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Ο λαός μας γράφει ιστορία

Τις τελευταίες 48 ώρες οι εργαζόμενοι κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας σε μια τεράστια 
διαδήλωση περικύκλωσης  της  βουλής.  Δεκάδες   χιλιάδες  άνθρωποι,  όλων των ηλικιών,  με 
απαράμιλλη  αποφασιστικότητα,  μαχητικότητα  και  αλληλεγγύη έδωσαν το  παρόν  για  να  μην 
ψηφιστεί  το  μεσοπρόθεσμο,  για  να  ηττηθεί  ο  κοινωνικός  Αρμαγεδώνας  που  προωθεί  η 
κυβέρνηση. 

Η  κυβέρνηση  του  ΠΑΣΟΚ,  κυβέρνηση  της  χούντας  κεφαλαίου,  ΕΕ  και  ΔΝΤ  για  να 
ανακόψει το ορμητικό λαϊκό ποτάμι, μετά τους εκβιασμούς για χρεοκοπία, μετά τις απειλές περί  
τανκς, προχώρησε σε όργιο καταστολής και κρατικής προβοκάτσιας, εξαπολύοντας ένα χημικό 
πόλεμο   στις  χιλιάδες  λαού  που  διαδήλωναν  ενάντια  στο  μεσοπρόθεσμο  πρόγραμμα,  στα 
μνημόνια,  ενάντια  στους  διαχειριστές  και  στις  πολιτικές 
επιλογές τους.

Προσπάθησε  με  χρήση  ωμής  βίας  και  τόνων 
δακρυγόνων  να  εκκενώσει  την  πλατεία  Συντάγματος,  τη 
πλατεία  της  οργής,  όπου  εδώ και  35  ημέρες  αποτελεί  το 
κέντρο  αντίστασης  της  εργαζόμενης  πλειοψηφίας  και  του 
λαού.  Προσπάθησε  να  διαλύσει  τα  μαζικά  μπλοκ 
εργαζόμενων  και  σωματείων  μέσα  και  γύρω  από  την 
πλατεία,  να  τρομοκρατήσει  τον  κάθε  απλό  πολίτη  για  να 
επιβάλλει  την  πολιτική  της  λεηλασίας  του  κοινωνικού 
πλούτου. 

Κυβέρνηση, ΕΕ, και ΔΝΤ τρομοκρατημένοι από τον κίνδυνο κατάρρευσης των κερδών 
τους, του ευρώ και της ευρωζώνης από την πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα λόγω της ορμητικής 
εισβολής του λαϊκού παράγοντα, επιχειρούν την καταστολή του κινήματος με όρους φασιστικού 
καθεστώτος. Απέναντι στο καθεστώς κοινοβουλευτικής δικτατορίας ορθώθηκε η λαϊκή οργή των 
δεκάδων   χιλιάδων  διαδηλωτών που συνενώθηκαν χτες  σ’  ένα σύνθημα ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΧΟΥΝΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ’73. 

Ιστορικές σελίδες έγραψε χτες ο λαός μας. Απέναντι στην ανοιχτή 
βία  απάντησε  με  ανυποχώρητο  αγώνα.  Συγκλονιστικές  στιγμές,  ενός 
λαού που τον πνίγουν στα χημικά και ξαναγυρνά για να ανακαταλάβει 
την πλατεία,  που πιάνεται  χέρι -  χέρι  με το συνδιαδηλωτή του για να 
εμποδίσει τις ορδές των βαρβάρων, που υποχωρεί για να ανασάνει και 
επιστρέφει. Οι κρότου λάμψης που ρίχνουν τα ΜΑΤ θυμίζουν εκρήξεις 
βομβών στα πεδία των μαχών κι όμως οι διαδηλωτές με τις αλυσίδες 
τους,  τα  συνθήματα,  τα  ταμπούρλα,  τα  χειροκροτήματα  εμποδίζουν 
αρκετές  φορές τις δυνάμεις καταστολής να εκκενώσουν την πλατεία και 
τους γύρω δρόμους. 

