
Εμείς υποστηρίζουμε τον αντιφασισμό στην πιο μαχητική του 
μορφή τόσο σε επίπεδο επιθετικού λόγου, όσο και στις βίαιες 
πρακτικές του,είτε αφορά αντισυγκεντρώσεις σε μοιράσματα ρα-
τσιστικών τροφίμων, είτε συμπλοκές με τα τάγματα ασφαλείας 
τους στο δρόμο. 

Εκλαμβάνουμε την αλληλεγγύη, στην έμπρακτη και αδιαμεσο-
λάβητη εφαρμογή της, ως αναπόσπαστο κομμάτι της δράσης μας, 
καθώς αποτελεί το πιο σημαντικό προπύργιο των αγωνιζόμενων 
κομματιών αυτής της κοινωνίας στον πόλεμο που μαίνεται. Ως εκ 
τούτου, διοχετεύεται αμέριστα σε όλους εκείνους που με αξιοπρέ-
πεια αντιστέκονται μέσα από το λόγο και τις πράξεις τους, χωρίς 
απαραίτητα την προϋπόθεση ταύτισης μας μαζί τους. Σε όσους επι-
τίθενται, αντεπιτίθενται, μάχονται τους φασίστες στο πλαίσιο του 
συνολικού πολέμου, ενάντια σε κάθε εξουσιαστική λογική στεκό-
μαστε περήφανα αλληλέγγυοι. 

Στα πλαίσια αυτά δεν αφήνουμε κανένα μόνο του και η φωνή 
της αλληλεγγύης μας μετουσιώνεται σε πράξη. 

Καλούμε στη συγκέντρωση την Παρασκευή 
26 Απριλίου στις 09:00
στην Πλατεία Ελευθερίας. 
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Υ,Γ.: Όσο για τους φασίστες, μέσω του καραγκιόζη βουλευτή τους έχουν 
στοχοποιήσει επώνυμα συγκεκριμένο άτομο, πολλές φορές στα φιλικότατα 
πλατό των media του Βόλου. Δεν μας εκπλήσσει που ο «συνήθης ύποπτος» 
σύρεται στα δικαστήρια μετα απο μια μπατσοφασιστική δίωξη. Μπάτσοι-
tv-νεοναζί...το υπόλοιπο το ξέρετε.

Θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε περιληπτικά το περι-
εχόμενο αυτής της εξολοκλήρου αληθινής ιστορίας, όπως την βι-
ώσαμε εμείς αδιαφορώντας πλήρως για τη στρέβλωση της από 
τα media και τα λοιπά φερέφωνα τους. Η πλοκή αρχίζει στις 11 
Δεκέμβρη όταν κάποιοι σύντροφοι οπλισμένοι με λύσσα και απο-
φασιστικότητα επιλέγουν να σπάσουν τα (ακόμα και ως τώρα ανε-
πίσημα!) γραφεία του μαντριού της Χ.Α. Έπειτα ξεκινούν οι απέλ-
πιδες προσπάθειες ισορρόπησης των φασιστών στο σχοινί του 
«πολιτικού στερεώματος» στο Βόλο. Έτσι η «δυναμική» απάντησή 
τους (σύμφωνα με ανακοίνωση της Χ.Α Βόλου) είναι κάλεσμα σε 
διανομή τροφίμων μόνο για ελληναράδες ρατσιστές στην παραλία 
του Βόλου στις 22 Δεκέμβρη. Όπου έπειτα απο 2 βδομάδες ψα-
ρέματος στον ελληνικό βούρκο, καταφέρνουν να μαζέψουν μόνο 
τον εξίσου βρομερό συγγενικό τους περίγυρο. Στην αντίπερα όχθη 
εμείς επιλέξαμε να βρεθούμε εκεί ώστε να ματαιώσουμε, με ό,τι 
μέσο διαθέταμε, τη ρατσιστική τους φιέστα. Αφού πρώτα λύσα-
νε 3 διμοιρίες από τα καλύτερα σκυλιά τους και ξυλοφορτώσανε 
την αντιφασιστική συγκέντρωση, δεν έμενε τίποτα άλλο από τα να 
προσαγάγουν και τους 70 από εμάς. Όπου με μια υπερπαραγω-
γή χολιγουντιανού τύπου μας οδήγησαν στην ασφάλεια για όσο 
θα διαρκούσε αυτός ο ρατσιστικός θίασος. Μόλις όμως το σκοτάδι 
σκεπάζει την πόλη τα νομοταγή και φιλάνθρωπα προσωπεία πέ-
φτουν. Έτσι την επόμενη μέρα το βράδυ ξεπροβάλουν τα αιμοδιψή 
αλλά άχρηστα κομμάντο τους. Οπλισμένα με διάφορα αντικείμενα 
από το οπλοστάσιο της ΕΛ.ΑΣ, βολτάρουν στο κέντρο αδημονώντας 
να αποδείξουν πόσο καλοί πολεμιστές είναι. Η επιζητούμενη συνά-
ντηση τους όμως με ισάριθμους αντιφασίστες τους επιφύλασσε την 
αντιστροφή των ρόλων θηρευτή και θύματος. Αποτέλεσμα αυτού 
του ήδη καλοστημένου θεάτρου είναι η παρουσίαση, του πρώην 
συγκατηγορούμενου με τον Ν. Μιχαλολιάκο για βόμβες σε σινεμά 
την δεκαετία του 70, και νυν γραμματέα της Χ.Α στο Βόλο Θανάση 
Καρακατσάνη ως ξυλοδαρμένο και αθώο πολίτη. Ο παραλογισμός 
όμως σταματάει, όταν όπως ήταν αναμενόμενο η ΕΛ.ΑΣ μπαίνει σε 
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σπίτια και χώρους εργασίας συντρόφων και τούς συλλαμβάνει. 
Ως συνέλευση αλληλεγγύης επιλέγουμε και στηρίζουμε την 

