
Παύση κάθε δίωξης και άρση κάθε προστίμου για τις κινητοποιήσεις 

Στις μέρες των κινητοποιήσεων για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, για την απεργία στις 26/11, για
τις 6 Δεκέμβρη και στη συνέχεια αντιμετωπίζουμε μια έξαρση της αστυνομικής καταστολής,  του
μπαράζ  των  διώξεων  και  των  προστίμων  σε  όλη  την  χώρα  σε   βάρος  όσων  συμμετέχουν  ή  η
αστυνομία πιθανολογεί ότι  θα συμμετάσχουν σε αγωνιστικές δράσεις.  Πρόσχημα της κυβέρνησης
αποτελεί η προστασία της δημόσιας υγείας, αφού την ίδια ώρα μειώνει τις δαπάνες για την υγεία, δεν
δείχνει  σπουδή για τα μέτρα προστασίας στους  μαζικούς χώρους εργασίας,  στα ΜΜΜ, ενώ στη
διάρκεια της καταστολής στοιβάζει όσους διαδήλωναν και τηρούσαν τα μέτρα προστασίας.

Η  κυβερνητική  επιδρομή  εξελίσσεται  με  πρωθυπουργικές  και  υπουργικές  εξαγγελίες,  ΦΕΚ
απαγορεύσεων κυκλοφορίας και συγκεντρώσεων, επίκληση του Ποινικού Κώδικα, αποφάσεις του
Αρχηγού της Αστυνομίας, και το νόμο απαγόρευσης των διαδηλώσεων.  Η κρατική τρομοκρατία, οι
απαγορεύσεις,  η  επιβολή  των  εξοντωτικών  προστίμων  παραβιάζουν  στοιχειώδη  δημοκρατικά
δικαιώματα και όπως μαρτυρούν και οι δηλώσεις του Υπουργού ΠΡΟΠΟ Χρυσοχοϊδη, στοχεύουν να
διατηρηθούν και μετά την πανδημία.

Η εντεινόμενη αστυνομοκρατία, η αμφισβήτηση του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία στους
ανοικτούς χώρους, που σύμφωνα με τις δηλώσεις τους δεν ευθύνονται για τη μετάδοση του ιού και η
αστυνομική διαχείριση της πανδημίας εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασμό του συστήματος για
επιβολή μέτρων επιτήρησης, ελέγχου, παρακολουθήσεων, περιστολής ελευθεριών. Είναι φανερό ότι
αυτά  τα  μέτρα  αποτελούν  το  απαραίτητο  συμπλήρωμα  στην  κυβερνητική  πολιτική  για  να
αντιμετωπίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια για τις εγκληματικές ευθύνες της για τη δημόσια υγεία και για
την αντεργατική πολιτική της  που εντείνει  τη φτώχεια και  την ανεργία,  οδηγώντας  το λαό στην
εξαθλίωση, ώστε να καταστείλει «εν τη γενέσει» τους τις λαϊκές αντιδράσεις το επόμενο διάστημα. 

Ο αγώνας για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην πολιτική και κινηματική δράση και για τις
λαϊκές ελευθερίες και η έμπρακτη αλληλεγγύη από την πλευρά του κινήματος σε όσους διώκονται για
συμμετοχή  σε  κινητοποιήσεις  είναι  αναγκαία  για  να  ορθώσουμε  τείχος  υπεράσπισης  όσων
αγωνίζονται, αλλά και για την προστασία στο καθένα και την καθεμιά που έρχεται αντιμέτωπος με
τον  κυβερνητική  και  κρατική  τρομοκρατία,  την  αστυνομική  βία  και  καταστολή   και  για  να
αντιμετωπίσουμε συλλογικά την επίθεση στο λαό.

 Απαιτούμε  να διαγραφούν τα εξοντωτικά πρόστιμα και να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες
από τους συλληφθέντες.

 Καταδικάζουμε την  εκμετάλλευση  της  πανδημίας  ως  πρόσχημα   για  την  επίθεση  στα
εργατικά & δημοκρατικά δικαιώματα (με τις απαγορεύσεις στην κυκλοφορία αλλά και στην
συνάθροιση). Υποστηρίζουμε το δικαίωμα στους αγώνες. 

 Δηλώνουμε την  αντίθεσή  της  στο  νόμο  απαγόρευσης  των  διαδηλώσεων  &  στην
ποινικοποίηση της πολιτικής, κινηματικής δράσης. 


