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Καταγγελία για την αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης της
Πλ. Συντάγματος
30.07.11
Όλοι το Σάββατο 30 Ιουλίου στις 6.00 μ.μ. στην Πλ. Συντάγματος
Το Νέο Αριστερό Ρεύμα καταγγέλλει την κυβέρνηση και τον Δήμαρχο Αθηναίων υπάλληλό της, που
με μια αστυνομική επιχείρηση στις 4 τα ξημερώματα εισέβαλλαν στην Πλατεία Συντάγματος και
εκκένωσαν το χώρο, γκρεμίζοντας σκηνές, ξηλώνοντας πανό και συλλαμβάνοντας 8 πολίτες.

Η απαράδεκτη αυτή επίθεση εναντίον του δικαιώματος της συγκέντρωσης και διαμαρτυρίας δείχνει
τον πανικό της κυβέρνησης. Μόνο μέσα στην άγρια νύχτα τολμά να εκκενώσει την πλατεία και να
ολοκληρώσει ότι δεν κατάφερε στις 15, στις 28 και 29 Ιούλη, όταν ο λαός αντιστάθηκε και επέστρεψε. Εκείνοι
που καταστρέφουν τη ζωή μας, που βυθίζουν στη φτώχεια και τη μιζέρια την πλειοψηφία των εργαζόμενων και
του λαού, που ξεπουλάνε τη χώρα και τη δημόσια περιουσία, «ενδιαφέρονται» τάχα για την «εικόνα» της
πλατείας Συντάγματος. Εκείνοι που δημιουργούν δεκάδες χιλιάδες άνεργους και σε λίγο άστεγους, θέλουν να
κρύψουν τις σκηνές, τα πανό, τη διαμαρτυρία. Η υποκρισία δεν έχει όρια.

Το σχέδιο ολοκληρωτικής επίθεσης στα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού και η καταστολή των
αντιστάσεων που επιδιώκουν οι κυρίαρχοι δεν θα περάσουν. Το μαζικό λαϊκό κίνημα, οι
εργαζόμενοι, ο λαός, θα επιστρέψει στις δεκάδες και εκατοντάδες πλατείες όλης της χώρας, πιο
αποφασιστικά, πιο μαχητικά και μαζικά, για να ανατρέψει την πολιτική τους, τη βάρβαρη κυβέρνηση, τα
μνημόνια και όλο τον αντιλαϊκό και επικίνδυνο για τη ζωή και το μέλλον μας συνασπισμό εξουσίας
κυβέρνησης-ΝΔ-ΛΑΟΣ, ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου. Ότι κι αν κάνουν, η οργή, η αγανάκτηση και η πάλη για την
ανατροπή τους, δεν «ξηλώνεται», δεν κρύβεται, δεν τρομοκρατείται! Τις πλατείες τις γεμίζει η βάρβαρη
πολιτική τους.

-

Όλοι το Σάββατο 30 Ιουλίου στις 6.00 μ.μ. στην Πλ. Συντάγματος.

- Όλοι στους νέους αγώνες, μέχρι να φύγουν κυβέρνηση-ΔΝΤ-ΕΕ, τα μνημόνια και η πολιτική τους,
ενάντια σε όλους τους επίδοξους διαχειριστές της αντιλαϊκής πολιτικής.

Εμπρός για ένα πολιτικό εργατικό και λαϊκό κίνημα ανατροπής, για την λαϊκή εξέγερση που θα
σαρώσει την βάρβαρη πολιτική τους, τους νόμους, τα μνημόνια, τα χρέη και συνολικά την επίθεση.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2011
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