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47 χρόνια μετά την πτώση της πόρτας του Πολυτεχνείου από τα χουντικά τανκς, γίναμε  μάρτυρες σε καταστάσεις 

που παραπέμπουν σε αντιδημοκρατική εκτροπή που δεν τιμούν την επέτειο του Πολυτεχνειου. Σε μια 

υποδειγματική απ’ όλες τις απόψεις πορεία αγωνιστικής μνήμης και τηρώντας απαρέγκλιτα όλους τους 

προβλεπόμενους κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας, εργαζόμενοι, φοιτητές και δημοκράτες πολίτες, 

βρέθηκαν εντελώς αναίτια περικυκλωμένοι από εκατοντάδες αστυνομικούς, άνδρες της ασφάλειας και δυναμεις 

των ΜΑΤ ώστε να μην προσεγγίσουν το προξενείο των ΗΠΑ οπου και θα διαλύονταν.  

Κόντρα σε κάθε λογική καθως η πορεια έβαινε στο τέλος της και καταστρατηγώντας κάθε κανόνα προστασίας της 

δημόσιας υγείας οι αστυνομικοί, αφού σταμάτησαν την πορεία, μετέτρεψαν την οδό Τσιμισκή σε μαζικό 

κρατητήριο αναγκάζοντας τους διαδηλωτες να περιοριστουν σε χώρο χωρίς τις αποστασεις που μεχρι εκεινη την 

ωρα διατηρουσαν. 

Μετά από ατομικό έλεγχο στους περισσότερους, χωρις να προβληθει η παραμικρή αντίσταση, έκοψαν δεκάδες 

αναίτια πρόστιμα σε ολους τους ελεγχομενους και βάφτισαν εναν εξ αυτών διοργανωτή! 

Θεωρώντας πως από συμβολικές συγκεντρώσεις όπως αυτή που διεκδικεί ουσιαστική στήριξη του δημόσιου 

συστήματος υγείας ούτε η έννομη τάξη κινδυνεύει ούτε η υγειά της κοινωνίας καθώς τηρούνταν σε εξωτερικό χώρο 

όλες οι αποστάσεις και τα μέτρα ατομικής προστασίας 

 Ζητάμε: 

1.να σταματήσει κάθε δίωξη για τους συλληφθέντες της Αθήνας σε Σεπόλια και οδ. Πανεπιστημίου, της 

Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου. 

2.να διαγραφούν τα εξοντωτικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε σε ολη την Ελλάδα.  

Αποφασίζουμε ότι θα στηρίξουμε οικονομικά τον δικαστικό αγώνα των μελών μας της πορείας 

της 17ης Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη συμβάλλοντας με το ποσό των ……ή ότι θα καλύψουμε τα 

δικαστικά έξοδα των μελών μας.  

 

Η συμβολή του κλάδου μας στην κοινωνία είναι τεράστια και πραγματοποιείται υπό αντίξοες συνθήκες. 

Έχοντας συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης και με αίσθημα  συλλογικής και ατομικής 

ευθύνης αναρωτιόμαστε αν θα ήταν πιο ασφαλές οι συνάδελφοι αντί για τη συμβολική διαδήλωση 

λίγων ατόμων με αποστάσεις και μάσκες σε ανοιχτό χώρο βρίσκονταν στην πολεοδομία, σε αυτοψίες ή 

επιβλέψεις, για να μην πούμε σε κάποιο λεωφορείο ΟΑΣΘ.  


