ράς, ως µία προέκταση της σιωπής που επιβάλλεται γύρω από τους
τρεις προφυλακισµένους διαδηλωτές της πορείας του Ε.Κ.Φ. και των
δύο εξ’ αυτών απεργών πείνας.
Μέσα σε αυτή τη συνθήκη όπου η επίθεση του κράτους στην κοινωνία
εντείνεται, ο δρόµος της αντίστασης φαντάζει ως η µόνη απάντηση.
Βρισκόµαστε στο σηµείο όπου ακόµη και αυτονόητα πρέπει να τα ξανακατακτήσουµε. Από την ίδια την αναγκαιότητα της αντίστασης, τόσο
σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, µέχρι την έµπρακτη αµφισβήτηση της κυριαρχίας κράτους και κεφαλαίου. Να διαρρήξουµε την
κοινωνική ειρήνη, να οξύνουµε τα µέτωπα του κοινωνικού και ταξικού
ανταγωνισµού. Η αλληλεγγύη µας στους φυλακισµένους αγωνιστές
είναι δεδοµένη, µέσα από το πρίσµα της ανάδειξης και της όξυνσης
των µετώπων στα πλαίσια των οποίων διώκονται.
Η αντίστασή µας στην τροµολαγνεία των µέσων ενηµέρωσης, στην
τροµοκρατία των νόµων, στο έλεγχο κάθε πτυχής της ζωής µας από τις
κάµερες παρακολούθησης, στον εκσυγχρονισµό και την ένταση των
κατασταλτικών µεθοδεύσεων αποτελούν µονόδροµο.

άµεση απελευθέρωση
των 3 προφυλακισµένων διαδηλωτών
για τις συγκρούσεις στις 6 Μάη

αλληλεγγύη στους 2 απεργούς πείνας
Ταράσιο Ζαντορόζνι (από 29 Νοέµβρη)
Γεράσιµος Κυριακόπουλος (από 15 ∆εκέµβρη)

αντίσταση- αλληλεγγύη -αυτοοργάνωση

στο δρόµο,

να σπάσουµε τον τρόµο...

∆ιανύουµε µία περίοδο όπου το ελληνικό κράτος αναπροσαρµόζει
τους νόµους του, τόσο για να ευθυγραµµιστεί µε τις επιταγές του κεφαλαίου όσο και στα πλαίσια της συνεργασίας του µε άλλους κρατικούς (ΗΠΑ) και διακρατικούς (ΝΑΤΟ, Ε.Ε.) σχηµατισµούς. Επιτίθεται
σε κοινωνικά κοµµάτια (αναδιάρθρωση εργασιακών σχέσεων και του
εκπαιδευτικού συστήµατος) επιβάλλοντας δυσµενέστερους όρους
ζωής, ενώ µέσα από τη διασπορά του ιδεολογήµατος της ασφάλειας,
επιχειρεί όχι µόνο να εξαλείψει τις κοινωνικές αντιστάσεις αλλά και να
αποτρέψει οποιαδήποτε εκδήλωσή τους στο µέλλον.

...των νόµων
Το νοµικό οπλοστάσιο του κράτους εκσυγχρονίζεται. Μετά τον τροµονόµο, ως κακούργηµα θα διώκεται και η καταστροφή των καµερών
παρακολούθησης στους δρόµους της µητρόπολης. Παράλληλα, έχοντας αφετηρία τη ναζιστικής έµπνευσης συλλογική ευθύνη, όποιος
συλληφθεί για τέτοιες ενέργειες στο µέλλον θα κληθεί να πληρώσει
αποζηµίωση για όλες τις κάµερες που έχουν καταστραφεί µέχρι σήµερα! Την ίδια στιγµή και µε αφορµή την επίθεση µε ρουκέτα στην
αµερικάνικη πρεσβεία από τον «Επαναστατικό Αγώνα», το κράτος έχει
ξεκινήσει µία συστηµατική προπαγάνδα για τη χρήση των καµερών
παρακολούθησης στους δρόµους και για «λόγους ασφαλείας» (λες
και πρόκειται για κάτι που δε γίνεται µέχρι σήµερα…, π.χ. παρακολουθήσεις διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων), ενώ εκρεµµεί και σχετική
απόφαση του συµβουλίου της επικρατείας.

...των Μ.Μ.Ε..των
Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης καλλιεργούν κλίµα τροµολαγνείας και
εντείνουν την ιδεολογική τους επίθεση εναντίον των αναρχικών/αντιεξουσιαστών. Επιχειρούν να αποπολιτικοποιήσουν πρακτικές, η αφετηρία των οποίων εντοπίζεται στο κοινωνικό πεδίο, και οι οποίες
παραµένουν οικειοποιήσιµες και από άλλα κοινωνικά κοµµάτια. Μετά
τις συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στους δρόµους γύρω από το Πολυτεχνείο µε το τέλος της φοιτητικής πορείας της 17ης Γενάρη, όλος ο
κρατικός συρφετός κάνει λόγο για «βεντέτα» αναρχικών και αστυνοµίας, για «ασύλληπτους κουκουλοφόρους», «γνωστούς-αγνώστους
εγκληµατίες» και για άσυλο που «υποθάλπει εγκληµατικές δραστηριότητες και είναι γιάφκα»! Αυτή τη συγκεκριµένη περίοδο κορυφώνεται η ιδεολογική προπαγάνδα µε αιχµή την αποπολιτικοποίηση
συγκρουσιακών πρακτικών (για παράδειγµα, ακόµη και η επίθεση
εναντίον του υπουργείου Υγείας στις 28 Ιανουαρίου, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους δύο απεργούς πείνας που βρίσκονται προφυλακισµένοι για τα γεγονότα στην πορεία της 6ης Μάη, παρουσιάζεται ως
συνέχεια της «βεντέτας»), µία προπαγάνδα η απαρχή της οποίας εντοπίζεται στην απαλλοτρίωση εξοπλισµού των ΜΑΤ ύστερα από επίθεση
εναντίον τους στα Εξάρχεια, τον Μάη του 2005, καθώς και σε άλλες
επιθέσεις που έχουν δεχτεί οι διµοιρίες που καθηµερινά στρατοπεδεύουν στην περιοχή. Παράλληλα, µέσα από την στοχοποίηση των αυτοδιαχειριζόµενων αντιεξουσιαστικών χώρων που βρίσκονται µέσα στις
σχολές (οι οποίοι παρουσιάζονται από πρυτάνεις, καθηγητές και δηµοσιογράφους ως «αποθήκες πυροµαχικών») διαφαίνεται και η προσπάθεια εγκληµατοποίησης ανοιχτών κοινωνικών χώρων, µε δράσεις,
λόγο και παρεµβάσεις.

της αστυνοµοκρατίας
και της καταστολής

Στην αντιµετώπιση των φυλακισµένων αγωνιστών συµπυκνώνεται η
εκδικητική µανία του κράτους. Από τις απροειδοποίητες µεταγωγές
(∆ηµητράκης, Κουνταρδάς), έως το βασανισµό των απεργών πείνας
(τόσο από την άρνηση απελευθέρωσής τους όσο και των συµπεριφορών που αντιµετωπίζουν εντός του νοσοκοµείου όπου νοσηλεύονται,
π.χ. απειλές ότι θα φύγουν παράλυτοι εάν δεν σταµατήσουν την απεργία, συνεχές αναβοσβήσιµο των φώτων στο δωµάτιο τη στιγµή που ο
Τ. Ζαντορόζνι έχει ήδη πρόβληµα µε τα µάτια του) γίνεται φανερό ότι
στόχος του κράτους είναι η ψυχολογική εξόντωση, η κάµψη του ηθικού, η εκδίκηση, η καταρράκωση. Η απεργία πείνας δύο εκ των προφυλακισµένων διαδηλωτών για τα γεγονότα στην πορεία του
ευρωπαϊκού κοινωνικού φόρουµ (του Ταράσιο Ζαντορόζνι από 29/11
και του Γεράσιµου Κυριακόπουλου από 15/12) µε αίτηµα την απελευθέρωση τόσο των ιδίων όσο και του τρίτου συγκατηγορούµενού τους
Κώστα Κατσαδούρα, και οι πολύµορφες κινήσεις αλληλεγγύης που
αναπτύχθηκαν γύρω από τον αγώνα τους, δηµιούργησαν εκείνο το
πεδίο όπου οι κατασταλτικές µεθοδεύσεις του κράτους εκδηλώθηκαν.
Στις 8 ∆εκεµβρίου σύντροφος συλλαµβάνεται έξω από το σπίτι του µε
την κατηγορία της συµµετοχής σε πορεία αλληλεγγύης που είχε πραγµατοποιηθεί νωρίτερα έξω από το σπίτι του υπουργού δικαιοσύνης
Παπαληγούρα. Την Πρωτοχρονιά και στις 13 Ιανουαρίου µηχανοκίνητες πορείες αλληλεγγύης στις φυλακές Κορυδαλλού και το Γενικό
Κρατικό της Νίκαιας αντίστοιχα εγκλωβίζονται από µπάτσους και χτυπιούνται, µε αποτέλεσµα τον τραυµατισµό συντρόφων και τις προσαγωγές αρκετών εξ’ αυτών. Στις 12 Ιανουαρίου, πορεία που έχει
καλεστεί στα Προπύλαια απαγορεύεται από τον εισαγγελέα (για «λόγους ασφαλείας»). Η αποφασιστικότητα και ο αυθορµητισµός του κόσµου ακυρώνει την απαγόρευση στην πράξη και η πορεία
πραγµατοποιείται.
Γεγονότα τα οποία αποτελούν συνέχεια της προσπάθειας αποπολιτικοποίησης των συγκρούσεων που είχαν εκδηλωθεί στις 6 Μάη του
2006, από το κράτος, τα µέσα ενηµέρωσης και τα κόµµατα της αριστε-

