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Λίγα λόγια για τα γεγονότα… 
 
1 Οκτωβρίου 2012 στο χωριό Κορμίστα Σερρών, λαμβάνει χώρα τελετή μνήμης για τους 
σφαγιασθέντες κατοίκους από τους Βούλγαρους τοποτηρητές, συνεργάτες των ναζί που είχαν την 
κυριαρχία της Ελλάδας το ΄41. Αντιφασίστες/τριες από τις Σέρρες, αποφασίσαμε να δράσουμε, 
γνωρίζοντας ότι ο περιφερόμενος θίασος της Χρυσής Αυγής, έχει σκοπό να καπηλευτούν το 
γεγονός, φορώντας το πατριωτικό προσωπείο τους, αγνοώντας τους πραγματικούς συσχετισμούς 
για το γεγονός,. Έτσι η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Σερρών, μέρες πριν ενημέρωσε με κείμενα 
τους κατοίκους της Κορμίστας και των γύρω χωριών ότι οι φασίστες θα' πρεπε να ‘ναι και είναι 
ανεπιθύμητοι. Την ημέρα της τελετής, 50 περίπου αντιφασίστες βρέθηκαν στην Κορμίστα για να 
εμποδίσουν τους φασίστες να κάνουν τη φιέστα τους.  
 
Μετά από ώρα και εφόσον η τελετή και η παρέμβασή μας έλαβε τέλος, επιστρέψαμε στην πόλη 
των Σερρών. Εκεί τις μεσημεριανές ώρες ο “αρχηγός” της τοπικής νεολαίας της ΧΑ, εμφανίστηκε 
προκλητικά με τα διακριτικά της ΧΑ, στον πεζόδρομο  όπου συχνάζουν κατά κύριο λόγο φοιτητές. 
Αφού περαστικοί και παρευρισκόμενοι τον αντιλήφθηκαν και προφανώς ενοχλήθηκαν, ένα 
μεγάλο κομμάτι ετερόκλιτου κόσμου (35-40 άτομα) τον πλησίασαν και τον εκδίωξαν όπως του 
έπρεπε. Εκεί είναι που ο “γενναίος χρυσαυγίτης” εμφάνισε το βασικότερο αξεσουάρ του, ένα 
μαχαίρι και εκδιώχθηκε ως το πλησιέστερο ασφαλιτομάγαζο. Την ίδια ώρα δύο μηχανές ΔΙΑΣ 
έπιαναν και άφηναν αδιακρίτως κόσμο καταλήγοντας στην προσαγωγή 2 τυχαίων ατόμων. 
 
Έτσι ερχόμαστε 1,5 χρόνο μετά όπου οι δύο προσαχθέντες και άλλοι δύο αντιφασίστες, γνωστοί 
για τη συμμετοχή τους σε αντιφασιστικές δράσεις, καλούνται σε δίκη με την κατηγορία της 
πρόκλησης σωματικής βλάβης στο εν λόγω “θύμα”. 
Η επιλογή των συγκεκριμένων ατόμων, δείχνει ξεκάθαρα πως πρόκειται για στοχοποίηση 
ανθρώπων με έντονη αντιφασιστική δράση, διότι οι μαρτυρίες δεν δείχνουν την εμπλοκή τους 
στον τραυματισμό του χρυσαυγίτη. 
 
Οι διώξεις και οι προσπάθειες τρομοκράτησης του αντιφασιστικού κινήματος τοπικά αλλά και 
πανελλαδικά δεν μας σταματάνε. 
Συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε για πάντα τον αντιφασιστικό, αντικρατικό αγώνα 
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