
 

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Κίνηση Πόλης 
Στοιχεία επικοινωνίας: 

aastinathina.home.blog | aastinathina@gmail.com 
Γραφεία Αιόλου 47, 3ος όρ., τηλ. 2103248892, Δημοτική σύμβουλος: Ρέππα Ντίνα 6977003052 

Ομάδα συλλογικής εκπροσώπησης:  
Ρίζος Μιχάλης, Μάτσα Κατερίνα, Κεφαλληνός Παναγιώτης, Παπαχριστούδη Ματίνα, Σιαπάτης Αποστόλης 

 
 

Καταγγελία για επίθεση από σε υποψήφια της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής 
στην Αθήνα στο πάρκο στην Ακ. Πλάτωνα από φασιστοειδή 

 
Το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου, στο πάρκο της Ακ. Πλάτωνα, φασίστας επιτέθηκε λεκτικά 
και στη συνέχεια και σωματικά στην υποψήφια της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην 
Αθήνα, Θεανώς Β. που βρισκόταν στο πάρκο για την πρωινή της βόλτα. Με εμετικό τρόπο, 
βρίζοντας τη χυδαία και λέγοντας ότι γνωρίζει ότι υποστηρίζει τους Πακιστανούς και ότι είναι 
μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της επιτέθηκε και σωματικά με το λουρί του σκύλου του.  

Σοβαρές είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης που με τον ακραίο εθνικιστικό της λόγο και την 
πολιτική της προς τους πρόσφυγες και μετανάστες έχει στοχοποιήσει την αλληλεγγύη και έχει 
οπλίσει ξανά το χέρι των ακροδεξιών και ναζιστικών ομάδων. Όλες οι επιθέσεις στα νησιά και 
στον Έβρο καταδεικνύουν τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες.  

Οι ευθύνες τους μεγαλώνουν, από το γεγονός ότι και σε προηγούμενες καταγγελίες με 
παρόμοια γεγονότα (επίθεση σε σπίτι μέλους της Λ. Συνέλευσης, επίθεση και με όπλο σε 
αγωνιστές σε αντιφασιστική διαδήλωση τον Νοέμβριο του 2017, επιθέσεις στο Στέκι της 
Λαϊκής Συνέλευσης Σεπολίων-Κολωνού-Ακ. Πλάτωνα), οι αρμόδιες αρχές, το ανάλογο 
υπουργείο και διαχρονικά οι κυβερνήσεις κωφεύουν. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα καταγγείλαμε το γεγονός στο αστυνομικό 
τμήμα Κολωνού και δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να περάσουν τέτοια γεγονότα στα 
σιωπηλά.  

Στοχοποιώντας έναν από εμάς, στοχοποιούν όλους μας, αλλά και όσους αγωνίζονται 
καθημερινά ενάντια στην εθνικιστική υστερία, ενάντια στη βαρβαρότητα του κεφαλαίου, των 
κυβερνήσεων του και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ακροδεξιοί και τα διάφορα παρακρατικά 
παρακλάδια τους, αποθρασύνονται γιατί έχουν την ανοχή κράτους-κυβέρνησης και Δήμου. 



Δεν μας φοβίζουν οι επιθέσεις τους και δεν θα τους επιτρέψουμε να σπείρουν το μίσος και 
τον φόβο στις γειτονιές μας. 

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για όλα όσα κάνουν τον άνθρωπο-ΑΝΘΡΩΠΟ αγωνιστή 
και όχι ένα υποταγμένο μισαλλόδοξο φασιστοειδές. Καλούμε εργαζόμενους και νεολαία να 
τους κλείσει το δρόμο και να απομονώσει την εγκληματική τους δράση. 

Καλούμε Κυβέρνηση και Δήμο να σταματήσουν το αλισβερίσι με την ακροδεξιά και όλων των 
φασιστο-συμμοριών που δρουν στο σκοτάδι. Δεν θα αφήσουμε να αγγίξουν κανέναν από 
εμάς. Θα πάρουν τις απαντήσεις που τους πρέπει, δυναμώνοντας την δράση μας και την 
αλληλεγγύη μας. 
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