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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Τα συλλαλητήρια της 9ης /1/09 και η αστυνοµική βαρβαρότητα 

 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ χαιρετίζει τις δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς, µαθητές, 
φοιτητές και εργαζόµενους που συµµετείχαν στα µαζικά συλλαλητήρια της 9ης /1/09 
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις της χώρας 
αγνοώντας το κλίµα εκφοβισµού και τροµοκρατίας που καλλιεργήθηκε τις 
προηγούµενες µέρες. Το µήνυµα αυτών των συλλαλητηρίων ήταν η υπεράσπιση της 
Ειρήνης, της ∆ηµοκρατίας, της Παιδείας και της Εργασίας και η καταδίκη της 
κρατικής βίας και του αυταρχισµού. Ο εκπαιδευτικός κόσµος και η νεολαία τίµησαν 
µε τη δυναµική τους παρουσία στα συλλαλητήρια τον αγωνιστή Νίκο Τεµπονέρα, ο 
οποίος υπερασπίζοντας τους µαθητές του, την παιδεία και τις δηµοκρατικές 
ελευθερίες του λαού µας, έθεσε τον εαυτό του φραγµό στα κυβερνητικά σχέδια και 
την παρακρατική πρακτική.   
 Για µια ακόµη φορά, µε αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης και κανενός 
άλλου, το κέντρο της Αθήνας βρέθηκε για αρκετές ώρες στα χέρια του αστυνοµικού 
παρακράτους. Μετά το µαζικό συλλαλητήριο της Αθήνας εκδηλώθηκε το όργιο της 
αστυνοµικής βίας µε επιθέσεις και ξυλοδαρµούς αθώων πολιτών, µε εκτόξευση 
χηµικών ακόµη και εναντίον γιατρών και νοσηλευτών που µε ιατρικές µπλούζες και 
ασθενοφόρα προσέτρεξαν σε βοήθεια των τραυµατισµένων. 
 Καινούργιο βήµα στον αυταρχικό κατήφορο της ηγεσίας του Υπουργείου 
∆ηµόσιας Τάξης και της κυβέρνησης αποτελούν οι µαζικές συλλήψεις και 
προπηλακισµοί δεκάδων δικηγόρων που έσπευσαν, προς τιµήν τους, να 
υπερασπίσουν τα δηµοκρατικά δικαιώµατα και τις ελευθερίες. 
 Για τον εκπαιδευτικό κόσµο της χώρας µας είναι σαφές ότι το νέο δόγµα 
µηδενικής ανοχής εκ µέρους της ΕΛ.ΑΣ. εκδηλώνεται µε το σκληρό πρόσωπο της 
καταστολής, που ουσιαστικά είναι ταυτόσηµο µε την καταπάτηση συνταγµατικά 
κατοχυρωµένων δικαιωµάτων και ελευθεριών.  

 
 Απαιτούµε να καταργηθεί ο Τροµονόµος και η Πράξη Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου µε την οποία ποινικοποιούνται οι µαθητικοί αγώνες. 

 
∆ηλώνουµε ότι θα υπερασπιστούµε µε όλες µας τις δυνάµεις  τα συνταγµατικά  

µας δικαιώµατα που µε την αστυνοµική καταστολή βάναυσα καταπατώνται:  της 
συνάθροισης, της διαµαρτυρίας και της ελεύθερης διακίνησης  των ιδεών. 
 

 


