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Όργιο αστυνομικής καταστολής στο κέντρο της Αθήνας 

Το βράδυ της Παρασκευής 22/7 στιγματίστηκε από ένα όργιο ανεξέλεγκτης αστυνομικής βίας 
στο κέντρο της πόλης. Αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν, τραυμάτισαν, εγκλώβισαν κόσμο 
σε κλειστό χώρο και έκαναν πάνω από 50 προσαγωγές και 3 συλλήψεις στο σωρό, 
τρομοκρατώντας μια ολόκληρη γειτονιά, για να σταματήσουν μια ειρηνική πορεία κατά των 
βιασμών. 

Η κυβέρνηση σχεδίασε και εφάρμοσε ένα όργιο καταστολής στα Εξάρχεια, καθώς προσπαθεί 
απεγνωσμένα να δημιουργήσει κλίμα για να επιβάλει το αφήγημα «νόμος-τάξη-κέρδη». Το 
κείμενο της ανακοίνωσης απαγόρευσης της πορείας από την ΓΑΔΑ, είναι αποκαλυπτικό: «Για 
την αποφυγή διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής της περιοχής Εξάρχεια 
αποφασίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα η επιβολή περιορισμών και συγκεκριμένα η 
μη πραγματοποίηση οδικής πορείας». 

Όλα ξεκίνησαν όταν ισχυρή ομάδα των ΜΑΤ βρέθηκε στα Εξάρχεια, την ώρα που ήταν 
προγραμματισμένη η, ανακοινωμένη μέρες πριν, φεμινιστική πορεία διαμαρτυρίας για 
απόπειρες βιασμών τον τελευταίο καιρό στην περιοχή. 

Είναι εμφανές ότι λόγος απαγόρευσης της πορείας δεν ήταν όσα αναφέρει αστυνομία και 
εισαγγελέας, γιατί εν τέλει αυτό που διατάραξε την κοινωνικοοικονομική ζωή της περιοχής, 
ήταν η επέμβαση των πραιτοριανών του Μητσοτάκη, οι ξυλοδαρμοί, οι αποκλεισμοί δρόμων 
και καταστημάτων, οι κρότου λάμψης και τα χημικά που γέμισαν τη γειτονιά. 

Μητσοτάκης και Μπακογιάννης δεν σταμάτησαν όμως εκεί, συνέχισαν με νέα απαγόρευση για 
την συγκέντρωση-πορεία του Σαββάτου, την οποία καλούσαν συλλογικότητες της περιοχής 
στην πλ. Εξαρχείων για ενημέρωση-διαμαρτυρία για την καταστροφή της πλατείας. 

Το αποκορύφωμα ήταν ότι, στην αιτιολόγηση της νέας απαγόρευσης, μεταξύ των άλλων 
επιχειρημάτων συμπεριλαμβάνεται και η προφορική συμφωνία του πορφυρογέννητου της 
αγίας οικογένειας Κ. Μπακογιάννη. 48 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, σε δημόσιο έγγραφο, ο 



λόγος απαγόρευσης μιας πορείας μπορεί να είναι και η προφορική έκκληση ενός δημάρχου. 
Να τη χαιρόμαστε τέτοια δημοκρατία. 

Με τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι ο βασικότερος λόγος για όλα αυτά είναι η επιμονή 
κυβέρνησης και δημοτικής αρχής να τσακίσουν τις όποιες αντιδράσεις αναπτύσσονται στα 
Εξάρχεια απέναντι στα σχέδια τους να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της γειτονιάς. Κάτι που πάει 
να υλοποιηθεί με την καταστροφή της μοναδικής πλατείας, την καταστροφή και 
ιδιωτικοποίηση του λόφου Στρέφη, την προσπάθεια μετατροπής του Πολυτεχνείου σε μουσείο, 
την εξάπλωση πώλησης ναρκωτικών και τον εξοβελισμό των πιο λαϊκών στρωμάτων, μέσω 
της τουριστικοποίησης, του κλεισίματος των σχολείων κ.λπ.. Απέναντι σε αυτά οι κάτοικοι 
αντιδρούν και αγωνίζονται.  

Μετά την απαγόρευση και το χτύπημα των συγκεντρώσεων, την Κυριακή απαγορεύτηκε 
συναυλία διαμαρτυρίας για τον Γ. Μιχαηλίδη, αναρχικό κρατούμενο ο οποίος βρίσκεται σε 
ήδη δίμηνη απεργία πείνας. Η αίτηση του για αποφυλάκιση μετά από 8,5 χρόνια κράτηση, 
όπως προβλέπεται από τον νόμο, μένει εκδικητικά ανικανοποίητη, όταν έμποροι ναρκωτικών, 
παιδοβιαστές, μεγαλοεργοδότες και κομπιναδόροι, κολλητοί της πολιτικής εξουσίας, 
κυκλοφορούν ελεύθεροι.  

Και όλα αυτά συμβαίνουν τις μέρες που το αστικό σύστημα γιόρταζε την αποκατάσταση της 
δημοκρατίας από τη χούντα. Αυτός ο τρόπος εορτασμού είναι μάλλον ο πιο ταιριαστός, 
δείχνοντας ότι στο πολιτικό σύστημα και την αστική εξουσία υπάρχει συνέχεια. Πρόκειται για 
μια κατάσταση στην οποία όσοι/ες δεν πειθαρχούν, δεν υποτάσσονται και δεν προσκυνούν 
την αστική εξουσία, το κράτος και τα όργανα καταστολής θα τιμωρούνται αμείλικτα. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό 
τρόπο τις απαγορεύσεις και την άγρια καταστολή διαδηλωτών/τριών από την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή και του δημάρχου Αθηναίων, και καλούμε τους/ις 
εργαζόμενους/ες, τη νεολαία και κάθε δημοκρατικό πολίτη να αντισταθούν. Ο Μπακογιάννης 
και ο Μητσοτάκης πρέπει να καταλάβουν ότι τα σχέδια τους δεν θα περάσουν. Η γειτονιά των 
Εξαρχείων και όλες οι γειτονιές που δέχονται τη βίαιη επίθεση του κεφαλαίου, με μεσάζοντες 
κυβέρνηση και δήμο, δεν θα υποκύψουν. Είμαστε αλληλέγγυοι/ες και θα στηρίξουμε τον 
αγώνα των κατοίκων και των φορέων τους. 


