
Δε χωράει καμία αμφιβολία πως το ελληνικό κράτος δεν επιφυλάσσει

και τη μεγαλύτερη ευγένεια στους διακηρυγμένους του εχθρούς. Κάθε

άλλο.  Οι  διώξεις,  οι  φυλακές,  οι  ξυλοδαρμοί,  οι  απειλές  και  οι

παρακολουθήσεις  είναι  κοινός  τόπος  για  τους  αναρχικούς  και  τις

αγωνιζόμενες γενικότερα. Ανεξαρτήτως της πολιτικής του διαχείρισης, ο

κρατικός  μηχανισμός  κατασκευάζει  περιπτώσεις  εξαίρεσης,  στήνει

κατηγορητήρια, εγκλωβίζει και τσακίζει ζωές. Στη δεδομένη συγκυρία

εφαρμογής  του  λεγόμενου  δόγματος  “τάξη  και  ασφάλεια”  οι

καθημερινές  πιέσεις  των  κατασταλτικών  μηχανισμών  -φανερών  ή

μυστικών-  αυξάνονται.  Από  παρακολουθήσεις  με  συστήματα

γεωεντοπισμού  και  κρυφές  κάμερες  σε  πολιτικούς  χώρους  και

προσωπικά  οχήματα  αγωνιστών,  έως  προσαγωγές  σε  απλές

αφισοκολλήσεις.

Ο  αναρχικός  σύντροφος  Ίρντι  Κ.  απειλείται  με  απέλαση  από  τη
χώρα μετά από μια οδύσσεια απορρίψεων της άδειας παραμονής του
στην επικράτεια του ελληνικού κράτους. Παραθέτουμε τα λόγια του

ίδιου του συντρόφου:

«Μια  πρώτη  ενημέρωση  σχετικά  με  την  εκδικητική  προσπάθεια

απομάκρυνσής μου από την χώρα.

Στις 3 Ιουλίου 2019, αφού συνέλεξα τα απαραίτητα έγγραφα και πλήρωσα

το  σχετικό  παράβολο  των  300 ευρώ,  πήγα  στην  Περιφέρεια  Κεντρικής

Μακεδονίας  για  να  ανανεώσω  την  άδεια  παραμονής  μου,  η  οποία  θα

έληγε  μια  εβδομάδα  μετά.  Η  αρμόδια  υπάλληλος,  αφού  κοίταξε  τα

στοιχεία μου, έκανε μια μεγάλης διάρκειας βόλτα από γραφείο σε γραφείο

με έναν τεράστιο φάκελο στα χέρια της και έπειτα με ενημέρωσε πως δεν

μπορεί  να  δεχθεί  το  αίτημα  μου  για  ανανέωση,  αφού  θα  βγει  ούτως  ή

άλλως αρνητικό καθώς υπάρχει δικαστική απόφαση εις βάρος μου που με

καθιστά δημόσιο κίνδυνο. Μου ανακοίνωσε, επίσης, πως αυτό που πρέπει

να  κάνω  είναι  να  αποχωρήσω  οικειοθελώς  από  την  χώρα  μέχρι  να

εκδικαστεί  σε  δεύτερο  βαθμό  η  υπόθεσή  μου.  Την  επόμενη  φορά  που

επισκέφθηκα μαζί με δικηγόρο την ίδια υπηρεσία θα μάθαινα, μάλιστα,

πως ο φάκελος μου είχε σταλεί στην Περιφέρεια λίγες μόνο μέρες μετά

την σύλληψη μου στις 6/12/2014 και περιλάμβανε και μια ακόμη υπόθεση

στην οποία είχα απαλλαγεί με βούλευμα.

Λίγα λόγια σχετικά με τη σύλληψη μου στις 6/12/2014 και το δικαστήριο

που ακολούθησε.

