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αντί προλόγου
 Τρίτο έντυπο της μπροσούρας ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ από την Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Σύρου. 
Οκτώβριος του 13 και το γεγονός των ημερών είναι η εν ψυχρώ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ του ράπερ και 
αντιφασίστα Παύλου Φύσσα από Χρυσαυγίτες στο Κερατσίνι. Όλοι ξέρουμε ότι ο Φύσσας δεν είναι 
ο πρώτος ή μόναδικός  νεκρός από μαχαίρι φασιστών αλλά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε 
και τα χαρακτηριστικά της περίπτωσης συνθέτουν την πρώτη πολιτική δολοφονία από τους νεοναζί 
και επιβεβαιώνει δυστυχώς το σύνθημα “Ο φασισμός έρχεται πρώτα για τους άλλους και μετά για 
όλους’’ -για αυτά όμως θα μιλήσουμε και παρακάτω
 Σχετικά με την μπροσούρα που κρατάς τώρα, ξεκίνησε ως  προσπάθεια της Αντιφασιστικής 
Πρωτοβουλίας  Σύρου να αποτυπώσει σκέψεις, να θέσει προβληματισμούς. Βέβαια η υποβάθμιση του 
φαινομένου από την ουδέτερη «πολιτισμένη» συριανή κοινωνία δεν απέχει και πολύ από κοινωνικές 
συμπεριφορές συγκάλυψης  και συνενοχής. 
 Έτσι λοιπόν,  εντοπίζουμε ακόμα ένα λόγο ύπαρξης ενός εντύπου με καθαρά Αντιφασιστικό 
χαρακτήρα που να ενημερώνει για πράγματα που οι τοπικοί παράγοντες της “ενημέρωσης’’ και οι 
τοπικοί άρχοντες  δεν επιλέγουν να αναδείξουν (οι τελευταίοι προτιμούν να ασχολούνται με την 
υποψηφιότητα της Ερμούπολης για πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και να ζητάν τζάμπα 
εργαζόμενους  <εθελοντές>. 
 Η τωρινή τρίτη απόπειρα Αντιφασιστικού λόγου μέσω του εντύπου είναι αναπόφευκτα 
επηρεασμένη από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα αλλά επιχειρείται να την εντάξουμε στο κάδρο 
του καθημερινού φασισμού που εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως. Για να μην χάνουμε το δάσος να πούμε 
ότι : Δεν μάθαμε σήμερα τις τακτικές τους  όπως κλαίγονται έκπληκτοι οι δημοσιογράφοι που τους 
ανέβασαν. Δεν παραμυθιαζόμαστε με το καλό πρόσωπο της δημοκρατίας με τους προστάτες της, 
τύπου Δένδια που τις τελευταίες μέρες  ασχολούνται με την “πάταξη’’ του ναζιστικού φαινομένου. 
Έχουμε και μνήμη και γνώση της θέσης μας στην κοινωνία που είναι αυτή των “από τα κάτω’’, 
ξέρουμε καλά ότι κράτος και παρα-κράτος ήταν ανέκαθεν συγκοινωνούντα δοχεία. Από την 
εκτέλεση του Λαμπράκη το 1963 μέχρι την εκτέλεση του Φύσσα  το 2013 ο καπιταλισμός δολοφονεί 
με διάφορες μεθόδους. 
 Η ακροδεξιά κυβέρνηση που  υπέθαλπε το ναζιστικό φαινόμενο, φρόντιζε το φιδάκι αλλά 
δεν κατόρθωσε, κατά τα φαινόμενα  να το ελέγξει πλήρως. Αποφάσισε έτσι  ότι δεν τη συμφέρει να 
παίζει κρυφτούλι με τη ναζιστική ακροδεξιά της, που από τη μεριά της το έπαιζε και  αντισυστημική. 
Έτσι φτάσαμε σε συλλήψεις, προσαγωγές, προφυλακίσεις και αποφυλακίσεις. Τα δε καθεστωτικά 
ΜΜΕ ξεσαλώσανε. Μέσα σε λίγες ώρες-ημέρες γράφτηκαν χιλιάδες σελίδες και ειπώθηκαν χιλιάδες 
σχόλια για την εγκληματικότητα και την παρανομία της Χρυσής Αυγής.
 Δεν έχουμε αυταπάτες. Μόνο οι κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες μπορούν να 
απομονώσουν το φασιστικό φαινόμενο, την προσπάθεια εκφοβισμού και εκφασισμού της κοινωνίας 
μας. Μόνο οι κινητοποιήσεις μας, οι πρωτοβουλίες μας αλληλεγγύης και αυτοδιαχείρισης συμβάλλουν 
στην ανατροπή της σημερινής κατάστασης. Γι’ αυτό μας χαροποιεί και μας δίνει δύναμη η μεγάλη 
τελευταία αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας και η δημιουργία 
του Αντιφασιστικού Δικτύου Σύρου.
 
Ο Αντιφασιστικός αγώνας είναι και Αντικαπιταλιστικός αγώνας.

Σεπτέμβρης -Οκτώβρης 2013... Μια περίοδος περίεργη, γεμάτη γεγονότα, από τα οποία το σημαντικότερο, αυτό που μας γέμισε θλίψη και οργή, ήταν αναμφίβολα η δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα από χρυσαυγίτες στο Κερατσίνι, παρουσία ομάδας αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ.
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και της καταδίκης της βίας 

«απ’ όπου κι αν προέρχεται», οι 

προσαγωγές και η τρομοκράτηση 

αγωνιστών στις Σκουριές και 

αλλού…
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Τα κείμενα του εντύπου 
γράφτηκαν μέσα σε αυτό 
το κλίμα, όχι πάντα 
ακολουθώντας στενά την 
επικαιρότητα, αλλά σίγουρα 
εκφράζοντας τον τρόπο που 
βιώναμε και ερμηνεύαμε τα 
γεγονότα αυτά και τον δημόσιο 
λόγο που τα συνόδευε... 

Οκτώβρης 2013
Τεύχος #3
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Η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΤΟ ΦΟΒΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ

	 Ζούμε	 μια	 περίοδο	 ραγδαίων	
εξελίξεων.	Το	παιχνίδι	είναι	ανοιχτό.	Όμως	
τι	 παίζεται;	 Είναι	 εξαιρετικά	 δύσκολο	 να	
προβλέψεις	 που	 θα	 καταλήξει	 όλη	 αυτή	
η	 ιστορία	 των	 τελευταίων	 εβδομάδων.	
Με	 τη	 φαντασία	 μπορείς	 να	 φτιάξεις,	
δημιουργικά,	 αυθαίρετα	 ή	 σκόπιμα	 ότι	
σενάριο	θέλεις	ή	σε	βολεύει.
	 Αυτό	 όμως	 που	 παραμένει	
ωμή	 πραγματικότητα,	 τουλάχιστον	 για	
εμάς,	 είναι	 ότι,	 με	 τα	 σημερινά	 πολιτικά	
δεδομένα,	 κι	 όσο	 αυτά	 δεν	 αλλάζουν,	
η	 βαθειά,	 πολύμορφη	 κρίση	 της	
ελληνικής	κοινωνίας	δε	φαίνεται	να	έχει	
τελειωμό.	 Όπως	 παραμένει	 σίγουρο	 ότι	
η	 γκεμπελικής	 έμπνευσης	 κυβερνητική	
προπαγάνδα	 (επικοινωνιακή	 πολιτική	
την	 ονομάζουν)	 θα	 συνεχιστεί	 ακάθεκτη	
προς	 «πάσα»	 κατεύθυνση,	 όπως	 βολεύει	
στις	 εκάστοτε	 ανάγκες	 της	 εξουσίας,	
ενώ	 παραμένει	 επίσης	 σίγουρο	 ότι	 	 θα	
συνεχιστεί	 η	 πλήρης	 υποταγή	 (λόγω	
κοινών	 συμφερόντων	 και	 εξάρτησης	
των	 ντόπιων	 ελίτ	 από	 τις	 ξένες),	 στους	
τοκογλύφους	δανειστές	μας	(Ευρωπαίους	
και	 έξτρα).	 Όπως	 αναμφίβολα	 θα	
συνεχιστεί	 και	 θα	 ενταθεί	 απεριόριστα	
(πέρα	 δηλ.	 από	 οποιοδήποτε	 όριο	 ακόμη	
και	 του	 αστικού	 «κράτους	 δικαίου»)	 η	
προσπάθεια	καταστολής	ενάντια	σε	κάθε	
κίνημα	 και	 αντιφρονούντα	 που	 με	 το	
δίκιο	τους	αντιστέκονται	στην	εξαθλίωση	
των	 συνθηκών	 ζωής	 τους.	 Λαμπρό	
παράδειγμα	η	βίαιη	κρατική	αντιμετώπιση	
των	αγώνων	των	κατοίκων	των	περιοχών	
χρυσού	στη	Χαλκιδική.

	 Ο	 κόσμος	 της	 εργασίας	 δέχεται	
προσχεδιασμένη,	 συντονισμένη	 και	

ολομέτωπη	επίθεση.	Αυτός	είναι	βασικά	ο	
κεντρικός	στόχος	της	«κρίσης	χρέους»	και	
των	 αντιστοίχων	 «πολιτικών	 λιτότητας».	
Τα	 εργασιακά	 δικαιώματα,	 μαζί	 με	 μύρια	
άλλα,	 ισοπεδώνονται,	 καταργούνται:	 Το	
κεφάλαιο	 πρέπει,	 με	 κάθε	 τρόπο,	 να	
εξασφαλίσει	 την	 κερδοφορία	 του.	 Η	
βαρβαρότητα,	 σε	 όλο	 της	 το	 μεγαλείο,	
προελαύνει!

	 Οι	 ανακατατάξεις	 των	
δυνάμεων,	 των	 «σχέσεων	 ισχύος»,	
και	 το	 «ξεκαθάρισμα	 λογαριασμών»	
στο	 εσωτερικό	 της	 εγχώριας	 δεξιάς	
και	 ακροδεξιάς	 φασιστικής	 και	 μη	
αποτελεί	 δικιά	 τους	 υπόθεση.	 Όμως	 η	
«θεωρία	 των	 δύο	 άκρων»,	 που	 σύμπασα	
η	 δεξιά,	 και	 όχι	 μόνο,	 καλλιεργεί,	
ουδέποτε	 εγκαταλείφτηκε	 αλλά	
απλώς	 προσαρμόστηκε	 στην	 τρέχουσα	
συγκυρία.	Στόχος	παραμένει	η	καταστολή	
όσων	 αντιστέκονται	 και	 ο	 εκφοβισμός	
της	 κοινωνίας.	 Στο	 στόχαστρο	 των	
αντιδραστικών	 δυνάμεων	 βρίσκονται	
όλοι	 όσοι	 αγωνίζονται	 για	 την	 ριζική	
ανατροπή	 της	 σημερινής	 κατάστασης	
και	 την	 οικοδόμηση	 μιας	 διαφορετικής	
ελεύθερης,	 ισότιμης,	 αλληλέγγυας		
πολιτειακά	 και	 οικονομικά	 κοινωνίας,	
βασισμένης	 στις	 ανάγκες	 και	 στην	
αξιοπρέπεια	της	ανθρώπινης	ύπαρξης	σε	
αγαστή	αρμονία	με	τη	φύση.

