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Στην εποχή της κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος, της
όξυνσης του ταξικού ανταγωνισμού και της καταστολής,
επιστρατεύονται από το κυρίαρχο κοινωνικοπολιτικό σύστημα
εκείνα τα εργαλεία τα οποία αφυπνίζουν τα συντηρητικά
αντανακλαστικά της κοινωνίας. Ο ολοκληρωτισμός, οι φασιστικές
μεθοδεύσεις και πρακτικές ως πολιτική επιλογή της εξουσίας,
πάντα συνόδευαν την υποτίμηση της εργατικής δύναμης
και χρησιμοποιούνταν για τον έλεγχο και την καταστολή του
κοινωνικού αναβρασμού, κάτι το οποίο είναι παραπάνω από
εμφανές στη παρούσα χρονική συγκυρία. Όσο η κοινωνική
συνθήκη δυσχεραίνει, τόσο η δυσαρέσκεια θα αυξάνεται.
Ο φασισμός και ο οποιοσδήποτε διαχωρισμός μεταξύ των
εκμεταλλευόμενων, αποτελεί εγγύηση ότι αυτή η δυσαρέσκεια δεν θα στραφεί
αποτελεσματικά ενάντια σε Κράτος και Κεφάλαιο.
Έτσι λοιπόν, επανέρχεται στο προσκήνιο και στον κυρίαρχο δημόσιο λόγο πολιτικών
σχηματισμών και κομμάτων, δημοσιογράφων και αφεντικών, η πιο ωμή και άμεση
εφαρμογή του φασιστικού δόγματος και η νομιμοποίηση αυτού ως απάντηση
στην κρίση. Το δόγμα αυτό πλασάρεται ως μονόδρομος για τη λύση αυτών που
παρουσιάζονται από τους κατέχοντες την πολιτική και οικονομική εξουσία ως
προβλήματα, σε ανθρώπους που μέχρι προχθές ζούσανε το μικροαστικό όνειρο και
ξαφνικά χάσανε τη γη κάτω από τα πόδια τους. Αναμενόμενο ήταν, λοιπόν, ότι από την
διαδικασία της ανάθεσης της διαχείρισης των ζωών μας (εκλογές), δεν θα μπορούσαν
να απουσιάζουν οι παραδοσιακοί θιασώτες του φασισμού, οι νεοναζί της Χρυσής
Αυγής. Αποφάσισαν λοιπόν, να ράψουν ένα κοινοβουλευτικό νυφικό σε δημοκρατικά
χρώματα και να μπουν στο σπίτι του καλού τους κράτους.
Η Χρυσή Αυγή είναι μία νεοναζιστική συμμορία που το τελευταίο διάστημα
αυτοπροσδιορίζεται
ως
λαϊκό-εθνικιστικό-αντιμνημονιακό
πολιτικό
κόμμα.
Χρησιμοποιώντας αστείρευτο λαϊκισμό, εθνικιστικά παραληρήματα, αλυτρωτισμούς,
μπουρδολογίες περί ελληνικής φυλετικής καθαρότητας και ιστορικής συνέχειας στα
«βάθη των αιώνων», πασπαλισμένα με μπόλικη δόση υποτιθέμενης αντιμνημονιακής
ρητορείας, προσπαθεί να ασκήσει την εμετική της προπαγάνδα αβανταρισμένη
από τους επαγγελματίες δημοσκόπους και ελάχιστα αστικά ΜΜΕ. Στις θέσεις
της περιλαμβάνονται το μακροχρόνιο αίτημα για απέλαση των μεταναστών, η
πλήρης στρατιωτικοποίηση της χώρας, η περαιτέρω ενίσχυση της αστυνομίας και
η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών (παρά τα τεράστια ποσά που δίνονται ήδη
για την καταστολή). Η δράση της; μακροχρόνια και έχει συνήθως ως στόχο τα πιο
υποτιμημένα τμήματα της κοινωνίας (κυρίως μετανάστες). Το «πλούσιο» βιογραφικό
της οργάνωσης και των μελών της μιλάει από μόνο του.

Πολυποίκιλη δράση
Η εν λόγω οργάνωση είναι υπεύθυνη για μία σωρεία ρατσιστικών (και όχι μόνο)
επιθέσεων σε μετανάστες1, αγωνιστές από την αριστερά, αναρχικούς, φοιτητές,
στέκια και καταλήψεις, εργαζομένους που αγωνίζονται. Γεγονότα-παραδείγματα
που καταδεικνύουν τη δράση των φασιστών (τα
περισσότερα από χρυσαυγίτες) αποτελούν το
χάραγμα της σβάστικας το 1992 στο μέτωπο
μαθήτριας και πριν από δύο χρόνια στα Χανιά στο
χέρι καθηγήτριας, η συμμετοχή και η προτροπή
σε πογκρόμ κατά μεταναστών στις 4-9-2004 και
στις 12-5-2011, επιθέσεις σε συναγωγές, τζαμιά
και νεκροταφεία, οι επιθέσεις με καταστροφές και
φασιστικά συνθήματα και σύμβολα σε περίπτερα
αριστερών οργανώσεων (πχ στις 25-4-2012 στο
εκλογικό περίπτερο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στα Χανιά,
επίθεση στις 27-4-2012 με σιδερολοστούς σε μέλη
του κκε μ-λ Μ-Λ κκε, στις Σέρρες, επιθέσεις 4/2012
στα εκλογικά περίπτερα του ΣΥΡΙΖΑ στο Χαλάνδρι
και στο Περιστέρι). Η επίθεση με χειροβομβίδα στο
Στέκι Μεταναστών στα Εξάρχεια στις 24-2-2009 κατά
Ο Μιχαλολιάκος, και πίσω του μέλη της Χρυσής Αυγής χαιρετούν τη διάρκεια εκδήλωσης του Συνδέσμου Αντιρρησιών
Ναζιστικά
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Συνείδησης και η εμπρηστική επίθεση στην κατάληψη Παπουτσάδικο στο
Χαϊδάρι στις 3-4-2011, την ώρα που διεξάγονταν συνέλευση στον προαύλιο
χώρο. Σε τοίχο στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα, η Χρυσή Αυγή υπογράφει
πρόσφατα το εξής σύνθημα: «Νέο ολοκαύτωμα να ξεβρωμίσει ο τόπος». Στην
πόλη των Ιωαννίνων, παραδείγματα επιθέσεων αποτελούν η επίθεση στα
γραφεία του ΝΑΡ το 2004, η επίθεση με μολότοφ στον Αυτοδιαχειριζόμενο
Κοινωνικό Χώρο τον Μάιο του 2007 και οι επανειλημμένοι βανδαλισμοί του
εβραϊκού νεκροταφείου το 2009.

