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Απαγορευμένη πόλη η Αθήνα για την Μέρκελ! Όλοι στην
πορεία!
10.01.19
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απαγόρευσε τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για τη Μέρκελ (ή έτσι νομίζει). Η ΓΑΔΑ
θυροκόλησε την άθλια απαγόρευση στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΡ! Όπως αναφέρει το έγγραφο της
αστυνομίας και της "δημοκρατικής" κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ "Αποφασίzουμε: Δεν επιτρέπεται για λόγους
ασφαλείας και δημόσιας τάξης κάθε δημόσια συνάθροιση και πορεία..." Σας θυμίζει κάτι;
Δεν μας τρομοκρατούν: Όλοι σήμερα στις 6.00 μ.μ. στα Προπύλαια και την πορεία!
Για το σοβαρό αυτό θέμα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ εξέδωσε την παρακάτω Ανακοίνωση:

Απαγορευμένη πόλη η Αθήνα για την Μέρκελ
Όλοι στα Προπύλαια Πέμπτη 10/1, 6 μ.μ. και στην πορεία προς βουλή και
γραφεία ΕΕ
Με μια προκλητική ανακοίνωση η αστυνομία υλοποιεί την κυβερνητική απόφαση για
περιορισμό και απαγόρευση των διαδηλώσεων κατά της καγκελαρίου Μέρκελ. Από σήμερα
στις 6 π.μ. μέχρι αύριο το απόγευμα αποκλείει μεγάλες ζώνες του κέντρου της πόλης για να
κινείται άνετα η Άνγκελα Μέρκελ. Από νωρίς το πρωί κλούβες των ΜΑΤ έχουν παραταχθεί
στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. είχε το θράσος να προχωρήσει σε θυροκόλληση της
απαγόρευσης στα γραφεία οργανώσεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ!
Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καταπατά κυνικά το δικαίωμα στη διαδήλωση
και υψώνει αστυνομικό τείχος για να μην αφήσει να κινηθεί προς την πλατεία Συντάγματος η
πορεία που καλούν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και πολλές αριστερές οργανώσεις. Επιπλέον παρεμποδίζει
και την αυριανή συγκέντρωση των εκπαιδευτικών, που είναι προγραμματισμένη στις 1 μ.μ.
στα Προπύλαια.
Το ότι η κυβέρνηση Τσίπρα χωρίς τσίπα υλοποιεί όλα όσα έκαναν οι κυβερνήσεις ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ δεν κάνει την καταστολή πιο αποδεκτή. Υπογραμμίζει πως η σημερινή κυβέρνηση
κινείται στο ίδιο πλαίσιο της μνημονιακής και καπιταλιστικής βαρβαρότητας και του
ευρωμονόδρομου. Γι΄ αυτό η Μέρκελ από ανεπιθύμητη γίνεται δεκτή ως φίλη για να
παρουσιάσει την Ελλάδα ως «success story» της ΕΕ και του Βερολίνου, βεβαίως μέσω της
λεηλασίας των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων…
Οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και η ανυπότακτη νεολαία δεν ξεχνούν, δεν
αποδέχονται ως μέλλον τους τη μιζέρια της μνημονιακής ελεημοσύνης, διεκδικούν όλα όσα
τους ανήκουν, όλα όσα τους στέρησαν.
Γι’ αυτό αψηφούν τις απαγορεύσεις και θα είναι και σήμερα στο δρόμο του αγώνα, εκεί που
κερδίζεται μια ζωή με αξιοπρέπεια και ελευθερία! Όλοι στα Προπύλαια την Πέμπτη 10/1, 6

μ.μ. – πορεία προς τη βουλή και τα γραφεία της ΕΕ.
Ούτε βήμα πίσω!
Η Μέρκελ είναι ανεπιθύμητη.
Τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα μπροστά! Κάτω η πολιτική κυβερνήσεων – ΕΕ – ΔΝΤ
– κεφαλαίου.
Έξω από ΕΕ και ΝΑΤΟ.
Γραφείο Τύπου ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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