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ΠΡΟΣ: 

Ηράκλειο 7/ 12/2020 
 
Τα σχολεία 

 
Θέμα : «ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» 
 
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ συμφωνεί με το ψήφισμα (6-12-2020) της ΟΛΜΕ για την 
καταστολή της κυβέρνησης 
 

Να αφεθούν τώρα ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες και συλληφθέντες! 
Να μην ασκηθεί καμία δίωξη και να μην επιβληθούν πρόστιμα! 

Τιμούμε τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορούπουλου στους αγώνες ενάντια στην 
αστυνομική βία και καταστολή, για Μόρφωση - Υγεία - Δημοκρατία 

 
 

Ανήμερα της 12ης επετείου από τη δολοφονία του Αλέξανδρου 
Γρηγορόπουλου, από το οπλισμένο χέρι του ειδικού φρουρού Ε. Κορκονέα, οι 
αστυνομικές δυνάμεις, εκτελώντας τις νέες κυβερνητικές διαταγές για τις 
αυταρχικές και αντιδημοκρατικές απαγορεύσεις, προχώρησαν σε νέα άγρια 
καταστολή και πογκρόμ προσαγωγών. Από το πρωί της Κυριακής 6 Δεκέμβρη έχουν 
δημιουργήσει μια "υγειονομική" ζώνη στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το 
σημείο της δολοφονίας του Α. Γρηγορόπουλου.  

Αντιμετωπίζουν με καταστολή, προσαγωγές και συλλήψεις όσους τολμούν 
να πλησιάσουν το συγκεκριμένο σημείο για να καταθέσουν ένα απλό λουλούδι. 
Μέχρι τώρα έχουν προσαχθεί δεκάδες συνδικαλιστικά στελέχη και μέλη 
συλλογικοτήτων που είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσμα εκπροσώπων του 
καλλιτεχνικού κόσμου, δικηγόρων, δημοσιογράφων, πολιτικών και νεολαιϊστικων 
φορέων, και παρά το γεγονός ότι τηρούσαν όλα τα υγειονομικά μέτρα προφύλαξης. 

Η κυβέρνηση, που μόνο για τη Δημόσια Υγεία δεν ενδιαφέρεται, 
χρησιμοποιεί ως όχημα την πανδημία για να βάλει στο γύψο τα δημοκρατικά 
δικαιώματα του λαού και της νεολαίας. Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης και η 
αστυνομική βία αποτελούν ύβρη προς τον δολοφονημένο μαθητή Α. 
Γρηγορόπουλο. 

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ καταγγέλλει το νέο όργιο καταστολής και 
αστυνομοκρατίας! Απαιτεί την άμεση απελευθέρωση όλων των προσαχθέντων 
και συλληφθέντων! Να μην ασκηθεί καμία δίωξη και να μην επιβληθούν 
πρόστιμα! 
 

 
Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
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Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 
 


