
Σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που δημιούργησαν οι 

εκμεταλλευτές σπέρνοντας την οικονομική και πολιτισμική εξαθλίωση, ο 

εκφασισμός της κοινωνίας αναδύεται ξανά από το βόθρο της ιστορίας. Οι 

φασιστικές συμμορίες, οι νέοι ταγματασφαλίτες, βγήκαν ξανά απ’τις τρύπες 

τους. Οι νοσταλγοί του φασισμού όπως το ΛΑ.ΟΣ συμμετέχουν στην 

κυβέρνηση εθνικής κοινότητας των αφεντικών. Ο ίδιος ο καπιταλισμός 

προωθεί τους « Καρατζαφέρηδες » ,τους μαχαιροβγάλτες χρυσαυγήτες και 

κάθε είδους χίτες. Όλοι αυτοί προωθούν στην κοινωνία ρατσιστικές και 

μισάνθρωπες απόψεις. Μέσω της παγκόσμιας χρεοκοπίας  του κεφαλαίου 

προσπαθούν να στρέψουν τη νεολαία και τους εργάτες εναντίον των 

μεταναστών και όχι εναντίον των αφεντικών τους. Τα κράτη εκμεταλλεύονται 

τους μετανάστες οι οποίοι δουλεύουν στα κάτεργα κάτω από τις πιο 

εξευτελιστικές συνθήκες για να παράγουν μεγαλύτερα κέρδη οι πολυεθνικές 

και οι εξουσιαστές. Οι μετανάστες είναι τα θύματα των πολέμων που 

διεξάγουν οι «ισχυροί» δολοφόνοι των λαών. Κράτος και παρακράτος (Λα.ος, 

χρυσή αυγή) δουλεύουν χέρι-χέρι για την καθιέρωση και επιβίωση της 

βαρβαρότητας. Δε θα ξεχάσουμε ποτέ τα βίαια πογκρόμ και τα μαχαιρώματα 

σε αγωνιστές ντόπιους ή μετανάστες. Στην πόλη μας το τελευταίο διάστημα 

έχουν κάνει την εμφάνιση τους σε τοίχους τεράστιες σβάστικες καθώς επίσης, 

φασιστικά-ρατσιστικά συνθήματα μίσους. Κάποιοι γνωστοί φασίστες 

εκμεταλλευόμενοι την άγνοια νέων παιδιών τα  ωθούν στο να γεμίζουν την 

πόλη με σύμβολα τέτοιου είδους. Πριν από ένα χρόνο οι συγκεκριμένοι 

εγγονοί ταγματασφαλιτών προσπάθησαν μάταια να κάνουν εκδήλωση 

μπροστά στο άγαλμα του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Εκεί αποκαλύφτηκε πως η 

πλειοψηφία των εν λόγω φασιστών, εργάζεται σε σώματα ασφαλείας 

(αστυνομικοί, πυροσβέστες κ.ά). Οι συγκεκριμένοι πρέπει να το βάλουν καλά 

στο μυαλό τους η Καρδίτσα είναι η πρώτη απελευθερωμένη πόλη στην 

Ευρώπη από τους φονιάδες ΝΑΖΙ. Τμήματα του ΕΛΑΣ την απελευθέρωσαν 
ένοπλα, επίσης είναι η πρώτη που κατέλαβε ο ΔΕΕ τετράχρονο ταξικό 

πόλεμο. Καλούμε, λοιπόν, το λαό της πόλης να συντρίψει την προσπάθεια 

εκφασισμού της τοπικής κοινωνίας. Όπως οι αγωνιστές παππούδες μας 

τσάκισαν το φασισμό έτσι και στη σημερινή εποχή πρέπει ν’ αντισταθούμε 
στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Ο μόνος εχθρός είναι το κράτος και οι 

εκμεταλλευτές  και όχι οι μετανάστες και οι κολασμένοι της γης. Μπορούμε με 

κοινό ταξικό αγώνα ντόπιων και μεταναστών να νικήσουμε και θα νικήσουμε! 
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