
ΜΠΑΙ
ΝΟΥΝ

 

ΣΤ
Α 

ΣΠ
ΙΤΙ

Α 

ΤΩ
Ν Α

ΓΩ
ΝΙΣΤ

ΩΝ Από τις 21 Γενάρη, με πρόσχημα ανώνυμες καταγγελίες 
σχετικά με όπλα, εκρηκτικά, ακόμα και την υπόθαλψη του 

Χριστόδουλου Ξηρού, ξεκίνησε μια επιχείρηση της «ασφάλειας» 
και της «αντι»τρομοκρατικής υπηρεσίας με εισβολές σε σπίτια 

αγωνιζόμενων ανθρώπων που έχουν στοχοποιηθεί για την κινηματική 
τους δράση. Μέχρι τώρα ο απολογισμός είναι: 41 εισβολές στην Αθήνα 

και περισσότερες από 10 εισβολές στη Θεσσαλονικη.

Με κοινό χαρακτηριστικό τους τον τσαμπουκά, οι εισβολές αυτές άφησαν πίσω 
τους σπασμένες πόρτες, υλικές ζημιές, κλοπές προσωπικών αντικειμένων και σε 

κάποιες περιπτώσεις συλλήψεις ατόμων με γελοία κατηγορητήρια.

Αυτό όμως που επικοινωνιακά προβάλλεται σαν αντιτρομοκρατική επιχείρηση, αποτελεί 
μια ακόμα προσπάθεια εκφοβισμού ολόκληρης της κοινωνίας, ξεκινώντας από τα αγωνιζόμενα 

κομμάτια της, προωθώντας έτσι το δόγμα «τάξη και ασφάλεια».

Αυτή η επίδειξη δύναμης στόχο έχει την καταστολή των κοινωνικών και ταξικών αγώνων και 
των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτούς. Παρατηρούμε όμως, πως το κράτος δείχνει μία 
ιδιαίτερη προτίμηση στα άτομα του αναρχικού/ αντιεξουσιαστικού/ αυτόνομου χώρου. Αυτό το 
ερμηνεύουμε ως μια ακόμα μορφή εκδίκησης σ’ αυτό το κομμάτι του αγωνιζόμενου κόσμου και ως 
προσπάθεια αδρανοποίησής του.

Η επιτακτικότητα βέβαια αυτής της κατασταλτικής πολιτικής δεν θα μπορούσε να μην έχει 
ταυτόχρονα και οικονομική υπόσταση. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στην Ελλάδα να προβάλλει 
ένα καλό πρόσωπο τόσο στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, όσο και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα 
τώρα που έχει αναλάβει την προεδρία της. Το τσάκισμα λοιπόν των αντιστάσεων και η αδράνεια 
η οποία προσπαθούν να επιβάλλουν, αποσκοπεί στην σιωπηλή αποδοχή νέων μέτρων που θα 
επιφέρουν μεγαλύτερη εργασιακή εκμετάλλευση και οικονομική εξαθλίωση. Μια τέτοια κοινωνική 
πραγματικότητα θα συνέφερε ακόμα στην παρουσίαση της χώρας ως εύφορο έδαφος για την εισροή 
επενδυτικού κεφαλαίου, που θα φέρει την πολυπόθητη «ανάπτυξη» μέσω της σκλαβοποίησής 
μας. Παράλληλα, η όξυνση της καταστολής καθιστά το ελληνικό κράτος πολύ καλό πελάτη στο 
διακρατικό πάρε-δώσε εξοπλισμών και συστημάτων ασφαλείας, που δεν το αγγίζει καμία κρίση.

Η κατασταλτική αυτή επιχείρηση του κράτους  αποτελεί κομμάτι του σύγχρονου ολοκληρωτισμού 
που μας έχουν επιβάλλει και της ευρύτερης επίθεσης που δέχεται η τάξη μας. Επίθεση που 
δεχόμαστε ως εργαζόμενοι σε συνθήκες γαλέρας, ως μετανάστριες και πρόσφυγες, ως άνεργες και 
επιστρατευμένοι απεργοί, ως αγωνιζόμενοι κάτοικοι Χαλκιδικής ενάντια στα μεταλλεία χρυσού, 
ως έγκλειστοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τις φυλακές, ως καταληψίες, ως αγωνιζόμενες 
στις γειτονιές μας.
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Σκοπός βέβαια της επίθεσης αυτής δεν είναι άλλος παρά η διατήρηση του υπάρχοντος 
συστήματος και η εξασφάλιση της κερδοφορίας της άρχουσας τάξης.Το διατυμπανίζουν 
άλλωστε: Ο εσωτερικός εχθρός θα ποδοπατηθεί, η ασφάλεια  θα κυριεύσει, ξένο 
κεφάλαιο θα επενδυθεί στην φιλήσυχη Ελλάδα: η έξοδος από την κρίση είναι  πιο 
κοντά. Ούτε λόγος βέβαια για την αυστηροποίηση του ελέγχου στις ζωές μας.  
Ούτε λόγος ότι πατούν επι πτωμάτων. 

Μόνο που ξεχνούν τη δύναμη του 
αντιστεκόμενου κόσμου...

Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος Βίλα Ζωγράφου
villazografou.squat.gr


