Ενάντια στη δολοφονική επίθεση

Κοινωνικό Στέκι / Στέκι Μεταναστών Χανίων

Μόλις 24 ώρες μετά το φασιστικό δολοφονικό χτύπημα στο σύντροφο Δημήτρη, αρχίζει να
επαναλαμβάνεται ένα πολυπαιγμένο σκηνικό, μια οργανωμένη προσπάθεια υποβάθμισης και
συγκάλυψης του γεγονότος. Μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ως συμπλοκή μεταξύ ατόμων
και ως μεμονωμένο περιστατικό. Πολλά από τα ΜΜΕ αναδεικνύουν περισσότερο τα
σπασμένα τζάμια του Γαλανόλευκου Φάρου από την απόπειρα δολοφονίας ενός ανθρώπου,
ενώ η δικαιοσύνη εξετάζει την υπόθεση σε λιγότερο από 1 ώρα και αποδίδει
πλημμεληματικού βάρους κατηγορίες.

Με βάση όλα τα παραπάνω έχουμε να δηλώσουμε

1. Δεν υπήρξε καμία συμπλοκή, καμία αντέκλιση ούτε καν λεκτική. Υπήρξε μια ομάδα 5-10
ατόμων που τραμπούκισε ένα μετανάστη και στη συνέχεια παρέμεινε στην περιοχή
στοχεύοντας στην επίθεση που ακολούθησε.

2. Δεν ήταν τυχαία η επίθεση. Υπήρξε συνεννόηση μέσω κινητού μεταξύ των φασιστών,
κάποιοι από αυτούς βγήκαν από αυτοκίνητο που κατέφτασε στο χώρο και έγινε κυκλωτική
επίθεση.

3. Οι συλληφθέντες έχουν ξεκάθαρη ιδεολογική σχέση με το ναζιστικό μόρφωμα της
Χρυσής Αυγής. Το περιστατικό αυτό είναι ένα ακόμα από μια μακριά σειρά φασιστικών
επιθέσεων που ποτέ δεν τιμωρήθηκαν ούτε δικαστικά ούτε κοινωνικά και γι' αυτό
συνεχίζονται. Δεν ξεχνάμε τις 2 υποθέσεις φασιστικών επιθέσεων στο χώρο του στεκιού
το 2009 και το 2012, οι οποίες ακόμα δεν έχουν εκδικαστεί, αλλά ούτε και τις δεκάδες
θρασύδειλες επιθέσεις κατά μεταναστών και ντόπιων τα τελευταία χρόνια.

4. Απαιτούμε από την αστυνομία και την εισαγγελία να πράξει το αυτονόητο. Το χτύπημα με
ξύλινο ρόπαλο στο πίσω μέρος του κεφαλιού και η πρόκληση υποσκληρίδιου αιματώματος
αποτελεί απόπειρα δολοφονίας και όχι απλή σωματική βλάβη.

5. Δηλώνουμε πως το σπάσιμο των τζαμιών του γαλανόλευκου φάρου δεν έχει καμία σχέση
με την αντιφασιστική δράση.

Καλούμε

- σε συγκέντρωση στα δικαστήρια Παρασκευή 27/3/15 στις 12:00 πμ, ώρα που ορίστηκε η
δίκη.
- σε μικροφωνική ενημέρωσης την Παρασκευή 27/3/15 στις 18:00 μμ, στην πλατεία
Δημοτικής Αγοράς
- σε συγκέντρωση το Σάββατο 28/3/15 στις 12:00 πμ

Σωματεία, σύλλογοι, φορείς, συλλογικότητες και κάθε πολίτης οφείλει να πάρει ενεργή
θέση. Αν δεν τους σταματήσουμε σήμερα το επόμενο θύμα μπορεί να είναι οποιοσδήποτε
από εμάς. Επιτέλους η κοινωνία των Χανίων πρέπει να θέσει ένα τέλος στα φασιστικά και
ρατσιστικά χτυπήματα στην πόλη.

