Οι φασίστες κάθε τόσο βρίσκουν αφορμές παραποιώντας την ιστορία και προσπαθούν να
«υπάρξουν», διαχέοντας μίσος, ψέμα και δηλητήριο μέσα στην κοινωνία…

Ποιος είναι ο Γρίβας; (μια σύντομη ιστορική αναδρομή)
Ο Γρίβας κατά την Γερμανική κατοχή ίδρυσε την φιλοβασιλική και αντικομμουνιστική οργάνωση Χ. Η Χ
λειτούργησε εκ μέρους της εξόριστης κυβέρνησης του Καΐρου και των Άγγλων ενώ δεν πολέμησε ποτέ τους
Γερμανούς. Μετά την απελευθέρωση και κατά τα Δεκεμβριανά οι Χίτες πολέμησαν τον ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στην μάχη της
Αθήνας στο πλευρό των ταγματασφαλιτών και των Άγγλων, ενώ συνέχισαν την τρομοκρατική και δολοφονική
τους δράση ενάντια στους αντάρτες κατά την περίοδο της «λευκής τρομοκρατίας» μετά την προδοτική
συμφωνία της Βάρκιζας.
Τη δεκαετία του ′60 ο Γρίβας συνέχισε την φασιστική του δράση με τον ΕΟΚΑ Β’ δολοφονώντας Ελληνοκύπριους
και Τουρκοκύπριους κομμουνιστές. Μετά το ′67 ο ΕΟΚΑ Β’ συνεργάστηκε με την Χούντα και συμμετείχε στο
πραξικόπημα και την ανατροπή του Μακάριου που τελικά οδήγησε στην Τουρκική εισβολή.

Σου δείχνουν το καρότο ενώ κρατάνε το μαστίγιο
Η Χρυσή Αυγή προεκλογικά παρουσίασε ένα αντισυστημικό προφίλ˙ ισχύει όμως κάτι τέτοιο; Πρόσφατα είδαμε
την συγκέντρωση-παρωδία έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA όχι όμως εναντίον της φιλοκυβερνητικής
προπαγάνδας που ασκεί το συγκεκριμένο κανάλι αλλά εναντίον της προβολής τουρκικού σήριαλ (υψηλής
τηλεθέασης). Πόσο μη αντισυστημική ήταν αυτή η συγκέντρωση το αποδεικνύει η στήριξη της Χρυσής Αυγής στις
επενδύσεις του Μπόμπολα, μετόχου του MEGA και εργολάβου, στις Σκουριές Χαλκιδικής. Εκεί που η τοπική
κοινωνία αντιστέκεται και οι μπάτσοι εισβάλουν σε χωριά, σχολεία και σπίτια. Άλλο ένα επεισόδιο της σειράς:
αφεντικά-κράτος-παρακράτος…
Η Χρυσή Αυγή μέσω συσσιτίων προσπαθεί να αποκτήσει ένα πιο κοινωνικό προφίλ. Τολμάνε οι μισάνθρωποι να
κάνουν λόγο για φιλανθρωπία; Αυτοί που το πρωί καταψηφίζουνε το νόμο ραγκούση για ιθαγένεια και το βράδυ
κάνουν πογκρόμ κατά των μεταναστών;
Όσο για την «αλληλεγγύη» τους, όσο οι φασίστες (ως μακρύ χέρι του συστήματος) κάνουν τα πάντα για να
παγιώνεται η ανισότητα και η αδικία, το χάσμα δηλαδή μεταξύ εξουσιαστών και εξουσιαζόμενων τόσο αυτή η
λέξη είναι κενό γράμμα για αυτούς. Δεν μπορούν να κάνουν λόγο για αλληλεγγύη οι προστάτες των αφεντικών!
Η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει όρια φυλετικά και θρησκευτικά, χώρα προέλευσης, χρώμα δέρματος, μητρική
γλώσσα, σημαίες και σύνορα! Η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο ένα πιάτο φαί αλλά και αγώνας για να μη
χρειάζονται οι από τα κάτω τους φιλάνθρωπους κεφαλαιοκράτες, παπάδες, πλούσιους και χομπίστες αυτού
του κόσμου…! Εκεί η Χρυσή Αυγή σφυρίζει αδιάφορα ή ρητορεύει άναρθρα…

Οι δρόμοι ανήκουν…
Σε όσους αντιστέκονται κάθε μέρα με αξιοπρέπεια: στους εργάτες της ΒΙΟΜΕΤ που πήραν το
εργοστάσιο στα χέρια τους, στους εργαζόμενους που αγωνίζονται και οργανώνονται σε σωματεία
βάσης, στους άνεργους που αντιστέκονται στη μιζέρια και στον κοινωνικό κανιβαλισμό, στους
πολίτες που δεν δέχονται ούτε ένα κομμάτι ψωμί από φασιστικά χέρια, στους μετανάστες που δεν
σκύβουν το κεφάλι, στους μαθητές και φοιτητές που εναντιώνονται στα αντικοινωνικά και
αντεκπαιδευτικά μέτρα, σε όσους δεν ταυτίζουν τις απεργίες με 24ωρες κηδείες και 2ωρες βόλτες, σε
αυτούς που επιλέγουν να αγωνίζονται…

Απέναντι στους φασίστες
και στο σύστημα που τους γέννησε και τους θρέφει…
ΕΝΑΝΤΙΑ στον εκφασισμό της κοινωνίας και τον κοινωνικό κανιβαλισμό…

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ…

