


Στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, ο αντιφασίστας Παύλος Φύσσας ορθώνει το ανάστημά 
του απέναντι στο φασισμό και το πληρώνει με την ίδια του τη ζωή. Εκείνο το 
βράδυ, τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής, της τοπικής οργάνωσης Νίκαιας, με 
επικεφαλής τον πυρηνάρχη Γιώργο Πατέλη, βγαίνει στο δρόμο με σκοπό να 
πράξει αυτό για το οποίο έχει συσταθεί. Δηλαδή να καταστείλει με οποιονδήποτε 
τρόπο όποιον αντιστέκεται σε αυτά που προτάσσουν οι νεοναζί. Μπροστά τους 
βρήκαν τον αντιφασίστα Παύλο Φύσσα, ο οποίος μετά από λεκτική διαμάχη, 
δολοφονείται από τους φασίστες με πρωτοπαλίκαρο το Γιώργο Ρουπακια. Ο 
Φύσσας  όχι μόνο δεν έσκυψε το κεφάλι, αλλά παρέμεινε  μέχρι το τέλος  εκεί, 
υπερασπιζόμενος τις ιδέες του.  Άλλωστε η αντιφασιστική δράση του hip-hop 
καλλιτέχνη στην περιοχή, ήταν και η αιτία να μπει στο στόχαστρο της Χρυσής 
Αυγής. Η δολοφονία Φύσσα πυροδότησε μια σειρά εξελίξεων  με επίκεντρο τόσο 
το αντιφασιστικό κίνημα όσο και την ίδια τη Χρυσή Αυγή, αφού τότε ξεκινά το 
ενδοοικογενειακό ξεκαθάρισμα μεταξύ κράτους της δεξιάς  και νεοναζί επίσημα, 
και επισφραγίζεται από τις θεαματικού τύπου συλλήψεις μεγάλων στελεχών  της.

Η δολοφονία Φύσσα δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό της δράσης της 
οργάνωσης. Ήδη από τότε που εντείνονταν η καπιταλιστική κρίση και τα συμφέροντα 
της ντόπιας αστικής τάξης άρχισαν να απειλούνται, η ίδια αναζητά εναλλακτικούς 
πολιτικούς φορείς που θα της εξασφαλίσουν  την κυριαρχία της. Το ρόλο λοιπόν 
του εγγυητή της κερδοφορίας των αφεντικών, ουσιαστικά μέσω του ελέγχου 
και της υποτίμησης του εργατικού δυναμικού ντόπιου και ξένου, αναλαμβάνει η 
Χρυσή Αυγή ως γνήσιο ναζιστικό μόρφωμα. Στο πλαίσιο αυτό οφείλει να ανακόψει 
οποιαδήποτε μορφή διεκδίκησης θα στέκονταν εμπόδιο στις ορέξεις κράτους 
και κεφαλαίου, οπότε πεδίο δράσης της αποτελούν και οι εργατικές γειτονιές. Η 
εξασφάλιση των συμφερόντων των αφεντικών πρέπει να γίνει εντός κι εκτός βουλής. 

Δε φτάνει λοιπόν μόνο η υπερψήφιση του νόμου περί φοροαπαλλαγών των 
εφοπλιστών από τους νεοναζί της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής. Για 
να αποδείξουν πόσο καλά τσιράκια είναι  επιδίδονται σε μια σωρεία δολοφονικών 
επιθέσεων σε περιοχές του Πειραιά, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους 
Αιγύπτιους αλιεργάτες στην ιχθυόσκαλα του Περάματος τον Ιούνιο του 2012 
καθώς και τους αφισοκολλητές του ΠΑΜΕ το Σεπτέμβρη του 2013, επίσης στο 
πέραμα.  Πρέπει να ξεμπερδέψουν μια και καλή με τα συνδικάτα του ΠΑΜΕ και 
τις απεργίες των εργατών της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης που διώχνουν τα 
βαπόρια από το λιμάνι γιατί αρνούνται να δουλέψουν τζάμπα. Με την όποια 
παρουσία έχουν στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος, είτε μέσω του 
εργοδοτικού τους σωματείου (που οι ίδιοι συστήσαν τον Ιούνιο 2015) είτε στο 
δρόμο,  αυτό που προσπαθούν  να εξασφαλίσουν είναι μεροκάματα της ξεφτίλας, 
και να καταστείλουν οποιονδήποτε αγώνα ανατίμησης της εργατικής τάξης, για 
λογαριασμό του κεφαλαίου. Γνωστή τακτική άλλωστε! Είτε αυτή μπορεί να γίνει 
αποτελεσματική μέσα από τις ρατσιστικές επιτροπές κατοίκων που συστάθηκαν 
από τους φασίστες και τους μικροαστούς στον Άγιο Παντελεήμονα, είτε από 
τα πογκρόμ μεταναστών, είτε από δολοφονίες μεταναστών όπως του Σαχτζατ 
Λουκμάν τον Φλεβάρη του 2013 στα Πετράλωνα και ντόπιων αγωνιστών όπως του 
Φύσσα, είτε με επιθέσεις σε κομμάτια του ευρύτερου ανταγωνιστικού κινήματος.
   
