
Εν μέσω παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, οι ανισότητες αυξάνονται και η εκμετάλλευση των φτωχών από τους πλούσιους 
εντείνεται. Στην προσπάθεια του καπιταλιστικού συστήματος να διατηρήσει την σταθερότητα του, η αστική δημοκρατία  αποσπά 
την συναίνεση της πλειοψηφίας με διάφορους τρόπους ( εκλογές, δημοψηφίσματα, Μ.Μ.Ε. ) και όταν αυτοί αποτυγχάνουν, 
καταφεύγει στον φασισμό. Ο φασισμός ορατός ή αόρατος εγγυάται τάξη, ασφάλεια και συνέχιση του συστήματος. Δημοκρατία 
και φασισμός πάνε χέρι χέρι. Στην Ευρώπη, ακροδεξιοί σχηματισμοί διεκδικούν την εκλογική νίκη, σχηματίζουν κυβερνήσεις 
συνεργασίας και διαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα. Στην Τουρκία, μέσω δημοψηφίσματος, ένας δικτάτορας νομιμοποιείται. 
Στην Αμερική ο ρατσιστής Τραμπ έδωσε σαφές μήνυμα κυριαρχίας απέναντι σε κάθε εκμεταλλευόμενο και κάθε καταπιεζόμενη 
ομάδα που διεκδικεί και αγωνίζεται.

Οι διακρατικοί ανταγωνισμοί, το θρησκευτικό μείγμα της περιοχής και φυσικά οι συνεχείς επεμβάσεις των ισχυρών κρατών 
στην Ανατολή, για οικονομικά – γεωπολιτικά συμφέροντα, έχουν βάλει τις ρίζες για τις έκρυθμες καταστάσεις στην περιοχή. Οι 
ανακατατάξεις που δημιουργήθηκαν από τις εξεγέρσεις του 2011 ( αραβική άνοιξη ) και μετά , έδωσαν ξανά την ευκαιρία στην 
Δύση να επέμβει. Με πάτημα τον θρησκευτικό φανατισμό , που είχε ως κύριο εκφραστή του, τον ISIS, τα δυτικά κράτη βρήκαν 
την ευκαιρία, καλλιεργώντας την Ισλαμοφοβία, να αναδείξουν έναν νέο εχθρό της κοινωνίας και να αποπροσανατολίσουν 
ακόμα περισσότερο την κοινή γνώμη. Παράλληλα με πρόσχημα την τρομοκρατία, αποσπούν την συναίνεση για την συνέχιση 
των πολεμικών επιχειρήσεων ενώ η περιστολή των ελευθεριών στο εσωτερικό τους συνεχίζεται. Αόρατοι εχθροί εφευρίσκονται, 
ιδεολογήματα βρίσκουν έδαφος. «Κάθε μουσουλμάνος είναι εν δυνάμει τρομοκράτης, οι μετανάστες είναι ο εχθρός της δύσης».  
Φράχτες υψώνονται, στρατόπεδα ανοίγουν. Ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός είναι εδώ.

Στην Ελλάδα οι φασίστες δεν διαφέρουν από τους ξένους ομοϊδεάτες τους. Αναδύθηκαν εν μέσω κρίσης. Εχθρεύονται την 
ελευθερία και κάθετι διαφορετικό. Ονειρεύονται μεγάλη Ελλάδα, περιορισμό των ελευθεριών, την βρίσκουν με καθαρές φυλές 
και η ισλαμοποίηση είναι λέξη κλειδί στην ρητορική τους. Η Χ.Α. πλέον έχει εδραιωθεί στη βουλή και οι εμετικές τους θέσεις 
βρίσκονται στην καθημερινή πολιτική ατζέντα. Μετά τη δολοφονία του Π.Φύσσα, τα μέλη της, ως γνήσιοι “αντισυστημικοί” 
εθνικιστές αποκηρύξαν την οργάνωση στα δικαστήρια, ενώ τα υψηλόβαθμα στελέχη χρήζουν ευνοϊκής μεταχείρισης της 

Αντιφασιστικό κείμενο για όσους/ες κυκλοφορούν σ’ αυτές τις γειτονιές.
Ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς...