	 Ακούμε	 μεγαλοστομίες	 τύ-
που:	 «Συντρίβουμε	 τον	 εξτρεμισμό»	
(υποθέτουμε	 ότι	 εννοούνε	 απ’	 όπου	 και	
αν	 προέρχεται,	 σύμφωνα	 βέβαια	 με	
τους	 σκοπούς	 και	 τις	 διαθέσεις	 τους),	
«Η	 Χρυσή	 Αυγή	 έχει	 αποκαλυφτεί	 στα	

μάτια	 των	 Ελλήνων»	 (μόλις	 έφτασε,	 με	
ειδική	πτήση,	από	το	υπερπέραν),	«Πάντα	
με	 σεβασμό	 στο	 Σύνταγμα	 και	 τους	
νόμους»,	 κι	 άλλες	 παρομοίου	 είδους	
υποκριτικές	επικοινωνιακές	πομφόλυγες.	
Μας	 προειδοποιούν,	 μας	 φοβερίζουν:	
Εμείς	 μόνο,	 το	 αυτοκαθοριζομενο	
από	 εμάς	 τους	 ίδιους	 και	 ελέω	 θεού	
«συνταγματικό	 τόξο»,	 μπορούμε	 να	
εξασφαλίσουμε	 την	 ομαλή	 λειτουργία	
των	«δημοκρατικών	θεσμών»	της	χώρας	
μας	 ενάντια	 στα	 αντιμνημονιακά	 άκρα.	
Είμαστε	 «Μονόδρομος»	 κι	 αν	 δεν	 το	
καταλαβαίνετε	 κακό	 του	 κεφαλιού	 σας.	
Βλέπουμε,	παράλληλα,	να	εφαρμόζονται,	
σε	 πλήρη	 «εναρμόνιση»	 με	 το	 όψιμο	
αντιφασιστικό	 μένος	 των	 κυβερνώντων,	
και	 με	 αυξανόμενο	 μάλιστα	 ζήλο,	
άγριες	 πολιτικές	 λιτότητας	 και	 να	
πραγματοποιούνται	επιχειρήσεις	κρατικής	
βίαιης	 αστυνομικής	 καταστολής	 (όπως	
π.χ.	 στη	 Χαλκιδική,	 Ιερισσό	–	 Μεταλλεία	
χρυσού	 και	 Κρήτη,	 Αποπηγάδι	 –
εγκατάσταση	ανεμογεννητριών).	Στο	ίδιο	
μήκος	κύματος,	μέρος	της	«ανεξάρτητης»	

κατά	 τα	 λεγόμενα	 δικαιοσύνης,	 στην	
οποία	 πολλοί,	 μετά	 τα	 τελευταία	
γεγονότα	 (συλλήψεις	 και	 προσαγωγές	
εξεχόντων	 χρυσαυγιτών),	 δήλωσαν	 -για	
το	 σύνολό	 της-	 «απόλυτη	 εμπιστοσύνη»,	
συνεχίζει	 να	 φορτώνει	 με	 απίστευτες	
κατηγορίες	ένα	σωρό	κόσμο	που	αντιδρά	
στις	κυβερνητικές	πολιτικές	εξαθλίωσης	
και	 στην	 κρατική	 και	 φασιστική	 βία:	 Οι	
ατίθασοι	συλλαμβάνονται	και	οδηγούνται	
ενώπιων	 της	 για	 τα	 περαιτέρω	 με	
βαρύτατες	 κατηγορίες	 («αξιόποινες	
πράξεις»),	κινδυνεύοντας,	συν	τοις	άλλοις,	
με	παράλογες	και	άδικες	ποινές.
	 Τη	 δεξιά,	 την	 ακροδεξιά	 και	
το	 φασισμό-αυταρχισμό	 θα	 πρέπει	 να	
καταπολεμήσουμε	κοινωνικά,	κινηματικά,	
με	 περισσότερη	 άμεση	 δημοκρατία	 και	
αλληλεγγύη,	με	ευρεία	συμμετοχή	«από	τα	
κάτω»,	με	αυτοοργάνωση-αυτοδιαχείριση,	
δίνοντας	 λύσεις,	 έστω	 και	 προσωρινές,	
στα	 καθημερινά	 προβλήματα	 επιβίωσης	
που	 αντιμετωπίζουν	 εκατοντάδες	 χι-
λιάδες	συμπολίτες	μας.
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	 Η	 εκτέλεση	 από	 τους	
μαχαιροβγάλτες	 χρυσαυγίτες,	
ήταν	αναμενόμενη	και	απλώς	θέμα	
χρόνου	για	να	συμβεί,	για	ένα	μεγάλο	
κομμάτι	 των	 αντιστεκόμενων.	 Οι	
υπόλοιποι	μπορεί	να	πέφτουν	από	
τα	 σύννεφα,	 ως	 συνήθως,	 είτε	
λόγω	ανύπαρκτης	συνείδησης	και	
απροθυμίας	 επεξεργασίας	 του	
κοινωνικού	 γίγνεσθαι	 και	 δράσης	
εντός	του,	είτε	αποτελούν	αυτούς	
που		φτιάχνουν	τα	σύννεφα	για	να	
αεροβατούμε	 εμείς	 οι	 υπόλοιποι	
επάνω	σε	αυτά	(ΜΜΕ,	επιχειρήσεις,	
πολιτικοί,	μαφία,	εκκλησία	κλπ)
	 Βέβαια	 οι	 όψιμοι	
ανησυχούντες	για	την	έξαρση	της	
βίας,	με	μεθοδικότητα	προχωράνε	
στην	 κατασκευή	 και	 προώθηση	
της	πολιτικής	τους.
	 Κατά	αυτούς:	δημοσιογρά-
φους,	 δημοσιολόγους,	 αφεντικά,	
δεξιούς	 και	 σοσιαλδημοκράτες,	
ταυτίζονται	 οι	 φασίστες,	 δηλαδή	
οι	λακέδες	τους	με	το	άλλο	άκρο,	
όπως	λένε	την	αριστερά	και	ακόμα	
πιο	 πέρα.	 Η	 εξήγηση	 ότι	 έχουν	
βγει	τα	μαχαίρια	και	σφάζουν	έχει	
να	κάνει	με	την	ψυχολογιοποίηση	
αυτών	 των	 άκρων:	 είτε	 είναι		
τρελοί	 είτε	 παρασύρονται	 από	
σκοτεινά	 κέντρα	 γιατί	 είναι	
αθώοι	ηλίθιοι.	Μερικοί	ψελλίζουν	
και	 κάτι,	 περί	 έντονων	 ρυθμών	
“μεταρρυθμίσεων”	 της	 κοινωνίας	
μας	 ως	 περιτύλιγμα	 της	 βασικής	
τους	 σκέψης.	 Έτσι	 και	 αλλιώς	 η	
ικανότητά	 τους	 να	 ερμηνεύουν	
την	 ιστορία	 και	 την	 κοινωνία	 με	
όρους	 υλικούς	 και	 διαλεκτικούς	
είναι	 ανύπαρκτη	 και	 ουσιαστικά	
η	 θεωρία	 τους	 πλησιάζει	 σε	
συνομωσιολογίες	 (	 π.χ.	 γερμανοί,	
εβραίοι	 κλπ,	 άρα	 και	 κοντά	 σε	

ναζιστικές	 αντισιωνιστικές	 και	
μανιχαϊστικές	θεωρίες)	ή	σε	απλό	
θετικισμό	 του	 ήδη	 υπάρχοντος:	
δεν	 υπάρχει	 άλλη	 επιλογή	 εκτός	
της	 υπάρχουσας	 βαρβαρότητας	
του	 καπιταλισμού.	 Συνεπώς	 και	 η	
ταύτιση	του	εχθρού	της	ελευθερίας	
με	 τον	 εχθρό	 του,	 δηλαδή	 τον	
εραστή	της	ελευθερίας,	πέρα	από	
ακροβασία	 λογικής	 ,	 εξυπηρετεί	
την	 καταστολή	 αυτού	 του	 εραστή	
και	 όλων	 των	 κοινωνικών	
αντιστάσεων.
	 Η	 πολιτική	 τους	 ταυτίζει	
το	 θύμα	 με	 τον	 θύτη	 ιδίως	 σε	
περίοδο	που	ο	αντικομμουνισμός	–
δεν	αναφερόμαστε	στην	καταδίκη	
των	αναρχικών	και	της	εξέγερσης		
που	είναι	ήδη	σταθερές	πολιτικές-	
βγαίνει	 στο	 προσκήνιο	 από	
όλες	 τις	 πλευρές	 της	 αστικής	
πολιτικής	 σκηνής,	 και	 ουσιαστικά	
τσουβαλιάζει	 ότι	 δεν	 είναι	 με	 τις	
κυρίαρχες	 πολιτικές	 επιλογές,	 	 με	
τις	παρακρατικές	τους	εφεδρείες	.		
Γιατί	προφανώς	δεν	είναι	το	θέμα	
αν	 ιστορικά	 ο	 Χίτλερ	 εξισώνεται	
π.χ.	 με	 το	 Στάλιν	 -αυτό	 το	 ξέρουν	
καλύτερα	 οι	 ίδιοι	 οι	 εργάτες	 που	
ανατρέψανε	και	τους	δύο,	αν	και	ο	
πρώτος	ήταν	καθαρό	δημιούργημα	
των	 αστών	 και	 μικροαστών	 και	
όχι	 δικό	 τους,	 	 και	 μόνο	 αυτός	
προχώρησε	σε	γενοκτονίες	ενώ	ο	
τελευταίος		έθαψε	την	επανάσταση	
και	 τους	 ίδιους	 τους	 εργάτες	
που	 τον	 άφησαν	 να	 το	 κάνει-	
αλλά	 ότι	 με	 αυτού	 του	 είδους	 την	
επιχειρηματολογία,		μαζί	και	με	το		
υπόλοιπο	 ιδεολογικό	 οπλοστάσιο	
των	 “από	 πάνω”,	 καταλήγουμε	
στην	καταδίκη	των	“από	κάτω”.
	 Η	 απτή	 απόδειξη	 της	
σημασίας	της	 	καταδίκη	των	“από	

κάτω”	 και	 των	 οποιοδήποτε	 πρακτικών	
τους	οι	οποίοι	αμφισβητούν	το	πλαίσιο	της	
αστικής	νομιμότητας	που	η	“δημοκρατία”	
μας	 ορίζει:	 Ήδη	 δεν	 είναι	 τυχαίο	 ότι	
την	 ίδια	 περίοδο	 που	 εκδηλώνεται	 η	
θεαματική	δίωξη	της	Χρυσής	Αυγής,			με	
πολύ	 χαμηλότερους	 τόνους	 αλλά	 εξίσου	
σχεδόν	 κακουργηματικές	 κατηγορίες	
σπρώχνουν	 μία	 ολόκληρη	 περιοχή	 που	
αντιστάθηκε	στο	θάνατο	των	επενδύσεων	
και	 υπερασπίστηκε	 το	 δάσος	 στις	
Σκουριές	 Χαλκιδικής	 στα	 δικαστήρια	 και	
στα	κελιά.			Τελικά	και	η	πολιτική	ενίσχυσης	
σε	 νομοθετικό	 πλαίσιο	 π.χ.	 νέων	
αντιτρομοκρατικών	νόμων,	με	πρόσχημα	
την	 υπεράσπιση	 της	 “δημοκρατίας”	
από	 τα	 μαχαίρια	 των	 φασιστών	 οδηγεί	
ξεκάθαρα	σε	εγκληματικοποίηση	και	των	
πρακτικών	 των	 καταλήψεων	 κτιρίων	
και	 δρόμων,	 άγριων	 απεργιών	 κλπ.	 οι	
οποίες	 βρίσκονται	 στο	 οπλοστάσιό	 μας	
εδώ	και	αιώνες	αλλά	τα	τελευταία	χρόνια	
αμφισβητούνται	 όλο	 και	 πιο	 πολύ.	 Και	
αυτό	 ως	 συνέπεια	 της	 ρητορικής	 ότι	
εξίσου	 οφείλεται	 να	 χτυπηθούν	 και	 τα	
δύο		άκρα.	
	 Θα	 εξισώσει	 την	 προλεταριακή	
αντιβία	 που	 έχει	 ουσιαστικά	 τα	
χαρακτηριστικά	 της	 κοινωνικής	
αυτοάμυνας	 μπροστά	 στην	 ταξική	
επίθεση	 που	 δεχόμαστε,	 	 με	 την	 βία	
των	 λακέδων	 των	 	 αστών,	 	 ενώ	 η	 βία	
των	 αστών	 επιτρέπεται	 να	 οδηγεί	
σε	 απολύσεις,	 σε	 αυτοκτονίες,	 σε	
συλλήψεις	 και	 δολοφονικές	 επιθέσεις	
των	 πραιτωριανών	 τους	 είτε	 επισήμων	
(σώματα	 καταστολής	 του	 κράτους)	
είτε	 ανεπισήμων	 (παρακρατικούς	 και	
μπράβους	 -	 που	 τώρα	 φαινομενικά	
θέλουν	 να	 μαζέψουν	 μπροστά	 στο	
αντιφασιστικό	 κύμα	 του	 κινήματος	 που	
τους	 πνίγει).	 Ο	 οικονομικός,	 κοινωνικός	
και	 ταξικός	 πόλεμος	 που	 εξαπολύουν	
όλο	και	πιο	έντονα	,	θέλουν	να	γίνεται	με	