Η αρχική ανακοίνωση:
Την Τετάρτη το βράδυ, ο φίλος και σύντροφός μας Δημήτρης χτυπήθηκε από 4-5 φασίστες.
Πρώτα με λοστό ύπουλα στο πίσω μέρος του κεφαλιού και στη συνέχεια στο πρόσωπο και
το κεφάλι όσο ήταν κάτω. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και
κάταγμα προσωπικού κρανίου στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομκείου χανίων.
Ευτυχώς η κατάστασή του δεν είναι ανησυχητική. Της δολοφονικής επίθεσης προηγήθηκε
επίθεση της ομάδας των ατόμων σε επίσης φίλο και σύντροφο μετανάστη. Και οι δυο
συμμετείχαν ως μουσικοί σε συναυλία με τραγούδια από την κοινή παράδοση ελλήνων και
τούρκων που πραγματοποιήθηκε από το μουσικό σύνολο yar aman, δίπλα στο Γιαλί Τζαμσί,
λίγες ώρες πριν...
Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που συνάνθρωποί μας, τρομοκρατούνται, χτυπιούνται,
μαχαιρώνονται, δολοφονούνται από φασίστες και ρατσιστές. Δυστυχώς ο φασισμός, ο
ρατσισμός, η τυφλή βία του δυνατού απέναντι στον αδύνατο έχουν ριζώσει βαθειά στην
ελληνική κοινωνία. Και συνήθως, όπως και σε αυτή την περίπτωση, ο "δυνατός" είναι αυτός
που χτυπάει πισώπλατα.
Η ελληνική κοινωνία με την αδιαφορία και το φόβο της τον άφησε το ρατσισμό να ριζώσει.
Τα σχόλια και οι λεκτικές επιθέσεις απέναντι στους μετανάστες, τους αριστερούς, τους
ομοφυλόφιλους, τους διαφορετικούς που ακούγονται στις γειτονιές μας, στα σχολεία μας,
στους χώρους εργασίας μας δεν απομονώθηκαν, έδωσαν τη θέση τους στους λοστούς, τις
σιδερογροθιές, τα μαχαίρια. Οι πρώτες σποραδικές επιθέσεις συγκαλύφθηκαν από την
αστυνομία, αθωώθηκαν από τα δικαστήρια, δικαιολογήθηκαν από τα ΜΜΕ, έγιναν ανεκτές
από την κοινωνία, και οδήγησαν σε δολοφονικά χτυπήματα στο κέντρο των πόλεων μας.
Ελπίζουμε πως το χτύπημα στο Δημήτρη να είναι το τελευταίο. Απαιτούμε η αστυνομία να
συλλάβει όλους τους ενόχους, η δικαιοσύνη να τους δικάσει ανεπηρέαστη από πολιτκές
πιέσεις, ζητάμε τα ΜΜΕ θα παρουσιάσουν τα γεγονότα όπως πραγματικά έγιναν. Κυρίως
όμως ελπίζουμε πως η χανιώτικη κοινωνία θα απομονώσει κάθε φασίστα, κάθε ρατσιστή,
κάθε επίδοξο δολοφόνο. Πως δε θα ανεχθεί πιά τα σχολεία μας, οι δουλειές μας, οι
γειτονιές μας να μολύνονται από ρατσιστικές και φασιστικές ιδέες και συμπεριφορές, πως
οι φορείς αυτών των ιδεών θα είναι παντού και πάντα δακτυλοδεικτούμενοι.

ΥΓ. Μετά τη δολοφονική επίθεση το βράδυ της τετάρτης, πραγματοποιήθηκε αυθόρμητη
πορεία αντιφασιστών -στριων που έκλεισε καταστρέφοντας τα γραφεία της ναζιστικής
οργάνωσης χρυσής αυγής. Τα γραφεία αυτά, ντροπή της πόλης και οργανωτικό κέντρο
τόσων και τόσων επιθέσεων που έχουν γίνει κατά καιρούς πρέπει να παραμείνουν κλειστά.
Φυσικά, η αντιφασιστική δράση καμμία σχέση δεν έχει με το σπάσιμο της βιτρίνας του
γαλανόλευκου φάρου. Όσο και αν η προώθηση του εθνικής ποδοσφαιρικής περηφάνειας με
πλαστικές σημαιούλες δεν μας ταιριάζει ούτε πολιτικά ούτε αισθητικά, τέτοιες τυφλές
καταστροφές μόνο ζημιά κάνουν στον αντιφασιστικό αγώνα και το κίνημα οφείλει να τις
αποτρέψει.

