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Το απόγευµα της Παρασκευής 1 Μάρτη, η φασιστική 
οργάνωση των χρυσαυγιτών φιλοδοξούσε να πραγµατοποιήσει 
εκδήλωση σε γραφεία που παραχώρησε ο δήµος Αθηναίων τον 
Αύγουστο του 2011 στην δηµοτική της παράταξη «Ελληνική 
Αυγή για την Αθήνα». Το κάλεσµα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
τους µόλις το προηγούµενο βράδυ ενώ εδώ και χρόνια οι ορδές 
τους, ξέρουν ότι είναι ανεπιθύµητες και  απουσιάζουν πλήρως 
από την κοινωνικο-πολιτική πραγµατικότητα των γειτονιών 
µας. Έτσι, η προσπάθεια  τους  να παρουσιαστούν στο 
Παγκράτι για να διαφηµίσουν τις πρακτικές και την ιδεολογία 
του µίσους και του κανιβαλισµού, ήταν αναπόφευκτο να 
αποµονωθεί από την τοπική κοινωνία. Μέσα από διαδικασίες 
οριζόντιου συντονισµού και συνεννόησης, 150 
αντιφασίστες-στριες κινήθηκαν µε περιφρουρηµένη διαδήλωση 
κατά µήκος της οδού Φιλολάου και συγκεντρώθηκαν κάτω 
από τα γραφεία των σύγχρονων νεοναζί. Κρατώντας πανό, 
πετώντας τρικάκια και φωνάζοντας αντιφασιστικά συνθήµατα 
καλούσαν τους κατοίκους του Παγκρατίου να ενισχύσουν και 
να σταθούν αλληλέγγυοι στην κίνηση να ακυρωθεί η παρουσία 
των χρυσαυγιτών στις περιοχές µας. Ύστερα από 1,5 ώρα 
παραµονής κάτω από τα γραφεία τους και ενώ ο 
συγκεντρωµένος κόσµος όλο και αυξανόταν, πολυάριθµες 
αστυνοµικές δυνάµεις εισέβαλλαν στην περιοχή, µεθοδεύοντας 
τη βίαιη απώθηση των συγκεντρωµένων. Γύρω στις 18.45, η 
αντιφασιστική συγκέντρωση έχοντας πετύχει την πολιτική 
ακύρωση της παρουσίας φασιστών µετατράπηκε σε δυναµική 
διαδήλωση στους δρόµους του Παγκρατίου, υπό την 
παρακολούθηση 8 διµοιριών ΜΑΤ και 2 πολυάριθµων 
δολοφονικών οµάδων ∆ΕΛΤΑ. Πίσω από τις ορδές των 
µπάτσων έκαναν την εµφάνισή τους 15 φασιστοειδή που 
προσπάθησαν απελπισµένα να ανοίξουν την, µπλοκαρισµένη µε 
απλά οικοδοµικά υλικά,  πόρτα του κτιρίου. Η θρασύτητα και η 
πολιτική ένδεια των νοσταλγών του Χίτλερ και του Μεταξά 
έγιναν σαφείς σε ανακοίνωση που ανήρτησαν σε ιστοσελίδα που 
χωρίς προσχήµατα επικαλούνται τους προστάτες τους, το 
κράτος και τους ένστολους δολοφόνους του, ότι…τους άφησαν 
απροστάτευτους και δεν «αποκατέστησαν την τάξη». Ας 
τελειώνουµε µε το παραµύθι τους: οι χρυσαυγίτικες ορδές 
αποτελούν το µισθοφορικό στρατό του ελληνικού κράτους 
που σε συνεργασία µε τους επίσηµους µηχανισµούς του 
διεξάγουν το έργο της αντιεξέγερσης προσπαθώντας αφενός ν’ 
ανακόψουν και να αποπροσανατολίσουν το κύµα κοινωνικής 
οργής και αφετέρου να δράσουν διαλυτικά και απειλητικά 
απέναντι στις κοινωνικές δυναµικές της αντίστασης, της 
αλληλεγγύης, της χειραφέτησης.

Η µαζική πολιτική κίνηση των αντιφασιστών/στριων στο 
Παγκράτι είναι µια ακόµα κίνηση µέσα σε πλήθος άλλων που 
αναδύονται στις γειτονιές µας και ακυρώνουν καθηµερινά και 
έµπρακτα την απήχηση της ακροδεξιάς ρητορικής, την 
εµπέδωση του φόβου και του κανιβαλισµού, την περαιτέρω 
προώθηση του εκφασισµού της κοινωνίας. Αποτελεί ένα ακόµα 
συλλογικό βήµα των κοινωνικών/ταξικών/πολιτικών 
αντιστάσεων που έχουν ριζώσει στις γειτονιές µας και 
οικοδοµούν τον πολιτισµό της αυτοοργάνωσης και της 
αυτενέργειας, της αλληλεγγύης και της συλλογικότητας, της 
ρήξης και της σύγκρουσης. Αποτελεί ακόµα µια τρανή απόδειξη 
ότι ο αντιφασιστικός αγώνας είναι βαθύτατα αντικαθεστωτικός 
και αντικαπιταλιστικός, βαθύτατα ανατρεπτικός που δεν 
περιορίζεται σε δηµοκρατικές εκκλήσεις και καταγγελίες 
νοµιµότητας, αλλά επιδιώκει το συθέµελο τσάκισµα του 
σύγχρονου ολοκληρωτισµού.
Σε µια εποχή που η κλίκα του κράτους και των αφεντικών 
εντείνουν την κοινωνική λεηλασία και ερήµωση, συκοφαντούν 
και χτυπούν κάθε εστία κοινωνικής αντίστασης, τροµοκρατούν 
και επιστρατεύουν απεργούς εργαζόµενους, δεν µένει παρά να 
σπάσουµε τον διάχυτο φόβο και την µοιρολατρία µέσα από την 
δηµιουργία κοινοτήτων αγώνα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε 
κοινωνικό χώρο. Ν’ αποκρούσουµε την τροµοκρατία του 
εξουσιαστικού συρφετού των µπάτσων, των εισαγγελέων και 
των ρουφιάνων των ΜΜΕ αποδεικνύοντας ότι οι αγώνες µας 
δεν είναι ούτε νόµιµοι ούτε παράνοµοι παρά δίκαιοι και 
αναγκαίοι. Να παλέψουµε για τη σύνδεση και την επικοινωνία 
των αντιστεκόµενων και των αγώνων τους: από τις Σκουριές της 
Χαλκιδικής ως τα επιστρατευµένα εργοτάξια, από τις 
καταλήψεις και τους αυτοοργανωµένους χώρους σε κάθε 
γειτονιά της Αθήνας µέχρι τις πολύµορφες κοινωνικές/ταξικές 
αντιστάσεις που γεννιούνται σε κάθε περιοχή της χώρας. Να 
συµβάλλουµε στη ριζοσπαστικοποίηση και την χειραφέτηση 
των κοινωνικών και ταξικών αγώνων της εποχής µας και να 
οργανώσουµε τη δική µας αντεπίθεση στον πολιτισµό της 
φτώχειας και της εξαθλίωσης, του φασισµού και του 
κανιβαλισµού. Να πάρουµε εδώ και τώρα τις ζωές και τους 
αγώνες στα χέρια µας!   
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