αντιφασιστική δράση ως αναγκαία μερικότητα του συνολικού αγώ-
να για την απελευθέρωση των ζωών μας. Ο αντιφασισμός δεν είναι 
απλά μια θολή θεωρία, είναι η ανάγκη αντιμετώπισης ενός ακό-
μα σιχαμένου προϊόντος μίας κοινωνίας δομημένης έτσι ώστε να 
μισεί και να μισείται. Σε μία περίοδο όπου οι φασιστικές εξελίξεις 
στο κοινωνικό πεδίο βαράνε συναγερμό αντιλαμβανόμαστε την βία 
ως ένα ακόμα μέσο, ξεκαθαρίζοντας πως στις 
βόλτες “στρατευμένων” φα-
σιστών,νεοναζί στην πόλη 
η κατάληξη θα είναι το νο-
σοκομείο. Υπερασπιζόμαστε 
αυτές τις επιθετικές πρακτικές 
που θέτουν στο στόχαστρο 
φασιστικές νοοτροπίες και 
στηλιτεύουν ένα πλήθος που 
χειροκροτεί και επιδοκιμάζει 
εθνικούς μεσσίες. 

Μια μάζα που αόρατα πα-
ρωθεί έναν μηχανισμό να δια-
κηρύττει το μίσος και οπλίζει το 
χέρι σε όσους επιτίθενται στα πιο 
αδύναμα κοινωνικά κομμάτια. 

Προτάσσουμε την μαχητική 
αντιπαράθεση ενάντια σε κάθε 
μορφή διάχυτης ρατσιστικής βίας, 
βίας που έρχεται να θρέψει με τη 
σειρά της η εξέλιξη της παραπάνω 
κοινωνίας καλυμμένη κάπου ανάμε-
σα σε καναπέ και καθωσπρεπισμό. 

Ο μαχητικός αντιφασισμός ήταν και παραμένει 
αναπόσπαστο κομμάτι των αντιδομών μας και του αντιεξουσιαστικού 
– αναρχικού αγώνα. Ο αγώνας αυτός δε χωρά σε καμία θεωρία των 
άκρων και δεν σχετίζεται με συγκοινωνούντα δοχεία. Οι δράσεις και οι 
τακτικές της φασιστικής ακροδεξιάς έχουν πυρήνα συγκεκριμένη ιδεο-
λογία με σαφή χαρακτηριστικά, αυτά του εθνικισμού, του ρατσισμού, 
της ομοφοβίας. . . Ιδεολογία του μίσους, με τα τάγματα εφόδου να δο-

λοφονούν μετανάστες, πρεσβεύοντας τη φυλετική ανωτερότητα και 
την καθαρότητα του αίματος. Ποντάροντας στη δύναμη του θεάματος 
σκηνοθετούν λογομαχίες υποστηρίζοντας τις θέσεις τους που όσο και 
αν προσπαθούν να τις χαρακτηρίσουν «αντισυστημικές», η πολιτική 
τους ατζέντα και η εφαρμογή αυτής αποδεικνύει  αφενός τη συνερ-
γασία με την κυριαρχία και τους μηχανισμούς καταστολής 

και αφετέρου πως είναι αυτοί που θα 
εκτελέσουν τη βρόμικη δουλειά.      

Όσο έχουν βήμα στα μ.μ.ε, προ-
παγανδίζουν τις ναζιστικές τους 
απόψεις, προωθούν τα τάγματα 
εφόδου, επικαλούνται τα μικροα-
στικά ένστικτα, λαϊκίζουν... Όταν 
όμως έρχονται αντιμέτωποι με 
τον μαχητικό αντιφασισμό και δυ-
ναμικές αντιφασιστικές δράσεις, 
τότε στρέφονται στην αστική δι-
καιοσύνη και κρύβονται πίσω 
από τους φρουρούς αυτής. 

Αποποιούμαστε την εφαρμο-
γή αυτή της δικαιοσύνης μέσω 
της επιβολής της αστικής νο-
μιμότητας. Μιας νομιμότητας 
που δεν υπηρετεί κοινωνικές 
ανάγκες αλλά τα συμφέροντα 
της εξουσίας και ενός κρατι-
κού μηχανισμού που ανα-
γνωρίζει και αναγνωρίζεται 

από κάθε λογής ανελεύθερα υποκείμε-
να. Αρνούμαστε να συμβάλλουμε στη διατήρηση του σάπιου 

κόσμου σας συμμετέχοντας σε θεσμικές αντιπαραθέσεις. 
Αποστρεφόμαστε τις λογικές των παραπλανημένων ψηφοφό-

ρων της Χ.Α., των αριστερών- θυμάτων της «αγριότητας» του φα-
σισμού, των φιλήσυχων και αδρανών πολιτών. Γιατί είναι αυτές 
οι λογικές που βρίθουν ανοχής και δίνουν τροφή στον κοινωνικό 
κανιβαλισμό. Όσοι πλέον αντιλαμβάνονται και ταραγμένοι δη-
λώνουν πως ο φασισμός τους χτυπά την πόρτα, είναι όσοι του 
επέτρεψαν να φτάσει μέχρι εκεί. 


