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Εισβολή αγνώστων στα γραφεία της εφημερίδας, τα οποία έκαναν φύλλο και φτερό
Μια περίεργη επίσκεψη είχε η κυριακάτικη εφημερίδα Πριν και τα γραφεία της στον 4ο όροφο της οδού
Κλεισόβης 9, στην πλατεία Κάνιγγος. Σάββατο βράδυ, 28 Ιουλίου και με την Αθήνα άδεια, κάποιοι μπήκαν
στα γραφεία της εφημερίδας σπάζοντας τις πόρτες, αφού είχαν πηδήξει στο κτίριο που φιλοξενεί τα
γραφεία του Πριν, καθώς και του ΝΑΡ και της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση (οργανώσεις που
συμμετέχουν στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ), από παρακείμενη πολυκατοικία όπου γίνονται οικοδομικές εργασίες.
Η εισβολή είχε όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλίτικης ενέργειας, (που χρησιμοποιούν και άλλοι
κρατικοί και παρακρατικοί μηχανισμοί και άλλα κέντρα), καθώς οι άγνωστοι δράστες δεν έκλεψαν τίποτα,
ούτε προκάλεσαν καταστροφές, αλλά έκαναν «φύλλο και φτερό» τα γραφεία του Πριν, ψάχνοντας στα
συρτάρια και στα ντουλάπια (άραγε τι;). Αντίστοιχη πρακτική είχαν και στους άλλους ορόφους, στα
γραφεία των πολιτικών οργανώσεων ΝΑΡ και νΚΑ, αλλά είναι αλήθεια πως το Πριν είχε την τιμητική του,
καθώς εκεί το ψάξιμο ήταν εξονυχιστικό.
Η παραβίαση των γραφείων μας έγινε στον κατάλληλο χρόνο, δηλαδή Σάββατο βράδυ, αφού η έκδοση του
κυριακάτικου φύλλου είχε πραγματοποιηθεί και όλες οι συνήθεις διαδικασίες υποστήριξης και προώθησης
είχαν ολοκληρωθεί και οι συνεργάτες της εφημερίδας είχαν αποχωρήσει από το χώρο. Ταυτόχρονα, είχε
ξεκινήσει το κάμπινγκ των Αναιρέσεων έξω από την Πάτρα, με αποτέλεσμα την απουσία μεγάλου μέρους
του δυναμικού ΝΑΡ και νΚΑ. Αυτό σημαίνει πως οι δράστες είχαν εικόνα, άρα παρακολουθούσαν τα
γραφεία και τη συνολική δραστηριότητα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο μαχόμενος χώρος της αντικαπιταλιστικής και κομμουνιστικής Αριστεράς
στοχοποιείται: Υπενθυμίζουμε πως τον Δεκέμβριο του 2016 υπήρχε καταγγελία για τοποθέτηση κάμερας
απέναντι από τα γραφεία του ΝΑΡ και του Πριν, με πρόσχημα την παρακολούθηση των ντίλερ ναρκωτικών
στον πεζόδρομο! Επίσης, στις 4 Φεβρουαρίου 2018, μετά τη λήξη του εθνικιστικού συλλαλητηρίου για το
Μακεδονικό στο Σύνταγμα, διμοιρία ΜΑΤ επιτέθηκε απρόκλητα και προκλητικά στην περιφρούρηση των
γραφείων και έριξε χημικά μέχρι την είσοδο του κτιρίου!
Την Κυριακή 8 Ιούλη, διαρρήκτες παραβίασαν την πόρτα της εισόδου του σπιτιού μέλους του Κ.Σ. της νΚΑ,
του ΝΑΡ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, και αφαίρεσαν αποκλειστικά
πολιτικά κείμενα, σημειώσεις πολιτικών τοποθετήσεων προσωπικές φωτογραφίες και κλειδιά.
Με βάση όλα αυτά δεν μπορούμε παρά να υπογραμμίσουμε τις βαρύτατες κυβερνητικές ευθύνες, καθώς
δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση στις καταγγελίες μας για την επίθεση κατά των γραφείων μας.
Σε κάθε περίπτωση, η εισβολή και η αναζήτηση στοιχείων μέσα σε γραφεία εφημερίδας, με τρόπο μάλιστα
που υποδηλώνει πρακτικές υπηρεσιών, αποτελεί πρωτοφανή ενέργεια και απαιτείται η αποφασιστική
καταδίκη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και ειδικά τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, πρώτα απ’ όλα όσους
αγωνίζονται συνειδητά για την ελευθερία της ενημέρωσης και την απαλλαγή της από την κηδεμονία
κυβέρνησης, αστικών κομμάτων και επιχειρηματικών συμφερόντων.
Δεν ξέρουμε εάν οι άγνωστοι εισβολείς βρήκαν αυτά που έψαχναν, αλλά η κυριακάτικη εφημερίδα Πριν,
εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής και κομμουνιστικής Αριστυράς, στα 28 χρόνια της έκδοσής

της δεν έκρυψε ποτέ τις επιδιώξεις της, δε συγκάλυψε ποτέ την πραγματικότητα, δεν υπέστειλε ποτέ τη
σημαία του αγώνα για τα εργατικά λαϊκά και νεολαιίστικα δικαιώματα και ανάγκες, κόντρα σε κεφάλαιο,
κράτος, κυβερνήσεις και ΕΕ.
Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε. Προειδοποιούμε δε όλους τους μηχανισμούς
(κυβερνητικούς-κρατικούς, επιχειρηματικούς κ.ά.), όλους όσους έχουν «ηθικό κίνητρο» να
πλήξουν το Πριν, πως παρόμοιες ενέργειες όχι μόνο δεν μας πτοούν, αλλά ανεβάζουν την
μαχητικότητα και την ετοιμότητά μας να στηρίξουμε τους αγώνες και τα συμφέροντα της
εργατικής τάξης και του λαού.
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