
Πώς, λοιπόν, τώρα να πει κάποιος αντίπαλος του 

φασισμού την αλήθεια για το φασισμό,

όταν δεν θέλει να πει τίποτα για τον 

καπιταλισμό, που τον προκαλεί;

Πώς να 'χει η αλήθεια αυτή πραχτική σημασία;

Μπέρτολτ Μπρεχτ

   28 Οχτώβρη 2013: Πάλι θ' ακούσουμε τις προτροπές και τα διαγγέλματα κυβερνητικών και 
προθύμων εκπροσώπων της αστικής εξουσίας προς το λαό, για νέες θυσίες, για εθνική ενότητα, 
πατριωτισμό και ομοψυχία, από όλους αυτούς που ομοψυχούν στο ίδιο τραπέζι με τα ξένα 
ιμπεριαλιστικά αφεντικά και την ίδια στιγμή είναι έτοιμοι για νέα έφοδο στις κατακτήσεις και τα 
δικαιώματά μας. Η επίκληση από τους κυβερνώντες της εθνικής ενότητας και της “ομαλότητας” 
γίνεται για συναίνεση στις αποφάσεις τους. Για όποιον δεν συναινεί και αγωνίζεται, για όσους δεν 
αναγνωρίζουν καμία ομαλότητα στην πραγματική τους ζωή γιατί είναι καθημερινά αντιμέτωποι με τη 
φτώχεια, την ανεργία, την απόλυση και τη στέρηση στοιχειωδών κοινωνικών αγαθών, υπάρχει η 
κυβερνητική θεωρία «των δύο άκρων» και της βίας, η  επισημοποίηση της φασιστικοποίησης 
της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Που στοχεύει να σπείρει το φόβο, να επιβάλλει γενικευμένη 
υποταγή, να καταστείλει και να βάλει στο «γύψο» τους κοινωνικούς, ταξικούς και λαϊκούς αγώνες, τη 
συνδικαλιστική οργάνωση, τα σωματεία, τη λαϊκή αυτο-οργάνωση και κάθε συλλογικότητα. 
   Πάλι θ' ακούσουμε για το μόνο «νόμιμο»: να επιβάλλεται απρόσκοπτα και με τη βία η πολιτική 
τους της πιο βαριάς δουλείας, της αμορφωσιάς, της φτώχειας και της υποταγής, απ' αυτούς που 
νομιμοποιούν κάθε φορά και τα νέα πακέτα μέτρων της τρόϊκας που μας εξαθλιώνουν, απ΄αυτούς που 
θεωρούν επιτυχία και “ομαλότητα” ο μαύρος μεσαίωνας να εφαρμοστεί ακόμα και στα παιδιά από τα 
15 τους, για να έχει δρόμο μπροστά της η κοινωνία της βαρβαρότητας! Την ίδια στιγμή τρομοκρατούν 
και δικάζουν μαθητές των ΕΠΑΛ που αγωνίζονται για τη ζωή τους στα κατειλημμένα σχολεία, χτυπούν 
εργαζόμενους και απολυμένους στα εργοστάσια της Χαλκίδας, απειλούν γιατρούς και νοσηλευτές που 
αγωνίζονται ενάντια στη βίαιη διάλυση των δομών υγείας, απεργούς εργαζόμενους του ΕΚΠΑ και του 
ΕΜΠ, τους κατοίκους της Χαλκιδικής που αντιστέκονται στη λεηλασία του τόπου τους.  
   Ακόμα, θα φορέσουν και το κουστούμι του αντιφασίστα, μιλώντας για την «εξάρθρωση» του 
δικού τους φασιστικού συστημικού μορφώματος, της Χρυσής Αυγής και των σύγχρονων ταγμάτων 
εφόδου, που αποτελούσε τη χρυσή τους εφεδρεία. Που ενισχύθηκε με τη φροντίδα και τη 
χρηματοδότηση επιχειρηματικών κύκλων, διαπλέχθηκε με τον υπόκοσμο της νύχτας, λειτούργησε ως 
παρακράτος με τμήματα του κρατικού μηχανισμού (αστυνομία, μηχανισμοί καταστολής, στρατό). Που 
σαν συμπλήρωμα και με την εύνοια της κυρίαρχης πολιτικής δούλεψε για να αποπροσανατολίζει το 
λαό, να διασπά την εργατική τάξη, να χύνει το δηλητήριο του ρατσισμού, το σοβινισμού και του 
εθνικισμού, να χτυπά τους αγώνες και να δολοφονεί Έλληνες και μετανάστες εργάτες και αγωνιστές. 
Που αξιοποιήθηκε στο έπακρο γι' αυτή τη στήριξη στο κεφάλαιο και τώρα αξιοποιείται η ...εξάρθρωσή 
της έτσι ώστε να ενισχυθούν οι βασικοί πολιτικοί εκφραστές του συστήματος σαν εκείνοι που θα 
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προωθούν αποτελεσματικά, έχοντας το μονοπώλιο της επίσημης βίας, την αντιλαϊκή-αντεργατική 
πολιτική προς όφελος του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου. 
  Η περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η ένταση της κρατικής τρομοκρατίας και 
καταστολής, η ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής και ελέγχου, η θωράκιση του νομικού 
οπλοστασίου του κράτους απέναντι στους αγωνιστές (τρομονόμοι), η καταπάτηση του ασύλου, οι 
επιστρατεύσεις κλάδων που μπαίνουν στον αγώνα, η απαγόρευση απεργιών και πορειών, η 
ποινικοποίηση του συνδικαλισμού, η απαγόρευση αυτοδιαχειριζόμενων στεκιών, η ρατσιστική βία  
ενάντια στους μετανάστες, η «ανακατάληψη των πόλεων», τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, το κυνήγι 
και οι εκδόσεις των Τούρκων πολιτικών προσφύγων, οι στρατιωτικές ασκήσεις ΤΑΛΩΣ 13 και 
“καταστολής πλήθους”, το κράτος “έκτακτης αναγκης”, να ποια είναι η σύγχρονη διάχυση του 
φασισμού, η προσπάθεια η φασιστικοποίηση να γίνει οργάνωση μάχης της αστικής τάξης 
ενάντια στον εχθρό λαό. Μια πολιτική που υλοποιείται είτε με τους φασίστες στην πρώτη 
γραμμή, είτε στα μετόπισθεν, είτε με νέα φασιστικά μορφώματα που θα γεννήσει αυτό το 
σύστημα. 
   Πάλι θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν την ιστορία της λαϊκής αντίστασης που ξεκίνησε το 
1940 όπως αυτοί θέλουν, για να κρυφτεί μέσα στον αόριστο στόχο μιας υποτιθέμενης εθνικής 
ενότητας το ταξικό περιεχόμενο της βάρβαρης επίθεσής τους ενάντια στην εργατική τάξη και τα 
καταπιεζόμενα τμήματα του λαού. Η ιστορική αίγλη της αντίστασης ενάντια στο φασισμό δεν μπορεί 
όμως να χρησιμοποιείται ως 
δικαιωτικός μύθος από εκείνους 
που αποδέχονται ως ανα- 
πόφευκτο τον καπιταλιστικό 
μονόδρομο. Η οργανωμένη 
λαϊκή αντίσταση ενάντια στο 
καθεστώς της βίας και της 
εκμετάλλευσης, ενάντια στο 
φασισμό ντόπιο και ξένο, πριν 
το 1940, τότε αλλά και μετά, 
ποτέ δεν φέρθηκε με το γάντι σ' 
αυτούς που αιματοκύλισαν τους 
λαούς και τους αγώνες τους για 
ελευθερία, ενάντια στο σύστημα 
της εμετάλλευσης ανθρώπου 
από άνθρωπο, ενάντια στο 
φασισμό. Ούτε στις γερμανικές 
δυνάμεις κατοχής και τους 
ντόπιους συνεργάτες τους, ούτε 
στους γερμανοτσολιάδες και τους 
ταγματασφαλίτες, ούτε στους 
Αγγλοαμερικάνους. Ούτε στα 
ντόπια στηρίγματά τους. Γιατί 
δεν ήταν ούτε εικονική ούτε 
συμβολική, ήταν αληθινή. Γιατί 
στις άγριες στιγμές της 
κυριαρχίας του φασισμού ο λαός 
και η εργατική τάξη δεν είχαν 
άλλο δρόμο από την αντίστασή 
τους, τις αμέτρητες θυσίες των 
αγώνων τους για μια καλύτερη 
ζωή. Γιατί πήραν την υπόθεση 
στα χέρια τους, αναμετρήθηκαν 
με τους καταπιεστές τους, τους 
ανέτρεψαν, χρησιμοποιώντας 
όλα τα μέσα γι' αυτό το σκοπό, κι 
άνοιξαν δρόμους για εμάς.


