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Kυβέρνηση ΝΔ και δημαρχία Μπακογιάννη στρώνουν τον 

δρόμο στα τάγματα εφόδου. Το αντιφασιστικό κίνημα θα τους 
τον κόψει ξανά 

 

Τα χτυπήματα των φοιτητών μελών της ΕΑΑΚ και των μελών της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη και των 
μελών της ΚΕΕΡΦΑ στο Ηράκλειο, αποτελούν μια απολύτως οργανωμένη και μεθοδευμένη 
εγκληματική ενέργεια, καθοδηγούμενη από τα υπολείμματα της Χρυσής Αυγής καθώς και 
αντίστοιχων νεοναζιστικών μορφωμάτων.  

Οι ομάδες αυτές οπλισμένων τραμπούκων εξορμούν με την ανοχή της αστυνομίας. 

Τα υπολείμματα του ναζισμού επιχειρούν να επανέλθουν στο πολιτικό προσκήνιο και να 
κυριαρχήσουν ξανά στον δρόμο.  

Τα περιστατικά πληθαίνουν και το κράτος και η κυβέρνηση της ΝΔ και δείχνουν ανοχή και 
υπόγεια υποστήριξη. Οι δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι 
χαρακτηριστικές. Με μια προκλητική ανακοίνωση, δεν καταδίκασε τα τάγματα εφόδου των 
νεοναζιστών αλλά επιδίωξε, με απαράδεκτους συμψηφισμούς, να ταυτίσει τους αγώνες της 
νεολαίας ενάντια στον φασισμό με τους νεοναζί εγκληματίες. Δεν μας εκπλήσσει. Ακριβώς την 
ίδια πολιτική εκφράζει και η δημαρχία Μπακογιάννη, η οποία περιθάλπει τον βουλευτή της ΝΔ, 
Μπογδάνο, που δρα πολιτικά με όρους εθνικού ρουφιάνου, με τη ρατσιστική ανάρτηση των 
ονομάτων μικρών μαθητών, γιατί δεν έχουν το σωστό «άριο» επώνυμο. Ταυτόχρονα τοποθετεί 
τη Λυκούδη, που συμμετείχε στα ρατσιστικά πογκρόμ το 2011 παρέα με τον Κασιδιάρη, 
πρόεδρο στο βρεφοκομείο, ενώ ενισχύει τις υποτιθέμενες «επιτροπές κατοίκων» των 
ρατσιστικών συνάξεων στην πλατεία Βικτωρίας και συνεργάζεται κατ’ επανάληψη με τα 
υπολείμματα της Χρυσής Αυγής στο ΔΣ. 

Παράλληλα, η επίσημη κυβερνητική και κρατική πολιτική στις ζωές μας είναι το καθεστώς 
οργουελιανού ελέγχου και αστυνομοκρατίας. Το αστικό κράτος του κοινοβουλευτικού 
ολοκληρωτισμού, με τον νόμο για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, την απαγόρευση των 



απεργιών, την καταπάτηση κάθε δημοκρατικού-εργατικού δικαιώματος και ελευθερίας, με τα 
στρατόπεδα-φυλακές των προσφύγων, με τις τρομοκρατικές επεμβάσεις της αστυνομίας, των 
ΜΑΤ, των ΔΙΑΣ σε κάθε μορφή κοινωνικής δράσης και αντίστασης, είναι τα στοιχεία που 
συνθέτουν το πάζλ ενός απολυταρχικού καθεστώτος που χρησιμοποιεί την κρατική καταστολή 
για να λιώσει με από τη σιδερένια μπότα του κάθε αντίσταση, κάθε δράση ανυπακοής και 
ανατροπής. Την ίδια στιγμή, με την πολιτική του ρατσισμού, του εθνικισμού και όλη την 
ακροδεξιά ρητορική νομιμοποιεί τις φασιστικές ιδέες και πολιτικές, καθώς και την εγκληματική 
τους δράση.  

Όσο ο καπιταλισμός βυθίζεται περισσότερο στην κρίση του, όσο το μοναδικό όραμα που 
προσφέρει είναι η φτώχεια, η ανεργία, η αρρώστια και ο θάνατος, τόσο θα στρέφεται στο 
τελευταίο του όπλο, τον φασισμό, για να συντρίψει τον λαό και να επιβιώσει. Γι’ αυτό και το 
τέρας του φασισμού θα βρίσκεται διαρκώς κάτω από την προστασία του κράτους και των 
κατασταλτικών μηχανισμών του, άλλοτε φανερά και άλλοτε συγκαλυμμένα. 

Έναν χρόνο μετά την ιστορική δικαστική απόφαση, όπου μια λαοθάλασσα αγωνιστών 
αντιφασιστών, νεολαίας και εργαζομένων υποχρέωσε στην καταδίκη της εγκληματικής 
ναζιστικής Χρυσής Αυγής, έτσι και τώρα, το αντιφασιστικό εργατικό και νεολαιίστικο κίνημα 
θα συμβάλλει ώστε οι φασίστες νεοναζιστές να μην βρίσκουν γειτονιές για να σταθούν. Θα 
ακυρώσει τις συγκεντρώσεις τους και τις επιθέσεις τους στον δρόμο.  
 

Όλες και όλοι στις 7 Οκτώβρη στην αντιφασιστική 
συγκέντρωση στο Εφετείο στις 18:00 

Πάντα στον δρόμο του αγώνα και της ανατροπής, ώστε να στείλουμε τον φασισμό στη 
χωματερή της ιστορίας! 
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