Κάτω από το δημοκρατικό νυφικό
η Χρυσή Αυγή είναι ξεκάθαρα μία νεοναζιστική οργάνωση.
Τα μέλη της δε διστάζουν να χαιρετάνε φασιστικά στις δημόσιες εμφανίσεις τους
(πχ ο αρχηγός της Χ.Α. Μιχαλολιάκος στο δημοτικό συμβούλιο Αθήνας στις 171-2011, απλό μέλος της Χ.Α. στο δημοτικό συμβούλιο Λαμίας στις 11-4-2012,
ο εκπρόσωπος τύπου της Χ.Α. Ηλίας Κασιδιάρης σε διαφήμιση για φασιστικά
ρούχα). Έχουν παρεβρεθεί σε συγκεντρώσεις εξύμνησης του ναζιστικού
καθεστώτος της Γερμανίας (πχ τον Μάιο του 2005 παραβρέθηκαν στο Βερολίνο
μαζί με τα στελέχη του γερμανικού ναζιστικού κόμματος NPD για την επέτειο
της ήττας του Χίτλερ τον Μάιο του 1945 και την ίδια περίοδο ο Μιχαλολιάκος
ήταν ένας από τους ομιλητές στο Μιλάνο σε εκδήλωση του ιταλικού φασιστικού
κόμματος Forza Nuova, τα μέλη του οποίου αυτοχαρακτηρίζονται φασίστες)
ενώ γνωστές είναι οι σχέσεις της με τη μαφία, την ασφάλεια και την αστυνομία.
Φυσικά δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αποτελεί μία αντισημιτική οργάνωση, που
αρνείται το Ολοκαύτωμα και έχει επιτεθεί επανειλημμένως σε συναγωγές και
Εβραϊκά νεκροταφεία ανά την Ελλάδα (Νίκαια 2000, Γιάννενα 2009, Χανιά,
Θεσσαλονίκη).

Ποια είναι η θέση της Χρυσής Αυγής για τη γυναίκα;
Σύμφωνα με τα πρότυπα της Χρυσής Αυγής, η θέση της γυναίκας είναι να
βρίσκεται «κλεισμένη στο σπίτι και να φροντίζει για την ανατροφή των
πολεμιστών που θα υπερασπιστούν την καθαρότητα του έθνους», μιας και στην
«Ιδεολογική Βιβλιοθήκη Μετώπου Γυναικών»2 γράφει : «Εμείς οι Ελληνίδες, μέλη
του Λαϊκού Συνδέσμου, έχοντας βαθύτατη συναίσθηση της καταστροφής που επιφέρει
το φεμινιστικό πνεύμα της εποχής μας, είμαστε ενάντια σε κάθε λογής διακηρύξεις
για την ισότητα των δύο φύλων» συνεχίζοντας «Η υποτιθέμενη απελευθέρωση της
γυναίκας την αποπροσανατόλισε και από την πραγματική ουσία του ύψιστου ρόλου της,
την Μητρότητα. Δηλαδή την υποχρέωση και την ύπατη τιμή, να φέρει στον κόσμο και
ν’ αναθρέψει τα νέα βλαστάρια στον κορμό της Φυλής, ώστε να γεφυρώσει μέσω του
παρόντος, το παρελθόν και το μέλλον. Πιστεύουμε ότι η Μητρότητα είναι ένα ιερότατο
καθήκον». Η Χρυσή Αυγή δε θεωρεί ότι η μητρότητα είναι μία επιλογή της
γυναίκας, αλλά «υποχρέωση κι ύπατη τιμή», ενώ σ’ άλλο κείμενό της γράφει: «Το
πρώτιστο Καθήκον που πράττει κάποιος για το Έθνος του είναι αυτό που έχει ορίσει η
Φύση και για τα δύο φύλα, δηλαδή η τεκνοποιία και την σωστή διαπαιδαγώγηση των
τέκνων αυτών». Στις πλάτες της γυναίκας η Χρυσή Αυγή θέλει να φορτώσει όλον
τον σκοταδισμό της – η γυναίκα πρέπει να είναι πιστή και υποταγμένη στην
εξουσία του αφέντη άντρα.

Εξώφυλλα από παλιά τεύχη
του περιοδικού Χρυσή Αυγή.

Πρωτοπαλίκαρα στη διεξαγωγή πογκρόμ
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δολοφονικής δράσης των νεοναζί ήταν το
πογκρόμ που εξαπέλυσαν πέρσι το Μάιο (με την κάλυψη και την προστασία
των μπάτσων και την ευλογία φιλήσυχων ρατσιστών) εναντίον των μεταναστών
στην Αθήνα. Ο απολογισμός ήταν ένας νεκρός μετανάστης (12-5-2011), πάνω
από 20 τραυματίες (κάποιοι εκ των οποίων μαχαιρωμένοι), καταστροφές σε
καταστήματα μεταναστών και απόπειρες επιθέσεων σε καταλήψεις (στη Βίλλα
Αμαλίας και στην Σκαραμαγκά). 3
1) Bίντεο με ρατσιστικές επιθέσεις: http://www.youtube.com/watch?v=PkCth1NTwCM
2) Tο Μέτωπο Γυναικών είνα ο γυναικείος τομέας της Χρυσής Αυγής: ideology-studies.blogspot.com/2010/07/blog-post_17.html
3) Bίντεο από ρατσιστικές επιθέσεις την περίοδο που διεξάγονταν το πογκρόμ: http://www.youtube.com/watch?v=PkCth1NTwCM
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Συμμετοχή στη σφαγή της Σρεμπρένιτσα
Το 1994 μέλη της οργάνωσης πολεμούν ως εθελοντές στο πλευρό των Σέρβων της
Βοσνίας, ενώ ορισμένοι από αυτούς έλαβαν μέρος στη μαζική σφαγή 8.000 αμάχων
Βοσνίων στη Σρεμπρένιτσα τον Ιούλιο του 1995 από τον σερβικό στρατό (ένα γεγονός
που έχει χαρακτηριστεί από το δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως γενοκτονία
και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας).

Αριστερά:
Έλληνες εθελοντές
στη Βοσνία χαιρετούν
ναζιστικά
Δεξιά:
Έλληνες εθελοντές
φωτογραφίζονται με τον
ηγέτη των Σέρβων της
Βοσνίας Ρ. Κάρατζιτς
Κάτω:
Ο αρχηγός της Χρυσής
Αυγής Ν. Μιχαλολιάκος
χαιρετά ναζιστικά σε
δημοτικό συμβούλιο
το Γενάρη του 2011
συνοδευόμενος απο
μπράβους.

Ποιος είναι ο αρχηγός της Χρυσής
Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος;
Ο Νίκος Μιχαλολιάκος από την ηλικία των 16
ετών εντάχθηκε στο εθνικιστικό κόμμα της 4ης
Αυγούστου. Πρόκειται για το κόμμα που είχε ιδρύσει από το 1969 ο θεωρητικός του
ελληνικού νεοφασισμού Κώστας Πλεύρης, στο οποίο δραστηριοποιείται και κατά
τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων. Ο ίδιος έχει κατηγορηθεί ότι στα εφηβικά
του χρόνια ήταν πληροφοριοδότης της Ασφάλειας και στην πορεία πράκτορας της
ΚΥΠ. Το 1976 συλλαμβάνεται για επίθεση κατά δημοσιογράφων που κάλυπταν την
κηδεία του δολοφονημένου από τη 17 Νοέμβρη βασανιστή της χούντας Ευάγγελου
Μάλλιου. Τον Ιούλιο του 1978 συνελήφθη και καταδικάστηκε σε κάθειρξη ενός έτους
ως μέλος ακροδεξιάς εξτρεμιστικής οργάνωσης για κατοχή όπλων και εκρηκτικών. Το
1984 ο Μιχαλολιάκος εντάχθηκε στην ΕΠΕΝ και, σύμφωνα με τις φήμες της εποχής,
ανέλαβε την ηγεσία νεολαίας, μετά από προσωπική εντολή του φυλακισμένου
αρχιπραξικοπηματία Γεώργιου Παπαδόπουλου. Τον Ιανουάριο του 1985 φεύγει από
την Εθνική Πολιτική Ενωση και ιδρύει το Εθνικό Λαϊκό Κίνημα - Χρυσή Αυγή, το οποίο
από το 1993 δραστηριοποιείται ενεργά.
Απόσπασμα από κείμενο του Μιχαλολιάκου
αναφερόμενος στο ίνδαλμά του Αδόλφο Χίτλερ: «…
Στις 30 Απριλίου 1945 μια λαμπερή σελίδα της σύγχρονης
Ιστορίας κλείνει. Ο Μεγάλος Ανδρας του 20ού αιώνα,
ο εμψυχωτής και απόστολος της Επαναστάσεως του
Αγκυλωτού Σταυρού είναι νεκρός. Χίλια εννιακόσια
σαράντα πέντε, όλοι αυτοί που πίστεψαν στα μεγάλα
ιδανικά της Εθνικοσοσιαλιστικής Επαναστάσεως νιώθουν
παγωμένοι, δείχνουν διστακτικοί απέναντι στο μέλλον,
σε ένα μέλλον χωρίς την παρουσία και την καθοδήγηση
Εκείνου…» (περιοδικό «Χρυσή Αυγή», 1987).

