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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Όταν το χάςμα μεταξφ κυβερνϊντων και λαοφ βακαίνει, θ δθμοκρατία μπαίνει ςτο 

γφψο. Όςο τα αντιλαϊκά μζτρα αυξάνουν, όςο θ επίκεςθ ςτο ειςόδθμα των εργαηομζνων 

οδθγεί το λαό ςτθν εξακλίωςθ, όςο τα εργατικά δικαιϊματα καταλφονται, όςο ευρφτερα 

ςτρϊματα του λαοφ καταςτρζφονται με τθν ακολουκοφμενθ πολιτικι, τόςο κα 

αναδεικνφεται ςε μοναδικό μζςο εφαρμογισ αυτισ τθσ πολιτικισ θ καταςτολι, κακϊσ ο 

φόβοσ για εξζγερςθ του λαοφ κα γίνεται και πιο πραγματικόσ. 

Το Δ.Σ.  τθσ ΟΛΜΕ  καταγγζλλει τθν πρόκεςθ τθσ Κυβζρνθςθσ να προχωριςει ςε 

ουςιαςτικι απαγόρευςθ των διαδθλϊςεων με νόμο που ετοιμάηει. Καταγγζλλει τθν 

βάρβαρθ επίκεςθ κατά μακθτϊν που διαδιλωναν ςτο Σφνταγμα με χθμικά, ξυλοδαρμοφσ 

και ςυλλιψεισ, ωσ ςυνζχεια τθσ καταςτολισ τθσ 12θσ Φλεβάρθ. Καταγγζλλει τθν 

προςπάκεια παρεμπόδιςθσ των εργαηομζνων να ςυμμετάςχουν ςτθ ςυγκζντρωςθ τθσ 

Κυριακισ 19 του Φλεβάρθ με το κλείςιμο όλων των ςτακμϊν του Μετρό (Ευαγγελιςμοφ, 

Συντάγματοσ, Πανεπιςτθμίου και Μοναςτθρακίου) αλλά και με τθν ενεργοποίθςθ του 

μετεμφυλιακοφ και χουντικοφ “Θεςμοφ” τθσ προλθπτικισ ςφλλθψθσ που εφαρμόςτθκε με 

αποτζλεςμα τθν αναίτια προςαγωγι και ςφλλθψθ εκατοντάδων πολιτϊν, κυρίωσ νζων, 

ακόμθ και μπροςτά από τα ςπίτια τουσ. 

Το Δ.Σ.  τθσ ΟΛΜΕ καλεί τα τριτοβάκμια ςυνδικαλιςτικά όργανα να καταδικάςουν 

και να καταγγείλουν αυτζσ τισ κυβερνθτικζσ μεκοδεφςεισ. Καλεί τα κόμματα να 

τοποκετθκοφν απζναντι ςε αυτι τθν εκτροπι και να εγκαλζςουν τθν Κυβζρνθςθ. 

Ο λαόσ και οι εργαηόμενοι δεν φοβοφνται. Με μεγαλφτερθ ζνταςθ και πείςμα κα 

ςυνεχίςει τον αγϊνα για ανατροπι αυτισ τθσ πολιτικισ και των κυβερνιςεων που μασ 

οδθγεί ςτθν εξακλίωςθ και ςτθν πλιρθ υποταγι ντόπιων και ξζνων ςυμφερόντων. 

Οι εκπαιδευτικοί κα υπεραςπιςτοφμε τουσ μακθτζσ μασ, τθ δθμόςια εκπαίδευςθ 

και τθν ανάγκθ του λαοφ για μόρφωςθ. Θα υπεραςπιςτοφμε τα δθμοκρατικά δικαιϊματά 

μασ και το επίπεδο αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ μασ μαηί με όλουσ τουσ υπόλοιπουσ 

εργαηόμενουσ. Καλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ να ςυςπειρωκοφν ςτα ςωματεία μασ, 

καλοφμε τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ ςε ενιαίο αγϊνα για τθν ανατροπι αυτισ τθσ 

πολιτικισ. 
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