Ψήφισμα
καταδίκης
της
σκευωρίας κατά των Ειρήνη Ε.
και Ζήση Σ.
Καταδικάζουμε την σκευωρία που έχει στηθεί από την αστυνομία
κατά των Ειρήνη Ε. και Ζήση Σ., που συνελήφθησαν από τα ΜΑΤ
στα Εξάρχεια το βράδυ της Κυριακής 17/11.
Οι δύο φοιτητές κατευθυνόταν μετά την μαζική πορεία του
Πολυτεχνείου σε φιλικό τους σπίτι στην περιοχή την Εξαρχείων.
Εκεί τα ΜΑΤ τους συνέλαβαν, τους χτύπησαν, τους πήγαν σε ένα
γκαράζ για να τους φωτογραφήσουν ώστε να «αναγνωριστούν» μετά
από άλλους αστυνομικούς, ενώ για ώρα δεν τους επέτρεπαν να
έχουν επαφή με τους δικηγόρους τους.
Κατηγορούνται
για
μια
σειρά
κακουργημάτων
και
πλημμελημάτων ανάμεσα στα οποία απόπειρα βαριάς σωματικής
βλάβης, εμπρησμός, οπλοφορία, κατοχή εκρηκτικών, αντίσταση
κατά της αρχής κ.α., για τα οποία οδηγούνται στον Εισαγγελέα
σήμερα Δευτέρα 18/11. Το «σενάριο» που έχει στηθεί, είναι πως
η Ειρήνη και ο Ζήσης συμμετείχαν σε ομάδα πενήντα περίπου
ατόμων, που επιτέθηκε στην αστυνομία με βόμβες μολότοφ.
Ο Ζήσης και η Ειρήνη είναι φοιτητές, μέλη της «Διεθνιστικής
Σοσιαλιστικής Οργάνωσης – Ξεκίνημα» από τα μαθητικά τους
χρόνια. Όσοι παρακολουθούν τις θέσεις του «Ξ» ξέρουν ότι τα
μπάχαλα και οι μολότοφ είναι μέθοδοι απολύτως ξένες στις
αντιλήψεις
και
τις
πρακτικές
μας,
και
έχουμε
επιχειρηματολογήσει επανειλημμένα για το πόσο βλαπτικές τις
θεωρούμε για το κίνημα. Ο Ζήσης και η Ειρήνη έχουν πολλές
φορές δημόσια υποστηρίξει αυτή τη θέση στους μαζικούς χώρους
στους οποίους παρεμβαίνουν πολιτικά.
Οι κατηγορίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι ο Ζήσης και
η Ειρήνη δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα! Η
σύλληψη τους εντάσσεται στα πλαίσια της εκστρατείας της

κυβέρνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη όλο το τελευταίο διάστημα
και σκοπό έχει να τρομοκρατήσει κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται,
αλλά πάνω απ’ όλα τη νεολαία που αμφισβητεί, που βγαίνει στους
δρόμους, που δεν αποδέχεται τη ζωή και το μέλλον που
σχεδιάζουν γι’ αυτή, χωρίς αυτή!
-Καταδικάζουμε τις πρακτικές αυτές της αστυνομίας και ζητάμε
την άμεση απόσυρση των κατηγοριών κατά της Ειρήνης Ε. και του
Ζήση Σ.
-Καταδικάζουμε την κυβερνητική πολιτική της καταστολής και
στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όσους αγωνίζονται εναντίον της
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