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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Ο

φετινός Νοέμβρης είναι αυτός της επίθεσης εφ’ όλης της ύλης από την κυβέρνηση και
όσους εκπροσωπεί εναντίον του λαού. Μας βρίσκει σε νέο γύρο καταβαράθρωσης της
ελληνικής οικονομίας και σε νέο κύκλο αντεργατικών επιθέσεων, σε συνθήκες lockdown και
αξεπέραστης υγειονομικής κρίσης, με το μεγαλύτερο μέρος του λαού μπροστά σε τεράστια
αδιέξοδα. Διαψεύδονται έτσι πανηγυρικά οι διακηρύξεις για επιστροφή στην ανάκαμψη, με
την πανδημία να προκαλεί όχι μόνο τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και στην υγεία
του λαού, αλλά και μεγάλη ύφεση. Αποκαλύπτονται πια τα σκόπιμα ψέματα της
κυβέρνησης Μητσοτάκη, αφού το κρατικό χρέος σκαρφαλώνει στο 200% του ΑΕΠ και η
ανεργία στους νέους εκτοξεύεται στο αποκαρδιωτικό 37,5%.

Επί οχτώ μήνες, η κυβέρνηση δεν έκανε καμιά προετοιμασία για το αναμενόμενο
δεύτερο κύμα της επιδημίας, με τις συνθήκες στην υγεία να είναι σήμερα τραγικές. Η
κατάσταση με τις ΜΕΘ δείχνει ότι δεν χωράνε δύο ασθένειες στο σύστημα υγείας· τα
γηροκομεία έγιναν παγίδες θανάτου· περικόπτονται ως 80% τα προγραμματισμένα
χειρουργεία στις «κόκκινες περιοχές». Αυτή η αγριότητα της συμπίεσης των δαπανών για
την υγεία και της πεισματικής άρνησης για λήψη ουσιαστικών μέτρων, συνοδεύεται από ένα
δεύτερο (και άγνωστο ακόμα πόσα άλλα) lockdown.
Αυτή είναι η θωράκιση του συστήματος υγείας που υποσχέθηκαν!

Η κατάσταση στην παιδεία και την πρόνοια δεν εμπνέει μεγαλύτερη αισιοδοξία. Αντί να
στηρίξει τα δίκαια αιτήματα των μαθητών και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας για μέτρα
προστασίας και αποσυμφόρηση των τάξεων, η κυβέρνηση αύξησε τον αριθμό των μαθητών·
αντί για προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού, εφάρμοσε την αντιπαιδαγωγική
τηλεκπαίδευση (κι αυτή λειψή, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς βοήθεια στους μαθητές των
λιγότερο ευνοημένων περιοχών και των λαϊκών στρωμάτων)· αντί για καθαρίστριες μοίρασε
παγουρίνα! Με τους ακόμα πιο ταξικούς φραγμούς του νόμου Κεραμέως, έβγαλε στους
δρόμους φοιτητές, καθηγητές, μαθητές και δασκάλους. Στις συγκοινωνίες, ο συνωστισμός
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είναι η επίσημη απάντηση στις αγωνίες του εργαζόμενου λαού.

Υπακούοντας στις προτροπές του ΣΕΒ και της επιτροπής Πισσαρίδη, ψηφίστηκε ο νέος Πτ
ωχευτικός Κώδικας
, που σημαίνει αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και της μικρής περιουσίας, ενώ αναγορεύεται
σε «ιδιώνυμο» αδίκημα η δράση του κινήματος κατά των πλειστηριασμών. Διαρρέεται
επίσης στον Τύπο το
νομοσχέδιο Βρούτση
, ένα αντεργατικό τερατούργημα που, εκτός των άλλων,
ανατρέπει το 8ωρο/40ωρο
, με 10 ώρες δουλειάς ημερησίως χωρίς πρόσθετη αμοιβή και εκτινάσσει στα ύψη την
εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης τα δημοκρατικά δικαιώματα και κυρίως η δυνατότητα
οργανωμένης και συλλογικής διαμαρτυρίας απέναντι στην υποβάθμιση των μορφωτικών και
εργασιακών δικαιωμάτων. Εκεί στοχεύει και η αναπαραγωγή της
αντιδραστικής θεωρίας των δύο άκρων
, που προσβάλλει βάναυσα την ιστορική μνήμη και όσους αγωνίστηκαν και έδωσαν ακόμα
και τη ζωή τους στον αγώνα ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που τον εκτρέφει.

