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ΨΗΦΙΣΜΑ  
Ενάντια στην κρατική καταστολή στη νεολαία, τα εργατικά σωματεία και το λαό  

για τη συμμετοχή στις απαγορευμένες εκδηλώσεις της 47ης επετείου του Πολυτεχνείου 

Ο Σύλλογος Εργαζόμενων στο ΤΕΕ χαιρετίζει τους χιλιάδες εργαζόμενους και φοιτητές, που αψήφησαν την 

κυβερνητική απαγόρευση και  διαδήλωσαν την 47η  επέτειο του Πολυτεχνείου.  

Η κυβέρνηση με την απαγόρευση δεν είχε ως στόχο να προστατέψει τη δημόσια υγεία. Αυτός είναι και ο 

λόγος που τόσο καιρό δεν έκανε το παραμικρό για να προσλάβει προσωπικό και να ανοίξει ΜΕΘ στα 

νοσοκομεία. Δεν τη νοιάζει η ζωή και η υγεία του λαού, τον οποίο αφήνει στοιβαγμένο στα εργοστάσια 

και στα ΜΜΜ, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας ή εξωθεί τους εργαζόμενους γονείς σε άδειες άνευ 

αποδοχών στο πλαίσιο των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.  

Η προσπάθεια να δικαιολογηθεί το όργιο της καταστολής, ως αναγκαίο μέτρο για την προστασία της 

δημόσιας υγείας δεν έπεισε κανέναν, καθώς την ίδια στιγμή που οι διαδηλωτές τηρούσαν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας και τις αποστάσεις, οι εκατοντάδες ένστολοι- που φόρεσαν 

τις μάσκες τους μόνο όταν χρειάστηκε να ρίξουν χημικά - τους στρίμωχναν σαν σαρδέλες, τους 

ξυλοφορτώνανε και τους προσήγαγαν.  

Με οχήματα ρίψης νερού, χημικά, ανθρωποκυνηγητό στις γειτονιές της Αθήνας και πογκρόμ συλλήψεων 

διέλυσαν τις συγκεντρώσεις. Δεν είχαν αναστολή, στο όνομα της δημόσιας υγείας (!) να ξυλοφορτώσουν 

ακόμη και οικογένειες. 

Παρά το συντονισμένο κλίμα τρομοκρατίας η απαγόρευση έσπασε και πανελλαδικά πραγματοποιήθηκαν 

συγκεντρώσεις, με το λαό να διεκδικεί το δικαίωμά του να διαδηλώνει, τόσο για να τιμήσει την Επέτειο 

της Εξέγερσης όπως της αξίζει, αλλά και για να παλέψει για όσα σήμερα του στερούν.   

Η απειλή για τις ελευθερίες και τα δικαιώματά μας όμως δεν είναι κινδυνολογία. Για πρώτη φορά 

νομοθετούνται εξοντωτικά πρόστιμα 5000€ σε «οργανωτές» με τα οποία απειλούν να σφραγίσουν 

σωματεία και πολιτικές οργανώσεις. Για αυτό το λόγο αυτοί που περιορίζουν την αμφισβήτηση της 

απαγόρευσης σε «συμβολικές» κινήσεις αποφεύγουν τα καθήκοντα των εργαζομένων σήμερα. Η 

απάντηση των εργαζομένων βρίσκεται στον πραγματικό αγώνα και όχι στις συμβολικές κινήσεις. 
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Η καταστολή στην επέτειο του Πολυτεχνείου είναι η συνέχεια της πολιτικής της απαγόρευσης των 

διαδηλώσεων και η άλλη όψη του νομοσχεδίου Βρούτση για την ουσιαστική διάλυση των εργασιακών 

σχέσεων και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων που βρίσκεται προ των πυλών.  

Ο ΣΕΤΕΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να απελευθερώσει τους συλληφθέντες, να αποσύρει όλες τις 

κατηγορίες και να ακυρώσει τα πρόστιμα που επέβαλλε στους διαδηλωτές που τίμησαν την επέτειο του 

Πολυτεχνείου.  Δηλώνουμε ότι θα σταθούμε αλληλέγγυοι, μαζί με άλλα σωματεία εργαζομένων σε 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενάντια σε κάθε ενδεχόμενη δίωξη σε σωματείο - «οργανωτή»  και σε κάθε 

πρόστιμο covid που έχει καταλογιστεί σε αγωνιστές για τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις της επετείου 

την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. 

 


