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Προς τη
ην Κυβέρνη
ηση της Ισ
σπανικής ∆ηµοκρατία
∆
ας,
ΕΠΙΣΤΟΛ
ΛΗ ∆ΙΑΜΑ
ΑΡΤΥΡΙΑΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛ
ΛΙΑ
για την δεύτερη δο
ολοφονία του Φεντερ
ρίκο Γκαρθ
θία Λόρκα
Με την παρούσα
π
επιθυµούµ
µε να εκφρ
ράσουµε τη
ην αγανάκκτησή και ο
οργή µας για
την σύλ
λληψη και παραποµπ
π
πή σε δίκη των δύο σ
συναδέλφω
ων κουκλοπ
παικτών
Alfonso Lázaro κα
αι Raúl Ga
arcía (Títere
es desde A
Abajo) µε ττην κατηγο
ορία της
"διαφήµ
µισης της τροµοκρατ
τ
τίας" καθώ
ώς και την κκαταστροφ
φή των κου
υκλών του
υς
από την
ν αστυνοµία της Μαδ
δρίτης.
Πρόκειται για ακραία καταπάτηση του
υ δικαιώµαττος της ελεύθερης έκκφρασης, µια
βίαιη κα
αι τροµοκρ
ρατική ενέρ
ργεια, πολύ
ύ πιο επικίν
νδυνη από οποιαδήπ
ποτε
παράστταση κουκ
κλοθεάτρου και ταυτό
όχρονα µια
α γελοία κα
αι υποκριτική εκδικηττική
πράξη από
α
την πλ
λευρά του κράτους απέναντι
α
σ
σε ανθρώπ
πους που µ
µάχονται γ
για
την ελευ
υθερία µε κούκλες
κ
για
α όπλα!
Η λαϊκή παράδοσ
ση των Φασ
σουλήδων
ν (Pulchine
ella, Punch
h, Don Kristtobal,
Καταγκιιόζης, Don
n Roberto, Petruska, Kasparek κα), αλλά και ολόκλη
ηρη η τέχνη
του κου
υκλοθεάτρο
ου, αποτελ
λεί πανανθ
θρώπινο ερ
ργαλείο εν
νάντια στο φόβο και
µέσω το
ου γέλιου και
κ της σάττιρας θερα
απεύει τις π
πληγές της
ς ζωής, το δέος απέν
ναντι
σε κάθεε λογής εξο
ουσία, συµ
µπεριλαµβα
ανοµένου του θανάττου. Είναι ΤΤέχνη ενάν
ντια
στον Τρ
ρόµο!
∆εν είνα
αι τυχαία η µεθόδευσ
ση µε την οποία οδηγ
γήθηκαν οι συνάδελφ
φοι στη
φυλακή
ή: η επίµαχχη σκηνή στην
σ
οποία
α χρησιµοπ
ποιήθηκε το
ο πλακάτ π
που έγραφ
φε
"GORA ALKA-ETA"", δραµατο
ουργικά εξυ
υπηρετούσ
σε ακρίβως
ς το αντίθεετο από αυ
υτό
για το οποίο
ο
κατηγορήθηκα
αν: ∆εν "δια
αφήµιζε την
ν τροµοκρ
ρατία", αλλά καταδείκκνυε
την ενοχχοποίηση µέσω πλαστών "στο
οιχείων" της
ς µάγισσας που αντιστεκόταν! Και
να που η πραγµα
ατική αστυν
νοµία έσπεευσε να το
ους επιβεβα
αιώσει...
Ο Ισπαν
νικός λαός
ς στην πρό
όσφατη ιστορία του έχει πληρώ
ώσει µε άφ
φθονο αίµα
α
κατακτή
ήσεις και στοιχειώδη
σ
δικαιώµατα
α σαν την ελευθερία του λόγου
υ.
Μήν δο
ολοφονείτε τον Λόρκα
α για δεύτεερη φορά!
Ενάντια
α στην λογο
οκρισία κα
αι ποινικοποίηση της καλλιτεχνικκής έκφρα
ασης,
σκεκόµα
αστε αλληλ
λέγγυοι σττον αγώνα
α τους και α
απαιτούµεε:
- ΑΜΕΣΗ
Η ΑΠΑΛΛΑ
ΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥ
ΥΝΑ∆ΕΛΦΩ
ΩΝ ΑΠΟ Ο
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑ
ΑΤΗΓΟΡΙΕΣΣ
- ΑΠΟΖΗ
ΗΜΙΩΣΗ ΤΟ
ΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡ
ΡΟΦΗ ΤΩΝ
Ν ΚΟΥΚΛΩ
ΩΝ ΤΟΥΣ κα
αι την ΗΘΙΚ
ΚΗ
ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ
ΠΟΤΕ ΞΑ
ΑΝΑ ΦΑΣΙΣ
ΣΜΟΣ !