τους	 δικούς	 τους	 όρους.	 Η	 καταστροφή	
των	 ελαχίστων	 της	 αναπαραγωγής	
της	 εργατικής	 τάξης	 (παιδεία,	 υγεία,	
περιβάλλον),	 η	 διάλυση	 του	 κοινωνικού	
ιστού,	η	περιθωριοποίηση	και	το	καθεστώς	
έκτακτης	 ανάγκης	 με	 τον	 εγκλεισμό	
μεταναστών	 (κομμάτι	 της	 εργατικής	
τάξης)	 σε	 στρατόπεδα	 συγκέντρωσης)	
θέλουν	 απλώς	 να	 αντιμετωπιστεί	 με	
νομιμότητα,	ψηφίσματα,	γραφειοκρατικές	
επιτροπές	και	διαβουλεύσεις	και	όχι	εκεί	
που	 είμαστε	 δυνατοί:	 στο	 δρόμο,	 στην	
απεργία,	 στις	 άμεσες	 συνελεύσεις	 και	
συμβούλια,	 στο	 τσάκισμα	 των	 φασιστών	
και	των	άλλων	σκυλιών	τους.	
	 Το	 πως	 και	 πότε	 και	 εάν	 και	 με	
ποιες	προϋποθέσεις	θα	χρησιμοποιηθεί	η	
οποιαδήποτε	 μορφή	 ακόμη	 και	 φυσικής	
βίας	είναι	θέμα	δικό	μας	και	δεν	μπορούν	
να	 μας	 το	 καθορίζουν	 οι	 κυρίαρχοι.	 Το	
να	 κρατάς	 ίσες	 αποστάσεις	 από	 την	
κυριαρχία	 και	 τους	 κυριαρχούμενους,	
ακόμα	και	σε	περίπτωση	που	οι	τελευταίοι	
κάνουν	 τραγικά	 λάθη,	 δεν	 είναι	 δείκτης	
αντικειμενικότητας.	 Η	 ουδετερότητα	
πάντα	 ωφελεί	 τον	 πιο	 δυνατό,	 και	 σε	
αυτή	την	περίπτωση	ξέρουμε	όλοι	ποιος	
έχει	 σήμερα	 την	 ηγεμονία	 και	 είναι	 ο	
δυνατός.
	 Δεν	 είναι	 τυχαίο	 που	 και	
οι	 συλλήψεις	 της	 χρυσής	 αυγής	
ουσιαστικά	 εξυπηρετούν	 την	 πολιτική	
“θεαματικοποίησης	 και	 ποινικοποίησης	
εγκληματιών	 κοινού	 ποινικού	 δικαίου”	
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συνδέοντας	 τους	 απλώς	 και	 μόνο	 με	
οργανωμένο	έγκλημα	-όπως	εδώ	και	χρόνια	
συνδέουν	 κομμάτια	 της	 επαναστατικής	
αριστεράς,	και	της		εξέγερσης,		ή/και	τη	
μετανάστευση	 με	 αυτό	 -και	 συγχρόνως	
απο-ιδεολογικοποιούν	 τον	 ναζισμό,	
εθνικοσοσιαλισμό.
	 Έτσι	 λοιπόν	 σήμερα	 οι	 όψιμοι	
αντιφασίστες	 του	 “συνταγματικού	
τόξου”,	 δεν	 θέλουν	 να	 τελειώνουν	 με	
τους	φασίστες	που	αυτοί	εξέθρεψαν	και	
χρηματοδότησαν,	 αλλά	 με	 τον	 αντίπαλο	
τους	 και	 τον	 φυσικό	 εχθρό	 τους	 :	 “τους	
από	κάτω”.
	 Κάτω	και	από	τη	δική	μας	πίεση	
και	αγώνα,	βέβαια,		μπορεί	να	μαζέψουν	
τα	 λουριά	 των	 χρυσαυγιτών	 αλλά	 πάντα	
έχουν	και	τις	εναλλακτικές	τους	(ήδη	άλλες	
φασιστικές	 ομαδοποιήσεις	 καραδοκούν:
Αυτόνομοι	Εθνικιστές,	Μαύρος	Κρίνος).
	 Επιτέλους	 έρχεται	 και	 η	 ώρα	
για	 την	 κυριάρχη	 πολιτική	 σκηνή	 να	
εξιλεωθεί	 με	 αντιφασιστικά	 εύσημα.	
Αυτοί	 που	 και	 υπόγεια	 και	 συνειδητά	
(χρηματοδοτήσεις,	 προώθηση	 από	 ΜΜΕ,	

Φασισμός και Καπιταλισμός
	 Πολλές	 φορές	 (ακόμα	 κι	 από	
αυτό	 το	 έντυπο)	 θα	 έχεις	 διαβάσει	 ότι	
ο	 φασισμός	 είναι	 καπιταλισμός,	 ή	 ότι	 ο	
φασισμός	 αποτελεί	 το	 ύστατο	 όπλο	 του	
καπιταλισμού,	 το	 μακρύ	 του	 χέρι	 κλπ.	
Ίσως	 ακόμα	 και	 να	 έχεις	 ακούσει	 την	
διάσημη	 ρήση	 του	 ποιητή	 Μπ.	 Μπρεχτ:		
«Ο	 φασισμός	 είναι	 μια	 ιστορική	 φάση	
όπου	μπήκε	τώρα	ο	καπιταλισμός,	κι	έτσι	
είναι	 κάτι	 το	 καινούργιο	 και	 παλιό	 μαζί.	
Ο	 καπιταλισμός	 στις	 φασιστικές	 χώρες	
υπάρχει	 πια	 μονάχα	 σαν	 φασισμός	 κι	
ο	 φασισμός	 δεν	 μπορεί	 να	 πολεμηθεί	
παρά	 σαν	 καπιταλισμός	 στην	 πιο	 ωμή	
και	 καταπιεστική	 του	 μορφή,	 σαν	 ο	 πιο	
θρασύς	κι	ο	πιο	δόλιος	καπιταλισμός».	
	 Σε	 αυτό	 το	 μικρό	 κείμενο,	 θα	
προσπαθήσουμε	 να	 παρουσιάσουμε	 ένα	
μικρό	μόνο	δείγμα	από	ιστορικά	στοιχεία	
που	 αποδεικνύουν	 τη	 στενή	 σχέση	
μεταξύ	 της	 άρχουσας	 αστικής	 τάξης	
(μεγαλοβιομήχανοι,	 τραπεζίτες	 κλπ)	 με	
φασιστικά	 και	 ναζιστικά	 καθεστώτα,	 τον	
τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 τα	 χρηματοδότησαν,	
τα	στήριξαν	αλλά	και	κερδοσκόπησαν	με	
τη	βοήθεια	τους.	
	 Ξεκινάμε	 την	 σύντομη	
παρουσίαση	 μας	 από	 την	 ναζιστική	
Γερμανία	που	αποτελεί	και	το	υπόδειγμα	

διασυνδέσεις	με	στρατό,	αστυνομία	εώς	
και	Μαφία)	αλλά	και	με	τις	πολιτικές	της	
εξαθλίωσης	 	 έβγαλαν	 τα	 σκουλήκια	 από	
τις	τρύπες	τους,	εμφανίζονται	αυτοί	που	
ως	υπεύθυνοι	θα	τα	εξαφανίσουν.	
	 Αν	 θέλουν	 να	 σταματήσουν	
πραγματικά	 τους	 φασίστες	 θα	 πρέπει	
πρώτα	από	όλα	να	ελέγξουν	την	πολιτική	
τους	 και	 στα	 θέματα	 π.χ.	 της	 ιθαγένειας	
που	 δεν	 αφήνει	 την	 δεύτερη	 γενιά	
μεταναστών	να	μείνει	στην	μόνη	πατρίδα	
που	 γνωρίζει,	 της	 παροχής	 ασύλου,	 των	
φραχτών	 στα	 σύνορα	 κλπ.	 Οφείλουν	 να	
εγκαταλείψουν	 την	 ακροδεξιά	 ατζέντα	
που	 προωθούν	 γιατί	 αυτή	 ουσιαστικά	
βγάζει	 τα	 τάγματα	 θανάτου	 και	 τις	
επιτροπές	 κατοίκων	 στο	 δρόμο.	 Γιατί	
ο	 φασισμός	 ως	 μορφή	 κινήματος	 στο	
δρόμο	 που	 δολοφονεί	 εργάτες	 και	
αγωνιστές	 δεν	 θα	 σταματήσει	 απλώς	 με	
την	καταδίκη	ορισμένων	ναζί.
Εμείς	 ξέρουμε	 ότι	 μόνο	 οι	 δικοί	 μας	
αγώνες	θα	πατήσουν	τα	φίδια	και	αυτούς	
που	εκκόλαψαν	τα	αυγά	τους.

για	 τα	 περισσότερα	 φασιστοειδή	 ανά	
τον	κόσμο	(και	φυσικά	και	στην	Ελλάδα).	
Ήδη	 τον	 Απρίλη	 του	 1927	 ο	 Χίτλερ	
(πολύ	 προτού	 ανέβει	 στην	 εξουσία)	
συναντήθηκε	 στη	 βίλα	 του	 Κρουπ	
στην	 Έσση,	 με	 400	 επιχειρηματίες	
του	 Ρουρ,	 οι	 οποίοι	 με	 την	 πράξη	 τους	
αυτή,	 δήλωναν	 την	 υποστήριξη	 τους	
στο	 ναζιστικό	 κόμμα	 και	 άρχισαν	 να	 το	
χρηματοδοτούν.	Τον	Οκτώβρη	του	1931,	
οι	μεγιστάνες	του	γερμανικού	κεφαλαίου	
Τίσεν,	 Κρουπ,	 Φλικ,	 Χούγκενμπεργκ,	 ο	
πρώην	 πρόεδρος	 της	 αυτοκρατορικής	
τράπεζας	Γ.	Σαχτ,	οι	Γερμανοί	πρίγκιπες,	
ο	 εκπρόσωπος	 της	 ράιχσβερ	 στρατηγός	
Χ.	 Σεκτ,	 συγκρότησαν	 το	 λεγόμενο	
«μέτωπο	 του	 Χάρτσμπουργκ»,	 που	 ήταν	
ένα	συνασπισμός	των	φασιστών,	με	τους	
μονοπωλητές,	 του	 στρατηγούς	 και	 τους	
Γιούνκερς	 (παραδοσιακοί	 ηγέτες	 της	
τάξης	 των	 ατομικών	 ιδιοκτητών	 -η	 μόνη	
τάξη	που	είχε	συνηθίσει	να	δίνει	διαταγές	
στη	Γερμανία).	Στα	μέσα	Δεκεμβρίου	του	
1931,	 η	 αριστοκρατία	 της	 Ανατολικής	
Πρωσίας	 ζήτησε	 από	 τον	 πρόεδρο	 της	
χώρας,	 στρατάρχη	 Χίντερμπουργκ,	 να	
διορίσει	καγκελάριο	τον	Χίτλερ.	Παρόμοια	
πρόταση	 έκαναν	 το	 Νοέμβρη	 του	 1932,	
17	βιομήχανοι	και	τραπεζίτες	της	χώρας.	
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	 Το	 ναζιστικό	 κόμμα	 ανεβαίνει	
στην	εξουσία	τελικά	το	1933	και	αρχίζει	να	
προσφέρει	στους	καπιταλιστές	όλα	αυτά	
για	 τα	 οποία	 το	 χρηματοδοτούσαν	 τόσα	
χρόνια.	Από	το	1940,	οι	βιομηχανίες	του	
Κρουπ	άρχισαν	να	προμηθεύονται	«φθηνό»	
εργατικό	 δυναμικό	 από	 τα	 στρατόπεδα	
συγκέντρωσης	(σε	πολλά	εκ	των	οποίων	
την	 εποπτεία	 και	 διαχείριση	 είχαν	 οι	
ίδιες	 οι	 εταιρείες!)	 ή	 τις	 κατεχόμενες	
περιοχές.	 Εργάτες	 μεταφέρονταν	 στο	
Essen	 από	 την	 Πολωνία	 και	 τη	 Ρωσία.	 Ο	
όμιλος	Κρουπ	αναλαμβάνει	όλο	σχεδόν	το	
μονοπώλιο	 κατασκευής	 βαρέων	 όπλων	
για	 λογαριασμό	 της	 Γερμανίας	 και	 των	
συμμάχων	 της	 (ενδεικτικά	 μπορούμε	
να	 αναφέρουμε	 το	 διάσημο	 οβιδοβόλο	
«Μεγάλη	 Βέρθα»	 ή	 τα	 υποβρύχια	 U-
Boot,	το	πλέον	επικερδές	συμβόλαιο	της	
εταιρίας).	Παράλληλα	όμως	η	εταιρία	είχε	
εκχωρήσει	στη	Βρετανική	εταιρία	Vickers	
την	άδεια	κατασκευής	ενός	πυροσωλήνα	
κι	 αυτό	 της	 επέτρεπε	 να	 αποκομίζει	
κέρδη	 ακόμα	 και	 από	 τους	 αντιπάλους	
της	 Γερμανίας.	 Λίγα	 χρόνια	 μετά	 την	
απελευθέρωση	 η	 εταιρία	 του	 Κρουπ	
φιγουράριζε	 στη	 12η	 θέση	 διεθνώς.	
Σήμερα	 η	 Thyssen	 -Krupp	 είναι	 μια	
πολυεθνική	 με	 εκατοντάδες	 θυγατρικές	
παγκοσμίως.
	 Μια	 άλλη	 εταιρία	 που	
εκμεταλλεύτηκε	 τα	 στρατόπεδα	 συγκέ-

