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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΣΙΣΜΟΣ? 

Με τον όρο φασισμός νοείται ένα αυταρχικό-ολοκληρωτικό πολιτικό μόρφωμα με 
εθνοκεντρικά χαρακτηριστικά, ορίζοντας ως έθνος την συνένωση των κοινωνικών 
τάξεων σε βιολογική-ιστορική-πολιτισμική βάση, με σκοπό την κυριαρχία του στα 
άλλα, «κατώτερα» έθνη. Οι πρώτες τάσεις του φασισμού έλαβαν χώρα στην Ιταλία, 
και αναπτύχθηκαν από τους εθνικοσοσιαλιστές (NAtionalsoZIalismus) στη Γερμανία 
μετά το πέρας του 1ου Π.Π., βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος σε δύο κατεστραμμένες 
χώρες τόσο πολιτικά (κατάρρευση κρατικής σοσιαλδημοκρατίας), όσο και οικονομικά 
(διαχείριση τεράστιου χρέους μετά τον πόλεμο). Πέρα όμως από την στενή ιστορική 
του έννοια, ο φασισμός ως ιδεολογία και πρακτική χαρακτηρίζει κάθε ολοκληρωτική-
βίαιη-αυταρχική πράξη που ασκείται στην κοινωνία, την οικογένεια, τις διαπροσωπικές 
σχέσεις. 

 
                                      ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ? 

Κεφαλαιούχοι και εξουσιαστές θρέφουν και χρησιμοποιούν τον φασισμό για την 
διατήρηση του καπιταλιστικού τους καρτέλ δίνοντάς του διπλό ρόλο: Αφενός να 
αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη, ρίχνοντας το βάρος των κοινωνικών και 
οικονομικών προβλημάτων σε αποδιοπομπαίους τράγους, κι αφετέρου να αποτελεί το 
μακρύ χέρι του καπιταλισμού και να επεμβαίνει όταν οι ανάγκες του είναι τέτοιες, που 
δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με θεσμικά μέσα. Έτσι, άλλοτε δηλητηριάζει την 
κοινωνία με μισαλλόδοξες ρητορείες, ρίχνοντας την ευθύνη για την κρίση στους 
‘‘αδύναμους’’, τους “άλλους”, τους “ξένους”, και άλλοτε επιτίθεται στον δρόμο στους 
πολιτικούς αντιπάλους του κεφαλαίου (αγωνιζόμενους ανθρώπους, απεργούς, 
καταληψίες εργοστασίων, αγωνιστές ενάντια σε ΧΥΤΑ/μεταλλεία), απαλλάσσοντας το 
κράτος από την πολιτική ευθύνη. Με αυτόν τον τρόπο, κάτω από το πατριωτικό και 
φιλολαϊκό του προσωπείο, στηρίζει εκ των μετόπισθεν τις επιλογές των εξουσίας, 
δίνοντας της χρόνο να ανακάμπτει σε περιόδους κρίσης και να ανασχηματίζεται με 
όρους πάντα δυσμενέστερους για τον λαό, γεγονός το οποίο επαληθεύεται άλλωστε 
και απ’ την άριστη συνεργασία των φασιστών με τις εκτελεστικές εξουσίες του 
κεφαλαίου(κράτος, μπάτσοι, δικαστές) 

               

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ: 

Από το πλαίσιο αυτό, δεν ξεφεύγει ούτε ο φασιστικός συρφετός στην Ελλάδα 
βρίσκοντας ως κύριο εκφραστή του την Χρυσή Αυγή, της οποίας οι μέθοδοι δεν έχουν 
να ζηλέψουν τίποτα από τους γκεσταπίτες ιδεολογικούς της προγόνους. Πογκρόμ κατά 
μεταναστών ,ομοφυλόφιλων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, αγωνιστών και γενικότερα 
όποιου δεν πληροί τα φυλετικά και κοινωνικά τους πρότυπα, αφήνοντας ανενόχλητα 
τα αφεντικά να πλουτίζουν στην πλάτη της εργατικής τάξης. 



  

 

                                                 ΕΙΔΗΣΗ: 

Την Τετάρτη 18/9/2013, ο χρυσαυγίτης Ρουπακιάς Γιώργος (μαζί με τάγμα 
εφόδου της εθνικιστικής οργάνωσης) μαχαίρωσε τον 34χρονο αγωνιστή και 
αντιφασίστα Παύλο Φύσσα (killah p), ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό 
Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.Η 
δολοφονία αυτή λαμβάνει χώρα υπό το βλέμμα αστυνομικής παρουσίας. 

Από την επόμενη μέρα κιόλας πολιτικοί και δημοσιογράφοι ξεχύθηκαν σε ραδιόφωνα 
και τηλεοράσεις ‘’καταδικάζοντας τον φασισμό‘’ για να απαλλάξουν την κυβέρνηση 
από την πολιτική ευθύνη της δολοφονίας. Η αντιφασιστική τους δράση βέβαια 
περιορίζεται σε συναισθηματικά φορτισμένα ρεπορτάζ και πηγαδάκια μικροπολιτικού 
ενδιαφέροντος περί κήρυξης της χρυσής αυγής εκτός νόμου, με σκοπό να ψαρέψουν 
ψηφαλάκια, και με αποτέλεσμα να επαναπαύεται η κοινωνία νομίζοντας ότι κέρδισε 
την μάχη με τον φασισμό. Επίσης, η συγκεκριμένη ενέργεια -σε συνδυασμό με την 
θεωρία των άκρων που δίνει και παίρνει τους τελευταίους μήνες στα κανάλια- ίσως 
αποτελέσει δυνατό χαρτί του κράτους προλειαίνοντας το έδαφος για να τεθεί ‘’εκτός 
νόμου’’ οποιοσδήποτε πολιτικός σχηματισμός θεωρηθεί ‘’απειλή’’. Το σίγουρο είναι πως 
οι φασίστες θα συνεχίζουν να κάνουν την ‘’δουλειά’’ τους εντός ή εκτός βουλής και 
δεν θα τους εμποδίσουν ούτε ψηφοθηρικές ρητορείες στα κανάλια ούτε υπογραφές 
στο internet. 

ΛΥΣΗ: 

Τέτοιου είδους πολιτικάντικα τρικ μας αφήνουν αδιάφορους, αφού γνωρίζουμε ότι ο 
αγώνας ενάντια στο φασισμό δεν κερδίζεται ούτε στο κοινοβούλιο ούτε σε τηλεοπτικά 
παράθυρα, αλλά στο δρόμο και στην καθημερινότητά μας. Έχουμε, εδώ και καιρό, 
πάψει να περιμένουμε το μεσσία που θα έρθει να μας σώσει από  τον κάθε λογής 
κοινωνικό κανιβαλισμό, μεταθέτοντας την ευθύνη στους «άλλους», στους 
«αρμόδιους». Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τις γειτονιές μας από φασίστες με ή χωρίς 
σβάστικα, με αδιαμεσολάβητους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες. 

 

       

        ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ :25/9 και ΩΡΑ 17:30 

                 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΟΝΙΟΥ  
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