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Στις 21-6-2012 μια ομάδα αντιφασιστών/στριών απάντησε σε μια σειρά 

θρασύδειλων επιθέσεων των ταγμάτων εφόδου της Χ.Α (εμπρησμούς σπιτιών 

μεταναστών στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, δημόσιους εξευτελισμούς και 

ξυλοδαρμούς μεταναστών στα φανάρια της περιοχής του Γιόφυρου). Ο 

απολογισμός της επίθεσης βρίσκει το γιο της υποψήφιας βουλευτού της Χ.Α. 

χτυπημένο ελαφρά. Αμέσως κινητοποιείται όλος ο παρακρατικός συρφετός με 

επικεφαλής τον τότε περιφερειάρχη της Χ.Α. στη Κρήτη και αρχηγό των ταγμάτων 

εφόδου Σταύρο Καρεφυλάκη ο οποίος κλαίγεται και αναφέρει ψευδώς ότι στήθηκε 

ενέδρα «θανάτου» και έγινε επίθεση με μαχαίρι στο λαιμό του χρυσαυγίτη Λευτέρη 

Πεχηνάκη. Την επόμενη μέρα στις 22-6-2012 πραγματοποιείται έρευνα σε σπίτι 

συντρόφου, που τη προηγούμενη νύχτα περνούσε από το σημείο της συμπλοκής πηγαίνοντας σπίτι του 

και συλλαμβάνεται. Μοναδικό στοιχείο είναι ο αριθμός της πινακίδας του αυτοκινήτου του που ψευδώς 

κατατίθεται από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο ούτε καν αναφέρεται στη δικογραφία. 

Ήταν ακόμα η εποχή που όλοι κρύβανε την δράση των ταγμάτων εφόδου των ναζιστών καλύπτοντας 

τους όταν πραγματοποιούσαν τις επιθέσεις τους. Κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν άκουγε, κανείς δεν 

έβλεπε… Όποτε οι φασίστες συναντούσαν εμπόδια στην δολοφονική δράση τους όπως τότε στο Γιόφυρο 

ή και σε άλλα ανάλογα περιστατικά (Βόλος και Καβάλα) έστηναν σκευωρίες και ρουφιάνευαν αγωνιστές 

που δεν είχαν καμία σχέση με τα περιστατικά, παρά μόνο επειδή ήταν γνωστοί για την αντιφασιστική 

τους δράση. Σκοπός τους, να τους εμπλέξουν σε δικαστικές περιπέτειες και να αντιστρέψουν το κλίμα στη 

κοινωνία παρουσιάζοντας τα φασιστικά τάγματα εφόδου ως θύματα που δέχονται επιθέσεις, 

στοχοποιώντας κυρίως τον αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο. Η παραπάνω συνεργασία όλων των 

θεσμικών μηχανισμών με τη Χ.Α. και η ανοχή τους απέναντι στις ναζιστικές πρακτικές της, οδήγησε στην 

αποθράσυνση των φασιστών και στην κλιμάκωση της δολοφονικής τους δράσης με αποκορύφωμα την 

δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι στις 18-9-2013. Η πολιτική διαχείριση του 

φασισμού από το κράτος μετά τη δολοφονία του Π.Φ. και η δήθεν «αντιφασιστική» στροφή του 

πολιτικού κατεστημένου δεν πρέπει να μας οδηγήσει στον εφησυχασμό. Γνωρίζουμε ότι οι φασίστες είναι 

το μακρύ χέρι του κράτους και του κεφαλαίου και ότι ο αγώνας μας ενάντια στο φασισμό θα πρέπει να 

είναι διαρκής και επίμονος. 

ΟΥΤΕ ΣΠΙΘΑΜΗ ΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ – ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΟΛΑ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΒΑΣΙΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ ΦΑΣΙΣΤΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΠΕΜΠΤΗ  12  ΦΛΕΒΑΡΗ  2015 – ΩΡΑ: 09:00  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ανοιχτή Συνέλευση Aναρχικών/Aντιεξουσιαστών Ηρακλείου Κρήτης 

 Web : http://saher.espivblogs.net/ 

http://saher.espivblogs.net/2014/04/29/%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b1%cf%83-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%b3%cf%89/
http://saher.espivblogs.net/2014/04/29/%ce%bf-%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b1%cf%83-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%b3%cf%89/

	Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΖΩΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
	Στις 21-6-2012 μια ομάδα αντιφασιστών/στριών απάντησε σε μια σειρά θρασύδειλων επιθέσεων των ταγμάτων εφόδου της Χ.Α (εμπρησμούς σπιτιών μεταναστών στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, δημόσιους εξευτελισμούς και ξυλοδαρμούς μεταναστών στα φανάρια της ...
	Ήταν ακόμα η εποχή που όλοι κρύβανε την δράση των ταγμάτων εφόδου των ναζιστών καλύπτοντας τους όταν πραγματοποιούσαν τις επιθέσεις τους. Κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν άκουγε, κανείς δεν έβλεπε… Όποτε οι φασίστες συναντούσαν εμπόδια στην δολοφονική δρά...
	ΟΥΤΕ ΣΠΙΘΑΜΗ ΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ – ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ. ΟΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ


