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«Ο αποτροπιασμός για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα είναι αυτονόητος 

για κάθε δημοκρατικό πολίτη και η οδύνη δεν γίνεται να εκφρασθεί με 

λέξεις. Αυτό που, δυστυχώς, δεν είναι μέχρι τώρα αυτονόητο είναι ότι για 

την αντιμετώπιση του μίσους κατά της δημοκρατίας δεν αρκεί η μετάθεση 

ευθυνών, απαιτείται ανάληψη ευθυνών -και άμεση. Η θεσμική εγρήγορση 

και η κοινωνική αφύπνιση είναι αναγκαίοι όροι, όσο και η πολιτική 

αποφασιστικότητα στην καταπολέμηση ενός αποκρουστικού φαινομένου. Τα 

μέσα υφίστανται. Η πατρίδα μας έχει ισχυρή δημοκρατική παράδοση και ένα 

φωτεινό παρελθόν αγώνων για την προστασία των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων και της ελευθερίας. Έχουμε όλοι καθήκον να μην αφήσουμε 

ανοιχτούς δρόμους στο φασισμό -ούτε καν μια χαραμάδα». 

                                                 

Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας 

 Κάρολος Παπούλιας 

18-9-2013 

 

 

 

 

Φωτογραφία εξωφύλλου: Έργο του Πάμπλο Πικάσο, αντίδραση του για την άνοδο του   

φασισμού στην εποχή του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου 
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Πρόλογος 

 

 

 

 

Στην  πατρίδα μας, η έννοια της δημοκρατίας,  της ελευθερίας και της 

ενεργούς πολιτικής απόκτησαν  ουσιαστικό γενέθλιο χαρακτήρα, 

συνοδεύοντας την ιστορική διαδρομή της. 

Παρά τις δυσκολίες, τις σημειακές εκτροπές, τις περιόδους κρίσης, ο 

ελληνικός λαός ήταν σταθερά προσανατολισμένος στην δημοκρατική  

οπτική του πολιτεύματος του.  

Για  αυτά ακριβώς τα ιδανικά –τρόπο ζωής, ο λαός μας πάλεψε όταν αυτά 

διακινδύνευσαν ή  σφετερίστηκαν. 
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Σήμερα στην πατρίδα μας μετά από μια παρατεταμένη οικονομική και 

κοινωνική κρίση, η ποιότητα αυτού του πολιτικού πολιτισμού πάσχει 

σοβαρά. 

Πρωτίστως πλήττεται από τα απάνθρωπα «σωτήρια» μέτρα  λιτότητας  

που συμπίεσαν ασφυκτικά το εισόδημα και το βιος των πολιτών, 

στέλνοντας στο κοινωνικό περιθώριο τους μη προνομιούχους, 

καταδικάζοντάς τους σε ανέχεια, φτώχεια, ανεργία, αποκλεισμό από 

κοινωνικές παροχές. 

Στο έδαφος που έστρωσε το επαχθές μνημόνιο και οι τροικανοί 

διαχειριστές, εισχώρησαν εγκληματικές-αναχρονιστικές –ολοκληρωτικές 

πολιτικές εκφράσεις  με προσωπείο εύπεπτων ιδεολογημάτων, αποδεκτό 

δυστυχώς σε μεγάλες ομάδες συμπολιτών μας. 

Με την σημαία του αντιμνημονίου και των εύκολων δαιμονοποιήσεων 

ακόμα πιο φτωχών και ταλαιπωρημένων ψυχών, δημιουργήθηκε μια νέα 

ακραία πολιτική τάση που αναντιστοιχεί  με την δημοκρατική παράδοση 

του λαού μας και σαφώς δεν προσφέρει ουδεμία διέξοδο στην πράγματι 

δεινή κατάσταση της πατρίδας μας. 

Σαφώς και το θέμα πλέον είναι μείζον, γιατί ξεφεύγει από το απλό 

φαινόμενο του «απλού διαφορετικού»  στα ανεκτά όρια του πολιτικού 

πλουραλισμού  μας.  

Η μετατροπή ενός ασύμβατου ακραίου πολιτικού λόγου σε  έκνομες 

πράξεις που φθάνουν μάλιστα το εφιαλτικό της άσκησης βίας, θέτουν  

άμεσα το φυσικό όριο, όπου τα δημοκρατικά αντανακλαστικά της 

κοινωνίας μας πρέπει  να ορθώσουν  πολιτικό φραγμό ώστε να τεθεί 

ανάσχεση  στο φαινόμενο. 

Η  πολυσχιδής κρίση δεν μπορεί να είναι άλλοθι  για να επιτραπεί επίθεση 

στο πυρήνα του δημοκρατικού πολιτικού ιστού της πατρίδας μας. 

Στο μικρό αυτό αφιέρωμα, παρουσιάζονται  κείμενα σημαντικών 

ανθρώπων του πνεύματος της πατρίδας μας, που μέσω του ορθού λόγου  
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τέμνουν το φλέγον ζήτημα των εκτροπών από την δημοκρατική 

νομιμότητα   

 Η  πλούσια πνευματική παρακαταθήκη  σε αυτόν τον τόπο είναι το ισχυρό 

αντίμετρο για την θωράκιση της ποιότητας της πολιτικής στην κοινωνική 

ζωή  της παραδοσιακά φιλελεύθερης, δημοκρατικής και προοδευτικής 

Ελλάδας. 

Η γνώση και η ανάπτυξη της σκέψης  οπλίζουν τον ενεργό πολίτη που 

αποτελεί  το θεμελιώδες κύτταρο του πολιτικού γίγνεσθαι της 

οργανωμένης κοινωνίας. 

Στο τέλος των κειμένων παρατίθεται η ανακοίνωση των Ελλήνων 

Ευρωβουλευτών και η ανακοίνωση της ΕΑΠΣ για την τραγική δολοφονία 

του νεαρού στο Κερατσίνι.. 

 Σε αυτή  τη χώρα η δημοκρατία και η ελευθερία είναι ριζωμένες βαθιά και 

ποτισμένες από το λίπασμα των νεκρών ηρωικών ενεργών πολιτών. 

Γιάννης Σταμούλης 

 

Πρόεδρος 

 Ένωσης Αξιωματικών 

 Πυροσβεστικού Σώματος 

 

Σεπτέμβριος 2013 
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Εισαγωγή 

 

 

 

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι είναι πολιτικό έγκλημα, 

και αποτελεί την συνέχεια τέτοιων πράξεων βίας από μέλη της ίδιας 

οργάνωσης. 

Ο στόχος αυτών των ενεργειών είναι ο αποπροσανατολισμός της κοινής 

γνώμης από τις πολιτικές που εφαρμόζει η δικομματική κυβέρνηση,  

Πολιτική που στηρίζεται στα επερχόμενα μνημόνια με περαιτέρω 

φτωχοποίηση τάξεων της κοινωνίας. 

Αυτό που επιχειρείται είναι η επισκίαση από την κοινή γνώμη του μεγάλου 

ξεσηκωμού των καθηγητών, δασκάλων, σχολικών φυλάκων, και 

γενικότερα διοικητικών υπαλλήλων στο χώρο της Παιδείας, με τα 

ασύλληπτα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία καθώς και τις πρωτοφανείς 

σε όγκο συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. 

http://2.bp.blogspot.com/-MWVI-kirRrA/Ujw0N-nRRpI/AAAAAAAABqo/SnP11L-No1A/s1600/pavlos.jpg
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Το οικονομικό-πολιτικό κατεστημένο με τους αυθεντικούς διαχειριστές 

του έχει φροντίσει εδώ και τρία χρόνια εφαρμογής των μνημονιακών 

πολιτικών : 

να εξαθλιώσει τους πολίτες οικονομικά και ηθικά 

 να απολύσει χιλιάδες εργαζόμενους 

 να δημιουργήσει εκατομμύρια ανέργους 

 να δημιουργήσει νέο μεταναστευτικό ρεύμα κυρίως από νέους και 

επιστήμονες 

 να διαλύσει υγεία και παιδεία 

 να συρρικνώσει τους φορείς προστασίας και ασφάλειας Πολίτη – 

Κράτους ( Σ.Α. και Ε.Δ.) 

