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1. Επειδή αν οι φοιτητές και ο λαός είχαν υπακούσει και το 1973 στις τότε απαγορεύσεις,
δεν θα είχε γίνει η εξέγερση.
H ταξική πάλη δεν είναι γιορτή για να αναβάλλεται,
όπως η 28η Οκτωβρίου ή η 25η Μαρτίου. Η λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου είναι
σημαντικός σταθμός, μέρα αγώνα και ταξικής πάλης με αντι-ιμπεριαλιστικά και
αντι-καπιταλιστικά αιτήματα. Είναι η πιο λαμπρή σελίδα της νεότερης ιστορίας μας και
γιορτάζεται με μαζικές εκδηλώσεις εδώ και
47 χρόνια
από τον λαό και τη νεολαία. Αντιθέτως, οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά την
«γιορτάζουν» με ΜΑΤ, κλούβες και καταστολή.

2. Επειδή είναι διαρκής πόθος της αστικής τάξης, της πρεσβείας και των κυβερνήσεών τους
διαχρονικά να ξεμπερδέψουν με τη επέτειο της 17 Νοεμβρίου και την πάλη του λαού
ενάντια σε
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Το επιχειρούν με διάφορες αφορμές. Δεν θα τους
περάσει!

3. Επειδή ειδικά σήμερα που η πολιτική των ιμπεριαλιστών μαζί με τις ελληνικές
κυβερνήσεις τόσο της ΝΔ, όσο και των προηγούμενων, φέρνουν όλο και πιο κοντά
τον πόλεμο,
πρέπει τα συνθήματα για τη συναδέλφωση και τους κοινούς αγώνες με την εργατική τάξη
και τους λαούς στην περιοχή μας, για την σοσιαλιστική και κομμουνιστική προοπτική, να
ακουστούν πιο δυνατά.

4. Επειδή εκτός από τον κορωνοϊό, υπάρχει και ο καπιταλισμός. Και είναι επιτακτική
ανάγκη να παλέψουμε, με κάθε τρόπο, ενάντια και στα δύο. Εμείς από τη μεριά μας
καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει την ολομέτωπη επίθεση που έχει εξαπολύσει με
αντεργατικούς νόμους και τα χουντικά ΜΑΤ ακόμα και στην περίοδο του σκληρού λοκντάουν
που επέβαλαν για μια ακόμα φορά στον λαό.

5. Επειδή αν η κυβέρνηση ήθελε να προστατεύσει τον λαό, θα είχε διαθέσει λεφτά για την υ
γεία
, την ενίσχυση δηλαδή του δημοσίου συστήματος υγείας, τη δημιουργία ΜΕΘ και την
πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας με αξιοπρεπείς όρους
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εργασίας, θα είχε ενισχύσει την
παιδεία
, με προσλήψεις δασκάλων και
επίταξη
φροντιστηριακών αιθουσών, θα είχε ενισχύσει και προστατεύσει τον λαό με έγκαιρη
επίταξη
ΚΤΕΛ και ιδιωτικών λεωφορείων για τα αστικά κέντρα, με κλείσιμο κλειστών χωρών
λατρείας, με
μαζικά τεστ για ιχνηλάτηση του ιού.

6. Επειδή όπως φάνηκε και το προηγούμενο διάστημα, μόνο ο λαός σώζει τον λαό. Γιατί οι
γιατροί, νοσηλευτές και καθαριστές είναι αυτοί που με αυταπάρνηση δίνουν τη μάχη
ενάντια στον ιό.
Η κυβέρνηση
σε αυτή τη μάχη
είναι
απούσα κι αντίπαλη,
επιλέγοντας να κάνει προσλήψεις
αστυνομικών
και να ρίχνει δισεκατομμύρια για άχρηστους εξοπλισμούς.

7. Επειδή προσπαθούν με καταστολή να αντιμετωπίσουν την υγειονομική κρίση. Η
κυβέρνηση φαίνεται να εμπνέεται από τους πολιτικούς της προγόνους και να κάνει πρόβα
αυταρχικότητας. Τρέμουν τη φλόγα της εξέγερσης. Θέλουν να εντάξουν μια ολόκληρη
κοινωνία στα μέτρα της υποταγής και της αδράνειας, να τη βάλουν στον γύψο.Τόσο με τη
χρηματοδότηση των καναλιών, που προσπαθούν να επιβάλουν τη σιωπή, όσο και με την
αστυνομία και τις ειδικές μονάδες καταστολής του εσωτερικού εχθρού λαού, προσπαθούν
να τρομοκρατήσουν κάθε φωνή αντίστασης.

8. Επειδή η επέτειος της εξέγερσης είναι σημαντική και για ακόμα έναν λόγο: δείχνει πως ο
οργανωμένος λαός όταν θέλει, μπορεί να τα καταφέρει.
Μπορεί να ανοίξει το δρόμο όχι μόνο για την ανατροπή των αντιδραστικών σχεδίων που
προωθούνται σε βάρος της εργατικής τάξης και του λαού, αλλά και για τη συνολική
κοινωνική και πολιτική απελευθέρωση.

9. Τέλος, ενημερώνουμε το Αμερικανάκι Χρυσοχοΐδη και όλο το πολιτικό προσωπικό της
πρεσβείας, μαζί με τα λαοφιλή όσο και η χούντα ΜΑΤ, να μην τολμήσουν να εμποδίσουν τις
αγωνιστικές εκδηλώσεις του ελληνικού λαού, γιατί προσβάλλουν βάναυσα την ιστορική
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μνήμη και όσους και όσες αγωνίστηκαν και έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους στον αγώνα
ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που τον εκτρέφει.
Ο λαός ρίχνει τα
εμπόδια
που του βάζουν,
τόσο το ‘73, όσο και σήμερα.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ!

ΝΑ ΤΟΛΜΑΜΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ!

Άρθρο του Μιχάλη Βαφειάδη, μέλους του ΕΚΚΕ, για την Παντιέρα
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