
ΕΞΩ ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ

Το μεσημέρι της απεργίας της 5ης Οκτώβρη 2011, 4 νταήδες της ομάδας ΔΙΑΣ ακινητοποιούν… 
μεγαλοκακοποιό στην οδό Παπανδρέου, λίγο παρακάτω από την κατάληψη Αντιβίωση. Επρόκειτο 
για έναν νεαρό με μηχανάκι, ο οποίος πήγαινε τρικάβαλο. Τα μπλοκάκια των μπάτσων πήρανε φωτιά, 
καθ’ ότι οι πιτσιρικάδες αποτελούν για αυτούς τον εύκολο στόχο. 2 σύντροφοι από την κατάληψη 
εμφανίστηκαν στο απέναντι πεζοδρόμιο, ώστε με την εμφανή τους παρουσία να αποτρέψουν μια 
πιθανή αυθαιρεσία των μπάτσων. Και ενώ όλα δείχναν πως θα τελειώσουν, οι μπάτσοι εκδιώχνουν 
από το σημείο του συμβάντος τους 2 συνεπιβάτες του νεαρού και ετοιμάζονται να τον προσαγάγουν. 
Εντελώς τυχαία, από το μπλόκο μπροστά περνάει ένα μηχανάκι χωρίς καν πινακίδα και ο οδηγός του 
χαιρετάει του μπάτσους, ενώ δε φορούσε κράνος… θα επρόκειτο μάλλον για συνάδελφο τους, μιας 
και οι μπάτσοι συνηθίζουν να αποκρύπτουν τους αριθμούς από τα προσωπικά τους μηχανάκια.

Κάπου εκεί επεμβαίνουν οι σύντροφοι και ζητάνε το λόγο για την προσαγωγή του πιτσιρικά, τονίζοντας 
ταυτόχρονα τα δύο μέτρα και σταθμά της συμπεριφοράς των μπάτσων: τσαμπουκάδες και νταηλίκια 
σε πιτσιρικάδες για ασήμαντη αφορμή - κολλητιλίκια και «στραβά μάτια» για το σινάφι τους. Στην 
επιτακτική ερώτηση: «που πάτε τον πιτσιρικά, δε σας φτάσανε τα λεφτά από την κλήση;», η απάντηση 
ήταν ειρωνική: «στη λίμνη να φάμε ψαράκι». Στην απαίτηση των συντρόφων να φοράνε τα νούμερα 
τους και να  δηλώσουνε τα ονόματα τους, εισπράχθηκε η παρακάτω απάντηση: «ότι γουστάρουμε θα 
κάνουμε». Από εκεί και πέρα η λεκτική αντιπαράθεση πέρασε σε ανοιχτές απειλές για συλλήψεις, σε 
τηλεφωνήματα προς το τμήμα για να στείλουν ενισχύσεις και επίδειξη των χειροπεδών. Νομίζοντας 
ότι ο τσαμπουκάς τους θα πέρναγε αμαχητί, αρχίσανε να απλώνουν χέρια και να επιδιώκουν τη 
συμπλοκή με σκοπό τη σύλληψη. Τους ξεκαθαρίστηκε ότι καμιά σύλληψη δε θα γινόταν ανεκτή 
και εκεί ξεκίνησε η κλωτσοπατινάδα. Οι προκλήσεις και τα χτυπήματα τους, ανταποδόθηκαν στο 
έπακρο, ενώ εκείνη την ώρα και άλλοι σύντροφοι ήρθαν στο χώρο της σύρραξης.

Τα πράγματα εκτροχιάστηκαν όταν ο πλέον νταής από τους 4 -ο οποίος δραστηριοποιείται 
επιχειρηματικά στη γειτονιά - απείλησε πως θα «έρθουμε και θα κάψουμε την Αντιβίωση». Περιπολικό 
και άλλες μηχανές ΔΙΑΣ εμφανίστηκαν στο χώρο, ενώ διαρκώς οι σύντροφοι πληθαίναμε. Η σύρραξη 
εκτονώθηκε μόνο με την εμφάνιση των παλουκιών και λοιπών εργαλείων από την πλευρά μας. Καμία 
σύλληψη δεν επιτρέψαμε να πραγματοποιηθεί, παρόλο που είχαμε αμφισβητήσει το μονοπώλιο των 
μπάτσων στη βία.

