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Η νεολαία στη δίνη της καταστολής
Συλλήψεις στο σωρό, κατηγορίες που βασίζονται σε ενδείξεις,
προφυλακίσεις και καταδίκες
Ολοένα και περισσότερο βλέπουμε σε νομοθετικό επίπεδο και στην καθημερινή πρακτική της
κυβέρνησης, του κράτους και των δικαστικών αρχών την επιχείρηση ποινικοποίησης της
αντίστασης στην ολομέτωπη επίθεση που δέχεται η πλειοψηφία της κοινωνίας σήμερα.
Η ίδια η εμπειρία του μαζικού κινήματος αλλά και ορισμένα ιδιαίτερα –αλλά καθόλου μεμονωμένα–
περιστατικά δείχνουν ότι έχει συντελεστεί πλήρως η αντιστροφή του περιβόητου τεκμηρίου της
αθωότητας και όλοι είμαστε πλέον ύποπτοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου...
Ενδεικτική για τα παραπάνω είναι η υπόθεση του 19χρονου Θ.Κ., ο οποίος συνελήφθη “στο σωρό”
μαζί με άλλα 7 άτομα στα Εξάρχεια τα ξημερώματα της 15ης Ιουνίου 2018, μετά από
ανθρωποκυνηγητό των ΜΑΤ για τον εντοπισμό ατόμων που νωρίτερα είχαν προχωρήσει σε επίθεση
κατά διμοιρίας στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Τα ΜΑΤ όπως φαίνεται αποφάσισαν πως ο κόσμος που
κυκλοφορεί ή διασκεδάζει στα Εξάρχεια είναι αυτομάτως ένοχος για οποιαδήποτε επίθεση γίνεται
εκεί τριγύρω. Προχώρησαν έτσι σε συλλήψεις, μεταξύ άλλων και του Θ.Κ., χωρίς να υπάρξουν
ευρήματα στο κατάστημα που συνελήφθη, χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια εργαστηριακή εξέταση,
χωρίς καν εξατομικευμένη αναγνώριση των συλληφθέντων από τους άνδρες των ΜΑΤ κι ενώ οι
αστυνομικοί εξάλλου παραδέχονται ότι κατά την καταδίωξη κάποια από τα άτομα που τους
επιτέθηκαν διέφυγαν στα στενά. Ο Θ.Κ. βρίσκεται στη φυλακή από τότε με κατηγορίες που
βασίζονται σε τελείως αυθαίρετες ενδείξεις.
Μαζί με τον Θ.Κ., συνελήφθησαν δυο ακόμα 19χρονοι που εγκλωβίστηκαν λόγω επεισοδίων στο ίδιο
μαγαζί, ενώ μεταξύ των οκτώ συνολικά συλληφθέντων βρίσκεται προφυλακισμένος και ένας
υπάλληλος του εν λόγω μαγαζιού. Ο Θ.Κ. και οι δυο 19χρονοι είναι προφυλακισμένοι επ’ αόριστον
στον Αυλώνα ενώ ακόμα δεν έχει οριστεί τακτική δικάσιμος. Πέρα από το ότι συχνάζουν στα
Εξάρχεια, κοινό σημείο –καθόλου τυχαία– μεταξύ των συλληφθέντων είναι ότι πρόκειται για φτωχά
παιδιά και παιδιά μεταναστών, πράγμα που τα καθιστά ακόμα πιο ευάλωτα στην αστυνομική και
κρατική αυθαιρεσία.
Παρόμοιο περιστατικό σύλληψης στο σωρό και παραπομπής σε δίκη είχε συμβεί στις 10/10/2013,
ημέρα αντιφασιστικής συναυλίας στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών την οποία
διοργάνωναν οι φοιτητικοί σύλλογοι Αθήνας, στα πλαίσια του αντιφασιστικού κινήματος που
ξέσπασε μετά τη στυγερή δολοφονία του Π. Φύσσα. Μετά από αναίτια επίθεση της αστυνομίας στην
περιοχή των Εξαρχείων σε περαστικούς και παρευρισκόμενους συνελήφθησαν δύο μέλη του
φοιτητικού κινήματος και του Φοιτητικού Συλλόγου Γεωπονικής Αθήνας, οι Χ. Μ. και Γ. Σ. Οι φοιτητές
καταδικάστηκαν μάλιστα πρωτόδικα και έχει οριστεί εφετείο τις επόμενες μέρες, στις 23-01-2019.

