LEROY, OVIT, ΚΡΑΤΙΚΟΊ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ
ΚΆΤΩ ΤΑ ΧΈΡΙΑ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΌΦΟΥΣ ΜΑΣ
Την Παρασκευή 12/7/19, στο πολυκατάστημα της Leroy
Merlin στην Πειραιώς ένα περιστατικό απόπειρας
απαλλοτρίωσης μερικών εμπορευμάτων καθημερινής
χρήσης στέκεται η αφορμή προκειμένου η διοίκηση της
Leroy Merlin με την ιδιαίτερη συμβολή της εταιρείας
security OVIT ΑΕ να διαμορφώσουν ένα κακοστημένο
σκηνικό για την προφυλάκιση του αναρχικού αγωνιστή Χ.
Κορτέση και τη στοχοποίηση του συντρόφου εργαζόμενού
Γ.Α. ως δήθεν συνεργού, προκειμένου να δρομολογήσουν
την «αιτιολογημένη» απόλυση ή εξώθηση σε παραίτηση,
εξαιτίας της ενεργής συνδικαλιστικής δράσης του,
στο χώρο του εμπορίου και στους κοινωνικοταξικούς
αγώνες. Εξάλλου η εταιρία της Leroy Merlin έχει
βεβαρημένο ιστορικό επίθεσης στα εργατικά κεκτημένα,
με προσπάθεια επιβολής 9ωρου, εντατικές συνθήκες
εργασίας και συνειδητή αποσιώπηση εργατικών
ατυχημάτων στους χώρους εργασίας της (πρόσφατος
ακρωτηριασμός δακτύλων χεριού εργαζομένου).
Αποτέλεσμα ήταν, ένα καθημερινό συμβάν ακόμη και με
αστικοδικαιικούς όρους απόπειρας κλοπής προϊόντων
αξίας 180 ευρώ να μετατραπεί σε μια αναβαθμισμένη
δίωξη συνολικά 7 εμπλεκόμενων συντρόφων και τελικά
στη φυλάκιση του αναρχικού συντρόφου Χ. Κορτέση.
Αρχικά, για το περιστατικό υποδεικνύονται ο Χ.
Κορτέσης και ένας ακόμη σύντροφος ως «ύποπτοι» και
οδηγούνται και κρατούνται για 3 ώρες αιχμάλωτοι από
τους σεκιουριτάδες στο δωμάτιο ασφαλείας. Και ενώ η
διαφορά φαίνεται να οδεύει προς επίλυση, καθώς οι ίδιοι
δηλώνουν διατεθειμένοι να καταβάλουν το αντίτιμο των
προϊόντων που βρέθηκαν στην κατοχή τους, ο πρώην
καραβανάς, υπεύθυνος ασφαλείας και ιδιοκτήτης της
OVIT, Κωνσταντίνος Δρίβας, επεμβαίνει στο περιστατικό
φανερώνοντας ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος εξ’
αρχής. Να κατονομαστεί ο συνδικαλιστής Γ.Α. ως άμεσος
συνεργός τους. Να σημειωθεί ότι το «βιογραφικό» του

Δρίβα περιέχει την ειδική στρατιωτική του εκπαίδευση
γύρω από την άντληση, συλλογή, διαχείριση και
αξιοποίηση υπηρεσιακών πληροφοριών με σειρά
στρατιωτικών σεμιναρίων που ακολουθούν τα πρότυπα
του ΝΑΤΟ. Καθώς και ότι διαπλέκεται με το Δημόσιο και
τους ΟΤΑ για την ανάληψη δημοσίων συμβάσεων έργων
(2 νοσοκομεία στον Πειραιά, συνεργασίες με τους Δήμους
Π. Φαλήρου και Μαραθώνα) με κορυφαία την τελευταία
που αφορά τη φύλαξη του λιμανιού ης Μύρινας Λήμνου,
ένα λιμάνι μεγάλης σημασίας για στρατιωτικού τύπου
ασκήσεις.
