
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ 13ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ  

Ύστερα από τα γεγονότα στην πλατεία της Νέα Σμύρνης, το ξύλο και τα χημικά σε φοιτητές
του ΑΠΘ, τα χτυπήματα μίας σειράς διαδηλώσεων,  η  κυβέρνηση αποδεικνύει  ξεκάθαρα ότι  οι
εντολές  της στις  δυνάμεις  καταστολής,  είναι  να χτυπούν οποιονδήποτε αντιδρά στα ασφυκτικά
μέτρα και την πολιτική της. Προϊόντος του χρόνου όμως, διαπιστώνουμε ότι δεν είναι απαραίτητη
ούτε αυτή η ελάχιστη διεκδίκηση δημοκρατικών δικαιωμάτων για να δεχτεί κάποιος και ιδιαίτερα
οι νέοι την αλόγιστη βία της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρκεί να βρεθεί τον λάθος χρόνο, στον λάθος
τόπο! 

Το  πιο  πρόσφατο,  αλλά  φοβόμαστε  όχι  τελευταίο  περιστατικό,  μέσα  στο  πλαίσιο  της
γενικευμένης  κρατικής  καταστολής  και  τρομοκρατίας,  που  η  κυβέρνηση  της  ΝΔ στοχευμένα
εξαπολύει απέναντι  στην νεολαία και το λαό όλο το τελευταίο διάστημα, είναι αυτό εις  βάρος
13χρονων παιδιών σε πάρκο της Λάρισας. Όπως καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί, γονείς αλλά και τα
ίδια τα παιδιά, την Τρίτη 30 Μαρτίου στις 20:30 μμ, μια ομάδα πέντε μαθητών γυμνασίου (τρία
κορίτσια και δύο αγόρια) κάθονταν σε πάρκο της πόλης και συζητούσαν, όταν ξαφνικά μια ομάδα
ενηλίκων –χωρίς διακριτικά- τους περικύκλωσε και άρχισε να τους κάνει διάφορες ερωτήσεις με
έντονα επιθετικό τρόπο, τρομοκρατώντας τους! 

Το αποτέλεσμα ήταν τα παιδιά, επειδή νόμισαν ότι ήταν κλέφτες, να βάλουν τις φωνές, ενώ
ένα  από  αυτά  προσπάθησε  να  φύγει  από  το  σημείο.  Οι  ενήλικοι,  εκπαιδευμένοι  αστυνομικοί,
άρπαξαν τον άτυχο μαθητή, τον πέταξαν κυριολεκτικά στο έδαφος και στη συνέχεια, εκτελώντας τη
γνωστή λαβή ακινητοποίησης, του έσπασαν το χέρι!!! Και ενώ είχαν – όπως αποδεικνύεται από τον
μεταξύ  τους  διάλογο  -  πλήρη  επίγνωση  της  πράξης  τους,  αντί  να  μεταφέρουν  το  παιδί  στο
νοσοκομείο, το έσυραν στην αστυνομία για ανάκριση! Οι γονείς ειδοποιήθηκαν για να πάνε στο
αστυνομικό τμήμα δύο ώρες αργότερα! 

Η απρόκλητη, αδικαιολόγητη και νοσηρή αστυνομική βία αυξάνεται και πλέον εκδηλώνεται
όλο και πιο συχνά ανεξέλεγκτα. Οι πολίτες, οι πολιτικές δυνάμεις, όλοι οι συλλογικοί φορείς που
επιθυμούν να υπηρετούν τη δημοκρατία, οφείλουν άμεσα και απροϋπόθετα να την καταδικάσουν
ως απαράδεκτη και αδιανόητη σε δημοκρατικό καθεστώς, και να καταγγείλουν τις συνθήκες και τις
πολιτικές  που  επιτρέπουν,  ή  και  γεννούν,  αυτή  την  ασυδοσία,  που  αποτελεί  κίνδυνο  για  τη
δημοκρατία και την κοινωνία. 

Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε απερίφραστα τον τραυματισμό του 13χρονου παιδιού
από  δυνάμεις καταστολής, στις 30 Μάρτη, σε πλατεία της Λάρισας. 

Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε τη στοχοποίηση εκπαιδευτικών, που δημοσιοποίησαν το
γεγονός. 

Γνωρίζουμε  καλά  ότι  η  ένταση  της  καταστολής  πηγαίνει  χέρι  –  χέρι  με  την  αντιλαϊκή
πολιτική. Είναι συνειδητή κυβερνητική πολιτική.  Τη στιγμή που ο λαός έχει αφεθεί στο έλεος της
πανδημίας,  με  τις  ΜΕΘ  να  ασφυκτιούν,  με  διασωληνώσεις  να  πραγματοποιούνται  στους
διαδρόμους νοσοκομείων και μέσα σε άθλιες συνθήκες,  η Κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει  να μην
παίρνει  κανένα  ουσιαστικό  μέτρο  προστασίας  και  ταυτόχρονα  κάνει  μία  άνευ  προηγουμένου
επίθεση  στα  δικαιώματα  των  νέων  και  των  εργαζόμενων.  Καταπατά  δημοκρατικές  ελευθερίες,
ετοιμάζει τον ένα αντεργατικό και αντεκπαιδευτικό νόμο μετά τον άλλο, επιδιώκει να πετάξει τα
παιδιά των φτωχών οικογενειών έξω από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. 

Οι  νόμοι  Κεραμέως  –  Χρυσοχοίδη  που  ανατρέπουν  κατακτήσεις  χρόνων  στο χώρο  της
εκπαίδευσης, έχουν προκαλέσει ήδη την κοινωνική αντίδραση. Η τρομοκρατία, η αστυνομική βία
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και η καταπάτηση στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων θα αυξάνουν διαρκώς την οργή και την
αντίσταση.  Γιατί  ο  αγώνας για ψωμί,  παιδεία,  ελευθερία είναι  ένας  αγώνας ζωής,  διαχρονικός,
αναγκαίος και δίκαιος! 


