
Άμεζη απελεςθέπωζη ηων ζςλληθθένηων ζςναδέλθων μαρ! Καμία δίωξη! 

Τα μεκεξώκαηα ηεο 27εο Φιεβάξε ε αζηπλνκία παξνπζία εηζαγγειέα εηζέβαιε ζηα ζπίηηα δύν 

αγσληζηώλ ζην Ηξάθιεην θαη πξνρώξεζε ζε 4 πξνζαγσγέο εθ ησλ νπνίσλ νη 2 κεηαηξάπεθαλ 

ζε ζπιιήςεηο. Οη ζπιιεθζέληεο θαηεγνξνύληαη γηα ηελ παξέκβαζε ζην πνιηηηθό γξαθείν ηνπ θ. 

Λ. Απγελάθε, πθππνπξγνύ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, ηελ Παξαζθεπή 26/2 ζηα πιαίζηα 

ππνζηήξημεο ηνπ απεξγνύ πείλαο Δ. Κνπθνληίλα (ζε απεξγία πείλαο από ηηο 8/1 θαη ζε απεξγία 

δίςαο από ηηο 22/2) πνπ δηακαξηύξεηαη γηα ηε κεηαγσγή ηνπ ζηε θπιαθή Δνκνθνύ, αληί γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ ζηε - ζύκθσλε κε ηνλ πξόζθαην λόκν 4760/2020 - θπιαθή Κνξπδαιινύ. 

Πξόθεηηαη γηα έλα κέινο (Υπνςήθηνο Δηδάθηνξαο (ΥΔ) ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη 

εξγαδόκελνο ζην ΙΤΕ) θαη έλα πξώελ κέινο ηνπο ζσκαηείνπ καο. Ο ΥΔ θαη κέινο ηνπ 

ζσκαηείνπ καο κάιηζηα, ηελ ώξα ηεο παξέκβαζεο ζην γξαθείν ηνπ θ Απγελάθε, δνύιεπε ζην 

ζπίηη ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο ηειεξγαζίαο, όληαο ελεξγό κέινο ηεο εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο ηνπ 

Ηξαθιείνπ. 

Είλαη απνξίαο άμην πώο ε αζηπλνκία ηαπηνπνίεζε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αγσληζηέο θαη ηνπο 

ηόπνπο θαηνηθίαο ηνπο θαη θαηέιεμε ζε απηέο ηηο ζπιιήςεηο κέζα ζηα ίδηα ηνπο ηα ζπίηηα, εθόζνλ 

ην κόλν ζηνηρείν είλαη έλα βίληεν. Η εηζβνιή ζηα ζπίηηα ηνπο δείρλεη ην θαθέισκα θαη ηε 

ζηνρνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζώπσλ γηα ηελ πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζηηθή ηνπο δξάζε. Ο 

πθππνπξγόο ραξαθηήξηζε ηελ παξέκβαζε  “ηξνκνθξαηηθή επίζεζε”, ζέινληαο λα δεκηνπξγήζεη 

εληππώζεηο θαη αιιάδνληαο ην πξαγκαηηθό λόεκα ησλ ιέμεσλ.  

Η αληίδξαζε από κεξηάο ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ είλαη εμόθζαικα δπζαλάινγε κε ηελ 

“επηθηλδπλόηεηα” ηεο παξέκβαζεο. Ιδηαίηεξα αλ ιάβνπκε ππόςε ηελ ειιηπέζηαηε αληίδξαζε ηνπ 

ίδηνπ κεραληζκνύ ζε άιιεο πξόζθαηεο θαη πην ζνβαξέο ππνζέζεηο (πεξηζηαηηθά βίαο, θινπέο, 

θαηαγγειίεο βηαζκώλ θιπ). Σίγνπξα, απηή ε αληίδξαζε δελ είλαη άζρεηε κε ην γεγνλόο όηη 

πξόθεηηαη γηα κηα παξέκβαζε αιιειεγγύεο ζηνλ Δ. Κνπθνληίλα θαη κάιηζηα ζην γξαθείν ηνπ θ. 

Απγελάθε.  

Φπζηθά, απηόο ν πξσηνθαλήο κεξνιεπηηθόο δήινο ηεο αζηπλνκίαο ζηνρεύεη θπξίσο ζηνλ 

εθθνβηζκό θαη ζηελ θαηαζηνιή αλζξώπσλ πνπ έρνπλ ζπλδηθαιηζηηθή/θνηλσληθή δξάζε θαη 

δηεθδηθνύλ ζηνηρεηώδε αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Αθόκα πεξηζζόηεξν είλαη κηα πξνζπάζεηα λα 

θακθζεί ε αληίζηαζε απέλαληη ζε κία από ηηο πην ζπληεξεηηθέο θπβεξλήζεηο όισλ ησλ επνρώλ 

πνπ κέζα ζε πνιύ ιίγν ρξόλν δηέιπζε εξγαηηθά δηθαηώκαηα ρξόλσλ, δηόξηζε αζηπλνκηθνύο αληί 

γηα θαζεγεηέο ζηα παλεπηζηήκηα θαη έρεη σο βαζηθό κέιεκα λα πιήμεη ηελ δεκνθξαηία.    

Σηεθόκαζηε αιιειέγγπνη/εο ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο! Απαηηνύκε ηελ άκεζε απειεπζέξσζή ηνπο 

θαη ηελ απαιιαγή ηνπο από θάζε θαηεγνξία! 

Καινύκε ζσκαηεία, ζπιιόγνπο θαη θνηηεηηθνύο ζπιιόγνπο λα πάξνπλ ζέζε απέλαληη ζηελ 

ηξνκνθξαηία ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο αζηπλνκίαο. 

Καλούμε ζε ζςγκένηπωζη έξω από ηα δικαζηήπια ηη Δεςηέπα ζηιρ 11.30, όπος θα 

δικαζηούν ζηο Αςηόθωπο Τπιμελέρ Πλημμελειοδικείο Ηπακλείος. 

Καλούμε ζε ηπίωπη ζηάζη επγαζίαρ ηη Δεςηέπα από ηιρ 11:00 ωρ ηιρ 14:00 


