Ωο ύιινγνο Τπαιιήιωλ Βηβιίνπ-Υάξηνπ Αηηηθήο θαηαγγέιινπκε θαη θαηαδηθάδνπκε
ηε ζπλερηδόκελε πξνθπιάθηζε ηωλ 4 δηαδειωηώλ ηεο 12εο Φιεβάξε
ζην πιαίζην κίαο πξσηνθαλνύο θαηαζηαιηηθήο εθζηξαηείαο πνπ νινέλα θη εληείλεηαη
ελάληηα ζην εξγαηηθό θαη ιατθό θίλεκα πνπ επηρεηξεί λα ακθηζβεηήζεη έκπξαθηα ην νινθιεξσηηθό θαζεζηώο
«έθηαθηεο αλάγθεο» πνπ καο επηβάιιεηαη θαη λα αλαηξέςεη ηελ νινέλα νμπλόκελε επίζεζε πνπ δερόκαζηε
σο εξγαδόκελνη αιιά θαη γεληθόηεξα σο «νη από θάησ» απηήο ηεο θνηλσλίαο, από ην θεθάιαην θαη ηνπο
δηαθόξνπο κεραληζκνύο ηνπ, ηνπο θπβεξλώληεο, ην ΔΝΤ, ηελ ΕΕ,…
Σελ Κπξηαθή 12 Φιεβάξε, όηαλ ςεθηδόηαλ ην «Μλεκόλην 2» πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο,
ζε ζπλέρεηα ηεο δηήκεξεο γεληθήο απεξγίαο, κηα κεγαιεηώδεο θαη καρεηηθή δηαδήισζε ηελ νπνία νη
θαηαζηαιηηθνί κεραληζκνί θξόληηζαλ λα δπλακηηίζνπλ από πνιύ λσξίο (θαη ζπλερίδνληαο κέρξη πνιύ αξγά)
κε επηζέζεηο ζε δηάθνξα ηκήκαηά ησλ ζπγθεληξσκέλσλ θαη κε ζαθή ζηόρεπζε λα ηελ δηαιύζνπλ
εθθελώλνληαο ην Σύληαγκα θαη ηνπο γύξνπο δξόκνπο. Ωζηόζν, νη δηαδεισηέο δελ ηνπο έθαλαλ ην ραηίξη θαη
πξνάζπηζαλ καρεηηθά θαη απνθαζηζηηθά ην δηθαίσκά ηνπο ζηε δηακαξηπξία.
Από ηηο επηζέζεηο απηέο ηεο αζηπλνκίαο θαη από ηα γεγνλόηα πνπ αθνινύζεζαλ πξνέθπςαλ γύξσ ζηηο 80
ζπιιήςεηο θη 170 πξνζαγσγέο. Από απηνύο, 4 ζπιιεθζέληεο βξίζθνληαη κέρξη θαη ζήκεξα
πξνθπιαθηζκέλνη ζαθέζηαηα όρη βάζεη ζηνηρείωλ, αιιά γηα παξαδεηγκαηηζκό πξνο όινπο καο. Κη
απηό αθνύ όηαλ 3-4 εκέξεο κεηά ηε ζύιιεςή ηνπο, ηελ ώξα πνπ νη ζπγθεθξηκέλνη βξίζθνληαλ ελώπηνλ ηνπ
αλαθξηηή, ηνπο πξνζηέζεθαλ θαη λέεο θαθνπξγεκαηηθέο θαηεγνξίεο, ελώ ε αζηπλνκία δεκνζίεπε ηηο
θσηνγξαθίεο ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο απεπζύλνληαο θάιεζκα πξνο ηνπο πνιίηεο λα δώζνπλ
πιεξνθνξίεο… πξνδηθάδνληαο θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ ελνρή ηνπο.
