
 
Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 

 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
 
Ο φασισμός ποτέ δεν πρόσφερε κάτι νέο στην κοινωνία. Ο διπλός του ρόλος πάντοτε 
ήταν αφενός να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη, ρίχνοντας το βάρος των 
κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων στους αδύναμους, και αφετέρου να 
αποτελεί το μακρύ χέρι του καπιταλισμού και να επεμβαίνει όταν οι ανάγκες του 
συστήματος είναι τέτοιες, που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με θεσμικά μέσα. 
Έτσι άλλοτε δηλητηριάζει την κοινωνία με μισαλλόδοξες ρητορείες και άλλοτε 
επιτίθεται στους αδύναμους, τους ‘’άλλους’’, τους ‘’ξένους’’,  καθώς και στους 
αγωνιζόμενους ανθρώπους (απεργούς, καταληψίες σχολίων/ εργοστασίων, αγωνιστές 
ενάντια σε ΧΥΤΑ/ μεταλλεία).  Με αυτόν τον τρόπο, κάτω από το πατριωτικό και 
φιλολαϊκό προσωπείο , στηρίζει εκ των μετόπισθεν τις επιλογές των εξουσιαστών, και 
δίνει χρόνο στο κράτος για να ανακάμπτει μετά από περιόδους κρίσης και να 
ανασχηματίζεται με όρους πάντα δυσμενέστερους γα το λαό. 
Από τα πλαίσια αυτά, δεν ξεφεύγει ούτε ο φασιστικός συρφετός στην Ελλάδα. 
Πλήθος οργανώσεων με ‘’πατριωτική’’ ή ‘’δημοκρατική μάσκα συνεχίζουν την 
παράδοση των ιδεολογικών τους προγόνων εξυμνώντας σφαγείς τις Ιστορίας όπως οι 
δικτάτορες Παπαδόπουλος, Μεταξάς και Μουσολίνι. 
Τις τελευταίες εβδομάδες, το πανελλήνιο συγκλόνισε η δολοφονία ενός αντιφασίστα 
από τα μέλη της χρυσής αυγής. Το γεγονός κάθε άλλο παρά έκπληξη πρέπει να 
προκαλεί, αφού τέτοιου είδους επιθέσεις, ακόμα και δολοφονίες έχουν προηγηθεί στο 
παρελθόν, συχνά μάλιστα με την κάλυψη, ή ακόμα και τη συνεργασία της αστυνομίας 
και του κράτους, το οποίο σήμερα εμφανίζεται να αντιλαμβάνεται τη δράση της εν 
λόγω συμμορίας και ως μέρος της πολιτικής του ατζέντας να προσπαθεί εικονικά να 
την καταστείλει. 
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 
λογίς 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. 
 
ΑΣ ΞΕΜΠΕΡΔΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΡΙΝ ΕΡΘΟΥΝ ΓΙΑ 

ΤΟ ΓΕΙΤΟΝΑ, ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ 
 
Στις φασιστικές τους επιθέσεις απαντάμε με κοινωνική αλληλεγγύη. Απέναντι στη 
μισαλλοδοξία και το ρατσισμό, προτάσσουμε την ισότητα και τη συνεργασία. Όσο 
προσπαθούν να καταστείλουν την κοινωνική πάλη, εμείς αντιστεκόμαστε και 
δημιουργούμε δομές αγώνα. Παλεύουμε για μια κοινωνία με θεμέλιο τον σεβασμό 
στην ανθρώπινη υπόσταση. 
 

 
 

Κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες αντιφασίστες, στα 
δικαστήρια Σερρών στις 17/10 



ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ: ‘Η ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ‘Η ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ 
 
Στις 17/10 δικάζονται δυο φοιτητές, οι οποίοι θέλοντας να διαμαρτυρηθούν 
συμβολικά απέναντι στην εγκαθίδρυση της χρυσής αυγής στις Σέρρες, κατέβασαν τις 
σημαίες από τα γραφεία του κόμματος και έγραψαν με σπρέι στον τοίχο τους. Για την 
υπόθεση έχει προηγηθεί ήδη ένα δικαστήριο, στο οποίο όσοι παρευρεθήκαμε για να 
στηρίξουμε τους κατηγορούμενους γίναμε μάρτυρες, όχι μιας δίκης, αλλά μιας 
μονόπλευρης επίθεσης από τη μεριά της έδρας (και κυρίως της εισαγγελέως) η οποία 
αφ ενός δεν έδωσε στους κατηγορούμενους καν την ευκαιρία να απολογηθούν, 
διακόπτοντας επανειλημμένα με φωνές τις απολογίες τους και αφετέρου τους 
επιτέθηκε λεκτικά με φράσεις όπως «να αλλάξετε χώρα» και χαρακτηρισμούς όπως 
«θρασύδειλοι» και «ρουφιάνοι». Η έκβαση της δίκης ήταν ανάλογη, με την 
εισαγγελέα να προτείνει την ανώτατη ποινή και την έδρα να επιβάλλει ποινή 10μηνης 
φυλάκισης με 3ετή αναστολή. Από τα γεγονότα αυτά γίνεται φανερή η θέση του 
κράτους απέναντι στον αντιφασισμό: γι αυτόν είναι βαρύτατο έγκλημα και δεν έχει 
πρόβλημα να καταπατήσει τους κανόνες της δικονομίας και θεσμικής δικαιοσύνης 
προκειμένου να εκδικηθεί όσους παίρνουν τη ζωή τους στα χέρια τους και δεν 
περιμένουν από εικονικές συλλήψεις να σωθούν από το φασισμό. Η ποινή αυτή 
αναμένεται να μεγαλώσει μετά το δεύτερο δικαστήριο. Ως αντιφασίστες και 
αντιφασίστριες στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όποιον αντιστέκεται σ’ αυτούς που 
σπέρνουν τη διχόνοια και το μίσος. Καλούμε σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στα 
δικαστήρια των Σερρών, στις 17/10. Δε θα αφήσουμε κανέναν μόνο του απέναντι στη 
φασιστική απειλή. 
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