Με τούβλα και τσιμέντο χτίζουν τη δημοκρατία

Ξημερώματα 5ης Αυγούστου, λίγες ώρες μετά την επέτειο της δικτατορίας του Μεταξά,
αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν βίαια και εκκένωσαν τις τρεις καταλήψειςαυτοδιαχειριζόμενους χώρους της Πάτρας: το ιστορικό Παράρτημα, το Μαραγκοπούλειο και
το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι στο ΤΕΙ. Συνελήφθησαν 5 άτομα που βρίσκονταν εκείνη τη
στιγμή στο Μαραγκοπούλειο και προσήχθησαν άλλοι 11 αλληλέγγυοι/ες, που αργότερα
αφέθηκαν ελεύθεροι. Στους 5 συλληφθέντες φορτώθηκαν αστείες κατηγορίες
(ρευματοκλοπή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, παράβαση του νόμου περί όπλων κ.ά.) και
αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι μέχρι τη δικάσιμη διαδικασία.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με το χτίσιμο -από συνεργεία του Δήμου- της εισόδου του
Παραρτήματος! Του χώρου που το 1973 ήταν το κέντρο των εξεγερμένων φοιτητών ενάντια
στη χούντα. Του χώρου που τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί πλήθος πολιτικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και τις εκδηλώσεις μνήμης της εξέγερσης του 73. Το
μήνυμα σαφές: όποιος σκέπτεται και αγωνίζεται είναι επικίνδυνος.

Το κράτος για άλλη μια φορά έκανε μια επίδειξη πυγμής, όπως μας έχει συνηθίσει τον
τελευταίο καιρό. Επιτίθεται και τρομοκρατεί όλες τις κοινωνικές ομάδες που ξεφεύγουν
από την αντίληψή του περί “Νόμου και Τάξης”: από τους εργαζόμενους του Μετρό και τους
εκπαιδευτικούς μέχρι τους πρόσφυγες/μετανάστες και τις οροθετικές, από την ΕΡΤ και τη
Χαλκιδική, μέχρι τους ελεύθερους κατασκηνωτές και τους γυμνιστές, όλοι πλέον
θεωρούμαστε “εσωτερικοί εχθροί”. Μια “πυγμή” βέβαια που γίνεται δουλικότητα απέναντι
στις επιχειρήσεις που καταπατούν δημόσια γη (Χρυσός ΑΕ) ή αυθαιρετούν (The Mall),
απέναντι σε τραπεζίτες που στήνουν τράπεζες για να ιδιοποιηθούν κεφάλαια, απέναντι σε
εφοπλιστές που αποδίδουν λιγότερους φόρους από τους ναυτεργάτες που απασχολούν.
Μια “πυγμή” που υποκρύπτει την πλήρη σύμπλευση της Κυβέρνησης με την Τρόικα και τις
διαταγές της...

Αλλά και μια “πυγμή” που μετατρέπεται σε επίσημη κρατική ανοχή και συχνά προστασία
της ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής (όχι, η σβάστικα του Κασιδιάρη δεν εκπλήσσει
κανέναν). Μπορεί να εξηγηθεί κάπως αλλιώς η ουσιαστική συστέγαση της Χρυσής Αυγής με
την Αστυνομία στη Γούναρη; Μπορεί να εξηγηθεί κάπως αλλιώς το γεγονός πως δεν έχει
γίνει ποτέ μια σύλληψη για ρατσιστική επίθεση στην πόλη μας, ενώ αυτές εδώ και δύο
χρόνια καλά κρατούν; (προ εβδομάδας μέλη της Κίνησης συνόδευσαν στο νοσοκομείο ένα
32χρονο πρόσφυγα από τη Συρία που είχε δεχθεί απρόκλητη άγρια επίθεση στην Ακτή
Δυμαίων από τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε μηχανές). Φαίνεται λοιπόν ότι η
τρομοκρατία της Χρυσής Αυγής ενάντια στους σκεπτόμενους, τους αγωνιζόμενους και τους
διαφορετικούς εξυπηρετεί ακριβώς τα σχέδια της κυβέρνησης... Μας έριξαν το βιοτικό
επίπεδο, μας παίρνουν τις δουλειές μας, θέλουν να πάρουν και την ελευθερία μας. Κάπου
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πρέπει να τους σταματήσουμε.
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