ντρωσης	 και	 τη	 στήριξη	 του	 ναζιστικού	
καθεστώτος	ήταν	η	I.G.	FARBEN,	η	οποία	
μάλιστα	ήταν	τόσο	αποτελεσματική	στην	
«αξιοποίηση»	εργατών	από	τα	στρατόπεδα	
συγκέντρωσης	 που	 αποτέλεσε	 πρότυπο	
για	 πολλές	 εταιρίες.	 Στελέχη	 της	
παρείχαν	συμβουλευτική	υποστήριξη	και	
εκπαίδευση	στη	χρήση	καταναγκαστικής	
εργασίας	σε	γνωστές	βιομηχανίες	όπως	
η	Volkswagen,	η	Messerschmitt,	η	Heinkel	
κ.α.	Το	τεραστίων	διαστάσεων	βιομηχανικό	
συγκρότημα	 Buna	 της	 I.G.	 FARBEN	
κατασκευάστηκε	από	κρατούμενους	του	
Άουσβιτς	(υπολογίζεται	ότι	απασχολούσε	
σχεδόν	 85.000	 κρατούμενους	 ενώ	
περίπου	 25.000	 εκτιμάται	 ότι	 πέθαναν	
στη	διάρκεια	της	κατασκευής	του).	Μόνο	
από	 το	 Μαουτχάουζεν	 (στρατόπεδο	
συγκέντρωσης	 στην	 Αυστρία	 για	 την	
κράτηση	και	την	καταναγκαστική	εργασία	
κοινωνικών	ομάδων	που	αντιτίθονταν	στο	
Ναζιστικό	 καθεστώς)	 άντλησαν	 εργάτες	
περισσότερες	από	45	ιδιωτικές	εταιρίες.	
Ενδεικτικό	 του	 πόσο	 καλά	 πήγαιναν	 οι	
δουλειές	 με	 τους	 ναζί	 στην	 εξουσία,	
είναι	 ότι	 η	 αξία	 του	 ομίλου	 της	 I.G.	 FAR-
BEN	 διπλασιάστηκε	 την	 περίοδο	 1933-
11942,	ενώ	μόνο	το	1942-43	αυξήθηκε	
κατά	 80%!	 Η	 εταιρία	 χωρίστηκε	 σε	 12	
διαφορετικές	 εταιρίες	 μετά	 τον	 πόλεμο.	
Ορισμένες	 εξ	 αυτών,	 όπως	 η	 Bayer	 (η	
γνωστή	 φαρμακοβιομηχανία),	 η	 Basf,	

η	 Agfa,	 η	 Hoerst	 (η	 σημερινή	 Aven-
tis)	 παραμένουν	 μέχρι	 τις	 μέρες	 μας	
μονοπωλιακοί	κολοσσοί	της	ΕΕ.	
	 Όμως	δεν	ήταν	μόνο	γερμανικές	
εταιρίες	πίσω	από	το	ναζιστικό	καθεστώς.	
Πολύ	σημαντικό	ρόλο	στην	οικονομική	και	
στρατιωτική	 του	 ισχυροποίηση	 έπαιξαν	
και	 τα	 αμερικανικά	 μονοπώλια:	 η	 Ford,	 η	
General	 Motors	 (μέσω	 της	 θυγατρικής	
της	Opel	και	όχι	μόνο),	η	General	Electric,	
η	Standard	Oil	(η	σημερινή	Exxon	Mobil),	η	
IBM,	η	ITT	(η	σημερινή	AT&T),	η	τράπεζα	
Chase	Manhattan	και	πολλοί	άλλοι	έκανα	
τεράστιες	 επενδύσεις	 επωφελούμενοι	
του	εξαιρετικού	επιχειρηματικού	κλίματος	
που	 προσέφερε	 η	 ναζιστική	 Γερμανία,	
αποκομίζοντας	 ακόμα	 μεγαλύτερα	
κέρδη.	 Άλλωστε	 τόσο	 ο	 πρόεδρος	 της	
IBM	 T.	 Watson	 	 όσο	 κι	 ο	 πρόεδρος	 της	
Ford,	τιμήθηκαν	για	τις	«υπηρεσίες»	τους	
στο	Γ’	Ράιχ	με	το	μετάλλιο	του	Μεγάλου	
Σταυρού	της	Γερμανικής	Τάξης	του	Αετού	
του	1937	και	1938	αντίστοιχα.	
	 Ανάμεσα	 στα	 έργα	 που	
ανέλαβαν	 αυτοί	 οι	 επιχειρηματικοί	
κολοσσοί	 στηρίζοντας	 τους	 ναζί	 και	
κερδοσκοπώντας	 με	 τη	 βοήθεια	 τους	
ήταν:	 η	 μηχανογραφική	 οργάνωση	
των	 στρατοπέδων	 συγκέντρωσης	 (78	
στο	 σύνολο)	 που	 πραγματοποιήθηκε	
με	 τεχνολογία	 της	 ΙΒΜ.	 Η	 Stan-
dard	 OIL	 προμήθευε	 με	 καύσιμα	 τόσο	
τους	 Συμμάχους	 όσο	 και	 τον	 Άξονα	
στη	 διάρκεια	 του	 πολέμου.	 Η	 ΙΤΤ	
συνέδραμε	σημαντικά	στη	βελτίωση	του	
γερμανικού	 συστήματος	 πληροφοριών	
και	 σχεδίασε	 τις	 βόμβες	 Focke-Wulfs	
που	 χρησιμοποιήθηκαν	 ενάντια	 στα	
συμμαχικά	 στρατεύματα.	 Η	 General	 Mo-
tors	κατασκεύασε	χιλιάδες	θωρακισμένα	
αυτοκίνητα,	 φορτηγά	 και	 τανκς	 για	 το	
γερμανικό	στρατό	(η	ίδια	εταιρία	μάλιστα	
έλαβε	33	εκ.	δολάρια	σε	φοροαπαλλαγές	

από	την	κυβέρνηση	των	ΗΠΑ	για	τις	ζημιές	
που	 υπέστησαν	 τα	 εργοστάσια	 της	 σε	
Γερμανία	και	Αυστρία	στον	Β’	Παγκόσμιο	
Πόλεμο!).	 Η	 Fordwerke	 (εργοστάσιο	 της	
FORD	 στο	 Βερολίνο)	 υπήρξε	 υπεύθυνη	
για	την	προμήθεια	του	1/3	του	συνόλου	
των	 φορτηγών	 της	 Βέρμαχτ	 (με	 τους	
μισούς	 «εργαζόμενους»	 της	 εταιρίας	
να	 προέρχονται	 από	 τα	 στρατόπεδα	
συγκέντρωσης	 και	 τις	 κατεχόμενες	
περιοχές).	 Η	 μονάδα	 της	 FORD	 στην	
Κολωνία	 λειτουργούσε	 με	 τουλάχιστον	
1.200	 Ρώσους	 «εργαζόμενους»,	 πολλές	
φορές	ανήλικους,	και	όχι	μόνο	συνέχισε	
και	 	 μετά	 τον	 πόλεμο,	 αλλά	 έλαβε	 και	
1εκ.	 δολάρια	 σε	 αποζημιώσεις	 για	 τις	
ζημιές	 που	 υπέστη	 στη	 διάρκεια	 του	
βομβαρδισμού	 της	 πόλης	 από	 τους	
Συμμάχους.					
	 Αλλά	 και	 άτομα	 (βιομήχανοι,	
τραπεζίτες	 κλπ),	 που	 στήριξαν	 τους	
ναζί,	 μετά	 τον	 πόλεμο	 συνέχισαν	 τις	
δραστηριότητες	τους	με	το	καπιταλιστικό	
σύστημα	αντί	να	τους	αποπέμπει,	να	τους	
επιβραβεύει.	 Όπως	 για	 παράδειγμα	 τον	
Φρίντριχ	Φλικ,	έναν	από	τους	βασικότερους	
οικονομικούς	 υποστηρικτές	 του	 Χίτλερ	
και	 του	 Εθνικοσοσιαλιστικού	 Κόμματος	
που	 είχε	 αποκομίσει	 τεράστια	 κέρδη	
χρησιμοποιώντας	σκλάβους	εργάτες	που	
μίσθωνε	από	τα	SS	(υπολογίζεται	ότι	από	
τους	 48000	 εργάτες	 που	 εργάστηκαν	
στις	 επιχειρήσεις	 του	 το	 80%	 σχεδόν	
δεν	επιβίωσε),	ο	οποίος	έγινε	ξανά	ένας	
από	 τους	 πλουσιότερους	 ανθρώπους	
στη	 Γερμανία.	 Ή	 τον	 John	 McCloy,	
νομικό,	που	στο	παρελθόν	είχε	εργαστεί	
εκπροσωπώντας	 τα	 συμφέροντα	 των	
Ροκφέλερ	και	της	τράπεζας	Chase	Man-
hattan	 ο	 οποίος	 διετέλεσε	 υφυπουργός	
πολέμου	 ΗΠΑ	 (1941-45),	 ενώ	 το	 1947	
διορίστηκε	 Πρόεδρος	 της	 Παγκόσμιας	
Τράπεζας,	 και	 πιο	 μετά	 Πρόεδρος	 της	
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Chase	 Manhattan	 (1953-1960)	 και	 του	
Ιδρύματος	 Ford	 (1958-1965)!	 Ή	 τον	
Ρέινχαρντ	 Γκέλεν,	 τον	 Ναζί	 εγκληματία	
πολέμου,	 που	 ήταν	 υπεύθυνος	 της	
αντισοβιετικής	 αντικατασκοπείας	 και	
καταζητούνταν	 από	 την	 ΕΣΣΔ	 για	 τα	
τερατώδη	 εγκλήματα	 που	 διαπράχθηκαν	
υπό	 την	 ηγεσία	 του	 στο	 	 Ανατολικό	
Μέτωπο,	ο	οποίος	ως	Ύπατος	Αρμοστής	
των	 ΗΠΑ	 στη	 Γερμανία	 ανέλαβε	
την	 αναδιοργάνωση	 των	 μυστικών	
υπηρεσιών	 του	 Δυτικού	 τμήματος	 της	
χώρας.	Ή,	τέλος,	τον	Αδόλφο	Χοΐσινγκερ,	
πρώην	 αρχηγό	 του	 Επιτελείου	 Στρατού	
της	 Βέρμαχτ,	 ο	 οποίος	 διορίστηκε	
Αρχηγός	 του	 Επιτελείου	 Στρατού	 της	
ΟΔ	 της	 Γερμανίας	 ενώ	 στη	 συνέχεια	
τοποθετήθηκε	 Πρόεδρος	 της	 Μόνιμης	
Στρατιωτικής	Επιτροπής	του	ΝΑΤΟ.	
	 Και	 τα	 παραδείγματα	 είναι	
αμέτρητα.	 Όμως	 δεν	 χρειάζεται	 να	
μένουμε	 μόνο	 στη	 Ναζιστική	 Γερμανία.	
Ούτε	 να	 επεκταθούμε	 στον	 τρόπο	 με	
τον	 οποίο	 η	 CIA	 και	 αμερικάνικες/	
πολυεθνικές	 εταιρίες,	 όπως	 η	 United	
Fruit	 Company,	 έριχναν	 κυβερνήσεις	
και	 ανέβαζαν	 φασιστικές	 δικτατορίες,	
όπως	 αυτή	 στη	 Γουατεμάλα	 το	 ‘54,	 στη	
Βραζιλία	 το	 ’64	 ή	 στη	 Χιλή	 το	 ’73	 (με	
τη	 δολοφονία	 του	 σοσιαλιστή	 προέδρου	
Σαλβαδόρ	 Αλιέντε	 και	 την	 εγκαθίδρυση	
της	 στυγνής	 δικτατορίας	 του	 Πινοσέτ	
που	 μετέτρεψε	 τη	 χώρα	 σε	 ένα	 ακραίο	

