
Τον φασισμό τον τσακίζεις, δεν τον ψηφίζεις

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2014 και θα θέλαμε ως αντιφασιστική συνέλευση η οποία έχει πολύμορφη 
και συνεχή παρουσία και δράση στην πόλη των Ιωαννίνων, να πούμε δυο πράγματα αναφορικά 
πάντα με τα θέματα της αντιφασιστικής δράσης που άπτεται η συνέλευσή μας. 

Σκοπός μας είναι να επισημάνουμε για ακόμα μία φορά τι σημαίνει η ψήφος σε φασιστικά μορφώματα 
(Εθνικό Μέτωπο, Πατριωτική κίνηση κ.λ.π.) όπως η Χρυσή Αυγή αλλά και να καταδείξουμε όλους 
όσους στηρίζουν τους νεοναζί σε τοπικό επίπεδο αλλά και ως τμήμα κεντρικών πολιτικών επιλογών 
από μεριάς του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος. Δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι οι ψηφοφόροι της 
Χρυσής Αυγής ή και παρόμοιων μορφωμάτων, όπως επίσης και όσοι αποφασίζουν να στηρίξουν με 
την ψήφο τους ρατσιστικές - εθνικιστικές – αντεργατικές - σεξιστικές πολιτικές επιλογές λοιπών 
κομμάτων, «δεν ξέρουν, δεν είδαν, δεν γνωρίζουν και ότι απλά παρασύρθηκαν». Όλοι ξέρουν, όλοι 
γνωρίζουν και κάνουν τις συνειδητές επιλογές τους. 

Τι σημαίνει ψήφος στη Χρυσή Αυγή;

Σημαίνει ψήφο σ’ ένα κόμμα του οποίου ο ιδεολογικός  προσανατολισμός είναι ο 
εθνικοσοσιαλισμός κάτι το οποίο διατυμπανίζεται από την ίδια τη Χρυσή Αυγή σε έντυπα, 
συνεντεύξεις καθώς και σε μιντιακές εμφανίσεις και αποδεικνύεται από τις θέσεις της, την 
στρατιωτικού τύπου οργάνωσή της, τους ναζιστικούς χαιρετισμούς και τα σύμβολα που 
χρησιμοποιεί, και κυρίως από την φασιστική της δράση 

Στήριξη σε εθνικιστικές, ρατσιστικές, σεξιστικές αντιλήψεις και αβαντάρισμα των ρατσιστικών 
επιτροπών κατοίκων και των δολοφονικών πογκρόμ εναντίον μεταναστών (παράδειγμα 
αποτελεί η δολοφονία του Σ. Λουκμάν από τον Γιαννιώτη φασίστα Χ. Στεργιόπουλο)

Στήριξη στα τάγματα εφόδου αυτής, τα οποία επιτίθενται σε κοινωνικούς αγωνιστές, εργάτες 
που συνδικαλίζονται, αντιφασίστες (δολοφονία Π.Φύσσα), ομοφυλόφιλους και μάλιστα 
πολλές φορές με την συμμετοχή και την απόλυτη στήριξη της ελληνικής αστυνομίας

Στήριξη σε μία συμμορία η οποία εμπλέκεται με το κεφάλαιο (και με το επίσημο αλλά και 
(κυρίως) με το μαύρο). Τα μέλη της είτε πουλάνε μπραβιλίκια για τα αφεντικά, είτε είναι 
οι ίδιοι τους αφεντικά. Ενώ παρά τις προσπάθειές τους να πείσουν ότι πρόκειται για ένα 
αντικαπιταλιστικό- αντισυστημικό κόμμα που είναι ‘’εναντίον όλων’’, από το λόγο και τη δράση 
τους αποδεικνύεται ότι ούτε στο ελάχιστο δεν συγκρούονται με το υπάρχον, αλλά δρουν 
ενισχυτικά στο σύστημα και μάλιστα με πιο σκληρούς όρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελούν οι σωρηδόν επερωτήσεις στη βουλή υπέρ του εφοπλιστικού κεφαλαίου, το 
γλείψιμο τους εφοπλιστές και οι δηλώσεις περί «πολύ υψηλών μεροκάματων» των εργατών 
της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος, οι επιθέσεις τους στους μετανάστες εργάτες. 
Γιατί είναι όντως εναντίον όλων: όλων όσων αγωνίζονται, όλων όσων είναι στον πάτο της 
κοινωνικής πυραμίδας



