τρομερό ιό. 
Όπου λοιπόν ‘ανεμβολίαστoι’, βλέπε τους εχθρούς του spiderman, τους οποίους κυνη-
γούσε με μια γιγάντια σύριγγα στο χέρι η οποία περιείχε ένα πράσινο υγρό. Αυτό λοιπόν 
το υγρό θα θεράπευε τους κακούς και θα τους γλίτωνε από το θάνατο.  Ο Peter δεν το 
έβαλε κάτω ακόμα και όταν ο goblin σκότωσε τη θεία του. 
Συνέχισε μαζί με τους άλλους δύο spiderman να προσπαθεί να τους θεραπεύσει για το 
κοινό καλό! Kαι τα κατάφερε! 
Στο απόλυτο ξενερωτικό κρεσέντο της ταινίας ο spiderman πέταξε και τη μεγαλύτερη κρι-
ντζιά έβερ: αντί για το κλασικό κι αγαπημένο «Let’s kick some ass!», ξεστόμισε το «Let’s 
cure some ass!» Ακολούθησε μια μεγάλη μάχη στην οποία κατάφεραν να χώσουν από 
μια σύριγγα σε κάθε κακό οι οποίοι ξαφνικά έγιναν καλοί. 
Δεν ξέρουμε αν εσάς αυτό σας ακούγεται σαν happy end, εμάς σίγουρα όχι. Ο παραλ-
ληλισμός του spiderman με τον υπερ-ήρωα γιατρό ήταν σαν το σενάριο να υπέγραφε 
ο Τσιόδρας της Αμερικής. Ας ελπίσουμε στην επόμενη ταινία να μην κατηγορήσει τον 
Venom για την μόλυνση του περιβάλλοντος και την ενεργειακή κρίση!

*SPOILER ALERT**SPOILER ALERT*

1. Τι είναι η μεσογειακή διατροφή;

Α) κάτι καλό που σκέφτηκαν οι γιατροί για την υγεία μας
Β) η καλύτερη διατροφή παγκοσμίως, που τυγχάνει να είναι και στην περιοχή μας!
Γ) μια διατροφή εμπνευσμένη από τον Μουσολίνι, βάσει των αναγκών της ιταλικής εθνικής 
οικονομίας σε καιρούς κρίσης και πολέμου 

2. Τι σχέση έχει ο ελληνικός με τον τουρκικό καφέ;

Α) είναι ΤΕΛΕΙΩΣ διαφορετικός καφές, ο ελληνικός έχει DNA αρχαίας Ελλάδας
Β) είναι ο ίδιος καφές αλλά ονομάστηκε ελληνικός λόγω του αντιτουρκισμού των ελλήνων
Γ) είναι μια μυστική συνταγή των Ελλήνων καλά κρατημένη από γιαγιά σε γιαγιά

 
3. Γιατί οι ναζί πρώτοι πλάσαραν μια χορτοφαγική διατροφή μαζί με ψωμί ολικής άλεσης για τη 
Γερμανία;

Α) γιατί ήθελαν να μειώσουν τις εισαγωγές κρέατος και σιταριού από άλλες χώρες, 
προετοιμαζόμενοι για πόλεμο!
Β) γιατί ενδιαφέρονταν για την υγεία των Γερμανών
Γ) γιατί αγαπούσαν τα ζώα

Απαντήσεις: 1.Γ, 2.Β, 3.Α

ΑΠΟΔΟΜΗΜΕΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΌ ΚΟΥΙΖ
(ή αλλιώς, ΦΑΤΕ ΕΝΑΝ ΦΑΣΙΣΤΑ!)Τι έπαθε ρε παιδιά ο spiderman Τι έπαθε ρε παιδιά ο spiderman 

και θέλει να μας εμβολιάσει και θέλει να μας εμβολιάσει 
όλους;όλους;



Στα φτερά μου βάζανε πάντα φωτιά να μην πετάξω 
Δε θα κάτσω φρόνιμα δε θέλω να αράξω 
Δεν κρύβω κάτι δεν κρύβομαι κάτω απ’ το ράσο 
Όσο με τραβάς κοίτα με να κάνω το σάλτο

Ladele - Payback