Ο λαός μας ήταν εκεί, οι χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι έδωσαν μαχητικά το 
παρόν.  Από  την  ιστορική  αυτή  μάχη  έλειπαν  οι  ηγεσίες   του  κρατικού  κυβερνητικού 
συνδικαλισμού των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, όπως και της ΔΟΕ. Δεν απουσίαζαν μόνο από τα μπλόκα 
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των διαδηλωτών. Δεν έπραξαν ούτε το αυτονόητο: Τη φυσική τους παρουσία στα γραφεία της 
Ομοσπονδίας  για  την  υπεράσπιση  των  συναδέλφων.  Ήταν  απόντες  γιατί  έχουν  διαλέξει 
στρατόπεδο, με την κυβέρνηση και στην υπηρεσία της πολιτικής της.

Η απροκάλυπτη επίθεση των δυνάμεων καταστολής ενάντια στο μπλοκ των συλλόγων 
Π.Ε και ΕΛΜΕ που ανασυντασσόταν στην οδό Ξενοφώντος, ακριβώς μπροστά στα γραφεία της 
ΔΟΕ  αποδεικνύει  ξεκάθαρα  πως  το  εκπαιδευτικό  και  εργατικό  κίνημα,  το  κίνημα  του 
συντονισμού των πρωτοβάθμιων σωματείων που όλο το χρόνο τώρα δίνει καθημερινά την μάχη 
σε σχολεία , συνοικίες, δρόμους και πλατείες μαζί με τους γονιούς και όλους τους εργαζόμενους 
έχει  στοχοποιηθεί από τα  κυβερνητικά επιτελεία ακριβώς γιατί 
αποτελεί   πολιτικά  έναν  κίνδυνο  για  την  πολιτική  της 
κυβέρνησης  και του κεφαλαίου. 

Η  επίθεση  των  ΜΑΤ  ήταν  απολύτως δολοφονική: 
Εισέβαλαν στην είσοδο του κτιρίου της Δ.Ο.Ε. καταδιώκοντας 
και  χτυπώντας  διαδηλωτές,  έριξαν  δεκάδες  δακρυγόνα  και 
πέτρες  μέσα στο  κτίριο  της ΔΟΕ με σκοπό να σιγήσουν την 
ασύρματη  μικροφωνική  που  καλούσε  σε  ανασύνταξη  τους 

απεργούς  και  διαδηλωτές  με  προφανή  κίνδυνο  για  τις  ζωές  των 
συναδέλφων που βρίσκονταν στο κτίριο.

Επιτέθηκαν κατ’ επανάληψη στο συνάδελφο Βαϊνά Παντελή, από 
το Δ.Σ. του συλλόγου Αιγάλεω, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο 
κεφάλι  και  στον Θεόφιλο Μουστάκα συνάδελφο από τον  ίδιο  σύλλογο, 
ρήξη στον ώμο και στα πλευρά,  με αποτέλεσμα να απαιτείται  η άμεση 
διακομιδή  τους  σε  νοσοκομείο.  Επίσης,  οι  δυνάμεις  καταστολής 
χρησιμοποίησαν εκτός από τα δεκάδες χημικά και πέτρες ενάντια στους 

διαδηλωτές,  με  αποτέλεσμα  να  τραυματιστεί  στο  χέρι  του  ο  συνάδελφος 
Ακρίτας Καλούσης , μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΕ. 

Αμέσως μετά και παρά την κρισιμότητα της υγείας τους, οι δυνάμεις 
των  ΜΑΤ  παρεμπόδισαν  για  μία  περίπου  ώρα  την  προσέγγιση 
ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για την μεταφορά των τραυματιών. 

Το όργιο καταστολής, με τους εκατοντάδες τραυματίες εργαζόμενους, 
τις συλλήψεις και προσαγωγές,  δε μας φοβίζει. Τα πολιτικά επίδικα και οι 
διεκδικήσεις των εργαζόμενων σήμερα φοβίζουν την κυβέρνηση. 

Θα  συνεχίσουμε  αταλάντευτα  τον  αγώνα  για  την  ανατροπή 
κυβέρνησης, Ε.Ε.,  ΔΝΤ, κεφαλαίου, για την ανατροπή των μνημονίων και 
του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, και όλων των πυλώνων τους. 

Θα  συνεχίσουμε  διεκδικώντας  τη  μη  αναγνώριση  –  διαγραφή  του  χρέους,  την 
εθνικοποίηση των τραπεζών υπό εργατικό έλεγχο, την έξοδο από Ε.Ε-ΟΝΕ.

Διακηρύσσουμε πως  :
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Όλοι στους δρόμους και τις πλατείες μέχρι την ανατροπή


