
 

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΟΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ 

 Σε μια περίοδο που η κοινωνία πασχίζει να επιβιώσει και να καλύψει τις βιοτικές 

της ανάγκες, ο κρατικός μηχανισμός – κυβέρνηση «ασελγεί» πάνω σε δικαιώματα 

που έχουν κατακτηθεί με αγώνες εδώ και πολλά χρόνια. Εκμεταλλευόμενοι την 

αδράνεια του κόσμου λόγω της εξουθένωσης και του διαρκή αγώνα για επιβίωση, 

προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα συντηρητικό – φασιστικό πλαίσιο. Ξεκάθαρα 

παραδείγματα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι απαγορεύσεις διαδηλώσεων, οι 

φυλακίσεις αγωνιστών και άλλα πολλά που συμβαίνουν καθημερινά. 

  Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα δεν παύει να υπάρχει και η αναγνωρισμένη από το 

κράτος πλέον ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή η οποία και πάλι προσπαθεί να βγει 

στην πόλη μας. Σε μια  πόλη που έχει μνήμη και θυμάται, σε μια πόλη που πολέμησε 

το φασισμό και ήταν η πρώτη που απελευθερώθηκε από τους Ναζί, έρχεται και πάλι 

αντιμέτωπη με τη φασιστική απειλή που αυτή τη φορά έχει το προσωπείο του 

πατριώτη που χαιρετά ναζιστικά, υμνεί το Χίτλερ και δολοφονεί μετανάστες και 

αντιφασίστες απροκάλυπτα. Αυτή είναι η Χρυσή Αυγή που τόσα χρόνια 

χρηματοδοτούνταν από τη ΝΔ και ο αρχηγός της ήταν μισθωμένος πράκτορας της 

ΕΥΠ (για όλα αυτά υπάρχουν επίσημα και δημοσιοποιημένα έγγραφα) και ξαφνικά 

εμφανίζονται ως αντισυστημικοί και υπερασπιστές του λαού. Ενώ από την άλλη το 

κράτος αντιλήφθηκε πως έχει να κάνει με ναζιστική συμμορία που αν και τόσο καιρό 

χρηματοδοτούσε και ουσιαστικά ήταν το παρακράτος τώρα την αντιμετωπίζει ως 

εγκληματική οργάνωση. 

  Η αντιπαράθεση αυτή κράτους – παρακράτους δε μας πείθει και σε καμία 

περίπτωση δε θα παίξουμε το παιχνίδι τους πιστεύοντας πως η Χρυσή Αυγή είναι 

αδικημένη. Είναι και θα είναι φασίστες δολοφόνοι που οποιαδήποτε στιγμή τους 

ξαναχρειαστεί το κράτος θα είναι εκεί για να κάνουν το χρέος απέναντι στα αφεντικά 

τους. Εμείς ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε μικρά ή μεγάλα αναχώματα απέναντι 

στις ρητορικές μίσους τους χρησιμοποιώντας κάθε μέσο για την προάσπιση των 

ατομικών και συλλογικών ελευθεριών. Ενάντια σε κράτος και παρακράτος ενάντια 

σε μία αταξική κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύης. 
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