νεοφιλελεύθερο	πείραμα).	Ας	δούμε	λίγο	
στην	 Ελλάδα	 κάποια	 μικρά	 στοιχεία	 για	
τις	 πραγματικές	 σχέσεις	 της	 εγχώριας	
(και	 όχι	 μόνο)	 αστικής	 τάξης	 και	 της	
ακροδεξιάς.
	 Ορισμένα	 από	 τα	 μεγάλα	 τζάκια	
της	 χώρας	 -κάποια	 από	 τα	 οποία	 είχαν	
ξεκινήσει	 την	 «καριέρα»	 τους	 ως	
συνεργάτες	 των	 ναζί	 στον	 Β	 Παγκόσμιο	
Πόλεμο,	 είχαν	 τόσο	 στενές	 σχέσεις	 με	
ανώτερα	 στελέχη	 της	 χούντας	 που	 δε	
θα	 ήταν	 υπερβολή	 να	 πει	 κανείς	 πως	
αυτοί	 δρούσαν	 σαν	 απλοί	 εντολοδόχοι	
των	 συγκεκριμένων	 επιχειρηματιών.	
Χαρακτηριστικό	 το	 παράδειγμα	 του	
3ου	 διυλιστηρίου	 της	 χώρας,	 το	 οποίο	
διεκδικούσαν	 ο	 Ωνάσης,	 ο	 Νιάρχος,	 ο	
Βαρδινογιάννης,	 ο	 Ανδρεάδης	 και	 ο	
Λάτσης.	 Ο	 Παπαδόπουλος	 είχε	 ταχθεί	
εξαρχής	 στο	 πλευρό	 του	 Ωνάση,	 ενώ	 ο	
Μακαρέζος	στήριζε	τον	Νιάρχο.	Τελικά,	ο	
Ωνάσης	αποχώρησε	αφήνοντας	το	τρίτο	
διυλιστήριο	στους	Ανδρεάδη	-Λάτση,	ενώ	
ένα	τέταρτο	δόθηκε	στον	Βαρδινογιάννη.	
Ο	Μακαρέζος,	εξάλλου,	είχε	ζημιώσει	το	
δημόσιο		εκατοντάδες	εκατομύρια	με	την	
ανάθεση	 της	 κατασκευής	 της	 Εγνατίας	
στον	 αμερικάνο	 εργολάβο	 Robert	 Mc-
Donald.	
	 Ο	 Τομ	 Πάπας,	 βασικός	
χρηματοδότης	 στην	 προεκλογική	
εκστρατεία	του	Νίξον,	αποτελεί	μια	άλλη	
εμβληματική	φιγούρα	της	εποχής.	Έχοντας	

διασφαλίσει	 από	 το	 1962	 λεόντεια	
μερίδα	 στην	 ελληνική	 αγορά	 ενέργειας	
με	το	διυλιστήριο	της	ESSO,	με	τη	χούντα	
απαλλάσσεται	 και	 από	 αντισταθμιστικές	
υποχρεώσεις	 που	 είχε	 αναλάβει	 για	
ανέγερση	 έξι	 αγροτοβιομηχανικών	
μονάδων	 σε	 διάφορα	 σημεία	 της	
χώρας.	 Παράλληλα	 λαμβάνει	 άδεια	 για	
τα	 εργοστάσια	 της	 Coca	 Cola,	 με	 μια	
σκανδαλώδη	 σύμβαση	 που	 θα	 βυθίσει	
για	 πάντα	 την	 ελληνική	 βιομηχανία	
αναψυκτικών.	 Για	 τις	 σχέσεις	 του	 με	 τη	
Χούντα	 αρκεί	 μόνο	 να	 προσθέσουμε	
ότι	 υπάλληλος	 του	 διορίστηκε	 από	 τους	
πραξικοπηματίες	 υπουργός	 Δημόσιας	
Τάξης	του	1967.	
	 Και	 το	 ξεπούλημα	 στις	
αμερικάνικες	 πολυεθνικές	 επί	 χούντας	
συνεχίζεται	 με	 την	 εταιρία	 Litton,	 που	
υπογράφει	 ληστρική	 «αναπτυξιακή	
σύμβαση»	με	το	καθεστώς	-μια	σύμβαση	
όμως	 που	 στην	 ουσία	 είναι	 δώρο	 στην	
αμερικάνικη	εταιρία,	που	υποσχέθηκε	να	
φέρει	 στη	 χώρα	 δάνεια	 800.000.000	
εκ.	δολαρίων	και	αντ’	αυτού	έφυγε	νύχτα	
έχοντας	 τσεπώσει	 μερικά	 εκατομμύρια	

του	ελληνικού	δημοσίου.
	 Όμως	και	η	σύγχρονη	ακροδεξιά,	
παρά	 την	 προσπάθεια	 να	 δείξει	 ένα	
αντισυστημικό	 πρόσωπο,	 δεν	 έχει	
κατορθώσει	να	κρύψει	την	εξάρτηση	της	
από	 το	 κεφάλαιο.	 Σε	 παλιότερο	 κείμενο	
μας	 είχαμε	 αναφερθεί	 σε	 ορισμένα	
παραδείγματα	 παρεμβάσεων	 μέσα	 στη	
βουλή	 όπου	 οι	 σύγχρονοι	 νεοναζιστές	
εξυπηρετούσαν	 επιχειρηματικά	
συμφέροντα.	 Από	 αυτά	 ίσως	 τα	
σημαντικότερα	 είναι	 το	 μπλοκάρισμα	
(μαζί	 με	 τα	 κόμματα	 της	 τρικομματικής	
τότε	συγκυβέρνησης)	της	εξεταστικής	για	
την	 Αγροτική	 (01/08/12),	 η	 αντίδραση	
τους	 στην	 «οικειοθελή	 συνεισφορά»	
80	 εκ.	 ευρώ	 από	 τη	 φορολόγηση	 των	
πλουσίων	 με	 τον	 νεοναζί	 βουλευτή	 Γ.	
Γερμένη	να	δηλώνει:	«Ο	επιχειρηματικός	
κόσμος	στενάζει.	Ο	κλάδος	της	ναυτιλίας	
έχει	 στηρίξει	 την	 ελληνική	 οικονομία	
κατά	το	παρελθόν,	εσείς	πάλι	συμβάλλετε	
καθοριστικά	 στην	 καταστροφή	 του»	
(05/11/12)	 ή	 την	 καταψήφιση	 της	
πρότασης	 για	 σύσταση	 εξεταστικής	
επιτροπής	 για	 τη	 λίστα	 Λαγκάρντ	
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(20/12/12).
	 Αλλά	 μήπως	 μπορεί	 κανείς	
να	 ξεχάσει	 και	 τη	 θέση	 της	 ΧΑ	 υπέρ	
του	 βιομηχάνου	 Μάνεση	 και	 ενάντια	
στην	 απεργία	 των	 χαλυβουργών:	 «...Η	
πρόταση	της	Ελληνικής	Χαλυβουργίας	
προς	 τους	 εργαζομένους	 ήταν	
λογική	 υπό	 τις	 δύσκολες	 συνθήκες	
που	 έχουν	 διαμορφωθεί	 στην	
αγορά	 (...).	 Δυστυχώς,	 παρόλο	 που	 η	
διοίκηση	 της	 εταιρίας	 έκανε	 δεκτά	
ταις	 τελευταίες	 μέρες	 τα	 αιτήματα	
των	 απεργών	 και	 επιθυμεί	 να	
ανακαλέσει	 τις	 απολύσεις,	 τίθενται	
και	 νέες	 αξιώσεις	 (σ.σ.:	 εκ	 μέρους	
των	 απεργών)...».	 Ή	 την	 υποκριτική	
τοποθέτηση	 της	 υπέρ	 των	 εργατών	
στα	χρυσορυχεία	στις	Σκουριές,	μόνο	
και	 μόνο	 για	 να	 υποστηρίξει	 στην	
ουσία	τα	συμφέροντα	της	πολυεθνικής	
Ελντοράντο	 σε	 βάρος	 του	 αγώνα	 των	
κατοίκων	της	περιοχής.		Ή	τον	Μάρτη	
του	 2013	 όταν	 ζητούσαν	 λύση	 στη	
χρηματοδότηση	 των	 ναυτιλιακών	
εταιριών,	 με	 τη	 μορφή	 εγγυητικών	
επιστολών	 αλλά	 και	 τον	 Απρίλη	 του	
2013	 όταν	 με	 ερώτηση	 τους	 στη	
βουλή	 ζητούσαν	 από	 την	 κυβέρνηση	

να	 διαμορφώσει	 «στρατηγική	 για	 την	
ενίσχυση	των	ελληνικών	αεροπορικών	
εταιριών...»
	 Τον	 τελευταίο	 καιρό	 έχουν				
γίνει	 γνωστά	 ακόμα	 περισσότερα	
πράγματα	για	το	κόμμα	και	τη	σχέση	του	
με	το	εγχώριο	κεφάλαιο:	για	την	υπόγεια	
χρηματοδότηση	 τους	 παλιότερα	 από	
μεγάλα	 κόμματα	 και	 εφοπλιστές,	 για	
την	πώληση	προστασίας	(μπραβιλίκια)	
σε	 επιχειρήσεις,	 για	 το	 παράνομο	
παραεμπόριο	 με	 τους	 Πακιστανούς	
στη	 Νίκαια,	 για	 τα	 συσσίτια	 μόνο	
για	 έλληνες	 με	 χρηματοδότηση	
εφοπλιστών	κλπ.
	 Είναι	 φανερό	 ότι	 ο	 φασισμός	
δεν	 αποτελεί	 ένα	 σύστημα	 και	 μια	
ιδεολογία	που	αντιτίθενται	πραγματικά	
στον	καπιταλισμό.	Σε	περιόδους	κρίσης	
αλλά	και	γενικότερα	όταν	ο	τελευταίος	
χρειάζεται	 να	 αντιμετωπίσει	 τις	
λαϊκές	 αντιδράσεις	 και	 τη	 διεκδίκηση	
δικαιωμάτων,	ο	φασισμός	είναι	το	πολύ	
χρήσιμο	 εργαλείο	 τρομοκράτησης	
και	 χειραγώγησης	 του	 κόσμου	 που	
επιστρατεύεται	 για	 τη	 συντήρηση	 και	
ισχυροποίηση	του	συστήματος.

