
Σχέδιο ψηφίσματος της Ανυπόταχτης Καισαριανής για καταστολή 6 
Δεκέμβρη συλλήψεις πρόστιμα 

Ψήφισμα ενάντια στις βίαιες προσαγωγές αγωνιστών που τίμησαν την επέτειο της 
δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Να μην ασκηθεί καμία δίωξη και να 
μην επιβληθούν πρόστιμα! 

  

Για μια ακόμη φορά μέσα σε ένα μήνα μετά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων και 
του ολοκληρωτικής έμπνευσης σχεδίου αποτροπής των διαδηλώσεων για το 
Πολυτεχνείο, το κράτος και η αστυνομία έστησαν νέο σκηνικό καταστολής και 
απαγορεύσεων. 

  

 Στις 6 Δεκέμβρη  υποβλήθηκαν σε βίαιες προσαγωγές από την Ελληνική Αστυνομία 
μια σειρά εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων που τηρώντας όλα τα μέτρα 
υγειονομικής ασφάλειας (μάσκες, αποστάσεις κλπ.) θέλησαν να αποτίσουν τιμή στο 
χώρο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. 

  

Μεταξύ αυτών εκπρόσωποι σωματείων και της ΑΔΕΔΥ, υγειονομικοί της πρώτης 
γραμμής στη μάχη ενάντια στην επιδημία, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι σωματείων 
εργαζομένων σε νοσοκομεία, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, ακόμα και 
δικηγόροι της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. 

  

Είναι ολοφάνερο ότι αυτή η απαράδεκτη αστυνομοκρατία δεν έχει καμία απολύτως 
σχέση με την «υγειονομική ασφάλεια» που επικαλείται ως πρόσχημα η κυβέρνηση. Η 
ίδια κυβέρνηση που αγνόησε τις εκκλήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος για ασφαλές 
άνοιγμα των σχολείων, που έχει εγκληματικές ευθύνες τόσο για την τραγική 
κατάσταση στα νοσοκομεία, που αγνόησε τις εκκλήσεις των υγειονομικών για 
δημιουργία ΜΕΘ και επίταξη των ιδιωτικών νοσοκομείων προς όφελος όλων των 
πολιτών. Η ίδια κυβέρνηση που ευθύνεται για τη συνεχιζόμενη μετάδοση της 
επιδημίας στους χώρους εργασίας, που στοιβάζει τους εργαζόμενους στα ΜΜΜ και 
δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για να μην φτάσουμε στις ιδιαίτερα δύσκολες 
συνθήκες που ζούμε τώρα. 

  

Ο στόχος τους είναι προφανής! Επιδιώκουν να διαμορφώσουν «κατάσταση εξαίρεσης 
και έκτακτης ανάγκης», εργαλειοποιούν την πανδημία για να προωθήσουν τις πιο 
αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις σε όλα τα επίπεδα! Κυνηγούν την νεολαία που 
αγωνίζεται για το παρόν και το μέλλον της, τους υγειονομικούς που παλεύουν μόνοι 
για τη ζωή και την υγεία του λαού, τους εργαζόμενους που βάζουν φρένο στις 
αντεργατικές επιδιώξεις τους! Καταδιώκουν όσους αγωνίζονται ενάντια στο σάπιο 
σύστημά τους και διαλύει κάθε κεκτημένο. Θα μας βρίσκουν διαρκώς απέναντί τους! 



ΟΜΟΦΩΝΑ 

Το δημοτικό συμβούλιο της Καισαριανής υπερασπίζει τις λαϊκές 
δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα, το δικαίωμα του λαού να 

διαδηλώνει. Απαιτούμε την απόσυρση των δικαστικών διώξεων και την 
ακύρωση των προστίμων.  

 

(ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αντωνόπουλος Δημήτριος,  Βούρλου 
Μαρία , Φασκιώτης Γεώργιος,  Τσιροζίδης Ιωάννης , Καλαλής Εμμανουήλ  , 
Μαζαράκης Ευγένιος , Γαβρίλη Αγγελική   8) Κιτσέλλης Εμμανουήλ  ,Γραφίδου 
Γεσθημανή  , Ζαρκαδούλας Νικόλαος , Καρατζάς Ανδρέας , Αναγνωστάκης 
Κωνσταντίνος , Παρασκευά Δέσποινα και Καγιαμπάκη Ειρήνη.) 

  

  

 
 

 


