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Σηο πξνεγνύκελεο κέξεο ήξζακε αληηκέησπνη κε πεξηζηαηηθά πνπ καο πξνθάιεζαλ νξγή αιιά όρη
έθπιεμε κηαο θαη εληάζζνληαη πιήξσο ζην λέν «ζνζηαιηζηηθό» πξνθίι ηνπ θξάηνπο. Πξόθεηηαη γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ δόγκαηνο «δεκνθξαηία θαη ππγκή», εθαξκνγή δειαδή πξνιεπηηθώλ θαηαζηαιηηθώλ θηλήζεσλ
κε εθαηνληάδεο πξνζαγσγέο θαη ζπιιήςεηο πξνζπαζώληαο λα εκπεδσζεί-επηβιεζεί ε θνηλσληθή εηξήλε θαη
αζθάιεηα κε ηελ θαηαπάηεζε βέβαηα δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ.
Γίλεηαη νινέλα θαη πην μεθάζαξν όηη όηαλ νη ππνζρέζεηο γηα πιηθή επεκεξία παίξλνληαη πίζσ από ηελ
εμνπζία, έλα άιιν πξντόλ - αςτό τηρ ασυάλειαρ - ζα πάξεη ζέζε ζηα ρείιε ησλ θξαηνύλησλ θαη γύξσ από
απηό ζα ραξάμνπλ θαη ζα εθαξκόζνπλ ηα ζρέδηα γηα ηνλ θνηλσληθό έιεγρν θαη ηε θαηαζηνιή ξηδνζπαζηηθώλ
θνκκαηηώλ ηεο θνηλσλίαο. Η όιε δηαδηθαζία αληηθαηνπηξίδεηαη αθόκα θαη ζηε κεηνλνκαζία ηνπ ππνπξγείνπ
δεκνζίαο ηάμεο ζε ππνπξγείν “πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε”. Σν ηδενιόγεκα ηεο αζθάιεηαο ζέιεη ηνλ πνιίηε λα
βξίζθεηαη ζε έλα δηαξθή θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη από θάπνηα αζαθή θαη αόξηζηε απεηιή. Η απεηιή απηή
αλάινγα κε ηηο κεζνδεύζεηο ηεο θπξηαξρίαο αιιάδεη, αλαπξνζαξκόδεηαη, μερληέηαη ή θαη μαλαβγαίλεη ζην
πξνζθήλην .Είλαη νη κεηαλάζηεο, είλαη νη αλαξρηθνί, είλαη ν ιεγόκελνο εζσηεξηθόο ερζξόο. Η αληηεμέγεξζε,
σο κηα ζεηξά θηλήζεσλ από ηελ θπξηαξρία γηα ηελ αλαραίηηζε θάζε εμεγεξηηθήο νξκήο πεξηιακβάλεη εθηόο
από ηηο κεκνλσκέλεο επεκβάζεηο θπζηθήο θαηαζηνιήο, θαη ηε δηαξθή πξνζπάζεηα απνλνεκαηνδόηεζεο θαη
εγθιεκαηνπνίεζεο επηινγώλ θαη πξαθηηθώλ πνπ ζπλεηδεηά ερζξεύνληαη ηελ εμνπζία.
Σν άββαην 5/12 ηα Μαη θαη ινηπνί πξνζηάηεο εηζέβαιαλ ζην απηνδηαρεηξηδόκελν ζηέθη ξεζάιην ζην
Κεξαηζίλη θαη έβγαιαλ ελ είδεη «κέγηζηνπ θηλδύλνπ γηα ηελ Ειιάδα» άηνκα από ηνλ ρώξν. ηελ ζπλέρεηα
αιιειέγγπνη νη νπνίνη δηακαξηπξήζεθαλ θαη θαηέιαβαλ ην δεκαξρείν Κεξαηζηλίνπ γηα λα δώζνπλ
δεκνζηόηεηα ζην ζέκα, πξνζήρζεζαλ από ηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο κε βίαην ηξόπν κεηά από εθθέλσζε ηνπ
δεκαξρείνπ νλνκάδνληάο ηνπο θαηαζηξνθείο θαη βαλδάινπο. Οη δηθαζηηθέο αξρέο ζηνπο 22 πνπ βξέζεθαλ
ζην ζηέθη απήγγεηιαλ θαηεγνξίεο θαθνπξγεκαηηθνύ ραξαθηήξα γηα παξάβαζε ηνπ «λόκνπ πεξί όπισλ θαη
εθξεθηηθώλ» ελώ γηα ηα 40 άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θαηάιεςε ηνπ δεκαξρείνπ Κεξαηζηλίνπ δηώμεηο
θπξίσο πιεκκειεκαηηθνύ ραξαθηήξα ρξεζηκνπνηώληαο όκσο γηα κεξηθνύο από απηνύο θαη ην ηδηώλπκν ηεο
θνπθνύιαο.
