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Χουντικές απαγορεύσεις διαδηλώσεων με γελοία προσχήματα 
ΟΧΙ στις αντιδραστικές αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις, την αντιλαϊκή κυβερνητική 

πολιτική και τον αυταρχισμό 

Συγκέντρωση Πέμπτη 28/1, 12μεσ., Άγαλμα Βενιζέλου 
 

Αιφνιδιαστικά και μέσα στην νύχτα στις 25/1/21 ο αρχηγός της 
ΕΛΑΣ ανακοίνωσε νέα «απαγόρευση δημοσίων υπαίθριων 
συναθροίσεων άνω των 100 ατόμων» με το γνωστό στυλ 
«αποφασίζομεν και διατάσσομεν» και με πρόσχημα την επιδημία. 

Αν ήταν μια φορά υποκριτική αυτή η χουντικής έμπνευσης 
αστυνομοκρατική πρακτική τις προηγούμενες φορές (ενόψει 17 
Νοέμβρη και 6 Δεκέμβρη), τώρα είναι χίλιες φορές υποκριτική και 
προσχηματική : το λιανεμπόριο έχει ήδη ανοίξει, έχει εξαγγελθεί 
το άνοιγμα των χιονοδρομικών κέντρων, ενώ έχει ήδη 
ανακοινωθεί επίσημα πως από την επόμενη Δευτέρα 1/2 
ανοίγουν και τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ. Σαφέστατα η νέα 
απαγόρευση (με διάρκεια από Τρίτη 26/1 ως Δευτέρα 1/2 και με 

προοπτική παράτασης) στοχεύει επί τούτου ενάντια στις νέες φοιτητικές κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγελθεί για 
τις επόμενες μέρες καθώς και ενάντια στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών που έχουν εξαγγελθεί για 28/1, 3/2 
και 16/2. Κανένα σοβαρό υγειονομικό κριτήριο δεν εξυπηρετείται, απλά η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΛΑΣ 
εξαπολύουν νέα χυδαία αστυνομοκρατία χουντικής έμπνευσης για να μην γίνονται λαϊκές κινητοποιήσεις που 
αποκαλύπτουν τις εγκληματικές συνέπειες της πολιτικής τους. Σε μια περίοδο που όσον αφορά την περίθαλψη 
αυτές οι εγκληματικές συνέπειες είναι εμφανείς και με τους χιλιάδες θανάτους λόγω τραγικών ελλείψεων 
προσωπικού και υποδομών το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020 αλλά και με τα σοβαρότατα προβλήματα 
στον σχεδιασμό εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσερχόμενων 
ηλικιωμένων και που αναστέλλουν παραπέρα την αντιμετώπιση της λοιπής νοσηρότητας από τα δημόσια 
νοσοκομεία και ΚΥ. 

Τεράστια ευθύνη για αυτήν την χουντοειδή υποκριτική γελοιότητα έχουν και τα μέλη της «κρατικής επιτροπής 
ειδικών» είτε διά της συναίνεσής τους ή διά της σιωπής τους. Ας μας εξηγήσει κάποιος πόσο «επιστημονικό» είναι 
το δόγμα « μέσα στα mall και στα προπατζίδικα δεν κολλάει ενώ κολλάει μόνο έξω στις υπαίθριες διαδηλώσεις». 
Αυτός ο συνεχιζόμενος ανορθολογικός αντιεπιστημονικός αυτοεξευτελισμός της επίσημης κρατικής «επιστήμης» 
είναι που δίνει έτοιμα επιχειρήματα «στο πιάτο» των ακροδεξιών συνωμοσιολογικών ομάδων. Όταν η επίσημη 
«επιστήμη» γίνεται υποταγμένη θεραπαινίδα της εξουσίας, τότε βρίσκουν πρόσφορο έδαφος οι «αρνητές» για να 
στρέφουν την λαϊκή δυσαρέσκεια σε κατευθύνσεις ανώδυνες για το σύστημα. Το ένα χέρι νίβει το άλλο πολύ 
σχολαστικά, όμορφα και νοικοκυρεμένα. 

Αυτή η αυταρχική κατρακύλα πρέπει να ανατραπεί αποφασιστικά όχι στα λόγια αλλά στην πράξη και χωρίς 
αστερίσκους. Οι κινητοποιήσεις που έχουν ήδη εξαγγελθεί για θα πραγματοποιηθούν όπως εξαγγέλθηκαν : 
στους δρόμους, μαζικά, αποφασιστικά και με τα μέτρα προστασίας (μάσκες, αποστάσεις κλπ) που οι 
υγειονομικοί τα ξέρουν πολύ καλύτερα από τους ιθύνοντες της ΕΛΑΣ και τους υπουργούς. 

Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες θα έχουν ιστορικές ευθύνες αν υποταχτούν για μια ακόμα φορά στο όνομα της 
«συναίνεσης» και του «τι θα πει ο κόσμος» (δηλαδή στο «τι θα πουν» τα μεγάλα καθεστωτικά ΜΜΕ). 

Στηρίζουμε και καλούμε σε μαζική συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 28/1/2021 στο 
άγ/ Βενιζέλου στις 12μ καθώς και στις κινητοποιήσεις στην υγεία.  
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