
Ρόδα, τσάντα και κοπάνα
στους φασίστες

Χρειάστηκε µόλις ένας µήνας για να φανεί, σε όσους έκαναν πως
δεν έβλεπαν, το αποκρουστικό πρόσωπο των νεοναζί της χρυσής
αυγής.
∆εκάδες δολοφονικές επιθέσεις σε απόκληρους µετανάστες, σε
στέκια του αντεξουσιαστικού χώρου και προεκλογικά περίπτερα της
αριστεράς µε ολίγη από τηλεοπτικά χαστούκια είναι ένα µικρό δείγ-
µα των πρακτικών των ναζί, που αντλούν νοµιµοποίηση από την κοι-
νοβουλευτική τους παρουσία
Οι ναζιστές δεν είχαν κανένα κόστος από όλα αυτά (ίδια εκλογικά
ποσοστά, µικρή απώλεια ψήφων) ακριβώς γιατί στρατολογούν στη
βάση αυτών των βρώµικων πρακτικών και ιδεών και στην ωµή βία
των οµάδων κρούσης που είναι δήθεν αήττητες.
∆εν υπάρχουν πια παραπλανηµένοι ή ανήξεροι. Τέρµα µε τις βολι-
κές εξηγήσεις που αθωώνουν όσους µπροστά στο γκρίζο της κρί-
σης, επιλέγουν το µαύρο του φασισµού.
Ο ναζισµός όσο είναι απόρροια της οικονοµικής κρίσης άλλο τόσο
είναι και συνειδητή πολιτική επιλογή που ορίζει ως εχθρό της όποιον
δε χωρά στο µισανθρωπικό της όραµα: σήµερα οι µετανάστες και οι
“ξένοι”, αύριο, αν όχι ήδη, οι αριστεροί, οι αναρχικοί κι όσοι φαντά-
ζονται έναν κόσµο ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι παρακρατικές συµµορίες των χρυσαυγιτών είναι τα µαντρόσκυλα
των αφεντικών, είναι οργανωµένος υπόκοσµος, είναι το κόµµα των
µπάτσων, είναι όντως η τελευταία εφεδρεία ενός σάπιου συστήµα-
τος. Όλα αυτά είναι σωστά.
∆ίχως αµφιβολία χρειάζεται αµείλικτη πολιτική και ιδεολογική αντι-
παράθεση µε τα ναζιστικά αποβράσµατα, ώστε να σταµατήσουν να
µολύνουν ευρύτερα ακροατήρια µε τις βρωµερές τους ιδέες.

Όµως το βασικό γνώρισµα και ο προπαγανδιστικός µύθος της χρυ-
σής αυγής είναι οι οµάδες κρούσης που επιβάλλουν όχι µε αντιπα-
ράθεση ιδεών, αλλά µε δολοφονική βία τις ναζιστικές απόψεις. Αυτό
είναι που τους θρέφει.
Κάθε ανάλυση για το ρόλο των αυγών που δεν προτείνει ένα ξεκά-
θαρο σχέδιο οργανωµένης αυτοάµυνας απέναντι στους φασίστες
καταντά ρητορεία και παράγει θύµατα από το δικό µας στρατόπεδο.
Είναι πλέον απαραίτητο πέρα από τις πασιφιστικές αυταπάτες, πέρα
από επικίνδυνες ψευδαισθήσεις για ουδέτερο κράτος κι ουδέτερη α-
στυνοµία, οι δυνάµεις που αντιλαµβάνονται τα καθήκοντα που απορ-
ρέουν από τη φασιστική απειλή και δεν παραλύουν από φόβο µπρο-
στά στα τάγµατα εφόδου, να οργανώσουν µε πολιτικό και συνειδη-
τό τρόπο την αυτοάµυνα τους. Μόνοι στηριγµένοι στα πόδια τους
χωρίς να παραιτούνται από τα νόµιµα δικαιώµατα τους, θα µπορέ-
σουν οι αντιφασιστικές δυνάµεις να τσακίσουν τα φασιστικά τάγµα-
τα εφόδου τώρα πριν προλάβουν τα φασιστοειδή προσπαθούν να
οργανώσουν την ανθρώπινη σκόνη που τους ψήφισε.
Ας είναι σίγουρο πως στην πρώτη συντριβή του στο δρόµο ο ναζι-
στικός υπόκοσµος του οποίου ο σκληρός πυρήνας είναι ακόµα αι-
σχρή µειοψηφία θα αρχίσει να φυλλορροεί, µιας και οι λιγότερο µά-
χιµοι θα αντιληφθούν πως το κυνήγι των µεταναστών και των “προ-
δοτών” µπορεί να έχει κόστος. Ταυτόχρονα τα αφεντικά και το βαθύ
κράτος θα προβληµατιστεί για το αξιόµαχο των µαντρόσκυλων του.
Όσο για τις αντιφασιστικές δυνάµεις που θα συνδυάζουν πολιτική
και φυσική αντιπαράθεση, κάθε νίκη θα ενισχύει την αυτοπεποίθηση
τους και θα φέρνει πιο κοντά την οριστική συντριβή των ναζιστών.
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