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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γηα κηα αθόκε θνξά, ε αζηπλνκία έδεημε ην απνθξνπζηηθό ηεο πξόζσπν ζην Βύξσλα. Τελ
Πέκπηε 13.1 ζηελ νδό Κνξδειηνύ άληξεο ηεο Αληηηξνκνθξαηηθήο ζπλέιαβαλ, ρηύπεζαλ θαη
κεηέθεξαλ ζηε ΓΑΓΑ ηνλ ζπκπνιίηε καο, κέινο ηνπ ΣΥΝ θαη ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο "Σηάζε
Βύξσλα", Γεκνζζέλε Παπαδάην-Αλαγλσζηόπνπιν. Αθνύ ηνλ θξάηεζαλ θαη ηνλ αλέθξηλαλ γηα
αξθεηέο ώξεο, ηνλ άθεζαλ δειώλνληαο ηνπ όηη έθαλαλ ιάζνο. Η ζύιιεςε ελόο αηόκνπ, γλσζηνύ
ζην Βύξσλα, ε άζθεζε βίαο ζε βάξνο ηνπ θαη ε πνιύσξε θαη βάλαπζε δηαδηθαζία πνπ αθνινύζεζε
απνδεηθλύεη όηη δελ έγηλε θαλέλα «ιάζνο», αιιά έρνπκε κηα ζπλεηδεηή επηινγή από ηε κεξηά ηεο
αζηπλνκίαο θαη ηεο θπβέξλεζεο κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο θόβνπ ηόζν ζηε γεηηνληά καο, όζν
θαη ζε νιόθιεξε ηε ρώξα.
Άιισζηε, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηα θξνύζκαηα ηεο αζηπλνκηθήο βαξβαξόηεηαο θαηά
νπνηνπδήπνηε δηεθδηθεί ηα δηθαηώκαηα ηνπ έρνπλ πάξεη ηε κνξθή ρηνλνζηηβάδαο : από ηηο
απεηιεηηθέο πεξηπνιίεο ησλ κνηνζηθιεηηζηώλ ζηηο γεηηνληέο, πνπ νδήγεζε ζην ζάλαην ελόο κηθξνύ
παηδηνύ ζην Μελίδη, κέρξη ηηο γεληθεπκέλεο επηζέζεηο θαηά ησλ δηαδειώζεσλ (όπσο ζηηο 13/12 θαη
ζηηο 15/12).
Η πξνζπάζεηα απηή λα ηξνκνθξαηήζνπλ όπνηνλ δε ζθύβεη ην θεθάιη ζηελ εμνπζία έξρεηαη ηε
ζηηγκή πνπ ε αληεξγαηηθή θαη αληηθνηλσληθή επίζεζε πνπ είλαη ζε εμέιημε από ηελ θπβέξλεζε θαη
ηελ ηξόηθα (Δ.Δ., Δ.Τ., ΓΝΤ) βξίζθεη όιν θαη κεγαιύηεξεο αληηζηάζεηο, πνπ ε αγαλάθηεζε μερεηιίδεη,
νη δηαδειώζεηο κεγαιώλνπλ (15/12) θαη όιν θαη πεξηζζόηεξνη θιάδνη (όπσο νη αζηηθέο
ζπγθνηλσλίεο) θηλεηνπνηνύληαη γηα λα πεξηζώζνπλ ην βηνηηθό ηνπο επίπεδν από εθείλνπο πνπ
ζέινπλ λα καο νδεγήζνπλ ζηελ εμαζιίσζε. Καηαζθεπάδνπλ έλα λνκηθό νπινζηάζην κε ηνπο
παιηνύο, λένπο θαη επεξρόκελνπο ηξνκνλόκνπο πνπ ζηνρνπνηεί ηνπο πάληεο, θαζηεξώλεη ηηο
παξαθνινπζήζεηο θαη πνηληθνπνηεί αθόκα θαη ηηο ηδέεο.
Η θπβέξλεζε θαηαιαβαίλεη όηη κέζα γηα λα πεξάζεη ε πνιηηηθή ηεο είλαη ν θόβνο θαη ε
θαηαζηνιή. Τν θόβν έρνπλ αλαιάβεη λα θαιιηεξγνύλ θπξίσο ηα ΜΜΔ. Δπεηδή όκσο ε επηξξνή ηνπο
όιν θαη κεηώλεηαη θαη νη αληηδξάζεηο κεγαιώλνπλ, ρξεζηκνπνηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηελ
θαηαζηνιή, ηα δηθαζηήξηα θαη ηε βία ηεο αζηπλνκίαο.
Πξέπεη όινη λα θαηαλνήζνπκε όηη απηέο νη αζηπλνκηθέο βαξβαξόηεηεο (ρηεο ε δνινθνλία ηνπ
Τόληη, ζήκεξα ε ζύιιεςε θαη θαθνπνίεζε ηνπ Γεκνζζέλε, αύξην ηη..) ζηξέθνληαη ελαληίνλ όισλ καο
θαη γηα λα ηηο ζηακαηήζνπκε ν κόλνο ηξόπνο είλαη ε άκεζε θαη ελσηηθή θηλεηνπνίεζε καο γηα ηελ
θαηαγγειία ηνπο θαη ηελ απόθξνπζε ηνπο.
Απαηηνύκε:
- Να ζηακαηήζεη εδώ θαη ηώξα ε αζηπλνκνθξαηία ζηηο γεηηνληέο καο.
- Γηάιπζε ησλ δνινθνληθώλ αζηπλνκηθώλ νκάδσλ ΓΙΑΣ θαη ΓΔΛΤΑ.
- Καηάξγεζε ησλ ηξνκνλόκσλ.
- Γηάιπζε ησλ ΜΑΤ
- Να πάξεη ζαθή ζέζε θαηαδίθεο ηεο αζηπλνκηθήο βαξβαξόηεηαο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην!
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