4

Ποια είναι η σχέση της Χρυσής Αυγής με την αστυνομία;
Τόσα χρόνια Χρυσή Αυγή και αστυνομία βρίσκονται ο ένας δίπλα στον
άλλο όπου χρειαζόταν. Με δολοφονικές επιθέσεις εναντίων αγωνιστών και
μεταναστών το παρακράτος των εθνικιστών καλύπτει τα «κενά εξουσίας»
του επίσημου κράτους, κάνει τη βρώμικη δουλειά και απολαμβάνει τα οφέλη
από την συνεργασία και την ασυλία των κατασταλτικών δυνάμεων.
Δίπλα:
9 Ιουλίου 2009:
Ο τότε υπουργός
δημόσιας τάξης
Μαρκογιαννάκης,
εμφανίζεται στον Άγιο
Παντελεήμονα όπου
δέχεται τα παράπονα
των φασιστών για
την ύπαρξη των
μεταναστών αλλά
και της κατάληψης
“Βίλλα Αμαλίας” στην
περιοχή. Λίγο μετά
την αποχώρηση του,
φασίστες επιτίθενται
με την κάλυψη της
αστυνομίας στην
“Βίλλα Αμαλίας”
με μολότωφ. Το
φαινομενικό κενό
εξουσίας καλύπτεται
από την συνεργασία
των φασιστών.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2008 η Χρυσή Αυγή είχε προγραμματίσει βραδινή
συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την επέτειο
των Ιμίων. Στον αντίποδα είχε καλεστεί αντιφασιστική πορεία. Ακολούθησαν
συμπλοκές μεταξύ των δύο πορειών, με τους φασίστες να εφορμούν μέσα
από και μαζί με τα ΜΑΤ εναντίον των αντιφασιστών. Ορισμένοι από τους
φασίστες απαθανατίστηκαν με μαχαίρια ανάμεσα στους μπάτσους ενώ ο
απολογισμός ήταν δύο σοβαρά τραυματίες. Απόσπασμα από τον Ιό της
Κυριακής τη εφημερίδας Ελευθεροτυπίας, του άρθρου «Οι μελανοχίτωνες
της ΕΛΑΣ»4 : «Οι σκηνές που μεταδόθηκαν από τηλεοράσεως ήταν κάτι παραπάνω
από εύγλωττες: μέλη της ναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», με καδρόνια στα
χέρια, καταδιώκουν μαζί με τα ΜΑΤ αντιφασίστες διαδηλωτές στο κέντρο της
Αθήνας. Κάποια στιγμή, οι νεοναζί εγκαταλείπουν ένα από τα θύματά τους χτυπημένο
στο οδόστρωμα και σπεύδουν να καλυφθούν πίσω από τις ασπίδες των ανδρών της
ΕΛ.ΑΣ.».

Τη σχέση της Χρυσής
Αυγής με την αστυνομία έχει
περιγράψει αναλυτικά στο
βιβλίο του ένα πρώην ηγετικό
της στέλεχος: «Μας έστελναν
μεμονωμένα, λες και ήμασταν
παρακρατικοί ‘αγανακτισμένοι
πολίτες’, να ενισχύσουμε την
προσπάθεια της αστυνομίας»
(Χάρης Κουσουμβρής,
«Γκρεμίζοντας τον μύθο
της Χρυσής Αυγής», εκδ.
«Ερεβος», Πειραιάς 2004).
------------------------------Το βίντεο που κυκλοφορεί
στο διαδίκτυο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.youtube.com/
watch?v=r71x9ztJCMw,
αποτελεί απόσπασμα από
τις συμπλοκές στις 2-2-2008
και αποτυπώνει πλήρως
την πραγματική σχέση
μεταξύ των νεοναζί και των
μπάτσων.
---------------------------Στις παρακάτω έρευνες
του Ιού της Κυριακής, «ο
Περίανδρος που έγινε
Αντωνάκης» http://www.
iospress.gr/ios2006/
ios20061008.htm, «Η
ιδεολογία της χρυσής αυγής
στην αστυνομία» http://
www.iospress.gr/ios2008/
ios20080323.htm, βλέπουμε
πιο αναλυτικές πληροφορίες
όσον αφορά τις στενές
επαφές μεταξύ των δύο
συμμοριών, και την ύπαρξη
πυρήνων χρυσαυγιτών στην
αστυνομία.)

Πλήθος παραδειγμάτων αποδεικνύουν ότι οι σχέσεις Χρυσής Αυγής και
αστυνομίας δεν είναι ευκαιριακές αλλά μόνιμες, εργαλειακές και σε θεσμικό
επίπεδο.

Ειναι όντως οι μετανάστες δημόσιος
κίνδυνος;
Το αγαπημένο θέμα της Χρυσής Αυγής είναι η αυξανόμενη «εγκληματικότητα», για την οποία καταδεικνύουν
ως υπαίτιους τους μετανάστες. Συχνά πυκνά μέλη της,
εμφανίζονται στα τηλεοπτικά πάνελ «καταγγέλλοντας»
την «υποβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας»
και εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για «τον
κόσμο που φοβάται να κυκλοφορήσει ελεύθερα στο
δρόμο». Άλλοτε πάλι παρουσιάζονται ως περιοδεύοντα
μέλη επιτροπών κατοίκων από γειτονιά σε γειτονιά.
Για αυτά τα δεινά, κατ’αυτούς, υπεύθυνοι είναι οι
Κράνος ΜΑΤατζή με το σήμα των S.S.

