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Κοινό κάλεσμα οργανώσεων: Χαιρετίζουμε τα μαζικότατα συλλαλητήρια της
Πέμπτης 9/7 και καλούμε σε νέα συγκέντρωση και πορεία την Πέμπτη 16/7 στις 7
μμ στα Προπύλαια
Μια σειρά οργανώσεις της μαχόμενης αριστεράς ανακοίνωσαν κοινό κάλεσμα για συνέχεια
των κινητοποιήσεων ενάντια στα αυταρχικό νόμο για την περιστολή του δικαιώματος των
διαδηλώσεων που ψηφίστηκε στη Βουλή την Πέμπτη. Μετά τις πολύ μαζικές διαδηλώσεις
της Τρίτης 7 και Πέμπτης 9 Ιούλη, αλλά και το όργιο βίας, καταστολής και συλλήψεων με το
οποίο απάντησε η αντιλαϊκή κυβέρνηση της ΝΔ, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι
χρειάζεται συνέχεια και κλιμάκωση της μάχης του κινήματος για την ανατροπή του νόμου
και της πολιτικής της ΝΔ.
Ολόκληρη η κοινή ανακοίνωση-κάλεσμα των οργανώσεων:
ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Την Πέμπτη 9/7 υπερψηφίστηκε από τη Βουλή το χουντικής εμπνεύσεως νομοσχέδιο για τον
περιορισμό των συναθροίσεων. Την ίδια στιγμή χιλιάδες νέοι και εργαζόμενοι διαδήλωναν σε
όλη την Ελλάδα ενάντια στην ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματος στη συγκέντρωση και
τη διαδήλωση.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, κάνοντας επίδειξη δύναμης και αποκαλύπτοντας πώς πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί ο νόμος, εξαπέλυσε τις δυνάμεις καταστολής που, με δολοφονική μανία,
έπνιξαν στα χημικά την πλατεία Συντάγματος, χτύπησαν, κυνήγησαν και συνέλαβαν δεκάδες
διαδηλωτές.
Οι κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, και ιδιαίτερα το
μεγαλειώδες συλλαλητήριο στις 9/7 στην Αθήνα, απέδειξαν ότι το εργατικό και νεολαιίστικο
κίνημα δεν πρόκειται να ζητήσει καμιά άδεια να αγωνιστεί.
Καμία κυβέρνηση και κανένας νόμος δεν μπορεί να καταργήσει το δικαίωμα στη
συγκέντρωση και τη διαδήλωση, όση βία και τρομοκρατία και αν χρησιμοποιήσει. Οι
εργαζόμενοι, οι νέοι, όλος ο λαός θα το περιφρουρήσουν με τους αγώνες τους, κατακτώντας
τους δρόμους που προσπαθούν να φράξουν με τις ζαρντινιέρες και τα μηχανοκίνητα
δολοφονικά τάγματα των ΜΑΤ.
Χαιρετίζουμε τα μαζικότατα συλλαλητήρια της Πέμπτης 9/7 και καλούμε σε νέα
συγκέντρωση και πορεία την Πέμπτη 16/7 στις 7 μμ στα Προπύλαια

Ο αγώνας ενάντια στον χουντονόμο, μόλις ξεκίνησε και δεν θα τελειώσει παρά μόνο με την
οριστική του κατάργηση.
Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στη διαδήλωση. Αυτός ο νόμος θα καταργηθεί.
Κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές. Αθώωση όλων των συλληφθέντων στο
συλλαλητήριο στις 9/7.
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