
Μπάηζνη, δηθαζηέο, δεζκνθύιαθεο  

δελ έρεηε θαλέλα ιόγν λα θνηκάζηε ήζπρνη. 

 
Ξεκεξώκαηα Δεπηέξαο 18/4/2016 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηαπηόρξνλεο εηζβνιέο ησλ ΕΚΑΜ, 

ησλ ΟΠΚΕ θαζώο θαη άιισλ αζηπλνκηθώλ ππεξεζηώλ ζηηο Α’ θαη Δ’ πηέξπγεο ησλ θπιαθώλ 

Κνξπδαιινύ. Μπάηζνη καδί κε δηθαζηηθνύο ιεηηνπξγνύο εηζέβαιαλ ζε θειηά ηόζν πνηληθώλ 

όζν θαη πνιηηηθώλ θξαηνπκέλσλ, ελώ μπινθνπήζήθαλ όζνη αληηζηάζεθαλ ζηελ εηζβνιή θαη 

ηελ επηβνιή ηεο ρεηξνπέδαο. Αθνύ ηειείσζε ε έξεπλα ζηα θειηά ησλ θξαηνπκέλσλ, κεηά από 

ιίγε ώξα ΕΚΑΜ μαλά εηζβάινπλ απαγάγνληαο 3 πνιηηηθνύο θξαηνπκέλνπο θαζώο θαη 

δεθάδεο πνηληθνύο θαη ηνπο κεηαθέξνπλ 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 ν Φάκπην Νηνύζθν 

κεηαθέξζεθε ζηηο γπλαηθείεο θπιαθέο Κνξπδαιινύ όπνπ θαη θξαηείηαη θιεηζκέλνο 23 ώξεο 

ην 24σξν καδί κε αιινλ έλα θξαηνύκελν. 

Η δηάρπζε ηεο θξαηηθήο ηξνκνθξαηίαο εληόο ησλ θπιαθώλ, γηα ηελ εδξαίσζε ελόο 

νινθιεξσηηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη θαζππόηαμεο ησλ αληηζηεθόκελσλ έγθιεηζησλ, 

δελ είλαη έλα πξόζθαην θαηλόκελν, είλαη κηα πάγηα ηαθηηθή ηνπ θξάηνπο, πνπ απνζθνπεί 

ζην λα ιπγίζεη όζνπο ζπλερίδνπλ λα ακθηζβεηνύλ ηελ παληνδπλακία ηνπ έζησ θαη κεηά 

ηνλ εγθιεηζκό ηνπο. 

Σε κηα πξνζπάζεηα λα κελ πεξάζεη ζηα ςηιά γξάκκαηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθό, 

πξνρσξήζακε ζε έλα δεκόζην θάιεζκα γηα δξάζεηο ζρεηηθέο κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ζηα 

πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ζπλερίδνπκε ηηο δξάζεηο καο κε ηελ δεκηνπξγία κηαο πξνπαγαλδηζηηθήο 

αθίζαο θαη ελόο πξνπαγαλδηζηηθνύ βίληεν. 

Η αιιειεγγύε καο ζηνπο Αλαξρηθνύο αηρκαιώηνπο, δελ απνηειεί κηα ζεσξεηηθή 

αλαδήηεζε γηα εκάο αιιά κηα έκπξαθηε απνθξπζηάιισζε ηεο επηζπκίαο καο λα 

ζηαζνύκε δίπια ηνπο ζηελ αέλαε κάρε θαηά ηεο εμνπζίαο θαη ηεο ππνηέιηαο πνπ καο 

επηβάιιεηαη. 

Ο θξαηηθόο ζπθεξηόο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη κε ηελ ηξνκνθξάηεζε ησλ 

ζπληξόθσλ καο εληόο ησλ ηνηρώλ, ην κόλν πνπ θαηαθέξλεη είλαη λα απμήζεη ην κίζνο καο 

γηα ην θξαηηθό νηθνδόκεκα, ζηνπ νπνίνπ ηα ηείρε ζα μεζπάζνπκε ηελ νξγή θαη ηελ 

ιύζζα καο έσο όηνπ ην  θαηαζηξέςνπκε ζπζέκεια.                                                            

 


