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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΟΔΟΥ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Ένα ακόμα σοβαρότατο γεγονός κυβερνητικής-αστυνομικής βίας εξελίχτηκε το βράδυ του 
Σαββάτου 18/9/2021 μετά τη μαζική αντιφασιστική πορεία για την επέτειο της δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα από τη Χ.Α. από το σημείο δολοφονίας στο Κερατσίνι στο χώρο του μπλόκου 
της Κοκκινιάς. Νωρίτερα σε όλους τους δρόμους-εισόδους προς το Κερατσίνι πλήθος από 
αστυνομικούς και κλούβες δημιουργούσαν έναν αποτρεπτικό κλοιό, όχι όμως απροσπέλαστο, 
για όσους ήθελαν να προσεγγίσουν το χώρο συγκέντρωσης. Η πορεία εξελίχτηκε με πολλές 
αστυνομικές δυνάμεις σε πλήρη εξάρτηση για επίθεση σε όλα τα γύρω στενά, ενώ μετά το τέλος 
της πορείας έριξαν χημικά έξω από το σταθμό του μετρό στην Κοκκινιά για να εμποδίσουν την 
εύκολη αποχώρηση των διαδηλωτών.    

Το βράδυ ομάδες αστυνομικών είχαν στήσει καρτέρι έξω από γραφεία πολιτικών οργανώσεων 
στο κέντρο της Αθήνας, όπως στα γραφεία του ΝΑΡ-νΚΑ, εφημερίδας «Πριν» και στην 
πολυκατοικία που στεγάζονται τα γραφεία της ΛΑΕ, περιμένοντας τους διαδηλωτές που θα 
έφταναν μετά τη διαδήλωση με τα πανό, τα πλακάτ και τις ντουντούκες τους.   

Η ομάδα ΔΡΑΣΗ, που ήταν έξω από τα γραφεία της ΛΑΕ, επιτέθηκε και κυνήγησε τους 
φοιτητές μέλη της ΛΑΕ την ώρα που έφταναν στην πολυκατοικία, εισέβαλε στο χώρο της 
εισόδου και κράτησε 5 νέους και νέες για αρκετή ώρα, που αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από 
παρεμβάσεις δικηγόρων.   

Προφανώς, η μεγάλη μαζικότητα της φετινής κοινής αντιφασιστικής πορείας στο 
Κερατσίνι ανησυχεί ιδιαίτερα τα επιτελεία της κυβέρνησης, που σπεύδουν να πάρουν 
μέτρα που να ικανοποιούν τους ακροδεξιούς υπουργούς και το ακροατήριό τους και να στείλουν 
μήνυμα σε αριστερές οργανώσεις και κινηματικούς φορείς ότι είναι υπό παρακολούθηση και 
έλεγχο.    

Η κυβέρνηση και ο νέος υπουργός προστασίας του συστήματος, Θεοδωρικάκος, συνεχίζοντας 
το έργο του προκατόχου του, Χρυσοχοΐδη, εντείνει τη βία και την καταστολή, προκειμένου να 
επιβάλει καθεστώς πλήρους απαγόρευσης κάθε μη αρεστής δημόσιας κινητοποίησης. Αποτελεί 
την προσφιλή μέθοδο για να καταπνίξουν τις λαϊκές αντιδράσεις, που διογκώνονται εξαιτίας της 
πολιτικής τους.  

Σε αστυνομοκρατούμενες πόλεις έχουν μετατραπεί όλες αυτές τις μέρες, η Αθήνα, ο Πειραιάς, η 
Θεσσαλονίκη για να διεξαχθούν ανενόχλητα οι σύνοδοι της Ε.Ε., του ΝΑΤΟ, η φιέστα της ΔΕΘ 
και να είναι σε ασφυκτικό κλοιό οι εκπαιδευτικές, λαϊκές και αντιφασιστικές συγκεντρώσεις που 
δεν απαγόρευσαν.  Κλείνουν δρόμους, κλείνουν την Ακρόπολη την Κυριακή, απαγορεύουν 
συγκεντρώσεις. Παρακολουθούν γραφεία πολιτικών οργανώσεων και κάνουν εφόδους. 
Επιδιώκουν να επιβάλλουν ένα καθεστώς φόβου με αστυνομικά κτυπήματα, επιθέσεις με 
χημικά, κρατήσεις, συλλήψεις, πρόστιμα σε  κάθε κινηματική πολιτική δράση.  

Όμως, η περιστολή δημοκρατικών ελευθεριών, δεν θα καταφέρει το στόχο της. Οι αγώνες δεν 
θα σταματήσουν.  
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