 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω συνεπειών είναι: οι χιλιάδες αυτοκτονίες 

συμπολιτών μας και η δημιουργία παρακρατικών μορφωμάτων που 

ενεργούν με πράξεις βίας καταλήγοντας σε πολιτικές δολοφονίες. 

 

Η ενότητα των εργαζομένων και η συμμετοχή όλων στους αγώνες, θα 

ανατρέψει πολιτικούς και πολιτικές πού κατέλυσαν την Δημοκρατία, 

εξαθλίωσαν τον λαό και ξεπούλησαν την Πατρίδα μας  

 

Αναστάσιος Μανιάτης 

 

Γενικός Γραμματέας 

 Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος 

 

Σεπτέμβριος 2013 
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Στις δικτατορικὲς καταστάσεις ἡ ἀρχὴ μπορεῖ νὰ μοιάζει 

εὔκολη, όμως ἡ τραγωδία περιμένει ἀναπότρεπτη στὸ τέλος. 

 

 

 
 

 

Του Γιώργου Σεφέρη. Νομπελίστα – Ποιητή 
Δήλωση στις 28 Μαρτίου 1969 στο BBC 

 Πάει καιρὸς ποὺ πῆρα τὴν ἀπόφαση νὰ κρατηθῶ ἔξω ἀπὸ τὰ πολιτικὰ τοῦ 

τόπου. Προσπάθησα ἄλλοτε νὰ τὸ ἐξηγήσω. Αὐτὸ δὲ σημαίνει διόλου πὼς 

μοῦ εἶναι ἀδιάφορη ἡ πολιτικὴ ζωή μας.  

Ἔτσι, ἀπὸ τὰ χρόνια ἐκεῖνα, ὡς τώρα τελευταῖα, ἔπαψα κατὰ κανόνα νὰ 

ἀγγίζω τέτοια θέματα· ἐξάλλου τὰ ὅσα δημοσίεψα ὡς τὶς ἀρχὲς τοῦ 1967 

καὶ ἡ κατοπινὴ στάση μου - δὲν ἔχω δημοσιέψει τίποτα στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ 

τότε ποὺ φιμώθηκε ἡ ἐλευθερία - ἔδειχναν, μοῦ φαίνεται, ἀρκετὰ καθαρὰ 

τὴ σκέψη μου. 

Μολαταῦτα, μῆνες τώρα, αἰσθάνομαι μέσα μου καὶ γύρω μου, ὁλοένα πιὸ 

ἐπιτακτικά, τὸ χρέος νὰ πῶ ἕνα λόγο γιὰ τὴ σημερινὴ κατάστασή μας. Μὲ 

ὅλη τὴ δυνατὴ συντομία, νὰ τί θὰ ἔλεγα: 

Κλείνουν δυὸ χρόνια ποὺ μᾶς ἔχει ἐπιβληθεῖ ἕνα καθεστὼς ὁλωσδιόλου 

ἀντίθετο μὲ τὰ ἰδεώδη γιὰ τὰ ὁποῖα πολέμησε ὁ κόσμος μας καὶ τόσο 

περίλαμπρα ὁ λαός μας στὸν τελευταῖο παγκόσμιο πόλεμο.  

http://tvxs.gr/node/19280/165187
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Εἶναι μία κατάσταση ὑποχρεωτικῆς νάρκης, ὅπου ὅσες πνευματικὲς ἀξίες 

κατορθώσαμε νὰ κρατήσουμε ζωντανές, μὲ πόνους καὶ μὲ κόπους, πᾶνε κι 

αὐτὲς νὰ καταποντιστοῦν μέσα στὰ ἑλώδη στεκούμενα νερά.  

Δὲ θὰ μοῦ ἦταν δύσκολο νὰ καταλάβω πῶς τέτοιες ζημιὲς δὲ λογαριάζουν 

πάρα πολὺ γιὰ ὁρισμένους ἀνθρώπους. 

Δυστυχῶς δὲν πρόκειται μόνον γι᾿ αὐτὸ τὸν κίνδυνο. Ὅλοι πιὰ τὸ 

διδάχτηκαν καὶ τὸ ξέρουν πὼς στὶς δικτατορικὲς καταστάσεις ἡ ἀρχὴ 

μπορεῖ νὰ μοιάζει εὔκολη, ὅμως ἡ τραγωδία περιμένει ἀναπότρεπτη στὸ 

τέλος.  

Τὸ δράμα αὐτοῦ τοῦ τέλους μᾶς βασανίζει, συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα, ὅπως 

στοὺς παμπάλαιους χοροὺς τοῦ Αἰσχύλου. Ὅσο μένει ἡ ἀνωμαλία, τόσο 

προχωρεῖ τὸ κακό. 

Εἶμαι ἕνας ἄνθρωπος χωρὶς κανένα ἀπολύτως πολιτικὸ δεσμὸ καί, μπορῶ 

νὰ τὸ πῶ, μιλῶ χωρὶς φόβο καὶ χωρὶς πάθος.  

Βλέπω μπροστά μου τὸν γκρεμὸ ὅπου μᾶς ὁδηγεῖ ἡ καταπίεση ποὺ κάλυψε 

τὸν τόπο.  

Αὐτὴ ἡ ἀνωμαλία πρέπει νὰ σταματήσει. Εἶναι ἐθνικὴ ἐπιταγή. 

Τώρα ξαναγυρίζω στὴ σιωπή μου.  

Παρακαλῶ τὸ Θεὸ νὰ μὴ μὲ φέρει ἄλλη φορὰ σὲ παρόμοια ἀνάγκη νὰ 

ξαναμιλήσω». 

 

 

Πηγή: http://sxoliopoliti.blogspot.gr 
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«Ο νεοναζισμός δεν είναι οι άλλοι» 

 

  

Του συνθέτη  Μάνου Χατζηδάκη, δημοσιευμένο στην εφημερίδα 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ τον  Φεβρουάριου του 1993 

Ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός και κάθε αντικοινωνικό και 

αντιανθρώπινο φαινόμενο συμπεριφοράς δεν προέρχεται από ιδεολογία, 

δεν περιέχει ιδεολογία, δεν συνθέτει ιδεολογία. Είναι η μεγεθυμένη 

έκφραση-εκδήλωση του κτήνους που περιέχουμε μέσα μας χωρίς εμπόδιο 

στην ανάπτυξή του, όταν κοινωνικές ή πολιτικές συγκυρίες συντελούν, 

βοηθούν, ενισχύουν τη βάρβαρη και αντιανθρώπινη παρουσία του. 

Η μόνη αντιβίωση για την καταπολέμηση του κτήνους που περιέχουμε 

είναι η Παιδεία. Η αληθινή παιδεία και όχι η ανεύθυνη εκπαίδευση και η 

πληροφορία χωρίς κρίση και χωρίς ανήσυχη αμφισβητούμενη 

συμπερασματολογία. Αυτή η παιδεία που δεν εφησυχάζει ούτε δημιουργεί 

αυταρέσκεια στον σπουδάζοντα, αλλά πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα και 

την ανασφάλεια. Όμως μια τέτοια παιδεία δεν ευνοείται από τις πολιτικές 

παρατάξεις και από όλες τις κυβερνήσεις, διότι κατασκευάζει ελεύθερους 

και ανυπότακτους πολίτες μη χρήσιμους για το ευτελές παιχνίδι των 

κομμάτων και της πολιτικής. Κι αποτελεί πολιτική «παράδοση» η 

πεποίθηση πως τα κτήνη, με κατάλληλη τακτική και αντιμετώπιση, 

καθοδηγούνται, τιθασεύονται. 

Ενώ τα πουλιά... Για τα πουλιά, μόνον οι δολοφόνοι, οι άθλιοι κυνηγοί 

αρμόζουν, με τις «ευγενικές παντός έθνους παραδόσεις». Κι είναι φορές 

που το κτήνος πολλαπλασιαζόμενο κάτω από συγκυρίες και με τη μορφή 

«λαϊκών αιτημάτων και διεκδικήσεων» σχηματίζει φαινόμενα λοιμώδους 
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νόσου που προσβάλλει μεγάλες ανθρώπινες μάζες και επιβάλλει 

θανατηφόρες επιδημίες. 

