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Αθήνα, 22/11/06

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αποτροπιασµό ένιωσαν οι Έλληνες πολίτες παρακολουθώντας την
αδιάψευστη και αποκαλυπτική τηλεοπτική εικόνα που εµφάνιζε αστυνοµικούς,
µεταξύ των οποίων και «κουκουλοφόρους» (!!), να βιαιοπραγούν «αναίτια» µε
πρωτοφανή αγριότητα σε βάρος του Κύπριου φοιτητή Αυγουστίνου ∆ηµητρίου,
ανήµερα της 33ης επετείου της ηρωικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου στη
Θεσσαλονίκη.
Ο χαρακτηρισµός της ενέργειας ως απάνθρωπης ωχριά µπροστά στην
πραγµατικότητα! «Φαντάσµατα», βγαλµένα από τις πιο σκοτεινές σελίδες της
ιστορίας αυτού του τόπου, που κατάφεραν να ξυπνήσουν στις µνήµες των Ελλήνων
πολιτών τους εφιάλτες της Απριλιανής ξενοκίνητης χούντας των συνταγµαταρχών!
Οι θλιβεροί αυτοί πρωταγωνιστές πέτυχαν επίσης να δώσουν µε τη συνδροµή
της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης (εξέδωσε εσπευσµένα αθωωτική, στην
ουσία, ανακοίνωση) καίριο πλήγµα στο κύρος της ελληνικής αστυνοµίας.
Αλγεινή όµως εντύπωση προκάλεσε και η εµφάνιση στα τηλεοπτικά
«παράθυρα» συνδικαλιστή της αστυνοµίας ο οποίος µε πρωτοφανή κυνισµό
προκαλούσε συστηµατικά και κατ’ εξακολούθηση τη νοηµοσύνη, την αισθητική και
τις ευαισθησίες όλων των Ελλήνων δηµοκρατικών πολιτών προσβάλλοντας βαρύτατα
και ταυτόχρονα άδικα και τη συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων του
εργαζόµενων. Ο εν λόγω συνδικαλιστής πρέπει και αυτός να αντιληφθεί ότι και η
αστυνοµία έχει την υποχρέωση να υπηρετεί τον πολίτη και το λαό, από τον οποίο
πηγάζουν όλες οι εξουσίες. Αυτό επιτάσσει το δηµοκρατικό πολίτευµά µας. Και
κολάζονται αυστηρά όσοι ασχηµονούν σε βάρος της δηµοκρατίας µας, που
κατακτήσαµε µε θυσίες και αίµα! Αυτή τη δηµοκρατία δεν την διαπραγµατευόµαστε.
Θα συνεχίσουµε να την προστατεύουµε και να τη διευρύνουµε!
Αυτό το µήνυµα στέλνουµε και προς τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης (αλήθεια,
πόσο περήφανος αισθάνεται για τα κατορθώµατα των «πραιτόρων» του;) και προς
την Κυβέρνηση, που η πολιτική ευθύνη της είναι προφανής και από την οποία
απαιτούµε ειλικρινή συγγνώµη καθώς και την παραδειγµατική τιµωρία των ενόχων.
Για να εκτιµηθεί σωστά η βαρύτητα του περιστατικού, ώστε να µην
ξαναζήσουµε τέτοιες ή και χειρότερες στιγµές ντροπής και οδύνης. Για να µπορούµε
να είµαστε περήφανοι για τους θεσµούς µας. Για να ζούµε ελεύθεροι και ασφαλείς σε
µια πραγµατικά δηµοκρατική χώρα, στην οποία η ανθρώπινη αξία είναι η υπέρτατη
αξία ανεξάρτητα από γένος, φυλή, εθνικότητα, θρήσκευµα και κοινωνική προέλευση!
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