«δικαιοσύνης». Η θέση τους είναι στο πλάι των αφεντικών κάνοντας την βρώμικη δουλειά (πχ τρομοκράτηση και έλεγχος των 
εργατών μεταναστών, των συνδικαλιστών και όποιον η αστική δημοκρατία βρίσκει επικίνδυνο για την σταθερότητα της) αλλά όταν 
πάνε να αυτονομηθούν τους συμμαζεύουν. Παρόλαυτα, το αντιφασιστικό κίνημα έδωσε και δίνει αγώνες τσακίζοντας τους στον 
δρόμο και αποδομώντας την γελοία προπαγάνδα τους στον δημόσιο λόγο.

Η Χρυσή Αυγή δεν ήρθε από τον ουρανό αλλά πάτησε πάνω σε εθνικιστικές και ρατσιστικές αντιλήψεις που προϋπήρχαν διάχυτες 
στην ελληνική κοινωνία. Η φαινομενική ευημερία απέτρεπε την οργανωμένη εκδήλωση τους, αλλά συντηρούσε θύλακες 
στα μεγάλα κόμματα ή σε μικρές παρακρατικές οργανώσεις. Βέβαια σε στιγμές “εθνικής ανάτασης” (Euro2004) ή ανάγκης 
διατήρησης μιας υπάρχουσας πραγματικότητας ( φραουλοχώραφα Μανωλάδας ) ο φασισμός ερχόταν στο προσκήνιο με τη 
μορφή λιντσαρίσματος και πογκρόμ μέσα σε ένα κλίμα σιωπής/αποδοχής. Η σημερινή διαρκής επίθεση κράτους και κεφαλαίου 
μέσω των μνημονίων συνοδεύεται από στρατιωτική διαχείριση των προσφύγων/μεταναστών ( επιχείρηση Ξένιος Δίας, 2012 ) 
και ατζέντες με ακροδεξιά χαρακτηριστικά από όλα τα κόμματα. Είναι μια εποχή που η ρατσιστική/εθνικιστική προπαγάνδα έχει 
βρει ρίζωμα σε ευρύτερα κομμάτια της κοινωνίας. Αρκεί να δούμε τους διάφορους «αγανακτισμένους γονείς» ( όχι απαραίτητα 
χρυσαυγίτες ) να απαγορεύουν σε προσφυγόπουλα να μπουν στα σχολεία ( Ωραιόκαστρο – Πέραμα ), τους κατοίκους της Χίου 
να κάνουν πορείες ενάντια στους πρόσφυγες και άλλους να μαζεύονται στα γραφεία του Σώρρα και να ακούνε συνωμοσιολογίες 
ψεκασμένες με εθνικιστική σκόνη. Παράλληλα νέα μέτρα περνάνε, η υποβάθμιση των ζωών μας συνεχίζεται και δεν ανοίγει 
μύτη.

Βέβαια, σε αυτό το κλίμα συναίνεσης και ήττας υπάρχουν κάποιοι/ες που στέκονται αλληλέγυοι/ες και συνεχίζουν να δίνουν 
απαντήσεις μαζί με μετανάστες/στριες.

Για όλους αυτούς τους λόγους δεν μασάμε το παραμύθι και είμαστε σε ετοιμότητα να δώσουμε αντιφασιστικές απαντήσεις. Σε 
ρατσιστές στο λεωφορείο, Ελληναράδες συμμαθητές και καθηγητές του «δεν χωράμε όλοι». Ο φασισμός τσακίζεται συλλογικά 
και ατομικά στον δρόμο, στις πλατείες, στα σχολεία, στις ιδέες, στις κοινωνικές μας σχέσεις. Εχθρός του φασισμού είναι οι 
ιδέες της ελευθερίας και της ισότητας, η συλλογικοποίηση μας ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση, ανεξαρτήτως 
εθνικότητας, φύλου, σεξουαλικών επιλογών και σωματικής διάπλασης. Ο πόλεμος ενάντια στον φασισμό είναι συνολικός 
ενάντια σε ότι τον θρέφει και τον συντηρεί.

ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, 
ΝΤΟΠΙΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΣΑΚΙΖΟΥΜΕ NΑΖΙ.

είναι ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΦΑΣΙΣΤΕΣ.

Προβολή Ντοκιμαντέρ “Golden Dawn: A personal affair” 
στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Υπόστεγο (25ης Μαρτίου 38, Αργυρούπολη) 

την Κυριακή 14/05 στις 19:30, θα ακολουθήσει κουβέντα.


