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Θυμόμαστε πολύ καλά: Δέκα χρόνια πριν, στο δημόσιο 
λόγο επικρατούσε η ιδέα της κυριαρχίας των φασιστών της 
Χρυσής Αυγής στις γειτονιές μας. Ακόμη και αν τρώγανε το 
ένα πακέτο μετά το άλλο! Αυτή η ιδέα, πέρα απ’ την εδραίω-
ση του φόβου, περιείχε και μια σημαντικότερη λειτουργία: να 
προσπαθήσει να επιβάλλει το πώς θα μιλάμε για τον φασι-
σμό, το πώς δε θα μιλάμε γι’ αυτόν, αλλά και μια ερμηνεία 
για το ποιοι θα είναι αυτοί που θα τον αντιμετωπίσουν.

Έτσι, ανεξάρτητα αν ήταν η Δεξιά ή η Αριστερά στο τιμόνι, 
ο φασισμός εξηγήθηκε απαρέγκλιτα ως το κόμμα με τις σβά-
στικες που ξεπήδησε από μια κοινωνία χωρίς ρατσισμό. Ένα 
κόμμα που κατέληξε στη βουλή χάρη στην άγνοια του ελληνι-
κού λαού, με σκοπό να παραλύσει ένα προοδευτικό κράτος. 
Μια αφήγηση διαχωρισμένη πλήρως από την ιστορία της ελ-
ληνικής κοινωνίας, την υποτίμηση της εργασίας μας από τα 
μικρά και μεγάλα ντόπια αφεντικά, την διαχείριση των μετα-
ναστών εργατών, τις πολιτικές δημόσιας τάξης και τις πολεμι-
κές βλέψεις του ελληνικού κράτους. Μια αφήγηση φτιαγμένη 
για να μη βγάζει κανένα απολύτως νόημα.

Τώρα η Χρυσή Αυγή έμεινε εκτός βουλής και τα πανηγύρια 
της Αριστεράς έχουν ξεκινήσει ήδη, ανυπομονώντας για το 
τελικό της χτύπημα από την ελληνική δικαιοσύνη.

Εμείς, αντιθέτως, δε βρίσκουμε κανένα λόγο να χαιρόμαστε.
 
Γιατί καταλαβαίνουμε τον φασισμό γύρω μας ως ιστορική 
διαδικασία. Ως πάγια στρατηγική του ελληνικού κράτους 
πέρα από σύμβολα και κυβερνήσεις.
 
Γιατί ζούμε σε μια χώρα που, τριάντα χρόνια τώρα, οι μετα-
νάστες εργάτες δεν έχουν χαρτιά και, τα τελευταία δέκα, φυ-
λακίζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Σε μια χώρα που οι 
μπάτσοι αλωνίζουν, με σκοπό τον έλεγχο και την πειθάρχησή 
μας. Σε μια χώρα που τα ντόπια αφεντικά μας έχουν κόψει 
τους μισθούς στη μέση.

Όμως μέσα σε αυτά τα τριάντα χρόνια η ελληνική κοινω-
νία έχει μετασχηματιστεί πλήρως. Οι γειτονιές μας, όπως τα 
Πατήσια, έχουν γίνει πολυεθνικές. Νέες γλώσσες και κουλ-
τούρες της εργατικής τάξης έχουν εδραιωθεί. Η καχυποψία 
απέναντι στον ελληνικό φασισμό και τις κρατικές ερμηνείες 
γύρω απ’ αυτόν γίνεται συνεχώς εντονότερη. Είναι γι’ αυτό 
που -ενώ μας λένε ότι με τη Χρυσή Αυγή εκτός βουλής επι-
στρέψαμε στην κανονικότητα- το «antifa» πληθαίνει σε 
πάρκα, πλατείες και γειτονιές.
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antifa σημαίνει 
πόλεμος ενάντια 
στο φόβο, τη 
βλακεία και τη 
σύγχυση

 ...κι αυτός ο πόλεμος δεν τελειώνει ποτέ!