Πρόσφατη περίπτωση ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Μόνο που ο πόλεμος 

αυτός μας δημιούργησε για ένα διάστημα μιαν αρκετά μεγάλη πλάνη, μιαν 

ψευδαίσθηση. Πιστέψαμε όλοι μας πως σ' αυτό τον πόλεμο η Δημοκρατία 

πολέμησε το φασισμό και τον νίκησε. Σκεφθείτε: η «Δημοκρατία», εμείς 

με τον Μεταξά κυβερνήτη και σύμμαχο τον Στάλιν, πολεμήσαμε το 

ναζισμό, σαν ιδεολογία άσχετη από μας τους ίδιους. Και τον... νικήσαμε. 

Τι ουτοπία και τι θράσος. Αγνοώντας πως απαλλασσόμενοι από την 

ευθύνη του κτηνώδους μέρους του εαυτού μας και τοποθετώντας το σε μια 

άλλη εθνότητα υποταγμένη ολοκληρωτικά σ' αυτό, δεν νικούσαμε κανένα 

φασισμό αλλά απλώς μιαν άλλη εθνότητα επικίνδυνη που επιθυμούσε να 

μας υποτάξει. 

Ένας πόλεμος σαν τόσους άλλους από επικίνδυνους ανόητους σε άλλους 

ανόητους, περιστασιακά ακίνδυνους. Και φυσικά όλα τα περί 

«Ελευθερίας», «Δημοκρατίας», και «λίκνων πνευματικών και μη», για τις 

απαίδευτες στήλες των εφημερίδων και τους αφελείς αναγνώστες. Ποτέ 

δεν θα νικήσει η Ελευθερία, αφού τη στηρίζουν και τη μεταφέρουν 

άνθρωποι, που εννοούν να μεταβιβάζουν τις δικές τους ευθύνες στους 

άλλους. 

(Κάτι σαν την ηθική των γερόντων χριστιανών. Το καλό και το κακό έξω 

από μας. Στον Χριστό και τον διάβολο. Κι ένας Θεός που συγχωρεί τις 

αδυναμίες μας εφόσον κι όταν τον θυμηθούμε μες στην ανευθυνότητα του 

βίου μας. Επιδιώκοντας πάντα να εξασφαλίσουμε τη μετά θάνατον 

εξακολουθητική παρουσία μας. Αδυνατώντας να συλλάβουμε την έννοια 

της απουσίας μας. Το ότι μπορεί να υπάρχει ο κόσμος δίχως εμάς και 

δίχως τον Καντιώτη τον Φλωρίνης). 

Δεν θέλω να επεκταθώ. Φοβάμαι πως δεν έχω τα εφόδια για μια 

θεωρητική ανάπτυξη, ούτε την κατάλληλη γλώσσα για τις απαιτήσεις του 

όλου θέματος. Όμως το θέμα με καίει. Και πριν πολλά χρόνια επιχείρησα 
να το αποσαφηνίσω μέσα μου. Σήμερα ξέρω πως διέβλεπα με την 
ευαισθησία μου τις εξελίξεις και την επανεμφάνιση του τέρατος. Και 
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δεν εννοούσα να συνηθίσω την ολοένα αυξανόμενη παρουσία του. Πάντα 

εννοώ να τρομάζω. 

Ο νεοναζισμός δεν είναι οι άλλοι. Οι μισητοί δολοφόνοι, που βρίσκουν 

όμως κατανόηση από τις διωκτικές αρχές λόγω μιας περίεργης αλλά όχι 

και ανεξήγητης συγγενικής ομοιότητος. Που τους έχουν συνηθίσει οι 

αρχές και οι κυβερνήσεις σαν μια πολιτική προέκτασή τους ή σαν μια 

επιτρεπτή αντίθεση, δίχως ιδιαίτερη σημασία που να προκαλεί ανησυχία. 

(Τελευταία διάβασα πως στην Πάτρα, απέναντι στο αστυνομικό τμήμα 

άνοιξε τα γραφεία του ένα νεοναζιστικό κόμμα. Καμιά ανησυχία ούτε για 

τους φασίστες, ούτε για τους αστυνομικούς. Ούτε φυσικά για τους 

περιοίκους). 

Ο εθνικισμός είναι κι αυτός νεοναζισμός. Τα κουρεμένα κεφάλια των 

στρατιωτών, έστω και παρά τη θέλησή τους, ευνοούν την έξοδο της 

σκέψης και της κρίσης, ώστε να υποτάσσονται και να γίνονται κατάλληλοι 

για την αποδοχή διαταγών και κατευθύνσεων προς κάποιο θάνατο. Δικόν 

τους ή των άλλων. Η εμπειρία μου διδάσκει πως η αληθινή σκέψη, ο 

προβληματισμός οφείλει κάπου να σταματά. Δεν συμφέρει. Γι' αυτό και 

σταματώ. Ο ερασιτεχνισμός μου στην επικέντρωση κι ανάπτυξη του 

θέματος κινδυνεύει να γίνει ευάλωτος από τους εχθρούς. Όμως οφείλω να 

διακηρύξω το πάθος μου για μια πραγματική κι απρόσκοπτη ανθρώπινη 

ελευθερία. 

Ο φασισμός στις μέρες μας φανερώνεται με δυο μορφές. Ή προκλητικός, 

με το πρόσχημα αντιδράσεως σε πολιτικά ή κοινωνικά γεγονότα που δεν 

ευνοούν την περίπτωσή τους ή παθητικός μες στον οποίο κυριαρχεί ο 

φόβος για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Ανοχή και παθητικότητα λοιπόν. Κι 

έτσι εδραιώνεται η πρόκληση. Με την ανοχή των πολλών. Προτιμότερο 

αργός και σιωπηλός θάνατος από την αντίδραση του ζωντανού και 

ευαίσθητου οργανισμού που περιέχουμε. 

Το φάντασμα του κτήνους παρουσιάζεται ιδιαιτέρως έντονα στους νέους. 

Εκεί επιδρά και το marketing. Η επιρροή από τα Μ.Μ.Ε. ενός τρόπου ζωής 

που ευνοεί το εμπόριο. Κι όπως η εμπορία ναρκωτικών ευνοεί τη διάδοσή 

τους στους νέους, έτσι και η μουσική, οι ιδέες, ο χορός και όσα 
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σχετίζονται με τον τρόπο ζωής τους έχουν δημιουργήσει βιομηχανία και 

τεράστια κι αφάνταστα οικονομικά ενδιαφέρονται. 

Και μη βρίσκοντας αντίσταση από μια στέρεη παιδεία όλα αυτά 

δημιουργούν ένα κατάλληλο έδαφος για να ανθίσει ο εγωκεντρισμός η 

εγωπάθεια, η κενότητα και φυσικά κάθε κτηνώδες ένστιχτο στο εσωτερικό 

τους. Προσέξτε το χορό τους με τις ομοιόμορφες στρατιωτικές κινήσεις, 

μακρά από κάθε διάθεση επαφής και επικοινωνίας. Το τραγούδι τους με 

τις συνθηματικές επαναλαμβανόμενες λέξεις, η απουσία του βιβλίου και 

της σκέψης από τη συμπεριφορά τους και ο στόχος για μια άνετη 

σταδιοδρομία κέρδους και εύκολης επιτυχίας. 

Βιώνουμε μέρα με τη μέρα περισσότερο το τμήμα του εαυτού μας – που ή 

φοβάται ή δεν σκέφτεται, επιδιώκοντας όσο γίνεται περισσότερα οφέλη. 

Ώσπου να βρεθεί ο κατάλληλος «αρχηγός» που θα ηγηθεί αυτό το 

κατάπτυστο περιεχόμενό μας. Και τότε θα 'ναι αργά για ν' αντιδράσουμε. 

Ο νεοναζισμός είμαστε εσείς κι εμείς – όπως στη γνωστή παράσταση του 

Πιραντέλο. Είμαστε εσείς, εμείς και τα παιδιά μας. Δεχόμαστε να 'μαστε 

απάνθρωποι μπρος στους φορείς του AIDS, από άγνοια αλλά και τόσο 

«ανθρώπινοι» και συγκαταβατικοί μπροστά στα ανθρωποειδή ερπετά του 

φασισμού, πάλι από άγνοια, αλλά κι από φόβο κι από συνήθεια. 

Και το Κακό ελλοχεύει χωρίς προφύλαξη, χωρίς ντροπή. Ο νεοναζισμός 

δεν είναι θεωρία, σκέψη και αναρχία. Είναι μια παράσταση. Εσείς κι εμείς. 

