
Αν δεν αντισταθούμε σε κάθε γειτονιά, οι πόλεις μας θα γίνουνε σφαγεία και κελιά! 

 

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από χρυσαυγίτη. Άλλη μία δολοφονία 

στα θολά νερά κράτους-παρακράτους που φέρνει μνήμες από το παρελθόν (δολοφονίες Λαμπράκη, 

Πέτρουλα, Βασιλακοπούλου, Καλτεζά κ.ά.) και θυμίζει πώς κλείνει στόματα η κυριαρχία σε κρίσιμες ιστορικές 

καμπές, ώστε να φύγει ο κόσμος φοβισμένος από τους δρόμους και να απομονωθεί σπίτι του. 

Ο Φύσσας, μέσα από τη μουσική και τη δράση του, είχε υψώσει αντιφασιστική φωνή σε μια εποχή που το 

κράτος σέρβιρε τη Χρυσή Αυγή ως λύση σε πρωτοσέλιδα και κοινοβούλια. Και γι’ αυτό μαχαιρώθηκε, όπως 

πυροβολήθηκαν μετανάστες-εργάτες γης στη Μανωλάδα που διεκδίκησαν τα δεδουλευμένα τους, όπως 

ξυλοκοπoύνται από τα ΜΑΤ απεργοί (βλ. πρόσφατα τις καθαρίστριες του ΥΠ.Οικονομικών).  

Μόνη λύση είναι να δούμε την εικόνα συνολικά: ο φασισμός είναι κάτι πολύ ευρύτερο από τη Χρυσή 

Αυγή. Αν δεν τον ξεριζώσουμε σε όλες του τις εκφάνσεις και επαναπαυθούμε στις υποκριτικές συλλήψεις 

χρυσαυγιτών, το τέρας που τρέφεται με την ανοχή μας θα μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Ο κρατικός 

μηχανισμός χτυπάει την ίδια στιγμή σε όλα τα μέτωπα: εργασία, επίπεδο διαβίωσης και αξιοπρέπεια. 

Ξεσπιτώνει με κατασχέσεις κατοικιών ενώ χτίζει φυλακές νέου τύπου για φοροοφειλέτες και αγωνιστές. 

Κάνει το ρεύμα, την υγεία και την παιδεία πολυτέλεια ενώ χρηματοδοτεί αθρόα τις τράπεζες.   

Ως λαϊκές συνελεύσεις επιδιώκουμε την οργάνωση στις γειτονιές μας ως μέσο αντίστασης. Τι μπορεί να 

πετύχει η συσπείρωση μιας γειτονιάς; Πρόσφατα, η συλλογική κινητοποίηση γειτόνων στην Παντάνασσα 

κατάφερε να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής που μόλις είχαν ανοίξει. Ελπίζουμε το παράδειγμα της 

συγκεκριμένης γειτονιάς να διευρυνθεί, ώστε μέσα από πολύμορφες δράσεις, αποφασισμένες σε ανοιχτές 

συνελεύσεις ισότιμα από όλα τα μέλη, να κλείσει και το τελευταίο γραφείο φασιστικού/ακροδεξιού 

μορφώματος, όποιο όνομα και αν φέρει. Αλλά και γενικότερα, η οργάνωση στις γειτονιές μπορεί να δώσει 

απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα και να αποτελέσει πόλο αντίστασης στην κρατική βία και 

αυθαιρεσία, είτε έχει τη μορφή χαρατσιών είτε τη στέρηση βασικών αγαθών όπως υγεία, παιδεία, 

ηλεκτροδότηση.  

Λαϊκή συνέλευση Άνω Πόλης 

Κάθε Δευτέρα 19:30 στο Στέκι της ΛΣ Άνω Πόλης (Παντοκράτορος & Καρπενησίου) | 

lsanopolis.wordpress.com  

 


