Λίγα Λόγια Αντιπληροφόρηςησ
Σην Σετϊρτη 23/9, μετϊ από φανταςμαγορικό επιχεύρηςη τησ αντιτρομοκρατικόσ ςε 2 ςπύτια ςτο Χαλϊνδρι
και το Γαλϊτςι .ςυλλαμβϊνονται 4 ϊτομα. Ανακρύνονται για 48 ώρεσ ςτην ΓΑΔΑ χωρύσ την παρουςύα
δικηγόρων και την Παραςκευό 25/9 περνϊνε από ειςαγγελϋα όπου παύρνουν τριόμερη προθεςμύα για να
απολογηθούν. Σην ύδια μϋρα βγαύνει ϋνταλμα για ϊλλα 6 ϊτομα, βαςιςμϋνο ςε αποτυπώματα ςτο ςπύτι ςτο
Χαλϊνδρι (που βαφτύςτηκε γιϊφκα), ποινικοποιώντασ φιλικϋσ και ςυγγενικϋσ ςχϋςεισ. Σην Σρύτη 29 και
Σετϊρτη 30 επτϋμβρη περνϊνε από ειςαγγελϋα όπου αρνούνται όλεσ τισ κατηγορύεσ, οι 3 κρύνονται
προφυλακιςτϋοι ενώ η 4π απελευθερώνεται με περιοριςτικούσ όρουσ.Η όλη επιχεύρηςη εύχε πολύ ϋντονο το
θεαματικό ςτοιχεύο, ϊλλωςτε κϊτι τϋτοιο εύχαν υποςχεθεύ οι μπϊτςοι προαναγγϋλλοντασ την με SMS ςτουσ
αςτυνομικούσ ςυντϊκτεσ. Από τη μύα η υπερπαραγωγό των μπϊτςων : κουκουλοφόροι αντιτρομοκρατικϊριοι,
απρόςωποι όρωεσ με αλεξύςφαιρα και αυτόματα, κλούβεσ, διμοιρύεσ ματϊδων ςτην πλατεύα Χαλανδρύου και
μπλόκα ςε κεντρικούσ δρόμουσ.
Από την ϊλλη τα ΜΜΕ με την ςυνδρομό των παθιαςμϋνων μπατςοεραςτών τουσ, επιδόθηκαν ςε ϋναν αγώνα
ταχύτητασ για το ποιοσ θα κόψει πρώτοσ το νόμα τησ πιο «ϋγκυρησ» ενημϋρωςησ, όπου δεν καταλϊβαινεσ τι
εύναι μπατςοδιαρροό και τι καφρύλα που κατϋβαινε ςτο κεφϊλι του κϊθε δημοςιογρϊφου. κατϊ ,ψευτιϋσ ,
ςκευωρύεσ, βιαςτικϋσ τηλεκαταδύκεσ. Χαρακτόριζαν χωρύσ κανϋνα ενδοιαςμό τουσ διωκόμενουσ ςκληρούσ
τρομοκρϊτεσ, επικύνδυνουσ για τη χώρα. Μϋςα ς όλο αυτό το κομφούζιο δε θα μπορούςε να λεύπει και η
ςτοχοπούηςη του αςύλου (κυρύωσ τησ πολυτεχνειούπολησ), αφού όπωσ λϋει το παραμύθι εκεύ ςταματϊ το
ϋργο τησ αςτυνομύασ, το κυνηγητό και οι παρακολουθόςεισ. Όποτε εύναι λογικό (?) ότι εκεύ καταςκευϊζονται
οι βόμβεσ και διαφεύγουν οι τρομοκρϊτεσ. Ασ μην ϋχουμε όμωσ τϋτοιεσ αυταπϊτεσ. Η αςτυνομύα ϋχει τον πλόρη
ϋλεγχο τησ πολυτεχνειούπολησ με αςφαλύτεσ να τριγυρύζουν νυχθημερόν, μπλόκα με ςκυλιϊ ςτην πύλη
κατεχϊκη και ματϊδεσ με ΜΡ5 να ςημαδεύουν προσ τα μϋςα ςτην γωνύα τησ κοκκινοπούλου.