Πηγές:
Ο	Φασισμός	είναι	Καπιταλισμός,	

http://www.youtube.com/watch?v=4Edt18jAJLk	
Unfollow,	τεύχος	14,	Φεβρουάριος	2103,	

«Μια	χούντα	θα	μας	φεσώσει»,	σελ.	34
Unfollow,	τεύχος	19,	Ιούλιος	2103,	

«Χρυσαυγίτες,	οι	νέο-χίτες	των	εφοπλιστών,	τραπεζιτών	και	βιομηχάνων»,	σελ.	66

Για όσους “πέφτουν από  τα σύννεφα”

	 Η	δολοφονία	του	Παύλου	Φύσσα	
από	χρυσαυγίτη	άγγιξε	πάρα	πολύ	κόσμο	
και	 φυσικά	 προβλήθηκε	 από	 τα	 μέσα	
(έντυπα	 και	 μη),	 που	 επέδειξαν	 για	 μια	
ακόμη	 φορά	 το	 γνωστό	 υποκριτικό	
τους	 πρόσωπο,	 με	 αποκορύφωμα	 το	
κατάπτυστο	πρωτοσέλιδο	του	Θ(ΑΙ)ΜΑτος	
με	 τον	 νεκρό	 αιμόφυρτο	 λίγο	 μετά	 το	
χτύπημα	 -πρόκειται	 φυσικά	 για	 την	 ίδια	
εφημερίδα	 που	 εδώ	 και	 τόσο	 καιρό	
προέβαλε	απροκάλυπτα	τη	ΧΑ	με	ψευδή	
άρθρα	και	lifestyle	φωτογραφίες.
	 Όμως	 η	 εγκληματική	 δράση	
της	 ΧΑ	 δεν	 περιορίζεται	 σε	 αυτή	 την	
τραγική	 δολοφονία.	 Εδώ	 και	 χρόνια	 (και	
ακόμη	 περισσότερο	 τα	 δυο	 τελευταία)	
επιδίδονταν	 σε	 καθημερινές	 σχεδόν	
επιθέσεις	 σε	 μετανάστες	 και	 άλλες	
κοινωνικές	 ομάδες	 -και	 δυστυχώς	 ο	
Παύλος	Φύσσας	δεν	ήταν	ο	μόνος	νεκρός.	
Υπήρχαν	 κι	 άλλοι,	 που	 η	 καταγωγή	 τους,	
το	 χρώμα	 του	 δέρματος	 τους,	 η	 γλώσσα	
τους,	 τους	 «καταδίκασαν»	 να	 είναι	 τα	
επόμενα	θύματα	αυτής	της	εγκληματικής	
συμμορίας	 που	 δρούσε	 τόσα	 χρόνια	 με	
την	ανοχή	(ή	την	υποστήριξη)	πολλών	εξ	
αυτών	που	κραυγάζουν	σήμερα	εναντίον	
της.	
	 Αυτοί,	 βέβαια,	 οι	 νεκροί	 δεν	
προβλήθηκαν	 τόσο	 πολύ	 στα	 μέσα.	
Φανταζόμαστε	 δεν	 είχαν	 το	 ίδιο	
ενδιαφέρον.	 Για	 μας,	 όμως,	 κάθε	
άνθρωπος,	 κάθε	 ανθρώπινη	 ζωή	 (κι	
αυτό	 είναι	 το	 αυτονόητο)	 είναι	 το	 ίδιο	
πολύτιμη	 πέρα	 από	 φυλετικές,	 εθνικές,	
θρησκευτικές	 επινοημένες	 διαφορές.	
Εδώ	παρουσιάζουμε	ένα	μικρό	κατάλογο	
με	 τα	 σημαντικότερα	 χτυπήματα	 της	
νεοναζιστικής	 συμμορίας	 της	 ΧΑ	 τα	
τελευταία	 χρόνια	 που	 ανατρέπει	 τη	
πολύ	 βολική	 θεωρία	 των	 μεμονωμένων	

περιστατικών.	Γιατί	πλέον	τα	«δεν	ήξερα»,	
«δεν	 άκουσα»	 κλπ	 όχι	 απλά	 δεν	 πείθουν	
κανέναν,	αλλά	είναι	σχεδόν	το	ίδιο	ένοχα	
με	τα	χέρια	που	δολοφονούν.	Κι	η	σιωπή	
είναι	συνενοχή.			

29/5/2012
Βράδυ,	 ένας	 33χρονος	 υπήκοος	
Μπανγκλαντές	 έπεσε	 θύμα	 επίθεσης	 με	
μαχαίρι	 μέσα	 σε	 συρμό	 του	 Ηλεκτρικού	
μπροστά	 στα	 μάτια	 δεκάδων	 επιβατών.	
Δημοσιεύτηκε	μάλιστα	η	μαρτυρία	φοιτητή	
που	ήταν	μπροστά	στο	περιστατικό:	«Μια	
ομάδα	15-20	ατόμων	εμφανίστηκε	στην	
αποβάθρα,	πριν	κλείσουν	οι	πόρτες,	με	το	
γνωστό	 εμετικό	 σύνθημα	 “δεν	 θα	 γίνεις	
Ελληνας	ποτέ...”».

2/6/2012
Στον	 Νέο	 Κόσμο.	 Αρχικά	 επιτέθηκαν	
κοντά	στη	στάση	Μπακνανά	στο	παρκάκι	
σε	 Αλβανό	 μετανάστη,	 κάτοικο	 της	
γειτονιάς,	τον	οποίο	παραλίγο	να	αφήσουν	
στον	 τόπο,	 αφού	 το	 σπαθί	 με	 το	 οποίο	
τον	 διαπέρασαν	 από	 τα	 πλευρά	 τού	 είχε	
κάνει	ζημιά	στη	σπλήνα.	Η	ίδια	συμμορία	
ναζιστών	 κινήθηκε	 με	 μηχανάκια	 και	
καλυμμένα	πρόσωπα	και	μαχαίρωσε	δύο	
Πολωνούς	 μετανάστες	 στη	 γωνία	 της	
Καλλιρρόης	 με	 τη	 Βουλιαγμένης.	 Την	
ίδια	 μέρα	 επίθεση	 από	 τη	 μηχανοκίνητη	
πορεία	 σε	 μετανάστες	 στις	 οδούς	
Πειραιώς	και	Κων/πόλεως.

	12/6/2012
Τα	 ξημερώματα	 της	 12ης	 Ιουνίου	
2012,	 είκοσι	 άτομα	 που	 επέβαιναν	 σε	
μοτοσικλέτες	 επιτέθηκαν	 σε	 πέντε	
Αιγύπτιους	 ψαράδες,	 που	 ζουν	 σε	
μονοκατοικία	 στα	 όρια	 ανάμεσα	 στο	
Κερατσίνι	και	το	Πέραμα.	Ένας	από	τους	
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ψαράδες,	που	δεν	πρόλαβε	να	διαφύγει,	
τραυματίστηκε	 σοβαρά	 στο	 κεφάλι.	
Λίγες	 ώρες	 πριν	 από	 την	 επίθεση,	 σε	
δημόσια	 εκδήλωση	 σε	 καφενείο	 στο	
Πέραμα,	 ο	 τοπικός	 βουλευτής	 της	
οργάνωσης	 δήλωνε	 πως	 «από	 εδώ	 και	
πέρα	οι	Αιγύπτιοι	ψαράδες	στο	Κερατσίνι	
θα	δίνουν	λογαριασμό	στη	Χρυσή	Αυγή».	

18/6/2012
Ρατσιστική	επίθεση	δέχτηκε	μετανάστης	
στον	 σταθμό	 «Αττική»	 το	 βράδυ	 των	
εκλογών.	Υπάρχει,	μάλιστα,	ερασιτεχνικό	
βίντεο	που	καταγράφει	την	επίθεση,	ενώ,	
σύμφωνα	 με	 αυτούς	 που	 το	 ανάρτησαν,	
την	 επίθεση	 πραγματοποίησαν	 μέλη	 της	
Χρυσής	Αυγής.

9/8/2012
Επίθεση	από	άγνωστους	τα	ξημερώματα	
της	 9ης	 Αυγούστου	 οδήγησε	 τέσσερις	
Ινδούς	 στο	 Νομαρχιακό	 Νοσοκομείο	
Ρεθύμνου	 με	 τραύματα	 από	 μαχαίρι.	
Περίμεναν	το	λεωφορείο	για	να	μεταβούν	
στην	 εργασία	 τους.	 Ένα	 αυτοκίνητο	
σταμάτησε	 μπροστά	 τους,	 βγήκαν	
τέσσερις	 άνδρες,	 οι	 οποίοι	 άρχισαν	 να	
τους	 χτυπούν.	 Ένας	 εξ	 αυτών	 τράβηξε	
μαχαίρι	και	τους	τραυμάτισε.

12/8/2012
Ομάδα	 επιτέθηκε,	 ξημερώματα,	 σε	
Πακιστανούς	 με	 ρόπαλο	 και	 μαχαίρια,	
στη	 Λυκόβρυση.	 Μάλιστα,	 όπως	
καταγγέλθηκε,	σε	ορισμένες	περιπτώσεις	
η	 ομάδα	 αυτή	 των	 ρατσιστών	 είχε	
επιτεθεί	 στα	 σπίτια	 κατοίκων	 της	
περιοχής,	 οι	 οποίοι	 επί	 αρκετά	 χρόνια	
νοικιάζουν	διαμερίσματα	σε	αλλοδαπούς	
που	εργάζονται	στην	Ελλάδα.

11/9/2012
Έλληνας	 οδηγός	 ταξί	 μπήκε	 να	
κουρευτεί	 σε	 κουρείο	 Πακιστανού,	

αλλά	 πίσω	 του	 εισέβαλαν	 δύο	 άγνωστοι,	
οι	 οποίοι	 φιλονίκησαν	 μαζί	 του,	 επειδή	
επέλεξε	 το	 συγκεκριμένο	 κουρείο	 που	
ανήκει	 σε	 μετανάστη.	 Ένας	 από	 τους	
δράστες	 τον	 τραυμάτισε	 με	 αιχμηρό	
αντικείμενο	ελαφρά	στη	δεξιά	ωμοπλάτη.	
Τραυματίστηκαν	επίσης	δύο	εργαζόμενοι	
στο	 κουρείο.	 Στη	 συνέχεια	 οι	 άγνωστοι	
έβαλαν	 φωτιά,	 ρίχνοντας	 εύφλεκτο	
υγρό.

22/9/2012
Μέλος	 της	 Χρυσής	 Αυγής	 επιτέθηκε	 με	
μαχαίρι	σε	2	αλλοδαπούς	που	βρίσκονταν	
σε	στάση	λεωφορείου	στη	Λ.	Ηρακλείου,	
τραυματίζοντας	 τον	 έναν	 σοβαρά.	
Συνελήφθη	ο	δράστης.	Την	ίδια	μέρα	μέλη	
της	Χρυσής	Αυγής	έκοψαν	την	πορεία	σε	
μοτοσικλέτα	 που	 επέβαιναν	 αλλοδαποί	
στη	Λυκόβρυση	και	τους	την	αφαίρεσαν.	
Συνελήφθη	ο	ένας	δράστης.

23/9/2012
Επίθεση	 με	 μαχαίρι	 δέχτηκαν	
τρεις	 Πακιστανοί	 στην	 περιοχή	 της	
Μεταμόρφωσης.	 Οι	 δύο	 από	 τους	
τρεις	 Πακιστανούς	 νοσηλεύθηκαν	 στο	
νοσοκομείο	 ΚΑΤ,	 ο	 ένας	 σε	 σοβαρή	
κατάσταση.

05/10/2012	
Ι.Χ.Φ.	αυτοκίνητο	προσέγγισε	πλυντήριο-
λιπαντήριο	αυτοκινήτων,	εξήλθαν	περίπου	
δέκα	 (10)	 άτομα,	 οι	 οποίοι	 φορούσαν	
μαύρα	 ρούχα,	 εκ	 των	 οποίων	 οι	 δύο	 (2)	
μπλούζες	 που	 έφεραν	 τα	 διακριτικά	
ΧΡΥΣΗ	 ΑΥΓΗ,	 και	 επιτέθηκαν	 στους	
αλλοδαπούς	εργαζόμενους

	
2/11/2012
Νέο	πογκρόμ	κατά	μεταναστών	στήθηκε	
εκείνο	 το	 βράδυ	 Παρασκευής	 στον	
Άγιο	 Παντελεήμονα	 από	 χρυσαυγίτες.	

Σύμφωνα	 με	 την	 καταγγελία,	
λίγο	 μετά	 τις	 εννέα	 το	 βράδυ	
περίπου	 50	 με	 60	 άτομα,	 που	
φορούσαν	 κράνη,	 ξεχύθηκαν	
οπλισμένοι	με	αλυσίδες,	σίδερα	
κ.ά.	 (άλλες	 πληροφορίες	
έκαναν	 λόγο	 και	 για	 μαχαίρια)	
στη	 συμβολή	 των	 οδών	 Αγίου	
Μελετίου	 και	 Αχαρνών	 και	
χτυπούσαν	 όποιον	 μετανάστη	
έβρισκαν	μπροστά	τους.

31/12/12
Επίθεση	σε	34χρονο	Πακιστανό	
στα	 Καμίνια	 τραυματίζοντας	
τον	με	αιχμηρό	αντικείμενο	στο	
λαιμό.

