
                             Αντιφασιστική αλληλεγγύη 

Να τσακίσουμε τον φασισμό και το σύστημα που τον θρέφει 
Στις 21 φλεβάρη 2017, κι ενώ εξελισσόταν η εθνικιστική φιέστα για την “απελευθέρωση”/αλλαγή 

κουμανταδόρων των Ιωαννίνων, αντιφασίστες και αντιφασίστριες της πόλης επιλέξαμε να αντιτεθούμε στην 

δημόσια παρουσία των φασιστών της χρυσής αυγής  παρέα με όλο τον συρφετό του παπαδαριού και της 

κυβέρνησης, να καταστήσουμε σαφές ότι καμία δημόσια παρουσία της εγκληματικής οργάνωσης δε θα γίνει 

ανεκτή στην πόλη. Σε έναν τόπο που υπέφερε τα πάνδεινα από τους ναζί και τους συνεργάτες τους 

προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την αντιφασιστική μνήμη ζωντανή.  

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του Πάυλου Φύσσα και τρία χρόνια μετά την έναρξη της δίκης οι ναζί της 

Χ.Α., δεν χάνουν ευκαιρία προκειμένου να παγιώσουν την εγκληματική τους δράση στη δημόσια σφαίρα. Όσοι 

πίστευαν ότι οι ναζί θα «μαζεύονταν» εξαιτίας της δίκης διαψεύστηκαν. Πέρα από το ότι διατηρεί τα εκλογικά 

ποσοστά της, συνεχίζει την τραμπούκικη – δολοφονική της δράση, είτε με την υπογραφή της είτε υιοθετώντας 

διάφορα «αυτόνομα» ή «απολίτικα» προσωπεία. Τα βάζει ευθέως  με την εργατική τάξη με επιθέσεις είτε στα 

πιο αποδυναμωμένα κομμάτια της, σε πρόσφυγες και μετανάστες, είτε σε συνδικαλιστές, αποδεικνύοντας για 

άλλη μια φορά στα αφεντικά ότι είναι τα καλύτερα τσιράκια του. Επιτίθενται σε αυτοοργανωμένους χώρους 

(κάψιμο της κατάληψης Libertatia, και του αυτοοργανωμένου θεάτρου Εμπρός, κατά τη διάρκεια των 

εθνικιστικών συλλαλητηρίων, επίθεση στη Φαβέλα και απόπειρα τρομοκράτησης της συνηγόρου της 

οικογένειας Φύσσα) προσπαθώντας να εξουδετερώσει δομές και συλλογικότητες που έχουν σηκώσει μεγάλο 

βάρος του αντιφασιστικού αγώνα. Συγχρόνως, η Χ.Α. προσπαθεί να αναλάβει την εκπροσώπηση ότι πιο σάπιου 

και αντιδραστικού αναδύεται στην ελληνική κοινωνία της κρίσης. Πρωταγωνίστησε στα εθνικιστικά 

συλλαλητήρια και εμφανίστηκε ως ο τσοπάνος του φασιστοόχλου που γάβγιζε για την  Ελλαδίτσα και τα 

«προαιώνια εθνικά της δίκαια». Ανέλαβε την πολιτική υπεράσπιση (Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια-Ιδιοκτησία) 

της δολοφονίας δια λιντσαρίσματος του Ζακ Κωστόπουλου από αφεντικά και μπάτσους, φανερώνοντας 

περίτρανα για άλλη μια φορά το πραγματικό καθεστώς  “ησυχίας, τάξης και ασφάλειας” που υπηρετεί κι 

ευαγγελίζεται. Συνεπής στη διάχυση του ρατσιστικού της δηλητηρίου, η ναζιστική οργάνωση αναλαμβάνει 

εργολαβικά την εκπροσώπηση αυτών που αρνούνται σε παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες το δικαίωμα να 

πάνε σχολείο. Με την τραμπούκικη δράση τους και απευθυνόμενη στο θυμικό «αγανακτισμένων» κομματιών 

της ελληνικής κοινωνίας, προσπαθούν να πλασαριστούν ως η μόνη «αντιπολίτευση» σε μια κυβέρνηση που 

έχει αναλάβει με περισσή μαεστρία την καθοδήγηση της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης και την υποτίμηση 

της εργατικής τάξης.  