Και πρωταγωνιστεί ο Θάνατος. 

 

 

 

 
Πηγή http://www.iefimerida.gr 
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O φασισμός της διπλανής πόρτας 

 

 

του Γιάννη Τσαμουργκέλη 

Διδάκτωρ της Οξφόρδης και Επίκουρος Καθηγητής της Διεθνούς 

Οικονομικής στο Παν/μιο του Αιγαίου. 

 …Είναι αυτοί με τα ομοιόμορφα μαύρα ρούχα, τα ως επί το πλείστον 

ξυρισμένα κεφάλια και τις σβάστικες, που μιλάνε δυνατά, 

συνθηματολογώντας και βρίζοντας.  

Είναι αυτοί που εμφανίζονται πολλοί μαζί και τις νύκτες κρυφά, χτυπούν 

ανθρώπους που δεν εμπίπτουν στο υποσύνολο με τα χαρακτηριστικά που 

αυτοί αποδέχονται. Δεν εμπίπτουν στο χρώμα, στις ιδέες και αύριο, στην 

εμφάνιση ή τις προτιμήσεις τους.  

Ξέρουμε πια όλοι ότι αυτός ο εθνικός, κοινωνικός και πολιτικός ρατσισμός 

και η βία που παίρνουν τη θέση της ανεκτικότητας, της συνύπαρξης και 

του διαλόγου είναι ίδιον ενός ακραίου πολιτισμού που οδηγεί με βήματα 

λογικής συνεπαγωγής σε μια κοινωνία που παραβιάζει κατά κανόνα τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, στερεί απλές δημοκρατικές ελευθερίες και 

καταλήγει σε εκτελέσεις, εξορίες και μαζική βία. 
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 Και δεν το θέλουμε.  

Ξέρουμε ότι δεν το θέλουμε. 

 Τι γίνεται όμως με όποια άλλη πολιτική συμπεριφορά που επιδεικνύει και 

ενστερνίζεται τη λογική του «δεν εμπίπτει». 

 Τι γίνεται με τους συνδικαλιστές που απομονώνουν πολιτικά αλλά και 

επαγγελματικά το συνάδελφό τους, όταν αυτός έχει αντίθετη άποψη με της 

πλειοψηφίας.  

Τι γίνεται με τον καθηγητή ή το δάσκαλο που απομονώνει και στιγματίζει 

το φοιτητή ή το μαθητή του όταν δεν εμφορείται από τις δικές του ιδέες 

του ή όταν αποκλίνει από την «αισθητική» του αντίληψη.  

Αυτός ο φασισμός «της διπλανής πόρτας» που δεν φοράει μαύρα ρούχα 

και δεν ξυρίζει το κεφάλι του, δεν είναι κατακριτέος;  

 Ή δεν είναι φασισμός επειδή δεν φοράει μαύρα ρούχα και δεν ξυρίζει το 

κεφάλι του; 

 Ή δεν συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων επειδή γίνεται στο 

όνομα της πλειοψηφίας;.. 

 

Η κυριαρχία των δημοκρατικών πολιτισμών στηρίζεται στην ηγεμονία των 

δημοκρατικών ιδεών που κατοχυρώνεται από τη δημοκρατική 

συμπεριφορά των πολιτών. 

 Όλων των πολιτών, ανεξαιρέτως της πολιτικής ή οικονομικής τους 

δύναμης.  

Εάν υποχωρήσουμε εμείς οι πολίτες στη δημοκρατική συμπεριφορά μας, 

υποχωρούμε και έναντι κάθε άλλου δίπλα σε εμάς που κάνει το ίδιο και εν 

τέλει και έναντι  των παιδιών με τα μαύρα ρούχα…  
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Αυτή η υποχώρηση είναι το «αυγό του φιδιού» που οδηγεί σε δημοκρατίες 

«περιορισμένης εμβέλειας», δημοκρατίες «αρεστών» και εν τέλει σε μη 

δημοκρατίες.  

Είναι δική μας η ευθύνη να μην παράσχουμε ιδεολογικό άλλοθι για 

οποιαδήποτε είδους κοινωνική και πολιτική διάκριση έναντι πολιτών και 

ανθρώπων που πατούν το πόδι τους σε τούτη τη χώρα.  

Μέσα από την καθημερινή μας συμπεριφορά και τον καθημερινό μας 

πολιτικό πολιτισμό.  

Αλλιώς θα καταλήξουμε να αναμετριόμαστε με τους ιδεολογικούς, 

κοινωνικούς ή άλλους «αντιπάλους» μας, διεκδικώντας τις πλειοψηφίες 

στις εκάστοτε συναντήσεις των συμμοριτικών πολιτικών οργανώσεών μας, 

σε μια δημοκρατικοφανή πολιτεία βίας και αυταρχισμού…  

Και αλλοίμονο σε αυτόν που θα χάνει… 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.protagon.gr 
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Η ελληνική γοητεία του φασισμού 

 

Του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου  16-5-2012 

 Πώς τα ελληνικά media έχουν θολώσει από τη χρυσαυγίτικη προπαγάνδα. 

Έγραψα ένα άρθρο στο lifo.gr για την υπερπροβολή της Χρυσής Αυγής 

στα media. Υποστήριξα ότι αυτή δεν γίνεται μόνο από περιέργεια και 

φόβο, αλλά επίσης από δέος και ηδονοβλεπτική τάση. Θα έπρεπε να 

προσθέσω κάτι ακόμα: δεν μπορείς να συζητάς μ’ έναν φασίστα - γιατί 

αυτός εκφράζει ένστικτα, ενώ εσύ πνεύμα. Στο μπρα ντε φερ των media 

δεν υπάρχει περίπτωση το πνεύμα να κερδίσει τις εντυπώσεις απέναντι στο 

θριαμβικό κτήνος του αυτονόητου. Το εμβατήριο δημιουργήθηκε για να 

υπερκαλύπτει τις σονάτες. Δεν άργησα να το επιβεβαιώσω στην εκπομπή 

του Σταύρου Θεοδωράκη (που χτύπησε πρωτοφανή νούμερα)…  

…Το θέμα με αυτές τις απλές ερωτήσεις είναι ότι δεν έχουν εξίσου απλή 

απάντηση. Γιατί η απάντηση δεν στηρίζεται στο χώμα και το αίμα του 

ενστίκτου (όπως η ερώτηση) αλλά στο αθέατο πλέγμα των στοχαστικών 

προσαρμογών που ακολούθησε η ανθρώπινη διανόηση για να 

δημιουργηθεί ο πολιτισμός και να στηρίξει πάνω του την επίκληση της 

δίκαιης κοινωνίας.  

Ολόκληρος ο πολιτισμός μας είναι μια σύνθεση συγκρατημών, ταμπού και 

οργάνωσης των ορμών. Είναι ο κρυφός κώδικας που τρέχει το σύστημα 

που ζούμε. Εμπεριέχει πολλή «δουλειά», πολλά βαρετά κατεβατά, πολλή 
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εσωτερική εξημέρωση. Απέναντι σε όλα αυτά ο φασίστας ξέρει μόνο να 

πηδά και να φωνάζει. Να χαϊδεύεται μπροστά στον καθρέφτη του, ν’ 

ασπρίζει το σπιτάκι του, να γρυλίζει μόλις κάποιος κάτσει στη σκιά της 

καστανιάς του. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμάμε τον φασισμό. 

 Όπως έγραψε και η Σούζαν Σόνταγκ στη «Γοητεία του Φασισμού», 

εθνικοσοσιαλισμός δεν σημαίνει μόνο κτηνωδία και τρόμος. Σημαίνει 

επίσης κι ένα ιδεώδες ή μάλλον κάποια ιδεώδη που επιβιώνουν σκόρπια 

σήμερα κάτω από άλλες σημαίες: το ιδεώδες της ζωής ως τέχνης, τη 

λατρεία της ομορφιάς, τον φετιχισμό του θάρρους, τη διάλυση της 

αποξένωσης σε εκστατικά αισθήματα κοινότητας, την απόρριψη της 

διανόησης, την ανδροκρατική οικογένεια (υπό την πατρική αιγίδα των 

ηγετών).  

