
                     Πξαγκαηηθόηεηα θηλνύκελε γνξγά … 

                                                

                                             ...ζα πξέπεη ε ζθέςε καο λα θηλείηαη θη απηή… 

 

 
 Τα μεκεξώκαηα ηνπ Σαββάηνπ 14/11, ζπληνληζκέλε επηρείξεζε κπάηζσλ δηεμήρζε θαηά ζπληξνθηζζώλ/σλ πνπ βξίζθνληαλ 

επί ηεο νδνύ Παηεζίσλ, θνληά ζε θαηεηιεκκέλν ρώξν όπνπ εθείλε ηελ ώξα γηλόηαλ πάξηπ, θαη ηνπο πξνζήγαγαλ ζηελ 

Αζθάιεηα κε “ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο” θαη ρσξίο πνιιέο εμεγήζεηο…  

 Τειηθά, κεηά από πνιύσξε θξάηεζε θαη ρσξίο λα γλσζηνπνηεζεί ν ιόγνο ηεο βίαηεο πξνζαγσγήο ηνπο, αθέζεθαλ όινη/εο 

ειεύζεξνη λσξίο ην κεζεκέξη ελώ ε Αληηγόλε Χ. παξέκεηλε θξαηνύκελε ζηελ ΓΑΔΑ…  

 

Οη κεραληζκνί ηεο θπξηαξρίαο έρνπλ ήδε κπεη ζε θίλεζε… 

 

 Από λσξίο ην πξσί έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο δεκνζηεύκαηα ζε δηάθνξα site θαη θαζεζησηηθά κέζα ελεκέξσζεο ζύκθσλα κε 

ηα νπνία ε ζύιιεςε ηεο Αληηγόλεο παξνπζηάδνληαλ ζαλ κηα αθόκα επηηπρία ηεο ΕΛΑΣ πάλσ ζην δήηεκα ηεο “ηξνκνθξαηίαο”, 

έρνληαο ηελ ήδε „ηειε-δηθάζεη‟. Τα ΜΜΕ δεκνζηνπνηνύζαλ όηη 3 κέξεο πξηλ είρε εθδνζεί ζε βάξνο ηεο (θαζώο επίζεο θαη 

άιισλ 4 αηόκσλ) έληαικα ζύιιεςεο γηα ζπκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε “Σπλνκσζία Ππξήλσλ ηεο Φσηηάο” θαη δεκηνπξγνύζαλ 

θιίκα θάλνληαο ιόγν γηα παιηόηεξε ππνηηζέκελε ζπκκεηνρή ηεο ζε επεηζόδηα θαη επηζέζεηο κε γθαδάθηα.. Μνλαδηθό ζηνηρείν 

έλα απνηύπσκα ηεο πνπ βξέζεθε ζε θηλεηό αληηθείκελν ηεο “γηάθθαο ηνπ Χαιαλδξίνπ”( ! ) , κηαο ππόζεζεο πνιηηηθώλ 

ζθνπηκνηήησλ όζνλ αθνξά ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ αλαθηλήζεθε ( πξνεθινγηθή πεξίνδνο, απάληεζε ζε ρηππήκαηα ηεο 

νξγάλσζεο) αιιά θαη κε πνιιά εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία, ην θαηεγνξεηήξην θαη ηηο δηώμεηο ησλ αηόκσλ πνπ 

ζρεηίζηεθαλ κε απηή. 

 

Ο ηξόπνο ηεο ζύιιεςεο δελ είλαη ηπραίνο… 

 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε δησθόκελε ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηηο θνηηεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο (‟06-‟07) είλαη ππόδηθε θαη 

ηεο είρε επηβιεζεί ν πεξηνξηζηηθόο όξνο ηεο παξνπζίαζεο θάζε 1
ε
 ηνπ κήλα ζην αζηπλνκηθό ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηεο θάηη ην 

νπνίν ηεξνύζε, δειαδή δελ θξύβνληαλ… Σπλεπώο ε ζύιιεςε ηεο ζηηο 5:30 ην πξσί θαη κάιηζηα κε κηα ηέηνηνπ ηύπνπ 

επηρείξεζε έγηλε μεθάζαξα γηα λα ηξνκνθξαηήζεη όζνπο ζπλεζίδνπλ λα ζπρλάδνπλ ζε θαηεηιεκκέλνπο ρώξνπο αιιά θαη γηα λα 

θαλεί όηη ε αληηηξνκνθξαηηθή παξάγεη έξγν…   

 

…νύηε ε ρξνληθή ζηηγκή… 

 

 Μεηά ηελ εμέγεξζε ηνπ πεξαζκέλνπ Δεθέκβξε θαη ησλ θνηλσληθώλ δπλακηθώλ πνπ απειεπζεξώζεθαλ κέζα απ‟ απηή 

δεκηνπξγώληαο λέα εγρεηξήκαηα αγώλα θαη ζρέζεηο – θνηλσληθνύο ζπζρεηηζκνύο,   ε θπξηαξρία πξνζπαζεί λα αλαθηήζεη ην 

ρακέλν έδαθνο αμηνπνηώληαο θαη εληζρύνληαο παξάιιεια ηνπο κεραληζκνύο ηεο ζην πιαίζην κηαο αληεμεγεξηηθήο 

