Αποχή συσσιτίου σε ένδειξη αλληλεγγύης στην αναρχική Στέλλα Αντωνίου από Τζίφκα Σ, Σκουλούδη
Γ, Δημτσιάδη Δ, Τσιλιανίδη Μ
Πάνε 2 χρόνια τώρα που το κράτος με μία σειρά αντεπιθετικών, προς το επαναστατικό στρατόπεδο,
κινήσεων πέτυχε ορισμένα πλήγματα στο αντίπαλο δέος του. Το κύμα αυτής της δυναμικής
στρατηγικής από πλευράς κυριαρχίας, άφησε πίσω του αρκετούς αιχμάλωτους αναρχικούς. Ο
πόλεμος, όμως, δεν έπαψε ποτέ, ούτε πρόκειται να πάψει, όσοι σύντροφοι κι αν εγκλωβιστούν στα
χέρια του εχθρού.
Το κράτος, αυτό το γνωρίζει καλά κι άλλωστε φροντίζουν να το αποδεικνύουν διαρκώς και οι
έγκλειστοι αναρχικοί, οι οποίοι κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη δεν παύουν να αγωνίζονται
εναντίον του. Όσο όμως ο πόλεμος μαίνεται, η κυριαρχία πέρα από την προβολή μιας καθαρά
θεαματικής ύφεσής του, επιχειρεί και την περαιτέρω επιβολή της πάνω σε όσους μάχονται εναντίον
της. Έτσι, συνεχίζει την στρατηγική τής αντεπίθεσης επιστρατεύοντας με την σειρά της( μετά τους
μπάτσους) την δικαστική εξουσία. Η τελευταία, με το εκδικητικό‐σε περιπτώσεις‐ προσωπείο της,
προσανατολίζεται στην τακτική των διαρκώς αυξανόμενων διώξεων εναντίον συντρόφων. Τακτική
που επιβεβαιώνει την πάγια κρατική μέθοδο της προσπάθειας για εξόντωση φυλακισμένων
αναρχικών και γενικότερα ριζοσπαστικών κύκλων. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής έρχεται και η
διαρκής και πεισματική άρνηση των δικαστικών αρχών απέναντι στις αιτήσεις αποφυλάκισης της
αναρχικής Στέλλας Αντωνίου, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.
Στις 4 Γενάρη εκδικάζεται νέα αίτηση για αποφυλάκιση της συντρόφισσας που βρίσκεται ήδη ένα
χρόνο προφυλακισμένη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.
Εμείς, θέλοντας να κάνουμε ξεκάθαρο πως στεκόμαστε στο πλευρό της Στέλλας και διεκδικώντας
την άμεση απελευθέρωση της, προχωράμε σε αποχή συσσιτίου από τις 30/12 μέχρι και τις 4/1.
Την ίδια μέρα επίσης καλούνται να παραστούν ενώπιον του συμβουλίου εφετών τα μέλη της Ε.Ο.
Συνομωσία Πυρήνων της Φωτιάς Δαμιανός Μπολάνο, Γεράσιμος Τσάκαλος, Χρήστος Τσάκαλος,
Μιχάλης Νικολόπουλος, Γιώργος Νικολόπουλος, Γιώργος Πολύδωρος, Όλγα Οικονομίδου, Χάρης
Χατζημιχελάκης ,Παναγιώτης Αργυρού καθώς και οι αναρχικοί Γιώργος Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος
Μητρούσιας, Κώστας Σακκάς, Χρήστος Πολίτης και Δημήτρης Μιχαήλ προκειμένου να
αποφασιστεί, το ποιοί και με ποιές κατηγορίες θα οδηγηθούν σε δίκη σχετικά με τις συλλήψεις της
4ης Δεκεμβρίου 2010 και τις αποστολές εμπρηστικών δεμάτων σε οργανισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και πρεσβείες ξένων κρατών.
Γνωρίζουμε ότι η αλληλεγγύη ως σχέση μεταξύ αγωνιστών δύναται και οφείλει να ενώνει και όχι να
κατακερματίζει, να κρίνει και όχι να αποκηρύσσει, να επιτίθεται και όχι να διαπραγματεύεται, να
επεκτείνει την κοινότητα του αγώνα και όχι να την απομονώνει, να πολεμά την ουσία του κράτους
και όχι να καταγγέλλει τις όποιες «αυθαιρεσίες» του.
Στεκόμαστε δίπλα στο σύνολο των αγωνιστών που διώκονται για αυτές τις υποθέσεις. Στέλνουμε
την αλληλεγγύης στην αναρχική Στέλλα Αντωνίου.
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Οι αναρχικοί αιχμάλωτοι πολέμου:
Σκουλούδης Γιάννης
Τζίφκας Σωκράτης
Δημτσιάδης Δημήτρης
Τσιλιανίδης Μπάμπης