Σν ξεζάιην είλαη έλαο ανοιστόρ κοινωνικόρ και πολιτικόρ σώπορ πνπ ππάξρεη εδώ θαη ηέζζεξα
ρξόληα κε αηρκεξό ιόγν θαη δπλακηθέο παξεκβάζεηο, ρώξνο αδηακεζνιάβεηεο επηθνηλσλίαο, έμσ από
ηεξαξρηθέο, εκπνξεπκαηηθέο ζρέζεηο θαη θαηαλαισηηθά κνηίβα. Δελ είλαη ηπραία ε νξγαλσκέλε θξαηηθή
επίζεζε ζηνλ ρώξν απηό θαη κάιηζηα ηελ πξνεγνύκελε κέξα από ηελ επέηεην ηεο δνινθνλίαο ηνπ
Αιέμαλδξνπ Γξεγνξόπνπινπ θαη ηελ απαξρή ηεο εμέγεξζεο ηνπ πξνεγνύκελνπ Δεθέκβξε, ζέινληαο γηα
αθόκε κηα θνξά ε εμνπζία λα δηαζπείξεη ηνλ θόβν θαη λα δηαζπάζεη ηνπο αγσληδόκελνπο αλζξώπνπο. To
ζηέθη απηό βξίζθεηαη θαη δξα ζε γεηηνληέο κε έντονα ταξικά σαπακτηπιστικά θαη ε παξέκβαζε αλαξρηθώλ
ζε απηέο πξνθαλώο θαη ελνρινύζε θαη απνηεινύζε έλα αθόκα αγθάζη πνπ ζα ήηαλ θαιύηεξα λα μεξηδσζεί.
ίγνπξα απνηεινύζε κηα πιεγή γηα ηνπο “πξνζηάηεο καο” ην γεγνλόο όηη ην Ρεζάιην ήηαλ ν ρώξνο πνπ
πξώηνο είρε θαιέζεη ηελ ζπγθξνπζηαθή πνξεία πνπ πεηξνβόιεζε ην Α.Σ. Νίθαηαο σο ειάρηζηε απάληεζε
ζηελ δνινθνλία-“απηνθηνλία” κεηαλάζηε από ηνπο αζηπλνκηθνύο ηνπ ηνπηθνύ ηκήκαηνο.
Όζνλ αθνξά ηελ θπβέξλεζε θαη ηα αληεξείζκαηα ηεο, δηθαζηηθέο αξρέο θαη ΜΜΕ δηαδξακάηηζαλ έλα
ηδηαίηεξν ξόιν ν θαζέλαο, ζηα γεγνλόηα πνπ εμειίρηεθαλ. Σν θξάηνο θαη ν Τπνπξγόο Πξνζηαζίαο ηνπ
πνιίηε έπαημαλ ην ραξηί ηεο κεδεληθήο αλνρήο θαη ηεο έληαζεο ηεο θαηαζηνιήο ζηνρνπνπνηώληαο
ζπγθεθξηκέλνπο ρώξνπο θαη άηνκα. Ήζειαλ νπσζδήπνηε λα δείμνπλ όηη ην θξάηνο είλαη απνδνηηθό θαη

άηεγθην πξαγκαηνπνηώληαο ζπιιήςεηο, θαηεγνξώληαο αλζξώπνπο γηα πξάμεηο πνπ δελ είραλ δηαηειέζεη αιιά
πνπ ππέζεηαλ όηη ζα δηαηεινύζαλ θαη βξίζθνληαο επξήκαηα ηα νπνία βαθηίδνληαλ σο επηθίλδπλν πιηθό γηα
παληόο είδνπο επηζέζεηο. Έηζη θαηαδίθαδαλ ηηο πξνζέζεηο ηέιεζεο ελόο αδηθήκαηνο θαη όρη ηελ ίδηα ηελ
ηέιεζε ηνπ αθνύ θαλείο δελ πηάζηεθε επ’ απηνθώξσ απιά βξέζεθε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν, θέξλνληαο ζην
πξνζθήλην πξαθηηθέο άιισλ επνρώλ. Οη δηθαζηηθέο αξρέο επέδεημαλ γηα αθόκε κηα θνξά όηη είλαη πνιηηηθά
ππνθηλνύκελεο δίλνληαο ηε ζηήξημε όηαλ ρξεηάδνληαλ ζε επεκβάζεηο ζηεο αζηπλνκίαο αιιά θαη ζέηνληαο
ηέηνηεο θαηεγνξίεο ώζηε νη ηειηθέο πνηλέο λα εμνληώζνπλ νηθνλνκηθά, θπζηθά θαη εζηθά ηνλ θάζε
θαηεγνξνύκελν. Σέινο ηα ΜΜΕ έπαημαλ ην παηρλίδη ηεο παξαπιεξνθόξεζεο γηα αθόκε κηα θνξά
