
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Να μην περάσει το νομοσχέδιο κατά των διαδηλώσεων 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Εμείς που σπουδάσαμε στο Σοσιαλισμό» 
εκφράζει την αγανάκτηση των μελών του για το νομοσχέδιο που έχει σκοπό να βάλει 
νέα εμπόδια στο δικαίωμα του λαϊκού κινήματος να διαδηλώνει. 

Με πρόσχημα τη δράση γνωστών στην κυβέρνηση μηχανισμών και με την επίκληση 
προφάσεων περί ταλαιπωρίας των «πολιτών», που προκαλείται από τις κινητοποιήσεις, 
επιχειρείται η αποστείρωση του κέντρου της Αθήνας και των άλλων πόλεων, ώστε να 
παραδοθούν ελεύθερες προς εκμετάλλευση στο κεφάλαιο και, το κυριότερο, ένα νέο 
καίριο πλήγμα στο κατακτημένο με αίμα δικαίωμα στην έκφραση της συλλογικής και 
οργανωμένης διαμαρτυρίας, που στρέφεται κατά του πραγματικού αιτίου των οξυμένων 
λαϊκών προβλημάτων, ενόψει της νέας εκδήλωσης της καπιταλιστικής κρίσης. 

Το κατάπτυστο νομοσχέδιο είναι στρατηγικής σημασίας για το κεφάλαιο. Γι’ αυτό και η 
αντίσταση σε αυτό έχει επίσης στρατηγική, κομβική σημασία για το λαϊκό κίνημα. 

Άμεσα αφορά και το Σύλλογό μας. Με τα κριτήρια που θέτει δύναται να θεωρηθούμε 
κήρυκες κάποιου γενικώς «ριζοσπαστικού εξτρεμισμού», τρομοκρατίας κτλ. ως 
υπερασπιστές του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε και της ανάγκης του σοσιαλιστικού 
επαναστατικού μετασχηματισμού της κοινωνίας σήμερα, τώρα. 

Το ΔΣ καλεί τα μέλη του Συλλόγου μας να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην επικείμενη 
υπερψήφισή του από τη Βουλή, να διαδηλώσουν μαζί με τους φορείς του λαϊκού 
κινήματος, την Πέμπτη 9 Ιούλη στις 8μμ στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα και 
σε όλες τις πόλεις που θα διοργανωθούν αντίστοιχες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. 
Μπορούμε και επιβάλλεται να το ακυρώσουμε στην πράξη.  
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Το Διοικητικό Συμβούλιο 

  



Άλλες πόλεις που έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις: 

• Λάρισα 8 Ιούλη στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία. 
• Θεσσαλονίκη, 9 Ιούλη στις 8 μ.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου. 
• Πάτρα  9 Ιούλη στις 8 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο 
• Αλεξανδρούπολη  9 Ιούλη στις 8 μ.μ. στο Φάρο 
• Γιάννενα  9 Ιούλη στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο 
• Ηγουμενίτσα  9 Ιούλη στις 8 μ.μ. στον πεζόδρομο ΟΤΕ 
• Ηράκλειο  9 Ιούλη στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας 
• Καβάλα 9 Ιούλη στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Καπνεργάτη 
• Καλαμάτα 9 Ιούλη στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία 23ης Μαρτίου 
• Κιλκίς 9 Ιούλη στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Ειρήνης 
• Λαμία 9 Ιούλη στις 8 μ.μ. στην Πλατεία Πάρκου 
• Λευκάδα 9 Ιούλη στις 8 μ.μ. στον Αγ. Μηνά 
• Μυτιλήνη 9 Ιούλη στις 7 μ.μ. στην πλατεία Σαπφούς 
• Ξάνθη 9 Ιούλη στις 7.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία) 
• Πρέβεζα 9 Ιούλη στις 8 μ.μ. στο δημαρχείο 
• Σάμο 9 Ιούλη στις 7.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο 
• Χανιά 9 Ιούλη στις 8 μ.μ. στην πλατεία Αγοράς 
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