
               ...για φανταστικές επιθέσεις και πραγματική 
βαρβαρότητα  

           Την Τρίτη το απόγευμα, στα πλαίσια αντιεκλογικών δράσεων και ενόψει του αντιεκλογικού  
3μέρου που θα πραγματοποιηθεί στις 23-25/1 στην κατάληψη της ανάληψης, αναρχικοί-αναρχικές 
από την κατάληψη της ανάληψης, την πρωτοβουλία αναρχικών/ αντιεξουσιαστών από τους 
πρόποδες του Υμηττού και σύντροφοι-συντρόφισσες από τη γειτονιά, κάναμε μοίρασμα κειμένου και 
αφισοκόλληση στο Βύρωνα και το Παγκράτι. Κατά τη διάρκεια της  παρέμβασης περάσαμε από 
προεκλογικά κέντρα, όπως και από το προεκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας στην οδό Φρύνης 
στο Παγκράτι. Εκεί, τα κομματόσκυλα Άννα και Αγλαϊα Λιούνη αντέδρασαν έντονα χωρίς κανένα 
λόγο στην παρουσία μας και χρησιμοποίησαν απειλές και υβριστικές εκφράσεις εναντίον μας. Στη 
συνέχεια η παρέμβασή μας συνεχίστηκε μέχρι κάποια μέτρα παρακάτω στην πλατεία Δεληολάνη 
όπου και διακόπηκε από επέμβαση πολυάριθμων αστυνομικών δυνάμεων. Πλήθος Δελτάδων, ΔΙΑΣ, 
ΖΗΤΑ, ΟΠΚΕ, περιπολικών και ασφαλιτών μας επιτέθηκαν βίαια και προσήγαγαν 8 συντρόφους-
συντρόφισσες οι οποίοι μετήχθησαν στη ΓΑΔΑ. Εκεί ενώ οι 8 προσαχθέντες και οι αλληλέγγυοι που 
συγκεντώθηκαν προσπαθούσαν να εξακριβώσουν το λόγο κράτησης των αφισοκολλητών, η ΕΛ.ΑΣ 
πρωτοτύπησε για μια ακόμη φορά. Εκτυλίχθηκε μια χολιγουντιανή διαδικασία “αναγνώρισης” των 
συντρόφων-συντροφισσών από τη ρουφιάνα Αγλαϊα Λιούνη (ναι, με νούμερα στο στήθος, καθρέφτες 
και τα συναφή). Με βάση τις “αναγνωρίσεις”, από τις 8 προσαγωγές, οι 3 μετατράπηκαν σε 
συλλήψεις με κατηγορίες αντίσταση, διατάραξη κοινής ειρήνης, απόπειρα απλής σωματικής 
βλάβης, εξύβριση, απειλή, επίθεση κατά πολιτικού κόμματος, απόπειρα διακεκριμένων φθορών και 
ψευδή ανωμοτί κατάθεση (για αποτυπώματα και φωτογραφίες). Οι σύντροφοι-συντρόφισσες 
υποβλήθηκαν δια της βίας σε διαδικασία λήψης γενετικού υλικού (DNA). Την επόμενη μέρα οι 3 
σύντροφοι αφού περάσαν από εισαγγελέα , μετά από αναβολή η δίκη μεταφέρθηκε για τις 3 
Φλεβάρη.
         Είναι ολοφάνερη η προσπάθεια εκμετάλλευσης του γεγονότος από το καθεστώς στοχεύοντας 
στην υποτιθέμενη στοχοποίηση και θυματοποίηση του κυβερνώντος κόμματος.. Ενδεικτική είναι και 
η κεντρική ανακοίνωση της ΝΔ,  που όχι μόνο φαντασιώνεται υλικές ζημιές στο προεκλογικό της 
κέντρο, αλλά και κατονομάζει τους συντρόφους μας ως  αριστεριστές. Στη χρονική αυτή περίοδο, ο 
όρος αυτός βολεύει για ευνόητους προεκλογικούς λόγους, όπως σε άλλες χρονικές στιγμές βολεύουν 
οι όροι “τρομοκράτες”, “κουκουλοφόροι”, “μπαχαλάκηδες¨...  Στην πραγματικότητα φοβούνται την 
πραγματική μας υπόσταση που καθορίζεται από τη συνεχή ανατρεπτική δράση που λαμβάνει χώρα 
στις γειτονιές μας, από τις διευρυμένες κινηματικές σχέσεις αλληλεγγύης και αυτοοργάνωσης που 
χτίζονται και στοχεύουν από την ανάδειξη κοινωνικών-ταξικών αγώνων μέχρι την οικειοποίηση του 
δρόμου και των πλατειών ως χώρο δράσης και μέσο διάδοσης του αναρχικού και ανατρεπτικού 
λόγου. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό το μέσο είναι που θέλησαν να αμφισβητήσουν και να 
καταστείλουν οι ενοχλημένοι προστάτες της δημοκρατίας. Δεν θα τους περάσει όμως έτσι. 
     Δεν τσιμπάμε από επίδοξους σωτήρες ούτε από κρίσιμες εκλογικές μάχες. Ο σύγχρονος 
ολοκληρωτισμός και η καπιταλιστική αναδιάρθρωση έχει ήδη εγκαθιδρυθεί και προσπαθεί να 
θωρακιστεί σε κάθε αφορμή, με πραγματική βαρβαρότητα ακόμα και για φανταστικές επιθέσεις. 
Μακριά από κάθε λογική θυματοποίησης παίρνουμε θέση μάχης με όπλο μας την αλληλεγγύη και 
την αυτοοργάνωση, προτάσσοντας με κάθε μέσο την κοινωνική επανάσταση για την καταστροφή 
του κράτους και του κεφαλαίου.
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