
Τον παραλογισμό των ναζιστών μπορεί να τον 
δει κανείς και στην υπόθεση της αιμοδοσίας 

μόνο από Έλληνες σε Έλληνες. Μα όλοι 
γνωρίζουν ότι το αίμα των ανθρώπων είναι 

απολύτως ίδιο σε όλο τον πλανήτη. Τότε ποιος 
ο λόγος για αυτή την ηλιθιότητα; Πολύ απλά 

γιατί οι ναζί προσπαθούν να παραμυθιάσουν 
τον κόσμο ότι δήθεν το αίμα του έχει κάτι 

διαφορετικό από των άλλων. Δηλαδή, όπως 
είπαμε, ότι είμαστε ανώτεροι χωρίς κάποιον 
λόγο. Έτσι! Επειδή δήθεν κάποιο αίμα τρέχει 

στις φλέβες μας. Αυτό αποτελεί την 
καταστροφή ενός λαού. Γιατί, αν μάθουμε ότι 

δε χρειάζεται κόπος και σκέψη για να κάνουμε 
κάτι σπουδαίο αλλά αρκεί το αίμα μας, τότε 

ποτέ δε θα χρειαστεί να προσπαθήσουμε για 
το παραμικρό. Αρκεί να πιστέψεις τα ψέματα 
των ναζί, να αράξεις σε μια καρέκλα και είσαι 

«ανώτερος»! Ο πιο σύντομος δρόμος για να 
γίνεις αμόρφωτος και άχρηστος για την 

κοινωνία. Φαίνεται ο μόνος κόπος που 
υιοθετούν οι χρυσαυγίτες να είναι αυτός για να 

κάνεις μπράτσα. Ε, θα ήταν δύσκολο να τα 
κληρονομήσουν και αυτά από τους 

προγόνους...
 

Αρχές Μαΐου του 1941 οι Ναζί 
ανεβάζουν την σημαία τους στην 
Ακρόπολη. Το βράδυ της 30 Μαϊου 
δύο νέοι, ο Λάκης Σάντας και ο 
Μανώλης Γλέζος την κατεβάζουν με 
κίνδυνο της ζωής τους δίνοντας το 
έναυσμα για να ξεκινήσει η 
αντίσταση. 2012 και κάποιοι 
προσπαθούν να επαναφέρουν τον 
Ναζισμό στη χώρα μας.  

Κάποιες φορές οι άνθρωποι γοητεύονται από τα 
ναζιστικά κηρύγματα περί ανωτερότητας της φυλής όταν 
αυτά ακούγονται στη δική τους χώρα. Είναι ωραίο -όσο 
χαζό και τεμπέλικο, βέβαια- να νομίζεις ότι είσαι 
ανώτερος όχι για κάτι που έκανες με τον κόπο, τις γνώσεις 
και την αξία σου, αλλά απλώς και μόνο γιατί γεννήθηκες 
σε αυτήν τη χώρα! Πόσο βολική κουταμάρα...

Ο ναζισμός είναι ιδεολογία μίσους συνδεδεμένη με τη βία και την 
εξολόθρευση καθετί διαφορετικού. Εκμεταλλεύεται κάθε δύσκολη 
εποχή για να δημιουργεί στόχους μίσους και να χειραγωγεί την οργή του 
κόσμου για τα δεινά του. Μια είναι οι Εβραίοι που φταίνε, μια οι 
μετανάστες, κάποιοι γειτονικοί λαοί, οι ομοφυλόφιλοι, οι αριστεροί, οι 
καλλιτέχνες, και η λίστα μίσους δεν έχει τέλος μέχρι και τον τελευταίο 
άνθρωπο που τολμά να διαφωνεί με τους ναζιστές. Ο ναζισμός 
πιστεύει στην εξολόθρευση των ατόμων με αναπηρία που «αλλοιώνουν» 
τη «φυλή», ενώ θεωρεί ότι οι γυναίκες είναι για το σπίτι και για να κάνουν 
παιδιά και όχι για ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία.
 
Ο ναζισμός μισεί τη διαφορετικότητα, την ιδιαιτερότητα του κάθε 
ανθρώπου, το δικαίωμά του να ζει όπως αισθάνεται. Γι’ αυτό και οι 
ναζιστές λειτουργούν στρατιωτικά, με τη βία και την ομοιομορφία, με 
εντολές και όχι με τη δημοκρατία και τη συζήτηση. Βλέπουν τους 
ανθρώπους σαν εργαλεία και όχι ως προσωπικότητες. Χρησιμοποιούν τη 
βία ακριβώς γιατί οι απόψεις τους δεν θα είχαν καμία τύχη με την πειθώ 
και το διάλογο. Η βία είναι στην πραγματικότητα απόδειξη της 
αδυναμίας των ιδεών τους.

