
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ
Σήμερα Δευτέρα 30 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα, ομάδα 20 περίπου 

ατόμων από τη γνωστή φασιστική γκρούπα της «Χρυσής Αυγής» πραγματο-
ποίησαν επίθεση στο αναρχικό-αντιεξουσιαστικό στέκι Αντίπνοια στα κάτω 
Πετράλωνα.: Εισβάλλοντας στο στέκι «χαιρέτισαν» φασιστικά φωνάζο-
ντας «με τους χαιρετισμούς της Χρυσής Αυγής», και στη συνέχεια επιτέθη-
καν με μαχαίρια σε δύο από τα τέσσερα άτομα που βρίσκονταν εκείνη την 
ώρα μέσα στο στέκι. Τους τραυμάτισαν στα πόδια και στο κεφάλι και στη 
συνέχεια απομακρύνθηκαν όπως ήρθαν, με μηχανές μεγάλου κυβισμού.

Το τελευταίο χρόνο έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες επιθέσεις σε στέκια, κα-
ταλήψεις, επιτροπές κατοίκων, γραφεία πρωτοβάθμιων εργατικών σωματείων. 
Σε ανοιχτούς δηλαδή κοινωνικούς-πολιτικούς χώρους  που προτάσσουν και κά-
νουν πράξη την αδιαμεσολάβητη και αυτοοργανωμένη αντίσταση στην ολοένα 
εντεινόμενη επίθεση κράτους και αφεντικών στις ζωές μας. Οι επιθέσεις αυτές 
δεν στοχεύουν απλά στη πρόκληση σοβαρών υλικών ζημιών : Εκτός από τα δύο 
παιδιά που χτυπήθηκαν στην «Αντίπνοια» πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες 
έχουν υποστεί σωματικές βλάβες..

Η απόδοση αυτών των επιθέσεων σε φασιστικές ομάδες και σε αυτό που επι-
χειρείται να παρουσιαστεί ως «πόλεμος συμμοριών» ανάμεσα σε αναρχικούς-
αντιεξουσιαστές και σε φασίστες από το κράτος, έχει ξεπεραστεί από την ίδια τη 
δράση των κατασταλτικών του μηχανισμών: Οι εικόνες της συντονισμένης επίθε-
σης μπάτσων και φασιστών σε άτομα που επιχείρησαν να εμποδίσουν  φασιστική 
πορεία στο κέντρο της Αθήνας στις 2 Φλεβάρη καταδεικνύουν το αυτονόητο: Τα 
φασιστικά σκουλήκια και οι μπάτσοι επιτελούν και αλληλοβοηθούνται στο ίδιο 
«έργο». Την  κατασταλτικής δηλαδή επίθεσης της κυριαρχίας στα αγωνιζόμενα 
κομμάτια αυτής της κοινωνίας που αντιστέκονται στους σχεδιασμούς  της.

Το στέκι «Αντίπνοια»,εδώ και ένα χρόνο, και σε συνέχεια της πολυετούς δράσης 
συντρόφων-ισσών στη γειτονιά  μας, αντιστέκεται στην περίφραξη και εμπορευ-
ματοποίηση των λόφων του Φιλοπάππου, στην ύπαρξη καρκινογόνων κεραιών 
κινητής τηλεφωνίας, στο κλείσιμο και τις απολύσεις εργατών από το εργοστάσιο 
της Palco, στις κάμερες παρακολούθησης. Λειτουργώντας αυτοοργανωμένα και 
θέλοντας να αποτελέσει ένα χώρο αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας, συνεύρεσης 
και δημιουργίας, για να πάρουμε τις ζωές και τις γειτονιές μας στα χέρια μας. 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ
στέκι “ΑΝΤΙΠΝΟΙΑ” 
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