4) http://www.iospress.gr/ios2008/ios20080210.htm
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Δεξιά: Επίθεση της Χρυσής Αυγής μαζί με την αστυνομία 9/5/2009 λίγο πριν τις
εκλογές στο παλαιό εφετείο Αθηνών οπου διεμέναν μετανάστες.
Αριστερά & Κάτω: Παραστατικό αμοιβής του Μιχαλολιάκου και του Κ.Πλέυρη
(ιδεολογικού πατέρα του Καρατζαφέρη) απο την Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών

μετανάστες. Οι οποίοι είναι «βρωμιάρηδες», «κλέβουν», «βιάζουν», «δολοφονούν», έχουν
το «θράσος» να θέλουν να προσεύχονται και να κυκλοφορούν με μαντίλα, και χαλάνε την
αισθητική της κατά τα άλλα «πανέμορφης» και «πεντακάθαρης» μητρόπολης (το ίδιο ισχύει και
για τα υπόλοιπα αστικά κέντρα).
Ένας νοήμων άνθρωπος είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι όσο η ποιότητα ζωής ολοένα και
μεγαλύτερων τμημάτων του πληθυσμού υποβαθμίζεται και η εξαθλίωση γιγαντώνεται, είναι
αυτονόητο ότι αυτό το οποίο έχει οριστεί ως «εγκληματικό» από αυτούς που είναι υπεύθυνοι
για αυτήν την εξαθλίωση, θα αυξάνεται. Αν πεινάς είναι πολύ πιθανό (και λογικό) ότι μπορεί και
να κλέψεις για να επιβιώσεις. Και έτσι όπως ο Γιάννης Αγιάννης φυλακίστηκε και καταδιώχθηκε
από τον Ιαβέρη για ένα κομμάτι ψωμί, έτσι οι σύγχρονοι Άθλιοι καταδιώκονται από τη χειρότερη
ενσάρκωση του Ιαβέρη: τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
Παρεμπιπτόντως, ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Χρυσής Αυγής, και όχι μόνο, που
κατ’αυτούς αποδεικνύει την «εγκληματική» φύση των μεταναστών είναι ότι η πλειοψηφία
των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι μετανάστες. Οι μετανάστες βαρύνονται από
το ελληνικό κράτος με το «έγκλημα» της παράνομης ύπαρξής τους, οπότε συλλαμβάνονται
και κρατούνται για αυτό, κάτι το οποίο δεν ισχύει για όσους τους αναγνωρίζεται το status
του ημεδαπού. Επίσης ένας μετανάστης, συνήθως, ούτε τη γλώσσα γνωρίζει, ούτε εύκολη
πρόσβαση σε δικηγόρους μπορεί να έχει, οπότε καταλήγει στη φυλακή για αδικήματα για τα
οποία τις περισσότερες φορές ένας έλληνας θα την είχε γλιτώσει.
Μήπως όμως οι πεινασμένοι και αυτοί που καταφεύγουν σε αυτό που είναι ορισμένο ως
παραβατικότητα, είναι μόνο μετανάστες ή η μπάλα και τα λοστάρια των φασιστών θα πάρουν
αμπάριζα και άλλες κοινωνικές ομάδες; Ας μην ξεχνάμε τις εξαθλιωμένες φιγούρες των
ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι από ουσίες και των αστέγων που ολοένα και πληθαίνουν. Ας
μην ξεχνάμε πόσοι άνθρωποι είναι άνεργοι και φτάνουν σε οικονομικά αδιέξοδα. Ίσως λοιπόν,
σιγά σιγά, μετά τους μετανάστες, τους αριστερούς και τους αναρχικούς, στο στόχαστρο των
φασιστών να αρχίσουν να μπαίνουν και άλλα κομμάτια του πληθυσμού. Άλλωστε με αυτόν τον
τρόπο θα εξυπηρετήσουν πλήρως τον ιστορικό τους ρόλο: αυτόν του δεκανικίου των αφεντικών.
Αυτοί λοιπόν που θεωρούνται «περιττοί» και «ανίκανοι» να συμμετέχουν στην παραγωγική
διαδικασία (όπως άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες), θα καταδιώκονται και αν χρειαστεί θα
εξοντώνονται.
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Από την ταμπέλα «Η εργασία απελευθερώνει» που βρισκόταν στις εισόδους ναζιστικών στρατοπέδων
συγκέντρωσης των Εβραίων τη δεκαετία του ’40 φτάνουμε σήμερα στη θέση της χρυσής αυγής
που εκφράζεται στο προεκλογικό της πρόγραμμα «κακούργημα η παράνομη είσοδος μεταναστών,
με υποχρεωτική κοινωνική εργασία». Αναδεικνύεται εδώ μία άλλη πτυχή της εργαλειακότητας
της παρανομοποίησης και του ρατσισμού. Σε αυτή την περίπτωση το περιβόητο «έξω οι ξένοι»
δεν ισχύει από τη στιγμή που μπορούν να χρησιμοποιούνται ως σκλάβοι. Βέβαια εδώ και πολλά
χρόνια το ελληνικό κράτος και τα ντόπια αφεντικά με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούσαν το ρατσισμό
απλώς με πιο συγκεκαλυμμένο τρόπο. Φυσικά στην περίπτωση αυτή η ανεργία πάει περίπατο και
δουλειές υπάρχουν από τη στιγμή που ο μετανάστης θα δουλεύει τζάμπα, πλήρως υποταγμένος
και χωρίς κανένα δικαίωμα. Οι παραπάνω συνθήκες αποτελούν υποτίμηση της εργατικής δύναμης
στο σύνολό της, που μόνο ως οπισθοδρόμηση γίνεται αντιληπτή από όλους και όλες εμάς τους
από κάτω.
Όμως, η προσπάθεια της οικοδόμησης του προτύπου του μετανάστη-διαρκούς κινδύνου, που χρήζει
άμεσης εκδίωξης, δε σταματάει στον τομέα της εγκληματικότητας. Επεκτείνεται και στο χώρο της
υγείας. Χωρίς ουδέποτε να έχει χρησιμοποιηθεί ο όρος “υγειονομική βόμβα”, λόγου χάρη, για τους
θανάτους από λευχαιμία εξαιτίας των ρύπων της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα ή των διυλιστηρίων στην
Ελευσίνα, είναι αποροίας άξια η ευκολία με την οποία αποδίδεται στους μετανάστες. Προφανώς η
στρατηγική της ενοχοποίησης του μετανάστη έχει ως στόχο να εγχαραχθεί στο κοινωνικό φαντασιακό
η φιγούρα του μετανάστη-υγιεινομικής βόμβας, ικανού να πλήξει αδιακρίτως και ασύμμετρα
τον οποιονδήποτε. Το υπερβατικό επιχείρημα περί βόμβας γενικεύει αόριστα, μεμονωμένα
ιατρικά συμβάντα, αποκρύπτωντας συνειδητά ότι η συχνότητα και η ένταση των ασθενειών είναι
αντιστρόφως ανάλογη της δυνατότητας πρόσβασης σε πόσιμο νερό, στοιχειωδώς ποιοτική τροφή,
αξιοπρεπή κατοικία και σε περίθαλψη, ασχέτως τόπου καταγωγής, χρώματος δέρματος, γλώσσας,
θρησκεύματος, φύλου. Η απόδοση συλλογικής ευθύνης σε πληθυσμούς με΄όχημα την υγεία, δεν
αποτελεί καινούρια εφεύρεση. Ήδη από τον μεσοπόλεμο, με την άνθιση της ευγονικής (πρώτα στις
ΗΠΑ και μετά στην Ευρώπη) εμφανίζονται τα πρώτα επιχειρήματα εναντίον ολόκληρων κοινωνικών
ομάδων, οι οποίες μετέπειτα θα διωχθούν ως απειλή προς το υποτιθέμενα ανώτερο και καθαρό
αίμα ή γονιδίωμα του εκάστοτε έθνους.

Χρυσή Αυγή, οργανωμένο έγκλημα και Άγιος Παντελεήμονας
Αυτό το οποίο προκαλεί εξαιρετική εντύπωση είναι το θράσος με το οποίο τα μέλη της νεοναζιστικής
συμμορίας καταφέρονται εναντίον της εγκληματικότητας, όταν τα ίδια έχουν σχέσεις με τη μαφία και
βαρύνονται με κατηγορίες μέχρι και για ανθρωποκτονίες.