Η πολιτική στοχοποίηση της νεολαίας που ζει και δραστηριοποιείται σε χώρους που στερούνται
"πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων" είναι βασική κατεύθυνση του κράτους αυτή τη στιγμή,
στα Εξάρχεια και αλλού.
Στο Αγρίνιο, μετά τις συμπλοκές που πραγματοποιήθηκαν στην επέτειο μνήμης του Παύλου Φύσσα
και την τραγική κατάληξη με τον τραυματισμό της 19χρονης κοπέλας από ναυτική φωτοβολίδα, το
τοπικό κράτος σε σύμπλευση με την αστυνομία στοχοποιεί γνωστό μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της νΚΑ
που ουδεμία σχέση έχει με το γεγονός. Ο Ζ. Ξ., γνωστός στην τοπική κοινωνία για τη δράση του στο
πλευρό των μεταναστών, συνελήφθη και κατηγορείται χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη
ανάμειξής του. Ο σύντροφος του οποίου η δικάσιμος δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη βρίσκεται
αντιμέτωπος με ένα σωρό κατασκευασμένες κατηγορίες, που για άλλη μία φορά βασίζονται σε
αόριστες ενδείξεις.
Είναι γεγονός ότι το ζήτημα "του νόμου και της τάξης" βρίσκεται σε μία από τις πρώτες θέσεις της
προεκλογικής ατζέντας των κομμάτων. Τα αστικά ΜΜΕ και οι υπερασπιστές της νεοφιλελεύθερης
πολιτικής βγάζουν υστερικές κορώνες για το "άβατο" των Εξαρχείων, για τη βία στα Πανεπιστήμια
και την “άγρια” νεολαία τάζοντας περισσότερη καταστολή, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την ασκεί
παραδειγματικά σε καθημερινή βάση. Με την εδραίωση των τρομονόμων και των ποινικών διώξεων
σε κοινωνικούς αγωνιστές και τις επιχειρήσεις-σκούπα για μια μπύρα στα Εξάρχεια μέχρι την άγρια
καταστολή των αγωνιζόμενων κομματιών της νεολαίας και της κοινωνίας όταν τολμάνε να
αμφισβητήσουν το ζοφερό μονόδρομο της πολιτικής της φτώχειας και της μαζικής ανεργίας. Η
καταστολή που ασκείται αυτές τις μέρες στο εκπαιδευτικό κίνημα που παλεύει για σταθερή και
μόνιμη εργασία έδειξε πως η πολιτική της κυβέρνησης δεν εφαρμόζεται χωρίς ΜΑΤ και δακρυγόνα.
Στο σύγχρονο κοινοβουλευτικό ολοκληρωτισμό δεν εκπλησσόμαστε καθόλου που κυβέρνηση,
δικαστικοί κύκλοι και αστυνομία εμβαθύνουν την καταστολή στη νέα γενιά και εργάζονται με ζήλο
για να τεθεί σε ομηρία όποιος αμφισβητεί το δόγμα ησυχία-τάξη-ασφάλεια. Από το Παρίσι μέχρι την
Αθήνα δεκάδες περιπτώσεις σαν και αυτές που προαναφέραμε δείχνουν πόσο γυμνός είναι ο βασιλιάς,
πόσο η βία πάει χέρι-χέρι με την αστική δημοκρατία. Όμως –για να θυμηθούμε μια μεγάλη
επαναστάτρια– "η τάξη τους" είναι χτισμένη πάνω στην άμμο, και ευτυχώς έχουμε καθημερινά
παραδείγματα μικρών και μεγάλων αγώνων, συγκρούσεων και αντιστάσεων που το φανερώνουν.

ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Αθήνα, 24/1/2019
Tweet

