
Καταγγέλλουμε το όργιο καταστολής στα Σεπόλια!
Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων και την άρση όλων των

κατασκευασμένων κατηγοριών!

Στις  17  Νοέμβρη  για  την  47η επέτειο  του  Πολυτεχνείου,  μετά  την  αντισυνταγματική
απαγόρευση  των  συναθροίσεων  για  πάνω  από  τέσσερα  άτομα  από  την  Αστυνομία,
πραγματοποιήθηκαν  εκδηλώσεις  τιμής  και  μνήμης  στα  κρατητήρια  των  ΕΑΤ-ΕΣΑ,  στο
Γεντί  Κουλέ,  οργανώθηκαν  πορείες  στην  πρεσβεία  των  ΗΠΑ με  τήρηση  όλων  των
υγειονομικών  πρωτόκολλων  από  την  πλευρά  των  συμμετεχόντων,  ως  απάντηση  του
πολιτικού κόσμου στον αυταρχισμό. 

Η απάντηση ήταν μετά την αρχική έκπληξη, ανεξέλεγκτη αστυνομική βία με συλλήψεις και
ξυλοδαρμούς  στην  Πανεπιστημίου,  δεκάδες  προσαγωγές  και  αναίτια  καταστολή  στη
Θεσσαλονίκη. 

Ιδιαίτερα στα Σεπόλια κατά τις 5 περίπου το απόγευμα και ενώ η συγκέντρωση που είχε
λάβει χώρα στο Σταθμό Λαρίσης είχε ολοκληρωθεί, διαδηλωτές επέστρεφαν στο σταθμό
Μετρό Σεπολίων καθώς ήταν ο μόνος ανοιχτός, αφού οι σταθμοί Λαρίσης και Αττική ήταν
κλειστοί, (προφανώς για την «προστασία της δημόσιας υγείας!!!») για να επιστρέψουν σπίτι
τους.
Αναίτια  και  ΧΩΡΙΣ  καμία  πρόκληση  ομάδες  αστυνομικών  με  μηχανές  άρχισαν  να
συγκεντρώνονται στο σημείο. Μια ομάδα εισέβαλλε στην πυλωτή της πολυκατοικίας όπου
ο Ο.Κ.,  φοιτητής  και  η  μητέρα του  εισέρχονταν  για  να  μπουν  σπίτι  τους!  Άρχισαν  να
τραβούν,  χωρίς  εξηγήσεις  το  φοιτητή  και  να  προσπαθούν  να  τον  προσαγάγουν.  Στις
διαμαρτυρίες της μητέρας του, του κόσμου της γειτονιάς που ήταν τριγύρω καθώς και μιας
δικηγόρου που βρισκόταν στο δρόμο, οι αστυνομικοί ΔΕΝ ΕΙΠΑΝ ΛΕΞΗ και άρχισαν να
ξυλοκοπούν τους πάντες. Στη συνέχεια «απήγαγαν» το φοιτητή και πληροφόρησαν ψευδώς
την οικογένειά του ότι τον μετέφεραν στο ΑΤ Κολωνού. Αμέσως πλήθος κόσμου που είδε
το  περιστατικό  πήγε  στο  κοντινό  ΑΤ  ενώ  την  ίδια  στιγμή  συνέρρευσαν  με  ταχύτητα
αστραπής δεκάδες περιπολικά, μηχανές και πλήθος ένστολων σε κάθε στενό της γειτονιάς,
δημιουργώντας κλίμα «κατεχόμενης» πόλης.
Οι  γονείς  και  η  αδερφή  του  φοιτητή  ζήτησαν  να  τον  δουν.  Προπηλακίστηκαν  από
αστυνομικούς και ξυλοκοπήθηκαν.  Αποτέλεσμα αυτής της συμπλοκής ήταν ο πατέρας που
πάσχει από την καρδιά του, λιπόθυμος, να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο, ενώ η
αδερφή του να συλληφθεί, χτυπημένη στο κεφάλι, μαζί με ένα φίλο του.
Παρέμειναν  όλοι  σε  ΑΤ  και  στις 18/11/20  πέρασαν  αυτόφωρο, καθώς  οι  δυνάμεις
καταστολής κατασκεύασαν κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων για να δικαιολογήσουν
την άγρια καταστολή. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την 1η Δεκέμβρη, επειδή
οι αστυνομικοί - μάρτυρες κατηγορίας απουσίαζαν.
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Στεκόμαστε  αλληλέγγυοι/ες  στην  εξ  αναβολής  δίκη  των  αναίτια  συλληφθέντων  στα
Σεπόλια!

Απαιτούμε  τη  δικαίωση  των  τριών  κατηγορούμενων  και  την  άρση  όλων  των
κατασκευασμένων κατηγοριών σε βάρος τους!


