
 

Ψήφισμα συμπαράστασης στους συλληφθέντες της 6/12/2020 

 

H EΛΕΠΑ καταδικάζει την προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ να τρομοκρατήσει τον λαό και τη 

νεολαία. 

Σις τελευταίες μέρες άρχισε η επίδοση των κλήσεων για τη δίκη των διαδηλωτών που συνελήφθησαν 

στις 6/12/2020. Η δίκη έχει ορισθεί για τις 19/11/2021 και ανάμεσά στους δεκάδες κατηγορούμενους 

βρίσκεται και το μέλος του σωματείου μας Κατσένης τράτος. 

Σην Κυριακή 6/12/2020, επέτειο 12 χρόνων από την εν ψυχρώ δολοφονία του μαθητή Αλ. 

Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό, η κυβέρνηση απαγόρευσε τις συναθροίσεις άνω των 4 

ατόμων. Η αστυνομία εμπόδισε βίαια κάθε συμβολική συγκέντρωση στον χώρο της δολοφονίας του 

15χρονου μαθητή που, σε συνέχεια της βίαιης καταστολής την ημέρα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 

και του κλίματος τρομοκρατίας την ημέρα της πανεργατικής απεργίας τον Νοέμβριο του 2020. 

Απέναντι στις συμβολικές εκδηλώσεις που, τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα, έγιναν εκείνη την 

ημέρα, από αντιπροσωπείες μαζικών φορέων φοιτητών, μαθητών, συνδικάτων, πολιτικών κομμάτων, 

οργανώσεων νεολαίας, η κυβέρνηση απάντησε με χιλιάδες συνωστισμένους αστυνομικούς, με 

αυταρχισμό, με τουλάχιστον 370 προσαγωγές μόνο στην Αθήνα, εκ των οποίων δεκάδες 

μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Μάλιστα εκείνες τις ημέρες γίναμε θεατές ακόμα και απαράδεκτων 

εικόνων με διμοιρίες των ΜΑΣ να καταστρέφουν λουλούδια που κατατέθηκαν στη μνήμη του 

αδικοχαμένου παιδιού.  

Τα αυταρχικά μέτρα δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία της δημόσιας υγείας!κοπό έχουν να 

μπει “φίμωτρο” στο λαό, για να προχωρούν ανενόχλητοι τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς τους! Υυσικά 

η ένταση της καταστολής δεν είναι προϊόν μόνο της τωρινής κυβέρνησης της ΝΔ και κάποιων 

ιδεοληπτικών στελεχών. Είναι στρατηγική επιλογή της άρχουσας τάξης και όλων των κυβερνήσεων που 

την υπηρετούν, ανάλογα με τη χρονική και πολιτική συγκυρία, πότε να προτάσσει το καρότο της 

ενσωμάτωσης και πότε το μαστίγιο της καταστολής. Ποιος μπορεί να ξεχάσει άλλωστε ότι επί ημερών 

κυβέρνησης ΤΡΙΖΑ υπήρχε καταστολή με το νόμο για την απεργία, με το ιδιώνυμο για τους αγώνες 

κατά των πλειστηριασμών κ.ά.  

Εντείνουμε τον αγώνα ενάντια σε κυβέρνηση και επιχειρηματικούς ομίλους, που επιχειρούν να 

τσακίσουν μισθούς και συντάξεις, ασφαλιστικά, εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα. 

 

Απαιτούμε: 

Να αποσυρθούν τα πρόστιμα και να ακυρωθεί η δικογραφία για τους συλληφθέντες! 

Δε μας φοβίζουν, συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά! 

Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού ή πάλη θα την σπάσει! 

Η Κεντρική Διοίκηση  

04.10.2021 


