Ξεκεξώκαηα Δεπηέξαο 18/4/2016 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηαπηόρξνλεο εηζβνιέο ησλ ΕΚΑΜ
θαζώο θαη άιισλ αζηπλνκηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ Α’ θαη Δ’ πηέξπγα ησλ θπιαθώλ
Κνξπδαιινύ. Μπάηζνη καδί κε δηθαζηηθνύο ιεηηνπξγνύο εηζέβαιαλ ζε θειηά ηόζν πνηληθώλ
όζν θαη πνιηηηθώλ θξαηνπκέλσλ ελώ ππήξμαλ πεξηζηαηηθά μπινδαξκνύ δηαθόξσλ
θξαηνπκέλσλ πνπ αληηζηάζεθαλ. Αθνύ ηειείσζε ε έξεπλα ζηα θειηά ησλ θξαηνπκέλσλ ηα
δίπνδα ησλ ΕΚΑΜ απήγαγαλ 3 πνιηηηθνύο θξαηνπκέλνπο θαζώο θαη δεθάδεο πνηληθνύο θαη
ηνπο κεηήγαγαλ ζε άιιεο θπιαθέο δηάζπαξηα ζηελ ειιάδα . Σπγθεθξηκέλα,κεηήρζεζαλ ν
Πάλνο Μηραιάθνγινπ ζηε Νηγξίηα Σεξξώλ, ν Παλαγηώηεο Αζπηώηεο ζην Ναύπιην θαη ν
Αληώλεο Σηακπνύινο ζηε Λάξηζα.
Επίζεο ύζηεξα από ηελ εηζβνιή ζηα θειηά ν Φάκπην Νηνύζθν κεηαθέξζεθε ζηηο γπλαηθείεο
θπιαθέο Κνξπδαιινύ νπνπ θαη θξαηείηαη θιεηζκέλνο 23 σξεο ην 24σξν καδί κε αιινλ έλα
θξαηνύκελν.
Σν ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό είλαη αθόκα έλα ζπκβάλ πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηελ
ζπλερηδόκελε θαηαζηνιή θαη εθδηθεηηθόηεηα ηνπο θξάηνπο απέλαληη ζηνπο πνιηηηθνύο
θαη αμηνπξεπείο πνηληθνύο θξαηνπκέλνπο. Γηα απηό πξέπεη λα επηδείμνπκε καρεηηθά
αληαλαθιαζηηθά νπηωο ώζηε λα κελ αθήζνπκε ηνπο αηρκαιώηνπο ηνπ πνιέκνπ βνξά ζηα
λύρηα ηωλ αξπαθηηθώλ ηνπ θξάηνπο. ην θαζεζηώο απνκόλωζεο θαη ηξνκνθξαηίαο πνπ
πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ε αζηπλνκηθή θαη ε δηθαζηηθή καθία δελ ζα κείλνπκε
ζεαηέο.
Ωο κηα πξώηε αληίδξαζε αλαξηήζακε παλό πνπ έγξαθε «Ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία εληώο
ησλ θπιαθώλ, ζηεθόκαζηε ζην πιεπξό ησλ έγθιεηζησλ αγσληζηώλ» θαη γξάςακε ζπλζήκαηα
ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Μπηηιήλεο όπσο « κπάηζνη, δηθαζηέο δελ έρεηε ιόγν λα θνηκάζηε
ήζπρνη», «ιεπηεξηά ζ’όζνπο είλαη ζηα θειηά», «όζν απμάλεηαη ε θξαηηθή ηξνκνθξαηία, ζα
απμάλνπκε ηελ αληίζηαζε», «ιεπηεξηά ζηα Αλαξρηθά αδέξθηα καο».

Καινύκε όιεο ηηο αλαξρηθέο ζπιινγηθόηεηεο αιια θαη αηνκηθόηεηεο λα
εληείλνπκε ηελ νινκέηωπε επίζεζε ζε θξάηνο, κπάηζνπο θαη αθεληηθά κε αηρκή
ηνπ δόξαηνο καο ηελ αιιειεγγύε καο ζηνπο πνιηηηθνύο θξαηνπκέλνπο.
Εκπξαθηε αιιειεγγύε ε νπνηα λα ππνζηεξίδεηαη κε όπνην κέζν θξίλεηαη
αλαγθαίν δεκόζην ε παξάλνκν .
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