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Κείμενο Ομάδας Νομικής Υποστήριξης Ως Δαμέ για την Δεύτερη Πορεία [Άτιτλο] (Ηλεκτρονικό Άρθρο)

Κείμενο Ομάδας Νομικής Υποστήριξης Ως Δαμέ για την
Δεύτερη Πορεία [Άτιτλο] (Ηλεκτρονικό Άρθρο)
Ιστορικό σημείωμα
Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 21/02/21 στη σελίδα του facebook της Ομάδας Νομικής
Υποστήριξης Ως Δαμέ, μετά την δεύτερη πορεία 'Ως Δαμέ', που έγινε στη Λευκωσία. Η ομάδα
μετονομάστηκε μετέπειτα σε 'Συλλογικότητα Νομικών Αντινομία'.

Περιεχόμενο
Συγχαίρουμε όλες τις διοργανώτριες ομάδες για την εξαιρετική πρακτική και πολιτική διαχείριση
της χθεσινής πορείας «Ως Δαμέ_20/2». Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε σεβόμενος το
πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο της διαμαρτυρίας, φορώντας μάσκες και κρατώντας αποστάσεις.
Χαιρόμαστε που δεν χρειάστηκε να κινητοποιηθούν δικηγόροι αφού η ιστορική πορεία «Ως Δαμέ»
έληξε ειρηνικά, χωρίς συλλήψεις ή επεισόδια αστυνομικής βίας, παρά το πολεμικό κλίμα που
καλλιεργήθηκε την περασμένη εβδομάδα από πλευράς του κράτους και συγκεκριμένων ΜΜΕ.
Η αστυνομία χθες είχε προφανέστατα εκ διαμέτρου αντίθετες οδηγίες από το Σάββατο 13/2 αφού δεν
επενέβη με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό καθιστά για εμάς ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να
αποκαλυφθούν λεπτομερώς οι οδηγίες και το επιχειρησιακό πλάνο της αστυνομίας για τις 13/2, αφού
προκλήθηκαν σοβαροί τραυματισμοί σε δεκάδες άτομα ενώ 11 πρόσωπα συνελήφθησαν και έτυχαν
κακομεταχείρισης από τα μέλη της αστυνομίας. Οι 11 συλληφθέντες είναι πιθανόν να κατηγορηθούν
για οχλαγωγία και παραβίαση του αντισυνταγματικού διατάγματος για απαγόρευση των
διαδηλώσεων, ενώ κάποιοι απ’ αυτούς και για αντίσταση στη σύλληψή τους ή/και για επίθεση κατά
της αστυνομίας (εντελώς ανυπόστατες κατηγορίες αφού όλα τα βίντεο τις διαψεύδουν).
Οι χιλιάδες κόσμου στους δρόμους της Λευκωσίας χθες κατέρριψαν ουσιαστικά το διάταγμα που
απαγορεύει τις διαδηλώσεις αφού η μαζικότατη προσέλευση κόσμου που αψήφησε την απαγόρευση
και υπερασπίστηκε το θεμελιώδες δικαίωμά του στη διαμαρτυρία έδωσε ένα ηχηρό μήνυμα στην
κυβέρνηση: δεν πρόκειται να περάσει η αυταρχική διαχείριση της πανδημίας, η οποία
χρησιμποποιείται ως πρόφαση για να περιοριστούν οι ελευθερίες μας και να «δικαιολογηθεί» η
απαράδεκτη βία εναντίον μας.
Πάρα ταύτα, απαιτούμε από τον Υπουργό Υγείας όπως τροποποιήσει ΑΜΕΣΑ την αντισυνταγματική
Κ.Δ.Π. η οποία απαγορεύει τις διαμαρτυρίες ούτως ώστε τα μέτρα για τη διαχείριση της πανδημίας
να συνάδουν με τις συστάσεις της νομικής και της ιατρικής κοινότητας, οι οποίες αμφότερες έχουν
τοποθετηθεί ξεκάθαρα σχετικά με την άνευ λογικής και υπόστασης καθολική απαγόρευση των
διαμαρτυριών, η οποία υφίσταται ουσιαστικά από τον Μάρτιο του 2020.
Επίσης:
Καλούμε την κυβέρνηση σε επαναξιολόγηση όλων των Κ.Δ.Π. οι οποίες παραβιάζουν
θεμελιώδεις ελευθερίες όλων των ανθρώπων που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξαρτήτως αν είναι
πολίτες ή όχι της Κυπριακής Δημοκρατίας, και συγκεκριμένα, να σταματήσει άμεσα η
εργαλειοποίηση της πανδημίας για τον παράνομο και απάνθρωπο εγκλεισμό προσφύγων και
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αιτητών ασύλου στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Κοκκινοτριμιθιά (Πουρνάρα) και στην
Κοφίνου.
Καλούμε τον Γενικό Εισαγγελέα να ΜΗΝ προχωρήσει με την καταχώρηση κατηγορητηρίων
εναντίον των 11 συλληφθέντων και να τους απαλλάξει από οποιαδήποτε ποινική συνέπεια. Αυτή
μας η έκκληση ισχύει και για όσα πρόσωπα έχουν λάβει ή υπάρχει η πρόθεση να τους
αποσταλούν εξώδικα πρόστιμα για συμμετοχή τους σε διαμαρτυρίες.
Καλούμε τον Γενικό Εισαγγελέα να αποσύρει όλες τις κατηγορίες εναντίον ατόμων οι οποίοι
διώκονται ποινικά λόγω της συμμετοχής τους στη διοργάνωση διαμαρτυριών ή/και λόγω
στήριξης τέτοιων διαμαρτυριών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Καλούμε την ΑΑΔΙΠΑ να διεξάγει μία εξονυχιστική, αμερόληπτη και ανεξάρτητη έρευνα σε
σχέση με τα συμβάντα της 13/2 και τον Γενικό Εισαγγελέα να προβεί σε ποινικές διώξεις κατά
μελών της αστυνομίας, όπου αυτές μπορούν να αποδοθούν.
Παρακαλούμε όλα τα πρόσωπα που ήταν θύματα της αστυνομικής βαρβαρότητας στις 13/2 να
προβούν σε καταγγελίες στην ΑΑΔΙΠΑ ή/και να επικοινωνήσουν με δικηγόρους ή μαζί μας για
περαιτέρω νομικές ενέργειες.
Ξεκαθαρίζουμε πως η έρευνα της ΑΑΔΙΠΑ δεν μπορεί να ερευνήσει τις ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες
της Υπουργού Δικαιοσύνης και συνεπώς η εν λόγω έρευνα δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη
κυβέρνηση. Χωρίς να τρέφουμε αυταπάτες ότι το συστημικό πρόβλημα εκμετάλλευσης του
καπιταλισμού μπορεί να επιλυθεί απλά με την εναλλαγή προσώπων στην εξουσία, είναι εμφανές ότι η
ένταση της διαφθοράς και εκμετάλλευσης στην παρούσα κυβέρνηση έχει κλιμακωθεί ποιοτικά σε
επίπεδα πρωτόγνωρα για το κυπριακό γίγνεσθαι.
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη έχει υποπέσει σε καθεστώς πλήρους
ανυποληψίας και απονομιμοποίησης.
Θα αγωνιστούμε – τόσο στους δρόμους όσο και δικαστικά – για την δικαίωση των 11 συλληφθέντων,
των τραυματιών της 13/2, όσων έχουν λάβει εξώδικα πρόστιμα, καθώς και όσων διώκονται ποινικά
για άλλους σχετικούς λόγους.
Χθες σπάσαμε τον τρόμο. Συνεχίζουμε δυναμικά και αλληλέγγυα.
Δεν υποχωρούμε γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας.
Θα τα πούμε στους δρόμους!
Ομάδα Νομικής Υποστήριξης «Ως Δαμέ»
Χρειάζεται Τούρκικη Μετάφραση, Χρειάζεται Αγγλική Μετάφραση, Ως Δαμέ (Ομάδα), Ηλεκτρονικά
Άρθρα, Πορείες 'Ως Δάμε', Δεκαετία 2020-2029, 2021, Απροσδιόριστη Τοποθεσία
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