Στις 6 Δεκέμβρη 2014 πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη πορεία μνήμης

για  τη  δολοφονία του  αναρχικού Αλέξανδρου  Γρηγορόπουλου αλλά και

στήριξης του αγώνα του έγκλειστού απεργού πείνας Νίκου Ρωμανού. Ως

αναρχικός  συμμετείχα  συνειδητά  και  πλαισίωσα  πολιτικά  την  πορεία

αυτή. Αφότου η πορεία δέχθηκε επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις,
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αυτές  κατόπιν  προχώρησαν  σε  συλλήψεις  στο  σωρό  χρεώνοντας  στους/ις  συλληφθέντες/είσες  για

ακόμη μια φορά το γνωστό πακέτο σύλληψης – διατάραξη, αντίσταση, οπλοκατοχή, οπλοχρησία, και

σωματικές βλάβες σε ένστολους εν ώρα υπηρεσίας. Μέσα στις συλλήψεις αυτές ήμουν και εγώ. Από

την πρώτη στιγμή αρνήθηκα όλες τις κατηγορίες που μου αποδόθηκαν – κατηγορίες για τις οποίες

ευχαρίστως  θα  αναλάμβανα  την  ευθύνη  αν  πράγματι  κάτι  τέτοιο  ίσχυε,  ευθύνη  όπως  αυτή  που

ανέλαβα για τη συμμετοχή μου στην πορεία στηρίζοντας την πολιτικά και δηλώνοντας την πολιτική

μου ταυτότητα στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο αυτό, λοιπόν, χρεώθηκα με 27 μήνες φυλάκιση με

τριετή αναστολή με μοναδικό στοιχείο την μαρτυρία αστυνομικού – απόφαση στην οποία ασκήθηκε

έφεση. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, πως όπως διαπιστώσαμε η απόφαση του δικαστηρίου

αυτού δεν έχει καν καθαρογραφεί και το εφετείο δεν έχει ακόμη καν οριστεί, γεγονός που δυσχεραίνει

ακόμη περισσότερο τη θέση μου στο σήμερα.»

Την  Πέμπτη  12  Μαρτίου,  εκδικάζεται  εκ  νέου  η  υπόθεση  του  συντρόφου  στα  Διοικητικά
Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Για ακόμη μια φορά καλείται να αντικρίσει μια ενδεχόμενη απόρριψη

του  αιτήματός  του  για  ανανέωση  της  άδειας  παραμονής  του,  γεγονός  που  συνεπάγεται  άμεση

απομάκρυνσή του απ’ την ελληνική επικράτεια.

Από  μεριάς  μας,  δείχνουμε  την  αμέριστη  αλληλεγγύη  μας  προς  τον  σύντροφο  Ίρντι  Κ.  Καμιά

αγωνίστρια  και  κανείς  αγωνιστής  δεν  τρομάζει  και  δεν  υποχωρεί  από  τέτοιες  κινήσεις

εντυπωσιασμού  και  εκβιασμού  από  πλευράς  του  κράτους.  Αυτό  που  πρέπει  να  κατανοήσουν  οι

ενορχηστρωτές  της  σύγχρονης  ζοφερής  πραγματικότητας  είναι  πως  απέναντί  τους  έχουν  έναν

κόσμο  διαφορετικό.  Έναν  κόσμο  σφυρηλατημένο  με  τις  αξίες  της  αλληλεγγύης,  της

ενσυναίσθησης,  της  αποστροφής  μπρος  σε  κάθε  είδους  καταπίεση  κι  επιβολή.  Οι  φρονηματικές

διώξεις, οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές, οι τακτικές αντιεξέγερσης, η πειθάρχηση των σωμάτων

και  των  επιθυμιών  μας,  η  παραγόμενη  θλίψη  και  μιζέρια  εντός  των  γκρίζων,  πανοπτικώς

επιτηρούμενων  και  κανονικοποιημένων  μητροπολιτικών  νεκροταφείων,  μας  βρίσκουν  όλες  και

όλους  απέναντι  ·  απείθαρχες  και  ανυπάκουους,  με  όπλο  μας  την  αλληλεγγύη,  ενάντια  σε  κάθε

κανονικότητα, ενάντια σε κάθε εξουσία.
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