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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

 

Το ΔΣ τθσ ΟΛΜΕ χαιρετίηει τθ μαηικι λαϊκι κινθτοποίθςθ τθσ Κυριακισ 12/2 ενάντια ςτθ νζα 
δανειακι ςφμβαςθ. Στθν πλατεία Συντάγματοσ και ςτουσ δρόμουσ τθσ Ακινασ, ςτθν πλατεία 
Αριςτοτζλουσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, ςε κάκε μικρι και μεγάλθ πόλθ τθσ Ελλάδασ ο λαόσ 
διαδιλωςε με αδοφλωτο φρόνθμα και βγικε νικθτισ. 

Ο λαόσ ζμεινε ςτουσ δρόμουσ, όρκιοσ και μαχθτισ. Δεν λφγιςε από το ςχζδιο διάλυςθσ των 
κινθτοποιιςεων, αδιάψευςτοσ μάρτυρασ του οποίου είναι τα εραςιτεχνικά βίντεο, που 
δείχνουν ξεκάκαρα τισ απρόκλθτεσ επικζςεισ τθσ αςτυνομίασ, αλλά και οι μαρτυρίεσ 
δεκάδων χιλιάδων διαδθλωτϊν.  

Καταγγζλλουμε ιδίωσ τθν απρόκλθτθ επίκεςθ που δζχκθκαν χιλιάδεσ διαδθλωτζσ που 
κατζβαιναν τθν Ερμοφ (ανάμεςά τουσ και εκπαιδευτικοί από το μπλοκ τθσ ΟΛΜΕ) ςτθν 
προςπάκειά τουσ να αποφφγουν τα χθμικά, που ιδθ είχαν μετατρζψει το Σφνταγμα ςε  
κάλαμο αερίων, με καταιγιςμό χθμικϊν από διμοιρία των ΜΑΤ που ανζβαινε ςε αντίκετθ 
κατεφκυνςθ. Στο φψοσ τθσ Ερμοφ, όπου βρίςκονται και τα γραφεία τθσ ΟΛΜΕ, θ διμοιρία 
ρίχνοντασ δεξιά και αριςτερά χθμικά  πάνω ςτουσ διαδθλωτζσ, διζςχιςε το ιδιαίτερα πυκνό 
πλικοσ, πνίγοντασ όλουσ για μια ακόμθ φορά ςτα δθλθτθριϊδθ χθμικά! Θεωροφμε αυτι τθν 
ενζργεια εγκλθματικι και μόνο από τφχθ δεν κρθνιςαμε κφματα. Και, δυςτυχϊσ, είναι ζνα 
μόνο μικρό  δείγμα τοφ πϊσ ζδραςαν οι δυνάμεισ των ΜΑΤ τθν Κυριακι. Αδιάψευςτθ 
μαρτυρία είναι και εδϊ τα βίντεο που υπάρχουν ςτο Διαδίκτυο. 

Καταδικάηουμε τισ καταςτροφζσ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ. Τζτοιεσ ενζργειεσ δεν ζχουν καμία 
ςχζςθ με τον αγϊνα του λαοφ μασ και αντικειμενικά λειτουργοφν ωσ  προβοκάτςια. Και 
αςφαλϊσ δεν μποροφν να κρφψουν το μινυμα που ζςτειλαν οι κινθτοποιιςεισ. Μινυμα 
αποφαςιςτικότθτασ και αντίςταςθσ.  

Οι εργαηόμενοι, οι νζοι άνκρωποι και θ κοινωνικι πλειοψθφία είναι αποφαςιςμζνοι να μθν 
αυτοκτονιςουν. Να μθν υποκθκεφςουν το παρόν και το μζλλον τουσ για τα κζρδθ και τουσ 
τόκουσ του λθςτρικοφ χρζουσ. Οι αγϊνεσ κα ςυνεχιςτοφν με μεγαλφτερθ αποφαςιςτικότθτα, 
ωριμότθτα και αλλθλεγγφθ. Η πολιτικι κυβζρνθςθσ-ΕΕ-ΔΝΤ, που κυςιάηει το λαό, τα 
κοινωνικά δικαιϊματα και τθ δθμόςια περιουςία για τθ ςτακερότθτα του ευρϊ κα 
καταρρεφςει. Σε αυτοφσ τουσ αγϊνεσ κα είναι παρόντεσ και οι εκπαιδευτικοί 
υπεραςπιηόμενοι το δθμόςιο και δωρεάν ςχολείο και τθν εργαςία τουσ, με ςτόχο μια παιδεία 
που κα ςτθρίξει αποφαςιςτικά  τθν κοινωνικι προςπάκεια για ζξοδο από τθν κοινωνία των 
κρίςεων και των μνθμονίων. 

 