17/1/2013
Άγρια	 δολοφονική	 επίθεση	 σε	
βάρος	 27χρονου	 Πακιστανού	
μετανάστη	 στα	 Πετράλωνα.	
Συγκεκριμένα,	 δύο	 άτομα,	
ηλικίας	 25	 και	 29	 ετών,	 που	
επέβαιναν	 σε	 μοτοσικλέτα	
επιτέθηκαν	 με	 μαχαίρι	 στον	
μετανάστη	 που	 πορευόταν	
με	 ποδήλατο.	 Οι	 δύο	 δράστες	
συνελήφθησαν	 αργότερα	 στο	
Σύνταγμα.	 Ο	 ένας	 από	 τους	
δύο	 είναι	 πυροσβέστης,	 ενώ	 ο	
25χρονος	ιδιωτικός	υπάλληλος.	
Κατά	 τη	 σύλληψή	 τους	 είχαν	
επάνω	τους	δύο	στιλέτα.

	28/1/2013
Δύο	 άγνωστοι	 επιτέθηκαν	
και	 μαχαίρωσαν	 μαθητή	 στο	
πρόσωπο	έξω	από	το	3ο	Λύκειο	
Παλαιού	 Φαλήρου.	 Ο	 μαθητής	
νοσηλεύθηκε	 σε	 νοσοκομείο.	
Σύμφωνα	 με	 πληροφορίες,	
ο	 εν	 λόγω	 μαθητής	 είχε	
αντιπαρατεθεί	τις	προηγούμενες	
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Γράμμα σε έναν νοικοκυραίο ψηφοφόρο της ΧΑημέρες	με	ακροδεξιούς	εντός	σχολείου.

17/1/2013
Πέντε	 (5)	 άτομα,	 τα	 οποία	 επέβαιναν	 σε	
τρεις	 μοτ/τες,	 	 και	 	 φορούσαν	 μαύρες	
μπλούζες	 με	 τα	 διακριτικά	 της	 ΧΑ	
χτύπησαν	με	ένα	ρόπαλο	στην	πλάτη	τον	
FAIZAN	ASHRAF	από	το	Πακιστάν,	και	εν	
συνεχεία		αφού		τον		έριξαν	στο	έδαφος	
άπαντες	 τον	 χτυπούσαν	 με	 γροθιές	 στο	
πρόσωπο	και	στον	σβέρκο	του,	και	ένας	
εξ	αυτών	συνέχισε	να	τον	χτυπάει	με	το	
ρόπαλο	 στον	 αριστερό	 του	 αγκώνα	 με	
αποτέλεσμα	να	του	προκαλέσει	εκδορές.

17/2/2013
Ένας	 εκπαιδευτικός,	 λυκειάρχης,	 έχει	
ταυτοποιηθεί	 ως	 ένα	 από	 τα	 μέλη	 του	
τάγματος	 εφόδου	 που	 λίγες	 μέρες	
νωρίτερα	 είχαν	 επιτεθεί	 απρόκλητα	
σε	 τρεις	 μετανάστες	 από	 το	 Πακιστάν.	
Πρόκειται	για	τον	Γ.Π.,	καθηγητή	Φυσικής	
Αγωγής	και	μέχρι	πρότινος	διευθυντή	του	
Εσπερινού	ΕΠΑΛ	Ιεράπετρας.	Ο	Γ.Π.	είναι	
γνωστό	 μέλος	 της	 Χρυσής	 Αυγής	 στην	
περιοχή.

	14/5/2013
Πόσα	 ράμματα	 χωράνε	 σε	 ένα	 παιδικό	
πρόσωπο;	 Η	 ιστορία	 ενός	 14χρονου	
Αφγανού,	 που	 είχε	 έρθει	 με	 τη	 μητέρα	
του	 στην	 Ελλάδα	 για	 μια	 καλύτερη	 ζωή,	
θέλησε	 να	 φύγει	 για	 την	 Ελβετία	 όπου	
ζει	ο	αδελφός	του,	αλλά	τον	πρόλαβε	ένα	
τάγμα	 εφόδου	 για	 να	 του	 χαρακώσει	 τη	
ζωή.

22/8/2013
Νέα	 ρατσιστική	 επίθεση	 εναντίον	
μεταναστών.	Αυτή	τη	φορά	τα	θύματα	ήταν	
δύο	 μετανάστες	 από	 το	 Μπανγκλαντές,	
που	 επέστρεφαν	 βράδυ	 από	 τη	 δουλειά	
τους	 με	 μηχανάκι,	 στην	 περιοχή	 της	
Καλλιθέας.	Στην	οδό	Μεταμόρφωσης	13,	
τους	 πλησίασαν	 απειλητικά	 δύο	 άτομα	
με	 καδρόνια,	 έριξαν	 το	 μηχανάκι	 στην	
άσφαλτο	και	τους	χτύπησαν	με	μανία.

16/8/2013
Ηράκλειο.	Δύο	έφηβοι,	18	με	20	χρόνων,	
τα	 νέα	 θύματα.	 Η	 αφορμή	 απλή:	 στην	
ερώτηση	 των	 ακροδεξιών	 «από	 πού	
είσαι;»,	απάντησαν:	«Από	το	Πακιστάν».

Πηγές:
http://left.gr/news/ta-simantikotera-fasistika-htypimata-ton-dyo-teleytaion-eton	

http://stokokkino.gr/article/2335/To-istoriko-ton-memonomenon-peristatikon	
http://www.scribd.com/doc/169514651/Peristatika-Me-XA

	 Ε,	 λοιπόν,	 σου	 έχω	 κι	 άλλα	 νέα	
φιλήσυχε	πολίτη.	Πλέον	έχουμε	και	νεκρό.	
Για	 την	 ακρίβεια	 άλλον	 έναν	 νεκρό,	 που	
προστίθεται	 στους	 δεκάδες	 μετανάστες	
που	έχουν	σκοτώσει	τα	τελευταία	χρόνια.	
Ένα	 34χρονο	 εργάτη	 και	 μουσικό	 στο	
Κερατσίνι.	Τόσο	καιρό	έκανες	τα	στραβά	
μάτια,	 έλεγες	 «μετανάστες	 είναι,	 τι	 με	
νοιάζει	 εμένα»,	 «καλά	 τους	 κάνει,	 να	
φύγουν,	 να	 ξεκουμπιστούν	 να	 πάνε	 στις	
χώρες	 τους»,	 μετά	 είδες	 το	 χαστούκι	
στην	 Κανέλλη	 και	 σκέφτηκες	 «καλά	
της	 έκανε,	 δεν	 άφηνε	 κανέναν	 άλλο	 να	
μιλήσει»,	ύστερα	ήρθαν	οι	προβοκάτσιες	
τους	 στις	 διάφορες	 εθνικές	 επετείους	
και	 στις	 μέρες	 μνήμης	 των	 θυμάτων	
της	 κατοχής,	 οι	 προπηλακισμοί	 έξω	 από	
θέατρα,	τα	πιστόλια	μέσα	στο	δημαρχείο	
της	Αθήνας	και	είπες	«κόμμα	είναι,	έχει	το	
δικαίωμα	να	λέει	ότι	θέλει,	εξάλλου	τι	με	
νοιάζει	εμένα»,	άκουσες	για	τα	επεισόδια	
με	 αντιεξουσιαστές	 και	 αντιφασίστες	
και	 βολεύτηκες	 με	 τη	 θεωρία	 των	 δύο	
άκρων	 που	 σου	 πλάσαραν	 τα	 μέσα	
και	 η	 κυβέρνηση	 (ακόμα	 αναρωτιέσαι	
ποιος	 τους	 στηρίζει;),	 έγινε	 η	 επίθεση	
στους	συνδικαλιστές	του	ΚΚΕ	και	αν	και	
ανησύχησες	λίγο,	είπες	όμως	ότι	εσύ	δεν	
είσαι	κομμουνιστής,	δεν	κινδυνεύεις…	
	 Τώρα	 έφθασε	 η	 ώρα	 που	
έχουμε	έναν	νεκρό.	Όχι	λόγω	χρώματος,	
καταγωγής	 κλπ	 (ξέρεις	 όλα	 αυτά	 για	 τα	
οποία	 δε	 σε	 ‘νοιαζε	 τόσο	 καιρό).	 Όχι,	 η	
δολοφονία	 αυτή	 έγινε	 γιατί	 σε	 αυτούς	
τους	 θρασύδειλους	 δολοφόνους	 δεν	
άρεσαν	 οι	 απόψεις	 και	 τα	 πιστεύω	 του	
-τόσο	 απλά.	 Το	 καταλαβαίνεις	 φιλήσυχε	
πολίτη;	Μπορείς	να	καταλάβεις	τι	σημαίνει	
να	αρχίσει	να	δολοφονείται	κόσμος	απλά	
γιατί	 πιστεύει	 διαφορετικά	 πράγματα	
από	 σένα;	 Καταλαβαίνεις	 που	 οδηγεί	

	 Έι,	ψιτ,	νοικοκυραίε.	Ναι,	σε	σένα	
μιλάω,	 φιλήσυχε	 πολίτη.	 Σε	 σένα	 που	
ζεις	αποχαυνωμένος	το	μικροαστικό	σου	
όνειρο.	Σε	σένα	που	τόσα	χρόνια	ψήφιζες	
ΠΑΣΟΚ	και	ΝΔ	και	ήλπιζες	πως	την	έχεις	
γλιτώσει.	Πως	θα	έχεις	τη	θεσούλα	σου,	
το	σπιτάκι	σου,	τα	αμάξια	σου,	τον	καναπέ	
σου...	 Σε	 σένα	 που	 τώρα	 που	 κατάλαβες	
πως	 ούτε	 εσύ	 θα	 τη	 γλιτώσεις,	 τώρα	
που	 σου	 κόβουν	 τον	 μισθό,	 τη	 σύνταξη,	
σε	 απειλούν	 με	 κατάσχεση	 του	 σπιτιού	
σου	 και	 έχουν	 τα	 παιδιά	 σου	 σε	 μόνιμη	
ανεργία,	εσύ	μένεις	ακόμα	εκεί,	χωμένος	
στον	αγαπημένο	σου	καναπέ,	απορημένος,	
εξοργισμένος	 και	 τρομοκρατημένος,	
ψάχνοντας	να	βρεις	κάποιον	να	παλέψει	
για	σένα...	
	 Σου	 έχω	 νέα	 φιλήσυχε	
πολίτη.	 Αυτοί	 που	 διάλεξες,	 αυτό	
το	 «αντισυστημικό»	 κόμμα,	 με	
τους	 ξυρισμένους,	 «μαινόμενους»	
φουσκωτούς	 και	 τις	 σβάστικες	 σε	
έχει	 γραμμένο…	 Πραγματικά	 νόμιζες	
πως	 θα	 τους	 βάλεις	 στη	 βουλή	 και	 θα	
μιλήσουνε	 για	 σένα;	 Πώς	 θα	 παλέψουν	
για	 τα	 δικαιώματα	 σου,	 για	 τη	 ζωή	 σου;	
Αλήθεια,	δεν	είχες	αναρωτηθεί	ποτέ	που	
βρίσκουν	 τόσα	 χρήματα	 για	 να	 ανοίγουν	
συνέχεια	 γραφεία	 και	 να	 στήνουν	
εκδηλώσεις;	 Δεν	 είχες	 προβληματιστεί	
ποτέ	 που	 τους	 παίζουν	 συνέχεια	 τα	
κανάλια	 -αυτά	 τα	 κανάλια	 που	 κι	 εσύ	 τα	
βρίζεις	 παρόλο	 που	 στήνεσαι	 μπροστά	
τους	 με	 τις	 ώρες;	 Δε	 σε	 τρόμαξε	 που	
τους	 βλέπεις	 να	 χαιρετούν	 ναζιστικά	 και	
να	δοξάζουν	τον	Χίτλερ	και	τη	σβάστικα;	
Κάποτε,	κάποιοι	άλλοι	που	έφεραν	τα	ίδια	
σύμβολα	 σκότωσαν	 τον	 παππού	 σου,	 τη	
μητέρα	σου	και	αιματοκύλισαν	ολόκληρο	
τον	πλανήτη.	Αλήθεια	πίστεψες	ότι	είναι	
απλά	μόδα	και	δε	σημαίνει	τίποτα	άλλο;
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όλο	αυτό;	Καταλαβαίνεις	ότι	δε	σταματά	
εδώ;	 Καταλαβαίνεις	 ότι	 για	 αυτούς	 δεν	
είσαι	παρά	ένα	νούμερο,	ένας	υπάκουος	
σκλάβος	 στα	 συμφέροντα	 αυτών	 που	
τους	 χρηματοδοτούνε;	 Καταλαβαίνεις	
ότι	την	επόμενη	φορά	που	το	παιδί	σου	
θα	 διεκδικήσει	 δουλειά	 και	 δικαιώματα	
θα	 κινδυνεύει	 να	 πάθει	 τα	 ίδια;	 	 Το	
καταλαβαίνεις	 ότι	 τη	 φορά	 που	 θα	 πεις	
δεν	 πάει	 άλλο	 και	 θα	 πάψεις	 να	 είσαι	
υπάκουος,	 θα	 είσαι	 κι	 εσύ	 (κι	 ας	 τους	
έχεις	ψηφίσει,	δεν	τους	νοιάζει,	κορόιδα	
υπάρχουν	 κι	 άλλα)	 ο	 επόμενος	 στόχος	
τους;
	 Η	 συμμορία	 αυτή	 (που	
εσύ	 ψήφισες)	 δεν	 είναι	 κάποιοι	
τσαμπουκαλεμένοι	 πατριώτες	 που	
νοιάζονται	για	το	καλό	της	χώρας	σου	και	
του	 απλού	 Έλληνα	 πολίτη	 σαν	 κι	 εσένα.	
Οι	 ίδιοι	 μπορεί	 να	 είναι	 βλάκες	 μπορεί	

