
 

O ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ¨ΑΛΛΟΥΣ¨ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ… 

Είναι γνωστό πια.. Η χρυσή αυγή από δεν ήταν  ποτέ τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από 
μια γκρουπα μισάνθρωπων ,που δρούσε στο περιθωριο, ειχε συγκεκριμένη στόχευση και ακόμη πιο 
συγκεκριμένες τακτικές. Εδώ και χρόνια επιτίθενται σε μετανάστες , αριστερούς, αναρχικούς, είναι το 
μακρύ χέρι του συστήματος, είναι το ίδιο το παρακράτος. Νόμιμο εκλεγμένο κόμμα τώρα πια με 
αντισυστημικό προσωπείο και κοινοβουλευτικό μανδύα έρχεται στο πολίτικο προσκήνιο με θεματικό 
νταηλίκι –σχεδόν κινηματογραφικά- να μας ¨απαλλάξει¨ από όλα μας τα ¨δεινά¨ .Με ποιο τρόπο; Μα 
φυσικά κάνοντας ότι έκαναν πάντα όλες οι ακροδεξιές φασιστικές και παρακρατικές οργανώσεις ανά 
το κόσμο. Εμποτίζοντας τον κόσμο, που βρίσκεται μεταξύ απελπισίας και εξαθλίωσης με το 
δηλητήριο τους και τροφοδοτώντας τον με μίσος αόριστα και ανεξέλεγκτα. Μίσος προς το πιο 
κοντινό , τον διπλανό, το εξιλαστήριο θύμα … γιατί ντόπια και ξένα αρπαχτικά μας φαίνονται μακρινά 
και άτρωτα παρόλο που μας έφτασαν σε αυτό το σημείο…                                                                                                                                              
Πρώτοι στην  λίστα, ο πάτος ήδη του κοινωνικού ιστού. Η αυριανή μας εικόνα. Το μένος τους , τα 
πογκρόμ, οι επιθέσεις σε σπίτια και χώρους εργασίας , στα μαγαζιά και τους πάγκους τους 
στηρίζονται πάνω σε μια μοναδική δικαιολογία. Την επίπλαστη ιδιότητα του ‘’ξένου’’  ή ακόμη 
χειρότερα ‘’λαθραίου’’ ανθρώπου! Τα δίποδα αυτά ανθρωποειδή των μεταναστών . κάνουν με λίγα 
λόγια αυτό που το κράτος δεν  τολμά. Το πολυπόθητο ξεκαθάρισμα. Ένα τέτοιο “μικροξεκαθάρισμα” 
ήταν και αυτό της Πέμπτης 17 Γενάρη, όταν ο Πακιστανός εργάτης – μετανάστης Σαχτζάτ 
Λουκμάν,26 ετών έπεφτε νεκρός τα ξημερώματα από τις λεπίδες δυο νεοναζί δολοφόνων. Οι 2 
νεοναζί, πλησίασαν με μηχανάκι από πίσω τον άνθρωπο που επέβαινε σε ποδήλατο, και χωρίς να 
προηγηθεί κανένας διάλογος, τον μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου. Ήταν νεκρός πριν έρθει το 
ασθενοφόρο! Κατά την διάρκεια του μαχαιρώματος φώναζαν ρατσιστικά συνθήματα. Κάτοικοι 
ακούγοντας τις φωνές βγήκαν στα μπαλκόνια και κατέγραψαν τα χαρακτηριστικά των δολοφόνων. 
Λίγο αργότερα, οι δύο δράστες συλλαμβάνονται στο Σύνταγμα. Στα σπίτια τους βρέθηκε προεκλογικό 
υλικό της ναζιστικής ΧΑ, μαχαίρια και όπλα. Πρόκειται για κανονικό κυνήγι μεταναστών, καθώς ήταν 
και οι δυο φορτωμένοι με μαχαίρια και καλυμμένη την πινακίδα από το μηχανάκι. 

Αλλά ας ξεκαθαρίστε το εξής… δε ασχολούμαστε με την άνοδο της συγκεκριμένης οργάνωσης γιατί 

ξαφνικά είδαμε το αυγό του φιδιού να σπάει και πέσαμε απτά σύννεφα-το βλέπαμε από πολύ κοντά 

να εκκολάπτεται- αλλά γιατί δεν σκοπεύουμε, να συνηθίσουμε και να καταπιούμε αβίαστα την φρίκη. 

Ο φασισμός δεν είναι βόμβα, που έσκασε από το πουθενά , αλλά μια χρονιά επιστημονική δουλεία, 

που στήθηκε από τους ‘’πάνω’’ και μας δηλητηρίαζε με συνέπεια μέσα από τα ΜΜΕ. Ήταν εκείνα τα 

ψεύτικα χρόνια  της ευημερίας , που ο οποιοσδήποτε μέσα στην ατομική του φούσκα μπορούσε, έστω 

και με το γάντι να ‘’εκμεταλλευτεί’’… έναν αλβανό στα χωράφια, μια βουλγάρα στο πορνείο…  τώρα 

λοιπόν, που η φούσκα έσκασε και γκρεμοτσακιστήκαμε όλοι, θα έπρεπε , να έχουμε ήδη καταλάβει, 

ότι η θέση μας ανήκει στους καταπιεζόμενους. Ας πάψουμε λοιπόν, να ψάχνουμε για εχθρούς διπλά 

μας κι ας καταλάβουμε, ότι οι εκμεταλλευόμενοι ενωμένοι, είμαστε για τους εκμεταλλευτές 

επικίνδυνο, τόσο ώστε, να πρέπει, να μας διασπούν, για να αλληλοφαγωθούμε, όσο εκείνοι κερδίζουν 

χρόνο ρουφώντας καθημερινά, ότι απέμεινε από εμάς οικονομικά και ψυχικά.                                                                                    

Ο φασισμός απλώνει… είναι πολυδιάστατος και διάχυτος. Δεν επιτίθεται αποκλειστικά στους ΄΄ 

ξενους ΄΄, αριστερούς, αναρχικούς, ομοφυλόφιλους. Ο φασισμός έχει αλλεργία σε κάθε τι ανθρώπινο, 

ελεύθερο, διαφορετικό εχθρευεται την ίδια  την λογική και θα απλωθεί σε όσους εν τέλει  

αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους με όρους ανθρωπιά και όχι εξαχρειώσεις. Θα φτάσει σε όλους. Αυτός 

άλλωστε είναι πάντα ο στόχος του ολοκληρωτισμού. Να πολώσει, να φιμώσει, να υποτάξει. 
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