
Όσοι βρεθήκαµε το Σάββατο στην αντιφασιστική αντισυγκέντρωση στο Σύνταγµα ενάντια στην

συγκέντρωση των χρυσαυγιτών για τα Ίµια ζήσαµε σπουδαίες στιγµές καταστολής. Αφού είχε

συγκεντρωθείκόσµος στην πλατεία Συντάγµατος και είχε κλείσει την λεωφόρο Αµαλίας, φωνάζοντας

αντιφασιστικά και αντικατασταλτικά συνθήµατα, δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση των µπάτσων µε γκλοµπ,

δακρυγόνα και κυνηγήθηκε µέχρι το Μοναστηράκι (ακόµα και στις γραµµές του µετρό!). Το αποτέλεσµα της

επίθεσης αυτής ήταν δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις· µεταξύ των συλληφθέντων ένας τούρκος

πολιτικός πρόσφυγας µε βαριά τραύµατα σε όλο του το σώµα.

Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι φασίστες όχι µόνο έκαναν την συγκέντρωση τους ανενόχλητοι, αλλά έκαναν και

πορεία—πράγµα το οποίο υποτίθεται ότι είχε απαγορευτεί.

Καθηµερινά, τελικά, βλέπουµε πως ο «κρατικός αντιφασισµός» είναι ένα παραµύθι µόνο για παιδιά. Οι

συλλήψεις συγκεκριµένων στελεχών της χρυσής αυγής και το δήθεν ξήλωµα της αστυνοµίας από µέλη και

υποστηρικτές της ήταν απλά ένα επικοινωνιακό παιχνίδι· ένδειξη γι' αυτό αποτελεί το ότι οι φασίστες

κυκλοφορούν ελεύθεροι, συνεχίζοντας ανενόχλητοι τους τραµπουκισµούς και τις ρατσιστικές επιθέσεις

και επιτιθέµενοι σε στέκια και κοινωνικούς χώρους (όπως η περίπτωση του Ρεσάλτο στο Κερατσίνι) .

Και δεν πρόκειται να φύγει από µόνος του.

Το κρατικό επικοινωνιακό “αντιφασιστικό”

παιχνίδι στήθηκε µε έναν κύριο σκοπό: να

ισχυροποιήσει το κράτος το µονοπώλιό του στη

βία , προσπαθώντας ταυτόχρονα να αποκρύψει τις

φασιστικές πρακτικές που χρησιµοποιεί το ίδιο.

Όµως, όταν επιτίθεται αναίτια σε αντιφασιστικές

συγκεντρώσεις, όταν µπάτσοι µπουκάρουν (ακόµα

και µε τα δικά τους στάνταρντ αναίτια) σε σπίτια

αναρχικών, όταν λιµενικοί δολοφονούν µετανάστες

στο φαρµακονήσι, όταν αγωνιστές στοχοποιούνται

µόνο και µόνο επειδή βρέθηκαν σε διαδηλώσεις,

όταν η ζωή και η αξιοπρέπεια των “από κάτω”

απαξιώνονται πλήρως και το µόνο που

προβάλλεται ως λύση είναι η υπακοή και ο

πατριωτισµός, τότε φαίνεται πως ο

ολοκληρωτισµός πια δεν καραδοκεί, αλλά έχει

εγκατασταθεί πλήρως στην πολιτική ζωή.
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