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Το τελευταίο διάστημα όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι με έναν κατακλυσμό πληροφοριών από 

κάθε επικοινωνιακό μέσο. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που βάζουμε τα προβλήματα διαβίωσής μας σε 

δεύτερη μοίρα για να ασχοληθούμε, τώρα ξαφνικά, με τη Χρυσή Αυγή και τις συλλήψεις των μελών της. 

Εμείς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα γιατί , αν το δούμε ιστορικά, πάντα το κράτος έτρεφε και όπλιζε 

παρακρατικές συμμορίες που άλλοτε λεγόταν Ταγματασφαλίτες, άλλοτε Χύτες και σήμερα Χρυσή Αυγή. 

Αυτές οι συμμορίες είναι το δεξί χέρι οποιουδήποτε καθεστώτος κάνοντας τις βρώμικες δουλείες του, σε 

περιπτώσεις που το κράτος και τα αφεντικά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νόμιμες κατασταλτικές 

δυνάμεις. Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα ήταν η αφορμή το κράτος να αναγκαστεί να διαχωρίσει την 

θέση του, να βάλει το προσωπείο του αντιφασίστα και να κυνηγήσει το φασιστικό Κόμμα με το όποιο λίγες 

μέρες πριν ήταν έτοιμο  να συνεργαστεί . 

Και πως εσύ από το σπίτι σου μπορείς να εξισώνεις τις δολοφονίες, τα μαχαιρώματα και τους 

τραμπουκισμούς των παρακρατικών ναζί με τους κοινωνικούς αγώνες ;Καταδικάζεις την βία από όπου και 

αν προέρχεται ; Αν τα παιδιά έπιναν  αρσενικό , λόγο των χρυσορυχείων που καταστρέφουν τον τόπο σου 

θα αντιστεκόσουν ειρηνικά; Αν ήσουν/είσαι άνεργος χωρίς στον ήλιο μοίρα θα αντιστεκόσουν ειρηνικά στη 

βία των μπάτσων; Αν ήσουν/είσαι σπουδαστής ή μαθητής  πληρώνοντας την «δωρεάν παιδεία»  θα 

εξεγειρόσουν; Οι  περισσότεροι σε όλα αυτά είμαστε βέβαιοι ότι θα απαντούσαν καταφατικά! Ας το 

πάρουμε λίγο αντίστροφα για να αποδείξουμε ότι η βία δεν είναι ιδία και καταδικαστέα από όπου και αν 

προέρχεται. 

Βία για εμάς είναι η φτώχεια που επιβάλουν. Βία για εμάς είναι οι φασίστες που σκοτώνουν 

μετανάστες και εξεγερμένοι προστατεύοντας τα αφεντικά τους. Βία είναι οι εταιρίες και η πράσινη 

ανάπτυξη τους που λεηλατούν την φύση και καταστρέφουν το αύριο στο όνομα του κέρδους. Βία είναι να 

πεθαίνεις από το κρύο διότι οι μισθοί είναι εξευτελιστικοί. Βία είναι οι χιλιάδες άστεγοι οι όποιοι 

κοιμούνται στους δρόμους γιατί οι τράπεζες τους πήραν το σπίτι. Βία είναι τα ένστολα σκυλιά που μπήκαν 

σε καταλήψεις και εκκένωσαν κτίρια που ενώ σάπιζαν, κάποιοι τους έδωσαν ζωή. Εσένα δεν σε πείραξε 

γιατί ήταν εστίες ανομίας λες. Από ποτέ η έμπρακτη αλληλεγγύη στην κοινωνία μας είναι άνομη; Από ποτέ 

οι χώροι αυτομόρφωσης και σύμπραξης ανθρώπων πάνε την κοινωνία πίσω αντί να την βοηθάμε να 

προοδεύσει  . Πως γίνεται ακόμα και τώρα να πιστεύεις πως το κράτος σου δίνει την ελευθερία του λόγου, 

δεν τον καταδικάζει και δεν τον φιμώνει;  Αφού οποιαδήποτε μορφή αντίστασης  σε αυτά που θέλουν να 

σου επιβάλουν καταστέλλεται. Δεν μπορείς να μιλάς για ελευθερία όταν οι μονή ελεύθεροι χώροι αυτής 

της κοινωνίας κλείνουν, όταν ελεύθερες ιδέες δεν μπορούν να στεγαστούν και όλα αυτά για την 

εξυπηρέτηση κάποιων σκοπών και συμφερόντων. Εννόμων; Δεν νομίζω! Και όχι , λυπάμαι , αλλά η βία των 

καταπιεσμένων δεν είναι ιδία με την βία αυτών που θέλουν να επιβληθούν. Όταν η φωνή σου δεν μπορεί 

να φτάσει στα αυτιά αυτών που πρέπει, τότε θα βρεις αλλά μέσα για να σε ακούσουν. Τα δικά μας μέσα 

αντίστασης είναι η αυτοοργανωση, η αλληλεγγύη  και η αξιοπρέπεια σε κάθε πτωχή της καθημερινότητας 

μας. είναι οι άγριες απεργίες διάρκειας, η εξάλειψη του φασισμού , η καταστροφή οποιασδήποτε μορφή 

εξουσίας, για μια ανθρωπότητα χωρίς εκμετάλλευση για μια ανθρωπότητα ελευθερίας και ισοτιμίας.  
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