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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ηηο 30 ηνπ Γελάξε δηεμάγεηαη, κεηά από πνιιέο αλαβνιέο, ε δίθε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Ε΄ ΕΛΜΕ Αζήλαο Παύινπ Αλησλόπνπινπ, πνπ είρε ζπιιεθζεί ζηηο 8 

ηνπ Γελάξε ηνπ 2014, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο Σύπνπ πνπ έδηλαλ εθπξόζσπνη 

ζπλδηθαιηζηηθώλ θαη πνιηηηθώλ νξγαλώζεσλ, γηα λα θαηαγγείινπλ ηελ 

αληηδεκνθξαηηθή απαγόξεπζε ζπγθέληξσζεο δηακαξηπξίαο από ηε Γεληθή Αζθάιεηα 

Αηηηθήο, πνπ είραλ πξνθεξύμεη πνιηηηθέο νξγαλώζεηο γηα ηελ αλάιεςε ηεο Πξνεδξίαο 

ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο από ηε ρώξα καο. 

Η ζπλέληεπμε Σύπνπ δηλόηαλ 2 ώξεο πξηλ ηελ αλαθνηλσκέλε ζπγθέληξσζε 

ζηα Πξνπύιαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ν ζπλάδειθνο Π. Αλησλόπνπινο ζπκκεηείρε 

σο εθπξόζσπνο ηεο ΑΔΕΔΤ, κεηά από απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο ηεο Επηηξνπήο ηεο 

νπνίαο ηόηε ήηαλ εθιεγκέλν κέινο. 

Η ζπλέληεπμε δηλόηαλ παξνπζία ηζρπξήο αζηπλνκηθήο δύλακεο θαη κεηά από 

ζπλελλόεζε κε ηνλ αξρεγό ησλ αζηπλνκηθώλ δπλάκεσλ. Ελώ ε ζπλέληεπμε πιεζίαδε 

ζην ηέινο ηεο θαη ρσξίο θακηά πξνεηδνπνίεζε δπλάκεηο ησλ ΜΑΣ παξελέβεζαλ 

αλαίηηα θαη απξόθιεηα θαη άξρηζαλ κε βίαην ηξόπν λα απνκαθξύλνπλ ηνπο πεξίπνπ 

15 εθπξνζώπνπο πνπ έδηλαλ ηε ζπλέληεπμε θαη λα ηνπο απσζνύλ πξνο ηελ Οκόλνηα. 

Υσξίο λα πξνθιεζεί θαλέλα επεηζόδην ε αζηπλνκία πξνρώξεζε ζηε ζύιιεςε ηνπ 

Παύινπ Αλησλόπνπινπ θαη αθνύ ηνπ πέξαζαλ ρεηξνπέδεο ηνλ νδήγεζαλ ζηε ΓΑΔΑ. 

Εθ ησλ πζηέξσλ ηνπ απαγγέιζεθαλ νη αλππόζηαηεο θαηεγνξίεο γηα ζπκκεηνρή ζε 

απαγνξεπκέλε ζπγθέληξσζε θαη αληίζηαζε θαηά ηεο αξρήο. 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» δεηάεη ηελ 

αζώσζε ηνπ Παύινπ Αλησλόπνπινπ θαη θαηαγγέιιεη ηνλ απηαξρηζκό ηεο 

Αζηπλνκίαο θαη ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο πνπ όιν ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πνπ αζθείηαη ε 

πιένλ βάξβαξε αληηιατθή πνιηηηθή, σο απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Ειιεληθώλ 

Κπβεξλήζεσλ κε ηελ Επξσπατθή Έλσζε, ζηνρεύεη ζηελ ηξνκνθξάηεζε ηνπ ιανύ γηα 

λα θάκςεη ηηο αληηζηάζεηο ηνπ. 
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