Και υπάρχει ακόμα η κατοπινή σύνδεσή του με παραβατικές αγριάδες (που 

αρέσουν στους αφελείς): την εικονογραφία του σατανισμού, ορισμένα 

παρακλάδια του death metal, τις πολεμικές τέχνες, κ.λπ. Ξέρω αρκετούς 

απλοϊκούς ή απλώς θολωμένους ανθρώπους που θα μπορούσαν να 

συγκινηθούν είτε από αυτές τις σχεδόν ρομαντικές «αξίες» είτε από το 

φλερτ με την παραβατικότητα, τα οποία κουδουνίζουν πίσω από τα 

μονοκόμματα, αψήφιστα λόγια κάθε φασίστα.  

Από τον πορτιέρη που θαυμάζει με κρυπτο-ομοφυλοφιλικό ναρκισσισμό 

το φουσκωμένο, λευκό κορμί του, μέχρι τον γέρο που η ζωή του πέρασε 

χωρίς ίχνη, αφήνοντας πίσω της μόνο ένα μονήρες δυάρι με οχτώ 

κλειδαριές ασφαλείας. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή βλέπω ότι χάθηκε η μάχη, 

αν σε κάθε κραυγή απαντάς μ’ ένα δοκίμιο (διότι περί μάχης εντυπώσεων 

πρόκειται), επαναλαμβάνω ότι είναι λάθος να δίδεται τόσο πολύ, τόσο 

συχνά ο λόγος στους φασίστες.. 

 

 Πηγή: www.lifo.gr 

http://www.lifo.gr/mag/columns/4903
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Είμαστε υπό κατοχή 

 

                                                                              Συνέντευξη  του 

συγγραφέα  Χρόνη Μίσσιου στο Χρίστο Λογαρίδη 2-Απριλίου 2012 

-Κύριε Μίσσιο, ξαφνικά όλα τα κανάλια μιλάνε για την βία που ασκούν οι πολίτες στους 

πολιτικούς, με τα γιαούρτια, αλλά δεν λένε για την βία του να σου κόβουν τον μισθό, την 

σύνταξη, τα όνειρα, την ζωή… 

-Η βία είναι σαν τον Ιανό. Η βία και η εξουσία πάνε μαζί, είναι σαν 

αδερφές. Η εξουσία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την βία και η βία δεν 

υπάρχει χωρίς την εξουσία. Μην λέμε μαλακίες τώρα, βία δεν είναι το 

γιαούρτι, την βία την παράγει ολόκληρο το σύστημα. Μιλάνε για 

τρομοκρατία και θεωρούν τρομοκράτη έναν πιτσιρικά, ο οποίος είτε γιατί 

πιστεύει στον Αλλάχ, είτε γιατί είναι απελπισμένος από τις συνθήκες ζωής 

στην πατρίδα του, φορτώνεται με δυναμίτη και τινάζεται στον αέρα με τα 

των αλλοφύλων. Αυτός λοιπόν, είναι τρομοκράτης, ο πιλότος όμως, ο 

οποίος βομβαρδίζει χωριά, σχολεία, νοσοκομεία, παρασημοφορείται ως 

ήρωας. Είναι πατριώτης. Ενώ μιλάνε για την τρομοκρατία, κανείς τους δεν 

μιλάει για την κατάργηση της βίας και λέει ο Χρισοχοίδης πως οι μπάτσοι 

είναι κατασταλτικός μηχανισμός. Γιατί ρε μαλάκα να είναι κατασταλτικός 

μηχανισμός? Η εγκληματικότητα σε αυτήν την τερατούπολη, σε αυτόν τον 

http://4.bp.blogspot.com/--WQoDz5kd4o/T3mo_xgqipI/AAAAAAAAGow/1BeA-BDRGPQ/s1600/%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%83+009.jpg
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βόθρο που ονομάζεται Αθήνα, έχει χτυπήσει κόκκινο, γιατί τα σώματα 

ασφαλείας είναι προσανατολισμένα στην καταστολή και όχι στο να 

υπηρετήσουν την ασφάλεια και την ελευθερία των πολιτών. Εγώ φυσικά 

διαφωνώ με όλη αυτή την αντίληψη του κράτους, έχω άλλη άποψη, αλλά 

κάπου, να πούμε μερικές αλήθειες. 

Η διαφθορά και η ανηθικότητα, δεν βρίσκεται μόνο στο οικονομικό 

επίπεδο, δηλαδή έκλεψες, εξαπάτησες, χρησιμοποίησες την εξουσία για 

πλουτισμό. Διαφθορά είναι και ο πολιτικός λόγος, ο οποίος λέει ψέματα 

και παραπλανά, είναι και η διαφήμιση, όλα αυτά είναι η διαφθορά. 

Διαφθορά και ανηθικότητα είναι τα δελτία ειδήσεων των καναλιών, τα 

οποία λένε ότι θέλουν, ασκούν συγκεκριμένη πολιτική και παραπλανούν 

τον κόσμο. Διαφθορά δεν είναι η διαφήμιση? Τι σκατά είναι? Μιλάει 

κανείς για την κατάργηση της? Μέχρι και μικρά παιδάκια βάζουν να 

διαφημίζουν σαλάμια… 

-Το λένε επικοινωνία… 

-Ναι, τώρα την γλώσσα ο πολιτικός λόγος την χρησιμοποιεί όπως θέλει και 

έτσι οι λέξεις έχουν χάσει το νόημα τους. Σκέψου ότι ο Μπούς, λέει 

πωςυπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα… 

- Μιας και τον αναφέρετε, είδα μια ομιλία του προχθές, και έλεγε πως ο καπιταλισμός είναι 

του Θεού, πως συμβαδίζει με την Βίβλο… 

-Ναι ρε παιδί μου, Κου Κλούξ Κλάν, το πνευματικό του επίπεδο, δεν 

ξεπερνάει αυτό μιας μαιμούς. Είναι ηλίθιος. 

-Πως αντιλαμβάνεστε το γεγονός πως συνήθως την εξουσία την καταλαμβάνουν άνθρωποι 

χαμηλού πνευματικού επιπέδου? 

-Κοίταξε να δεις, κάποια εποχή, που ο καπιταλισμός ήταν καθαρός 

καπιταλισμός, ανέδειχνε και κάποιους πολιτικούς ηγέτες, Ντε Γκόλ, Λε 

Μπράντ, Αντενάουερ, ο Καραμανλής, στα δικά μας μέτρα. Από την εποχή 

που περάσαμε στον χρηματιστηριακό καπιταλισμό, αυτές οι ληστρικές 
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συμμορίες που λέγονται χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έχουν υποτάξει την 

πολιτική εξουσία και θέλουν αντρίκελα για να μπορούν να τους 

κουμαντάρουν όπως θέλουν και να ασκούν την τοκογλυφία. Όπως γίνεται 

σήμερα με εμάς, που μας πίνουν το αίμα με το καλαμάκι οι διεθνείς 

τοκογλύφοι. 

-Έχετε νιώσει την βία της εξουσίας, έχετε πολεμήσει για έναν καλύτερο κόσμο, όταν βλέπετε 

που φτάσαμε σήμερα, πως νιώθετε? 

-Είμαι εναντίον της βίας. Ευγνωμονώ τον εαυτό μου, που βγαίνοντας από 

τις συμπλιγάδες αυτές, κατάφερα να σώσω την ψυχή μου και την 

τρυφερότητα μου. Είμαι εναντίον της βίας, εναντίον της καταστολής. 

Είμαι υπέρ της συνείδησης των ανθρώπων. Είμαι κατά των κομμάτων. Τα 

κόμματα από λειτουργικά στοιχεία της κοινωνίας, κατάντησαν 

καρκινώματα. Μετατρέπουν τους πολίτες σε οπαδούς και υπηκόους. Αυτό 

είναι το επικίνδυνο σήμερα, είναι ο λόγος που η κοινωνία βρίσκεται σε 

κατάσταση λήθης, ενώ της πίνουν το αίμα κυριολεκτικά, την ισοπεδώνουν. 

- 

-Το 1% του πληθυσμού σήμερα, έχει περισσότερα χρήματα από το 99%, 

γιατί το ανέχονται αυτό οι άνθρωποι? 

-Γιατί η εξουσία με όλες τις μορφές της, ποδηγετεί τους ανθρώπους, δεν 

τους βοηθά να καταλάβουν τις αντιθέσεις της κοινωνίας μέσα στην οποία 

ζουν. Σήμερα ζούμε προβλήματα που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία και 

η αναφερόμενη ως αριστερά, δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα μέτωπο. 

