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 Τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/10/12) οργανωμένη ομάδα 20 περίπου μελών της Χρυσής Αυγής, 
συγκεντρώνεται στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, στο ψητοπωλείο ''Ψηταλώνια'', ιδιοκτησίας μέλους της Χ.Α., 
Χρυσούλας Σίψας, κόρης του Γεωργίου Σίψα, υπευθύνου τότε της τοπικής ομάδας της Χρυσής Αυγής Πάτρας. Η 
συγκεκριμένη ομάδα με μιλιταριστικό τρόπο φορώντας κράνη, έχοντας αλυσίδες, πτυσσόμενα γκλομπ και 
πετώντας πέτρες, προσπάθησαν με επιθετικές διαθέσεις να προσεγγίσουν την κατάληψη ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ένα 
δρόμο πιο κάτω. Οι προθέσεις τους γίνονται αντιληπτές από ομάδα αντιφασιστών, που αρχικά τους απωθεί και στη 
συνέχεια ο όλο και περισσότερος κόσμος που έσπευσε εκεί αυθόρμητα, τους τρέπει σε άτακτη φυγή. Να σημειωθεί, 
ότι ο Γ. Σίψας (που τώρα διατηρεί ψησταριά με την ονομασία ''Ψηστήριο'' στο Ρίο) άνηκε τη δεκαετία του '90 στην 
ομάδα ''ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ'' οι οποίοι ευθύνονται για τη δολοφονία του καθηγητή Ν. Τεμπονέρα. 
 
 Δυόμιση ώρες μετά, σε διαφορετικά σημεία της πόλης και άσχετα από τα γεγονότα προσάγονται 9 άτομα και 
οδηγούνται στο κτήριο της ασφάλειας στην Ερμού.  Ύστερα από πολλές ώρες κράτησης 5 από αυτούς αφήνονται 
ελεύθεροι, ενώ οι υπόλοιποι 4 συλλαμβάνονται και τους απαγγέλονται κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος καθώς 
και κάποια πλημελλήματα, με βάση τις ψευδείς και νομικά καθοδηγούμενες καταθέσεις χρυσαυγιτών, οι οποίοι ως 
μάρτυρες κατηγορίας, δεν ντρέπονται καν να δηλώσουν όλοι ως διεύθυνση κατοικίας τα γραφεία της Χρυσής Αυγής 
στην Πάτρα. Η διαδικασία της αναγνώρισης των προσαχθέντων από τους φασίστες που οδήγησε στη σύλληψη των 4 
ήταν παντελώς στημένη και παράτυπη. Δεν προηγήθηκε περιγραφή των υπόπτων αλλά οι 9 προσαχθέντες μόνο, 
τοποθετήθηκαν στον τοίχο ώστε από αυτούς να επιλεχθούν οι κατηγορούμενοι. 
 
 Η δίωξη των 4 εντάσσεται στα πλαίσια του δόγματος της μηδενικής ανοχής ενάντια στους κοινωνικούς αγώνες 
και σε όλους τους εκμεταλλευόμενους και καταπιεσμένους, που είχε κηρυχθεί από το κράτος διά στόματος Δένδια. 
Το κράτος, αντιμέτωπο με την οργή που πάραξε η κοινωνική, οικονομική και πολιτική κρίση επιχείρησε και επιχειρεί να 
διατηρήσει και να κάνει πιο σαφή την κυριαρχία του. Έτσι, προσπαθεί να καταστείλει όσους αντιστέκονται 
στοχεύοντας στην εξόντωσή τους και να καθυποτάξει μέσω του φόβου οποιαδήποτε αγωνιστική διάθεση. Η εδραίωση 
της κυριαρχίας του κράτους δεν επιτυγχάνεται μόνο με την καταστολή, αλλά συμπεριλαμβάνει την καθεστωτική 
προπαγάνδα, την τρομοϋστερία, την ιδεολογική απονοηματοδότηση και την κατασυκοφάντηση των αγώνων από τα 
ΜΜΕ. Με αυτόν τον τρόπο έχουν επιδοθεί σε ένα όργιο λασπολογίας και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. 
Αναφορές για ''σύγκρουση άκρων'' και ''πόλεμο συμμοριών'' αποτελούσαν και αποτελούν μια ακόμη κρατική 
καραμέλα σε μια προσπάθεια να βάλουν στο ίδιο τσουβάλι χρυσαυγίτες-μαχαιροβγάλτες και αγωνιζόμενους 
ανθρώπους. 
 
 Όσο κι αν προσπαθεί το πλυντήριο της δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας τα media να παρουσιάσει τη Χρυσή 
Αυγή ως αντισυστημική δύναμη, για μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά δεκανίκι του κράτους. Προορίζεται να 
αναπτύξει τα πιο συντηρητικά και αντιδραστικά ένστικτα μιας κοινωνίας σε κρίση. Να σπείρει το χυδαίο ρατσιστικό και 
μισαλλόδοξο λόγο της. Να πορώσει τα μυαλά με εθνικιστικά ιδεολογήματα, για να σκύψουμε το κεφάλι στα αφεντικά 
μας επειδή «είμαστε όλοι Έλληνες», να ωθήσει κομμάτι της οργής σε λογικές αλληλοφαγώματος. Αποτελεί εφεδρεία 
της επίσημης καταστολής των κρατικών δυνάμεων. Σήμερα παίρνει ενεργό ρόλο, εξαπολύοντας πογκρόμ σε 
μετανάστες, παίρνοντας θέση απέναντι σε απεργίες, αγώνες, αντιστάσεις που ξεσπάνε. Είναι δεδομένο πως, ό,τι και 
να πιστεύει κανείς, ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στους μπάτσους, δίπλα στο στρατό, δίπλα στο κράτος στις 
επικείμενες συγκρούσεις και εξεγέρσεις. 
 
 Απέναντι στη λεηλασία των ζωών μας, απέναντι στην κρατική καταστολή και την παρακρατική δράση, έχουμε 
πάρει θέση. Είμαστε μαζί με όσους αγωνίζονται για τη ζωή και την αξιοπρέπεια και στεκόμαστε δίπλα σε όσους 
δέχονται την καταστολή γι' αυτό. Δίπλα και μέσα στους αγώνες, εκεί που θα τσακίσουμε την τρομοκρατία, εκεί που θα 
ξηλώσουμε κάθε ψεύτικο ιδεολόγημα, εκεί που θα παλέψουμε να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. 
 
Υ.Γ. :  Δύο λόγια για τη Χρυσή Αυγή, για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτή η παρακρατική, ναζιστική, εγκληματική οργάνωση, 
ευθύνεται για τη δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα, καθώς επίσης όσον αφορά την τοπική της δράση, είναι 
αυτή που σε αγαστή συνεργασία με το κράτος και τους μηχανισμούς του, εδώ και καιρό επιτίθεται σε μετανάστες, 
τσιγγάνους, ομοφυλόφιλους, προσπαθώντας να γεμίσει με μίσος τις γειτονιές μας και να τις μετατρέψουν σε σφαγεία. 
Επίσης, είναι αυτή που προσπάθησε να δημιουργήσει το κλίμα αυτό, που θα νομιμοποιούσε κοινωνικά τις επεμβάσεις 
- εκκενώσεις στα κατειλημμένα κτήρια της Πάτρας (Μαραγκοπούλειο, Παράρτημα, στέκι ΤΕΙ). Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι δε θα μείνουμε θεατές στην οποιαδήποτε προσπάθεια για τη δημιουργία ενός τέτοιου κόσμου. 
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