εθζηξαηείαο. Αλαβαζκίδεη ην λνκηθό ηεο νπινζηάζην ( Νόκνο γηα ηηο θνπθνύιεο), ζηνρνπνηεί άηνκα, ζπιινγηθόηεηεο & 

θνηλσληθνύο – πνιηηηθνύο ρώξνπο αγώλα θαη θαηαζπθνθαληεί κέζσ ησλ ΜΜΕ κε ζηόρν λα απνθηεζνύλ νη απαξαίηεηεο γηα ην 

ζύζηεκα θνηλσληθέο ζπκκαρίεο, δεκηνπξγεί λέα ζώκαηα αζθαιείαο (νκάδα Δέιηα) θαη εληείλεη ηελ αζηπλόκεπζε 

(αζηπλνκνθξαηία), παίδεη ην “ραξηί” ησλ άθξν-θηλνύκελσλ νκάδσλ (επηζέζεηο παξαθξαηηθώλ ζε θαηαιήςεηο), απνζπά 

ζπλαηλέζεηο  από ηελ θαζεζησηηθή αξηζηεξά…  

 Σην πιαίζην απηό δηώθνληαη θαη πξνθπιαθίδνληαη άηνκα πνπ βξέζεθαλ ζηνπο δξόκνπο, πνπ αληηζηέθνληαη θαη αγσλίδνληαη 

απνζθνπώληαο ζηελ ηξνκνθξάηεζε ησλ αλζξώπσλ πνπ θηλνύληαη ζηα όξηα ηνπ αληαγσληζηηθνύ θηλήκαηνο. Οη θαηαζηαιηηθέο 

απηέο κεζνδεύζεηο βαζίδνληαη ζε ζαζξά θαηεγνξεηήξηα ζηα νπνία γίλνληαη ηεξάζηηα άικαηα κεηαμύ ζηνηρείσλ θαη 

απνδείμεσλ θαηαδεηθλύνληαο κηα πξνζπάζεηα εθθνβηζκνύ κέζσ ηεο πνηληθνπνίεζεο ηνπ θξνλήκαηνο από ηε κία θαζώο επίζεο 

θαη ησλ πξνζσπηθώλ – θηιηθώλ ζρέζεσλ από ηελ άιιε.  

 Τν γεγνλόο όηη κε κνλαδηθό ζηνηρείν έλα απνηύπσκα κπνξεί λα θαηεγνξεζεί θάπνηνο γηα ζπκκεηνρή ζε ηξνκνθξαηηθή 

νξγάλσζε, πξνκήζεηα, θαηαζθεπή & θαηνρή εθξεθηηθώλ πιώλ θ.α. απνδεηθλύεη αθξηβώο ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκό ν νπνίνο 

κε ηε ζεηξά ηνπ   έξρεηαη λα βάιεη ην εξώηεκα:  

 

 

 

 

 

ηη είλαη ηξνκνθξαηία θαη πνηνο είλαη ηειηθά ν ηξνκνθξάηεο ; 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γηα εκάο ε κόλε ηξνκνθξαηία είλαη απηή πνπ επηβάιιεηαη από ηα πάλσ.. 

 

ε κηζζσηή ζθιαβηά.. 

 

ε αλεξγία .. 

 

ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθνύ ειέγρνπ.. 

 

ε κνλαμηά ησλ θαπηηαιηζηηθώλ κεηξνπόιεσλ.. 

 

ν επηβεβιεκέλνο θόβνο.. 

 

ε αζηπλνκνθξαηία.. 

 

ηα δειηία εηδήζεσλ.. 

 

ε γξίπε ... 

 

νη αιινηξησκέλεο ζρέζεηο.. 

 

ε θαηαλάισζε.. 

 

ηα δάλεηα.. 

 

νη ηξάπεδεο.. 

 

νη θπιαθέο.. 

 

 

 

                    Τξνκνθξαηία δελ είλαη ν αγώλαο από ηα θάησ..       συρροή. 
 

 

ε αληίζηαζε θαη ε θνηλσληθή αληη - βία γηα ηελ απειεπζέξσζε από ηα παξαπάλσ.. 

 

νη ζπλειεύζεηο.. 

 

νη πνξείεο.. 

 

νη πέηξεο.. 

 

νη κνιόηνθ.. 

 

νη θαηαιήςεηο.. 

 

ηα ζσκαηεία βάζεο.. 

 

ε θηιία.. 

 

ν έξσηαο.. 

 

ε αιιειεγγύε.. 

 

 

Αξλνύκαζηε λα κπνύκε ζε νπνηαδήπνηε ινγηθή δηαρσξηζκνύ .. 

Αξλνύκαζηε λα παίμνπκε ην παηρλίδη ηεο εμνπζίαο.. 

 

Αιιειεγγύε ζηελ Αληηγόλε Χ. 

θαη ζε όινπο ηνπο δησθόκελνπο γηα ηελ ίδηα ππόζεζε 

Άκεζε απειεπζέξσζε ζηνπο Γηόζπα, Χαηδεκηρειάθε, Μαζνύξα  

 

Σπγθέληξσζε ζηα δηθαζηήξηα ηεο Επειπίδσλ Τεηάξηε 18 / 11,  11:00 

 

 

Καηάιεςε θηήκαηνο Πξαπνπνύινπ   


