ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΝΟΥΝ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ

Στις 18 Σεπτεμβρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη δολοφονία του αντιφασίστα
Παύλου Φύσσα από νεοναζιστικά αποβράσματα της χρυσής αυγής στο Κερατσίνι. Αυτή η
δολοφονία, που δεν ήταν η μόνη, ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα της συνειδητής υπόθαλψης,
προστασίας και πριμοδότησης της φασιστικής συμμορίας από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις
των τελευταίων χρόνων. Τα πογκρόμ και οι δολοφονίες, οι ξυλοδαρμοί, οι τραμπουκισμοί και οι
απειλές σε λαϊκές αγορές, νοσοκομεία και παιδικούς σταθμούς κατά μεταναστών από τη μία, και οι
επιθέσεις σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και αγώνα (σχολεία μεταναστών, αυτοδιαχειριζόμενοι
χώροι, καταλήψεις κ.τ.λ.) αλλά και εναντίον μεμονομένων αγωνιστών από την άλλη, δεν είναι
τίποτα άλλο από την υλοποίηση της στρατηγικής επιλογής του συστήματος να επιβάλει με την βία
το φόβο, την κοινωνική αποσύνθεση και την υποταγή στα μέτρα κοινωνικής εξόντωσης που αυτό
εφαρμόζει.
Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι σε περιόδους κρίσης του πολιτικού και οικονομικού
συστήματος, όπως η σημερινή, η εκάστοτε άρχουσα τάξη επιστρατεύει το χαρτί του φασισμού ως
παράγοντα σταθεροποίησης του παραπαίοντος καθεστώτος, αφενός μέσω της ωμής βίας εναντίον
των διαφωνούντων στις κυρίαρχες πολιτικές και εφετέρου μέσω της διοχέτευσης της κοινωνικής
οργής για τη φτώχεια και την εξαθλίωση που γεννά η κρίση προς τους πιο αδύναμους αφήνοντας
στο απυρόβλητο τους πραγματικούς υπαίτιους: τους καπιταλιστές και το κράτος τους. Η ντόπια
και διεθνής οικονομική και πολιτική ελίτ που κυβερνά την Ελλάδα, δεν θα μπορούσε να αποτελεί
εξαίρεση. Στην περίπτωση της χρυσής αυγής, αυτής της παρακρατικής νεοναζιστικής συμμορίας
την οποία εξέθρεφε από τη δεκαετία του 80, βρήκε τον σχηματισμό εκείνο που θα αναλάμβανε
πρόθυμα το ρόλο του πληρωμένου μπράβου του κεφαλαίου. Η αντιλαϊκή φύση της χρυσής αυγής
όπως και κάθε φασιστικού / ναζιστικού μορφώματος ιστορικά, επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη
φορά στον σύντομο κοινοβουλευτικό της βίο. Η υπερψήφιση κάθε είδους φοροαπαλλαγών για
τους εφοπλιστές, της πώλησης / ιδιωτικοποίησης της ΑΤΕ, στην οποία είναι υποθηκευμένο το
μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής γης της χώρας, η δημιουργία γραφείων ευρέσεως εργασίας μόνο
για έλληνες με ημερομίσθιο 15 ευρώ και η ξεκάθαρη στήριξη των αφεντικών στην περίπτωση της
απεργίας της χαλυβουργίας, είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα που αποδεικνύουν του
λόγου το αληθές.
Η Χ.Α. Δεν εμφανίστικε ως παρθενογέννεση μετά την κρίση. Οι στενοί ιδεολογικοί της
δεσμοί ειδικά με την Νέα Δημοκρατία και τη δεξιά πτέρυγα του καθεστώτος αποδεικνύονται
περίτρανα και δια στόματος των ίδιων των κυβερνητικών στελεχών (Μπαλτάκου, Βορίδη,
Γεωργιάδη, Κρανιδιώτη). Άλλωστε οι πρακτικές των ΟΝΝΕΔιτών rangers, του Καλαμπόκα,
δολοφόνου του καθηγητή Τεμπονέρα είναι ίδιες με τις πρακτικές της Χ.Α.· από την εντεταλμένη
υπηρεσία Μιχαλολιάκου στην Κ.Υ.Π., τις βομβιστικές του επιθέσεις σε κινηματογράφους που
έπαιζαν προοδευτικές ταινίες τη δεκαετία του ’80, μέχρι τα τάγματα εφόδου και τη δολοφονία
Λουκμάν. Αυτή η ιδεολογική συγγένεια άνοιξε το δρόμο για μία εν δυνάμει συνεργασία της
κυβέρνησης με τη Χ.Α. στα πλαίσια μιας συγκυβέρνησης. Η δολοφονία όμως του αντιφασίστα Π.
