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Επίθεση με μπογιές και καπνογόνα εξαπέλυσε στη Βουλή η ομάδα του Ρουβίκωνα, πετώντας
τρικάκια με συνθήματα υπέρ του πολυισοβίτη τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα.
Μάλισταη αναρχική οργάνωση στο κείμενο ανάληψης ευθύνης που ανάρτησε σε γνωστή
ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, επισυνάπτει και φωτογραφία με το "κατόρθωμα" της και
προαγγέλλει ότι ακολουθεί και βίντεο.

Πηγή
φωτογραφίας: Κείμενο ανάληψης ευθύνης
Σύμφωναμε πληροφορίες που επικαλείται ο ΣΚΑΪ, τα άτομα εισήλθαν ανενόχλητα στον προαύλιο
χώρο της Βουλής από τα σκαλιά πίσω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και μετά την
επίθεση διέφυγαν προς την πλατεία Συντάγματος.
Μεβάση τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν περίπου τριάντα άτομα, επιτέθηκαν με δύο καπνογόνα και με
δοχεία κόκκινου χρώματος τα οποία έριξαν στην είσοδο του Κοινοβουλίου.
Καρέ καρέ η επίθεση
Στοβίντεο που αναρτήθηκε από την ομάδα του Ρουβίκωνα, είναι εμφανής η ανησυχία που
προκλήθηκε στο παριστάμενο στο σημείο του Άγνωστου Στρατιώτη πλήθος, κατά κύριο λόγο
αποτελούμενο από τουρίστες.
Βούτσης: Έγινε μία σύλληψη
Απότην πλευρά του ο Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης μετά τη σημερινή επίθεση,
ανακοίνωσε μια σύλληψη και μίλησε με απαξιωτικές εκφράσεις για την επίθεση με δακρυγόνα και
κόκκινες μπογιές στην Βουλή λέγοντας πως πρόκειται για "απαράδεκτη και αντιδημοκρατική
ενέργεια από αυτές που ονομάζονται ακτιβιστικές όταν στρέφονται κατά της Βουλής".
Ενημερώνονταςτους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Πρόεδρος της Βουλής αμέσως μετά το
συμβάν, τόνισε πως "δεν υπήρξαν εξ’ όσων γνωρίζω τρικάκια ή συνθήματα που να φώναζαν κάτι,
διότι απομακρύνθηκαν αμέσως έπειτα από 15 δευτερόλεπτα. Αυτή τη ενημέρωση έχουμε από
προστρέξαντες αστυνομικούς και από τη μόνιμη φρουρά της Βουλής αλλά και από επιπλέον
ενισχύσεις που υπάρχουν αυτή την περίοδο στο περίβολο. Δεν θα αναφερθώ καθόλου σε
επιχειρησιακά ζητήματα.

Υπήρξεεμπλοκή και υπάρχει μία σύλληψη. Αυτού του τύπου οι ενέργειες απέναντι στο
Κοινοβούλιο απέναντι σε κάθε εκδοχή που τις καθαγιάζει είναι αντιδημοκρατικές και δεν
προσφέρουν τίποτα στους κοινωνικούς αγώνες οι οποίοι πρέπει να εξελίσσονται και εξελίσσονται
με διαφορετικό τρόπο. Ειδικά μέσα στην προεκλογική περίοδο οι ενέργειες αυτές οξύνουν το κλίμα
απολύτως ανεξάρτητα από τις προφάσεις ή τα επιχειρήματα που τις συνοδεύουν.
Ενπροκειμένω δεν έχουμε κάτι τέτοιο ώστε να μπορώ να πω σε τι αναφέρονταν όσοι έκαναν την
καταδρομική επιχείρηση".
Σύμφωναμε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 36χρονος συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

ΕΔΕ από την ΕΛΑΣ
Στομεταξύ, με εντολή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ανατέθηκε σε Αντιστράτηγο του
Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, για το σημερινό περιστατικό εξωτερικά του
κτιρίου της Βουλής.
Καταδικάζει το Μαξίμου
"Καταδικάζουμεαπερίφραστα τους βανδαλισμούς στο Κοινοβούλιο. Τέτοιες ενέργειες είναι βαθιά
αντιδημοκρατικές και ουδεμία σχέση έχουν με τους κοινωνικούς αγώνες", τονίζει σε ανακοίνωσή
του το Μέγαρο Μαξίμου.
Κικίλιας: Μια χούφτα ανθρώπων ξεφτιλίζει το κράτος του ΣΥΡΙΖΑ

Για μια "χούφτα ανθρώπων" που "ξεφτιλίζει το κράτος του ΣΥΡΙΖΑ και ντροπιάζει τους Έλληνες",
έκανε λόγο ο Βασίλης Κικίλιας, σχολιάζοντας την επίθεση κατά της Βουλής.
Σεδήλωσή του, ο τομεάρχης Άμυνας της ΝΔ, αφού είπε πως έχουμε φτάσει λίγες μέρες πριν από
τις εκλογές, πρόσθεσε: "Επιτέλους, σταματήστε να είστε ανίκανοι και μαζέψτε τους", είπε
χαρακτηριστικά.
Λοβέρδος: Ακόμη μία φασιστική επίθεση
Την απερίφραστη, απόλυτη και κατηγορηματική καταδίκη του εκφράζει ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος, για "ακόμη μία φασιστική επίθεση, αυτή τη φορά στο
κτίριο της Βουλής, το σπίτι της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού".
Υπενθυμίζεταιότι δεν είναι πρώτη φορά που μέλη του Ρουβίκωνα παραβιάζουν τα μέτρα
ασφαλείας της Βουλής. Τον Ιούλιο του 2017 περίπου 30 άτομα - μέλη της αναρχικής ομάδας,
αιφνιδίασαν και πάλι τους αστυνομικούς που βρίσκονται στην πλευρά της Βασιλίσσης Σοφίας και
τρέχοντας έφτασαν μέχρι την είσοδο της Βουλής. Ανενόχλητοι ανέβηκαν στο περιστύλιο και
άνοιξαν το πανό τους, με τους αστυνομικούς να τους παρακολουθούν ως απλοί θεατές.

Τι είχε γίνει μετά την προηγούμενη εισβολή του Ρουβίκωνα στη Βουλή
Πάντως, τον Ιούλιο του 2017, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης είχε χαρακτηρίσει την είσοδο
του Ρουβίκωνα στη Βουλή ως "ακτιβισμό". Παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει και ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Η δε αστυνομία είχε συλλάβει αρχικά κάποια άτομα, τα οποία όμως στην συνέχεια, μετά από
συνεννόηση του προέδρου της Βουλής και του τότε υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου
Τόσκα αφέθηκαν ελεύθερα.
Διαβάστεακόμα:
* Ζαχαράκη: Ο βανδαλισμός της Βουλής από τον Ρουβίκωνα είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το
ποτήρι
* Καταδικάζει την επίθεση σε Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ
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