
Καταγγελία για την επίθεση σε αντιφασίστες  

Το βράδυ της Παρασκευής 1 Μάρτη σύντροφοι επέλεξαν να αφαιρέσουν κέλτικους και 

αγκυλωτούς σταυρούς, αμφότερα σύμβολα του ναζισμού, που είχαν σχεδιαστεί στην 

κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Δύο μεμονωμένοι σύντροφοι από το Αυτόνομο Στέκι 

Ξάνθης και το Αυτόνομο Σχήμα Πολυτεχνικής Ξάνθης πράττοντας το αυτονόητο 

καθήκον κάθε αντιφασίστα που σέβεται τον εαυτό του, δέχτηκαν επίθεση από τον 

περιβόητο πλέον φασίστα παρακρατικό μπράβο, ο οποίος εκείνο το βράδυ κατά 

δήλωση του δούλευε ως security για λογαριασμό του δήμου Ξάνθης για την περίοδο 

των καρναβαλιών. Οι σύντροφοι στάθηκαν και υπερασπίστηκαν τόσο τους εαυτούς 

τους όσο και την αντιφασιστική τους υπόσταση και δράση και ο συγκεκριμένος έλαβε 

την απάντηση που του άρμοζε. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο εν λόγω, γνωστός τοις πάσι, 

ακροδεξιός παρακρατικός φασίστας πλασάρει ένα πατριωτικό και κοινωνικό προφίλ 

για να προασπίζει και να αβαντάρει την φασιστική δραστηριότητα στην πόλη. 

Διοργάνωνε κατά μόνας τα εθνικιστικά συλλαλητήρια, έκανε κατήχηση και 

στρατολογούσε μαθητές με κατάληξη την αναγραφή απειλητικών και ναζιστικών 

συνθημάτων με υπογραφή της χρυσής αυγής στο 3ο ΓΕΛ Ξάνθης, που στοχοποιούσαν 

καθηγητή για την δημόσια αντιφασιστική του τοποθέτηση. Τόσο το Πέλοτο όσο και ο 

Σύλλογος Φοιτητών Ξάνθης (όταν είχε απειλήσει ευθέως αγωνιζόμενο μέλος του), 

είχαμε εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τη δράση του συγκεκριμένου φασίστα. Είναι 

ώρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του για την όποια περεταίρω όξυνση της 

κατάστασης. Ευθύνες έχει ο δήμος Ξάνθης που προσλαμβάνει άτομα με τέτοιο 

υπόβαθρο για να αναλάβουν την φύλαξη των υποδομών του, αλλά κυρίως όσοι με τον 

έναν ή τον άλλον τρόπο  προσφέρουν νομιμοποίηση, ξεπλένουν ή ανέχονται το 

εθνικιστικό και φασιστικό οχετό με οποιοδήποτε πρόσχημα. Σήμερα στόχος ήταν οι 

δύο αντιφασίστες, αύριο θα είναι η μειονότητα, κάθε προοδευτικός και αγωνιζόμενος 

άνθρωπος, οι μετανάστες, τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ή οποιοσδήποτε θεωρείται 

αδύναμος, διαφορετικός ή δεν ταιριάζει στα αρρωστημένα πρότυπα τους. Να είναι 

όλοι σίγουροι ότι το αντιφασιστικό κίνημα της πόλης δεν θα πάψει ούτε στιγμή να 

παλεύει για να μην εκχωρηθεί ούτε σπιθαμή γης και δημόσιου χώρου σε οποιονδήποτε 

οργανωμένο φασίστα επιλέξει να σπείρει το φασιστικό του δηλητήριο. Θα 

υπερασπιστούμε με κάθε μέσο και κάθε κόστος τις δομές του κινήματος, τους 

ανθρώπους της τάξης μας, τους απανταχού καταπιεσμένους ανεξαρτήτως καταγωγής, 

χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, όσους αγωνίζονται για μία 

κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης, ελευθερίας.  
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