Είλαη εκθαλέο όηη ν θαζέλαο από εκάο ζα κπνξνύζε λα βξεζεί ζηε ζέζε ηνπο. Καη κόλν ην όηη
επηιέγνπκε ην δξόκν ηνπ αγώλα θαη όρη ηεο παξαίηεζεο θαη ηεο κνηξνιαηξίαο απνηειεί γη’ απηνύο «ηεθκήξην
ελνρήο». Πόζν κάιινλ όηαλ επηκέλνπκε λα κέλνπκε ζην δξόκν, πξναζπηδόκελνη ην δηθαίσκά καο λα
δηαδειώλνπκε γηα ηα δίθηα καο, παξά ηηο επίκνλεο πξνζπάζεηέο ηνπο λα καο ζηείινπλ πίζσ ζηνλ θαλαπέ
καο. Καη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ θαη ην κπινθ ηνπ ζσκαηείνπ καο έρεη βξεζεί αληηκέησπν κε ηηο
δπλάκεηο θαηαζηνιήο. Κη έηζη, πέξα από ηνπο θνηλνύο καο αγώλεο, θαη ην ίδην ην βίσκα πνιιώλ
ζπλαδέιθσλ πνπ έρνπκε βξεζεί ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο καο θέξλεη απηόκαηα δίπια ζηα ζύκαηα θη απηήο
ηεο θαηαζηαιηηθήο εθζηξαηείαο πνπ εμαπνιύζεθε ηε κέξα εθείλε θαη ζπλερίζηεθε κε ηελ πξναλαθεξζείζα
ηξνπή ηηο επόκελεο.
Έηζη θάζε δίσμε ζε δηαδεισηή, θάζε πξνθπιάθηζε, απνηειεί ππόζεζε όινπ ηνπ ζώκαηνο ηεο δηαδήισζεο,
όινπ ηνπ θηλήκαηνο. Καη είλαη ρξένο καο, θαη πξνο ην ζπιινγηθό καο ζπκθέξνλ άιισζηε, λα ζηαζνύκε
αιιειέγγπνη έκπξαθηα, θάλνληαο ό,ηη πεξλά από ηα ρέξηα καο θαη «δπλαηά η’ αδύλαηα» αλ ρξεηαζηεί,
πξνθεηκέλνπ λα παύζεη θάζε δίσμε, λα απειεπζεξσζεί θάζε πξν-θπιαθηζκέλνο αγσληζηήο.
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Καηαγγέιινπκε όρη κόλν ηελ όπνηα αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή απζαηξεζία εηο βάξνο καο θαη ελάληηα ζην
δηθαίσκά καο ζηε δηαδήισζε (θαη απηήλ βέβαηα…), αιιά θαη ζπλνιηθά ην ξόιν ησλ κεραληζκώλ απηώλ θαη
βέβαηα θαη ηνλ ξόιν ησλ εληνινδόρσλ ηνπο, θαζώο όζν πην πνιύ καο θιέβνπλ ηε δωή, ηόζν ζα
εληείλεηαη ε θαηαζηνιή!
Όηαλ ηα εξγαιεία θαζππόηαμεο απηώλ πνπ βηώλνπλ ηελ αδηθία θαη ηελ άγξηα εθκεηάιιεπζε ηνπ
ζπζηήκαηνο, όπσο γηα παξάδεηγκα ε θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα θαη ηα εθβηαζηηθά δηιήκκαηά ηύπνπ
«κλεκόλην ή ρξενθνπία», νη λόκνη πνπ έξρνληαη λα ιεειαηήζνπλ θεθηεκέλα αηώλσλ θαη ηε δσή καο ηε ίδηα
θαη ηα θαζνδεγνύκελα θαζεζησηηθά ΜΜΕ πνπ θαηαζπθνθαληνύλ ηνπο αγώλεο, ηηο δηαδειώζεηο θαη ηηο
απεξγίεο, δελ θαίλνληαη λα είλαη θαη ηόζν απνηειεζκαηηθά ή ηνπιάρηζην δελ αξθνύλ από κόλα ηνπο…
… ην θαζεζηώο δελ κπνξεί παξά λα θαηαθεύγεη ζηελ ωκή βία θαη ηελ ηξνκνθξαηία.
ηελ όμπλζε ηεο θαηαζηνιήο θαη ηεο ζπλνιηθήο επίζεζεο πνπ δερόκαζηε,
θαινύκαζηε λα απαληήζνπκε κε όμπλζε ηωλ αγώλωλ καο.
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