Αν τα λέμε όλα αυτά, είναι για να αναδείξουμε κάτι που το ξέρουν ως και οι πέτρες: δεκάδες άνθρωποι 
πέφτουν  καθημερινά θύματα της αστυνομικής βαρβαρότητας. Δεκάδες άνθρωποι τυλίγονται 
σε μια κόλλα χαρτί, καθυβρίζονται και μειώνονται, ξυλοκοπούνται και βασανίζονται, ανάλογα με τις 
ορέξεις των μπάτσων. Δεν είναι, άλλωστε,  λίγες και οι περιπτώσεις ανθρώπων που δολοφονήθηκαν. 
Η αστυνομία έχει φτιαχτεί για να επιβάλλει τη σιδηρά πειθαρχία μέσα στην κοινωνία. Φροντίζει ώστε 
τα συμφέροντα των κρατούντων, να επιβάλλονται στις ζωές μας, χωρίς το παραμικρό κιχ. Είναι εδώ 
για να τσακίζουν κάθε μορφή αντίστασης, κάθε διεκδίκηση, κάθε αγώνα που μπορεί να βάλει σε 
κίνδυνο τα συμφέροντα των αφεντικών. Με μόνο μέσο τη βία, προσπαθούν να εξαρθρώσουν κάθε 
μορφή διαμαρτυρίας ενάντια στο καθεστώς. Είτε είσαι συνταξιούχος που σου κόψανε τη σύνταξη, 
είτε είσαι εργάτρια που σε απολύσανε, είτε είσαι μαθητής που καταλαμβάνεις το σχολείο σου, είτε 
είσαι άστεγη που εξεγείρεσαι έξω από μια τράπεζα, είτε είσαι φοιτητής που οραματίζεσαι ένα άλλο 
κόσμο, είτε είσαι μετανάστρια που ζητάς ισότητα και δικαιοσύνη, η απάντηση της εξουσίας –ειδικά 
σε καιρού συστημικής κρίσης – είναι μία: ξύλο, φυλακίσεις, βασανισμοί. Κι άμα λάχει υπάρχουν και 
τα όπλα που εκπυρσοκροτούν.

αναφορικά με τη συμπλοκή με τους νταήδες της ομάδας ΔΙΑΣ, 
έξω από την κατάληψη Αντιβίωση, στις 05-10-2011



Τόσο καιρό είχαμε ξεχάσει να λύνουμε τις διαφορές μας μόνοι μας. Ξεχάσαμε την αξία του σεβασμού, 
της συζήτησης, της αμοιβαιότητας και της καλόβουλης υποχώρησης του «εγώ» μπροστά στο «εμείς». 
Βάζαμε, λοιπόν, την αστυνομία τοποτηρητή στις προσωπικές και κοινωνικές μας σχέσεις. Για την 
παραμικρή μας διαφορά επικαλούμασταν την αστυνομία. Τυφλωθήκαμε από τον ψεύτικο πλούτο, 
που δήθεν μας άνηκε και στην προσπάθεια μας να τον υπερασπιστούμε, καλούσαμε κάθε λίγο και 
λιγάκι το 100 ή κάναμε μηνύσεις. Σήμερα βλέπουμε πως βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα 
ματάκια μας. 

Ας τα αφήσουμε όλα αυτά στο παρελθόν κι ας χαράξουμε μια άλλη πορεία  Μπορούμε στις γειτονιές 
μας να αποφασίζουμε και να λύνουμε τις διαφορές μας από κοινού και μόνοι μας. Μπορούμε 
και πρέπει να απεμπλακούμε από την παρουσία των μπάτσων στις ζωές μας. Ας καταλάβουμε 
επιτέλους πως ο ρόλος τους είναι να επιβάλλουν τα σχέδια των αφεντικών, ώστε να ζούνε εις βάρος 
μας. Μην τους επιτρέπουμε να μπαίνουν στη ζωή μας. Να πάψουμε να υποκύπτουμε στα νταηλίκια 
τους. Έχουμε πολύ περισσότερη δύναμη από αυτούς. Ας τους τη δείξουμε. Ανταπαντείστε στους 
εξευτελισμούς και στα χτυπήματα τους. Σηκώστε το γάντι της πρόκλησης και πετάξτε το, στα μούτρα 
τους. Μην τους φοβάστε. Είναι λακέδες της εξουσίας, που καταδέχονται να πληρώνονται κάποια 
ψωροευρώ παραπάνω για να σακατεύουν τον κόσμο. Μην τους φοβάστε. Η συλλογικότητα και η 
αλληλεγγύη είναι τα όπλα μας!

Εμείς, ως πολιτικά υποκείμενα, που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε στο εγχείρημα της κατάληψης 
Αντιβίωση, προσπαθούμε εδώ και 3 χρόνια να δείξουμε, με το παράδειγμά μας, πως υπάρχει και 
άλλος τρόπος να οργανώνεται η ζωή μας, πέρα από τον κυρίαρχο. Μια ζωή που δε θα έχουμε 
αφέντες πάνω από τα κεφάλια μας και σκλάβους στα πόδια μας. Μια ζωή που θα προωθεί τη 
συνεργασία και την ισότητα και όχι τον ανταγωνισμό και την αδικία. Μια ζωή χωρίς ιδιοκτήτες και 
τραπεζίτες. Μια ζωή που η εξουσία θα παραδώσει τα σκήπτρα της στις συλλογικές αποφάσεις μας. 
Σε αυτή τη ζωή δε χωράνε μπάτσοι. Στις γειτονιές που ζούμε και κινούμαστε δε χωράει αστυνομική 
βαρβαρότητα και αυθαιρεσία. Δεσμευόμαστε πως δε θα καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια να 
υπομένουμε μοιρολατρικά τις ορέξεις των νταήδων του νόμου. Απαντάμε και θα απαντάμε με κάθε 
πρακτική αυτοάμυνας που έχει προσφέρει στους καταπιεσμένους η κινηματική εμπειρία.

Σας καλούμε να κάνετε κι εσείς το ίδιο… πριν να γίνουν οι γειτονιές πεδίο για να αλωνίζουν οι 
σερίφηδες της αστυνομίας.
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