Υπόθεση Νίκου Μιχαλολιάκου
Η πιο πρόσφατη εμπλοκή του αρχηγού της Χρυσής Αυγής σε υποθέσεις που αφορούν στο
οργανωμένο έγκλημα, αποτελούν τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 304-2012. Ο αρχηγός, η γυναίκα του και ο αδερφός της αποδεικνύονται, βάσει του δημοσιευμένου
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταστατικού της εταιρίας, ως ιδιοκτήτες του ροζ ξενοδοχείου
New Dream στην πλατεία Αττικής. Απέχοντας πολύ απο το να εφαρμόζει στην πράξη τα συνθήματα
του κόμματος του, περί πατρίδας, θρησκείας και οικογένειας, οι δραστηριότητες του Μιχαλολιάκου
έρχονται σε άμεση επαφή με τα κυκλώματα σωματεμπορίας, μιας και ο ίδιος παρείχε τον χώρο
στον οποίο λάμβαναν χώρα οι βιασμοί των καταναγκαστικά εκδιδόμενων πορνών. Η πλατεία
Αττικής ήταν η 2η πλατεία μετά τον Άγιο Παντελεήμονα, όπου οι νεοναζί άπλωσαν τη δράση τους.
Προφανώς για να φροντίσουν την κάλυψη των δραστηριοτήτων τους... Το δημοσίευμα του Εθνους,
της ίδιας μέρας, αποκαλύπτει πως στη reception του ξενοδοχείου εργαζόταν αλλοδαπός χωρίς
άδεια παραμονής. Μια ακόμα ενίσχυση για τα επιχειρήματα μας, πως στόχος του φασισμού είναι η
καθυπόταξη της εργασίας προς όφελος των αφεντικών.
Φωτογραφία του
“ροζ” ξενοδοχείου
και απόσπασμα
της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως,
όπως
δημοσιεύθηκαν
στο Έθνος της 30ης
Απρίλη του 2012
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Υπόθεση Ηλία Κασιδιάρη
Ο Ηλίας Κασιδιάρης, υπεύθυνος τύπου της Χρυσής Αυγής και
υποψήφιος βουλευτής στο υπόλοιπο Αττικής, θα δικαστεί στις
14-5-2012 για συνδρομή σε ληστεία, απρόκλητη επικίνδυνη
σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
Μια ενδεχόμενη εκλογή του, τον γλιτώνει από τις περιπέτειες
λόγω της ασυλίας που παρέχει η βουλευτική ιδιότητα. Ο
Ηλίας Κασιδιάρης είχε μιλήσει τηλεφωνικώς στην εκπομπή
του Ήπειρος TV1, “Εν Λευκώ” και στο δημοσιογράφο Π.
Μπούρχα στις 29-3-2012.
Ο Η. Κασιδιάρης σε κρυφό-ναζιστικό χαιρετισμο, διαφημίζοντας φασιστικό
ρουχισμό.

Υπόθεση Αντώνη Ανδρουτσόπουλου
Ο γνωστός «Περίανδρος», υπαρχηγός τότε της Χρυσής Αυγής επιτίθεται, με λοστούς και ξύλα,
τον Ιούνιο του 1998 μαζί με περίπου 10 νεοναζί,στους φοιτητές Κουσουρή, Καραμπατσόλη,
Φωτιάδη. Η επίθεση έγινε έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων ,σε μια περιοχή με έντονη
την παρουσία των ΜΑΤ και ο επικεφαλής των διμοιριών δήλωσε τότε πως δεν είδε τίποτα
ενώ αργότερα στη δίκη αποκάλεσε τους τραμπούκους «παιδιά». Μετά την επίθεση ο
Ανδρουτσόπουλος διέφευγε της σύλληψης για χρόνια. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μίλησε για
συμπλοκές «ακροκινούμενων ομάδων», εξισώνοντας τον θύτη με το θύμα και υποβαθμίζοντας
το συμβάν. Για επτά περίπου χρόνια ο «Περίανδρος» ήταν άφαντος. Φυγοδικούσε, έλεγαν, στη
Βενεζουέλα, χωρίς να υπάρχει κάποιο στοιχείο που να υποδηλώνει τον ισχυρισμό, ενώ τον
Ιούνιο του 1999 εθεάθη στην κηδεία του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Απόσπασμα από το «άκρως
απόρρητο» έγγραφο (από 10-12-1999) της ειδικής ομάδας της ΕΛ.ΑΣ. με «πληροφορίες για τη
δράση της χρυσής αυγής και ενέργειες για τη σύλληψη του Ανδρουτσόπουλου Αντωνίου» από
επαφές με τρία πρώην μέλη της Χ.Α. που είχαν εγκαταλείψει την οργάνωση γιατί τη θεωρούσαν
επικίνδυνη. Το έγγραφο (φωτο) δημοσιέυτικε στα 17/4/2004

Υπόθεση Χρήστου Ρήγα
Ο Χρήστος Ρήγας, πρώην υποψήφιος περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος το 2011 με την
«Εθνική Συσπείρωση», παράταξη της Χρυσής Αυγής, αποτέλεσε πρωταγωνιστή σε μία σειρά
εγκληματικών πράξεων, με εντολέα και άλλοτε εντολοδόχο τον ίδιο, σε συνεργασία με
μέλη οργανωμένων εγκληματικών ομάδων της νύχτας. Φέρεται να έχει συμμετοχή στην
απόπειρα δολοφονίας ενός ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου στη Συγγρού (2007) όπως και
στην κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας μεγάλης ισχύος στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο
«Ξενία» της Πάρνηθας, (η οποία δεν έσκασε) ακριβώς πριν την πραγματοποίηση
διημέρου εκδηλώσεων από αναρχικούς που εναντιώνονταν στη λειτουργία του καζίνο
και στη δόμηση της καμένης Πάρνηθας. Ο Ρήγας, έχει κατηγορηθεί για ηθική αυτουργία
σε εκβιασμούς, βιαιοπραγίες και απόπειρα δολοφονίας.
Συνελήφθη και προφυλακίστηκε τον Απρίλιο του 2011, για τη δολοφονία του Μιλτιάδη
Μουτάφη, αστρολόγου, και της Παρασκευής Γκέζου, ιδιοκτήτρια εταιρίας πώλησης
καλλυντικών μέσω Ίντερνετ, που συστεγαζόταν στο ίδιο χώρο, η οποία έγινε στις
26 Φεβρουαρίου 2009. Η υπόθεσή του προστέθηκε ήδη στη μεγάλη λίστα των
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αγανακτισμένων υπερ-πατριωτών που ληστεύουν, δολοφονούν και πουλάνε προστασία.
Μια λίστα που είχε ήδη τις υποθέσεις Περίανδρου και Κουσουμβρή, και αποδεικνύει
τη διασύνδεση του παρακράτους και της ακροδεξιάς με το κοινό και το οργανωμένο
έγκλημα.
Ο Ρήγας τον Αύγουστο του 2009, άνοιξε το καφενείο-άντρο των νεοναζί στην πλατεία του
Αγίου Παντελεήμονα και έκτοτε αποτέλεσε τον σκιερό αρχηγό της ρατσιστικής επιτροπής
κατοίκων Αγίου Παντελεήμονα και προφανώς όριζε μαζί με τα υπόλοιπα μπουμπούκια
«κατοίκους» της χρυσής αυγής τις κατευθύνσεις στην οποία αυτή κινούνταν.

