
Στις 18/9, ο φασίστας Ρουπακιάς, μέλος της χρυσής αυγής, υπό την επίβλεψη των μπάτσων, 
δολοφονεί στον Πειραιά, εν ψυχρώ, τον αντιφασίστα εργάτη και χιπχοπά Παύλο Φύσσα (Killah-
P). Τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια η δράση της παρακρατικής αυτής οργάνωσης 
επικεντρωνόταν σε τραμπουκισμούς και δολοφονίες  μεταναστών (βλ. Σαχτζάτ Λουκμάν) και 
επιθέσεις σε άτομα μόνο και μόνο επειδή δεν γούσταραν τις πολιτικές τους πεποιθήσεις και/ή 
την εμφάνισή τους. Το κράτος φαίνεται πως αναγκάστηκε να μαλώσει το «παιδί» του 
συλλαμβάνοντας τα κεφάλια της οργάνωσης όταν δολοφονήθηκε έλληνας ενώ τόσο καιρό 
παρατηρούσε απαθέστατο τις επιθέσεις κατά μεταναστών. Βέβαια, ηθικός αυτουργός της 
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα δεν είναι μόνο το κράτος, αλλά και τα ΜΜΕ. 

Αρχικά, τα ΜΜΕ προσπάθησαν να το μπαλώσουν παρουσιάζοντας το γεγονός ως αποτέλεσμα 
“ποδοσφαιρική διαφωνίας”. Στη συνέχεια προσπάθησαν με την ίδια λογική να το παρουσιάσουν 
ως “ξεκαθάρισμα λογαριασμών του υποκόσμου της νύχτας”. Τέλος, αφού τα δύο αυτά σενάρια 
δεν έπεισαν, υπό την αιγίδα του κράτους ξέθαψαν την θεωρία των δύο άκρων. Σύμφωνα 
μ’αυτήν, το κράτος εξισώνει την βία της ακροδεξιάς, με οποιοδήποτε είδος ταξικού αγώνα, 
ενάντια στο κεφάλαιο και στο σύστημα που το συντηρεί και ταυτόχρονα δημιουργεί μία 
δικλείδα ασφαλείας στα κόμματα του συνταγματικού τόξου. Η ονομασία “Δύο Άκρα” δεν είναι 
καθόλου τυχαία καθώς στόχος της κυβερνητικής προπαγάνδας είναι να παρουσιάσει τους 
ταξικούς αγώνες ως το ένα άκρο που παράγει “μη αποδεκτή’’ βία, απέναντι στο άλλο, τη 
ναζιστική. Βάζει έτσι στη μέση την κρατική βια, χρίζοντας την κυβέρνηση ως τοποτηρητή που 
ασκεί νόμιμη(!) κρατική βία σε καθημερινό επίπεδο. 

Η σύλληψη των ηγετικών μορφών της  Χ.Α., με τις οποίες εκφραζόταν η επιθυμία για πιθανή 
συγκυβέρνηση, και η «κάθαρση» της αστυνομίας, δεν ήταν παρά επιδείξεις νομιμότητας του 
κράτους. Την ίδια στιγμή φανερώνεται η αποφασιστικότητά και ο ολοκληρωτισμός του για την 
διασφάλιση των συμφερόντων των αφεντικών και του συστήματος. Το κράτος, αρχικά, 
στοχεύει  πλέον ξεκάθαρα το κίνημα, την τρομοκράτηση και την αποδυνάμωσή του και έπειτα 
το «νόμιμο» τσάκισμά του, του οποίου πρώτα θα πληχθούν τα ριζοσπαστικότερα τμήματά. Τα 
επερχόμενα μέτρα θέλουν να μας βρούνε όσο το δυνατόν περισσότερο αποδυναμωμένους. Η 
αποδυνάμωση αυτή συμβαίνει καιρό τώρα σε επικοινωνιακό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο με 
πρακτικές όπως αύξηση της αστυνόμευσης και της καταστολής, της λογοκρισίας και του 
αποπροσανατολισμού. 
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