
 

 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΕΘΕΡΙΑΣ 
Ο φασισμός σηκώνει κεφάλι κυρίως σε περιόδους κρίσης όπως στο μεσοπόλεμο φασισμός δεν ήρθε ποτέ για να 

αμφισβητήσει το «σύστημα» .Είναι στρατηγική του συστήματος .Απάνθρωπος, δεν έχει έλεος και σταματημό, 

γεμίζοντας ομαδικούς τάφους και στρατόπεδα συγκέντρωσης με ‘’μιάσματα’’ και ‘’διαφωνούντες’’ για να κηρύξει 

πολέμους στη συνεχεία, να εξάγει τον θάνατο και τα ερείπια μέχρι να συντρίβει. Χαμένοι εκατομμύρια άνθρωποι σ’ 

αυτή τη φονική πορεία .Κερδισμένο πάντα το μεγάλο κεφάλαιο. 

Οι μεγάλες ιδέες ξερίζωσαν τους μικρασιάτες το 1922 για να τους λεηλατήσει ο ρατσισμός των ελλαδιτών στην 

άσπλαχνη «μητέρα πατρίδα». Οι Μεταξάδες γέμισαν τις φυλακές με χιλιάδες αγωνιστές για να τους παραδώσουν 

στη συνέχεια στους χιτλερικούς. Η ελλάδα είναι μια απ τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο όπου όχι μόνο δεν 

τιμωρήθηκαν οι δοσίλογοι του Β’ παγκοσμίου πολέμου αλλά κυβέρνησαν στη συνέχεια. Οι εθνικιστές της χούντας 

κέρδισαν την «επανάσταση» τους, γέμισαν τα ξερονήσια, πάντοτε προσκυνώντας τους λάτσηδες και τους 

μποδοσάκηδες. 

Το σύστημα βρίσκεται σε κρίση; να τοι και πάλι οι φασίστες λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια καταποντισμού στην 

κοινωνική συνείδηση, να προωθούνται από το ίδιο το  σύστημα προκειμένου να ξεδιπλωθεί ένας πόλεμος μεταξύ 

των φτωχών και να προστατευτούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Από το 0,6% βρεθήκαν με 7% μέσα 

στη βουλή για να είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που ψηφίζει μαζί με την κυβέρνηση το ξεπούλημα της 

αγροτικής τράπεζας και τη διαγραφή των χρεών όλων των Ποδοσφαιρικών ΑΕ. Ταυτόχρονα με επερωτήσεις τους 

στη βουλή  προσπαθούν να ικανοποιήσουν και τα πελατειακά τους μικροσυμφέροντα (όπως όλοι οι καλοί 

«πολιτευτάδες»): πρόσφατα, πίεσαν ώστε να κλείσει ο δωρεάν χώρος στάθμευσης του δήμου Νέας Ιωνίας, προς 

όφελος τοπικού επιχειρηματία που διατηρεί «ανταγωνιστικό χώρο παρκινγκ στην περιοχή. 

Παράλληλα , στήνουν δουλεμπόριο  «γραφεία εύρεσης εργασίας» που προωθούν  «μόνο έλληνες εργάτες» για 18 

ευρώ τη μέρα. Με ημερομίσθιο, δηλαδή, χαμηλότερο ακόμα και από το βασικό. Έτσι ερμηνεύεται το τσιτάτο τους 

«έξω οι ξένοι, δουλείες για τους έλληνες». Την ίδια στιγμή δηλώνουν «αντισυστημικοί» ζητώντας όπου σταθούν κι 

όπου βρεθούν να εφαρμοστούν οι νόμοι! Ποιοι νόμοι; Μα αυτοί οι νόμοι στηρίζουν το σύστημα και έχουν φτιαχτεί 

από τα «μεγάλα αφεντικά» για  να εξυπηρετηθούν τα δικά τους συμφέροντα… Θα έλεγε κανείς ότι «στο 

μπουμπουνητό της βλακείας βουβαίνεται η λογική». Αλλά όχι! Εδώ δεν πρόκειται ούτε για βλάκες ούτε απλά για 

εγκληματίες. 

Με προσχήματα τον αντιμνημονιακό αγώνα και την ατιμωρησία των πολιτικών και με όχημα την ρατσιστική 

πολιτική των μνημονιακών κυβερνήσεων  οι φασίστες προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινωνική 

δυσφορία και να προστατευόσουν τα μεγάλα αφεντικά. Όπως έκαναν πάντα. Έτσι, η ηλιθιότητα τους καλύπτεται 

από τον λαϊκισμό μια επιλεκτικής φιλανθρωπίας (συσσίτια μόνο για έλληνες όπου η εξαθλίωση γίνεται 

πρωταγωνίστρια μιας τζάμπα κομματικής διαφήμισης) και η εγκληματική τους μισανθρωπία από τη «Μεγάλη Ιδέα 

του Έθνους». 420 χιλιάδες ψήφοι κοινωνικής ηλιθιότητας και κρετινισμού  προσφέρθηκαν  ως μια πρώτη υλη στην 

ανύπαρκτη φασιστική συμμορία από το σύγχρονο δημοκρατικό ολοκληρωτισμό για να νομιμοποιηθεί και πάλι ο 

αιματηρός πέλεκυς μέσα στις φτωχογειτονιές. Τα γραφεία που ανοίγουν οι φασιστικές συμμορίες σωρηδόν σε κάθε 

πόλη και σε κάθε γειτονιά προορίζονται να γίνουν παραστρατιωτικά προπύργια εκμετάλλευσης και καταπίεσης 

κάθε διαφορετικής φωνής, κάθε κοινωνικής αντίστασης , κάθε ανθρωπινότητας. Τα τάγματα εφόδου που 

δημιουργούν όχι για να επιτεθούν σε τραπεζίτες, εκδότες, εφοπλιστές αλλά σε μικροπωλητές, σε φτωχογειτονιές 

και όχι σε βίλες. 

Έχουμε απέναντι μας ένα «ξεβρόμισμα» που περιλαμβάνει αποκλειστικά αδύναμους μετανάστες, ατίθασους 

τσιγγάνους, εκτεθειμένους «διαφορετικούς», κάθε διαφωνούντα κα αφήνει αλώβητους εφοπλιστές και τραπεζίτες. 

Ο φασισμός δεν πολεμιέται  με επικλήσεις δημοκρατίας γιατί είναι γνήσιο τέκνο της. Δεν πολεμιέται με «μαχητικές 

δηλώσεις» και χαρτοπόλεμο καταγγελιών. Αμεσολάβητα, αντιεραρχικά, αυτοοργανωμένα να δώσουμε μάχες στις 

γειτονιές κα στους δρόμους ενάντια στην επέλαση των αφεντικών και των συμμάχων τους. 
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