Η «αντισυστημική» Χρυσή Αυγή και η στήριξή της από το 
σύστημα

Ντόπιοι υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής

Παρά τα κλαψουρίσματά τους ότι δέχονται κρατική καταστολή η χρυσή αυγή αναδείχθηκε σε επίσημη πολιτική δύναμη με 
τη στήριξη του κράτους και των μηχανισμών του. Ο Άγιος Παντελεήμονας αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 

σύνδεσης κράτους και νεοναζί, όπου η χρυσή αυγή βρέθηκε στην 
περιοχή, προκειμένου να οργανώσει τα συμφέροντα  κάθε ρατσιστή, 
του κάθε μαφιόζου και του κάθε μπάτσου κάνοντας πογκρόμ 
κατά των μεταναστών και δημιουργώντας ρατσιστικές επιτροπές 
κατοίκων, για την περαιτέρω υποτίμηση των μεταναστών. 
Επιπλέον, παρά τα εξίσου κλαψουρίσματα για φίμωση από τα 
Μ.Μ.Ε. η πραγματικότητα είναι ότι τα ΜΜΕ έχτισαν το προφίλ του 
‘’αντισυστημικού’’ χρυσαυγίτη και τους αβάνταραν  περνώντας 
τους από lifestyle πλυντήρια.

Όσον αφορά τους οικονομικούς υποστηριχτές τους είναι γνωστό 
ότι μεγάλο μέρος του κεφαλαίου τους  χρηματοδοτεί και η σχέση 

της με κάθε λογής αφεντικά και κεφαλαιοκράτες είναι άριστες και κρατούν καλά εδώ και χρόνια. Όπως επίσης άριστες 
είναι οι σχέσεις των μελών της εν λόγω συμμορίας με τη μαφία. Εξάλλου και η διαχείριση της καπιταλιστικής κρίσης 
από την αστική τάξη επιβάλει να είναι αυτή ακριβώς η θέση των φασιστικών μορφωμάτων. Στο πλευρό των αφεντικών 
δηλαδή και ενάντια στα συμφέροντα αυτών που κατηγοριοποιούνται στους «από κάτω». 

Ο Θανάσης Σκάρας ο πρώην διοικητής 
ασφάλειας Αγίου Παντελεήμονα  αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα των στενών σχέσεων 
κράτους, νεοναζί και μαφιόζων. Προφυλακίστηκε 
για συμμετοχή στις δραστηριότητες της Χρυσής 
Αυγής, ενώ μεταξύ άλλων τα ευρήματα που 
βρέθηκαν στα σπίτια του σε Αθήνα και Γιάννενα 
συμπεριλάμβαναν: όπλα, ναρκωτικά, δεκάδες 
κινητά, διαβατήρια με σημειωμένα χρηματικά 