Υπόθεση Θέμις Σκορδέλη
Άλλη μία υποψήφια βουλευτής της Χρυσής Αυγής, η διαβόητη ξανθιά που έγινε
γνωστή από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις ως “κάτοικος Αγίου Παντελεήμονα”,
Θέμις Σκορδέλη, κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός Αφγανού
μετανάστη. Το δικαστήριο είχε προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2011,
αλλά η Σκορδέλη παρουσίασε βεβαίωση ότι πάσχει από “κατάθλιψη και τάσεις
αυτοκαταστροφής” και η υπόθεση αναβλήθηκε για τρίτη φορά. Ο ψυχίατρος που
υπογράφει την γνωμάτευση είναι ο Κωνσταντίνος Παρασχάκης, διευθυντής του
4ου ψυχιατρικού τμήματος στο ΨΝΑ-Δαφνί. Στις 4/10/2010, παραβρέθηκε ως
ομιλητής στο ξενοδοχείο Novotel, στην παρουσίαση του «καθαρού ελληνικού
ψηφοδελτίου» του συνδυασμού Ελληνική Αυγή (πολιτικός σχηματισμός με
επικεφαλή τον Νίκο Μιχαλολιάκο) για την Αθήνα και τις δημοτικές εκλογές του
2010. Όσον αφορά την Σκορδέλη, δεν ήταν η πρώτη φορά που η υποψήφια της Χρυσής
Αυγής κατηγορήθηκε για επίθεση. Οι υποτιθέμενες ψυχικές της ασθένειες διόλου την
απέτρεψαν από το να θέσει υποψηφιότητα…

Η Χρυσή Αυγή αποτελεί όντως αντιμνημονιακή δύναμη;
Όσον αφορά τον «πύρινο αντιμνημονιακό» της λόγο χαρακτηρίζεται από τις καταγγελίες
για «το ξεπούλημα της πατρίδας μας» (δηλαδή την διαχείριση του πλούτου που παράγεται
από ξένα αφεντικά και όχι από τα ντόπια) και συγκεκριμενοποιείται στο αίτημα
για μεγιστοποίηση των κερδών των ντόπιων αφεντικών (εθνικοποίηση τραπεζών,
αοριστολογίες περί «απελευθέρωσης των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου και εθνικής
ανάπτυξης», κτλ). Βεβαίως, ποτέ δεν έχει καλέσει σε απεργία, ποτέ δεν έχει καταφερθεί
εναντίον του καπιταλιστικού συστήματος, ποτέ δεν έχει καταγγείλει τις πολιτικές
επιλογές που καταργούν τα εργατικά κεκτημένα (πχ κατάργηση συλλογικών συμβάσεων
εργασίας, κατάργηση διαιτησίας, κτλ). Αντιθέτως μονίμως επιτίθεται στα ασθενέστερα
κομμάτια της εργατικής τάξης και δημοσίως τοποθετείται κατά των απεργών, κρούοντας
τον κώδωνα για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει το κεφάλαιο και η «εθνική» οικονομία. Με
δημόσια τοποθέτησή τους είχαν καταφερθεί ενάντια στους απεργούς της χαλυβουργίας,
τοποθέτηση την οποία έσπευσαν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα τους με το που
επισκέφτηκαν το εργοστάσιο εν μέσω απεργίας, σε μία υποκριτική προσπάθεια να
δείξουν ένα φιλολαϊκό προφίλ.
Σύμφωνα με την θέση της Χρυσής Αυγής, ο πραγματικός στόχος του μνημονίου είναι
«η διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος». Με μία πρώτη ματιά ένας αναγνώστης
που δεν γνωρίζει τι εστί η νεοναζιστική συμμορία, είναι πολύ πιθανό να σκεφτεί ότι ο
προσανατολισμός της Χρυσής Αυγής είναι «κατά των τοκογλύφων που μας έχουν αφαιμάξει».
Παρακάτω όμως, στην ίδια σελίδα που περιλαμβάνει όλες τις θέσεις της χρυσής αυγής,
διαβάζουμε «… Άμεση εθνικοποίηση των τραπεζικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει κεφαλαιακή
ενίσχυση με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και συγχώνευση των φαλιρισμένων ιδιωτικών
τραπεζών σε μία ισχυρή εθνική τράπεζα…. Το τραπεζικό σύστημα επαναπροσδιορίζεται, σε
αναπτυξιακό και κοινωνικό…..». Μόνο που και οι ελληνικές τράπεζες, και η όποια κεντρική
«εθνική» τράπεζα ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα! Άρα τα «δάκρυα» για τις
μνημονιακές επιλογές οι οποίες διασώζουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και όχι την
«πατρίδα», είναι κροκοδείλια, καθότι σύμφωνα με την επίσημη θέση της, η χρυσή αυγή
δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις ελληνικές τράπεζες και τους έλληνες τοκογλύφους.
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Για να πάμε όμως να δούμε μερικές από τις προεκλογικές θέσεις της Χρυσής Αυγής,
όπως αντλήθηκαν από το site τους και κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα.

Θέση για τη διαφθορά:
«η Χρυσή Αυγή είναι ενάντια στο διεφθαρμένο σύστημα, τεράστια ποσά, με αδιαφάνεια,
δίνονται στους εκλεκτούς και ημέτερους του εκάστοτε κομματικού κράτους που στηρίζουν με
κάθε τρόπο το καθεστώς»
Πραγματικότητα: είναι οι υμνητές των χουντικών, αυτών που εξόντωσαν χιλιάδες
ανθρώπους και ξεκίνησαν το χορό των μιζών και των σκανδάλων (βλ. ποιοι χάρισαν
τα διυλιστήρια σε Λάτση και Βαρδινογιάννη, την αυθαίρετη βίλα Παπαδόπουλου στην
Πάρνηθα, την υπόθεση σάπιων κρεάτων του Μπαλόπουλου από τη Ροδεσία κ.α.),
ψήφισαν το 1970 το νομοσχέδιο περί μη ευθύνης υπουργών (κάτι που ισχύει μέχρι
και σήμερα μόνο με τις προσθήκες που βόλευαν το εκάστοτε καθεστώς).
Αλλά ας φέρουμε και ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα. Στις 2/12/2011, η χρυσή αυγή
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της ανάρτηση5 με την οποία «καταγγέλλει» την δίωξη
του ηγουμένου Εφραίμ για το σκάνδαλο Βατοπεδίου. «… Φαίνεται, όμως, πως κάποιους
εγχώριους παράγοντες ενόχλησαν η πέραν πάσης προσδοκίας λατρεία της Αγίας Ζώνης, οι επί
υψηλοτάτου επιπέδου επαφές του Ηγουμένου Εφραίμ και η «θρασύτης» του να τείνει χείραν
φιλίας προς την Ρωσσία ενώ είμεθα δέσμιοι των διεθνών τοκογλύφων της τρόικας και του
ΔΝΤ, και ως εκ τούτων αποφάσισαν να τον «κοντύνουν». Πληροφορούμεθα, λοιπόν, ότι
κάποια ανακρίτρια ζήτησε την προφυλάκιση (!!!) του Ηγουμένου, για το ανύπαρκτο (όπως
απεδείχθη) «σκάνδαλο» του Βατοπεδίου. Οι σκοπιμότητες της συνεχείας μιας τελειωμένης
υποθέσεως, καθώς και της προτάσεως για προφυλάκιση του Ηγουμένου Εφραίμ, είναι πλέον
ηλίου φαεινότερες…». Τα συμπεράσματα δικά σας…

Θέση για την ανεξιθρησκία:
«η χρυσή αυγή είναι υπέρ της ανεξιθρησκίας και του σεβασμού στην διαφορετική θρησκευτική
επιλογή»
Πραγματικότητα: Στις 11 Νοεμβρίου 2010, πραγματοποιείται σε 14 σημεία της
Αθήνας δημόσια προσευχή περίπου 13.000 μουσουλμάνων για το Αΐντ αλ Αντχα.
Στην πλατεία Αττικής και στον Άγιο Παντελεήμονα η προσευχή έγινε υπό την
παρουσία της αστυνομίας, καθώς στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί μέλη της Χρυσής
Αυγής, φώναζαν συνθήματα εναντίον τους, ενώ μαζί με κατοίκους των γύρω κτιρίων
πέταξαν αβγά, έκαναν χειρονομίες κατά των μουσουλμάνων και έβαζαν τέρμα τη
μουσική προκειμένου να εμποδίσουν τους
συγκεντρωμένους
να
προσευχηθούν6.
Επιπροσθέτως, ο τρόπος με τον οποίο
σταθερά αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους
εβραϊκού θρησκεύματος κάθε άλλο παρά
σεβασμό στην ανεξιθρησκεία υποδηλώνει.

