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ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Ενάντια στο φασιστικό δηλητήριο και την εθνικιστική υστερία
Με αφορμή την περίπτωση του 1ο ΓΕΛ Γέρακα
Η Τ.Ε της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ανατολικής Αττικής καταγγέλλει την οργανωμένη εθνικιστική και
φασιστική δράση που εκτυλίσσεται τις τελευταίες μέρες στο Γέρακα -και όχι μόνο- με
αφορμή τιμωρία μαθητών στο 1ο ΓΕΛ Γέρακα για προκλητική συμπεριφορά στη μαθητική
παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
Με δημαγωγία και ψέματα περί του λόγου τιμωρίας των μαθητών από τους καθηγητές του
σχολείου, τοπικά αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας ΜΜΕ, ακροδεξιές, εθνικιστικές ομάδες,
Ν.Δ, Χ.Α., επιχειρούν να μπολιάσουν με ρατσιστικό και εθνικιστικό δηλητήριο το λαό και τη
νεολαία της περιοχής μη διστάζοντας να στοχοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου,
αλλά και όσους αντιδρούν στο παραλήρημά τους.
Η φασιστική Χ.Α. με επερώτηση του Παππά στη Βουλή καταγγέλλει το «αριστερό
παρακράτος εντός των εκπαιδευτικών δομών» και την «επιχείρηση αλλοίωσης της Εθνικής
μας Ιστορίας». Ο Άδωνις Γεωργιάδης δηλώνει ότι θα κάνει το ίδιο και η Ραχήλ Μακρή ως
υποψήφια Δήμαρχος Παλλήνης διατυμπανίζει ότι «η Κύπρος είναι ελληνική όπως και η
Μακεδονία». Την εμφάνιση στην περιοχή κάνει και η νεοναζιστική φασιστική ομάδα ΕΣΑ του
γνωστού Περίανδρου που το 1998, τότε μέλος της Χρυσής Αυγής, καταδικάστηκε για τη
δολοφονική επίθεση στο Δημήτρη Κουσουρή και τους συντρόφους του, δρώντας σαν το
μακρύ χέρι της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για να καταστείλει τις κινητοποιήσεις καθηγητών,
φοιτητών και μαθητών.
Τα γεγονότα στο Γέρακα δεν είναι μεμονωμένα. Ο φασιστικός και εθνικιστικός συρφετός
αποθρασύνεται και σπέρνει το μισάνθρωπο και μισαλλόδοξο λόγο του. Με περίσσιο θράσος
από τη μία μιλάνε με ψευτοαντισυστημική γλώσσα οι απόντες από τους αγώνες
του λαού και της νεολαίας για μόρφωση, δουλειά, από τη άλλη βγάζουν στο δρόμο
τάγματα εφόδου που επιτίθενται σε όποιον πλήττεται ή αντιστέκεται στην πολιτική
που υποτίθεται αντιστρατεύονται. Σε πρόσφυγες και μετανάστες, σε
συνδικαλιστές, σε αγωνιστές, αριστερούς και κομμουνιστές, σε κινηματικές
συλλογικότητες. Στήνουν εργοδοτικά σωματεία εξυπηρέτησης των αφεντικών
όπως στο Πέραμα και τo λιμάνι του Πειραιά. Ο «πατριωτισμός» τους εξαντλείται σε
κηρύγματα μίσους απέναντι στους γειτονικούς λαούς, αλλά δεν ενοχλούνται διόλου από την
εκποίηση του δημόσιου πλούτου στα χέρια του κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου.

Αποθρασύνονται από την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η οποία οξύνει τη
φτώχεια, την ανεργία, την κοινωνική ανασφάλεια, τις ανισότητες, την εκμετάλλευση και τις
διακρίσεις, διασύρει την έννοια της αριστεράς καπηλευόμενη το όνομά της ενώ είναι
ανεκτική και νομιμοποιεί τη ΧΑ και τις φασιστικές απόψεις αποδεχόμενη την παρουσία της
δίπλα σε υπουργούς κλπ. Συμβάλλει στην άνοδο της ακροδεξιάς φασιστικής και
εθνικιστικής επιρροής.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και τα μνημονιακά αστικά κόμματα (Ν.Δ., ΚΙΝ.ΑΛ., ΠΟΤΑΜΙ
κλπ.) σε πλήρη ευθυγράμμιση με Ε.Ε, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, τρέφουν την αύξηση των ακροδεξιάς
επιρροής και των φασιστικών επιθέσεων αφού με την πολιτική τους:
●

●

●

●

●

Στηρίζουν τη δικτατορία των αγορών για να διαφυλάξουν τα κέρδη του κεφαλαίου με
σκληρή λιτότητα, σιδερένια δημοσιονομική πειθαρχία.
Ανάγουν σε αξία τον ανταγωνισμό για την επικράτηση του «ισχυρού», του «ικανού».
Καλλιεργούν τον εθνικισμό, την πολεμική προετοιμασία, την ιδεολογία της
«αμυνόμενης πατρίδας» σε κάθε λογής «ξένες απειλές» (γειτονικούς λαούς και χώρες,
μετανάστες κ.ά.). Και αυτό εκφράζεται στην Ελλάδα με την πλήρη ένταξη και της
σημερινής κυβέρνησης στον επιθετικό, ιμπεριαλιστικό άξονα ΗΠΑ-Ισραήλ-Κύπρου-Αιγύπτου,
τη συμμετοχή στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, την αύξηση των εξοπλισμών,
καθώς και την εθνικιστική και μιλιταριστική ιδεολογία.
Κλιμακώνουν την ξενοφοβική, ρατσιστική εκστρατεία κατά των προσφύγων και των
μεταναστών σε όλη την Ε.Ε. και στις ΗΠΑ. Με τη θέσπιση νέων εξοντωτικών μέτρων για
τους πρόσφυγες, κλείσιμο των συνόρων και τον αποκλεισμό τους στις εμπόλεμες ζώνες και
την αποτροπή εισόδου τους στην Ευρώπη-Φρούριο.
Ενισχύουν την επικίνδυνη ρητορική, τα εθνικιστικά συλλαλητήρια, δυναμιτίζοντας
το κλίμα της ειρηνικής συμβίωσης των λαών και αποτελούν πρόσφορο έδαφος για
την ανάπτυξη εχθρότητας ανάμεσα στους γειτονικούς λαούς με ενδεχόμενες
εφιαλτικές συνέπειες. Νομιμοποιούν τα ακροδεξιά, φασιστικά και εθνικιστικά
μορφώματα όταν πέντε χρόνια τώρα οι φονιάδες του Παύλου Φύσσα κυκλοφορούν
ελεύθεροι, η καταδίκη της Χ.Α. ως εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, και το
κλείσιμο των γραφείων-ορμητηρίων της σε κάθε πόλη και γειτονιά παραμένει
ζητούμενο.

Στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη αυτές ο αντιλήψεις βασίζονται στη
διαστρέβλωση της ιστορίας, που κρύβουν πως η άνοδος του ναζισμού και του
φασισμού και ο στόχος τους για επικράτηση και έλεγχο όλων των χωρών με το 2ο
παγκόσμιο πόλεμο κόστισαν στην ανθρωπότητα πάνω από 80 εκατομμύρια
νεκρούς, εκατομμύρια εκτοπισμένους, ανυπολόγιστες καταστροφές. Η ήττα του
ναζισμού στη χώρα μας με τον ηρωικό αγώνα του λαού και το καθοριστικό ρόλο
του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ υπήρξε καταλυτική για τη συντριβή του φασισμού. Όμως, οι
ντόπιοι συνεργάτες, οι ταγματασφαλίτες και οι δωσίλογοι των ναζιστών δεν
τιμωρήθηκαν, αναβίωσαν σαν καθεστώς με τη Χούντα το ’67 και οι πολιτικοί τους
απόγονοι, 74 χρόνια μετά ξανασηκώνουν κεφάλι.
Στις σημερινές συνθήκες είναι επιτακτικά αναγκαίο να αναπτύξουμε στο μέγιστο
τις αντιστάσεις μας ενάντια στον εθνικισμό, το φασισμό και το ρατσισμό. Με
ένα μαζικό ανατρεπτικό και ενωτικό, αντιπολεμικό, αντιιμπεριαλιστικό,

αντιεθνικιστικό και διεθνιστικό κίνημα θα αγωνιστούμε για την ειρηνική συμβίωση των
λαών, ενάντια στα σχέδια και τα συμφέροντα του ιμπεριαλισμού, των αστικών τάξεων και
του εθνικισμού.
Στην 45η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου το σύνθημα για «Ψωμί, Παιδεία,
Ελευθερία, Δημοκρατία» βρίσκει το νόημά του ξανά στον αγώνα του λαού κι ιδιαίτερα της
νέας γενιάς για την κατάκτηση των εργατικών και μορφωτικών δικαιωμάτων της που
λεηλατούνται από κυβερνήσεις - Ε.Ε. - κεφάλαιο για την ανάταξη της κερδοφορίας του. Ο
αγώνας των νέων, των εργαζόμενων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των λαϊκών
στρωμάτων, που έρχεται σε ρήξη με τον άθλιο κόσμο του κέρδους και της
εκμετάλλευσης, που οδηγεί σε μια άλλη κοινωνία της κοινωνικής ιδιοκτησίας και
της εργατικής δημοκρατίας μπορεί να δώσει την απάντηση σύμφωνα με τις
σύγχρονες ανάγκες, μέσα σε έναν ειρηνικό κόσμο.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετέχει και καλεί στην πορεία που διοργανώνει η Αντιφασιστική Αντιεθνικιστική πρωτοβουλία Ανατολικής Αττικής
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