παξνπζηάδνληαο ηελ θίλεζε ησλ ειιεληθώλ αξρώλ σο κηα αδηαθηινλίθεηε επηηπρία θαη δίλνληαο ηόζεο θαη
ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ώζηε αηηηνθξαηηθά λα νδεγεζεί ν κέζνο θαλαπεδσκέλνο πνιίηεο ζηα δηθά ηνπο
θηηαζηδσκέλα ζπκπεξάζκαηα. Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην ζηέθη Ρεζάιην κε δηαθξηηή θαη εππξόζσπε
παξνπζία ζηε γεηηνληά νλνκάδεηαη ηηο πξώηεο ώξεο ζηα δεκνζηεύκαηα, παξαζθεπαζηήξην εθξεθηηθώλ θαη
νξκεηήξην, ελώ ηνπ θνξηώλεηαη θαη ρεηξνβνκβίδα θξόηνπ ιάκςεο ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα σο δηα καγείαο
εμαθαλίδεηαη. Θα ήηαλ απόιπηα γεινίν λα πηζηεύεη θαλείο όηη ην αλνηθηό ζηέθη ηνπ Ρεζάιην ζα επηιέγνληαλ
γηα λα κεηαηξαπεί ζε γηάθθα. Σα ΜΜΕ ελώ παξνπζίαδαλ κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα ηα επξήκαηα ηεο
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αλαγλσξίδεη ηνλ ρώξν ξεζάιην σο θνηλσληθό θαη πνιηηηθό θαη ζεσξεί ηελ θαηάιεςε ηνπ δεκαξρείνπ σο
«πνιηηηθή πξάμε». Αθόκε θαη ην πιένλ «έγθπξν» ΑΠΕ-ΜΠΕ ην νπνίν είλαη ην πξαθηνξείν ην νπνίν
κεηαδίδεη ηηο ειιεληθέο εηδήζεηο ζην εμσηεξηθό θαη αληίζηξνθα εμέδσζε αξρηθά «όηη νη θαηαιεςίεο βγήθαλ
εηξεληθά από ην δεκαξρείν θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπλειήθζεζαλ». Άξα ηίζεληαη κεξηθά εξσηεκαηηθά αλ όρη
ακθηβνιίεο γηα ηα ίδηα ηα πεξηζηαηηθά, πώο παξνπζηάζηεθαλ θαη ηειηθά ηη πξνεθηάζεηο έρνπλ.
Όια απηά εληάζζνληαη ζηελ νξγαλσκέλε θξαηηθή επίζεζε ελάληηα ζην ξεύκα ακθηζβήηεζεο πνπ έρεη
γελλήζεη ν πεξαζκέλνο Δεθέκβξεο, ηνπ νπνίνπ ηα αίηηα παξακέλνπλ, θαη ζηελ αδπλακία από ηελ θπξηαξρία
λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη νξηδόληηεο απηννξγαλσκέλεο δνκέο πνπ είραλ εθαξκνζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο
ηεο πεξηόδνπ κέζα ζηα θαηεηιεκκέλα θηήξηα θαη παλεπηζηήκηα. Να ππνζθειίζνπλ νη θπξίαξρεο γξακκέο
θάζε ιόγν ζε ηνπηθό θαη γεληθόηεξν επίπεδν πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα θαζηεξσκέλα θαη πξνζπαζεί λα
δώζεη κηα άιιε δηάζηαζε θαη αληηκεηώπηζε ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ην αύξην. Εκείο παξόια απηά ζα
ζπλερίδνπκε λα αγσληδόκαζηε ζηηο γεηηνληέο καο θαη ζηνπο ρώξνπο δξαζηεξηόηεηαο καο ελάληηα ζε θάζε
εμνπζία, ελάληηα ζε θάζε ηη πνπ θαηαηξώεη ηηο δσέο καο.
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