Καλούμε το λαό της πόλης σε συγκέντρωση ενάντια στις φασιστικές επιθέσεις και τη
ρατσιστική βία, το Σάββατο 28 Μάρτη στις 12.00 στην πλατεία αγοράς.
Καλούμε κάθε σωματείο, σύλλογο, φορέα, συλλογικότητα, πολιτική οργάνωση να
καταδικάσουν τη δολοφονική επίθεση και να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση του
Σαββάτου

Kοινωνικό στέκι / Στέκι μεταναστών

Ανοιχτή επιστολή της οικογένειας του γιατρού Δημήτρη
Μακρέα
Στις 25 Μαρτίου στις 9 η ώρα το βράδυ, στο κέντρο της πόλης των Χανίων, στην οδό
Δασκαλογιάννη,ο Δημήτρης που μόλις λίγα λεπτά πριν είχε φύγει από το Στέκι
Μεταναστών,δέχτηκε απρόκλητη και οργανωμένη δολοφονική επήθεση με ξύλινο ρόπαλο
από πέντε άτομα που πιθανότατα στον πολιτικό χώρο της Χρυσής Αυγής.
Διακομίστηκε αιμόφυρτος στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου δέχτηκε την αμέριστη
φροντίδα των γιατρών και του προσωπικού.
Πλέον η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Ο Δημήτρης μας στάθηκε
τυχερός!
Εμείς, η οικογένειά του, σήμερα βαθιά ανακουφισμένει,γνωρίζοντας ότι σε ανάλογες
περιπτώσεις άλλοι άνθρωποι δεν υπήρξαν το ίδιο τυχεροί και ότι ο ρατσισμός και ο
φασισμός είναι υποθέσεις που δεν μπορούμε να αφήσουμε στην τύχη, αισθανόμαστε την
ανάγκη να μιλήσουμε δημόσια.
Ο Δημήτρης μας στοχοποιήθηκε και χτυπήθηκε απο τους φασίστες γι' αυτό που είναι και
αντιπροσωπεύει στην κοινωνία των Χανίων. Στοχοποιήθηκε και χτυπήθηκε γιατί ως γιατρός
ταγμένος να υπηρετεί την ανθρώπινη ζωή, ταγμένος στη δημόσια φροντίδα της υγείας, δεν
θα μπορούσε να μην έχει αντιρατσιστική και αντιφασιστική δράση. Δε θα μπορούσε να μην
είναι παρόν σε όλες αυτές τις πράξεις που υπερασπίζονται το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου
ανεξάρτητα της καταγωγής του να ζει ελεύθερος και αξιοπρεπής.

Ο Δημήτρης έμπρακτα έχει δηλώσει το σεβασμό του στον άνθρωπο είτε αυτός είναι
Έλληνας είτε μετανάστης. Αυτό είναι το προσωπικό και πολιτικό ήθος τον επιχειρήθηκε να
εξοντωθεί με τη δολοφονική επίθεση στο πρόσωπό του.
Η σχεδιασμένη φασιστική επίθεση στο Δημήτρη ειναι επίθεση προς ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ που
σκεφτόμαστε και νιώθουμε ανάλογα.
ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ:
Την οικογένειά του, τους φίλους του,τους μουσικούς και πολιτικούς του συντρόφους των
YAR AMAN, από το Κοινωνικό Στέκι-Στέκι Μεταναστών και την κατάληψη Rosa Nera και
όλους εκείνους τους ανθρώπους στην πόλη των Χανίων που σέβονται και αγωνίζονται για
την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια.
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