-Πως βλέπετε το γεγονός πως έχουμε έναν τραπεζίτη για πρωθυπουργό? 

-Αδιάφορο, μέσα σε αυτή την λαίλαπα που ζούμε… αλλού είναι τα 

προβλήματα. Αν δεν ήταν ο Παπαδήμος, θα ήταν ο Καραδήμος…Το ίδιο 

έχουμε και στην Ιταλία…Οι τεχνοκράτες έχουν αναλάβει, κάνουν 

κουμάντο στις κυβερνήσεις τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι τράπεζες 

και οι τοκογλύφοι… 
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…-Θα μπορούσαμε να πούμε ότι νίκησε το χρήμα? 

-Υπέταξε την πολιτική εξουσία και από κει πηγάζουν όλα τα δεινά. Γι 

αυτό κι εγώ λέω πως το σύστημα δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε, 

πρέπει να το σπάσουμε σε πολλά κομμάτια. Πρέπει να επιστρέψουμε στις 

μικρές κοινότητες, στην άμεση δημοκρατία να  ξανά συνδεθούμε με την 

γη. Έχουμε μια χώρα που είναι ευλογία Θεού, μπορεί να παράγει τα πάντα, 

αρκεί να διώξουμε αυτούς τους ρουφιάνους που μας πίνουν το αίμα. Θα 

περάσουμε φτώχια, μα ούτως η άλλως περνάμε φτώχια και θα περάσουμε 

και χειρότερα, αλλά τουλάχιστον θα ήμαστε ελεύθεροι και 

αυτοπροσδιοριζόμενοι…. 

…-Παίζεται μεγάλο παιχνίδι με τους μετανάστες, βλέπουμε ακροδεξιές ομάδες να αποκτούν 

δύναμη, γιατί υπόσχονται να καθαρίσουν το πρόβλημα, που κάνει τους κατοίκους του 

κέντρου να ζουν δύσκολα, τους κλέβουν, υπάρχει φόβος… 

-Κάθε φορά που εξαθλιώνεται η κοινωνία, το φάντασμα του φασισμού 

είναι παρόν. Μόνο σε μια εξαθλιωμένη κοινωνία μπορεί να φυτρώσει ο 

φασισμός. Σε κοινωνίες με συνείδηση, με πολιτισμό, σε κοινωνίες που 

αποτελούνται από πολίτες και όχι από εξαθλιωμένους οπαδούς και 

υπηκόους, ο φασισμός δεν περνάει… 

 

 

 

 

 

http://anarxikostrapezitis.blogspot.gr 
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Ενάντια στο φασισμό και τον ρατσισμό… 
 
 

 
 

Διακήρυξη καλλιτεχνών, ακαδημαϊκών, για τη 19 Γενάρη 

2013 

 
 
 

6 μήνες μετά την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, κανείς πια δεν 

δικαιούται να λέει ότι δεν γνωρίζει. Το αυγό του φιδιού έσπασε. Και το 

δηλητήριο από τις δαγκωματιές του απειλεί τώρα ανθρώπινες ζωές: 

φτωχών ανθρώπων που έτυχε να γεννηθούν με το «λάθος» χρώμα 

δέρματος και διασταυρώνονται από ατυχία με τα «τάγματα εφόδου», 

μεταναστών, αριστερών ή αναρχικών, καλλιτεχνών πού δεν υποτάσσονται 

στα γούστα των Ναζί, ομοφυλόφιλων, συνδικαλιστών, τσιγγάνων, 

«διαφορετικών» για τα γούστα των φαιοχιτώνων. 

Μας τρομάζει η άνοδος των νεοναζί. Ειδικά σε μια περίοδο οικονομικής 

κρίσης σαν τη σημερινή. Οι κυβερνήσεις των τριών τελευταίων χρόνων 
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που εφαρμόζουν τις πολιτικές των Μνημονίων έχουν νομιμοποιήσει την 

ατζέντα της Χρυσής Αυγής, με τον ρατσισμό κατά των μεταναστών, τις 

επιχειρήσεις-σκούπα, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τους φράκτες, με 

τον οργουελιανό «Ξένιο Δία».  

Για τις δόσεις των δανείων των τραπεζιτών, έχουν φτάσει να παίζουν στα 

ζάρια τις ζωές 17χρονων και 18χρονων παιδιών: οι εξαγγελίες της 

κυβέρνησης Σαμαρά για την κατάργηση του λειψού νόμου για την 

ιθαγένεια είναι η σύγχρονη εκδοχή της ανθρωποθυσίας των νέων της 

Αθήνας στον Μινώταυρο της Τρόικας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στα νέα παιδιά των μεταναστών που θα τελειώσουν το σχολείο και θα 

ξαναγίνουν μετανάστες μιας πατρίδας που ποτέ δεν γνώρισαν, δεν 

μπορούμε παρά να βλέπουμε τα δικά μας παιδιά που αναγκάζονται να 

πάρουν ξανά το δρόμο της ξενιτιάς. 

Στα μεσάνυχτα της Χρυσής Αυγής και των πολιτικών που την θρέφουν, 

μας δίνουν ελπίδα και αισιοδοξία οι αχτίδες της αντίστασης: οι 

αντιφασιστικές διαδηλώσεις στις γειτονιές, οι μαθητές που παρέλασαν με 

αντιναζιστικά περιβραχιόνια στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, οι 

Πακιστανοί μετανάστες που δεν φοβήθηκαν να διαδηλώσουν στις 24 

Αυγούστου στην Ομόνοια ενάντια στις αστυνομικές και φασιστικές 

επιθέσεις, οι καλλιτέχνες που συνεχίζουν το έργο τους ατρόμητοι από τη 

ναζιστική τρομοκρατία. Και, πιο πολύ, κάθε μοναχική πράξη αντίστασης – 

σε ένα λεωφορείο, σε μια δημόσια υπηρεσία ή σε ένα πάρκο – απέναντι 

στον ναζιστικό ζόφο, μάς στυλώνει για τη μάχη που έχουμε μπροστά μας. 

…η 19 Γενάρη είναι η κραυγή σου! 

Στην ιστορία του φασισμού, η πάλη εναντίον του μετεωριζόταν πάντοτε 

ανάμεσα σε δύο στιγμές: στο «πολύ νωρίς» και στο «πλέον αργά». Για 

όσες και όσους υπογράφουμε αυτή την πρωτοβουλία, δεν είναι ούτε πολύ 

νωρίς, ούτε πολύ αργά: η ώρα για τη μάχη ενάντια στο φασισμό είναι 

τώρα. 



26 
 

Μπορούμε να σμίξουμε τις πολλές και διάσπαρτες πράξεις αντίστασης σε 

μία μέρα μαζικής δράσης ενάντια στη φασιστική απειλή; Εμείς λέμε ναι. 

Γι’ αυτό ξεκινάμε το κίνημα της 19 Γενάρη. Για να ενώσουμε όλες τις 

διαφορετικές δυνάμεις που θέλουν να παλέψουν τον φασισμό. Αλλά, το 

κρισιμότερο, για να ενώσουμε όλες τις αντιφασιστικές ευαισθησίες, από 

όποιο κομμάτι της κοινωνίας και από οποιαδήποτε αφετηρία και αν 

προέρχονται, σε ένα μαζικό κίνημα που θα στριμώξει και τελικά θα 

γυρίσει το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής εκεί που πραγματικά 

ανήκει: στους υπονόμους της Ιστορίας. 

Ο λογικότερος τόπος συγκέντρωσης αυτής της αντιφασιστικής κραυγής 

δεν είναι άλλος από την πλατεία Συντάγματος: εκεί, σ’ αυτήν την Πλατεία 

που αντηχεί από τα συνθήματα των μεγάλων απεργιών των τριών 

τελευταίων χρόνων και που μυρίζει τα δακρυγόνα της αστυνομικής 

καταστολής ενός καθεστώτος που έχει χάσει πια κάθε δημοκρατική 

νομιμοποίηση, επιλέγουμε να οργανώσουμε μία μεγάλη αντιφασιστική 

συγκέντρωση και συναυλία, που θα δείξει ποιός είναι η πραγματική 

πλειοψηφία. 

