
Την Κυριακή 17 Νοέµβρη, επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η Λαϊκή Συνέλευση Άνω Πόλης κάλεσε πορεία στις 5µµ από το στέκι της, στην πλατεία 
Παντοκράτορα, έως την προσυγκέντρωση της µεγάλης βραδινής πορεία στο Παράρτηµα. 
  

ΣτοΣτο τέλος της Γερµανού, δίπλα στην πλ. Αγ. Γεωργίου, περίπου 15 µηχανές ∆ίας πέρασαν προκλητικά από µπροστά µας.  Συνεχίσαµε την πορεία µας 
φωνάζοντας συνθήµατα από τα σκαλιά της Γεροκωστοπούλου. Στη διασταύρωση µε την Υψηλάντου, οι µηχανές επέστρεψαν µε ταχύτητα και µας έκοψαν 
το δρόµο. Οι αστυνοµικοί µάς περικύκλωσαν και µαζί µε ασφαλίτες µας είπαν πως πρόκειται για έλεγχο και άνοιξαν όλες τις τσάντες. Πριν καν 
αποµακρυνθούν, εµείς συνεχίσαµε την πορεία µας µε ακόµα περισσότερα συνθήµατα, φωνάζοντας δυνατά «Σε κάθε γωνία υπάρχει αστυνοµία, η χούντα 
δεν τελείωσε το ‘73». 

Η κρατική καταστολή καλά κρατεί, και όσο περνάει ο καιρός ολοένα και αυξάνεται. Η ενίσχυση των αστυνοµικών 
δυνάµεων, και όχι µόνο, είναι ζωτικό σηµείο της στρατηγικής του συστήµατος στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Η 
φτωχοποίηση των χαµηλών κοινωνικών κοµµατιών δεν µπορεί παρά να προκαλέσει εκρήξεις οργής και το µόνο που 
µπορούν να κάνουν οι διαχειριστές αυτής της φτωχοποίησης είναι να προετοιµαστούν όσο καλύτερα γίνεται για να τις 
αντιµετωπίσουν. ∆εν χρειάζεται να πούµε πολλά̇ το βλέπουµε µπροστά µας. Από τις τηλεοράσεις που υπάρχουν σε κάθε 
δωµάτιο µέχρι την αστυνοµία που υπάρχει σε κάθε γωνία, η καταστολή, είτε στοχεύει το µυαλό είτε τα σώµατά µας, είναι 
υπαρκτή και καθηµερινή.

ΗΗ απάντηση του κινήµατος πρέπει να είναι το ίδιο και περισσότερο δυναµική. Για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε 
αυτή την επίθεση, πρέπει να οργανωθούµε όσο καλύτερα γίνεται. Πρέπει να δηµιουργήσουµε παντού ζωντανά αυτόνοµα 
κύτταρα αντίστασης, που να λειτουργούν παράλληλα και όταν χρειάζεται να συνδέονται δηµιουργικά από τα κάτω. Από 
συνελεύσεις που ασχολούνται µε όλο το φάσµα της καθηµερινότητας (τη γειτονιά, τοπικά ζητήµατα έως και ευρύτερα 
κοινωνικά ζητήµατα όπως τα εργασιακά δικαιώµατα και ο φασισµός), η δράση και ο λόγος µας πρέπει να βρίσκεται 
παντού. 