και	 όχι	 -αυτοί	 που	 τους	 χρησιμοποιούν	
όμως	 είναι	 τελείως	 αδίστακτοι.	 Τους	
χρηματοδοτούν,	τους	προμοτάρουν	μέσα	
από	τα	κανάλια	και	τις	εφημερίδες	τους,	
τους	δίνουν	βάση	και	υπόσταση	μέσα	από	
την	 ατζέντα	 των	 δύο	 άκρων.	 Η	 ύπαρξη	
τους	εξυπηρετεί	έναν	και	μόνο	στόχο:	να	
συνεχίσεις	 να	 είσαι	 πειθήνιος	 σκλάβος	
στο	σύστημα	τους.	Σε	παραμυθιάζουν	με	
μεγαλεία	έθνους	και	φυλής,	σε	κρατούν	
στον	γλυκό	καναπέ	σου	λέγοντας	σου	ότι	
αυτοί	φροντίζουν	για	σένα,	σε	κάνουν	να	
νιώθεις	 περήφανος	 με	 τον	 τσαμπουκά	
τους,	 σε	 ποτίζουν	 μίσος	 για	 το	 κάθε	 τι	
διαφορετικό,	σε	τρομοκρατούν	τις	φορές	
που	καταλαβαίνεις	ότι		η	βία	τους	είναι	εν	
τέλει	ανεξέλεγκτη…
	 Λυπάμαι	φιλήσυχε	πολίτη	που	θα	
σε	στεναχωρήσω,	αλλά	το	αίμα	αυτού	του	
παιδιού,	των	αίμα	όλων	των	παιδιών	που	

σφαγιάστηκαν	από	αυτή	την	εγκληματική	νεοναζιστική	συμμορία	λερώνει	και	
τα	δικά	σου	χέρια.	Τα	παραμύθια	«δεν	ήξερα»	κλπ	τελείωσαν…	Δυστυχώς	είσαι	
κι	 εσύ	 ηθικός	 αυτουργός	 όχι	 μόνο	 με	 την	 ενοχή	 σου	 αλλά	 και	 με	 την	 ψήφο	
σου.	
	 Δεν	ελπίζω	ότι	μπορεί	να	σου	αλλάξω	άποψη.	Η	προπαγάνδα	από	την	
απέναντι	πλευρά	είναι	μαζική.	Εξάλλου	είναι	πολύ	πιο	εύκολο	να	συνεχίσεις	να	
κρύβεσαι	 στα	 μαξιλάρια	 του	 καναπέ	 σου,	 ελπίζοντας	 πως	 θα	 τη	 γλιτώσεις…	
Αλλιώς… 
 …Όχι	 δε	 θα	 σου	 δώσω	 εγώ	 τη	 λύση,	 ούτε	 τι,	 ούτε	 ποιον	 να	
υποστηρίξεις.	Σκέψου	μόνος	σου,	διάβασε,	βγες	στο	δρόμο,	μίλησε	
με	 γείτονες,	 συναδέλφους,	 συνανθρώπους	 (έλληνες	 και	
μη)… Δεν	 μας	 χωρίζει	 τίποτα	 -οι	 μόνοι	 μας	 εχθροί	
είναι	 ταξικοί,	 και	 όσο	 περισσότεροι	 είμαστε	
τόσο	 πιο	 αποτελεσματικά	 μπορούμε	
να	τους	αντιμετωπίσουμε	και	να	
νικήσουμε...		



στο δρόμο...22 23αντιφασιστική πρωτοβουλία σύρου...

ΚΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΣΥΡΟ
	 Σκοπός	 του	 κειμένου	 είναι	 να	
αναδείξει	 μια	 άλλη	 πλευρά	 της	 ζωής	 και	
κοινωνικής		κινητικότητας	στο	νησί,	άλλη	
από	αυτή	που	θέλουν	να	φαίνεται	και	να	
καταγράφεται	 οι	 επίσημοι	 φορείς	 και	
όσοι	 έχουν	 ‘αναλάβει’	 την	 ενημέρωση	
εδώ	πέρα.
	 Να	 πούμε	 εξ	 αρχής	 ότι	 το	 όλο	
έντυπο	λειτουργεί	και	ως	μια	προσπάθεια	
αντιπληροφόρησης	 οπότε	 και	 δεν	
εξαντλείται	 στην	 κριτική	 αλλά	 δίνει	
την	 δική	 του	 οπτική	 της	 κανονικότητας	
και	 των	 επιθυμιών	 μας	 .	 Κάποια	 από	
αυτά	 εκφράζονται	 και	 εμπράκτως	
παρεμβάλλοντας	 στον	 ιστό	 και	 τους	
ρυθμούς	 της	 πόλης-νησιού.	 Παρακάτω	
επιχειρούμε	να	τα	καταγράψουμε.
	 Τον	 Ιούνιο	 του	 12’	
πραγματοποιήθηκε	 το	 Αντιρατσιστικό-
Αντιφασιστικό	 τριήμερο	 στο	 πανεπι-
στήμιο	 από	 μερικές	 ομάδες	 που	
δραστηριοποιούνται	 στο	 νησί	 και	 στόχο	
είχε	 να	 θίξει	 την	 άνοδο	 του	 φασιστικού	
φαινομένου	 και	 να	 φέρει	 την	 Συριανή	
κοινωνία	 πιο	 κοντά	 στο	 πρόβλημα	 όπως	
και	 να	 συντονίσουν	 τις	 δράσεις	 	 τους	
όσοι	 έχουν	 αναγνωρίσει	 το	 πρόβλημα	
και	 επιλέγουν	 την	 αντιμετώπιση	 του.	

Σχετικά	με	το	πρώτο	σκέλος		του	στόχου	
το	τριήμερο	έπεσε	πάνω	στην	διεξαγωγή	
τουρνουά	 μπιτς-βόλευ	 στην	 πλατεία	
Μιαούλη	 ,	 με	 τις	 ευλογίες	 του	 Δήμου	
φυσικά,	έτσι		οι	αντιθέσεις	της	Συριανής	
κοινωνίας	 ήταν	 ακόμα	 πιο	 εμφανείς.	
Αναφορικά	 με	 τον	 δεύτερο	 σκέλος,	
μέσα	 από	 το	 τριήμερο	 αποφασίστηκε	 η	
δημιουργία	 του	 Αντιφασιστικού	 δικτύου	
Σύρου	 και	 πρώτη	 του	 δράση	 ήταν	 η	
ανάρτηση	 πανό	 και	 μοίρασμα	 κειμένων	
στον	 τελικό	 του	 μπιτς-βόλευ	 σχετικά	 με	
το	 κλείσιμο	 της	 ΕΡΤ.	 Αντιλαμβανόμενοι	
τον	 φασισμό	 σαν	 κάτι	 πολύ	 ευρύτερο	
από	 την	 συμμορία	 της	 χρυσής	 αυγής		
τοποθετηθήκαμε	πάνω	στο	κλείσιμο	της	
ΕΡΤ		ως	άλλη	μια	φασιστική	απόφαση	της	
κυβέρνησης	Σαμαρά.
	 Τον	 Ιούλιο	 που	 μας	 πέρασε	 η	
απεργία	 πείνας	 του	 αναρχικού	 Κώστα	
Σακκά	 (προφυλακιστέος	 για	 2.5	 χρόνια)	
είχε	 ξεπεράσει	 το	 ένα	 μήνα	 και	 το	
κύμα	 αλληλεγγύης	 σε	 όλη	 την	 Ελλάδα	
μεγάλωνε.	 Στη	 Σύρο	 πραγματοποιήθηκε	
παρέμβαση	 στην	 πλατεία	 Μιαούλη	 ,	
όπου	 μοιράστηκαν	 κείμενα	 και	 τρικάκια	
αναρτήθηκε	 πανό	 στην	 είσοδο	 του	
δημαρχείου	 και	 είχε	 προηγηθεί	 μαζική	

αφισοκόλληση	ευαισθητοποίησης.
	 Η	κρατική	τρομοκρατία	επιτέθηκε	
στη	 συνέχεια	 και	 εν	 μέσω	 καλοκαιριού	
σε	 καταλήψεις	 (Πάτρα,	 Ηγουμενίτσα,	
Γιάννενα,	 Θεσσαλονίκη,	 Μεσολόγγι,	
Αθήνα)	 με	 εκκενώσεις	 και	 επιθέσεις.	
Στο	 νησί	 μας	 έγιναν	 μοιράσματα	 και	
μικροφωνικές	αλληλεγγύης.
	 Η	 δολοφονία	 του	 Παύλου	
Φύσσα	 από	 τον	 χρυσαυγίτη	 Ρουπακιά	
στο	 Κερατσίνι	 στις	 18/9	 είχε	 και	
στη	 Σύρο	 αντίκτυπο	 δοκιμάζοντας	 τα	
αντανακλαστικά	 και	 της	 εδώ	 κοινωνίας.	
Έγιναν	 βαψίματα	 στους	 τοίχους	
αντιφασιστικού	 χαρακτήρα	 την	 επόμενη	
της	 δολοφονίας	 που	 ακολουθήθηκαν	
από	 προσαγωγές	 και	 συγκέντρωση	
αλληλεγγύης	 στο	 αστυνομικό	 τμήμα.	
Το	 Αντιφασιστικό	 Δίκτυο	 Σύρου	
πραγματοποίησε	 μοιράσματα	 κειμένων	
στα	 σχολεία	 και	 μικροφωνική	

προπαγάνδισης	 της	 Αντιφασιστικής	
πορείας	που	έγινε	στις	24/9.
	 Η	πορεία	είχε	μεγάλη	συμμετοχή	
κόσμου	από	πολλά	κομμάτια	της	τοπικής	
κοινωνίας	 και	 έδειξε	 την	 δυναμική	 του	
νησιού	ενάντια	στον	εκφασισμό	και	των	
κανιβαλισμό.	
	 Επόμενη	και	πιο	πρόσφατη	δράση	
που	έλαβε	χώρα	στη	Σύρο	ήταν	η	απάντηση	
που	δόθηκε	στους	επίδοξους	καπηλευτές	
του	 βιασμού	 της	 16χρονης	 Μυρτούς	
Παπαδομιχελάκη.	Όταν	γινόταν	η	δίκη	του	
κατηγορούμενου	 για	 την	 υπόθεση	 είχε	
ανακοινωθεί	συγκέντρωση	‘ευαισθησίας’	
σε	 μια	 προσπάθεια	 αναδίπλωσης	 των	
εδώ	 χρυσαυγιτών	 και	 στοιχείων	 που	
λειτουργούν	 με	 γνώμονα	 το	 μίσος.	 Η	 εν	
λόγω	 συγκέντρωση	 απέτυχε	 χάρις	 στην	
μαζική	παρουσία	κόσμου	,την	ημέρα	της	
δίκης,	που	δεν	δέχεται	τον	τραμπούκο	να	
φοράει	το	προσωπείο	του	ανθρωπισμού.




