
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΑΥΓΑ… ΧΡΥΣΑ 

Το Σάββατο 1 Φλεβάρη οι φασίστες του μιχαλολιάκου είχαν το θράσος να καλέσουν την καθιερωμένη 

φασιστοσύναξη τους για τα ίμια. Την ίδια στιγμή καλέστηκε αντιφασιστική συγκέντρωση στο Σύνταγμα με στόχο 

να διαδηλώσουμε ενάντια στη χρυσή αυγή. Όμως για άλλη μια φορά τα όργανα της καταστολής έδειξαν ξεκάθαρα 
το ρόλο τους, όχι μόνο διαλύοντας άγρια την αντιφασιστική συγκέντρωση αλλά επιτρέποντας προκλητικά στη 

χρυσή αυγή να κάνει ανενόχλητη την πορεία της. Εδώ είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το κράτος στην 

προσπάθεια του να κάνει κάθε φωνή αντίστασης να σιγήσει, υιοθετεί την πάγια τακτική των απαγορεύσεων 
πορειών. Μετά από μία μικρή περίοδο κρατικού «αντιφασισμού» μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η 

κυβέρνηση επιλέγει να αφήσει την χρυσή αυγή να κάνει εκδήλωση σε κτίριο του ελληνικού στρατού και πορεία –

παρά την απαγόρευσή τους- ενώ την ίδια ώρα η αντιφασιστική σπάζεται βίαια, επιβεβαιώνοντας τις σχέσεις 

κράτους-αστυνομίας και φασιστών. Φαίνεται λοιπόν ότι η περιβόητη θεωρία των δύο άκρων που προωθείται από 
τους κυβερνητικούς κύκλους και τους καθεστωτικούς δημοσιολόγους δεν είναι παρά ένα ακόμη τέχνασμα για την 

καταστολή των κοινωνικών αγώνων και του ανταγωνιστικού κινήματος. 

Σε ένα τέτοιο κλίμα δεν μας εκπλήσσουν οι ξυλοδαρμοί και τα δακρυγόνα, οι προσαγωγές και οι συλλήψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, το Σάββατο ξυλοφορτώθηκε άγρια από τα ΜΑΤ και συνελήφθη ο τούρκος πολιτικός πρόσφυγας 

Σελτζούκ Γκονγκούρ, κάτι που αποτελεί άλλη μία απόδειξη της κρατικής τρομοκρατίας. Ο σύντροφος έχασε τις 
αισθήσεις του από τον ξυλοδαρμό και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς παρουσία ισχυρής αστυνομικής 

δύναμης. ΟΠΚΕ, ασφαλίτες, σεκιούριτι αλλά και οι περισσότεροι γιατροί επέδειξαν φρόνημα κατοχικού 

υπαλλήλου, τρομοκρατώντας τον σύντροφο και τους αλληλέγγυους/ες.  Στη συνέχεια, αφού διαπιστώθηκε η 

αγωνιστική του ταυτότητα στοχοποιήθηκε πολιτικά, μεταφέρθηκε στην ΓΑΔΑ παρά την κακή κατάσταση της 
υγείας του και βρέθηκε αντιμέτωπος με τις σαθρές κατηγορίες της διατάραξης κοινής ειρήνης, της απόπειρας 

επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος αστυνομικού κατά συναυτουργία και τις διακεκριμένες περιπτώσεις 

φθοράς με κουκούλα. Στο δικαστήριο ο σύντροφος πήρε αναβολή επ’ αόριστον και αφέθηκε ελεύθερος με τους 
περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές 

το μήνα. Παρ’ όλα αυτά το σενάριο καταδίκης και απέλασής του παραμένει υπαρκτό.  

Όμως ακόμα 10 άτομα (ανάμεσα τους και 2 ανήλικοι) συνελήφθησαν ενώ οι μπάτσοι δε δίστασαν να εισβάλουν 

στο μετρό Μοναστηρακίου το οποίο πότισαν και με χημικά. Οι ένστολοι φασίστες εφάρμοσαν πάλι πρακτικές 

τρομοκράτησης ειδικά στους πιο νεαρούς από τους συλληφθέντες, αφήνοντας τους πολλές ώρες στην απομόνωση. 

Τελικά, ακόμα και στο πλαίσιο της αστικής δικαιοσύνης το κατηγορητήριο αποδείχθηκε ανεπαρκές και οι 
σύντροφοι αθωώθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι. 

Όσον αφορά τα φασιστοειδή, παρά την απουσία τους από τους δρόμους μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, 
βλέπουμε  ότι την τελευταία περίοδο επιχειρούν τη δυναμική επαναφορά τους. Αυτό εκφράστηκε πρώτα με 

βανδαλισμούς στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Pasamontaña και στη συνέχεια με την απροκάλυπτη επίθεση στο 

αναρχικό στέκι Ρεσάλτο. Πριν την επίθεση στο Ρεσάλτο, οι χρυσαυγίτες βεβήλωσαν το σημείο δολοφονίας του Π. 
Φύσσα, αναλαμβάνοντας στην ουσία την ευθύνη για την δολοφονία του. Όπως ήταν αναμενόμενο οι μπάτσοι 

παρείχαν κάλυψη στην επίθεση, καθώς άφησαν ανενόχλητους τους φασίστες, αποδεικνύοντας έτσι την στενή 

συνεργασία μεταξύ τους. Τέτοιου είδους πρακτικές καταδεικνύουν την πολιτική σύμπραξη του κράτους με τους 

νεοναζί. 

Στο γενικότερο πλαίσιο της κρατικής καταστολής εντάσσονται και οι έφοδοι σε δεκάδες σπίτια αγωνιστών/στριων 

με αφορμή δήθεν ανώνυμες καταγγελίες, οι συλλήψεις αντιφασιστών/στριων αφισοκολλητών, οι εισβολές σε 
καταλήψεις και σε αυτοοργανωμένους κοινωνικούς χώρους(π.χ. η πρόσφατη εισβολή της αστυνομίας στο 

αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Αποθήκη στο Μεσολόγγι και η σύλληψη 17 συντρόφων/φισσων) αλλά και οι συχνές 

«επισκέψεις» της αστυνομίας σε σχολές μετά την κατάργηση του ασύλου. 

Εμείς απ’ την μεριά μας αντιστεκόμαστε σε κάθε προσπάθεια καταστολής αγωνιστών και αγωνιστριών και 

στεκόμαστε αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες με όσους και όσες αγωνίζονται από τα κάτω ενάντια στην κρατική 

τρομοκρατία και τον φασισμό. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή δεκάδων φοιτητών στις αντιφασιστικές δράσεις, 
αποδεικνύει την καθημερινή ανάγκη να τσακίσουμε τον φασισμό παντού: στους χώρους δουλειάς μας και στις 

σχολές μας, στους δρόμους και στις γειτονιές. 

        Μπάτσοι-TV-Νεοναζί, όλα τα καθάρματα δουλεύουνε μαζί 

Κάτω τα χέρια απ’ τους αγωνιστές -  Αλληλεγγύη στον Σελτζούκ Γκονγκούρ 
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