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σχετικά με την αντιφασιστική παρέμβαση 
στην κατάθεση στεφάνων στις 21/02/17

Την Τρίτη 21/2/2017, ημέρα της “εθνικής απελευθέρωσης” των Ιωαννίνων, οι φασίστες 
αποφάσισαν να κάνουν την εμφάνισή τους στην πόλη, παρουσία του βουλευτή της Χρυσής 
Αυγής Χρήστου Παππά. Στο χώρο της κατάθεσης στεφανιών, έχοντας λάβει την επίσημη 
πρόσκληση της διοργάνωσης, ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στάθηκε 
ομόψυχα δίπλα δίπλα με τον πρόεδρο της βουλής Ν. Βούτση, τον υπουργό Χ. Σπίρτζη, τους 
βουλευτές Ιωαννίνων του Συριζα Μ. Τζούφη, Γ. Στέφο, Γ. Καραγιάννη, τον περιφερειάρχη 
Αλ. Καχριμάνη και το βουλευτή Ιωαννίνων της ΝΔ Κ. Τασούλα. 

Παρά την έντονη παρουσία αστυνομίας στην πόλη, αντιφασίστες και αντιφασίστριες από 
το ευρύτερο ανταγωνιστικό κίνημα των Ιωαννίνων, προσέγγισαν το σημείο φωνάζοντας 
συνθήματα για αρκετά λεπτά, κάνοντας ξεκάθαρο ότι στα Γιάννενα οι φασίστες δεν έχουν 
καμία θέση. Η παρουσία μας και μόνο φάνηκε να τους χαλάει την ήσυχη δημοκρατική 
γιορτούλα και η αστυνομία επιτέθηκε εναντίον των συγκεντρωμένων. Οι μπάτσοι, 
όλων των υπηρεσιών, κάθε άλλο παρά ως “πρόβατα επί σφαγής” θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν: όλοι έφεραν τα υπηρεσιακά τους πιστόλια, άλλοι χρησιμοποίησαν 
μεταλλικά πτυσσόμενα γκλομπ, ενώ οι ΔΙΑΣ και τα ΜΑΤ έφεραν όλο τον προβλεπόμενο 
εξοπλισμό. Οι διαθέσεις τους έμοιαζαν με αυτές συμμορίας δρόμου: χαρακτηριστικά είναι 



τα πλάνα που κυκλοφόρησαν με ανώτατο αξιωματικό με πολιτική περιβολή να χτυπάει 
σύντροφο με σημαία, ενώ ήδη αυτός έχει ακινητοποιηθεί από άλλους μπάτσους. Μπροστά 
σε αυτή τη συνθήκη προφανώς και δε μείναμε άπραγοι: αμυνθήκαμε υπερασπιζόμενοι 
τους συντρόφους μας και τη συγκέντρωσή μας. Kρατηθήκαμε αποκλεισμένοι για πάνω 
από 3 ώρες καθώς δύο διμοιρίες και αρκετοί ασφαλίτες απέτρεπαν κάθε κίνηση από και 
προς το χώρο. Η καταστολή συνεχίστηκε και όταν αλληλέγγυοι/ες αποπειράθηκαν να 
συγκεντρωθούν έξω από το αστυνομικό τμήμα, κάποιες ώρες αργότερα, όπου πριν ακόμα 
ανοιχτεί το πανό, οι ΜΑΤατζήδες επιτέθηκαν με μένος.
 
Η βία από την πλευρά της αστυνομίας δε σταμάτησε στη διάλυση της παρέμβασης, 
καθώς όσοι σύντροφοί μας συνελήφθησαν χτυπήθηκαν μέχρι τη μεταφορά τους στο 
τμήμα, ακούγοντας από τους μπάτσους τα γνωστά σεξιστικά-προσβλητικά σχόλια. Οι 
σύντροφοι ξυλοκοπήθηκαν και ιδιαίτερα ο ένας εξ αυτών, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις 
του. Η διακομιδή του στο νοσοκομείο, πραγματοποιήθηκε εσκεμμένα δύο ώρες μετά. Σε 
αυτό το διάστημα «απλώς» αγνοούνταν όντας κρατούμενος σε ένα  καθεστώς ιδιότυπης 
απαγωγής, ενώ  η αστυνομία δεν έδινε καμία πληροφορία γι αυτόν, ούτε καν στο δικηγόρο 
του. Ο σύντροφος αποτελεί το μοναδικό βαριά τραυματία εκείνης της ημέρας, καθώς και 
το μοναδικό εισαχθέντα στο νοσοκομείο (παρέμενε αναίσθητος, φορώντας χειροπέδες 
πισθάγκωνα ακόμη και πάνω στο φορείο), εν αντιθέσει με τα παραμύθια της αστυνομίας, 
για «δολοφονικές» επιθέσεις σε βάρος τους και για δήθεν σοβαρά τραυματισμένους 
αστυνομικούς. Επίσης, παρά την κατάστασή του, οι μπάτσοι ήθελαν να μεταφερθεί σε 
άλλο νοσοκομείο με ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο-κελί, ενώ η εισαγγελία άσκησε πίεση 
ώστε να επισπευσθεί το εξιτήριό του, για να καταφέρει να τον δικάσει στη διαδικασία 
του αυτοφώρου. Από ό,τι φαίνεται οι αγωνίες των δικαστών εξαντλούνται πάνω στο 
αντιφασιστικό κίνημα, την ίδια ώρα που ο νεοναζί Χρήστος Παππάς, κατηγορούμενος 
ως υπαρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, σε μια από τις πιο σοβαρές υποθέσεις των 
τελευταίων δεκαετιών, δεν έχει αναγκαστεί να παρακολουθήσει ούτε μια συνεδρίαση 
από τη δίκη του! Εδώ αξίζει να τονιστεί η αξιοπρεπής στάση των γιατρών στα έκτακτα 
αλλά και στην κλινική, οι οποίοι σήκωσαν ανάστημα απέναντι στις τακτικές των μπάτσων, 
προτάσσοντας την υγεία του συντρόφου. 