Οι άνθρωποι του Πολιτισμού, των Γραμμάτων, των Τεχνών και της 

Επιστήμης, έχουμε ιδιαίτερο καθήκον να στηρίξουμε αυτή την 

πρωτοβουλία.  

Δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική τέχνη ή επιστήμη σε κλειστές 

αίθουσες, τη στιγμή που έξω από τις πόρτες μας ακούμε τις μπότες αυτών 

που κάψανε βιβλία και στη συνέχεια ανθρώπους. Μέσα σ’ αυτή τη μάχη, 

σ΄ αυτή την εποχή των τεράτων, θα ανακαλύψουμε από την αρχή το 

πραγματικό νόημα της τέχνης και της επιστήμης,. 

Είμαστε αισιόδοξοι και αισιόδοξες ότι σ’ αυτή τη μάχη ενάντια στη 

φασιστική απειλή θα βγούμε νικητές, αν αγωνιστούμε όλες και όλοι μαζί. 

Και η ώρα αυτής της μάχης είναι τώρα. 

Πηγή: http://athensantifa19jan.wordpress.com 
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Tην ιστορία τη φτιάχνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι, αλλά σε 

συνθήκες που οι ίδιοι δεν διαλέγουν. 
 

 

                                Συνέντευξη  του διανοούμενου  Σάββα Μιχαήλ στη 

Νόρα Ράλλη για το περιοδικό «Χρόνος» Ιούλιος 2013 

 

— Πώς εξηγείτε ότι στη σημερινή Ελλάδα, μια χώρα με αναρίθμητα θύματα και αγώνες 

κατά του φασισμού, εκτινάσσεται εκλογικά, και όχι μόνον, ένα ακραιφνές ναζιστικό 

μόρφωμα σαν τη Χρυσή Αυγή; 

-Κινητήρια δύναμη βέβαια είναι η παγκόσμια συστημική κρίση του 

καπιταλισμού που ξεπερνάει κι εκείνην της δεκαετίας του 1930. Η κρίση 

της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης ξεκίνησε από την Αμερική, με την 

Ευρώπη να γίνεται σύντομα το επίκεντρό της και την Ελλάδα να είναι ο 

«αδύναμος κρίκος» της ευρωπαϊκής αλυσίδας που έσπασε πρώτος, 

βυθίζοντας τον λαό της στον εφιάλτη των μνημονίων, στην τραγωδία της 

μαζικής ανεργίας και της εξαθλίωσης.  

Η δημιουργία, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενός ωκεανού 

ανθρωπίνων υπάρξεων χωρίς στοιχειώδεις όρους ύπαρξης, η απαξίωση του 

δικομματικού διεφθαρμένου αστικού κοινοβουλευτικού συστήματος με το 

οποίο κυβερνήθηκε η χώρα μετά την κατάρρευση της χουντικής 

δικτατορίας, η κοινωνική ερείπωση προκαλούν πολιτική πόλωση: από τη 

μια, στροφή προς τα αριστερά, γεγονός που εκτίναξε εκλογικά τον 
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ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αλλά, από την άλλη, αποπροσανατολισμό ενός μέρους της 

κοινωνικής απόγνωσης με στροφή προς τη ναζιστική συμμορία της 

Χρυσής Αυγής που παριστάνει την «αντισυστημική».  

Το τελευταίο φαινόμενο δεν είναι κάποια αυτόματη, αυθόρμητη 

διαδικασία. Έχει τη στήριξη ενός τμήματος του μεγάλου κεφαλαίου (π.χ. 

εφοπλιστών) και την προστασία των μηχανισμών της κλυδωνιζόμενης 

κρατικής και κυβερνητικής εξουσίας… 

…— Το ντοκιμαντέρ του Κώστα Βάκκα Ταξισυνειδησία που περιγράφει τη 

συνδικαλιστική δράση και τη συμβολή των Ελλήνων μεταναστών στην 

Αμερική στις αρχές του 20ού αιώνα προβλήθηκε στη Νέα Υόρκη και 

προκάλεσε την αντίδραση των εκεί μελών νεοναζιστικών μορφωμάτων, οι 

οποίοι μάλιστα προκάλεσαν όχι μόνο φραστικά επεισόδια αλλά και 

διαπληκτισμούς, φωνάζοντας «Κουμμούνια, θα πεθάνετε!». Είχαμε δηλαδή 

μια ξεκάθαρη επιστροφή σε εμφυλιοπολεμικά ακροδεξιά συνθήματα. Το 

γεγονός αυτό, συνδυασμένο με το προ ενός έτους αντίστοιχο «τηλεοπτικό» 

επεισόδιο με στόχο τις βουλευτές Λιάνα Κανέλλη και Ρένα Δούρου, τι 

υποδηλώνει;  

-Διαχρονικά γνωρίσματα του κάθε φασισμού, μαζί με τον αντισημιτισμό 

και τον ρατσισμό, είναι ο αντικομμουνισμός και οι επιθέσεις στο εργατικό 

κίνημα.  

Στην ελληνική περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε το μέγα συμβάν που 

σημάδεψε τη νεότερη Ιστορία της: την αντιφασιστική Αντίσταση και τον 

Εμφύλιο που την ακολούθησε – τη χαμένη επανάσταση του 1941-49. 

Όπως τονίζεται στο βιβλίο μου, ποτέ δεν επιτελέστηκε στην Ελλάδα αυτό 

που οι ψυχαναλυτές ονομάζουν εργασία του πένθους.  

Το πένθος για τον Εμφύλιο απαγορεύτηκε μετεμφυλιοπολεμικά από τους 

νικητές αλλά και από τους πολιτικά υπεύθυνους για τη λαϊκή ήττα. Στη 

μεταπολίτευση βάλανε και την ταφόπλακα με την τάχα αναγνώριση της 

Εθνικής Αντίστασης και το υποτιθέμενο «κάψιμο των φακέλων».  
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Οι νεκροί κλείστηκαν σε μια κρύπτη από όπου κατά καιρούς βγαίνουν τα 

φαντάσματά τους. Όπως γράφω: «και τώρα ακόμα η κρύπτη ανοίγει και 

βγάζει αδικοχαμένα θύματα, άγνωστους ήρωες, αλλά και 

ταγματασφαλίτες, γερμανοτσολιάδες, χίτες, Τσαούς Αντώνηδες και 

συνεργάτες των ναζιστών. Το αίσχος της Χρυσής Αυγής δεν αφήνει 

αμφιβολία περί τούτου». 

— Ήθος σφυρηλατημένο από την προπαγάνδα, σκέψη δομημένη σύμφωνα με τα αξιώματα 

της ιδεολογίας και μια ταυτότητα συγκροτημένη από την ιστορία μόνο της ομάδας στην 

οποία εκείνος ανήκει…» γράφει η Χάννα Άρεντ στο βιβλίο της για την κοινοτοπία του 

κακού (Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ). Αυτό είναι πράγματι το προφίλ ενός νεοναζιστή; 

-Ο νεοναζιστής δεν έχει προφίλ. Ο μαυροφορεμένος κουρεμένος εν χρω 

«φουσκωτός» και τις άναρθρες κραυγές «εγέρθητος» είναι μια κακότεχνη 

μάσκα που επιχειρεί να κρύψει, ουσιαστικά να συγκαλύψει, το υπαρκτό κι 

οδυνηρό κενό, την κρίση υποκειμενοποίησης που γεννά η διάλυση του 

κοινωνικού ιστού. 

— Από τη Χάννα Άρεντ να περάσουμε στον Ανδρέα Εμπειρίκο, πάνω στην ίδια θεματική 

όμως. Κάποια στιγμή ο Ανδρέας Εμπειρίκος διακόπτει, στο πιο κρίσιμο σημείο ίσως, την 

αφήγηση του Μεγάλου Ανατολικού, τη στιγμή που αυτός αντιμετωπίζει τον Κυκλώνα, τη 

Μεγάλη Δοκιμασία, την απειλή του ναυαγίου, για να απευθυνθεί σε εκείνους ακριβώς στο 

έργο των οποίων αναγνωρίζει τις δυνάμεις αντίστασης και άρνησης της παρούσας 

παρακμής, αλλά και την ταυτότητα του δικού του έργου, γράφοντας: «Μεταλλωρύχοι, 

ψυχοαναλυταί και ποιηταί της δράσεως και του λόγου, όσοι δεν περιορίζεσθε εις έστω και 

ωραία φληναφήματα της παρακμής, της “ντεκαντέντζας”, χειρώνακτες και πνευματικοί, 

εργάται απάντων των εγκάτων, σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συνερασταί και αδελφοί εν 

όπλοις...». Το σχόλιό σας για την επικαιρότητα αυτών των λόγων. 

