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Αλληλεγγύη στους συλληφθέντες/είσες στα Σεπόλια στις 17 
Νοέμβρη 2020. Αθώωσή τους από όλες τις κατηγορίες 

Συγκέντρωση Τετάρτη 13 Οκτώβρη 9:00 πμ, Δικαστήρια (Ευελπίδων) 

Την Τετάρτη 13/10/2021 ο φοιτητής του ΕΜΠ Ορέστης Καττής, η πτυχιούχος Νοσηλευτικής 
Λυδία Καττή, ο φοιτητής Πληροφορικής Νικόλας Καβακλής και ο εργαζόμενος Μάκης Λιβάνης 
καλούνται να δικαστούν. Για την ίδια υπόθεση έχει ξεκινήσει διωκτική διαδικασία και για τον 
Δημήτρη Κ., πατέρα των δύο πρώτων. Βρίσκονται κατηγορούμενοι, μετά τη σύλληψη τους στα 
Σεπόλια στο τέλος της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου που έγινε στις 17/11/2020, για 
πλήθος αδικημάτων όπως: διατάραξη κοινής ειρήνης, απείθεια, πρόκληση απλής σωματικής 
βλάβης, εξύβριση, παραβίαση μέτρων COVID-19, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αντίσταση κατά 
της αρχής. Οι κατηγορίες είναι ψευδείς και κατασκευασμένες από την αστυνομία. 

Καλούμε  τα μέλη και τους φίλους της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα, 
αγωνιστές/τριες του λαϊκού κινήματος, την Τετάρτη 13 Οκτώβρη, στις 9:00 πμ, στα 
Δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου παραπέμπονται, με άθλιες στημένες κατηγορίες οι 
συναγωνιστές μας. 

Το ιστορικό: 

Στις 17/11/2020, η σιδερένια φτέρνα των απαγορεύσεων της κυβέρνησης της ΝΔ τσακίστηκε 
στους δρόμους του αγώνα σε ολόκληρη τη χώρα. Χιλιάδες διαδηλωτών, φοιτητικοί σύλλογοι, 
σωματεία, νεολαία και εργαζόμενοι διέλυσαν μαχητικά τη σιωπή που προσπάθησε να επιβάλει 
η κυβέρνηση στο όνομα της αντιμετώπισης της πανδημίας. Διαδήλωσαν για το Ψωμί, την 
Υγεία και την Ελευθερία σε Αθήνα και δεκάδες πόλεις όλης της χώρας, με όλα τα μέτρα 
προστασίας, μάσκες και αποστάσεις. 

Η κυβέρνηση, με πάνω από 5.000 αστυνομικούς, χωρίς κανένα υγειονομικό μέτρο αλλά με τις 
γνωστές αντί-υγειονομικές μεθόδους όπως δακρυγόνα, αύρες νερού, συλλήψεις και 
συνωστισμένα κρατητήρια, μαζί με τραμπουκισμούς και προπηλακισμούς, έκανε την πόλη μια 
εκρηκτική εστία ιού και βίας. 



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

Η αστυνομική βαρβαρότητα οργίασε στη γειτονιά των Σεπολίων. Ενώ πορεία 
αγωνιστών/στριών, σωματείων και συλλόγων, καθώς και της αντικαπιταλιστικής αριστεράς 
ολοκληρώθηκε στο σταθμό, 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 
πιλωτή της πολυκατοικίας του. Ο πατέρας και η μητέρα και η αδερφή του νεαρού φοιτητή, 
καθώς και γείτονες και άλλοι διαδηλωτές που διαμαρτυρήθηκαν και επιχείρησαν να τον 
προστατεύσουν έγιναν και αυτοί στόχος της μανίας της αστυνομίας. Οι δυνάμεις καταστολής 
δεν δίστασαν να ξυλοκοπήσουν μέχρι και τη μητέρα του φοιτητή! 

Στη συνέχεια, έξω από το αστυνομικό τμήμα Κολωνού συγκεντρώθηκαν πολλοί 
διαδηλωτές/τριες, 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 συνελήφθη η Λυδία Καττή, αδελφή του 
συλληφθέντος, η οποία κτυπήθηκε άγρια από τους αστυνομικούς, που την έσερναν από τα 
μαλλιά βρίζοντάς τη μέσα στο αστυνομικό τμήμα, καθώς και οι αγωνιστές Καβακλής Νικόλας 
και Μάκης Λιβάνης που ήταν στους συγκεντρωμένους.  

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. Εν τέλει καλέστηκε 
Δημήτρης Καττής για «ανωμοτί κατάθεση» τις επόμενες μέρες. 

Παρά τις συλλήψεις, τα πρόστιμα και την καταστολή, η απαγόρευση έσπασε, όπως έσπασαν 
και όλες οι προσπάθειες της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις, στην απεργία 
στις 26/11, στις 6/12/2020, στη Ν. Σμύρνη, στα μεγαλειώδη φοιτητικά και πανεκπαιδευτικά 
συλλαλητήρια, στην εργατική Πρωτομαγιά. Ο τρόμος δεν πέρασε ούτε στην Αθήνα ούτε σε 
καμία άλλη πόλη της χώρας. Οι αγώνες της περιόδου για υγεία, παιδεία, δουλειά με 
δικαιώματα, για τις λαϊκές ελευθερίες, οι αγώνες ενάντια στον φασισμό αποδεικνύουν ότι 
λαός και νεολαία μένουν όρθιοι. 

Η κυβέρνηση μας βρήκε και θα μας βρίσκει απέναντί της, σε κάθε μάχη ενάντια στην 
εγκληματική πολιτική της, στον αγώνα «για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το 
τραγούδι». 

Απαιτούμε την απόσυρση κάθε κατηγορίας σε βάρος όλων των συλληφθέντων/είσων, την 
πλήρη αθώωσή τους και την παύση κάθε δίωξης. 

Όλες/οι στη συγκέντρωση την Τετάρτη 13 Οκτώβρη 9:00 πμ στα Δικαστήρια της Ευελπίδων 
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