Γ΄ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑ
ΣΑΫΓΕΣΟΤ 60, ΠΑΣΗΙΑ, ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ – ΦΑΞ: 210 2012013
g.elme.athinas@gmail.com
ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 108
17/11/2020
ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ
Η Γ΄ ΕΛΜΕ ταηρεηίδεη ηε ζσκκεηοτή ζσλδηθάηφλ θαη ζσλδηθαιηζηώλ ζηοσς εορηαζκούς ηοσ Ποισηετλείοσ
θαη θαηαγγέιιεη ην ζεκεξηλό όξγην θπβεξλεηηθνύ απηαξρηζκνύ, αζηπλνκηθήο βίαο θαη θαηαζηνιήο.
Παρόηη ηα ζσλδηθάηα, οη ζσιιογηθόηεηες, οη καδηθοί θορείς, ε πιεηουεθία ηφλ θοκκάηφλ αποθάζηζαλ οη
εθδειώζεης ποσ αθορούζαλ ηελ επέηεηο ηοσ Ποισηετλείοσ λα έτοσλ ζσγθεθρηκέλες κορθές θαη δράζες,
ιόγφ παλδεκίας, ηερώληας όια ηα σγεηολοκηθά κέηρα, ε θπβέξλεζε κε κηα βαζηά αληηδεκνθξαηηθή θαη
αληηζπληαγκαηηθή απόθαζε, όρη κόλν απαγόξεπζε ηνλ ενξηαζκό ηνπ Πνιπηερλείνπ αιιά θαη όιεο ηηο
δεκόζηεο ζπλαζξνίζεηο άλσ ησλ ηξηώλ αηόκσλ ζε όιε ηε ρώξα γηα ηέζζεξηο κέξεο!!
ήκερα, απέλαληη ζε ζσγθεληρώζεης ποσ ηεξνύζαλ ππνδεηγκαηηθά ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο
πγείαο, ε θπβέξλεζε θαη ε αζηπλνκία απάληεζαλ κε αλαίηηεο θαη απξόθιεηεο επηζέζεηο ζηα ζσλδηθάηα,
ζηοσς δηαδειφηές, ζηοσς θοηηεηές, ζηε λεοιαία, ζε ζσιιογηθόηεηες θαη ζε βοσιεσηές ηοσ ΚΚΕ,
προβαίλοληας ζε δεθάδεο πξνζαγσγέο θαη ηξαπκαηηζκνύο δηαδεισηώλ.
Η θπβέξλεζε έρεη ηζηνξηθέο θαη εγθιεκαηηθέο επζύλεο. Αποδείτηεθε περίηραλα όηη ε πξνζηαζία απ’
ηελ παλδεκία ήηαλ κόλν ην πξόζρεκα γηα ην ρηύπεκα ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ καο δηθαησκάησλ, αθού
οη πρώηοη ποσ αγλόεζαλ προθιεηηθά ηα κέηρα προζηαζίας ήηαλ ε θσβέρλεζε, ηο θράηος θαη οη
θαηαζηαιηηθοί κεταληζκοί.
Ο ζηότος ηες θσβέρλεζες είλαη πιέολ προθαλής θαη ζηολ πηο δύζπηζηο. Θέιεη, πίζφ απ’ ηο ζθεληθό
ζύγθροσζες ποσ ζηήλεη, λα θξύςεη ηηο επζύλεο ηεο γηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο
πγείαο θαη γηα ηελ έιιεηςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, ποσ ζηοητίδοσλ θαζεκερηλά ζε τηιηάδες θρούζκαηα
θαη δεθάδες ζαλάηοσς. Ήζειε, επίζες, κε πρόζτεκα ηελ παλδεκία λα μεκπεξδέςεη κε ην αγσληζηηθό
κήλπκα ηνπ Πνιπηερλείνπ.
Εδώ θαη ηώξα λα αθεζνύλ ειεύζεξνη όινη νη πξνζαρζέληεο. πλερίδνπκε, 47 ρξόληα κεηά ηελ εμέγεξζε
ηνπ Πνιπηερλείνπ, ηνλ αγώλα γηα πγεία, δσή θαη δνπιεηά κε δηθαηώκαηα.
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