
Aλληλεγγύη στον σύντροφο Kυριάκο Mουτίδη

O Kυριάκος Mουτίδης είναι ένας από τους συλληφθέντες της διαδήλωσης μνήμης και

αντίστασης της 6ης Δεκέμβρη 2009, έναν χρόνο μετά την δολοφονία του 15χρονου

Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα. Το μαζικό συλλα-

λητήριο των 40.000 ανθρώπων  πραγματοποιήθηκε υπό τις συνθήκες του νέου δόγματος

για την προάσπιση της έννομης τάξης και ασφάλειας (αυτής του καπιταληστρικού συστή-

ματος), μπροστά στον κίνδυνο μιας νέας κοινωνικής έκρηξης σαν του Δεκέμβρη του

2008. Η οικονομική και πολιτική κυριαρχία στα πλαίσια της αντιεξεγερτικής εκστρατείας

ως απάντηση στην τεράστια κοινωνική δυναμική και τη ριζοσπαστικοποίηση των συνειδή-

σεων που επέφερε ο Δεκέμβρης, έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τις δυνάμεις καταστολής.

Τόσο τις μέρες πριν όσο και την ίδια μέρα της διαδήλωσης, ο κρατικός μηχανισμός με τη

συνδρομή της μιντιακής προπαγάνδας που διέσπειρε το φόβο για επικείμενες ταραχές

και χάος, επιστράτευσε ένα πρωτοφανές ιδεολογικό και κατασταλτικό οπλοστάσιο ενάν-

τια στον λεγόμενο «εσωτερικό εχθρό». Αυτός ο ιδεολογικός πόλεμος μεταφράστηκε επι-

χειρησιακά στη βίαιη εισβολή και σύλληψη 20 ατόμων στον αυτόνομο κοινωνικό χώρο

Ρεσάλτο στο Κερατσίνι καθώς και στη συνακόλουθη εκκένωση της κατάληψης του δη-

μαρχείου  και την σύλληψη των 42 αλληλέγγυων καταληψιών.

Στις 6 Δεκέμβρη 2009 το μητροπολιτικό κέντρο μετατρέπεται με απόφαση του

τότε αλλά και τώρα υ.π.πο  σε μια αποκλεισμένη ζώνη, ασφυκτικά φρουρούμενη. Γίνονται

800 προληπτικές προσαγωγές «υπόπτων». Κατ’όπιν, η ογκώδης διαδήλωση σημαδεύεται

από την πρώτη δολοφονική επέμβαση της νεοσυσταθείσας μηχανοκίνητης αστυνομικής

ομάδας Δέλτα, η οποία μετά από μικρής έκτασης συγκρούσεις μπροστά στο Υπουργείο

Οικονομικών διεμβολίζει την πορεία προσκρούοντας πάνω στο μπλοκ του ΕΕΚ, περνών-

τας κυριολεκτικά πάνω από σώματα διαδηλωτών και προκαλώντας το βαρύτατο τραυμα-

τισμό της Αγγελικής Κουτσουμπού η οποία μεταφέρεται στο νοσοκομείο με βαριές

κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και  σπασμένα όλα τα εμπρόσθια αριστερά πλευρά.  Συνεχί-

ζοντας με δολοφονικό μένος το υπηρεσιακό καθήκον της καταστολής πλήθους, οι εκα-

τοντάδες σύγχρονοι Κοτζαμάνηδες χτυπούν με σφοδρότητα με τα γκλομπ αδιακρίτως.

Το μπλοκ του ΕργατικούΕπαναστατικούΚόμματος αποδεκατίζεται, μέλη του καθώς και

ανένταχτοι διαδηλωτές κακοποιούνται βάναυσα, ενώ ο Κυριάκος Μουτίδης μαζί με άλ-

λους συντρόφους, ως μέλος της περιφρούρησης, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα στη δια-

δήλωση και αντιστεκόμενος στην εγκληματική επίθεση της ένστολης κρατικής

συμμορίας, συλλαμβάνεται. Του αποδίδονται βαριές κατηγορίες -αναβαθμισμένες βάσει

του «κουκουλονόμου»- ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι οι δικογραφίες των συλληφθέντων

στήνονται ξεχωριστά για τον καθένα σε μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια απομόνωσης

των αγωνιστών και απόκρυψης της συντονισμένης και μαζικής εγκληματικής δράσης της

αστυνομίας.   Συνοπτικά, η εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας για τους σύντροφους

 συλληφθέντες έχει ως εξής:

Οι Στέφανος… και Απόστολος… αθωώθηκαν.

Ο Νίκος Κ. έχει λάβει αναβολή επ’αόριστον.

Ο Θάνος Ζ. καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 7 μήνες φυλάκιση. Ασκήθηκε έφεση και εκκρε-

μεί εκδίκαση.

Ο Νίκος Κ. ακόμη δεν έχει δικαστεί. Βαρύνεται με κακουργήματα.

2 χρόνια μετά, η διερεύνηση της υπόθεσης για την απόπειρα δολοφονίας της Αγγελικής

Κουτσουμπού και η απόδοση ευθυνών για την απροκάλυπτη κρατική βία είναι θαμμένη

στα ανακριτικά συρτάρια.

2 χρόνια μετά, ο Κυριάκος κλητεύεται να δικαστεί με ένα βαρύ κατηγορητήριο.

Όμως ο Κυριάκος δεν είναι μόνος του. Η αλληλεγγύη είναι υπόθεση όλων μας.

Tην Tετάρτη 21 Mαρτίου 2012 στο Β’ Τριμελές Εφετείο Αθήνας δικάζεται ο σύντροφος
Kυριάκος Mουτίδης με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.



Στην τωρινή χωροχρονική συγκυρία, με το φάντασμα της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας να

πλανάται πάνω απ΄την Ελλάδα και την όξυνση των ταξικών και κοινωνικών αντιθέσεων,

βιώνουμε την πιο δριμεία επίθεση κράτους και κεφαλαίου.  Πρόκειται για τη συνθήκη

εκείνη όπου η υπερεθνική ντόπια και πολιτικο-οικονομική ελίτ έχει κηρύξει ανοιχτά τον

πόλεμο ενάντια στην κοινωνία, ενάντια σε όλους μας, με το πρόσχημα της ύστατης στρα-

τηγικής διεξόδου από τη συνολική και βαθιά κρίση του καπιταλισμού. 

Αντιμέτωποι με την πιο άγρια ταξική αφαίμαξη και λεηλασία του κοινωνικού πλούτου, τη

βίαιη φτωχοποίηση και περιθωριοποίηση ολόκληρων κοινωνικών στρωμάτων, την επέ-

λαση της βαρβαρότητας σ’όλη την κοινωνική σφαίρα, την ποινικοποίηση απεργιών, την

ένταση της καταστολής και αστυνομοκρατίας σε κάθε πεδίο συλλογικής πάλης, οφεί-

λουμε να σταθούμε στο πλάι όσων δεν υποτάσσονται αλλά μάχονται. Όσων είναι στο στό-

χαστρο του αστυνομικού και δικαστικού συμπλέγματος λόγω της αγωνιστικής τους δράσης.

Ο Κυριάκος διώκεται για την αταλάντευτη παρουσία και συμμετοχή του σε εργατι-

κούς-ταξικούς-κοινωνικούς αγώνες, γιατί υπεράσπισε την ηθική και πολιτική επιλογή της

αντίστασης απέναντι στην κρατική βία.

Να μην αφήσουμε κανένα αγωνιστή βορά στις μεθοδεύσεις των δικαστικών και διω-

κτικών μηχανισμών.

Απέναντι στο καθεστώς τρόμου, ανελευθερίας, καταπίεσης και δυστυχίας να προτά-

ξουμε το δίκιο του αγώνα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αξία της αλληλεγγύης.

Καλούμε εργατικά σωματεία, συνελεύσεις βάσεις, αυτο-οργανωμένα εγχειρήματα, λαϊ-

κές συνελεύσεις γειτονιών, πολιτικές συλλογικότητες, κάθε εργαζόμενο, άνεργο, νεο-

λαίο, μετανάστη που συνθλίβεται καθημερινά κάτω απ’το ζυγό της σύγχρονης

οικονομικής και πολιτικής δικτατορίας να μας στηρίξουν στη δίκη. Μαζί να χτίσουμε ένα

πλατύ μέτωπο αλληλεγγύης και αντίστασης.

ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ
ΆΜΕΣΗ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2009- 
ΑΘΩΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΟΥΤΙΔΗ

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ
Σάββατο 17/3: κάλεσμα – μικροφωνική στην πλατεία Εξαρχείων από τις 18:00

Κυριακή 18/3: συλλογική κουζίνα (από τις 15:00) & συναυλία αλληλεγγύης
(από τις 19:30) στη λέσχη υπογείως, Καλλιδρομίου 94

Δίκη: Tετάρτη 21 Mαρτίου 2012, 9 π.μ.
Β’ Τριμελές Εφετείο Αθήνας (για τα κακουργήματα) – Λουκάρεως και Λ. Αλεξάνδρας

Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης


