ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ 4 ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 12 ΦΛΕΒΑΡΗ
Κυριακή 12 Φλεβάρη, ημέρα ψήφισης του Μνημονίου 2, συνεχίζεται η καταδίκη ενός ολόκληρου λαού στην
ανέχεια και την εξαθλίωση, πετσοκόβοντας κυριολεκτικά μισθούς και συντάξεις αλλά και με την παντελούς
κατάρρευση της κοινωνικής πρόνοιας και των ασφαλιστικών ταμείων. Την οργή του κόσμου που διαδήλωσε την
αντίθεση του στην καταστρατήγηση της ζωής του και πλημμύρισε τους δρόμους της Αθήνας αλλά και άλλων
πόλεων, η κυβέρνηση εθνικής ενότητας προσπάθησε να την καταπνίξει χρησιμοποιώντας όλους τους μηχανισμούς
της.
Από το πρωί κιόλας, προέβη σε απαγωγές κοινωνικών αγωνιστών, από τα ίδια τους τα σπίτια, οι οποίοι
κρατήθηκαν «προληπτικά» στην ΓΑΔΑ για αρκετές ώρες. Οι προσαγωγές δεν σταμάτησαν εδώ, αλλά συνεχίστηκαν
καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας, φτάνοντας τις 171, εκ των οποίων οι 79 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Το
κατηγορητήριο βαρύ για αυτούς που έπεσαν στα χέρια των σωμάτων ασφαλείας του κράτους με τελική πράξη,
την προφυλάκιση 4 διαδηλωτών, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι και επικίνδυνοι για την δημόσια τάξη και ασφάλεια
,με μόνο κριτήριο την ενεργή συμμετοχή τους στους κοινωνικούς αγώνες, αφού οι ίδιοι αρνούνται όλες τις
κατηγορίες .
Όσον αφορά τους τραυματίες, δεν υπάρχει ακριβής αριθμός, καθώς πολλοί δεν κατάφεραν να φτάσουν στα
νοσοκομεία. Το κράτος είχε προβλέψει να διατάξει το κλείσιμο κεντρικών σταθμών του μετρό, για να περιορίσει
την προσέλευση και την μετακίνηση του πλήθους στις συγκεντρώσεις-κινητοποιήσεις αλλά την παροχή πρώτων
βοηθειών στους διαδηλωτές που λιποθυμούσαν από τα χημικά και τους ξυλοδαρμούς των μπάτσων. Εκτός βέβαια
από το ανελέητο ξύλο, από όλων των ειδών μπάτσους (Δίας-Δέλτα-ΜΑΤ κλπ), υπήρξε και ο χημικός πόλεμος που
εξαπολύθηκε αφειδώς από τις δυνάμεις καταστολής πολλές φορές πυροβολώντας σε ευθεία βολή μέσα στο
πλήθος με αποτέλεσμα να είναι θέμα τύχης το ότι δεν είχαμε θανάσιμο τραυματισμό ,μια και οι σοβαρά
τραυματισμένοι από ρίξεις σε ευθεία βολή δεν είναι λίγοι.
Αντιστρέφοντας το γνωστό ρητό, «όπου δεν πίπτει ράβδος, πίπτει λόγος«, τα ΜΜΕ ήρθαν να αποτελειώσουν το
βρώμικο έργο της εξουσίας. Πιάνοντας και αυτοί δουλειά από νωρίς, όπως οι συνάδελφοι τους οι μπάτσοι, από
νωρίς το απόγευμα , έδειχναν ένα άδειο σύνταγμα, που όμως ξέχασαν να μας πληροφορήσουν ότι είχε αδειάσει
ακριβώς από τους τόνους χημικών που είχαν εξαπολύσει οι δυνάμεις καταστολής. Στη συνέχεια μιλούσαν για
μερικές χιλιάδες διαδηλωτών, «ξεχνώντας» να μας δείξουν τους γύρω δρόμους όπου υπήρχαν 100αδες χιλιάδες
κόσμου. Επικεντρώνοντας στις φθορές και στις καμένες τράπεζες και πολυεθνικές επιχειρήσεις «απέφυγαν»
εντέχνως να μας ενημερώσουν για τα ισοπεδωτικά σχέδια ενάντια σε υγεία και παιδεία και τις μειώσεις μισθών
που συζητούνταν εκείνες τις ώρες μέσα στο κοινοβούλιο. Τέλος, αναπαράγοντας την πρακτική των μπάτσων,
ανάρτησαν λίγες μέρες μετά φωτογραφίες διαδηλωτών που είχαν συλληφθεί με εμφανή σημάδια κακοποίησηςξυλοδαρμού από την παραμονή τους στη ΓΑΔΑ, προτρέποντας τους νομιμόφρονες πολίτες να ρουφιανέψουν.
Το μήνυμα που έστειλαν στην κοινωνία διττό: από τη μία σύλληψη και διαπόμπευση σε όποιον αντιστέκεται κι από
την άλλη υποβάθμιση και απαξίωση των κοινωνικών αγώνων στους αποδέκτες των «δελτίων των 8.00». Δυστυχώς
για αυτούς τους γελοίους πραίτορες της πένας, όλο και περισσότεροι είναι στους δρόμους, όλο και περισσότεροι
βλέπουνε και ζούνε από κοντά την αγριότητα της καταστολής και οι ίδιοι ακυρώνονται από την πραγματική ζωή,
γιατί οι συνειδήσεις γεννιούνται και ωριμάζουν στο δρόμο.
Δεν έχουμε καμία αμφιβολία, ότι όσο αναπτύσσονται αντιστάσεις ενάντια στην κυριαρχία, παράλληλα θα
αναβαθμίζεται και θα σκληραίνει και η καταστολή. Όπως δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες
του κόσμου που βρίσκονταν στο δρόμο, πρέπει να θεωρούν την απελευθέρωση των αιχμαλώτων διαδηλωτών εναν
αγώνα δικό τους. Θα μπορούσε ο καθένας/καθεμία από όσους κατέβηκαν να διαδηλώσουν και αρνήθηκαν
πεισματικά να εγκαταλείψουν για πάνω από 5 ώρες, να βρίσκονται στα χέρια τους. Ενάντια σε κάθε μορφή
εξουσίας που καταδυναστεύει τη ζωή μας και προσπαθεί ποικιλοτρόπως να υποτιμήσει τους κοινωνικούς αγώνες,
εμείς αντιστεκόμαστε με έμπρακτη αλληλεγγύη και συλλογική αυτοάμυνα.
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