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Η απαγόρευση έσπασε με κινητοποιήσεις στην Αθήνα 
και σε όλη τη χώρα 

 
Το όργιο βίας και τρομοκρατίας το τελευταίο καταφύγιο της κυβέρνησης 

Άμεση απελευθέρωση χωρίς όρους όλων των συλληφθέντων 
 
12 χρόνια μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου από το 
όπλο του Κορκονέα, όπως και κάθε χρόνο από εκείνη τη μέρα, εργαζόμενοι, νεολαία, ο λαός 
έσπασαν τις απαγορεύσεις και διαδήλωσαν με πολύμορφους τρόπους σε γειτονιές, σε 
πλατείες και δρόμους. Στην Αθήνα, την Καισαριανή-Βύρωνα, το Περιστέρι, τη Νέα Σμύρνη, τον 
Πειραιά, το Ελληνικό, την Αγ. Παρασκευή, τα Χανιά, τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, τα Τρίκαλα, την 
Λάρισσα, την Πάτρα, τα Γιάννενα και πολλές ακόμα πόλεις της χώρας. 

Δεν ξεχνάμε. Η κρατική τρομοκρατία και καταστολή θα ανατραπεί από τους αγώνες μας. 

Μετά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων και το ολοκληρωτικής έμπνευσης σχέδιο 
αποτροπής των διαδηλώσεων για το Πολυτεχνείο και την απεργία της 26/11, το κράτος και η 
αστυνομία έστησαν νέο σκηνικό αστυνομοκρατίας και απαγορεύσεων. Από το πρωί 
προχώρησαν σε εκατοντάδες βίαιες και αναίτιες προσαγωγές και επιθέσεις σε διαδηλωτές, 
παρά το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις τηρούν αυστηρά όλα τα υγειονομικά μέτρα. Ιδιαίτερα 
στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων η κατάσταση θυμίζει κατεχόμενη ζώνη. Κάθε 
διερχόμενος, οποιοσδήποτε ήθελε να προσεγγίσει το μνημείο για να αφήσει ένα λουλούδι, 
αντιπροσωπείες οργανώσεων, φορέων, κόσμος της γειτονιάς και ευρύτερα, συνελήφθησαν 
και βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα και απόλυτα ανυπόστατες κατηγορίες.  

Ανάμεσά στους συλληφθέντες το μέλος της συλλογικής εκπροσώπησης της 
Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα, γιατρός και πρόεδρος των εργαζομένων στο 
νοσοκομείο Αττικό, Ρίζος Μιχάλης, ο περιφερειακός σύμβουλος με την Αντικαπιταλιστική 
Ανατροπή στην Αττική, εκπαιδευτικός Κώστας Τουλγαρίδης, οι συνήγοροι στη δίκη της ΧΑ 
Καμπαγιάννης Θ. και Παπαδάκης Κ., δεκάδες μέλη πολιτικών οργανώσεων, εκπρόσωποι 
σωματείων και συλλογικοτήτων. Συλληφθής επίσης και ο δημοτικός σύμβουλος με την 



Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας, Κωνσταντίνου Πέτρος καθώς και ο κοινοτικός 
σύμβουλος Αλεξανδράτος Νίκος. 

Είναι υποκριτικό και προκλητικό να γίνεται λόγος για την προστασία της δημόσιας υγείας την 
ώρα που ετοιμάζεται το άνοιγμα τμημάτων της αγοράς, ενώ κανένα απολύτως μέτρο δεν έχει 
προχωρήσει για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Αντίθετα καλείται σε ΕΔΕ υγειονομικό προσωπικό γιατί 
αρρώστησε, την ώρα που ο πρωθυπουργός «παίρνει τον αέρα του» στην Πάρνηθα. Η ΝΔ 
καταπατώντας ακόμα και τα θεμελιώδη και συνταγματικά κατοχυρωμένα δημοκρατικά 
δικαιώματα, που καταδικάζει το λαό στη φτώχεια και την ανεργία, στοχοποιεί και καταστέλλει 
όσους αγωνίζονται και διεκδικούν.  

Ο στόχος είναι προφανής. Επιδιώκεται να διαμορφωθεί «κατάσταση εξαίρεσης και έκτακτης 
ανάγκης», εργαλειοποιείται η πανδημία για να προωθηθούν οι πιο αντιδραστικές 
αναδιαρθρώσεις σε όλα τα επίπεδα. Κυνηγιέται η νεολαία που αγωνίζεται για το παρόν και το 
μέλλον της, οι υγειονομικοί που παλεύουν για τη ζωή και την υγεία του λαού, οι εργαζόμενοι 
που βάζουν φρένο στις αντεργατικές επιδιώξεις. Καταδιώκονται όλοι όσοι αγωνίζονται ενάντια 
στο σάπιο σύστημα που διαλύει κάθε κεκτημένο. 

Θα μας βρίσκουν διαρκώς απέναντι!  

Ζητούμε την έκτακτη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου για να καταδικάσει την κατοχή της 
Αθήνας από τις δυνάμεις καταστολής και να απαιτήσει εδώ και τώρα την άμεση απαλλαγή 
όλων των διωκόμενων από τις κατηγορίες, ανάμεσα τους και του μέλους του δημοτικού 
συμβουλίου Π. Κωνσταντίνου. 

Καμία δίωξη στους αγωνιστές/τριες 

Απαλλαγή από όλες τις κατηγορίες 

Δεν υποχωρούμε, δεν τρομοκρατούμαστε 
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