Θέση για την χρηματοδότηση των
κομμάτων:
«η χρυσή αυγή είναι υπέρ της μείωσης των εξόδων
της βουλής, της προεδρίας και της χρηματοδότησης
των κομμάτων»
Πραγματικότητα: Η Χρυσή Αυγή δέχτηκε και
χρηματοδοτήθηκε από το κράτος με 20.000
ευρώ για το περίφημο προεκλογικό 5λεπτο
της.

Σκηνή από τον εκτοπισμό των Εβραίων των Ιωαννίνων
στις 25 Μαρτίου 1944.

5) http://xryshaygh.wordpress.com/2011/12/02/προταση-για-προφυλάκιση-του-ηγουμέν/
6) http://www.youtube.com/watch?v=OqVCqT5QrNU
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Ψήφος στη χρυσή αυγή είναι επίθεση
ενάντια στη μνήμη.
Είναι πολλά τα ιστορικά παραδείγματα της
δολοφονικής δραστηριότητας των ναζί, τα οποία
κόστισαν την ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους στην
Ελλάδα και σε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Σε
τοπικό επίπεδο σφαγίασαν και έκαψαν χωριά όπως
τους Ασπραγγέλους (πυρπόλησαν και κατέστρεψαν
ολοκληρωτικά το χωριό στις 15-7-1943), τη
Μουσιωτίτσα (στις 26-7-1943 οι ναζί εκτέλεσαν 154
ανθρώπους και έκαψαν το χωριό), τους Λυγκιάδες
(στις 2-10-1943 οι ναζί έκαψαν τα σπίτια του χωριού
και δολοφόνησαν 92 ανθρώπους σε αντίποινα για τη
δράση αντάρτικων ομάδων).
Η Ελένη Χολέβα που επέζησε της σφαγής στους
Λυγκιάδες καταθέτει την μαρτυρία της «…Τα μικρά πιάνονταν από τα φουστάνια μας και
μας τραβούσαν σκούζοντας (…) Μας έμπασαν όλους στο κελάρι και βάρεσαν με το πολυβόλο
μέσα στο σωρό (…) Εμένα μια σφαίρα τρύπησε τη σακούλα με τις παράδες και βρήκε το παιδί
μου τον Αλέξη στο κεφάλι, του τίναξε τα μυαλά που μου γέμισαν το πρόσωπο και τα στήθεια.
Έπεσα κι΄ εγώ σα χαμένη σφίγγοντας στην αγκαλιά το κουτσοκεφαλισμένο μου παιδί (…) ήμουν
πνιγμένη στα αίματα (…) Σε μια γωνιά είδα το άλλο μου παιδί το Νικολάκη, κομματιασμένο…
Μια μεγάλη γλώσσα κατέβαινε και έγλειφε το κεφάλι του παιδί μου. Άκουσα πως τσίριζαν οι
σάρκες του που καιγόταν και ερχόταν στη μύτη η κνίσα τους (…) Η κνίσα από τις σάρκες του
μου γιόμισε τη μύτη, μου φάνηκε πως κατάπινα κομματάκια από το παιδί μου. Δε βάσταξα,
πήρα τον ανήφορο. Η μυρωδιά με κυνηγούσε (…)». Η μαρτυρία παρατίθεται στο βιβλίο:
Μνήμες Κατοχής ΙΙΙ, Οι Λυγκιάδες στις φλόγες, εκδ. Ισνάφι

