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ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2020 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ! 

 

Στις 14/9/2021 ξεκινά δίκη για τους 6 συλληφθέντες της πορείας στη Θεσσαλονίκη στην επέτειο εξέγερσης 
του Πολυτεχνείου 2020. Η περσινή πορεία του Πολυτεχνείου, διεξήχθη σε συνθήκες πρωτοφανών 
απαγορεύσεων και καταστολής σε όλη τη χώρα με εφαρμογή του αντιδημοκρατικού νόμου απαγόρευσης 
των διαδηλώσεων και των αντιδημοκρατικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας και συναθροίσεων με πρόσχημα 
την πανδημία.  

Στη Θεσσαλονίκη η απαγόρευση και το άγριο κτύπημα της διαδήλωσης συνοδεύτηκαν από συλλήψεις, 
παραπάνω από 60 πρόστιμα των 300 € και την παραπομπή σε δίκη 6 συλληφθέντων με 5 κατηγορίες : 
Διέγερση σε ανυπακοή, παραβίαση μέτρων για πρόληψη ασθενειών και απόφασης αρχηγού ΕΛΑΣ, 
αντίσταση, απείθεια και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Μάλιστα,  ο ένας εκ των 5 κατηγορουμένων χρίστηκε και 
«διοργανωτής| της διαδήλωσης και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 €.  Οι χαλκευμένες κατηγορίες με τη 
συνήθη τακτική αστυνομίας και τις κυβερνητικές πλάτες προσβλέπουν σε εξοντωτικές και τρομοκρατικές 
ποινές. Ενώ, κάθε πρόσχημα περί «υγειονομικής προστασίας» είναι ανυπόστατο και καταρρίπτεται από την 
κυβερνητική-αστυνομική επιχείρηση. Αφού περικύκλωσαν την πορεία, επέβαλλαν συνθήκες συνωστισμού, 
και πραγματοποίησαν επίθεση με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί διαδηλωτών.  

Η καταστολή και οι διώξεις σε όλη τη χώρα για τις κινητοποιήσεις στις 17 Νοέμβρη του 2020 αποτέλεσαν 
κορύφωση της κυβερνητικής καταστολής. Αποτελούν μέρος της κυβερνητικής επιχείρησης να μπουν στο 
«γύψο» εργατικές και λαϊκές κινητοποιήσεις. Η Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σε κατεχόμενη πόλη, με τις 
δυνάμεις καταστολής να αποκλείουν το Πολυτεχνείο του ΑΠΘ και κάθε κεντρικό σημείο. Η μεθόδευση αυτή 
ακυρώθηκε στην πράξη από τη γενναία στάση εκατοντάδων διαδηλωτών και διαδηλωτριών, που 
αψηφώντας τις απαγορεύσεις, έκαναν το καθήκον τους απέναντι στην ιστορική επέτειο της 17ης Νοέμβρη 
και όλα όσα αυτή αντιπροσωπεύει. Διεκδίκησαν στην πράξη το δικαίωμα να διαδηλώνουμε για Ψωμί-
Παιδεία-Υγεία- Ελευθερία. 

Οι κινητοποιήσεις για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου του 2020 είχαν σημαντική συμβολή στην 
πάλη για το σπάσιμο της κρατικής καταστολής και του κυβερνητικού αυταρχισμού, για την υπεράσπιση των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού μας. Προηγήθηκαν και ακολούθησαν και άλλες, μαζικές 
κινητοποιήσεις φοιτητών, εργαζομένων και νεολαίας, που συνέβαλαν στην ανατροπή των μεθοδεύσεων για 
την απαγόρευση της πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης. Όμως, η πολιτική των απαγορεύσεων δεν έχει 
τελειώσει. Είναι εδώ καθημερινά σε διαδηλώσεις που χτυπιούνται, σε απεργίες που βγαίνουν παράνομες, 
σε παλιούς και νέους νόμους που θέτουνε στο στόχαστρο το δικαίωμα στην απεργία, τη συγκέντρωση, τη 
διαδήλωση, το Άσυλο. Τη ζήσαμε και πρόσφατα, στις 3/9, με το κτύπημα από τις δυνάμεις καταστολής 3 
κινητοποιήσεων της Αθήνας, το πρωί των φοιτητών και το απόγευμα την εκπαιδευτική και της αλληλεγγύης 
στη κούκλα Αμάλ-σύμβολο των προσφυγόπουλων.   

Για αυτό το λόγο η δική των 6 συλληφθέντων της πορείας του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να 
μετατραπεί από δίωξη των αγωνιστών, σε καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής, σε πολιτικό γεγονός για το 
λαό της πόλης, σε βήμα υπεράσπισης των λαϊκών ελευθεριών. Αυτές οι διώξεις δεν πρέπει να περάσουν 
και δεν θα περάσουνε! Η δίκη πρέπει να μετατραπεί σε υπόθεση κάθε εργαζόμενου και νεολαίου, κάθε 
μαζικού φορέα, κάθε αγωνιστή, κάθε συλλογικότητας, κάθε δημοκράτη. 

· ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ 6 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2020 
· ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
· ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
· ΚΑΤΩ ΟΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 
 Κ.Ε.Δ.Δ.Α- Κίνηση για τις Ελευθερίες, τα Δημοκρατικά Δικαιώματα, την Αλληλεγγύη 


