
Πολιτική στήριξη στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο "επί τα 
πρόσω" στην Πάτρα 

 
Πολλές φορές οι άνθρωποι και οι δομές του αντιθεσμικού αγώνα έχουν βρεθεί στο 
στόχαστρο της καταστολής. Όσοι και όσες έχουν ορθώσει το ανάστημά τους απέναντι 
σ' αυτόν τον κόσμο της σκλαβιάς και της μιζέριας. Όσοι και όσες έχουν αποφασίσει ότι 
ο μοναδικός δρόμος για την κοινωνική ευημερία είναι η αντίληψη των κοινών 
συμφερόντων του νεοπρολεταριάτου και οι συλλογικοί αγώνες με βάση αυτά. Όσοι και 
όσες έθεσαν τον εαυτό τους στο στρατόπεδο της ανατροπής του καπιταλισμού, με 
σκοπό έναν κόσμο αλληλεγγύης και ισότητας. Είναι αυτοί και αυτές που 
αντιμετώπισαν, αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις της κυριαρχίας, 
είτε φυσικές είτε ιδεολογικές, είτε κρατικά οργανωμένες είτε κοινωνικά υπαγορευμένες. 
 
Την Κυριακή 26 Απρίλη ο αυτοδιαχειριζόμενος χώρος "επί τα πρόσω" στην πόλη της 
Πάτρας δέχτηκε επίθεση από 15-20 άτομα. Εκείνη την ώρα (10 το βράδυ) γινόταν 
συνέλευση στο χώρο. Οι συμμετέχοντες στη συνέλευση απέκρουσαν επιτυχώς την 
επίθεση, τρέποντας τα προαναφερόμενα άτομα σε φυγή. Έπειτα καλέστηκε ο κόσμος 
του ανταγωνιστικού κινήματος της πόλης, αλλά και ο κόσμος της γειτονιάς, να 
στηρίξουν τη δομή που δέχτηκε επίθεση και πραγματοποιήθηκε διαδήλωση στη 
γειτονιά που βρίσκεται το στέκι. Γειτονιά στην οποία έχει δώσει το στίγμα του, τον λίγο 
καιρό που υπάρχει το "επί τα πρόσω". Το πολιτικό στίγμα μιας δομής του 
αντιεξουσιαστικού χώρου και του αντικαπιταλιστικού αγώνα (στο χώρο στεγάζονται 
αναρχικές πολιτικές ομάδες, μια ανοιχτή συνέλευση αναρχικών, και μια ομάδα 
ανεξάρτητων μουσικών παραγωγών). 
Η στιγμή της επίθεσης αυτής ήταν η ολοκλήρωση της συνολικότερης τραμπούκικης 
επίθεσης εκείνης της ημέρας. Τα ξημερώματα της ίδιας μέρας, κάποια άτομα της 
ομάδας των 15 τραμπούκων, επιτέθηκαν σε αναρχικούς αγωνιστές, που βρίσκονταν 
σε μαγαζί της πόλης. Και μετά έστησαν καρτέρι έξω από το μαγαζί, το οποίο 
απαντήθηκε από τους συντρόφους των αγωνιστών, που έσπευσαν στο μαγαζί, 
σπάζοντας έτσι τον μαφιόζικο αποκλεισμό. Η υπόθεση συνεχίστηκε και στο 
νοσοκομείο, όπου οι τραμπούκοι επιχείρησαν και νέα επίθεση. 
 
Ο σκοπός των τραμπούκων και της χουλιγκανίστικης βίας τους είναι προφανής. Είναι 
ο εκφοβισμός των αναρχικών αγωνιστών και των αγωνιστριών, ώστε να πάει ένα βήμα 
πίσω ο αντικαθεστωτικός αγώνας. Τα κίνητρά τους είναι η άρνηση και η απέχθειά τους 
στο οργανωμένο ανταγωνιστικό κίνημα. Η ταυτότητά τους είναι οι αξίες αυτής της 
κοινωνίας. Ο κοινωνικός κανιβαλισμός που εκφράζεται με τραμπουκισμούς, με 
μαφιοζιλίκια, με απειλές, με επίδειξη μάτσο αντρίλας. Άνθρωποι που έχουν 
αποκλειστεί από δράσεις και διαδικασίες του αντιεξουσιαστικού χώρου της πόλης για 
την αντικινηματική συμπεριφορά τους, την αποδεικνύουν αυτήν τη φορά περίτρανα. 
 
Κάθε επίθεση στις δομές του ανταγωνιστικού κινήματος, κάθε επίθεση στους 
ανθρώπους του, κάθε προσπάθεια προβοκαρίσματος των διαδικασιών και των 
δράσεών του, είναι επίθεση στο ανταγωνιστικό κίνημα στο σύνολό του. Το κίνημα και 
συγκεκριμένα ο αντιεξουσιαστικός χώρος έχει δείξει εδώ και πολλά χρόνια ότι δε θα 
τρομοκρατηθεί, δε θα παραιτηθεί. Κάθε κρατική και παρακρατική επίθεση, κάθε 
έκφανση της κοινωνικής σαπίλας θα απαντιέται. Και επειδή αυτή η σαπίλα, που μας 
θέλει διανοητικά φτωχούς και κοινωνικά αδρανείς, στοχοποιεί συντρόφους, θα μας 
βρίσκει απέναντί της. Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας και την πολιτική μας στήριξη 



στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο "επί τα πρόσω". Για μια ακόμα φορά, ο κόσμος του 
αγώνα απέναντι στον κόσμο της υποταγής, της μισαλλοδοξίας, του χαφιεδισμού και 
της ξεφτίλας, οποιοδήποτε πρόσωπο και αν παίρνει ο κόσμος αυτός. Και ανάμεσα σ' 
αυτούς τους κόσμους, εμείς έχουμε διαλέξει πλευρά. 
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