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Τέσσερις νεολαίους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνέλαβε το βράδυ της Τρίτης 24/9/2013
περιπολικό έξω από τα σχολεία της Νέας Σμύρνης στην οδό Αγνώστων Μαρτύρων. Οι 4
συλληφθέντες
αφέθησαν ελεύθεροι με προφορική
διαταγή εισαγγελέα, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία με την
κατηγορία "διακεκριμένης φθοράς δημόσιας περιουσίας".
Νωρίτερα σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα ΑΥΓΗ αναφέρε αναλυτικά:
"Οι τέσσερις φοιτητές και φοιτήτριες συνελήφθησαν από διερχόμενο περιπολικό έξω από
το σχολικό συγκρότημα επί της οδού Αγνώστων Μαρτύρων. Η αστυνομία σχημάτισε δύο
δικογραφίες, αλλά με την ίδια κατηγορία. Στελέχη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ υπογράμμισαν την
αλληλεγγύη όλων των αριστερών δυνάμεων προς τους συλληφθέντες.
Οι τέσσερις νέοι είναι όλοι φοιτητές και φοιτήτριες γύρω στα είκοσι και είχαν δώσει
ραντεβού για να πάρουν το τραμ και να πάνε στην Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης για να
ετοιμάσουν πανό για τις αυριανές κινητοποιήσεις στα σχολεία της Νέας Σμύρνης.
Περιπολικό τους σταμάτησε και τους μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.
Αρχικά η αστυνομία ενημέρωσε νομικούς και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθαν σε
επικοινωνία με το ΑΤ Νέας Σμύρνης ότι θα γίνει μόνο εξακρίβωση στοιχείων. Αργότερα
όμως εμφανίστηκε αξιωματικός της ΕΛΑΣ από τα "κεντρικά" και το σκηνικό άλλαξε αμέσως.
Αντί για εξακρίβωση στοιχείων δόθηκε εντολή για το σχηματισμό δικογραφίας με την
κατηγορία προς το παρόν της... ρύπανσης δημόσιου χώρου. Η μόνη υποχωρητικότητα που
έδειξε μεχρι στιγμής ο αξιωματικός της ΕΛΑΣ από τα "κεντρικά" είναι να μην οδηγήσει τους
τέσσερις συλληφθέντες στο αυτόφωρο, αλλά να τους αφήσει ελεύθερους με προφορική
εντολή εισαγγελέα.
Οι διαμαρτυρίες των δημοτικών συμβούλων τριών δημοτικών παρατάξεων, "Μια Πόλη
Ανάποδα", που συμμετέχει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, "Στροφή", που συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ και "Λαϊκή
Συσπείρωση" που συμμετέχει το ΚΚΕ, των εκπροσώπων της Λαϊκής Συνέλευσης Πλατείας
Νέας Σμύρνης, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΣΥΡΙΖΑ και του δημάρχου Νέας Σμύρνης για το μη
σχηματισμό δικογραφίας δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Ο αστυνομικός διευθυντής από
τα "κεντρικά" ήταν αμετάκλητος. Προφανώς και αυτός εκτελούσε... οδηγίες.
Η νευρικότητα της ΕΛΑΣ μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δύο σχολικά συγκροτήματα
της Νέας Σμύρνης τελούν υπό κατάληψη και σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζεται
εισαγγελική παρέμβαση το πρωί της Πέμπτης.
Ακόμη δεν έχει περάσει ούτε μια εβδομάδα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και ο
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εκπαιδευτικός κόσμος βρίσκεται σε αναβρασμό και τα "κεντρικά" της αστυνομίας
εμφανίζουν μια πρωτοφανή αυταρχικότητα στέλνοντας σε δικάσιμη τέσσερις νεολαίους για
ένα.. έγκλημα γνώμης! "

2/2

