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Η πολιτική δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα

Το κράτος «antifa» και άλλα μυστήρια της φύσης
Τους φασίστες δεν τους ανακαλύψαμε τώρα, τους ξέραμε
Κράτος και καπιταλισμός: εκτροφείς στη φάρμα των νεοναζί
Σκούπα στους ναζί;;;
Και οι μπάτσοι έχουν… άρια ψυχή
Εφαρμοσμένες «τέχνες»: αστική δημοκρατία
Ενδοοικογενειακό ξεκαθάρισμα

Χρυσή Αυγή και ντόπιο κεφάλαιο, μια σχέση στοργής

Περί του κράτους το ανάγνωσμα…

Περί μετανάστευσης… να ποιο είναι το «αντιφασιστικό» κράτος
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16 «Σκούπα με σάντουϊτς!» εφημερίδα Η Εφημερίδα των Συντακτών, 8-3-2013
17 Σχετικά με τις προσαγωγές τρανς ατόμων: http://transgendersupportassociation.wordpress.com/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.Επίθεση1.Επίθεση σε αιγύπτιους αλιεργάτες στο Πέραμα: Στις 12/6/2012 πραγματοποιείται ρατσιστική επίθεση 
εναντίον 4 αιγυπτίων αλιεργατών στο σπίτι τους στο Πέραμα με λοστούς και ξύλα από ομάδα δέκα περίπου 
ατόμων. Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του Αμπουζίντ Μουμπάρακ18. Η επίθεση 
πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά από δημόσια δήλωση εκπροσώπου των ελλήνων ιχθυεμπόρων η οποία 
επισήμαινε «το πρόβλημα» που αποτελούν οι αιγύπτιοι ψαράδες. Την μέρα της επίθεσης, πριν από το βράδυ που 
έγινε η επίθεση, πραγματοποιήθηκε ομιλία του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Γιάννη Λαγού19, στο Πέραμα (στην 
καφετέριακαφετέρια Αίνιγμα, στην πλατεία Τζορμπατζόγλου η οποία ανήκει σε κάποιον Φυντάνη ο αδερφός του οποίου 
είναι εργολάβος στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη) ο οποίος δήλωσε ότι «οι αιγύπτιοι που δεν δίνουν λογαριασμό 
σε κανέναν θα δίνουν πλέον στη Χρυσή Αυγή». Φυσικά στην ομιλία του δεν περιορίστηκε μόνο στους αιγύπτιους 
αλιεργάτες αλλά επιπλέον αναφέρθηκε στη διάθεση της Χρυσής Αυγής να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και 
να κάνει κουμάντο και στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος (20).
2. Επερωτήσεις στη βουλή υπέρ του εφοπλιστικού κεφαλαίου από τη Χρυσή Αυγή: Στις 5/11/2012 κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή για τον προϋπολογισμό, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Γιώργος 
Γερμένης καταφέρθηκε εναντίον της φορολόγησης των πλοίων με ελληνική σημαία21 ενώ ο Ηλίας Παναγιώταρος 
ζήτησε να δοθούν «κίνητρα» στους εφοπλιστές προκειμένου να στελεχώνουν τα πληρώματά τους με έλληνες(22).
ΤονΤον Ιανουάριο του 2013, ο βουλευτής Νίκος Κούζηλος σε ερώτησή του προς τους υπουργούς Ναυτιλίας, Αιγαίου 
και Οικονομικών για τη χρηματοδότηση των ναυτιλιακών εταιρειών αναφέρει : «τράπεζες όπως η Εμπορική, η 
Εθνική και η Marfin διαθέτουν ναυτιλιακά χαρτοφυλάκια αξίας 6 δισ. ευρώ που πρέπει να τα κατευθύνουν για την 
ενίσχυση των ναυτιλιακών εταιρειών» ενώ ζητούσε «να δοθούν εγγυητικές επιστολές από το κράτος για να 
μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα ρευστότητας οι ναυτιλιακές εταιρείες», ενώ πολλές ήταν και οι ερωτήσεις του 
με τις οποίες ζητούσε «να αρθούν διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια για τον συγκεκριμένο κλάδο»(23).Τον 
ΣεπτέμβριοΣεπτέμβριο του 2013, σε τροπολογία που κατατέθηκε στη βουλή με θέμα την εξαίρεση των μετοχών ναυτιλιακών 
εταιρειών από τις δηλώσεις πόθεν έσχες (και η οποία τελικά αποσύρθηκε), ο Ηλίας Παναγιώταρος δήλωσε ότι η 
τροπολογία κινείται στη σωστή κατεύθυνση και για αυτό το κόμμα του τη στηρίζει.Στις 25/1/2013 ο βουλευτής 
Γιάννης Λαγός κατέθεσε ερώτηση για την ανάπτυξη της Επισκευαστικής Ζώνης στο Πέραμα, με την οποία 
ζητούσε να μειωθεί η γραφειοκρατία για την ίδρυση μιας ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης αλλά και να 
υπάρξει μείωση της γραφειοκρατίας προκειμένου ένα σκάφος να μπορεί να μπαίνει σε διαδικασία επισκευής, 
μετασκευής κλπ. (απόσπασμα από την Ελευθεροτυπία, 8/10/2013)  (24).