ποσά, 6ψήφιες καταθέσεις, έντυπο υλικό της Χ.Α

Μια καλύτερη ματιά στην ιστορία της μητρόπολης Κονίτσης δείχνει ότι η σχέση της με το νεοναζιστικό μόρφωμα της 
Χρυσής Αυγής κρατάει πολλές δεκαετίες. Ο πρώην μητροπολίτης Σεβαστιανός ποτέ δεν έκρυψε τις βλέψεις του για 
τη νότια Αλβανία μέσα από αλυτρωτικά παραληρήματα ενώ δημιούργησε τις εθνικιστικές οργανώσεις ΣΦΕΒΑ και 
ΠΑΣΥΒΑ για την προπαγάνδιση αυτών των βλέψεων. 
Ο διάδοχός του Ανδρέας, αποδείχθηκε «άξιος» αντικαταστάτης καθότι εξελίχθηκε σε ευεργέτη και χρηματοδότη 
της Χρυσής Αυγής κάτι το οποίο παραδέχεται και ο φύρερ της οργάνωσης Ν.Μιχαλολιάκος («Ο Ανδρέας, ο 
Κονίτσης ο λεβέντης. Πλήρωνε και το γραφείο μας»). Άλλωστε οι ίδιοι παρίστανται αδιαλείπτως στα μνημόσυνα 
μίσους που διοργανώνει συχνά πυκνά η μητρόπολη Κονίτσης με τα αντικομμουνιστικά, ρατσιστικά και αλυτρωτικά 
παραληρήματα να δίνουν και να παίρνουν. Σε μία από τις γιορτές αυτές το εν λόγω σάψαλο απευθυνόμενος στους 
ναζίδες τους εύχεται: «ευχή μου και προσευχή μου είναι να μην αργήσει ο 
καιρός που τις μαύρες μπλούζες που φοράτε τώρα και αγωνίζεστε να τις 
αντικαταστήσετε με μπλε και άσπρες μπλούζες». Το πιάσατε το υπονοούμενο; 
Αν όχι να σας διευκολύνουμε: σύμφωνα με τον κήρυκα του μίσους τα «παιδιά» 
της Χρυσής Αυγής δεν υπάρχει πρόβλημα αν μακελεύουν κόσμο και μάλιστα 
μπορούν να το κάνουν και με τις ευλογίες της εκκλησίας. Αλλά όχι και με 
μαύρες μπλούζες! Με τις γαλανόλευκες, έτσι ώστε να δηλώνεται και πέρα 
από κάθε αμφιβολία ότι τα μακελεύματα να έχουν και με τη βούλα τη σφραγίδα 
του ελληνικού κράτους.

Αναφερόμενοι στο παπαδαριό δε θέλουμε σε καμία περίπτωση να βγάλουμε 
λάδι όλον τον υπόλοιπο συρφετό ο οποίος περιλαμβάνει ντόπιους άρχοντες, 
δημοτικές και περιφερειακές αρχές, μικροαστούς ρατσιστές, κτλ. Ειδικότερα δε 
όσον αφορά τους πολιτικούς εκφραστές και φορείς των κεντρικών πολιτικών 
επιλογών του κράτους με ντόπια προέλευση έχουμε πολλά να καταγγείλουμε 
και να αντιπαλέψουμε (όπως άλλωστε κάνουν χρόνια τώρα άνθρωποι και 
ομάδες που αγωνίζονται ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα). Δε θα 
μας έφτανε όμως ούτε ολόκληρο τεύχος για αυτό θα αναφερθούμε σε αυτούς 
συνοπτικά.

Όνομα : Χρήστος Παππάς
Θέση εργασίας: μεγαλοστέλεχος της Χρυσής Αυγής, 
νούμερο 2 στην ιεραρχία
Επαγγελματική εμπειρία: Συνιδρυτής της Χρυσής 
Αυγής, πρώτος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της ΧΑ
Δεξιότητες: μεταμφιέσεις σαν μέλος των SS

Χόμπι: «συλλέκτης» αντικειμένων της περιόδου του Γ’Ράιχ

Σχετικές πληροφορίες: Γιος πρωτοπαλίκαρου της Χούντας (για το 
παρελθόν του οποίου δηλώνει ιδιαίτερα υπερήφανος). Καμάρωνε 
όταν η συνέλευσή μας έβγαλε αφίσα του ιδίου με φόντο 
τη σβάστικα (την επομένη των εκλογών του 2012). Για αυτό 
και η ψωνάρα φωτογραφίζονταν από μικρός σε ίδιο  περιβάλλον. 
Απ’ότι φαίνεται κάτι του έμεινε από όταν ήταν μικρός.