Έχεις προσέξει ότι...
Ενώ οι φασίστες παρουσιάζονται ως 
ρατσιστές κατά των μεταναστών 
ουδέποτε χτυπάνε πλούσιους ξένους, 
μεγάλα συμφέροντα του εξωτερικού, 
ποτέ δεν μιλάνε κατά ξένων επενδυτών 
ή κατά ξένων, π.χ., αθλητών που παίζουν 
σε ομάδες της χώρας μας; Πάντα στόχος 
τους είναι οι φτωχοί μεροκαματιάρηδες 
ή οι άνεργοι μετανάστες. Χτυπάνε, για 
παράδειγμα, τους μετανάστες 
μικροπωλητές, αλλά ποτέ δεν έκαναν 
τίποτα για την πραγματική πηγή 
παρεμπορίου, που είναι η ύποπτη 
εισαγωγή προϊόντων που γίνεται στα 
λιμάνια, και ειδικά του Πειραιά, που το 
έχει «αγοράσει» εταιρεία κινέζικων 
συμφερόντων. Τελικά μισούν τους 
μετανάστες ή τη φτώχεια; Στην 
πραγματικότητα χτυπάνε τα θύματα της 
κρίσης, τους φτωχούς και όχι αυτούς 
που έφεραν τη χώρα στα σημερινά της 
χάλια, ενώ σφυρίζουν αδιάφορα στον 
πλούτο, ντόπιο ή ξένο. Χτυπάνε εκεί 
που «τους παίρνει» και δεν αγγίζουν 
τα ισχυρά συμφέροντα. 
Σκέψου το γιατί...

Ένα ακόμα από τα πολλά 
παραδείγματα που αποκαλύπτουν ότι 
οι φασίστες είναι τμήμα του 
συστήματος είναι η υπόθεση των 
παιδικών σταθμών. Ενώ οι δημοτικοί 
παιδικοί σταθμοί κλείνουν ο ένας μετά 
τον άλλο ή υπολειτουργούν λόγω των 
οικονομικών περικοπών, με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν οι γονείς 
να πάνε τα παιδιά τους, οι χρυσαυγίτες 
ξεκίνησαν εκστρατεία μίσους κατά των 
παιδιών μεταναστών που πηγαίνουν 
στους σταθμούς. Αντί δηλαδή για 
αγώνα για περισσότερους παιδικούς 
σταθμούς για όλα τα παιδάκια, αυτοί 
φροντίζουν ώστε η οργή των γονιών να 
στραφεί στους μετανάστες και στα 
παιδιά τους που έχουν γεννηθεί στη 
χώρα – όταν, μάλιστα, αυτά τα παιδιά 
στους παιδικούς σταθμούς είναι και 
ελάχιστα. Δηλαδή στόχος τους δεν 
είναι να λύσουν ένα πρόβλημα, αλλά 
να θολώσουν τις αιτίες που το 
δημιουργούν. Ποιος είναι λοιπόν ο 
καλύτερος φίλος της Τρόικας;

Το πιο καθαρό παράδειγμα από τη σημερινή ζωή μας και όχι από την ιστορία για να καταλάβουμε τη 
φύση του ναζισμού είναι ότι στις δύο τελευταίες εκλογές πάνω από το 50% των ειδικών αστυνομικών 
μονάδων ψήφισε τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή αυτοί που ξυλοκοπούν το λαό μας και τον πνίγουν στα 
χημικά όταν διαμαρτύρεται για την άθλια ληστεία του από τα Μνημόνια 
είναι με τους ναζιστές. Αυτοί που χτυπούν συνταξιούχους, ανάπηρους, 
μαθητές και φοιτητές, εργάτες απλήρωτους, πεινασμένους ανθρώπους 
που διεκδικούν την αξιοπρέπειά τους. Αυτό δείχνει ότι φασίστες, μονάδες 
καταστολής και σύστημα είναι από την ίδια πλευρά και στηρίγματα της 
πολιτικής που εξοντώνει τους εργαζόμενους και την ίδια τη χώρα. Είναι 
στήριγμα τους συστήματος και όχι εχθροί του και γι’ αυτό, παρά τις συνεχείς βίαιες επιθέσεις τους, δεν 
τους συλλαμβάνει κανένας, όπως, αντίθετα, θα γινόταν για κάθε άλλο πολίτη. Έχουν την προστασία του 
συστήματος γιατί τους χρειάζεται ενάντια στο λαό. 


