
Είναι, ακόμα, αυτοί που μιλάνε για 2 υποτιθέμενα 
άκρα, δίνοντας στους φασίστες αντιθεσμικά και 
αντισυστημικά χαρακτηριστικά από τη μία και 
αποπολιτικοποιώντας και απαξιώνοντας τον κόσμο 
του αγώνα από την άλλη, σε μία προσπάθεια άκριτης 
εξίσωσής τους. Ας μην ξεχνάμε πως τα φασιστικά 
αποβράσματα ήταν ανέκαθεν τσιράκια του κράτους 
και των αφεντικών* .Ο κρατικός αντιναζισμός που 
προώθησε η κυβέρνηση αρκέστηκε στην θεαματική 
διαχείριση του γεγονότος  και  αυτό  μόνο όταν 
πήρε φωτιά ο κώλος της. Απώτερος σκοπός της 
ήταν να αναδειχθεί στον μέγιστο εγγυητή της τάξης 
και της ασφάλειας  και παράλληλος στόχος ήταν η 
απόκρυψη της σχέσης κράτους και φασιστών.

Αναμενόμενο ήταν λοιπόν στην βάση μιας τέτοιας 
σχέσης να βρεθούν αυτά τα συνθήματα μέσα στο 
ίδιο τους το σπίτι. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα η αγαστή
αυτή συνεργασία τους να βγεί στη φόρα. 
Δεν θα επιτρέψουμε την ύπαρξη φασιστικών 
πρωτόζωων στους χώρους που υπάρχουμε, δρούμε 
και αγωνιζόμαστε.

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ,
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΝ.
Την Τετάρτη 29/10/13 άτομα από το 
Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πολυτεχνείου την ώρα 
που πραγματοποιούσαν απεργιακή περιφρούρηση 
στην υπό κτάληψη σχολή των Χημικών Μηχανικών, 
είδαν το στέκι των Δαπιτών παραβιασμένο και 
ανοιχτό. Στο δωμάτιο υπήρχαν κυρίως στο 
πάτωμα, σκουπίδια όπως διάφορες αφίσες τους, 
το αρχείο τους, η κλειδαριά της πόρτας και κάνα 
δυό σπασμένα ταμπλό. Κατεβάζοντας από τους 
τοίχους, τις υπόλοιπες σιχαμένες τους αφίσες 
μαζί με 2 ελληνικές σημαίες, διαπιστώσαμε πως 
υπήρχαν γραμμένα  συνθήματα όπως “αίμα-τιμή-
χρυσή αυγή”, “το πιο καλό σαπούνι το κάνει το 
κομμούνι”, “ελλάς-στρατός-εθνικισμός”, “χρυσή 
αυγή πυρήνας Κύπρου”  αλλά και σύμβολα όπως 
σβάστικες, στοχάδια και μαίανδροι..

Γενικά, ούτε εμείς πέσαμε από τα σύννεφα, ούτε και τα 
μαλλιά από τα κεφάλια μας. Κάθε είδους φασισταριό 
χρόνια τώρα βρίσκει θαλπωρή  στις αγκαλιές των 
δαπιτών. Μιλάμε για το πλέον δεξιό και συντηρητικό 
κομμάτι του πανεπιστημίου. Λειτουργώντας ως 
μία βαλβίδα αποσυμπίεσης μέσα στις σχολές, 
προμοτάρει τον ξεκάθαρο ατομισμό, επιζητεί 
την “καθαρότητά” του campus και χρησιμοποιεί 
μπουζούκια και εκδρομές στην Αράχοβα με σκοπό 
να απομονώσει το μαντρί του από την κοινωνική και 
πολιτική πραγματικότητα. Με μία ατζέντα που περιέχει 
ανοιχτές σχολές με κάθε κόστος ανεξαρτήτως των 
συνθηκών, σεκιούριτι στα πανεπιστήμια για την “δική 
μας ασφάλεια” πάντα, απολύσεις εργαζομένων για 
την “εξυγίανση των σχολών μας” και με ξεκάθαρη 
εναντίωση στις απεργιακές κινητοποιήσεις, 
σιγοντάρει τα συμφέροντα πάντα των ιδίων και των 
αφεντικών(τους). Ας μη κοροιδευόμαστε, μιλάμε 
για τη νεολαία του Ξένιου Δία, της διαπόμπευσης 
οροθετικών γυναικών και των στρατοπέδων 
συγκέντρωσης μεταναστών.

ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ 
(κρυφο ή φανερό)
Σε όλες τις δεξιές και άτυπες μορφές του & 
μαζί με όλο το συστημικό περιτύλιγμα που τον αγκαλιάζει.

ΦΑΣΙΣΤΑΚΙΑ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΑΣ

*βλέπε ανιστόριτε κωλοδεξιέ, Ισπανία, Ιταλία, 
Γερμανία και τώρα Ελλάδα: με επιθέσεις σε 
απεργούς, συμπόρευση και πογκρόμ με 
μπάτσους, υπεράσπιση των εφοπλιστών στη 
βουλή, την ανάδειξη της χ.α. συγκεκριμένα το 2008 
από τα μίντια και τον τότε υπουργό δημόσιας 
τάξης κο Μαρκογιαννάκη παρουσιάζωντας τη 
συμμορία σαν “αγανακτισμένους κατοίκους” 
Αγ,Παντελεήμονα, τη δημιουργία ενός ολόκληρου 
κυκλώματος μαφίας στημένου τόσο από τη 
συμμορία όσο και από μπάτσους με κύρια έδρα 
τον Αγ. Παντελεήμονα κλπ)
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