
11 zile de proteste la Sibiu
Filmul evenimentelor
  
  Asa cum a inceput mitingul de aseara, numarul participantilor urma sa fie mai mic decat in zilele
precedente. in jurul orei 18.00, in Piata Mare s-au strans in jur de 150 de persoane. in momentul in care
s-a dat start protestelor si pe masura ce coloana traversa B-dul Nicolae Balcescu, numarul
manifestantilor a inceput sa creasc[, iar intensitatea scandarilor s-a accentuat. Pana in momentul in
care marsul a ajuns in Strapungerea Mihai Viteazu, numarul participantilor a trecut de 500. Multi
manifestanti s-au alaturat coloanei pe parcursul desfasurarii mitingului. Au existat in acest fel si
oameni care au intarziat fata de ora stabilita, insa s-au integrat imediat in grupul alaturi de care au
protestat in ultimele zile. Pe durata mitingului, oamenii au strigat in permanenta, aproape ca nu s-a
cunoscut oboseala acumulata in ultimele zile. Revolutionarii, in cea mai mare parte, au dat tonul
lozincilor impotriva lui Traian Basescu si a ministrilor Guvernului Boc. Un alt lucru de semnalat este
faptul ca inventivitatea celor care participa la proteste nu cunoaste limite, astfel ca recuzita devine din ce
in ce mai bogata. Pe pancarte se putea citi: "Vrem partide noi, nu mai vrem ciocoi", "Nu vrem hoti, nu
vrem prostie, vrem mai bine sa ne fie", "24 ianuarie uniti pentru Romania" (n.red. astazi este ziua
Unirii Principatelor Romane sub domnia lui Cuza) si "Pensia noastra, batjocura voastra". 
  
  Sibienii si-au vazut de prosteste in mod pasnic, astfel ca incidentele au fost inexistente. Şi pe traseul de
intoarcere al mitingului, lucrurile au evoluat intr-un mod normal, mai ales ca printre protestatari erau si
parinti care au venit cu copiii.
  
  Croissante cu ciocolata 
  
  Cu cateva minute inainte de inceperea mitingului, unul dintre participanti a venit cu doua plase pline cu
croissante de ciocolata. Acesta a spus ca sunt donatie din partea a doi sibieni care au dorit sa-si pastreze
anonimatul. Produsele au fost impartite copiilor si persoanelor mai in varsta. Prin acest gest, cei doi
sibieni au vrut sa-si exprime solidaritatea fata de cei care in ultimele 11 zile au iesit in strada din cauza
saraciei in care au ajuns.
  
  Peste 500 de protestatari
  
  "Potrivit estimarilor noastre, la miting au luat parte peste 500 de protestatari", afirma inspectorul sef,
Tiberiu Ivancea, seful IPJ Sibiu. Faptul ca seara s-a desfasurat fara incidente, este confirmat si de
reprezentantii Jandarmeriei sibiene, care au spus ca manifestatia a decurs fara probleme. Una peste
alta, trebuie spus ca si vremea a tinut cu protestatarii.
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