Στην άρνηση των 2 συντρόφων να νομιμοποιήσουν τη
μεθόδευση των αφεντικών, ο Δρίβας τους απειλεί με
την εμπλοκή της ΕΛ.ΑΣ., εκμεταλλευόμενος το γεγονός
της αναστολής ποινής του Χ. Κορτέση για προηγούμενη
δίωξή του, και επιχειρώντας με τη βία την παρακράτησή
τους στο χώρο. Οι 2 σύντροφοι έχοντας επιστρέψει τα
προϊόντα απαιτούν να αφεθούν. Αργότερα, η παρουσία
αλληλέγγυων συντρόφων που προσέτρεξαν να
καταβάλλουν το χρηματικό αντίτιμο και να καταγγείλουν
την παράνομη παρακράτηση, επέφερε την αποδέσμευσή
τους από την αιχμαλωσία τους.
Κράτος και κεφάλαιο σε αγαστή συνεργασία
ενορχηστρώνουν τη συνολική στοχοποίηση όσων
επιλέγουν να αντιστέκονται στην κανονικότητα που
επιβάλλει ο καπιταλιστικός τρόπος οργάνωσης της
κοινωνίας. Έχει έρθει πλέον η ώρα να αναλάβουν δράση
οι κρατικοί/ κατασταλτικοί μηχανισμοί. Ο σύντροφος/
συνδικαλιστής Γ.Α. καλείται από την ασφάλεια Πειραιά να
καταθέσει αρχικά ως μάρτυρας για το περιστατικό. Από
την πρώτη στιγμή υπερασπίζεται στο έπακρο τις φιλικές
και συντροφικές του σχέσεις με τον σύντροφο Χ.Κ. και
καταδεικνύει το ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος της
Leroy Merlin και της εταιρείας σεκιούριτι OVIT, στην
υπόθεση αυτή.

Την επόμενη μέρα ο σύντροφος Χ.Κ. συλλαμβάνεται,
ενώ ακολουθεί μια τρομοκρατικού τύπου επέμβαση
στο σπίτι του με την αρωγή πολυπληθών αστυνομικών
δυνάμεων. Παράλληλα οι δικαστικοί μηχανισμοί, πλήρως
εναρμονισμένοι με την κατασταλτική ατζέντα της νέας
διακυβέρνησης, διογκώνουν τις κατηγορίες από απλά
πλημμελήματα σε κακουργηματικού τύπου διώξεις,
αυτή της ληστρικής κλοπής για τους 2 συντρόφους
και αυτή της άμεσης συνέργειας για τον σύντροφο/
συνδικαλιστή Γ.Α. Επίσης ποινικοποιούν την αλληλεγγύη
συμπεριλαμβάνοντας στο κατηγορητήριο τους 4
συντρόφους/ισσες που προσέτρεξαν στο κατάστημα.
Το κράτος στη νέα του εκδοχή μετά το εκλογικό αποτέλεσμα
της 7ης Ιούλη και την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη
ΝΔ, δείχνει με κάθε μέσο και τρόπο ότι είναι αποφασισμένο
να υλοποιήσει τους στόχους του με κορυφαίο άξονα στην
ατζέντα του, την πάταξη της ανομίας, τη φίμωση και την
καταστολή όσων αντιστέκονται. Ο μόνος τομέας στον οποίο
θα παράξει άμεσα έργο είναι εκείνος της καταστολής και
της επίθεσης στους αντιπάλους του καθεστώτος και σε
κάθε εστία αντίστασης. Για αυτόν τον λόγο στήνει ένα
υπουργείο που συγκεντρώνει όλους εκείνους τους τομείς
ενάντια στους οποίους θα κινηθεί κατασταλτικά το επόμενο
διάστημα. Δεν είναι καθόλου τυχαία η σύμπτυξη του
υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και η μεταφορά
του τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο υπουργείο
Προ.Πο. Καθώς επίσης και η σύγκλιση και σύσταση του
νέου Υπουργικού Συμβουλίου του οποίου αρμοδιότητα
θα είναι η καθημερινή συνεδρίαση για αυτά τα θέματα
και ο σχεδιασμός των επόμενων κινήσεων. Βασικό
κομμάτι αυτού του σχεδιασμού είναι οι εξαγγελίες για την
εκκαθάριση του άβατου και της ανομίας στα Εξάρχεια,
πολιτική που στοχοποιεί και υπερβαίνει τα γεωγραφικά
όρια της γειτονιάς, με σκοπό τη συνολική αντιμετώπιση
και περιθωριοποίηση του αναρχικού/αντιεξουσιαστικού
προτάγματος και των πρακτικών του σε όλες του τις
εκφάνσεις.
