
«Ανάσα αξιοπρέπειας» σε όλες τις πόλεις τη μέρα του έκτακτου Eurogroup 

 

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες κάλεσμα μέσα από τα social media που τιτλοφορείται «Ανάσα αξιοπρέπειας» και  
μέσω του οποίου διοργανώνονται παλλαϊκά συλλαλητήρια κατά της λιτότητας στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου. 

 

Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης είναι «Δεν εκβιαζόμαστε, ούτε βήμα πίσω στους εκβιασμούς» και έχει στόχο η φωνή εκατοντάδων χιλιάδων 
Ελλήνων να φτάσει μέχρι τις Βρυξέλλες, όπου την ίδια ώρα θα διεξάγεται η κρίσιμη συνεδρίαση του έκτακτου Eurogroup με θέμα την Ελλάδα και ο 
υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης θα παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης, «όπως αυτές ανταποκρίνονται στη νωπή εντολή που έλαβε 
από τον ελληνικό λαό με σκοπό την αμοιβαία επωφελή συμφωνία σε σύντομο χρονικό διάστημα». 

Τι αναφέρει το κάλεσμα 

«Οι εκλογές τελείωσαν και προέκυψε μια κυβέρνηση που θέλει να εκπροσωπήσει τις ανάγκες μας κόντρα στα συμφέροντα της ολιγαρχίας στην 
Ευρώπη. Προσπαθούν να μας εκβιάσουν και να μας φοβίζουν. 

Να μην τους κάνουμε τη χάρη! Να πάρουμε τη σκυτάλη και να σηκώσουμε το γάντι! Ήρθε η ώρα να πάρει και ο λαός την υπόθεση της ανατροπής στις 
πλάτες του. Να υψώσουμε το ανάστημά μας και να στείλουμε ένα παλλαϊκό μήνυμα ενάντια στη λιτότητα και τα μνημόνια, υπέρ της δημοκρατίας και 
της προκοπής. Να μη μασήσουμε στους εκβιασμούς της τρόικας και των υποστηρικτών τους στην Ελλάδα, ολιγαρχία, καναλάρχες. 

Ήρθε η ώρα να φοβηθούν αυτοί και να ακούσουν δυνατά τη φωνή μας. Επιλέγουμε την αξιοπρέπεια και ζητάμε για εμάς και τους λαούς όλης της 
Ευρώπης μια μεγάλη ανάσα αλλαγής. Καλούμε όλους τους λαούς της Ευρώπης να δείξουν έμπρακτα την υποστήριξή τους στον αγώνα του ελληνικού 
λαού και της ελληνικής κυβέρνησης για μια Ευρώπη της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Θα νικήσουμε!» 

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα 

Εκτός από το μεγάλο συλλαλητήριο, που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Συντάγματος, έχουν προγραμματιστεί 
κινητοποιήσειςσε Θεσσαλονίκη, Χανιά,Ηράκλειο, Πάτρα, Λαμία, Βόλο, Καστοριά, Ρέθυμνο, Κάλυμνο, Λέσβο, Καβάλα και Σύρο. 
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