Σύνθημα σε
τοίχο κοντά στα
Καλάβρυτα

Τον Μάρτιο του 1944, οι ναζί μαζί με τους έλληνες συνεργάτες τους, συλλαμβάνουν
όλους τους Εβραίους Γιαννιώτες και δια μέσου της Λάρισας τους στέλνουν στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς – Μπιρκενάου, Υπολογίζεται ότι περίπου 1850
Εβραίοι Γιαννιώτες έχασαν την ζωή τους.
Πάρα πολλές είναι και οι υπόλοιπες περιοχές στις οποίες έγιναν σφαγές από τους ναζί
όπως στα Καλάβρυτα, στο Κάνδανο, στο Δοξάτο, στο Κομμένο. Στην Κρήτη συνολικά
κατεγράφησαν σε περισσότερα από 106 χωριά, καταστροφές και οι συνακόλουθες
σφαγές των κατοίκων τους. Αντιγράφουμε απόσπασμα από το βιβλίο «Η Οδύσσειά
μου» του Στούρε Λιννέρ για την σφαγή στο Δίστομο (όπου μάλιστα η χρυσή αυγή
είχε το θράσος να προσπαθήσει να οργανώσει προεκλογική συγκέντρωση αλλά
απετράπη από τους κατοίκους του χωριού): «… οι Γερμανοί έσφαζαν για τρεις ημέρες τον
πληθυσμό του Διστόμου, στην περιοχή των Δελφών, και στη συνέχεια πυρπόλησαν το χωριό…
Περίπου μα ώρα αργότερα ήμασταν καθ’ οδόν μέσα στη νύχτα. Απαιτήθηκε ανυπόφορα μεγάλο
χρονικό διάστημα έως ότου διασχίσουμε τους χαλασμένους δρόμους και τα πολλά μπλόκα για
να φτάσουμε, χαράματα πια, στον κεντρικό δρόμο που οδηγούσε στο Δίστομο. Από τις άκρες του
δρόμου ανασηκώνονταν γύπες από χαμηλό ύψος, αργά και απρόθυμα, όταν μας άκουγαν που
πλησιάζαμε. Σε κάθε δέντρο, κατά μήκος του δρόμου και για εκατοντάδες μέτρα, κρεμόντουσαν
ανθρώπινα σώματα, σταθεροποιημένα με ξιφολόγχες,
κάποια εκ των οποίων ήταν ακόμη ζωντανά. Ήταν οι
κάτοικοι του χωριού που τιμωρήθηκαν με αυτό τον τρόπο:
θεωρήθηκαν ύποπτοι για παροχή βοήθειας στους αντάρτες
της περιοχής, οι οποίοι επιτέθηκαν σε δύναμη των Ες-Ες. Η
μυρωδιά ήταν ανυπόφορη. Μέσα στο χωριό σιγόκαιγε ακόμη
φωτιά στα αποκαΐδια των σπιτιών. Στο χώμα κείτονταν
διασκορπισμένοι εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας, από
υπερήλικες έως νεογέννητα. Σε πολλές γυναίκες είχαν σχίσει
τη μήτρα με την ξιφολόγχη και αφαιρέσει τα στήθη, άλλες
κείτονταν στραγγαλισμένες, με τα εντόσθια τυλιγμένα γύρω
από το λαιμό…».
Ο υποψήφιος με την Χρυσή Αυγή στα Χανιά Βλαμάκης
Στυλιανός δείχνει την ταμπέλα του Νταχαού χαμογελώντας
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Φασισμός και διάχυσή του στον κυρίαρχο πολιτικό λόγο
Η προπαγάνδιση φασιστικών αντιλήψεων και οι φασιστικές πρακτικές, με τον μανδύα της ελευθερίας της έκφρασης
διαφορετικών απόψεων και του ψευτοπλουραλισμού, θα μας βρίσκει αντιμέτωπους. Τασσόμαστε ενάντια στον
φασισμό και στα παρακλάδια του, από όπου και αν εκφράζεται αυτός ακόμα και αν οι εκφραστές του δηλώνουν
«δημοκράτες» και αντιμετωπίζουν τους δηλωμένους νεοναζί ως τη μοναδική μελανή εξαίρεση. Αναγνωρίζουμε ότι
η Χρυσή Αυγή δεν είναι ο μοναδικός εκφραστής τέτοιων αντιλήψεων, αλλά ότι και άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί και
άτομα (είτε πιο άμεσα είτε πιο συγκαλυμμένα) υιοθετούν αυτές τις αντιλήψεις και πρακτικές.
Κυρίαρχα θέματα της προεκλογικής ατζέντας κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Ανεξάρτητοι Έλληνες, ΛΑΟΣ),
αποτελούν οι μετανάστες και η όξυνση της καταστολής.
Πολλές από τις θέσεις της Χρυσής Αυγής τις ενστερνίζονται κομματικοί σχηματισμοί αλλά και μία μερίδα ανθρώπων
που δεν είναι κομματικά προσκείμενοι. Οι πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων τα τελευταία 20 χρόνια(αλλά
και θέσεις κομμάτων που δεν έχουν διατελέσει κυβέρνηση), είναι ξεκάθαρα ναζιστικής έμπνευσης. Όπως για
παράδειγμα, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών, τα οποία αποτελούν πρώτο θέμα στην προεκλογική
ατζέντα των κομμάτων που προαναφέραμε. Τρομοκρατία για υγειονομικές βόμβες, απαγόρευση εισόδου των
μεταναστών στα νοσοκομεία, φράχτης και ναρκοπέδια στον Έβρο, σκούπες, στοχοποίηση μεταναστών(και όχι
μόνο), τζάμπα εργασία των μεταναστών, συνθέτουν το σκηνικό στα πλαίσια του ανθρωποκυνηγητού.
Από την άλλη μεριά, οι πολιτικές επιλογές οδηγούν στην περαιτέρω προλεταριοποίηση του πληθυσμού, αφού οι
νέες σχέσεις παραγωγής απαιτούν εξαιρετικά χαμηλόμισθο και ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Για να είναι όμως το
εργατικό δυναμικό χαμηλόμισθο και ευέλικτο, θα πρέπει να είναι και όσο το δυνατόν υποταγμένο, διαχωρισμένο
και φυσικά χωρίς καμία αίσθηση ταξικής αλληλεγγύης με τους άλλους ανθρώπους που ανήκουν στα ίδια
στρώματα ή σε χαμηλότερα (πχ μετανάστες). Για αυτό λοιπόν και η καταστολή θα συνεχίσει να διογκώνεται και να
εξαπλώνεται σε ολοένα και περισσότερες πτυχές της ζωής μας. Κάτι το οποίο έχουν προαναγγείλει οι διάφοροι
υποψήφιοι πολιτικάντηδες, μέσα από τις απειλές που έχουν εκτοξεύσει περί πάταξης των «κουκούλων», των
μέσων αντιπληροφόρησης, των διαδηλώσεων .
Σε μία κοινωνία άκρως ατομικιστική και γαλουχημένη σύμφωνα με τα καταναλωτικά πρότυπα, είναι δυστυχώς
αναμενόμενο, ότι οι φασιστικές αντιλήψεις και πρακτικές σε περιόδους κρίσης βρίσκουν εύφορο έδαφος. Η
εγγύηση της ιδιοκτησίας, όρος στον οποίο καθρεφτίζονται οι σύγχρονες κοινωνικές σχέσεις, δεν μπορεί παρά
να έχει ως συνέπεια το συνεχές αίτημα για ασφάλεια. Αίτημα το οποίο είτε πραγματώνεται από την αστυνομία,
είτε από οργανώσεις σαν τη Χρυσή Αυγή και τους παρατρεχάμενούς της. Και τι σημαίνει αυτό όταν μιλάμε για
τη Χρυσή Αυγή; πογκρόμ και εκκαθαρίσεις. Και αν κάποιοι εκλαμβάνουν αψήφιστα αυτούς τους όρους λόγω
απουσίας ιστορικής συνείδησης και μνήμης, οι δολοφονίες είναι ταυτισμένες άμεσα με αυτούς. Η στήριξη ή η
ανοχή στις πολιτικές επιλογές και στα πρόσωπα που εκφράζουν φασιστικές αντιλήψεις αποτελεί συνενοχή στα
εγκλήματα ενάντια σε ανθρώπους.

ελευθερία μετακίνησης και εγκατάστασης για όλους και παντού
κοινοί αγώνες μεταναστών και ντόπιων
ενάντια στους διαχωρισμούς, την εκμετάλλευση, την καταπίεση
η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας
Αντιλαμβανόμενοι τον εαυτό μας ως ταξικά υποκείμενα, και στο βαθμό που η συνείδησή μας δε μας επιτρέπει να
μένουμε αμέτοχοι στον εκφασισμό της κοινωνίας, θα στεκόμαστε πάντα ενάντια στην στοχοποίηση κοινωνικών
ομάδων με βάση την καταγωγή και την πολιτισμική ταυτότητα ως υπεύθυνες για τα δεινά της καπιταλιστικής κρίσης,
όπως επίσης και στις μορφές στις οποίες μετουσιώνεται αυτή η στοχοποίηση (πχ στρατόπεδα συγκέντρωσης).
Ενάντια στη λήθη, δεν ξεχνάμε την αντιμετώπιση που είχανε οι παππούδες μας όντας μετανάστες στο εξωτερικό
(αλλά και στο εσωτερικό), δεν ξεχνάμε ότι οι ξενιτεμένοι του χθες είναι οι μετανάστες του σήμερα. Πάντα θα
είμαστε ενάντιοι σε σύνορα και διαβατήρια. Πάντα θα είμαστε υπέρμαχοι της ελευθερίας της μετακίνησης και
εγκατάστασης των ανθρώπων.
Μέχρι το σημείο που μας επιτρέπει η φαντασία μας και οι δυνάμεις μας θα παλεύουμε ενάντια στην καταπίεση,
στην εκμετάλλευση, στην εξουσία και στους εκφραστές αυτών, ενωμένοι και ψύχραιμοι.

Για να τσακίσεις το φασισμό σε κάθε γειτονιά,
θα πρέπει να μην τον αφήσεις να ανθίσει
Το κείμενο γράφτηκε, στηρίζεται και μοιράζεται από αντιφασίστες και αντιφασίστριες
απο την αριστερά και την αντιεξουσία | την πρωτοβουλία συντρόφων-ισσών από την
Ελευθεριακή Συνδικαλιστικη Ένωση Ιωαννίνων | την συλλογικότητα Ταπί και Ψύχραιμοι
| και την συλλογικότητα antifa [i]

