Οι αγώνες μας, ο φόβος τους
Παρακολουθήσαμε τις τελευταίες μέρες ένα όργιο καταστολής το οποίο
εμφανίστηκε στην πόλη της Πτολεμαΐδας με αφορμή τις “προσαγωγές” - παράνομες
κρατήσεις ατόμων που διεξήχθησαν την Δευτέρα 05/01. Έπειτα από κάλεσμα της
ομάδας “Πολίτες Στο Δρόμο” για συγκέντρωση – πορεία και ενώ ακόμα τα άτομα
συγκεντρώνονταν, έγινε πέσιμο από ομάδες αστυνομικών και έγιναν μαζικές
συλλήψεις. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν όλοι οι συγκεντρωμένοι, εκτός από
ελάχιστους που κατάφεραν να διαφύγουν. Παρά την αιτιολογία για εξακρίβωση
στοιχείων, τους αφαίρεσαν όλα τα ρούχα ξεγυμνώνοντας την αξιοπρέπεια τους.
Αυτό δεν ήταν αρκετό. Η αυθαιρεσία και η πλήρης παραβίαση δικαιωμάτων
συνεχίστηκε. Έξω από το αστυνομικό τμήμα δεν επιτράπηκε σε δικηγόρους να
εισέλθουν, ενώ απαγορεύτηκε και σε τηλεοπτικό κανάλι να πάρει πλάνα. Μετά από
την φράση μπάτσου “Πηγαίνετε σπίτια σας” ξεκίνησε άλλη μια προσπάθεια από τους
φιλήσυχους αστυνομικούς να προστατεύσουν την κοινωνία μας. Άρχισε η σύλληψη
των γονιών που βρίσκονταν απ' έξω ζητώντας να μάθουν την αιτία της παράνομης
κράτησης και να στηρίξουν τα παιδιά τους, συνελήφθησαν αλληλέγγυοι, ενώ
αποκλείστηκε και ο δρόμος γύρω από το Α.Τ.. Επίσης να σημειωθεί ότι τη
προηγούμενη μέρα στην εκδήλωση με θέμα “Κρατική Βία κι Εμείς” υπήρχε
παρατεταγμένη διμοιρία κοντά και ασφαλίτες περνούσαν συνεχώς μπροστά από τον
δρόμο βιντεοσκοπώντας με κινητά.
Το κλίμα τρομοκρατίας – αστυνομοκρατίας που δημιουργήθηκε μετά από αυτά
τα γεγονότα δεν σταμάτησε εδώ. Την Τρίτη 06/01 η αντιεισαγγελέας εξαντλώντας
την αυστηρότητα του νόμου (οι γονείς, μόνιμοι κάτοικοι της πόλης, θεωρήθηκαν
ύποπτοι φυγής (!) και ότι διέπραξαν σοβαρό αδίκημα (!)) αποφάσισε την συνέχιση της
κράτησης των 3 εκ των συλληφθέντων και όρισε τη δίκη για την επόμενη μέρα.
Μετά την παρουσία στην αντιεισαγγελέα και ενώ οι συλληφθέντες βρίσκονταν στο
Α.Τ.
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τους,
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΣ στους συγγενείς πρώτου βαθμού να τους δουν, ακόμη και μετά από
αίτημα των δικηγόρων.
Η “σοβαρότητα” των αδικημάτων επιβεβαιώθηκε έπειτα από την απόφαση του
δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η μητέρα καταδικάστηκε σε 6 μήνες φυλάκιση
επειδή απευθύνθηκε στους μπάτσους με τις υβριστικές φράσεις “τομάρια” και
“ντροπή σας”, αφού ήδη εκτός από τον γιο της είχαν προσαγάγει και τον άντρα της.
Στον πατέρα επιβλήθηκε ποινή 5 μηνών για αντίσταση κατά της αρχής,
λαμβάνοντας υπόψιν τις καταθέσεις των αστυνομικών, ενώ ο ίδιος ζητούσε
επανειλημμένως να συλληφθεί ώστε να είναι κοντά στα 2 παιδιά του!
Η κρατική βία, αυθαιρεσία και συνεχής παραβίαση συνταγματικών
δικαιωμάτων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Η παρεμπόδιση μιας συγκέντρωσης
παραβιάζει προκλητικά το συνταγματικό δικαίωμα του συνέρχεσθαι (Άρθρο 11, παρ.
1) και θυμίζει άλλες εποχές. Αποδεικνύεται ότι η στάση απέναντι σε κοινωνικές και
πολιτικές ομάδες είναι αυτή της καταστολής και ποινικοποίησης των αγώνων. Ενώ
βρισκόμασταν στο δρόμο για να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας στους
συλληφθέντες και τις παράνομες κρατήσεις τους βρεθήκαμε οι ίδιοι συλληφθέντες.
Διαδηλώναμε ενάντια στην καταστολή καθετί διαφορετικού απέναντι στην
κανονικότητα της σημερινής αστικής δημοκρατίας και δεχθήκαμε οι ίδιοι την
καταστολή.

Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Είναι προφανές ότι η παρουσία μας ενόχλησε.
Ενόχλησαν τα αιτήματα μας. Ενόχλησε η φωνή μας. Ενόχλησε ότι βγήκε μια
ομάδα με πολιτικά αιτήματα μπροστά, ανοιχτά με τα πρόσωπα της χωρίς
φόβο. Φοβήθηκαν. Εμείς όχι. Μιλήσαμε για εργασία, για ένσημα, για συντάξεις,
ασφάλιση, παιδεία, υγεία, περιβάλλον. Μιλήσαμε για τα τοπικά και μη πολιτικά
συμφέροντα που εγκλωβίζουν την κοινωνία στην χρήση βύσματος για μια θέση στο
δημόσιο και λοιπές εξυπηρετήσεις, καθιστώντας την υποχείριο σε εκλογικές
προσταγές. Μιλήσαμε για την εκμετάλλευση των εργαζόμενων στην ΔΕΗ που
εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες και τρώνε τον καρκίνο. Θα πούμε κι άλλα και
είναι πολλά!
Η απάντηση που πήραμε δεν βασίζεται σε πολιτική αντιπαράθεση. Τι πολιτική
αντιπαράθεση να γίνει άλλωστε όταν το συγκεκριμένο καθεστώς είναι αυτό που
καθημερινά βιάζει τις ζωές μας. Ποιο πολιτικό επιχείρημα θα μπορούσε να μας
πείσει για το μοίρασμα λιμνών και λοιπών εκτάσεων σε μοναστήρια, το
μοίρασμα 28 δισεκατομμυρίων σε τράπεζες για την επίλυση μιας κρίσης
που οι ίδιοι δημιούργησαν τη στιγμή που η παιδεία και η υγεία μας εδώ και
χρόνια καταρρέουν. Τι θα μπορούσε να δικαιολογήσει τον βασανισμό
μεταναστών, την ανοχή επιθέσεων σε συνδικαλιστές με οξύ. Απέναντι σε όλα
αυτά μία μπορεί να είναι η απάντηση. ΟΛΟΙ στους δρόμους.
ΟΛΟΙ μας πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα ατομικά και έπειτα συλλογικά να
αποδομούμε αυτή την βιτρίνα δημοκρατίας που έχει το δικαίωμα να καταχράζεται
τη δημόσια περιουσία, να παραβιάζει καθημερινά συνταγματικά δικαιώματα, να
χτυπάει, να φυλακίζει, να απαγγέλλει αυθαίρετες κατηγορίες και να στήνει
προβοκάτσιες. Αν συλληφθέντες και ανήλικα παιδιά που συμμετέχουν σε πορείες
διώκονται με τον αντιτρομοκρατικό, τότε ποια θα πρέπει να είναι η δικιά τους
τιμωρία? Ποιοι είναι οι πραγματικοί τρομοκράτες? Οι πράξεις τους αποτελούν
εγκλήματα κατά της κοινωνίας. Θα τα αποδεχτούμε όλα αυτά? Θα αφήσουμε και
πάλι άλλους να ορίζουν τις ζωές μας? Θα επιτρέψουμε την φίμωση κοινωνικών και
πολιτικών ομάδων? Αν το κάνουμε σήμερα για αυτούς, αύριο θα είμαστε εμείς.
Οφείλουμε σήμερα και αύριο να συνεχίσουμε την διεκδίκηση μιας καλύτερης
κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που θα σου επιτρέπει να ζήσεις με αξιοπρέπεια. Δεν
έχουμε έτοιμες λύσεις και ούτε είναι το πρόταγμα μας κάτι τέτοιο. Καλούμε τον
καθένα να διεκδικήσει στην πράξη... στο δρόμο τα δικαιώματα του.
 Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων –
Καμία δίωξη στους προφυλακισμένους - Απόσυρση των κατηγοριών.
 Αλληλεγγύη στην Κωνσταντίνα Κούνεβα.
 Καταδικάζουμε την κρατική καταστολή που εκφράζεται με προβοκάτσιες,
αστυνομική βία, σύμπραξη του θεσμού της δικαιοσύνης, σπίλωση των αγώνων
και απομόνωση με την προπαγάνδα των ΜΜΕ.
 Κατάργηση εδώ και τώρα του αντιτρομοκρατικού νόμου.

Δεν είναι οι αστυνομικοί... είναι ολόκληρο το σύστημα.
Δεν είναι θέμα μεμονωμένου περιστατικού... είναι θέμα πολιτικής.
Το δημοκρατικό προσωπείο κατέρρευσε!

http://polites-sto-dromo.blogspot.com
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