
Πριν περίπου ένα χρόνο στις 21 Φλεβάρη, αντιφασίστριες και αντιφασίστες της πόλης επιλέξαμε να 
διαδηλώσουμε προκειμένου να καταγγείλουμε την παρουσία των ναζιστών της Χ.Α. στις εθνικιστικές 

φιέστες για την «απελευθέρωση». Η παρουσία σε αυτά τα πανηγύρια αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία 
των φασιστών για να ξαναπαγιώσουν την δράση τους στη δημόσια σφαίρα, όπως αποδεικνύουν και τα 
πρόσφατα γεγονότα στη Σαντορίνη και στη Δάφνη1. Σε μια εποχή που οι ναζί αναβαθμίζουν τη δράση τους, 
επιτίθενται σε μαθητές, μετανάστες, συνδικαλιστές, εργάτες, θελήσαμε να καταστήσουμε σαφές ότι καμία 
δημόσια παρουσία της εγκληματικής οργάνωσης δε θα γίνει ανεκτή στην πόλη. Ενώ προωθείται η εθνική 
συναίνεση στο όνομα του «εξωτερικού κινδύνου» (ας μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, την κοινή  παρουσία 
κυβέρνησης και ναζιστών στο Καστελόριζο) προσπαθήσαμε να αντιταχθούμε στο κλίμα συναίνεσης μεταξύ 
της φαιορόζ κυβέρνησης και των ναζιστών (η φωτογραφία του Βούτση πλάι – πλάι με τον χρυσαυγίτη Παππά 
είναι χαρακτηριστική). Σε έναν τόπο που υπέφερε τα πάνδεινα από τους ναζί και τους συνεργάτες τους (είναι 
βαριά η σκιά των Λυγγιάδων) προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την αντιφασιστική μνήμη ζωντανή. 

Ο γνώριμος μπράβος και προστάτης των ναζί ξαναχτύπησε: Η αστυνομία επιτέθηκε άγρια στη διαδήλωση, 
προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις και τραυμάτισε αρκετούς διαδηλωτές, κάποιους από τους οποίους πολύ 
βαριά. Ένας, μάλιστα, σε πολύ άσχημη κατάσταση, αγνοούνταν για παραπάνω από δύο ώρες, με την αστυνομία 
να αρνείται να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, εκθέτοντας τον σε σοβαρούς κινδύνους. 

Συγχρόνως, κατά τη συνηθισμένη τους πρακτική, οι μπάτσοι προκειμένου να κάνουν το άσπρο  μαύρο, 
προσπάθησαν με μεθόδους που θα ζήλευε και ο Γκέμπελς, να εμφανίσουν τους εαυτούς τους ως θύματα. 
Στα τερατώδη ψέματα των σκηνοθετών της ζαρντινιέρας είμαστε συνηθισμένοι. Πριν λίγες μέρες, άλλωστε, 
συνάδελφοί τους στην Αθήνα δήλωναν ότι διαδηλωτές τις 17 Νοέμβρη «…πιάστηκαν μεταξύ τους σφιχτά 
και ξάπλωσαν στο οδόστρωμα και χτυπούσαν τα κεφάλια τους με δύναμη στο οδόστρωμα». Δεν μας έκανα 
εντύπωση οι δακρύβρεχτες ανακοινώσεις για τους «καημένους τους αστυνομικούς που πήγαν άοπλοι να 
συνετίσουν μια ορδή βανδάλων», «συναδέλφους» που «θυσιάστηκαν στο καθήκον, πληρώνοντας με την υγεία 
τους την προσπάθειά τους να τηρηθεί η τάξη», και άλλα ευφάνταστα. Καταγγέλλουμε χωρίς περιστροφές 
ότι όλα τα παραπάνω είναι ασύστολα ψεύδη που επιστρατεύει η αστυνομία προκειμένου να δικαιολογήσει 
τα αίσχη της εκείνη τη μέρα. Οι αστυνομικοί που το παίζουν «ανυπεράσπιστοι» στην πραγματικότητα «…
έφεραν τα υπηρεσιακά τους πιστόλια, άλλοι χρησιμοποίησαν μεταλλικά πτυσσόμενα γκλομπ, ενώ οι ΔΙΑΣ 
και τα ΜΑΤ έφεραν όλο τον προβλεπόμενο εξοπλισμό. Οι διαθέσεις τους έμοιαζαν με αυτές συμμορίας 
δρόμου: χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα που κυκλοφόρησαν με ανώτατο αξιωματικό με πολιτική περιβολή 
να χτυπάει σύντροφο με σημαία, ενώ ήδη αυτός έχει ακινητοποιηθεί από άλλους μπάτσους»2. Αυτοί που 
στη δικογραφία εμφανίζονται ως «βαριά τραυματισμένοι», είναι κοινοί ψεύτες που με τσιρότα έβγαζαν sel-
fies και χαζολογούσαν στα έκτακτα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Είναι υπεύθυνοι και οφείλουν να 
λογοδοτήσουν για τους ξυλοδαρμούς και την εγκληματική και εσκεμμένη καθυστέρηση της διακομιδής βαριά 
τραυματία στο νοσοκομείο. 