(13)

Έτσι, το επίσημο κράτος χρησιμοποιεί τη θεωρία των δύο άκρων.Στο ένα άκρο τοποθετεί τους 
αγωνιστές και στο άλλο τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής.Με αυτό τον τρόπο προσπαθεί να πείσει πως 
είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει κοινωνική ειρήνη και ομαλότητα σε περίοδο 
καπιταλιστικής κρίσης.Επαναλαμβάνοντας τη φράση <<καταδικάζουμε τη βία από όπου κι αν 
προέρχεται>>, ουσιαστικά εξισώνει την κοινωνική αντιβία, με τη βία που ασκείται στους 
εκμεταλλευόμενους από τα τσιράκια του, τους φασίστες της χρυσής αυγής.Για μας η σχέση τους είναι 
δεδομένη, όπως έχουμε πει και παραπάνω, αφού κράτος και Χρυσή  Αυγή εξυπηρετούν τα ίδια 
συμφέροντα,πουσυμφέροντα,που δεν είναι άλλα από αυτά των αφεντικών.Το γεγονός μάλιστα ότι πολλές φορές έχουν 
κάνει τη βρωμοδουλειά του, σαν γνήσιο παρακράτος,μας κάνει να επιμένουμε στη θέση ότι το 
αλισβερίσι αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει.Παρατήρούμε βέβαια ότι και το ίδιο το κράτος υιοθετεί 
φασιστικές λογικές και πρακτικές, αρκεί να αναλογιστεί κανείς: τα στρατόπεδα συγγέντρωσης είναι 
δημιούργημα της Χρυσής Αυγής ή μήπως της Ελληνικής Δημοκρατίας;;