Έτσι, από την πρώτη κιόλας εβδομάδα, με αρχή την
απρόκλητη επίθεση σε μια πορεία γειτονιάς στο Κουκάκι
(πορεία ενάντια στο airbnb και τη βραχυχρόνια μίσθωση)

το κράτος δείχνει τα δόντια του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
αναβαθμίζεται η κατηγορία από απλό πλημμέλημα που
δε θα έπαιρνε μεγαλύτερη διάσταση, σε κατηγορία
κακουργηματικού χαρακτήρα ( «ληστρική κλοπή»)
βάζοντας παράλληλα στο στόχαστρο και μια πρακτική
ευρέως διαδεδομένη κοινωνικά ειδικά την εποχή της
κρίσης, την πρακτική της απαλλοτρίωσης.
Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για άλλη μια φορά
αποδεικνύουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως το κράτος
έχει συνέχεια και θα χρησιμοποιήσει όλα τα χαρτιά
του (νέος ποινικός κώδικας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
φυλακές τύπου Γ΄, ενίσχυση και σύσταση νέων ταγμάτων
εφόδου της ΕΛ.ΑΣ) για να καταστείλει και να αφομοιώσει
όσους/ες αντιστέκονται. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι
στο σκεπτικό του ανακριτή για την προφυλάκιση του
Χ.Κ. περιλαμβάνεται η εγκληματοποίηση των ταξικών
χαρακτηριστικών του και ουσιαστικά η ποινικοποίηση
της φτώχιας, καθώς επικαλείται την «οικονομική του
αδυναμία», ως στοιχείο που τον καθιστά αυτομάτως
ύποπτο και επιρρεπή τέλεσης νέων αδικημάτων. Στην
ίδια κατεύθυνση επιχειρεί να κατασκευάσει το αφήγημα
σύστασης μιας δήθεν συγκεκριμένης δομής και δικτύου
«διαθέσιμων δραστών» επιχειρώντας να ποινικοποιήσει
τις πολιτικές και συντροφικές σχέσεις και την έκφραση
αλληλεγγύης. Άλλωστε, στην ίδια λογική ποινικοποίησης
της αλληλεγγύης είναι και η δίωξη των πρώην και νυν
κρατουμένων αγωνιστών σχετικά με την διεκδίκηση
μεταγωγής του αναρχικού Ντ. Γιατζόγλου στις φυλακές
Κορυδαλλού.
Συνεχίζοντας το έργο της προηγούμενης διαχειριστικής
λογικής επιχειρεί να ελέγξει με τον πιο αποτελεσματικό
τρόπο τη ροή της πληροφορίας, να αποκόψει τις συνδέσεις
των αντιστάσεων με τις κοινωνικές πρακτικές και εν τέλει
να φιμώσει τους κοινωνικοταξικούς αγώνες.
Εμείς από τη μεριά μας ξεκαθαρίζουμε ότι απέναντι στις
κατασταλτικές μεθοδεύσεις κράτους και αφεντικών, θα
συνεχίσουμε τον αδιάκοπο αγώνα για την καταστροφή κάθε
εξουσίας. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν σύντροφο
και καμία συντρόφισσα μόνη/ο στις μεθοδεύσεις τους. Θα
μας βρουν απέναντι τους.
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