
 

Περί φασισμού ο λόγος. Όχι όμως μόνο του απροκάλυπτου, εκείνου που εκφράζουν οι 

νοσταλγοί του Χίτλερ, των στρατοπέδων συγκέντρωσης και της εθνοκάθαρσης και τα φασιστοειδή, 

που η μυϊκή τους μάζα είναι αντιστρόφως ανάλογη της πνευματικής τους ικανότητας και των οποίων 

το τελευταίο καταφύγιο σε οποιαδήποτε προσπάθεια διαλόγου και ανταλλαγής επιχειρημάτων είναι 

κάτι του στυλ “Θα σου σπάσω το κεφάλι” (ναι, καλά καταλάβατε, για την Χρυσή Αυγή μιλάμε). 

Άλλωστε, αυτού του είδους ο φασισμός είναι υπερβολικά φανερός και άμεσα συνδεδεμένος με τις 

φρικαλεότητες των Ναζί για να αναβιώσει αυτούσιος.  

Ως προς τις κάποιες χιλιάδες αγανακτισμένων που πήγαν και τους ψήφισαν για “να ξεβρωμίσει ο 

τόπος”, ένα έχουμε να πούμε: “Παιδιά, κόψτε τις επιπολαιότητες, γιατί τα λάθη πληρώνονται!”. 

Μήπως νομίζετε ότι στην επόμενη φασιστική επίθεση έχετε εξασφαλίσει πως κάποιοι από εσάς δεν θα 

βρεθείτε με σπασμένο κεφάλι; Σε περίοδο κοινωνικού πολέμου δεν υπάρχουν αμέτοχοι θεατές, ούτε 

δεύτερες ευκαιρίες και “Συγγνώμη, λάθος έκανα”.   

Αλλά πέρα από αυτόν τον εύκολα αναγνωρίσιμο φασισμό, υπάρχουν χίλιες δυο άλλες 

φασιστικές πρακτικές, πολύ πιο ύπουλες και δύσκολα καταπολεμήσιμες. Πρακτικές που 

προπαγανδίζουν τον φασισμό σε ευρύτερα ακροατήρια και μάλιστα με μανδύα θεσμικού κύρους. 

Υπάρχει ο φασισμός, που ξερνάνε τα στόματα γραβατωμένων υπουργών, δημοσιογράφων και 

λοιπών “ευυπόληπτων” πολιτών και φωλιάζει στις ψυχές τρομαγμένων ανθρώπων, που αρνούνται 

να δουν πέντε απλές αλήθειες κατάματα.  

Ο φασισμός που αποφασίζει αυθαίρετα, ότι μια εκδιδόμενη οροθετική γυναίκα δεν είναι μέρος της 

κοινωνίας, προϊόν της κοινωνίας, ένα άτομο που χρειάζεται βοήθεια και προστασία, αλλά εχθρός 

της που πρέπει να απομονωθεί και να “καταπολεμηθεί”.  

Ο φασισμός που αποφασίζει ότι κάποιοι συνάνθρωποί μας από κάποια μακρινή χώρα που 

στοιβάζονται κατά δεκάδες σ' ένα βρωμερό υπόγειο -όχι από κάποιου είδους πολιτισμικό βίτσιο και 

προτίμηση προς τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, αλλά γιατί δεν έχουν άλλη δυνατότητα, ούτε εδώ, 

ούτε στον τόπο τους, ούτε κάπου αλλού- δεν έχουν πρόβλημα και δεν χρειάζονται βοήθεια, αλλά 

αποτελούν “πρόβλημα” και χρειάζεται να “αντιμετωπιστούν”.  

Ο φασισμός, ο οποίος χαράζει αυθαίρετα διαχωριστικές γραμμές και προσπαθεί (και 

δυστυχώς τα καταφέρνει) να πείσει τα εγγόνια των προσφύγων της Μικράς Ασίας και τα παιδιά των 

μεταναστών στις Η.Π.Α. και την Γερμανία, ότι ένας άνεργος Έλληνας έχει περισσότερα κοινά και 

μοιράζεται την ίδια μοίρα με τον Βαρδινογιάννη και τον Αλαφούζο απ' ότι με έναν άνεργο Σενεγαλέζο.  

Ότι μια καταπιεσμένη Ελληνίδα έχει περισσότερα να κερδίσει υπακούοντας αυτούς που της 

ληστεύουν την ζωή, απ' ότι ενώνοντας την ζωή της και την μοίρα της με δεσμούς αλληλεγγύης με 

όλους τους καταπιεσμένους αυτής της γης, Ευρωπαίους, Αφρικανούς, Ασιάτες κι όποιον άλλον 

σταθεί πλάι της, σε έναν κοινό αγώνα 
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