Και το επίσημο ελληνικό κράτος, 
ο “εγγυητής της ομαλότητας και της σταθερότητας”,

 το “καλό και δημοκρατικό κέντρο” τι κάνει από τη μεριά του;

Η κεντρική πολιτική ατζέντα του επίσημου κράτους σε πολλά σημεία είναι κοινή με την πολιτική ατζέντα της Χ.Α., τόσο 
σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Δε μας εκπλήσσει ιδιαίτερα το γεγονός αυτό αφού ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια το ελληνικό αστικό κράτος συντηρεί 
και τροφοδοτεί τα εθνικιστικά και ρατσιστικά αντανακλαστικά μιας κατ’ εξοχήν πατριαρχικής κοινωνίας. Δημιουργεί 
πλαστούς διαχωρισμούς στη βάση των φυλετικών, θρησκευτικών, σεξουαλικών και άλλων διαφοροποιήσεων που 
τέμνουν κάθετα το κοινωνικό σύνολο και στόχο έχουν να αποκρύψουν τους πραγματικούς ταξικούς διαχωρισμούς 
και συγκρούσεις, που ειδικά σε περιόδους καπιταλιστικής κρίσης όπως αυτή που διανύουμε εντείνονται διαρκώς. Εξ’ 
ου και το αίτημα για ομοψυχία και εθνική ενότητα που δεσπόζει στην κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη ρητορική τα τελευταία 
χρόνια και παρουσιάζεται ως μονόδρομος για την επανάκαμψη της οικονομίας της χώρας και την τελική έξοδό της 
από την κρίση. Αυτά είναι τα ιδεολογικά όπλα που χρησιμοποιούσε πάντα η κρατική μηχανή και που επιστρατεύονται 
σε κάθε τέτοια συγκυρία με την πλήρη συνεργασία φυσικά απ’ τα αστικά ΜΜΕ.

Το διακύβευμα όμως στην πραγματικότητα για την  κυριαρχία  είναι η 
επανάκαμψη και επέκταση της καπιταλιστικής κερδοφορίας με όσο το 
δυνατό λιγότερες απώλειες  για  τ’  αφεντικά. Αυτό απαιτεί την με κάθε 
μέσο υποτίμηση και πειθάρχηση του εργατικού δυναμικού μέχρι και την 
καταστροφή των κομματιών εκείνων που είναι περιττά για τον παραπάνω 
σκοπό. Με λίγα λόγια όποιος ανήκει στους από κάτω, όποιος είναι 
περιττός για τους σχεδιασμούς της κυριαρχίας  φτωχοποιείται  σταδιακά 
και εξαθλιώνεται ολοένα και περισσότερο. Ταυτόχρονα όποιος αρνείται 
να γίνει θυσία στο βωμό της νέας κεφαλαιακής συσσώρευσης, όποιος 
λαμβάνει έμπρακτα θέση στο πλευρό των αγωνιζόμενων ανθρώπων 
περιθωριοποιείται και καταστέλλεται .

Το κράτος κατασκευάζει αποδιοπομπαίους τράγους, εντείνει ρατσιστικούς 
αποκλεισμούς και διωγμούς, και επιβάλει πλήρη καταστολή σε όποιον 
σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά του. Πως αλλιώς να ερμηνεύσουμε τα συνεχή 
πογκρόμ του Ξένιου Δία, τους  εγκλεισμούς  στα σύγχρονα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, τις δολοφονίες μεταναστών σε χερσαία και υδάτινα σύνορα, 
τις συνεχής εισβολές σε καταυλισμούς Ρομά; Πως αλλιώς να ερμηνεύσουμε 
τις επιθέσεις κατά των τοξικοεξαρτημένων, την διαπόμπευση ιερόδουλων 
γυναικών και την ποινικοποίηση την  οροθετικότητας; Πως αλλιώς να 
ερμηνεύσουμε τις επιστρατεύσεις απεργών, τις κατασκευασμένες διώξεις 
και τα βασανιστήρια αγωνιστών στα τμήματα, την όλο και σκληρότερη 
καταστολή κινημάτων και αγώνων που επιχειρούν να αμφισβητήσουν την 
υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, την λεηλασία κοινωνικών διεκδικήσεων, 
την ολοκληρωτική υποτίμηση της αξίας των ζωών μας;

