
Αληηθαζηζηηθό Φεζηηβάι Αληίζηαζεο θαη Αιιειεγγύεο 

 
Σε νιόθιεξε ηελ Επξώπε θαη όρη κόλν ζηελ γεηηνληά καο, παξαηεξνύκε ηα ηειεπηαία 

ρξόληα κηα αλεζπρεηηθή άλνδν θαζηζηηθώλ κνξθωκάηωλ θαη ηελ θνηλωληθή 

απνδνρή ηνπο. Η άλνδνο ηέηνησλ νκάδσλ, νη θαζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηα 

πεξηζηαηηθά βίαο, αιιά θαη έλαο δηάρπηνο ξαηζηζκόο ζηελ θνηλσλία πξέπεη λα καο 

πξνβιεκαηίζεη θαη λα κειεηήζνπκε ηηο ξίδεο θαη πνηνο/νη θξνληίδνπλ θάζε ηόζν λα 

ηηο πνηίδνπλ! 

Οη άλζξωπνη δελ γελληνύληαη θαζίζηεο, όπωο δελ γελληνύληαη θαη 

αληηθαζίζηεο. 

   Πηζηεύνπκε όηη ην νηθνλνκηθνπνιηηηθό ζύζηεκα, ε θνηλσλία θαη νη ζεζκνί ηεο, ην 

εξγαζηαθό πεξηβάιινλ, ην ζρνιείν, νη κνξθέο εμνπζίαο, ε ειιηπήο παηδεία, ηα ΜΜΕ 

θαη γεληθά απηό πνπ νλνκάδνπκε θπξίαξρνο ηδενινγηθόο κεραληζκόο «εθπαηδεύεη» 

ηνπο αλζξώπνπο ζηα κέηξα ηνπ. Σηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηεο θηώρηαο 

θαη ηνπ αδηεμόδνπ ηνπ θαπηηαιηζκνύ ε θπξίαξρε πξνπαγάλδα πξνζπαζεί λα 

μππλήζεη έλζηηθηα θόβνπ, κηζαιινδνμίαο, εζληθήο πεξεθάληαο, έληνλεο 

ζξεζθνιεςίαο ζηνλ θόζκν ώζηε λα μεράζεη ηα θνηλά ηνπ πξνβιήκαηα, ηελ 

εθκεηάιιεπζε πνπ πθίζηαηαη, ηα δηθαηώκαηα πνπ ηνπ αθαηξνύλ θαζεκεξηλά, ηηο 

θαηαθηήζεηο ηνπ πνπ ράλνληαη ελώ ν ίδηνο επηδίδεηαη ζε έλα θπλήγη καγηζζώλ. 

Η θπξίαξρε πξνπαγάλδα νξίδεηαη από ηνπο εθκεηαιιεπηέο απηνύ ηνπ θόζκνπ, απηνύο 

πνπ ειέγρνπλ ηα ΜΜΕ, θαηέρνπλ ηνλ πινύην θαη νξίδνπλ ηηο ηύρεο καο. Γηα απηό 

ππνζηεξίδνπκε όηη ν θαζηζκόο είλαη κηα ηδενινγία πνπ έξρεηαη από πάλω, όπνηε 

ην ζύζηεκα βιέπεη όηη δνξίδεηαη, εμάιινπ ππάξρεη θαη ην παξάδεηγκα ηεο 

δεκνθξαηίαο ηεο Βαϊκάξεο κε ηνλ Χίηιεξ θαη ηα όζα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ ηζηνξία. 

Ο θαζηζκόο δειεηεξηάδεη θόζκν από όιεο ηηο ηάμεηο, από κηθξναζηνύο πνπ 

βιέπνπλ όηη θησρνπνηνύληαη ηαρύηαηα, εξγάηεο πνπ ράλνπλ ηα κεξνθάκαηα ηνπο, 

κηθξναθεληηθά πνπ βιέπνπλ ηνπο πειάηεο λα κεηώλνληαη, αγξόηεο πνπ δελ έρνπλ 

ζνδεηά, άλεξγνπο πνπ δελ βξίζθνπλ δνπιεηά. Τόηε ζηνρνπνηνύληαη νη Ρνκά (ηνπηθά 

παξαδείγκαηα), νη κεηαλάζηεο (Σθάια, Μαλσιάδα), νη νκνθπιόθηινη, νη αιιόζξεζθνη 

θαη όπνηα άιιε θνηλσληθή νκάδα απνηειεί εύθνιν ζηόρν, ώζηε λα αηζζάλεηαη θαη ε 

γθξνύπα ηνπ θαζίζηα δπλαηή θαη όηη ζα επηβιεζεί.  

    Τν δήηεκα ηνπ θαζηζκνύ δελ κπνξεί λα αληηκεηωπηζηεί απνηειεζκαηηθά κε 

επρνιόγηα, θηιαλζξωπίεο, εζηθνπιαζηηθέο θνπβέληεο θαη επηθιήζεηο ζην 

ζπλαίζζεκα. 

    Όζν πθίζηαηαη ν θόζκνο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηεο θαηαπίεζεο, ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζπκθεξόλησλ, ηεο θξαηηθήο θαηαζηνιήο ζα ρξεηάδεηαη λα καδεπόκαζηε, λα 

νξγαλσλόκαζηε θαη λα πνιεκάκε ηέηνηα θαηλόκελα.  

Ο θαζηζκόο ηξέθεηαη από ην ζύζηεκα θαη εκείο απηό πνιεκάκε. 

Με ραίξεζηε πνπ ζθνηώζαηε ην θηήλνο. H ζθύια πνπ ην γέλλεζε δεη θαη 
είλαη πάιη ζε νξγαζκό. 
Bertolt Brecht, 1898-1956, Γερμανός σσγγραυέας 

(ζρνιηάδνληαο ηνπο παλεγπξηζκνύο κεηά ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ) 
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