Η σωρεία επιθέσεων της Χρυσής Αυγής, δολοφονικών ή μη, και γενικότερα η 
δραστηριότητά της σε επίπεδο δρόμου μειώθηκε αισθητά το αμέσως επόμενο 



διάστημα μετά τη φυλάκισή των ηγετικών στελεχών της. Έτσι η ηγεσία, επειδή 
δεν ήθελε να επιβαρύνει τη δικογραφία και με άλλες επιθέσεις, έδινε στη βάση 
εντολές που είχαν να κάνουν με πιο ήπιες δράσεις και λιγότερο συχνές.  Αυτός 
ήταν κι ο σκοπός των φυλακίσεων άλλωστε. Έτσι από τη μία το κράτος της δεξιάς 
περιορίζει τη δράση των φασιστών γιατί  είχαν αρχίσει να απευθύνονται και σε δικούς 
της ψηφοφόρους (που σημαίνει ότι θα έχανε ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας της 
εξουσίας) κι από την άλλη τους κρατάει το χαλινάρι διατηρώντας τους υπόδικους.
 
Την ίδια τακτική ακολούθησε και το κράτος της αριστεράς. Είδαμε να καλούν 
στη βουλή τους φυλακισμένους φασίστες στο όνομα της δημοκρατίας, ώστε να 
μπορούν να συμμετέχουν στην ψήφιση νόμων. Είδαμε επίσης να τους αφήνουν 
να γιορτάζουν τις ρατσιστικές φιέστες τους για τα Ίμια ανενόχλητοι. Γίναμε 
θεατές (για άλλη μια φορά) στις κοινές επιθέσεις φασιστών και μπάτσων στην 
μοτοπορεία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2015 με αφορμή το θάνατο 4 
εργατών στα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου (εταιρία συμφερόντων του ομίλου Λάτση) και 
στην διαδήλωση κατά των ορυχείων χρυσού στις Σκουριές της Χαλκιδικής τον Μάιο 
του 2015. Ανεξάρτητα λοιπόν από το διαχειριστή του αστικού κράτους, είτε αυτός 
αυτοαποκαλείται αριστερός είτε δεξιός, οι κινήσεις και οι μεθοδεύσεις του έχουν 
τους ίδιους στόχους. Ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, και πατώντας πάνω στο αριστερό 
παρελθόν του, προσπαθούσε να μας πείσει ότι θα μας σώσει από τη μια από τους 
φασίστες και από τη σαρωτική επέλαση του κεφαλαίου και από την άλλη ότι θα 
φέρει δικαιοσύνη στους εκμεταλλευόμενους, είτε ντόπιους, είτε μετανάστες. Δεν 
τρέφαμε και δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη ότι ένας πολιτικός φορέας του αστικού 
μπλοκ με όποιον ιδεολογικό μανδύα και αν φέρει θα μας σώσει από την κρίση των 
αφεντικών που απειλεί να περάσει από πάνω μας. Και αυτό αποδεικνύεται και από 
την μετέπειτα πορεία του. Το κράτος έχει συνέχεια λοιπόν, όπως διατυμπάνιζε 
και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά συνέχεια έχουν και οι διακηρύξεις περί της περίφημης 
εθνικής ενότητας, που πλασάρεται από το εκάστοτε κράτος (είτε δεξιό είτε 
«αριστερό») με τις όποιες διαφοροποιήσεις της από διαχειριστή σε διαχειριστή

 Ένα ακόμη συμπέρασμα που προκύπτει από τη δίωξη των νεοναζί είναι ότι 
ενώ  οργανωτικά περιορίζονται, οι ψηφοφόροι τους παραμένουν σταθεροί. 
Δικαιώνοντας έτσι το συμπέρασμα του αντιφασιστικού κινήματος ότι οι ψηφοφόροι 
της είναι πλήρως συνειδητοποιημένοι και συντάσσονται ανοιχτά με τους ναζί. 
Πλέον δε χωρά καμιά δικαιολογία για όποιον τους στηρίζει με την ψήφο του. 
Δεν τους ψηφίζει ούτε γιατί είναι αντισυστημικοί, ούτε γιατί δε γνωρίζει τις 
ναζιστικές τους πεποιθήσεις και πρακτικές. Θα μας βρουν κι αυτοί απέναντί τους.

