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Ο κλοιός της καταστολής στενεύει πολύ επικίνδυνα
γύρω μας
Κώστας Ζαφειρόπουλος, Γιώτα Τέσση
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«Θα μας βρουν απέναντί τους και στις 15 Δεκεμβρίου»
Χρήστος Αργύρης, γιατρός, μέλος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, εκλεγμένο μέλος Γ.Σ. της
ΑΔΕΔΥ
● Είστε ανάμεσα στους περισσότερους από 120 συλληφθέντες από το κέντρο της Αθήνας
το μεσημέρι της Κυριακής και κατηγορείστε για παραβίαση των μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας. Τι ακριβώς συνέβη;
Βρισκόμουν στη συμβολή των οδών Ναυαρίνου και Χαριλάου Τρικούπη, τηρώντας απαρέγκλιτα
όλα τα μέτρα προστασίας με συντρόφους από το ΣΕΚ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλους
αλληλέγγυους και θέλαμε να φτάσουμε στο μνημείο του Αλέξη Γρηγορόπουλου και να αφήσουμε
ένα λουλούδι. Εγκλωβιστήκαμε από τα ΜΑΤ, τα οποία στη συνέχεια μας προσήγαγαν και αργά το
βράδυ όλες οι προσαγωγές από εκείνο το σημείο μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ήταν μια ξεκάθαρη
επίθεση σε όσους θέλαμε να τιμήσουμε το παιδί που δολοφονήθηκε από την Αστυνομία και σε
αυτό συνηγορεί ότι γιατρός, με διευθυντική θέση, που νωρίς το πρωί έφτασε κοντά στο μνημείο και
ζήτησε από τους αστυνομικούς να της επιτρέψουν να προσκυνήσει, έλαβε την απάντηση:
«Βλέπεις καμία εκκλησία εδώ πέρα, κυρά μου;»

● Οι συλληφθέντες δικηγόροι Κώστας Παπαδάκης και Θανάσης Καμπαγιάννης άσκησαν
μήνυση κατά παντός υπευθύνου για έκθεση σε κίνδυνο εν μέσω πανδημίας.
Η παραβίαση του πρωτοκόλλου ξεκίνησε από τη στιγμή που μας στοίβαξαν σε τρία πούλμαν και
μας άφησαν σαράντα λεπτά μέσα σε αυτά και ολοκληρώθηκε όταν μας μετέφεραν σε έναν μη
αεριζόμενο χώρο στη Διεύθυνση Αλλοδαπών στην Πέτρου Ράλλη, χωρίς να μας λένε γιατί
κατηγορούμαστε. Από εκεί μας επέτρεψαν να αποχωρήσουμε τα μεσάνυχτα, αφότου
ανακοινώθηκαν οι συλλήψεις μας. Περίπου 12 ώρες, δεκάδες άνθρωποι ήμασταν υποχρεωμένοι
να παραμένουμε σε μη αεριζόμενους χώρους και κατά τ’ άλλα κατηγορούμαστε για παραβίαση
των μέτρων σε εξωτερικό χώρο, ενώ φορούσαμε μάσκες και κρατούσαμε αποστάσεις.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήμασταν έξι υγειονομικοί που είχαμε τεράστια αγωνία γιατί έπρεπε
να πάμε στη δουλειά μας. Το περσινό κίβδηλο χειροκρότημα της κυβέρνησης στους γιατρούς
μεταφράστηκε φέτος σε καταστολή και αυτή ήταν μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή του Μ.
Χρυσοχοΐδη, όπως ξεκάθαρη είναι η επιλογή της κυβέρνησης να μειώσει κατά 600 εκατ. τις
δαπάνες για την υγεία στον προϋπολογισμό που ψηφίζεται στις 15 Δεκεμβρίου. Θα μας βρει και
πάλι απέναντί της, μαζί με την πλειοψηφία της κοινωνίας που απαιτεί τη στήριξη του ΕΣΥ και όχι
την υποβάθμιση που εξυπηρετεί συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα.

Η Διεθνής Αμνηστία ανησυχεί για το δικαίωμα στη διαδήλωση
Εκστρατεία συλλογής υπογραφών για την αλλαγή του νόμου 4703/2020, του πρόσφατου
διαβόητου νόμου που ποινικοποιεί τις διαδηλώσεις με πρόσχημα την πανδημία, οργανώνει η
Διεθνής Αμνηστία στην ιστοσελίδα της. Ζητά από τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη και Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα να διασφαλίσουν ότι «το δικαίωμα στην ελευθερία της
ειρηνικής συνάθροισης των ανθρώπων στην Ελλάδα θα είναι πλήρως σεβαστό, ακόμα και κατά τη
διάρκεια πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υγειονομικές παραμέτρους και σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα».
Υπογραμμίζει ότι έχει τεκμηριώσει πολλές καταγγελίες κακομεταχείρισης εκ μέρους των κρατικών
αρχών επιβολής του νόμου, όπως και καταγγελίες υπερβολικής χρήσης βίας και κατάχρησης
χημικών και μάλιστα σε περιόδους χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, ενώ κάνει ιδιαίτερη
αναφορά στις παράνομες επαναπροωθήσεις προσφύγων στα σύνορα.
«Αυτά τα περιστατικά δεν είναι “μεμονωμένα”, όπως ισχυρίζονται οι ελληνικές αρχές, αλλά μάλλον
συστηματικά, και αντανακλούν μια συνεχιζόμενη κουλτούρα ατιμωρησίας», διαπιστώνει η Διεθνής
Αμνηστία.

