Ας γνωριστούµε λοιπόν λίγο καλύτερα µε τα καθάρµατα που
χουµε δίπλα µας....
Την Πέµπτη 29/3 στο Φυσικό-Μαθηµατικό του ΕΚΠΑ, οµάδα φασιστών που καθοδηγούνταν από τον Καράγιωργο της «φοιτητικής παράταξης»
“Νέοι Ορίζοντες”, µε κράνη και λοστούς εξαπέλησε επίθεση προς τους φοιτητές εν ώρα συνέλευσης, µε αποτέλεσµα να διακοµιστούν 4 φοιτητές
στο νοσοκοµείο. Ακολούθησε αντανακλαστική αντιφασιστική πορεία 300 ατόµων, που απαρτίζονταν από φοιτητές/φοιτήτριες,
συλλογικότητες που κινούνται στη γειτονιά και αλληλέγγυο κόσµο που έσπευσε λόγω του περιστατικού, ξεκινώντας και καταλήγοντας στο ΕΚΠΑ,
διασχίζοντας τη γειτονιά του Ζωγράφου, σπάζοντας στο πέρασµά της τα γραφεία της φασιστικής φοιτητικής παράταξης “Δράσις-ΚΕΣ”.

Λίγες µέρες µετά καλέστηκε αντιφασιστική πορεία που κινήθηκε στις περιοχές Ζωγράφου-Γουδή-Ιλίσια και µετά τη λήξη της, θρασύδειλοι φασίστες
που βγήκαν από τα γραφεία της Δράσις-ΚΕΣ κυνήγησαν περαστικό, γιατί η εµφάνισή του δεν ταίριαζε στα πρότυπα της
ναζιστικής τους «καθαρότητας», και τον χτύπησαν µέσα σε µαγαζί κοντά στα γραφεία τους (στο παράρτηµά τους).
Την Παρασκευή 27/04, ενώ ήταν σε εξέλιξη συναυλία οικονοµικής ενίσχυσης προς διωκόµενους αγωνιστές στον υπό
κατάληψη χώρο της Βίλας Ζωγράφου , µια οµάδα φασιστοειδών κυνήγησε και χτύπησε µια παρέα µαθητών που αποχωρούσε
από την εκδήλωση. Λίγη ώρα µετά, οµάδα µε µηχανάκια επιτέθηκε σε κόσµο έξω από τον Αυτοδιαχειριζόµενο Κοινωνικό χώρο
Μπερντέ, µετά την ολοκλήρωση εκδήλωσης που είχε λάβει χώρα το απόγευµα.

Τραγικός απολογισµός της βραδιάς είναι ο ξυλοδαρµός ενός µαθητή µε κλωτσιές στο κεφάλι, µια
16χρονη µαθήτρια µε ράµµατα στο κεφάλι από τραύµα που προκλήθηκε από γυάλινο µπουκάλι
και taser (µηχάνηµα ηλεκτροσόκ) και ένα ακόµα άτοµο µε χτυπήµατα από τούβλο στο κεφάλι.
Ο τόπος και ο χρόνος των επιθέσεων δεν είναι τυχαίοι : τα χτυπήµατα έγιναν στοχευµένα σε χώρους οι οποίοι προτάσσουν την
ελευθερία,την αυτοοργάνωση,την ισότητα, την αλληλεγγύη και την αντίσταση από τα κάτω, έννοιες τελείως εχθρικές στις
ολοκληρωτικές ιδεολογίες του µίσους που προτάσσουν οι εν λόγω συµµορίες.
Όλα τα παραπάνω γεγονότα έχουν ως κοινό παρονοµαστή την φασιστική οργάνωση Δράσις-ΚΕΣ, η οποία ουσιαστικά αποτελεί
συµµορία νεοναζί που δρα και συνεργάζεται παράλληλα µε χρυσαυγίτες και λοιπά νεοναζιστικά αποβράσµατα. Αποδεικνύεται ότι,
παρά το πατριωτικό προσωπείο που φορούσε τόσον καιρό, η εν λόγω οργάνωση δεν είναι παρά µία συµµορία µαχαιροβγαλτών,
δολοφόνων νοσταλγών του Χίτλερ.
Η φασιστική απειλή δεν αφορά συγκεκριµένες οµάδες της κοινωνίας, αλλά αφορά το σύνολό της και ως τέτοια πρέπει να αντιµετωπίζεται. Όπως
ξεκάθαρα έχει φανεί µέχρι τώρα, τέτοιες λογικές και πρακτικές δεν χωράνε ούτε στη γειτονιά µας ούτε και πουθενά....
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