ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕ
ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ
ΑΝΑΡΧΙΚΟΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΑ Παρασκευή 9 Ιουνίου
στο Εφετείο Αθηνών
Την Παρασκευή 9 Ιουνίου δικάζεται από το μονομελές κακουργιοδικείο ο
σύντροφος Λ.Π., αντιμέτωπος με ένα κατασκευασμένο από την αστυνομία
κατηγορητήριο, το οποίο βασίστηκε στην κατάσχεση αντιφασιστικού αρχειακού
υλικού κατά τη διάρκεια αστυνομικής εισβολής στο σπίτι του. H εισβολή εκείνη
ήταν μέρος μιας ευρύτερης κατασταλτικής επιχείρησης με χαρακτηριστικά
πογκρόμ τον Γενάρη του 2014, με δεκάδες έρευνες σε σπίτια αναρχικών, με σκοπό
τη στοχοποίηση του αντιεξουσιαστικού αγώνα.
Από τα εκατοντάδες έντυπα, περιοδικά, εφημερίδες και άλλες κινηματικές
εκδόσεις που κατασχέθηκαν, καταστρέφοντας ένα κινηματικό αρχείο χρόνων για
πλήθος κοινωνικών-ταξικών αγώνων, όπως κατήγγειλε δημόσια από την πρώτη
στιγμή ο Λ.Π., η Ασφάλεια απομόνωσε ένα ελάχιστο τμήμα του αντιφασιστικού
υλικού και αυθαίρετα το συνέδεσε με μία άγνωστη μέχρι τότε υπόθεση,
προκειμένου να «δικαιολογηθεί» κάπως η αστυνομική κινητοποίηση, η οποία στην
πραγματικότητα δεν είχε αποφέρει τίποτα.
Συγκεκριμένα, η υπόθεση που ανέσυρε η αστυνομία φαίνεται να αφορά τους
ισχυρισμούς ενός άφαντου χρυσαυγίτη ότι είχε χτυπηθεί κάποια στιγμή το 2010,
και με βάση αυτήν μεθοδεύτηκαν βαρύτατες διώξεις σε βάρος του Λ.Π. – με
κατηγορίες για οπλοκατοχή, απόπειρα πρόκλησης σωματικών βλαβών και ληστεία
σε βαθμό κακουργήματος, οι οποίες του αποδίδονται αποκλειστικά και μόνο
εξαιτίας της κατοχής αρχείου με αντιφασιστικό υλικό. Ενός κινηματικού αρχείου
για τη δημοσιοποίηση της δολοφονικής δράσης των παρακρατικών ταγμάτων
εφόδου της Χρυσής Αυγής, την οποία για χρόνια εξέθρεφε ακριβώς η σιωπή των
ΜΜΕ για τα εγκλήματά της, μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η κρατική
ασυλία και η αστυνομική συγκάλυψη έως και συνεργασία στις δεκάδες
δολοφονικές επιθέσεις της ναζιστικής συμμορίας εναντίον μεταναστών,
εργαζομένων, αναρχικών και αριστερών αγωνιστών, καταλήψεων και άλλων
χώρων αγώνα.

Οι κατασκευασμένες διώξεις αποτελούν ένα ακόμα σημείο όπου επιχειρείται από
το κράτος η κατοχύρωση των κατασταλτικών πογκρόμ σε βάρος του αναρχικούαντιεξουσιαστικού κινήματος και είναι μέρος της απόπειρας ποινικοποίησης του.
Ταυτόχρονα όμως, η στοχοποίηση ενός συντρόφου για υλικό που προέρχεται από
αντιφαστιστικό αρχείο και ανήκει την προσπάθεια των αγωνιζόμενων να σπάσει η
συνένοχη καθεστωτική σιωπή για τη δράση της Χρυσής Αυγής είναι μία ακόμα,
από τις πολλές, εκφάνσεις της πολύμορφης κάλυψης που εξακολουθούν να
παρέχουν οι επίσημες κατασταλτικές υπηρεσίες στους παρακρατικούς
τραμπούκους.
Απέναντι στο καθεστώς της εξαθλίωσης και της υποταγής που επιτίθεται
συνολικά στους αντιστεκόμενους και αξιοποιεί τις ναζιστικές συμμορίες ως τα
τάγματα εφόδου του, καλούμε σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον
διωκόμενο σύντροφο την Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 9.00 στο κτίριο του
Εφετείου Αθηνών, (1ος όροφος, αίθουσα Δ70ΣΤ)
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