...ΠΟΙΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΘΑ ΔΙΚΑΣΕΙ;
Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 δικάζεται στο Πλημμελειοδικείο Βέροιας το μέλος των
«ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ», Νίκος Ασλάνογλου, διότι… «δεν συνεμορφώθη». Η μήνυση
έγινε από τη ΔΕΗ και η κατηγορία είναι: «παράνομη ιδιοποίηση κινητής περιουσίας» (δηλ.
το ηλεκτρικό ρεύμα της ΔΕΗ).
Και συ Νόμε, των άνομων ασπίδα,
σαν τη μαϊμού από κλώνο σ' άλλον πήδα
κι απ' την κορφή με την ουρά κρεμάσου,
να μη γλέπει ο Λαός τα πισινά σου.
Κ.Βάρναλης

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΗΔΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΦΑΝΕΡΟΙ

Στην δίνη της οικονομικής κρίσης οι νόμοι του ανταγωνισμού και του κέρδους αρνούνται την
ικανοποίηση ακόμα και των ζωτικών αναγκών χιλιάδων ανθρώπων. Το ρεύμα, το φάρμακο, η
κατοικία, η τροφή,τα ελάχιστα στοιχειώδη και αυτονόητα γίνονται αιτίες μιας καθημερινής
επώδυνης περιπέτειας για χιλιάδες ανθρώπους με συχνά τραγικό τέλος.
Οι αυτοκτονίες, οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα, οι άστεγοι, οι άνθρωποι που ψάχνουν στα σκουπίδια για
μεροκάματο, οι αρρώστιες της κρίσης που ξαναφουντώνουν, ο ξενιτεμός, παράνομος και νόμιμος,
αποτελούν τα δώρα που καθημερινά μας χαρίζουν.
Στηριζόμενοι στην εξατομίκευση και στο φόβο απέναντι στο νόμο και τις συμμορίες των
πραιτωριανών χαφιέδων κάθε είδους, οι ιδιοκτήτες των ζωών μας προσπαθούν να μας κάνουν να
αποδεχτούμε σαν όρο ζωής την υποταγή, τη ρουφιανιά και το γλύψιμο.
Η κατάσταση δεν πάει άλλο
κι όμως πάει
τρείς μέρες
τρεις νύχτες
χωρίς να φάει
και πίσω από αυτές τις βιτρίνες
αυτές οι κρέμες οι μπουκάλες οι κονσέρβες
ψόφια ψάρια προφυλαγμένα από τα κουτιά
κουτιά προφυλαγμένα από τις βιτρίνες
βιτρίνες προφυλαγμένες από τους μπασκίνες
μπασκίνες προφυλαγμένες από τη δειλία
τι οχυρώματα για έξι κακόμοιρες σαρδέλες..
Ζ.Πρεβέρ “Κουβέντες”

Κάποιοι άνθρωποι μέσα στην κρίση σπάνε το τροπάρι του «σφάξε αγά μου να αγιάσω», κάποιοι
αρνούνται να γίνουν τζάνκια της ελπίδας, να περιμένουν την κρίση να σταματήσει από μόνη της,
να ελπίσουν στους σωτήρες, στους άλλους, τους “καλούς και σωστούς” πολιτικούς -αριστερούς ή
δεξιούς- που θα του λύσουν τα προβλήματα που το ίδιο το σύστημα που οι πολιτικοί υπηρετούν
δημιούργησε.
Συναντιούνται, μιλάνε, οργανώνονται, αποφασίζουν και συγκρούονται άμεσα και καθημερινά με
την τάξη κοινωνικού νεκροταφείου, με τον βραχνά που συνολικά μας πνίγει.

Επανασυνδέσεις ρευμάτων, καταλήψεις ταμείων νοσοκομείων, άρνηση καταβολής
αντιτίμου στις συγκοινωνίες, μοίρασμα τροφίμων των σουπερμάρκετ στον
κόσμο,χιλιάδες μέσα στην κρίση τα γεγονότα που δείχνουν ότι αυτοί πρέπει να μας
φοβούνται.
Γι' αυτό και ο Ν.Α από την συλλογικότητα « πολίτες της Βέροιας» οδηγείται μπροστά
στο νόμο
ένοχος σαν την αλήθεια
παράνομος σαν το δίκιο
περήφανα και με το κεφάλι ψηλά.

Γιατί αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε την δύναμη μας, γιατί και
αυτοί αρχίζουν να καταλαβαίνουν τι τους περιμένει και
επιτίθονται.
Τους υποσχόμαστε να κάνουμε ότι περνάει από τα χέρια των
αμεσοδημοκρατικών συνελεύσεων αγώνα για να κάνουμε το φόβο
των αφεντικών πανικό.
Από τις δηλώσεις του Ν.Α:
“ Ψέματα. Οι συμπολίτες μας, όλο και γίνονται περισσότεροι που δεν έχουν
δουλειά. Κι όταν δεν έχεις δουλειά, δεν έχεις λεφτά για φαγητό, για τη ΔΕΗ θα
έχεις; Κι όμως. Δεν φτάνει που από μεγάλο μέρος του πληθυσμού τα πήραν όλα,
θέλουν κι άλλα. Και επειδή δεν υπάρχουν κι άλλα, τιμωρούν κι από πάνω,
κόβοντας το ρεύμα. Καταδικάζοντας συμπολίτες μας, σε μια βάναυση,
βασανιστική, δολοφονική καθημερινότητα. Θεσμοθετημένοι, νομικά καλυμμένοι,
δήμιοι.”
Η ΔΕΗ βέβαια, θα μιλήσει για διαφυγόντα κέρδη.
Κανείς δεν θα αναφερθεί σε διαφυγόντες ανθρώπους.
Εύκολα και χυδαία, βαφτίζονται παράπλευρες απώλειες.
Και τώρα δηλώνω ότι συμμετέχω ακόμη στην επανασύνδεση ρεύματος σε μετρητές
της ΔΕΗ σε σπίτια, που κόβονται λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών. Και θα συνεχίσω
να συμμετέχω, μέχρι να πάψουν οι τωρινές συνθήκες ζωής, ενός μεγάλου μέρους των
συνανθρώπων μας.

Τα δίκια αυτού του συστήματος μετρήθηκαν και βρέθηκαν λειψά.

ΝΑ ΔΙΚΑΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ν.Α.
ανοιχτή συνέλευση αγώνα άνω πόλης

κάθε τρίτη μετά τις 20.30 στο στέκι,
πλατεία κουλέ καφέ, https://anopoli.espivblogs.net/
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