
  
 
Στις 18/09/2013 δολοφονείται ο τραγουδιστής αντιφασίστας Παύλος Φύσσας από το µαχαίρι του 
Χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Αυτή η δολοφονία δεν αποτελεί ένα µεµονωµένο περιστατικό, ούτε ένα γεγονός 
που µας εξέπληξε, καθώς οι φασίστες εδώ και χρόνια, και µε αυξανόµενη µάλιστα ένταση, µετά την 
είσοδό τους στη βουλή, κάνουν τη βρώµικη δουλειά του κράτους και των αφεντικών. Εκεί λοιπόν που 
δεν φτάνει το χέρι του κράτους, οπλίζονται τα χέρια των ναζιστών. Οι επιθέσεις σε µετανάστες, 
οµοφυλόφιλους, αγωνιστές και γενικά σε οποιονδήποτε δεν ταιριάζει µε τα άρια πρότυπα της ναζιστικής 
τους ιδεολογίας είναι συνεχείς και δεν περιορίζονται στα λόγια ή στις αψιµαχίες της βουλής. Το πιο 
τρανταχτό  παράδειγµα (εκτός της δολοφονίας του Φύσσα) είναι η δολοφονία του 27χρονου µετανάστη 
Σαχζάντ Λουκµάν στα Πετράλωνα τον Ιανουάριο του 2013.  
     Ο φασισµός στην ελληνική κοινωνία δεν γεννήθηκε µε τη σηµερινή οικονοµική κρίση όπως 
προπαγανδίζουν τα ΜΜΕ. Αντίστοιχοι των σηµερινών υπερπατριωτών-εθνικιστών ήταν οι µαυραγορίτες 
και οι ταγµατασφαλίτες της κατοχής, οι βασανιστές και οι υποστηρικτές της Χούντας και της 
καταστολής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, οι οπαδοί της Εθνικής που κυνηγούσαν µετανάστες στο 
EURO του 2004. Είναι όλοι αυτοί που εξαπολύουν καθηµερινά πόλεµο ενάντια σε κάθε µαχόµενο και 
καταπιεσµένο κοµµάτι της κοινωνίας, στηρίζοντας και συµπληρώνοντας το κράτος και την εξουσία του. 
     Για µας ως αντιφασίστες αναρχικούς, η βία είτε του κράτους και του κεφαλαίου (βίαιη καταστολή 
απεργιών, σχέδιο Ξένιος ∆ίας, επιθέσεις µε όπλα σε εργάτες στη Μανωλάδα κ.α.), είτε η βία των 
φασιστών (επιθέσεις σε σπίτια µεταναστών, στους πάγκους των µεταναστών, σε αυτοδιαχειριζόµενους 
χώρους και καταλήψεις) δεν είναι πράγµατα διαφορετικά αλλά αντίθετα, συµπληρώνουν το ένα το άλλο. 
Έτσι λοιπόν δεν θα περιµένουµε ποτέ την αστυνοµία, τους νόµους και τα δικαστήρια να επιληφθούν της 
προστασίας µας, αλλά θα στηριζόµαστε µονάχα στις δικές µας δυνάµεις, στις δυνάµεις της κοινωνικής 
και ταξικής αντιβίας και στη δικιά µας οριζόντια από τα κάτω οργάνωση. 
     Για µας η χρήση της βίας είναι κάτι αποδεκτό και αναγκαίο, και τη χρησιµοποιούµε από τη µία ως 
µέσο άµυνας για την αυτοπροστασία µας στο δρόµο, και από την άλλη ως µέσο αντεπίθεσης. Η δήθεν 
«ηθική επιλογή» του «καταδικάζω τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται» είναι µία επιλογή που προωθείται 

από το κράτος και από τους τάχα ριζοσπάστες αριστερούς, µε 
µοναδικό αποτέλεσµα να καθηλώνει τους καταπιεσµένους σε 
θέση αδυναµίας, µη µπορώντας να αντισταθούν ουσιαστικά σε 
οτιδήποτε τους επιβάλλεται. 
     Φυσικά, δεν υιοθετούµε άκριτα κάθε βίαιη πρακτική ούτε 
αποθεώνουµε την βία. Νιώθουµε όµως την ανάγκη να 
υπερασπιστούµε τις γειτονιές µας, τους χώρους εργασίας, τα 
σχολεία, τα µέρη στα οποία ζούµε και δρούµε. Γενικά δεν θα 
αφήσουµε χώρο σε καµία εθνικιστική οργάνωση να σπέρνει 
τον τρόµο, δρώντας και δολοφονώντας ανενόχλητη. 
     Οι βίαιες πρακτικές που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του 
αντιφασιστικού αγώνα, ως κοµµάτι του αγώνα στο δρόµο, 
αποτελούν αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την εξάλειψη 
του φασισµού. Η κατανόηση των ρατσιστικών ιδεολογηµάτων 
και του φαινόµενου του φασισµού και η µη υιοθέτηση 
ρατσιστικών αντιλήψεων που σχετίζονται µε τη φυλή, το φύλο 
και τις σεξουαλικές προτιµήσεις των ανθρώπων είναι ένα 

απαραίτητο στοιχείο. Η διάδοση των ιδεών µας, δηλαδή, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της 
αυτοοργάνωσης και της ισότητας, συνιστούν το άλλο στοιχείο και το κρίσιµο συµπλήρωµα του αγώνα 
για την νίκη ενάντια στο φασισµό. Εν τέλει ο µαχητικός αντιφασισµός, στο επίπεδο του δρόµου, µπορεί 
να επιφέρει βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα, αλλά µόνο σε συνδυασµό µε την άµεση ενασχόλησή µας µε 
τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες και µε την ενίσχυση των δοµών που στοχεύουν στην ταξική 
οργάνωση και αντεπίθεση. Ο συνολικός αγώνας  για την κοινωνική επανάσταση ενάντια σε εξουσία, 
κράτος και φασίστες, είναι αυτός που µπορεί να µας οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσµατα, δηλαδή στο 
σταδιακό ξερίζωµα του φασισµού. 
 
Αγώνας ενάντια στον φασισµό µέσα από ένα πολύµορφο και ριζοσπαστικό κίνηµα. 
Να µην δώσουµε χώρο σε καµία εθνικιστική, φασιστική γκρούπα. 
ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ!  
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