
Κείμενο για ψηφίσματα και υπογραφές,

«Δικαιώματα στα παιδιά μας, όχι σφαίρες »
Η στυγερή δολοφονία του Αλέξη ήταν ένας ακόμα κρίκος στην μακριά αλυσίδα της αστυνομικής βίας εναντίον 
μεταναστών, διαδηλωτών αλλά και  απλών ανθρώπων «διαφορετικών» από τα κυρίαρχα πρότυπα. 

Η σφαίρα στην καρδιά του Αλέξη ήταν η θρυαλλίδα για την έκρηξη της οργής της νεολαίας και την γέννηση ενός 
νέου πολύμορφου, ελπιδοφόρου κινήματος που αμφισβητεί όλες τις κυρίαρχες αξίες και φωτίζει το όραμα μιας 
άλλης κοινωνίας.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει αυτό το κίνημα με άγρια καταστολή. Πριν λίγες μέρες πυροβολήθηκε ένα παιδί στο 
Περιστέρι,  αστυνομικοί  πυροβόλησαν  ακόμα  και  στην  κηδεία  του  Αλέξη,  εκατοντάδες  είναι  οι  συλλήψεις 
διαδηλωτών,  αλλά  και  περαστικών,  παιδιά  ξυλοκοπούνται  βάναυσα,  δεκάδες  προφυλακίσεις,  μετανάστες 
απελαύνονται σωρηδόν, τόνοι χημικών καλύπτουν κάθε μέρα το κέντρο της Αθήνας απειλώντας την υγεία και τη 
ζωή οποιουδήποτε. 

Φτάνει πια ! Ήρθε η ώρα όλη η κοινωνία να αντιδράσει. Να σταματήσει η βία και η καταστολή. Να σταματήσει η 
ατιμωρησία που οπλίζει το χέρι δολοφόνων. Να προστατέψουμε τη ζωή των παιδιών μας, να σταθούμε στο πλευρό 
τους και ν’ αγωνιστούμε μαζί τους. Ν’ αφήσουμε το κίνημα της νέας γενιάς ν’ ανθίσει. Να βοηθήσουμε να ανθίζει το 
χαμόγελο στους νέους.

Κατ  αγγέλλουμε:  

⇒ Τις αθρόες συλλήψεις και προσαγωγές εκατοντάδων πολιτών σε όλη τη χώρα (υπολογίζονται σε πάνω από 250 
συλλήψεις μέχρι στιγμής, μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων, μεταναστών, από τους οποίους περίπου 60 είναι 
προφυλακισμένοι).

⇒ Την ενεργοποίηση του τρομονόμου και την απαγγελία κακουργηματικών κατηγοριών σε μαθητές, όπως στη 
Λάρισα.

⇒ Την ενεργοποίηση παρακρατικών συμμοριών 

⇒ Το χρήση απαγορευμένων και επικίνδυνων χημικών εναντίον των διαδηλωτών. 

Διεκδικούμε:

⇒ Την παραίτηση της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και της ηγεσίας της ΕΛΑΣ για την προκλητική στάση 
που επέδειξαν τις τελευταίες ημέρες.

⇒ Τον αφοπλισμό της αστυνομίας κατά την διάρκεια διαδηλώσεων και αυτής που έρχεται  σε επαφή με τους 
πολίτες

⇒ Την διάλυση των ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, ειδικών φρουρών

⇒ την απαγόρευση των χημικών για καταστολή διαδηλώσεων. 

⇒ Την απελευθέρωση όλων των προφυλακισθέντων και την απαλλαγή όλων των συλληφθέντων των τελευταίων 
ημερών.

⇒ Την κατάργηση του τρομονόμου

⇒ Την  ανατροπή  της  πολιτικής  αυταρχισμού  και  καταστολής  ως  προαπαιτούμενο  για  να  ξεδιπλωθούν  οι 
πραγματικές διεκδικήσεις της νεολαίας και των εργαζομένων. 

Ονοματεπώνυμο Περιοχή/πόλη επάγγελμα υπογραφή