Φύσσα και ο κίνδυνος δημιουργίας εμφυλιακού κλίματος και ξεσπάσματος της κοινωνικής οργής
διέλυσε αυτή την προοπτική συνεργασίας και ανάγκασε την κυβέρνηση να “αποκεφαλίσει” την
Χ.Α. σηκώνοντας τα λάβαρα του αντιφασισμού. Παράλληλα της δόθηκε η ευκαιρία να
εκμεταλλευτεί τη συγκυρία για να εμφανιστεί ώς ο μόνος εγγυητής της ομαλότητας ενάντια στην
απειλή των “δύο άκρων”. Η φυλάκιση όμως της κεφαλής της Χ.Α. και ο κρατικός “αντί”-φασισμός
είναι κενό γράμμα, γιατί ακόμα και αν φυλακίσουν κάθε μέλος της μπορούν με την ίδια ευκολία
να δημιουργήσουν και να τοποθετήσουν στη θέση της ένα άλλο παρόμοιο φασιστικό σχηματισμό.
Επιπλέον, είναι ειρωνία να γίνεται λόγος για αντιφασισμό από τους εντολοδόχους του κεφαλαίου
που εφαρμόζουν φασιστικά μέτρα με φασιστικό τρόπο, όπως τα μέτρα για την κατάσχεση της
πρώτης κατοικίας, το ξεπούλημα του κοινωνικού πλούτου, την υπερφορολόγιση των φτωχών που
τους βυθίζει στην εξαθλίωση, τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης για τους μετανάστες, τις

επιστρατεύσεις, την άγρια καταστολή απεργιών, κοινωνικών αγώνων, αυτοοργανωμένων δομών.
Στα πλαίσια του καθεστωτικού “αντι”φασισμού και με αφορμή τη δολοφονία Φύσσα και την
κοινωνική κατακραυγή που την ακολούθησε είτε σε άλλες περιπτώσεις με αφορμή τυχαίες
συλλήψεις χρυσαυγιτών, έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ένα μέρος μόνο της δολοφονικής και
τρομοκρατικής δράσης της Χ.Α..
Μία από τις δικογραφίες αυτές αφορά την επίθεση φασιστών στο αναρχικό στέκι
Αντίπνοια στα κάτω Πετράλωνα. Πιό συγκεκριμένα, στις 30/6/08 το στέκι γίνεται στόχος επίθεσης
φασιστών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 συντρόφων από μαχαίρι. Ο εν λόγω κοινωνικός
χώρος είναι ακόμα μια εστία αντίστασης στην οποία δραστηριοποιούνται κοινωνικοί αγωνιστές,
άνθρωποι που δεν δέχονται τον ολοκληρωτισμό ως συνθήκη ζωής και αγωνίζονται για ένα κόσμο
ισότητας, αλληλεγγύης, ελευθερίας. Συνεπώς είναι αυτονόητο και αναμενόμενο το ότι μπήκε στο
στόχαστρο τωνς φασιστών και των αφεντικών τους. Μετά την επίθεση ακολούθησε η τυχαία
σύλληψη 2 εκ των δραστών (αφού οι μπάτσοι αρχικά θεώρησαν ότι είναι αναρχικοί) οι οποίοι
ομολόγησαν τη συμμετοχή τους στην επίθεση και οδηγήθηκαν σε δίκη, την αναβολή της οποίας οι
φασίστες ζητούν επανειλημμένως προκειμένου να αποφύγουν τον κόσμο του αγώνα που στέκεται
αλληλέγγυος στο στέκι.
Η δίκη είναι εκ νέου ορισμένη για τις 19/9/14.
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