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Δελ μερλάκε!  

Τν θαζηζκό θαη ην ζύζηεκα πνπ ηνλ γελλά πνιεκάκε! 

Από ηελ πνιύρξνλε δίθε, γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο νπνίαο ππάξρνπλ ζνβαξέο 

θπβεξλεηηθέο επζύλεο, αλαδείρηεθαλ κε αλακθηζβήηεην ηξόπν, ηόζν από ηνπο δεθάδεο 

κάξηπξεο θαηεγνξίαο όζν θαη από ηα ρηιηάδεο έγγξαθα, θωηνγξαθίεο, βίληεν, ερεηηθά, 

θ.ιπ., ε λαδηζηηθή ηδενινγία ηεο Χξπζήο Απγήο, ωο θίλεηξν ηεο εγθιεκαηηθήο δξάζεο 

ηεο, αιιά θαη ν ίδηνο ν εγθιεκαηηθόο ραξαθηήξαο ηεο, θαζώο θαη ε επζύλε ηεο εγεζίαο 

ηεο. Άιιωζηε, ε Χξπζή Απγή, ωο γλήζηα λαδηζηηθή νξγάλωζε, έρεη ζην DNA ηεο, όπωο 

έρεη απνδεηρηεί θαη ηζηνξηθά, ηελ νξγαλωκέλε θαη καδηθή εγθιεκαηηθή δξάζε, γηα ηελ 

νπνία πξνϋπόζεζε είλαη ε ηπθιή ππαθνή ζηνλ αξρεγό. Είλαη απηή ε ηδενινγία πνπ 

νπιίδεη ην ρέξη ηωλ θαζηζηώλ λα επηηίζεληαη κε κίζνο θαη λα δνινθνλνύλ κεηαλάζηεο, 

αληηθαζίζηεο, πξωηνπόξνπο ζπλδηθαιηζηέο, θνκκνπληζηέο. 

Παξάιιεια, απνθαιύθζεθαλ -ζε ζεκαληηθό βαζκό- νη ζρέζεηο ηεο Χξπζήο Απγήο κε 

ηκήκαηα ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ θαη ηεο εξγνδνζίαο. Χαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, ν 

αλεθηηθόο έωο πξνθιεηηθόο ξόινο αζηπλνκηθώλ ζηε δνινθνλία ηνπ Παύινπ Φύζζα, ή ε 

ζπκπόξεπζε ηεο Χξπζήο Απγήο κε ηνπο εξγνιάβνπο θαη ηνπο εθνπιηζηέο ζηε Ζώλε ηνπ 

Πεξάκαηνο γηα ην ρηύπεκα ηνπ ηαμηθνύ ζωκαηείνπ θαη ηνπ ΠΑΜΕ. 

Όια απηά αλαδείρηεθαλ, θαηαγξάθεθαλ θαη δεκνζηνπνηήζεθαλ. Γη' απηό ν ιαόο, ε 

λενιαία θαη βεβαίωο ηα ζύκαηα ηεο εγθιεκαηηθήο - λαδηζηηθήο νξγάλωζεο 

απαηηνύλ ηελ παξαδεηγκαηηθή ηηκωξία ηεο από ην δηθαζηήξην. Να νινθιεξωζεί 

ε δίθε κε ηνπο λαδηζηέο - εγθιεκαηίεο ηεο Χξπζήο Απγήο ζηε θπιαθή! 

Καλέλαο πιένλ, κεηά θαη από απηή ηε δίθε, δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί βάζηκα όηη 

δελ μέξεη ηη πξαγκαηηθά ζεκαίλεη Χξπζή Απγή, ηη ζεκαίλεη θαζηζκόο, ξαηζηζκόο 

θαη εζληθηζκόο. 

Καλέλαο εθεζπραζκόο δελ δηθαηνινγείηαη. Ιδηαίηεξα ζήκεξα, πνπ εληείλνληαη ε θξαηηθή 

θαηαζηνιή, όπωο κε ην λέν λόκν γηα ηηο δηαδειώζεηο, ε επίζεζε ζην εξγαηηθό θίλεκα θαη 

ην απεξγηαθό δηθαίωκα, ε απάλζξωπε πνιηηηθή απέλαληη ζε πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο 

θαη ηδίωο ν αληηθνκκνπληζκόο πνπ γίλεηαη επίζεκε ηδενινγία ηεο ΕΕ, όια απηά δειαδή 

πνπ ιηπαίλνπλ ην έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαζηζκνύ. Εκείο ζα ζπλερίζνπκε λα 

παιεύνπκε θαη λα πξωηνζηαηνύκε ζηνλ αγώλα γηα ηελ απνκόλωζε ηεο Χξπζήο Απγήο 

θαη ηωλ άιιωλ θαζηζηνεηδώλ, κε όπνην όλνκα θαη αλ εκθαλίδνληαη ή κεηαιιάζζνληαη, 

παληνύ, ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο θαη Εθπαίδεπζεο, ζηηο εξγαηηθέο - ιαϊθέο ζπλνηθίεο, 

ζηελ πάιε γηα ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο θαη ηα δηθαηώκαηα ηωλ εξγαδόκελωλ θαη ηεο 

λενιαίαο. Ο θαζηζκόο αλήθεη εθεί πνπ αλήθεη θαη ε κήηξα πνπ ηνλ γελλά θαη ηνλ ζξέθεη: 

Σηνλ ζθνππηδνηελεθέ ηεο Ιζηνξίαο. 

Τν ρξένο θάζε ιαϊθνύ αλζξώπνπ απέλαληη ζηνλ Π. Φύζζα θαη ζε όια ηα ζύκαηα ηεο 

λαδηζηηθήο βίαο, ην πεξηγξάθνπλ νη ζηίρνη: 

"Το υασισμό βαθιά κατάλαβέ τον. Δεν θα πεθάνει μόνος. 

Τσάκισέ τον!"». 

 