Μόνιμο χαρακτηριστικό της Χ.Α. είναι η διπλή της γλώσσα, από τη μία να δολοφονεί, να τραμπουκίζει και 

να κλείνει το μάτι στον σκληρό πυρήνα των μαφιόζων οπαδών της και από την άλλη να εμφανίζεται ως εθνικά 

υπεύθυνη δύναμη, που μπορεί καμιά φορά να τραβάει το σκοινί από «αυθορμητισμό»,  αλλά παραμένει 

κομμάτι (αν και λίγο «θερμόαιμο») του πολιτικού συστήματος. Όταν όλοι ανταγωνίζονται στο όνομα του 

εθνικού συμφέροντος, οι χρυσαυγίτες μπορούν απλώς να πλειοδοτούν. Προνομιακές περιστάσεις εκδήλωσης 

της «νομιμοφροσύνης» και της εθνικής ενότητας είναι και οι εθνικιστικές γιορτές. 

Έτσι και στις 21/2/2017, οι δολοφόνοι έσπευσαν μαζί με το «δημοκρατικό τόξο» να γιορτάσουν από 

κοινού την «απελευθέρωση» της πόλης, και να κάνουν και τον πιο ηλίθιο να καταλάβει ότι μπροστά στον 

εθνικό κίνδυνο (δηλαδή τους «κακούς τούρκους» και «τους κακούς σκοπιανούς») όλο το έθνος είναι «μια 

γροθιά».  Όλο;;;; Όχι, ακριβώς. Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι που συμμετείχαν στην αντιφασιστική 

διαδήλωση απέδειξαν ότι στους ζοφερούς καιρούς που διανύουμε, υπάρχουν άνθρωποι με ένστικτο ταξικό, 

διεθνιστικό, αντιφασιστικό. Για αυτούς φρόντισε η αστυνομία.  

Η αστυνομία με τις παραδοσιακές τις μεθόδους, επιτέθηκε άγρια στη διαδήλωση για να καλύψει τους 

προστάτες της και να προστατέψει τα τσιράκια της. Κατά τη συνηθισμένη τους πρακτική, προχώρησαν σε 



τέσσερις συλλήψεις και τραυμάτισαν αρκετούς διαδηλωτές. 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. 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 αυτός είχε ήδη ακινητοποιηθεί από άλλους μπάτσους. 

Αυτοί που στη δικογραφία εμφανίζονται ως «βαριά τραυματισμένοι», είναι κοινοί ψεύτες που με τσιρότα 

έβγαζαν selfies 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». 

Στις 23 Οκτωβρίου, δικάζονται οι 4 αντιφασίστες καθώς και ένας ακόμη ο οποίος προστέθηκε, ύστερα από 

μεθοδεύσεις, στην υπόθεση, ο οποίος ενώ αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες, του έχει ασκηθεί διαφορετική δίωξη. Οι 

συντρόφισσες και οι σύντροφοι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα εντελώς στημένο κατηγορητήριο από ένα κράτος 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.  

Στεκόμαστε στο πλευρό των 5 διαδηλωτών αναγνωρίζοντας ότι έπραξαν το αυτονόητο: τόλμησαν να 

υψώσουν το ανάστημά τους ενάντια στους ναζί της εγκληματικής οργάνωσης Χ.Α. και στον υπόλοιπο συρφετό, 

κυβερνητικό και αντιπολιτευόμενο που τους ξεπλένει και τους αβαντάρει. 

Δεν έχουμε αυταπάτες, Γνωρίζουμε ότι όσο ζούμε σ’ έναν κόσμο καπιταλιστικής εκμετάλλευσης ο 

φασισμός θα αποτελεί μια σταθερή εναλλακτική των αφεντικών και πόλο 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 τη 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 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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