Τον τελευταίο καιρό βιώνουμε την εξαθλίωση, την καταδυνάστευση, την τρομοκρατία και την
εκμετάλλευση πιο απροκάλυπτα από ποτέ, τις τελευταίες δεκαετίες. Οτιδήποτε κατακτήθηκε μέσα από
αιματηρούς πολλές φορές αγώνες αρπάζεται βίαια μέσα από ιδεολογήματα περί εθνικής σωτηρίας και
ανάπτυξης. Οι απολύσεις, τα χαράτσια, η προκλητική αύξηση της φορολογίας, η μείωση μισθών και
συντάξεων είμαι μέτρα που λαμβάνονται στις πλάτες μας από τον καπιταλισμό και τους φορείς του.
Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα βρίσκουν χώρο διάφορες μισάνθρωπες αντιλήψεις και πρακτικές, που δρουν
εναντίον του ατόμου και της κοινωνίας. Η Χρυσή Αυγή, με φόντο τις επικείμενες εκλογές, θέλοντας να
πάρει και αυτή κομμάτι από την εξουσία, που τόσο ονειρεύεται, έχει ξαμοληθεί στις πόλεις ανοίγοντας
γραφεία και μοιράζοντας κείμενα γεμάτα φασιστικό περιεχόμενο και μισαλλόδοξες ιδέες. Με σημαία το
ρατσισμό, τον εθνικισμό, την ξενοφοβία και το μίσος, αυτοί οι λάτρεις και νοσταλγοί του Χίτλερ
φαντασιώνονται τους εαυτούς τους στα έδρανα της βουλής, να σηκώνουν τη δεξιά παλάμη τους με καμάρι.
Είναι όμως η ίδια συμμορία, μέλη της οποίας έχουν επανειλημμένα επιτεθεί και δολοφονήσει.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δολοφονική απόπειρα εις βάρος του φοιτητή Δ. Κουσουρή, τη δολοφονία ενός
μετανάστη και το σοβαρό τραυματισμό άλλων τεσσάρων το 2000 από τον χρυσαυγίτη και ειδικό φρουρό
Καζάκο, την καταδίκη του Α. Ανδρουτσόπουλου (υπαρχηγού της ΧΑ) σε 21 χρόνια φυλάκισης –στο εφετείο
μειώθηκε στα 12– για απόπειρα ανθρωποκτονίας τριών μελών αριστερών οργανώσεων, καθώς και την
καταδίκη του Χ. Ρήγα (μπράβου, στελέχους της ΧΑ, υποψήφιου βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας και
υποψήφιου περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας) το 2009 για διπλή δολοφονία. Η αστική δημοκρατία είναι
ανοιχτή σε όλες τις προτάσεις, επιτρέπει σε όλους τους επίδοξους εξουσιαστές να συμμετέχουν στο
γαϊτανάκι της.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, αντιφασίστες/τριες πήραν τη συλλογική απόφαση να επιτεθούν την
Πέμπτη 15/3 στα γραφεία της ΧΑ στην Πάτρα, μη ανεχόμενοι την ύπαρξη και λειτουργία γραφείωνορμητήρια επιθέσεων, μαχαιρωμάτων και θανάτου στην πόλη μας. Το Σάββατο 17/3 πραγματοποιήθηκε
πορεία μέχρι τα γραφεία της ΧΑ και τη Δευτέρα 19/3 μοιράστηκαν κείμενα στη γειτονιά. Σε κάθε
κινητοποίηση υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία, καθιστώντας σαφές πως μπορούν να υπάρχουν μόνο
με την κάλυψη της αστυνομίας.
Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι οι κυρίαρχες θέσεις τους είναι υπέρ του κράτους και του κεφαλαίου
στηρίζοντας την εργοδοσία (βλ. πρόσφατα την περίπτωση της ελληνικής χαλυβουργίας) και ότι οι
πρακτικές τους, πρακτικές βίας, τραμπουκισμού, κοινωνικού κανιβαλισμού, μίσους και φόβου, φτάνουν
όπου δε φτάνει η κρατική καταστολή.
Είναι χρέος όλων μας να αντιταχθούμε μαχητικά απέναντι στο φασισμό, απομονώνοντάς τους
ιδεολογικά, πολιτικά και κοινωνικά.
Εμείς στοχεύουμε σε έναν κόσμο ελευθερίας, ισότητας και αξιοπρέπειας. Σε έναν κόσμο όπου θα
αποφασίζουμε αδιαμεσολάβητα και ισότιμα για τις ίδιες μας τις ζωές. Σε αυτό τον κόσμο δε χωράνε
φασίστες, ναζιστές και κάθε είδους εξουσιαστές.
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