Η δίκη των νεοναζί ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου του 2015, 1 χρόνο και 7 μήνες μετά 
τις συλλήψεις. Ξεκίνησε με καθυστέρηση αρκετών μηνών από την ολοκλήρωση 
και την κατάθεση της επίσημης δικογραφίας. Στο ενδιάμεσο διάστημα, οι φασίστες 
αφέθηκαν ελεύθεροι , (μετά τη λήξη του 18μηνου, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις 
όπως αυτή του Κασιδιάρη ο οποίος αφέθηκε αρκετά νωρίτερα) κάποιοι από αυτούς 
με περιοριστικούς όρους (όπως ο Ν. Μιχαλολιάκος) οι οποίοι όμως αποσύρθηκαν 
μετά από λίγο καιρό. Μέχρι στιγμής η εξέλιξη της δίκης,  συμπεριλαμβάνει πολλές 
αναβολές όπως επίσης και διαδικασίες κεκλεισμένων των θυρών. Ένα άλλο 
μεγάλο θέμα το οποίο έχει προκύψει από την μέχρι τώρα εξέλιξη της δίκης αφορά 
την βασική κατηγορία : αυτήν περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Με τις 
δικαστικές αρχές να παλινδρομούν ανάμεσα στο αν οι νεοναζί θα κατηγορηθούν 



για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή όχι (έπειτα από τροποποίηση του 
σχετικού νόμου 187 η οποία αναφέρει ότι η κατηγορία περί εγκληματικής 
οργάνωσης θα αφορά οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα τα οποία εκμαιεύουν 
οικονομικό όφελος από τις δραστηριότητές τους), θεωρούμε σχεδόν βέβαιο ότι 
το κατηγορητήριο των νεοναζί (το οποίο ούτως ή άλλως είναι εντελώς ασαφές 
και χωρίς σοβαρές αποδείξεις - ενώ υπάρχουν) θα υποβαθμιστεί πάρα πολύ.
 
Η διαχείριση αυτή λειτουργεί ευνοϊκά και πολυεπίπεδα: α) δίνει το χρονικό περιθώριο 
στη νεοναζιστική συμμορία να ανασυντάξει την ημιδιαλυμένη βάση της, β) μεταθέτει 
την δίκη σε κάποιο μακρινό και απροσδιόριστο μέλλον στο οποίο το κοινωνικό θυμικό 
και οργή σε σχέση με τις δολοφονίες και τις δραστηριότητες της οργάνωσης είναι 
πιθανόν να έχουν ξεθωριάσει (και κατ’επέκταση να μην υπάρχει η ανάλογη πίεση 
προς το σώμα των δικαστών αναφορικά με την λήψη της απόφασης) γ) οι κατηγορίες, 
σιγα-σιγά και πριν απο την έκβαση της δικής έχουν αρχίσει να υποβαθμίζονται. 

Κι ενώ όπως προαναφέραμε οι εμφανίσεις και οι επιθέσεις των νεοναζί στο πρόσφατο 
παρελθόν έφθιναν, τώρα με τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα Σύριων κι Αφγανών 
προσφύγων βρήκαν πρόσφορο έδαφος που βοηθά την ανασυγκρότησή τους. Δεν 
πάει πολύς καιρός από τότε που άρχισαν τα πιο ρατσιστικά κομμάτια των κατοίκων 
των ακριτικών νησιών στα οποία φτάνουν οι πρόσφυγες, να συγκροτούν τάγματα 
εφόδου και να κάνουν πογκρόμ στους εγκλωβισμένους πρόσφυγες. Χωρίς να 
χάσουν την ευκαιρία, οι ναζί της χρυσής αυγής έσπευσαν να συνδράμουν τους 
ομοιδεάτες τους, καταστέλλοντας από κοινού τις συγκρουσιακές διαμαρτυρίες 
των προσφύγων για την απόκτηση των απαραίτητων εγγράφων που χρειάζονται 
για να φύγουν από την Ελλάδα. Αγανακτισμένοι κάτοικοι, που από τη μια  
εκμεταλλεύονται οικονομικά τους πρόσφυγες είτε κάνοντας πλιάτσικο στις βάρκες 
με τις οποίες φτάνουν, είτε χρεώνοντάς τους ακόμα και την παροχή βύσματος για τη 
φόρτωση των κινητών τους τηλεφώνων, κι από την άλλη ονειρεύονται Μανωλάδες.     

Και εμείς από τη μεριά μας τι κάνουμε; Καταρχήν στα σίγουρα δεν περιμένουμε 
από κανένα αστικό κράτος, όπως και να πλασάρεται ιδεολογικά αυτό, να μας 
σώσει από το φασισμό. Το αστικό κράτος έχει συγκεκριμένο ρόλο και στα 
πλαίσια αυτού διαχειρίζεται αυτούς που βρίσκονται στον πάτο της κοινωνικής 
πυραμίδας με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και φυσικά πάντα υπέρ των 
αφεντικών. Κατά δεύτερον αυτό-οργανώνουμε τις αντιστάσεις μας, όσο το 
επιτρέπουν οι δυνάμεις μας, στους χώρους και στις γειτονιές που εξελίσσεται 
η καθημερινότητά μας. Κατά τρίτον προτάσσουμε κοινούς αγώνες ντόπιων και 
μεταναστών ενάντια στην επέλαση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και στις 
εκφάνσεις της, ενάντια στα νεοναζιστικά τσιράκια των αφεντικών, ενάντια σε 
κάθε ξεφτιλισμένο ρατσιστή. Γιατί είναι η μνήμη και η συνείδησή μας ταξική. 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ 
ΦΑΣΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ 
ΜΝΗΜΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΛΗΘΗ


