
«Πρέπει να φοβάσαι παιδί μου, έτσι θα γίνεις νομοταγής πολίτης» Σαρτρ

Χειμώνας 2014.Και ενώ η συστημική κρίση βρίσκεται  σε εξέλιξη (νέο κύμα απολύσεων, 
μειώσεις μισθών, ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων φορέων κτλπ ) βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια 
νέα επίθεση του κράτους. Αυτή τη φορά το κράτος ως μοναδικός εγγυητής της ασφάλειας 
(αφού ‘πάταξε’ το ένα άκρο-Χρυσή Αυγή-)περνάει στην επίθεση ενάντια του πραγματικού 
του εχθρού, δηλαδή των  αντιστεκόμενων και ριζοσπαστικών κομματιών της κοινωνίας. Με 
χολυγουντιανού τύπου επιδρομές,  παρουσία  πάντα  του «δίκαιου» εισαγγελέα  εισβάλει  σε 
σπίτια αγωνιζόμενων ατόμων με στόχο την καλλιέργεια ενός κλίματος πίεσης και φόβου.

Η πρόφαση; Είτε η πρόσφατη απόδραση του Χριστόδουλου Ξηρού είτε τα πλέον γνωστά 
ανώνυμα τηλεφωνήματα καταγγελίας για όπλα ή εκρηκτικά. Από τις 21 Ιανουαρίου έχουν 
πραγματοποιηθεί  τουλάχιστον  50  εισβολές  σε  Αθήνα  και  Θεσσαλονίκη  σε  σπίτια  με 
παρουσία  ή  μη  των  «υπόπτων».  Στην  αρχή  τα  καθεστωτικά  μέσα  έτρεξαν  να  καλύψουν 
επικοινωνιακά αυτό το κυνήγι μαγισσών, αποσκοπώντας στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης 
(σύμφωνα πάντα με τις προσταγές κράτους και αφεντικών) διατυμπανίζοντας ότι οι αντίπαλοι 
του κράτους είναι οι αντίπαλοι της κοινωνίας. Λίγο αργότερα  έχοντας εκπληρώσει το έργο 
τους (διαμόρφωση κοινής γνώμης) τα μμε σταμάτησαν την μετάδοση των επιχειρήσεων.

Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι σε καιρούς συστημικής κρίσης η καταστολή εντατικοποιείται στο 
όνομα  του  δόγματος  «Νόμος  και  Τάξη».  Με  τον  φόβο  της  συσπείρωσης  και  της 
ριζοσπαστικοποίησης των αντιστεκόμενων κομματιών της κοινωνίας, στρατιωτικοποιούν τα 
σώματα  ασφαλείας  εισάγοντας  νέες  μεθόδους  καταστολής.  Οι  εισβολές  σε  σπίτια,  οι 
επικυρρήξεις  αγωνιστών,  οι  επιτάξεις  απεργιών,  οι  νέες  φυλακές  υψίστης  ασφαλείας,  τα 
στρατόπεδα  συγκέντρωσης   και  η  δολοφονίες  μεταναστών,  καθώς  και  οι  απαγορεύσεις 
διαδηλώσεων  εκφράζουν  ένα  ολοκληρωτικό  καθεστώς  που  προστάζει  μονιμοποίηση  της 
κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.

Επιβάλλοντας ένα κλίμα τρομοκρατίας, εγκληματοποιούν την αντίσταση νομιμοποιώντας την 
υποταγή  και  τη  συναίνεση.  Κάνουν  ξεκάθαρο το μήνυμα ότι  από εδώ και πέρα κανένας 
αγώνας δεν θα είναι ανεκτός, καμία αντίσταση ατιμώρητη. Γιατί τελικά η προϋπόθεση για το 
καθεστώς που ετοιμάζουν είναι μια πλήρως υποταγμένη κοινωνία.

Σ  αυτές  τις  κατασταλτικές  επιθέσεις  βάζουμε  ανάχωμα  τη  συντροφικότητα  και  την 
αλληλεγγύη  μας.  Μένουμε  ανυποχώρητοι  στις  ιδέες  μας  υπερασπιζόμενοι  όσους 
αντιστέκονται.
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