Όμωσ, όπωσ και κϊθε ϊλλο θεαματικό προώόν ,ϋτςι και η υπόθεςη ϊρχιςε να ξεφουςκώνει με την γιϊφκα να
γύνεται ςπύτι, οι τρομοκρϊτεσ ερωτευμϋνα μωρϊ ενώ τα ςτοιχεύα παραμϋνουν ρευςτϊ.Όταν οι μπϊτςοι
ολοκλόρωςαν το ϋργο τουσ πρωταγωνιςτικό ρόλο πόρε η δικαιοςύνη ο πιο ςϊπιοσ και ςυντηρητικόσ θεςμόσ ,
που ςυμπληρώνει την τριϊδα τησ αςτικόσ εξουςύασ, κρύνει και αποφαςύζει με ταξικϊ και πολιτικϊ κριτόρια.
Έτςι φραγκϊτα λαμόγια την γλυτώνουν με απλϋσ αποζημιώςεισ ενώ πολιτικϊ υποκεύμενα , μετανϊςτεσ και
εξιλαςτόρια θύματα καταδικϊζονται ςε εξοντωτικϋσ ποινϋσ , με μόνο ςτοιχεύο τισ καταθϋςεισ μπϊτςων. Βϋβαια
ςε ςυνθόκεσ κρύςησ (και όχι μονό τότε) και ςε ςυνδυαςμό με την πολιτικό αιχμό τησ ςυγκυρύασ εύναι γνωςτό
τρικ των εξουςιαςτών η δημιουργύα και η ςτοχοπούηςη ενόσ φανταςιακού εςωτερικού εχθρού.
Η προςπϊθεια εξόντωςησ του τουσ εξιλεώνει .ταυτόχρονα διαμορφώνεται ϋνα κλύμα τρομολαγνεύασ και
επικινδυνότητασ επιβϊλλοντασ την κοινωνικό ςυναύνεςη ςε κϊθε κύνηςη κρατικόσ καταςτολόσ,και παρϊλληλα
απονευρώνει κϊθε κινηματικό πρακτικό . Έτςι η απειλό τησ τρομοκρατύασ χρηςύμευςε παγκόςμια ςαν ϊλλοθι
των αφεντικών για την αςτυνομικό διαχεύριςη τησ καθημερινότητασ. την ελλϊδα, ιδιαύτερα μετϊ το
πανυγηρϊκι των ολυμπιακών, η ςτρατηγικό αυτό κορυφώνεται με την ανϊπτυξη αςτυνομικών ςτρατών
κατοχόσ ςε κομβικϊ ςημεύα ςτο μητροπολιτικό πεδύο, κϊμερεσ παρακολούθηςησ, υποκλοπϋσ ςυνομιλιών τησ
ΕΤΠ, νϋα ςώματα αςφαλεύασ , επιχειρόςεισ ςκούπα, και ςτρατόπεδα ςυγκϋντρωςησ μεταναςτών.
Αυτό εύναι η πραγματικό τρομοκρατύα , όπωσ η κϊθε ςτιγμό ελϋγχου που βιώνουμε, από τα ςχολεύα φυλακϋσ,
τα αποςτειρωμϋνα πανεπιςτόμια, την κϊθε βαςανιςτικό εργατοώρα ,το γραμμϊτιο του δανεύου την 1π του
μόνα, το κϊθε γαμημϋνο αφεντικό, τον κϊθε εξουςιαςτό, εκμεταλλευτό, τουσ φαςύςτεσ που ξερνϊνε μύςοσ ,
μϋχρι τισ φυλακϋσ τα αναμορφωτόρια και τα ψυχιατρεύα.
ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΣΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΑ ΠΟΣΕ ΜΟΝΟΙ
ΛΕΤΣΕΡΙΑ ΣΟΤ ΧΑΣΖΗΜΙΧΕΛΑΚΗ, ΓΙΟΠΑ, ΜΑΟΤΡΑ ΠΟΤ ΔΙΩΚΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΡΟΜΟΝΟΜΟ
ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΟΤ 6 ΚΑΣΑΖΗΣΟΤΜΕΝΟΤ
Αυτοδιαχειριζόμενο τϋκι Πολυτεχνεύου
αύθουςα 11 κτύριο χημικών μηχανικών