Όνομα: Χρήστος Τσόλης

Θέση εργασίας: υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος 
Ηπείρου με τη Χρυσή Αυγή

Επαγγελματική εμπειρία: τσιράκι των ντόπιων νεοναζί 
της 

Χρυσής 
Αυγής, 

εικάζουμε 
ότι 

έχει 
πολύ 

στενές 
σχέσεις 

με 
την 

αστυνομία 
και 

τη 
ρουφιανιά 

καθώς 
πληροφορούμαστε 

από 
το 

διαδίκτυο 
ότι 

εντοπίστηκε 
σε 

κεντρικό 
σημείο 

των 
Ιωαννίνων 

να 
παραμονεύει 

κινηματίες 
της 

πόλης, 
εξοπλισμένος 

με 
αστυνομικό 

ασύρματο, 
πτυσσόμενο γκλομπ και τσαντάκι με ναζιστικό στοχάδι.

Σχετικές πληροφορίες: Προκειμένουμάλιστα βγει στην επιφάνεια, ο ίδιος 
και η ναζιστική παρέα του, μήνυσε αντιφασίστες των Ιωαννίνων σε μία 
προσπάθεια των χρυσαυγιτών να κάνουν δημόσια εμφάνιση σε ασφαλές 
σημείο με τη θαλπωρή που θα τους προσέφερε η πάντα για αυτούς ζεστή 
αγκαλιά της ελληνικής αστυνομίας και το δικαστικό μέγαρο.

Όνομα: Κωνσταντίνος Αναγνώστου

Θέση εργασίας: υποψήφιος περιφερειάρχης Ηπείρου με 
τη Χρυσή Αυγή

Επαγγελματική εμπειρία: απόστρατος
καραβανάς, 

συμπλήρωνε 
το 

«μεροκάματό» 
του 

χώνοντας την ποντικοουρά του 
στα 

οικονομικά 
των 

εξοπλιστικών 
προγραμμάτων 

(ή για την ακρίβεια στο αλισβερίσι του ελληνικού 
κράτους με άλλα κράτη στην εμπορία όπλων και στις 
μίζες αυτών) ως διευθυντής του γραφείου ασφαλείας της πρώην Γενικής 
Γραμματείας 

Οικονομικού 
Σχεδιασμού 

και 
Αμυντικών 

Επενδύσεων 
του 

υπουργείου αμύνης. 

Δεξιότητες: 
μεγάλη 

εμπειρία 
στηρουφιανιά 

όντας 
για 

χρόνια 
στο 

κουρμπέτι ως Κυπατζής (κάτι το οποίο παραδέχεται ο ίδιος με καμάρι).

Όνομα: Γιάννης Γιώτης

Θέση εργασίας: υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων

Επαγγελματική εμπειρία: εργαζόμενος στη ΔΕΗ και 
επιφορτισμένος με μία «σημαντική» δουλειά: το κόψιμο 
του ρεύματος σε οικονομικά ασθενείς που αδυνατούν να 
το πληρώσουν.

Σχετικές πληροφορίες: Ο εν λόγω φασίστας, σε δικαστήριο όπου μέλος της 
συμμορίας στην οποία συμμετέχει αντιδικούσε με αντιφασίστες της πόλης 
των Ιωαννίνων, χαιρέτησε ναζιστικά και απευθυνόμενος σε σύντροφο 
αντιφασίστατου είπε: 
«θα σε κάνω Παύλο Φύσα».