Καρέ καρέ η αστυνομική βαρβαρότητα: 
Ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας με πολιτικά, με το κουμπούρι σε κοινή θέα, δέρνει με σημαία σύντροφο,
ενώ αυτός έχει ήδη ακινητοποιηθεί και συλληφθεί. Να υποθέσουμε πως η ΕΔΕ θα μας αποκαλύψει το όνομα του; Ε;
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Να ξεκαθαρίσουμε εδώ, πως για μας η 21 Φεβρουαρίου αποτελεί μια ακόμα εθνικιστική 
επέτειο που δεν αφορά κανενός είδους απελευθέρωση. Είναι ο εορτασμός της επέκτασης 
του ελληνικού κράτους, που σήμαινε απλά την αλλαγή των χεριών της εξουσίας.  Για τους 
καταπιεσμένους τα γενικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης παρέμειναν τα ίδια. Σε 
μια μιλιταριστική - πατριωτική ημέρα, με άπειρη αστυνομία, οι φασίστες πίστεψαν ότι θα 
βρουν λίγο χώρο και χρόνο να ξετρυπώσουν και να πουλήσουν την εικόνα τους στα ΜΜΕ. 
Γιατί μόνο αυτό κατάφεραν να κάνουν. Από την πλευρά μας, δε βρεθήκαμε εκεί για να 
διασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή του εθνικιστικού – δημοκρατικού εμετού. Αλλά για 
να αποδείξουμε για ακόμη μια φορά ότι οι ναζί δεν θα έχουν ούτε μια σπιθαμή γης για να 
υπάρξουν. 

Εξετάζοντας προσεκτικά τη συγκυρία, βλέπουμε ότι η εικόνα του Βούτση με τον Παππά 
στους επισήμους κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Ο Σύριζα δε διστάζει να δει στη ναζιστική 
Χ.Α. έναν ακόμα δημοκρατικό - εθνικό εταίρο. Αυτό τον εξυπηρετεί τόσο όταν πρόκειται για 
την εξωτερική πολιτική του κράτους (π.χ. για να πουλήσει εθνικό τσαμπουκά σε Τουρκία 
και Αλβανία), όσο και όταν θέλει να προπαγανδίσει - καλλιεργήσει το αίσθημα της εθνικής 
ενότητας.  Καταφέρνει έτσι, με θεαματικό τρόπο, να βγάλει λάδι τους δολοφόνους της 
Χ.Α., να ξεπλύνει την εγκληματική της δράση και να τους χρησιμοποιήσει όπως τον βολεύει. 
Ακόμα κι αν στα κανάλια εμφανίζονται ως “εχθροί”, εν τούτοις αποτελούν κομμάτια της 
ίδιας κρατικής μηχανής. Διαχρονικά όποιος δε μπορεί να ενσωματωθεί στην κυρίαρχη 
προπαγάνδα ή όποιος αντιδρά στην κρατική πολιτική αντιμετωπίζεται είτε με αφομοίωση 
είτε με καταστολή. Απλά το κράτος επιλέγει κάθε φορά τον τρόπο: θα  χρησιμοποιήσει την 
επίσημη βία της αστυνομίας, ή θα αφήσει την βρώμικη δουλειά στους φασίστες;

Οπως αναφέραμε πιο πάνω, η καταστολή δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο και αναπάντεχο. 
Αναγνωρίζουμε τους εαυτούς και τις εαυτές μας στους  αγώνες και τις διεκδικήσεις των 
μεταναστών, των εργαζομένων, των φοιτητών, των ανέργων και των κομματιών της 
κοινωνίας που αντιστέκονται, αντιλαμβανόμενοι το κοινό τους συμφέρον. Ηταν, λοιπόν, 
κάτι παραπάνω από βέβαιο, ότι αυτοί που κλείνουν τους μετανάστες στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, που ευθύνονται για τους πλειστηριασμούς, τα νέα μέτρα, τη μείωση των 
μισθών και των συντάξεων, θα επέλεγαν να μας καταστείλουν. Μάλιστα, σύμφωνα με το 
δόγμα της μηδενικής ανοχής, που εφαρμόζει ο Συριζα, είχαμε 4 συλλήψεις. 
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Το κατασκευασμένο και ψεύτικο κατη-
γορητήριο που τους βαραίνει αποτελείται 
από 6 πλημμελήματα, τα οποία η εισαγγελέας 
Δ. Σωτηρίου –γνωστή από τις εκκενώσεις των 
καταλήψεων Αντιβίωση (29/08/14) και Acta 
et Verba (06/04/15)- φρόντισε να αναβαθμίσει 
με νομικά τερτίπια. Επιπρόσθετα, να τονιστεί 
και η ξεφτιλισμένη στάση των μπάτσων, 
οι οποίοι, από το ίδιο κιόλας απόγευμα, 
ξεκίνησαν τηλέφωνα προς τους εργοδότες 
συντρόφων/ισσών, με σκοπό το διασυρμό 
τους, την απόλυσή τους και την κοινωνική-
οικονομική εξόντωση τους.

Ας γνωρίζουν όλοι πως δε θα 
μείνουμε άπραγοι και παθητικοί 
μπροστά στην εμπέδωση 
του φόβου. Δεν πρόκειται να 
αφήσουμε στους δρόμους και 
στις γειτονιές μας ανενόχλητους 
τους φασίστες, ούτε θα τρομο-
κρατηθούμε απ’ τους μπάτσους 
και τις διώξεις.

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε 
για έναν κόσμο ισότητας και 
ελευθερίας, χωρίς εκμετάλλευση, 
καταπίεση, σύνορα, στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, διαχωρισμούς και 
αποκλεισμούς.

Καστελόριζο 05/12/16: Βίτσας, Καμμένος, 
Κασιδιάρης σε στιγμές εθνικής ομοψυχίας

Η κοινή δημόσια εμφάνιση των ΣυριζΑνελ με 
τους φασίστες στην παρέλαση  αποτελεί ένα 
ακόμα κομμάτι στο πάζλ της σύγκλισής τους. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε:

α) Ωραιόκαστρο, από το Σεπτέμβριο 2016 
έως σήμερα: Αβαντάρισμα, προστασία και 
εργαλειακό πατρονάρισμα των φασιστών, με 
αφορμή τη φοίτηση προσφυγόπουλων στο 
δημοτικό σχολείο της περιοχής.

β) Χίος, όλο το Νοέμβριο 2016: Φασίστες 
επιτίθενται σε καταυλισμούς μεταναστών και 
προσφύγων με μολότωφ, υπό την πλήρη κάλυψη 
και επιστασία της αστυνομίας. Ο υπουργός 
μεταναστευτικής πολιτικής Μουζάλας, λίγες 
μέρες μετά, σε συνέντευξή του φρόντισε να τους 
καλύψει πολιτικά.

γ) Καστελόριζο, 5 Δεκεμβρίου 2016:  Βίτσας 
(Συριζα), Καμμένος (Ανελ), Κασιδιάρης & Παππάς 
(Χ.Α.) επισκέπτονται το νησί για να πουλήσουν 
εθνικό τσαμπουκά και στρατιωτικό νταηλίκι 
στην Τουρκία.

δ) Καβάλα, 29 Ιανουαρίου 2017: 15 διμοιρίες ΜΑΤ 
επιστρατεύονται για να διαφυλάξουν φασιστική 
συγκέντρωση 50 ατόμων, με αφορμή την 
επέτειο των Ιμίων.

ε) Αθήνα, 19 Φλεβάρη 2017: Στα εγκαίνια του 
αρχοντικού της Αγίας Φιλοθέης χτυπάει η καρδιά 
της εθνικής ενότητας. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, 
υπουργός Παιδείας Γαβρόγλου (Συριζα), 
υφυπουργός Παιδείας Ζουράρις (Ανελ) και ο 
αρχηγός των ναζί Μιχαλολιάκος συναντιούνται 
με αφορμή ένα μουσείο της εκκλησίας.

αλληλεγγύη στους 4 
διωκόμενους αντιφασίστες

άμεση απόσυρση του 
στημένου κατηγορητηρίου
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