1  Κάποιες από τις περιπτώσεις που οι υπόδικοι ναζί επιτέθηκαν σε μετανάστες μαθητές, προκειμένου να τους 
εμποδίσουν να παρελάσουν. 
2  Από ανακοίνωση συλλογικοτήτων της πόλης. 
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ενάντια στην κρατική και παρακρατική βαρβαρότητα



Στις 16 Γενάρη, οι τέσσερις αντιφασίστριες-στες δικάζονται στα Δικαστήρια Ιωαννίνων έχοντας να 
αντιμετωπίσουν ένα εξαιρετικά βαρύ και τελείως στημένο κατηγορητήριο. Στεκόμαστε στο πλευρό των 
τεσσάρων διαδηλωτών, αναγνωρίζοντας ότι έπραξαν το αυτονόητο: τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά 
τους ενάντια στου ναζί της εγκληματικής οργάνωσης Χ.Α. και στον υπόλοιπο συρφετό, κυβερνητικό και 
αντιπολιτευόμενο που φυλακίζει πρόσφυγες και μετανάστες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, αβαντάρει 
ρατσιστές και νεοναζί που κυνηγάνε νήπια στα διάφορα σχολεία της χώρας, αλληλογλείφεται επίσημα όπου 
σταθεί και όπου βρεθεί με τους φασίστες.

Δεν έχουμε αυταπάτες, Γνωρίζουμε ότι όσο ζούμε σ’ έναν κόσμο καπιταλιστικής εκμετάλλευσης ο φασισμός θα 
αποτελεί μια σταθερή εναλλακτική των αφεντικών και πόλος συσπείρωσης διαφόρων παρασίτων. Γνωρίζουμε 
όμως άλλο τόσο, ότι ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια και συνταγματικές αυταπάτες, αλλά με 
συνεχή, μαχητικό αντιφασιστικό αγώνα και αλληλεγγύη μεταξύ των εκμεταλλευόμενων. 

Δε θα επιτρέψουμε η λήθη των φασιστικών εγκλημάτων να σκεπάσει την αντιφασιστική μνήμη. Ας γίνει το 
δικαστήριο των συντροφισσών-ων ένα ακόμα βήμα για την κοινωνική καταδίκη των ναζί και των ένστολων 
προστατών τους.

Για τον Σαχτζάκ Λουκμάν και όλους τους επώνυμους και ανώνυμους μετανάστες που άφησαν τη ζωή τους 
στους δρόμους της «φιλόξενης» Ελλάδας εξαιτίας της εγκληματικής-ναζιστικής δράσης.

Για τον Παύλο Φύσσα, για τους εργάτες του ΠΑΜΕ και της ΠΕΝΕΝ που δοκίμασαν στο σώμα τους τι 
σημαίνει «μακρύ χέρι των αφεντικών».

Για τους νεκρούς των Λυγγιάδων, των Ασπραγγέλων,  του Κεφαλόβρυσου, της εβραϊκής κοινότητας της 
πόλης και όλου του κόσμου που βίωσαν την «νέα τάξη» που ευαγγελίζονται οι ναζί.

Για τη υπεράσπιση των ταξικών και κοινωνικών μας αγώνων από το κράτος και τους φασίστες. Για το τέλος 
της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Για το χτίσιμο μιας άλλης κοινωνίας.

Για να τσακιστεί το μακρύ χέρι των αφεντικών.

Για μια πόλη καθαρή από φασίστες.

Για να απαντηθεί η αστυνομική βαρβαρότητα
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