Ώραια όλα αυτά, αλλά εμείς ώρε παιδιά τι κάνουμε;

Εμείς από την μεριά μας θεωρούμε πως ο αγώνας ενάντια στο φασισμό δεν πραγματώνεται μέσα στα 
κοινοβούλια του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού κράτους με προεδρικά διατάγματα και νομικές απαγορεύσεις. 
Κι αυτό γιατί όπως ήδη αναλύθηκε είναι το ίδιο σύστημα που δημιουργεί τις δικλείδες ασφαλείας για την 
ύπαρξη και την ενδυνάμωση του φασιστικού λόγου και δράσης. Θεωρούμε πως ο αγώνας ενάντια στο 
φασισμό είναι υπόθεση όλων μας και σημαίνει το τσάκισμα του σε κάθε μορφή που εμφανίζεται. Σημαίνει 
τον κοινωνικό αποκλεισμό κάθε εκφραστή του και τέλος σύγκρουση με το σύστημα εκμετάλλευσης που 
τον αναθρέφει. Γι’ όλους αυτούς του λόγους λοιπόν παίρνουμε ενεργά θέση ενάντια στην κυρίαρχη αφήγηση 
που επιβάλει ως κανονικότητα το ρατσισμό, τη διάχυση του νεοναζιστικού λόγου και την νομιμοποίηση των 
φασιστικών πρακτικών. Παίρνουμε θέση στο πλευρό όλων όσων αγωνίζονται κόντρα στις ορέξεις κράτους, 
παρακράτους και αφεντικών, εργαζόμαστε για την ενδυνάμωση του αντιφασιστικού αγώνα, μέρος του 
συνολικότερου κοινωνικού και ταξικού πολέμου που εντείνεται καθημερινά. Και υποσχόμαστε ότι θα είμαστε 
παρούσες και παρόντες στα πεδία των καθημερινών μαχών. 

Συλλογικοποιούμε τους αγώνες μας και δεν περιμένουμε από κανένα κράτος-πατέρα, από κανέναν 
πρωθυπουργό, από κανέναν μπάτσο, από κανένα δικαστή να μας «σώσει» από το φασισμό. Κάνουμε πράξη 
τον μαχητικό αντιφασισμό στο δρόμο αλλά και στα πεδία των καθημερινών μας σχέσεων. Δεν θα επιτρέψουμε 
σε φασίστες να κάνουνε σφαγεία τις πλατείες και τις γειτονιές μας ή σε αυτούς που τους αναθρέφουν και 
τους στηρίζουν τόσα χρόνια (ακόμα και αν έχουν δημοκρατικό προσωπείο) να πατάνε τις ζωές μας. 

Όλα αυτά τα ζοφερά δεν συμβαίνουν σε μέρη μακρυνά…

Υπό αυτό το πρίσμα αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια παραδείγματα της διαχείρισης που μόλις περιγράψαμε, 
σε τοπικό επίπεδο: στην Κακαβιά υπήρξαν σχέδια για το χτίσιμο στρατοπέδου συγκέντρωσης μεταναστών, 
οι Σενεγαλέζοι μικροπωλητές έχουν κυνηγηθεί πάρα πολλές φορές από μπάτσους της δημοτικής αστυνομίας 
και το εμπόρευμά τους έχει κλαπεί από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τον Αύγουστο του 2013 πετάχτηκαν έξω από 
τα σπίτια τους έπειτα από επιχείρηση εκκένωσης των κατειλημμένων κτιρίων του παλιού Χατζηκώστα. Αν 
πάμε και λίγο πιο παλιά θα δούμε την καταπάτηση και την εκμετάλλευση των κοινωνικών χώρων από 
ντόπιους μεγαλοκαρχαρίες όπως το Ξενία ή την κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων. Επίσης θα δούμε την 
υποβάθμιση της ποιότητας των ζωών μας όπως για παράδειγμα με τη δημιουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού. 
Τέλος, στα πλαίσια της μεγάλης κατασταλτικής επιχείρησης προς κάθε κοινωνική και πολιτική δομή των από 
κάτω που διεξάγει το κράτος εδώ και τρία σχεδόν χρόνια, τον Αύγουστο του 2013 εκκενώθηκε η κατάληψη 
Αντιβίωση που λειτουργούσε 5 έτη ως ελεύθερος κοινωνικός χώρος και στεγαστική κατάληψη.

ΟΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ 
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ


