ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ !
Tα αφεντικά , τα κυβερνητι κά κα ι τα λοι πά κομμα τικ ά υποχεί ρι ά τους προσπα θούν να
φιμώσο υν την ελ εύθ ερη κα ι α νεξάρτητη φωνή του Ιndym edia.
Μετά από την κο ινωνική εξέγερ ση το υ Δεκέμβρη οι μηχα νισμοί της εξουσ ίας εντείνουν τις
προσπ άθ ει ές τους να κα τα στε ίλουν τώρα ό ,τι συντάχ θηκε με α υτή την μεγα λε ιώδη λαϊκή
έκ ρηξη θ έλοντας να ε πιβάλο υν την σιω πή κα ι τον τρ όμο.
Με γελοίες επερ ωτήσεις των α κροδεξ ιών ηθοποιών του κοινοβουλ ευτ ικού θε άτρου , και
πλαισ ιωμένοι α πό τον χορ ό των ύπουλων κα ι προβοκα τό ρικ ων δημοσ ιευ μάτων του
«κομουνισ τικού» Ριζοσπάστ η κα ι άλλων αστι κών φ υλλά δων, προετοιμ άζοντα ι να κα τα φέρουν
ένα χτύπημα σε μία από τις ουσια στικές κα τα κτήσεις της κοινωνι κής βάσης. Α υτή της
συ μμετοχ ικής αδια μ εσολάβητης κα ι αχρημά τιστης δια κίνησης της πληροφ ορία ς κα ι των ιδ εών.
Σχε διάζουν το κλε ίσιμο ενός χώρο υ συνάντησης χιλι άδων α νθρώπων που κα θημ ερ ινά
μοι ράζονται τις σκέψεις κα ι τις δράσεις τους δη μιου ργώντας κα ι οργα νώνοντα ς ένα ν ισ τό
ελ εύθ ερης έκφ ρα σης κα ι α ντίστα σης στην θη ριω δία των κυβερνήσεων κα ι της
εκ μετάλ λευ σης των εργοδοτών.
Α πώτε ρος σκοπ ός τους είνα ι να ανα κόψουν την επι θετική πορ εία της κοινωνία ς κα ι την
αυξανόμ ενη έντα ση των δι εκδ ικήσεων για την δη μιου ργία μία ς κα λύτε ρης ζωής μέσα στην
καπιταλι στική -εξουσια στ ική κόλα ση που μας έχουν κα τα δ ικάσει να ζούμε. Α υτό που
προσδο κούν είνα ι να δια λύσο υν την γνώση κα ι την επι κοινωνία που γεννιέτα ι κα ι
αναπτύσσεται με οριζόντιο κα ι α κηδεμόνευ το τρ όπο κα θι στώντας την πα ρουσία τους απλά
ανυπόφορη.
Σήμ ερα για ακό μα μία φ ορά η κοινωνία α ντι στέκετα ι, ορα μα τίζετα ι κα ι συζητά για ένα
δ ιαφορετι κό τρόπο οργάνωσης της κα θημε ρινότητάς της. Κυοφ ορεί άλλ ες αξί ες κα ι τις κάνει
να φτάνουν σε κά θε γωνι ά αυτής της γης, α ρνούμενη τα ελεγχόμενα Μέσα Μα ζικής
Ενημέρ ωσης, χρησι μοποιώντας τα δικ ά της μέσα για την ενημέ ρωσή της, με προκηρύξε ις, με
έντυ πα, με δ ια δικτ υα κούς χώρους. Και α υτό είνα ι επι κίνδυνο για εκε ίνους που έχουν μά θει να
ζουν παρασι τώντας από τον ι δρώτα α υτών που έχουν φτι άξει τα πάντα . Α πό τον κό πο των
ανδρών και γυνα ικών εργα ζόμενων, σπουδα στών, μ ετανα στών, επ ιστη μόνων. Η
αδιαμ εσολάβητη πληροφ όρη ση κα ι επι κοινωνία φοβίζε ι α υτούς που έχουν μάθ ει να
εξουσ ιάζουν με την τρομοκ ράτηση κα ι εκμ ετάλλε υση των άλ λων
Και είναι καλό να συνεχίσουν να τρέμο υν κα ι να φ οβούντα ι την οργή όλ ων α υτών που έως
τώ ρα υπέ μειναν κα ρτερι κά την βία , τον εξευτελι σμό κα ι την κα τα λήστευση των κόπων τους.
Το indymedia είνα ι ανάγκη κα ι δημιού ργημα α υτού του εξεγερμ ένου κό σμου κα ι θα πα ραμε ίνε ι
ζωντανό όσο κα ιρ ό η ίδ ια η βάση της κοινωνία ς θα το χρε ιάζετα ι για την έκφ ρα ση της.
Ας σας γίνει κα τα νοητό βα σιλ ιάδ ες κα ι α φεντάδ ες α υτού του τό που. Το indym edia είναι πέρα
από την σφαίρα της δικα ιο δοσία ς σας κα ι τον έλεγχό σα ς. Είνα ι πέρα α πό την λογική και την
ηθ ική σας. Είνα ι δικό μα ς κα ι θα με ίνε ι ζωντα νό για ό σο το χρε ιαζόμα στε στην πορεία για την
αλλαγή αυτού του κόσμου
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