3.Δραστηριότητα στο Πέραμα και δοσοληψίες με τους εργολάβους της 
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης:
ΣτιςΣτις 21/6/2012 τα τέσσερα συνδικάτα της ζώνης, το Συνδικάτο Μετάλλου Πειραιά, Αττικής και Νήσων, η 
Πανελλήνια Ένωση Αμμοβολιστών Καθαριστών, το Σωματείο Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών 
Εγκαταστατών Πλοίων Αττικής και Νήσων και το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών, είχαν προσέλθει στον 
προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πειραιά και κατήγγειλαν πως προωθείται «η παράδοση του λιμανιού στα 
μονοπώλια και η αλλαγή χρήσης της Ν/Ζώνης. Σε αυτό το σχέδιο, στρατηγικός σύμμαχος των κυβερνώντων 
είναι ομάδα 10 - 15 επιχειρήσεων οι οποίες δρουν με γνώμονα μόνο τα δικά τους συμφέροντα. Αυτή η ομάδα 
εργοδοτών είναι πίσω από μια σειρά προσπάθειες τα τελευταία 2 - 3 χρόνια, να διαλύσουν τα σωματεία μας 
ή ή να τα βάλουν στο χέρι. Αφού εξάντλησαν κάθε θεμιτό ή αθέμιτο μέσο, το διάστημα αυτό έχουν συνάψει 
σχέσεις με τη γνωστή σε όλους μας για τη δράση της και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί Χρυσή Αυγή, αλλά 
και με ανθρώπους του υποκόσμου, για να αναλάβουν εργολαβία την με κάθε τρόπο, για πάντα εκκαθάριση 
της Ζώνης από εμάς». Μάλιστα, πληροφορίες που είχαν έρθει τότε στο φως έκαναν λόγο και για συνάντηση 
ομάδας εργολάβων με τον γγ της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκο, στην οποία συμμετείχαν ανάμεσα σε άλλους 
οι βουλευτές Κασιδιάρης και Λαγός(25).Στις 8/8/2013, οι Γιάννης Λαγός, Ηλίας Παναγιώταρος και Νίκος 
Μίχος πραγματοποίησαν επίσκεψη στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος συνοδευόμενοι από 
περίπουπερίπου 15 φασίστες της περιοχής. ‘Όπως ο Χρήστος Κυριτσόπουλος, ο οποίος είναι εργοδηγός των 
εργολάβων και σε εκδήλωση των χρυσαυγιτών στο Πέραμα στις 17/9/2013 είχε δηλώσει ότι «έχουμε το 
δικαίωμα, λοιπόν, κι εμείς να κάνουμε ένα σωματείο και με αυτό το σωματείο, βάσει νόμου, που θα 
αποτελείται από αρκετά μέλη, θα διαφοροποιήσουμε τα μεροκάματά μας, γιατί η κρίση αυτή που υπάρχει 
στην Ελλάδα. Τα μεροκάματα που παίρναμε πριν δύο, τρία ή τέσσερα χρόνια ήταν πάρα πολύ μεγάλα και 
υψηλά, σε σχέση με την κρίση. Θα μπορούσαμε να χαμηλώσουμε τα μεροκάματά μας, να εγγυηθούμε στους 
έλληνες εφοπλιστές ότι αν φέρουν τα βαπόρια τους εδώ θα σταματήσουμε τις απεργίες που γίνονταν όλα 
αυτάαυτά τα χρόνια για διάφορους λόγους» (8).Στη συνάθροιση λοιπόν που πραγματοποιήθηκε στις 8/8/2013, 
οι χρυσαυγίτες παρέα με ελάχιστους ομοϊδεάτες τους εργαζόμενους στη ζώνη, δήλωσαν ότι συμπορεύονται 
«μαζί με τους εφοπλιστές μας, γιατί από κει πέρα εξαρτιόμαστε» και ότι «έφυγαν βαπόρια γιατί έγιναν 
απεργίες». Σε σχετική ερώτηση φασίστα παρευρισκόμενου για το «αν καλέσουμε το κόμμα τη Χρυσή Αυγή 
να έρθει στο συνδικάτο Μετάλλου στον Πειραιά (…) θα πάμε στη φωλιά του Κούκου! Να τους ξεριζώσουμε!» 
ο Γιάννης Λαγός απάντησε «εσύ θα είσαι; για να μη λέμε πολλές κουβέντες εμείς σα Χρυσή Αυγή θα 
είμαστε». Στη συνέχεια ο Λαγός άρχισε να εκτοξεύει απειλές δηλώνοντας ότι « Οι λακέδες του ΠΑΜΕ και 
τουτου ΚΚΕ οι οποίοι καπηλεύονται τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση θα εξαφανιστούν από δω πέρα μέσα». Ο 
Μίχος: «Το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται ΠΑΜΕ». Ο Ηλ. Παναγιώταρος: «Το απόστημα που υπάρχει εδώ 
(...) το ΠΑΜΕ (...) πολύ σύντομα θα τελειώσει».Η δραστηριοποίηση όμως της Χρυσής Αυγής προς όφελος 
των εργολάβων είναι πολύμορφη: ο πυρηνάρχης Περάματος Περικλής Μουλιανάκης διατηρεί εταιρεία 
ενοικίασης προσωπικού σε ακτοπλοϊκές εταιρείες, το οποίο προσλαμβάνεται από την εταιρεία του 
Μουλιανάκη και «επινοικιάζονται» σε ακτοπλοϊκές και άλλες εταιρείες, ανεξάρτητα από το συμβόλαιο που 
έχει υπογραφεί μεταξύ του εργοδότη και του εργολάβου. Επιπλέον ο ίδιος, κατέχει και τη θέση του 
γραμματέαγραμματέα Οργανωτικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ασφαλείας Χρηματαποστολών και 
Φυλάκων.
4. Επίθεση σε αφισοκολλητές του ΚΚΕ: Στις 12/9/2013 πραγματοποιείται δολοφονική επίθεση με καδρόνια 
που είχαν καρφιά, από περίπου 50 Χρυσαυγίτες σε μέλη του ΚΚΕ τα οποία έκαναν αφισοκόλληση για το 
φεστιβάλ της νεολαίας του κόμματος λίγα μέτρα από την πύλη της ναυπηγοεπισκευαστική ζώνης 
Περάματος. Οι φασίστες τους φώναζαν ότι «αυτά που ξέρατε μέχρι τώρα στη Ζώνη να τα ξεχάσετε». Ο 
απολογισμός ήταν 9 τραυματίες (26). Τα μέλη του ΚΚΕ αναγνώρισαν ανάμεσα στους φασίστες τον Κυριάκο 
Αντωνακόπουλο, ο οποίος ήταν εργοδηγός στον εργολάβο της ζώνης Φυντάνη (σε καφετέρια οικείου του 
είχε διοργανωθεί ομιλία του Γιάννη Λαγού), Πανταζής, Καστρινός και Χατζηδάκης.
5.5. Είσαι νέος, άνεργος, καθαρόαιμος έλληνας και θέλεις να προσφέρεις στην πατρίδα;Η Χρυσή Αυγή, οι 
έλληνες εθνικοσοσιαλιστές έχουν τη λύση! «Γραφείο ευρέσεως εργασίας μόοοονο για έλληνες» σε 
κατευθείαν συνεννόηση με επιχειρηματίες σε Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, με μεροκάματο 18 ευρώ(27) .

 18 Δηλώσεις επιτιθέμενων αιγυπτίων ψαράδων: http://www.greekmoney.gr/permalink/85431.txt, 19 Ομιλία Λαγού στο Πέραμα 
11/6/2012:http://www.youtube.com/watch?v=AP8vIUxJ75k , 20 «Συμπεράσματα για την επίθεση κατά των Αιγυπτίων ψαράδων 
στο Ικόνιο Περάματος στις 12/6» http://wp.me/p1QJ91-Mn , 21 Τοποθέτηση Γερμενή στις 5/1//12013: 
http://www.youtube.com/watch?v=F7lvcLTiF2E ,  22 «Η Χρυσή Αυγή κατά των φόρων στους εφοπλιστές
http://www.rednotebook.gr/details.php?id=7528, 23 «Η Χρυσή Αυγή φωνή των εφοπλιστών στο κοινοβούλιο», εφημερίδα 
Ελευθεροτύπια 8/10/2013: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=390893 ,  24«Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη: Δεσμοί         
αίματος ανάμεσα σε μεγαλοεργολάβους και χρυσαυγίτες», εφημερίδα Ριζοσπάστης αίματος ανάμεσα σε μεγαλοεργολάβους και χρυσαυγίτες», εφημερίδα Ριζοσπάστης 
2/10/2013:http://www.902.gr/eidisi/politiki/28158/naypigoepiskeyastiki-zoni-desmoi-aimatos-anamesa-se-megaloergolavoyς 
25 Δηλώσεις βουλευτών Χρυσής Αυγής στις 8/8/2013 στη Ν/Ε ζώνη Περάματος: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AOOACObOBGE ,26 «Φασιστική επίθεση με ονοματεπώνυμα», 
εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 14/9/2013: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=385909 , 27 «Δουλεμπόριο η Χρυσή Αυγή» 
http://iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9529:-l-r-18-&catid=81:kivernisi&Itemid=198 (14)



ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟ

                Για εμάς είναι ξεκάθαρο πως στόχος του κράτους παραμένουν τα αντιστεκόμενα κομμάτια 
της κοινωνίας. 

Όσο λοιπόν κι αν προσπαθεί να μας πείσει το επίσημο κράτος, 
αναμασώντας την καραμέλα της θεωρίας των δύο άκρων, 

ότι θα υπάρξει «δικαιοσύνη» και κοινωνική ομαλότητα -μιας και τα άκρα
 θα τιμωρούνται από όπου κι προέρχονται- δε μας ξεγελά! θα τιμωρούνται από όπου κι προέρχονται- δε μας ξεγελά!

 
             Γνωρίζουμε πολύ καλά πως έτσι διεκδικεί το «καθαρό» κέντρο! 

            Ένα κέντρο που υπερασπίζεται τα συμφέροντα των αφεντικών -συνεπώς και των φασιστών- 
και γίνεται καταπέλτης απέναντι σε κάθε διεκδίκηση 

για αξιοπρέπεια και ελευθερία. 

                        Αναγνωρίζοντας λοιπόν την ταξική μας θέση 
       και αντιλαμβανόμενοι τους εαυτούς μας σαν κομμάτι αυτής της κοινωνίας -και όχι σαν        και αντιλαμβανόμενοι τους εαυτούς μας σαν κομμάτι αυτής της κοινωνίας -και όχι σαν 
περιθώριο όπως βολεύει το κράτος να μας παρουσιάζει- έχουμε επιλέξει συνειδητά 

να συμμετέχουμε σε κοινούς αγώνες με τους μετανάστες 
και όλους όσους αγωνίζονται ενάντια στις ορέξεις του κράτους και των αφεντικών. 

                         Και επειδή δεν πιστεύουμε πως το ζήτημα του φασισμού ,όπως και όλα όσα αφορούν 
τις δικές μας ζωές, είναι νομοθετικό και ότι το «καλό κράτος» είναι αρμόδιο για την επίλυσή του,

 θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στο φασισμό. 

           Δηλαδή το τσάκισμα κάθε εκφραστή του, τον κοινωνικό αποκλεισμό τους, την             Δηλαδή το τσάκισμα κάθε εκφραστή του, τον κοινωνικό αποκλεισμό τους, την  
ανάδειξη της πραγματικής του υπόστασης 

          και τη σύγκρουση με το σύστημα εκμετάλλευσης που τον αναθρέφει.


