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Να δοθεί άμεσα τέλος στην κρατική τρομοκρατία  
στη γειτονιά των Εξαρχείων 

 
Την ίδια στιγμή που ο δήμαρχος της Αθήνας κάνει αναρτήσεις για το πόσο απερίφραστα 
καταδικάζει τη βία και εγκαλούσε τις υπόλοιπες πολιτικές παρατάξεις να τοποθετηθούν με τον 
ίδιο τρόπο, ένας κάτοικος των Εξαρχείων, πατέρας δύο παιδιών, δεχόταν μπροστά στα μάτια 
τους πάνω από 20 χτυπήματα με γκλοπ στο κεφάλι και στο κορμί, που του προξένησαν 
πλήθος κακώσεων. Και όλα αυτά επειδή ήθελε να κάνει αυτό που κάνει καθημερινά, να παίξει 
στο γήπεδο της γειτονιάς του.  

Μια μέρα μετά, δύο άνθρωποι αθωώνονταν πανηγυρικά από διώξεις για «απείθεια» που 
δέχτηκαν αφού είχαν συλληφθεί βίαια, απλά και μόνο επειδή στάθηκαν μπροστά σε ένα έργο 
που θα διέλυε τη μοναδική πλατεία της περιοχής. Πρόκειται για μερικά ακόμη στιγμιότυπα μιας 
μεγάλης ακολουθίας γεγονότων που περιλαμβάνουν από τη βίαιη επιδρομή και κατάληψη 
ελεύθερων χώρων, έως και νυχτερινές απαγωγές και κακοποιήσεις ατόμων πίσω από 
εργοταξιακές λαμαρίνες. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα καταδικάζουμε τη διαρκή και αυξανόμενη 
τρομοκρατία από κράτος, αστυνομία και δημοτική αρχή, τους υπεύθυνους για τα γεγονότα 
που συντελούνται στα Εξάρχεια εδώ και τρεις μήνες, εφαρμόζοντας τις επιταγές του 
κατασκευαστικού, τουριστικού και real estate κεφαλαίου. Οι συλλήψεις, οι ξυλοδαρμοί, οι 
απειλές, και οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας και διέλευσης, επειδή η γειτονιά αντιστέκεται σε δύο 
έργα που εξαφανίζουν το πράσινο, τους ελεύθερους και δημόσιους χώρους της, είναι 
καθημερινότητα. Τα Εξάρχεια ζουν διαρκώς γεγονότα αντίστοιχα με την αστυνομική 
αυθαιρεσία που είδαμε πέρσι στη Νέα Σμύρνη, ένα καθημερινό «πονάω», από ανθρώπους 
που διεκδικούν με σαφήνεια τον ίδιο τον χώρο στον  οποίο ζουν. Γιατί η ακροδεξιά φιλολογία 
ότι τα Εξάρχεια ένα είδος «άβατου», δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ανεδαφική απόπειρα 
δικαιολόγησης της συνεχιζόμενης βίας. Η περιοχή παραμένει μέχρι και σήμερα χώρος 
κατοικίας, διαθέτοντας μικτές χρήσεις, υπηρεσίες και σχολεία.  



Οι κάτοικοι εδώ και δύο μήνες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς (υπουργείο, δήμο, 
αστυνομία, Αττικό Μετρό Α.Ε.) τις άδειες των έργων, οι όροι των οποίων παραμένουν για 
αυτούς/ές αδιαφανείς. Από τις 4/10 μάλιστα, πολλοί/ές που προσπάθησαν να προσεγγίσουν 
το λόφο του Στρέφη για να απολαύσουν την καθημερινότητά τους, όπως συνήθιζαν, σε 
μεγάλη απόσταση από το εργοτάξιο (θεατράκι, γήπεδο μπάσκετ, κορυφή), δέχονται 
προσαγωγές, απειλές και απαγόρευση της εισόδου. Και όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, 
όλα αυτά συμβαίνουν με εντολή του δήμου. Γίνεται εμφανές ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι/ες με 
μια δημοτική αρχή που δεν διστάζει να αφαιρέσει πλήρως την πρόσβαση έναν ολόκληρο 
ελεύθερο δημόσιο χώρο όπως ο λόφος Στρέφη, παρά το ότι είναι σαφές ότι οι εντολές της 
αποκεντρωμένης διοίκησης και του δασαρχείου δεν την απαγορεύουν, παρά μόνο σε μια 
κοντινή απόσταση από το εργοτάξιο. 

Οι αναφορές του κ. Μπακογιάννη ενάντια στη βία, τη στιγμή που ο ίδιος την προκαλεί 
ακατάσχετα, καταντάνε γελοίες. Γιατί μόνο με μέσω τέτοιων πρακτικών μπορεί να εφαρμοστεί 
το δόγμα κυβέρνησης, κεφαλαίου και δημοτικής αρχής, «νόμος-τάξη-κέρδη». 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα απαιτούμε: 

 Να φύγουν άμεσα όλες οι αστυνομικές δυνάμεις από την περιοχή των Εξαρχείων, την 
πλατεία και το λόφο Στρέφη. 

 Να σταματήσουν οι απαγορεύσεις της διέλευσης στη γειτονιά. 
 Να αποδοθούν άμεσα οι ελεύθεροι και δημόσιοι χώροι στο κοινό. 
 Να σταματήσουν οι διώξεις στους/ις κατοίκους που υπερασπίζονται τη γειτονιά τους. Καμία 

ποινική δίωξη του Δ.Τ. που ξυλοκοπήθηκε και συνελήφθη στις 4/10 στον λόφο Στρέφη. 

 


