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Ψωμί-Παιδεία-Υγεία-Ελευθερία 
Δεν θα περάσει η τρομοκρατία 

 

Χθες, 17/11, στους δρόμους του αγώνα σε ολόκληρη τη χώρα τσακίστηκε η σιδερένια 
φτέρνα των απαγορεύσεων της κυβέρνησης της ΝΔ. Χιλιάδες διαδηλωτών, φοιτητικών 
συλλόγων, σωματείων, ανθρώπων του μόχθου, νεολαία και εργαζόμενοι διέλυσαν μαχητικά 
τη σιωπή που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση και βροντοφώναξαν, για το Ψωμί, την Υγεία 
και την Ελευθερία σε Αθήνα και δεκάδες πόλεις όλης της χώρας. Με όλα τα μέτρα 
προστασίας, τις μάσκες και τις αποστάσεις. 

Η κυβέρνηση, ως άλλος «γυμνός βασιλιάς», φανέρωσε τη χρεωκοπία της και τον πανικό της 
στην αποτυχία αντιμετώπισης της πανδημίας. Επέδειξε τεράστιο φόβο μπροστά στην έκρηξη 
της λαϊκής οργής που ετοιμάζεται να ξεσπάσει λόγο της προκλητικής αδιαφορίας της για 
ουσιαστικά μέτρα προστασίας. 

Στην Αθήνα εμφάνισε πάνω από 5.000 αστυνομικούς που, χωρίς κανένα υγειονομικό μέτρο 
αλλά με αντί-υγειονομικές μεθόδους όπως δακρυγόνα, αύρες νερού, συλλήψεις και 
συνωστισμένα κρατητήρια, μαζί με τραμπουκισμούς και προπηλακισμούς, έκαναν την πόλη 
μια εκρηκτική εστία ιού και βίας.  

Θύματα της βίαιης καταστολής της κυβέρνησης βρέθηκαν και εργαζόμενοι φοιτητές, μέλη 
της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα που συμμετέχουν στη Λαϊκή Συνέλευση 
Κολωνού-Σεπολίων-Ακ. Πλάτωνα, στη «Λάντζα-Αγωνιστική Εργατική Συσπείρωση στον 
Επισιτισμό-Τουρισμό» και στους φοιτητικούς τους συλλόγους. 

Η αστυνομική βαρβαρότητα οργίασε στη γειτονιά των Σεπολίων. Ενώ πορεία αγωνιστών, 
σωματείων και συλλόγων, καθώς και της αντικαπιταλιστικής αριστεράς ολοκληρώθηκε στο 
σταθμό των Σεπολίων, ισχυρές δυνάμεις της ομάδας ΔΕΛΤΑ εμφανίστηκαν ξαφνικά μέσα από 
τα στενά κάνοντας κύκλους γύρω από τους διαδηλωτές. Ο φοιτητής Ορέστης Καττής 
προπηλακίστηκε και συνελήφθη βίαια χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος, μέσα στην πυλωτή 
της πολυκατοικίας του! Ο πατέρας και η μητέρα του νεαρού φοιτητή, η αδερφή του καθώς και 
γείτονες και άλλοι διαδηλωτές που διαμαρτυρήθηκαν και επιχείρησαν να τον προστατεύσουν 
έγιναν και αυτοί στόχος της μανίας της αστυνομίας. Η μητέρα του φοιτητή ξυλοκοπήθηκε!  



Στη συνέχεια, έξω από το αστυνομικό τμήμα Κολωνού συγκεντρώθηκαν πολλοί διαδηλωτές, 
μεταξύ αυτών και μέλη της Λαϊκής Συνέλευσης Κολωνού-Σεπολίων-Ακαδημίας Πλάτωνα, 
απαιτώντας την απελευθέρωση του νεολαίου. Εκεί έγινε και το δεύτερο τρομοκρατικό κτύπημα 
της αστυνομίας, όπου συνελήφθει η Λυδία Καττή, αδελφή του συλληφθέντος, η οποία 
κτυπήθηε άγρια από τους αστυνομικούς, που την έσερναν από τα μαλλιά μέσα στο 
αστυνομικό τμήμα, βρίζοντάς την, καθώς και οι αγωνιστές Καβακλής Νικόλας και Μάκης 
Λιβάνης που ήταν στους συγκεντρωμένους. Παρόντες στην απρόκλητη και προκλητική βία 
της αστυνομίας στον Κολωνό ήταν δικηγόροι, η δημοτική σύμβουλος της Αντικαπιταλιστικής 
Ανατροπής στην Αθήνα, Ρέππα Ντίνα και ο εκπρόσωπος της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής 
στην Περιφέρεια Αττικής, Κώστας Τουλγαρίδης. 

Ο πατέρας του πρώτου συλληφθέντος εμφάνισε συμπτώματα καρδιακού επεισοδίου και ο 
αστυνομικός δεν επέτρεψε στο ασθενοφόρο που έφτασε να τον παραλάβει, για τουλάχιστον 
δέκα λεπτά. Ο πατέρας του προσαχθέντα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό με αστυνομικές 
δυνάμεις να τον ακολουθούν για να πραγματοποιήσουν πιθανή σύλληψη! 

Όμως όσες συλλήψεις, πρόστιμα και ξύλο να ρίξουν ένα είναι βέβαιο: η απαγόρευση έσπασε. 
Ο τρόμος δεν θα περάσει ούτε στην Αθήνα ούτε σε καμία άλλη πόλη της χώρας. 
Η υποκριτική, εκβιαστική, προσχηματική αξιοποίηση της πανδημίας από την κυβέρνηση για 
την απαγόρευση του Πολυτεχνείου, έπεσε στο κενό. 

Η κυβέρνηση θα μας βρίσκει απέναντί της. Σε κάθε μάχη ενάντια στην εγκληματική πολιτική 
της, στην απεργία στις 26/11 στην πορεία ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο που 
προετοιμάζει, στις διαδηλώσεις στις 6 Δεκέμβρη την επέτειο της δολοφονίας του 
Γρηγορόπουλου, στον αγώνα «για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι». 

Καμία δίωξη στους/στις αγωνιστές/τριες 

Άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων 

Δεν υποχωρούμε, δεν τρομοκρατούμαστε 

 

 

 

 


