
ΗΜΑΣΤΑΝ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ! 
Πρϊτα ιρκε θ Παραςκευι, μετά το Σάββατο, κι όπωσ πάντα, τελευταία ιρκε θ Κυριακι. Μόνο που η 
Κυριακή 12/2 δεν ήταν ςαν τισ άλλεσ. Ήταν μία μζρα μεγαλειϊδθσ, μόνο και μόνο λόγω του πλικουσ 
που ζνωςε τθν φωνι του ςτουσ δρόμουσ γφρω από το κοινοβοφλιο ενάντια ςε ζναν (τουλάχιςτον) 
κοινό εχκρό. Περιείχε πολλζσ αρνιςεισ (ενάντια ςτα νζα μζτρα, τθν κυβζρνθςθ, τισ τράπεηεσ, το κράτοσ, 
το κεφάλαιο...), αλλά και τουλάχιςτον μία κατάφαςη, αυτή τησ ςυλλογικότητασ, του “μαηί”. Η μζρα 
αυτι περιείχε ςίγουρα και πολλζσ ςυγκροφςεισ, βίαιεσ ςυγκροφςεισ. Συγκροφςεισ ανάμεςα ςε ζνα 
αυκόρμθτο και οργιςμζνο πλικοσ από τθ μία, που εξζφραςε ζμπρακτα και ςυλλογικά τθν αντίκεςι του 
ςε ότι το καταπιζηει. Και από τθν άλλθ, ζναν οργανωμζνο ςτρατό εςωτερικισ κατοχισ, που ζχει όλο και 
πιο ξεκάκαρα ςαν ςκοπό να επιβάλλει με τθν ωμι ςωματικι βία, όχι πλζον μια πακθτικι κοινωνικι 
ςυναίνεςθ, αλλά τθν πλιρθ υποταγι των “από κάτω” ςτισ προςταγζσ των “από πάνω”.  
 

Όμωσ το κείμενο που κρατάτε ςτα χζρια ςασ δεν είναι μια ανάλυςθ του τι ςυνζβθ ι τι δεν ςυνζβθ 
εκείνθ τθ μζρα, οφτε μια ελεγεία για όλουσ εμάσ που βρεκικαμε ςτουσ δρόμουσ. Το κείμενο αυτό 
αφορά όςουσ από εμάσ ςυνελήφθηςαν, και ιδίωσ ςτουσ τζςςερισ από αυτοφσ που βρίςκονται 
προφυλακιςμζνοι από εκείνη την μζρα, και ίςωσ για τουσ επόμενουσ 18 μινεσ. Προφυλακιςμζνοι με 
ψευδείσ κατθγορίεσ που οι ίδιοι δεν αποδζχονται, όπωσ αυτζσ που βαςίηονται ςτον περίφθμο 
κουκουλονόμο, με βάςθ τον οποίο κεωρείται τρομοκράτθσ όποιοσ χρθςιμοποιεί αντιαςφυξιογόνα 
μάςκα για να προςτατευτεί από τα χθμικά τθσ αςτυνομίασ. Και με ςαφι ςτόχο τον παραδειγματιςμό 
και τον εκφοβιςμό μιασ ολόκλθρθσ κοινωνίασ, που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνθ για όςουσ τθν 
κυβερνοφν. Προφυλακιςμζνοι με τρόπο που κζλει να καταςτιςει ςαφζσ κάτι που ξζραμε ιδθ, ότι ςτην 
θζςη τουσ θα μποροφςε να βρίςκεται οποιοςδήποτε από εμάσ που κατεβήκαμε ςτο κζντρο εκείνη 
την μζρα. Οι δικαςτικζσ αρχζσ άλλωςτε ζρχονται να το επιβεβαιϊςουν με τον πιο ςαφι τρόπο. Κοινό 
κατθγορθτιριο για εγκλιματα που τελζςτθκαν ςε διαφορετικό τόπο και χρόνο, ςαν να ιμαςταν όλοι 
παραβάτεσ ςτο ίδιο ζγκλθμα, αυτό τθσ αντίςταςθσ ενάντια ς' αυτοφσ που μασ καταπιζηουν. Ζνα 
«ζγκλθμα» το οποίο κρίνεται (τι ειρωνεία!) ωσ τζτοιο με τουσ νόμουσ ενόσ ςυςτιματοσ που ςυντθρεί 
τθν ίδια ϊρα μια παράνομθ κυβζρνθςθ, κάνοντασ πάλι προφανζσ το ποιοφσ εξυπθρετοφν οι νόμοι. 
 

Και δεν είναι να απορεί κανείσ που το τελευταίο όπλο που ζβγαλε από την αποθήκη των 
πυρομαχικών του το ςφςτημα είναι αυτό τησ ρουφιανιάσ. Ελπίηοντασ να ςπείρει τθν διχόνοια και τθν 
καχυποψία ςε μια κοινωνία που οξφνει και ςυλλογικοποιεί όλο και πιο πολφ τθν αντίκεςι τθσ ςτο 
μζλλον που τθσ ετοιμάηουν, θ ΕΛ.ΑΣ. δθμοςιεφει φωτογραφίεσ και βίντεο από τθν μζρα τθσ 
διαδιλωςθσ ηθτϊντασ ςτοιχεία για άτομα που απεικονίηονται να διαπράττουν “παράνομεσ” πράξεισ. 
Δυςτυχϊσ όμωσ για τθν αγαπθτι αςτυνομία οι μνιμεσ τθσ δικτατορίασ, ι ακόμα και του εμφυλίου και 
τθσ αντίςταςθσ, είναι ακόμα ηωντανζσ, και θ ρουφιανιά καλά καταγεγραμμζνθ ςαν μια από τισ πιο 
απεχκείσ και κατάπτυςτεσ κοινωνικζσ πρακτικζσ! Όπωσ επίςθσ είναι καλά χαραγμζνο ςτισ ςυνειδιςεισ 
μασ ότι εχκρόσ μασ είναι θ αςτυνομία και το ςφςτθμα το οποίο προςτατεφει και όχι άνκρωποι με τουσ 
οποίουσ βρεκικαμε ςτουσ δρόμουσ και διαςταυρωκικαμε ςε μια ςτιγμι του αγϊνα μασ! 

 

 

 