-Αυτά τα λόγια του Εμπειρίκου είναι πύρινα. Πύρινα και βαθιά αληθινά. Η 

τριπλή αναφορά στους μεταλλωρύχους, τους ψυχαναλυτές, τους ποιητές 

του λόγου και της δράσης δίνει τις συντεταγμένες και το στίγμα της 

εμπειρίκειας ποντοπορίας μέσα στον αιώνα που πέρασε, τη γραμμή 

πλεύσης του προς την επόμενη χιλιετία.  

Οι τρεις ομόκεντροι κύκλοι ανθρώπων και έργων συναπαρτίζουν και την 

ιδιαίτερη ταυτότητα του Ανδρέα Εμπειρίκου: ποιητής, ψυχαναλυτής, 

οραματιστής της καθολικής απελευθέρωσης του έρωτα και της 
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ανθρωπότητας. Δεν πρόκειται για τρεις ξεχωριστές πλευρές που στέκονται 

η μία πλάι ή απέναντι στην άλλη. Υπάρχει αλληλοπεριχώρησή τους σε μια 

ενιαία, αδιαίρετη, ζωντανή, ασπαίρουσα ολότητα. 

Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και σήμερα. Δεν μπορείς να διαχωρίσεις 

τις ιδέες σου από τις πράξεις σου, να θεωρείσαι αριστερός και να 

συμμετέχεις σε μνημονιακές πολιτικές ή να λογίζεσαι ποιητής και να 

τραγουδάς χιτλερικά άσματα.  

Και η ίδια η κρίση είναι αυτή που ξαναφέρνει την αλήθεια του Εμπειρίκου 

στο προσκήνιο. Εκείνο που κρίνει τον καθένα μας, κάθε οργάνωση, 

μέτωπο ή πρωτοβουλία, είναι η ίδια η κρίση. 

 Ή θα ανοίξουμε μια επαναστατική διέξοδο από τα ερείπια του 

συστήματος που απειλούν να μας θάψουν ή θα ανακυκλώνουμε, μόνοι ή 

«μετωπικά», τα αδιέξοδα και θα επιταχύνεται ο κατήφορος στη 

βαρβαρότητα. Πιθανόν, ως γνωστόν, οι αγαθές προθέσεις να οδηγούν στην 

κόλαση. Σίγουρα πάντως, στην κόλαση οδηγούν οι προθέσεις που 

μεταμφιέζονται σε αγαθές….. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chronosmag.eu 
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Ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για την αντιμετώπιση της ανόδου του νεοναζισμού στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη 

 «Η Χρυσή Αυγή γνώρισε εντυπωσιακή άνοδο στο περιβάλλον της 

πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα και 

αναπτύσσεται ραγδαία, καθώς το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα 

δημοσιονομικής σταθερότητας -έκτος χρόνος ύφεσης και τέταρτος χρόνος 

σκληρής λιτότητας- έχει εξαντλήσει και τις τελευταίες αντοχές των 

Ελλήνων πολιτών. 

 Η  εξάπλωση φιλοναζιστικών, ρατσιστικών φορέων και κινήσεων δεν 

αφορά μόνο στην Ελλάδα, καθώς έχει καταγραφεί ήδη σε προηγηθείσες 

εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές σε πολλά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) και καταγράφεται εντονότερα στις μετρήσεις που γίνονται 

σε όλη την Ευρώπη. 

Όσο τα προγράμματα λιτότητας συμπιέζουν το εισόδημα των πολιτών και 

περιθωριοποιούν, κοινωνικά και εργασιακά, μεγάλες ομάδες, κυρίως νέων 

ανθρώπων, τόσο βρίσκουν έδαφος εγκληματικές συμπεριφορές με άλλοθι 

τη φτώχεια και την παράνομη μετανάστευση», αναφέρουν οι Έλληνες 

ευρωβουλευτές, κρούοντας τον κώδωνα κινδύνου για πιθανή επιδείνωση 

τέτοιων φαινομένων, όχι μόνο στην Ελλάδα. 

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο: 

1) Συνειδητοποιούν ότι εξαντλούνται οι δημοκρατικές αντοχές των 

κοινωνιών, κυρίως σε κράτη - μέλη της ΕΕ με προγράμματα προσαρμογής 

και πλήττονται καίρια οι αρχές και αξίες επί των οποίων οικοδομήθηκε η 

ΕΕ; 

2) Θα συνυπολογίσουν τις κοινωνικές, πολιτικές παραμέτρους των 

προγραμμάτων προσαρμογής; 
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3) Στο βαθμό που τους αναλογεί, ποιές πολιτικές προτίθενται να 

ενεργοποιήσουν ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις από την ύφεση και τη 

λιτότητα στις χώρες που εφαρμόζουν προγράμματα προσαρμογής, ν' 

αποφευχθεί η επιδείνωση φαινομένων βίας και διάρρηξης της κοινωνικής 

συνοχής, που τραυματίζουν βαρύτατα το ευρωπαϊκό εγχείρημα, κλονίζουν 

συθέμελα την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

επαναφέρουν στο προσκήνιο τη ναζιστική απειλή; 

 

Οι υπογράφοντες βουλευτές:  

Μαριέττα Γιαννάκου, Συλβάνα Ράπτη, Νίκη Τζαβέλα, Νίκος Χρυσόγελος, 

Θεόδωρος Σκυλακάκης, 'Αννυ Ποδηματά, Σπύρος Δανέλλης, Γεώργιος 

Παπανικολάου, Δημήτριος Δρούτσας, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Μαρία-

Ελένη Κοππά, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Νικόλαος Σαλαβράκος, Γεώργιος 

Σταυρακάκης, Ιωάννης Τσουκαλάς. 
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Ανακοίνωση της ΕΑΠΣ για τη δολοφονία του Παύλου 

 
19 Σεπτεμβρίου 2013 

 

 
 

Στην πατρίδα μας, τις μέρες αυτές δοκιμάζεται  η πολιτική αξιοπρέπεια της 

πατρίδας μας. 

 

 

Tην ώρα που ο λαός μας στενάζει από τη βαρβαρότητα των μνημονιακών 

κατακτητών της  χώρας, την ώρα που  οι άνεργοι, οι απολυμένοι, οι 

εξαθλιωμένοι, συμπολίτες τους δρουν το δικό τους ατομικό μα και συνάμα 

συλλογικό δράμα, δολοφονικές πράξεις όπως του παλικαριού στο 

Κερατσίνι πλήττουν ακόμα περισσότερο την ταλαιπωρημένη πατρίδα μας. 

Η δολοφονία του ρίχνει το φύλλο συκής από το χώρο εκείνο που με 

προσχήματα προσπαθεί να κρύψει το αποκρουστικό ολοκληρωτικό 

πρόσωπό του. Όταν αναγορεύεται κάποιος σε τιμωρό ή εκκαθαριστή 

αλλοδαπών μεταναστών, η διαδικασία δεν έχει τέλος.  

Μετά θα έρθει η σειρά των αντιφρονούντων τους, των μη συμπαθούντων, 

αυτών που τους στραβοκοιτούν και ουκ έστι τέλος. 
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Οι ώρες είναι κρίσιμες.  Εμείς οι Πυροσβέστες που δίνουμε καθημερινά 

τον αγώνα, για την διάσωση της ανθρώπινης ζωής και της εναπομείνασας 

περιουσίας του φτωχού ελληνικού λαού, καταδικάζουμε τη δολοφονία του 

παλικαριού.  

Καλούμε το εργατικό κίνημα της πατρίδας μας, να αφυπνιστεί, να 

περιφρουρήσει τη δημοκρατία μας, να απομονώσει   τα  ακραία στοιχεία 

και να τα ρίξει στον καιάδα της πολιτικής λήθης. 

Αυτή η χώρα γέννησε τη δημοκρατία και τον ανθρωπισμό, είμαστε 

υποχρεωμένοι να τα προστατέψουμε 

 

 