Μ’ αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οικονομική κρίση,
φορτώνοντάς την ακόμη μια φορά στις πλάτες του λαού! Οι αποδιοπομπαίοι τράγοι για
τις μέχρι τώρα αποτυχίες τους είναι, πρώτα, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες· γι’ αυτό τους
κυνηγούν, τους κλείνουν σε στρατόπεδα-φυλακές, τους επαναπροωθούν· γι’ αυτό
οχυρώνουν τον Έβρο και προσλαμβάνουν συνοριοφύλακες αντί για νοσηλευτικό προσωπικό
και εκπαιδευτικούς. Μαζί μ’ αυτούς, στοχοποιείται συλλήβδην και η
νεολαία
, που δήθεν ευθύνεται για την εξάπλωση του κορωνοϊού! Με κυνηγητά στις πλατείες, με
14χρονους να σέρνονται στη ΓΑΔΑ, με γκλομπς να «συμμορφώνουν» 5χρονους και με τις
εκκενώσεις καταλήψεων.

Ζ

οφερή είναι η κατάσταση και στα εθνικά ζητήματα. Ο λυσσαλέος ανταγωνισμός των
μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για την παγκόσμια οικονομία με τον έλεγχο των πηγών
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ενέργειας και των οδών μεταφοράς τους, ιδιαίτερα σε συνθήκες βαθιάς κρίσης και ύφεσης,
φέρνει όλο και πιο κοντά τους κινδύνους πολέμου, ιδιαίτερα στην περιοχή μας.

Την ένταση αυτή αξιοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ για να ευθυγραμμιστεί όλο και
περισσότερο με τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, προσδοκώντας, σε περίπτωση
ανάγκης, μια σωτήρια επέμβαση των «συμμάχων». Η χώρα ολόκληρη έχει μετατραπεί σε
αμερικανονατοϊκό ορμητήριο για τους επιθετικούς σχεδιασμούς και την ανάσχεση της
επιρροής των ανταγωνιστικών προς τις ΗΠΑ Κίνας-Ρωσίας.

Την ίδια αυτή ένταση αξιοποιεί και η κυβέρνηση Ερντογάν την οποία, λόγω της
στρατηγικής θέσης της Τουρκίας αλλά και τελευταία λόγω των οικονομικών της
συνεργασιών, είτε την υποκινούν, είτε την ανέχονται να προωθεί τα νεο-οθωμανικά,
επεκτατικά και αναθεωρητικά σχέδιά της και να εξελίσσεται σε τοπικό ταραξία, επικίνδυνο
για όλους τους λαούς της περιοχής· με τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου· με την άρνηση
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, όπως είναι η επέκταση των χωρικών μας
υδάτων στα 12 μίλια· με τις επεμβάσεις της σε Λιβύη, Συρία, Αρμενία· αλλά και με την
επιβολή φασισμού στους λαούς της Τουρκίας.

Είναι σαφές ότι η ελληνική αστική τάξη δεν θέλει και δεν μπορεί να αντισταθεί σ’
αυτές τις προκλήσεις με μια αλλαγή πλεύσης, που μόνο ο λαός θα μπορέσει να επιβάλει με
τη δική του εξουσία, με μια διαφορετική εξωτερική πολιτική απεμπλοκής από την εξάρτηση,
με τη στήριξη στις δικές του δυνάμεις και την αλληλεγγύη και συνεργασία επί ίσοις όροις με
τους λαούς της Τουρκίας και της ευρύτερης περιοχής. Μια
εξωτερική πολιτική που θα αποκρούει τα σχέδια του ιμπεριαλισμού
από το Αιγαίο μέχρι την Κύπρο, βασισμένη στο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων και
στην ειρηνική επίλυση των διαφορών από κοινού με όλους τους λαούς της περιοχής, για τη
σοσιαλιστική και κομμουνιστική προοπτική.

Ο

φετινός Νοέμβρης όμως μας βρίσκει και αισιόδοξους. Γιατί στις 7 Οκτώβρη η λεωφόρος
Αλεξάνδρας πλημμύρισε από ένα βουερό ποτάμι αγωνιστών και αντιφασιστών όλων των
ηλικιών, που ύστερα από μακροχρόνιο αγώνα πέτυχαν να καταδικαστεί η Χ.Α. ως
εγκληματική οργάνωση.
Μεγάλο
μέρος της ηγεσίας της Χ.Α. βρίσκεται σήμερα στη φυλακή, επιβεβαιώνοντας έτσι πως το
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εργατικό κίνημα, όταν έχει ξεκάθαρους πολιτικούς στόχους και δίνει πολιτικές μάχες,
μπορεί και να τις κερδίζει.

Για τις μεγάλες αναμετρήσεις που μας περιμένουν με ένα κράτος που
φασιστικοποιείται
, με ένα
κοινωνικό σύστημα που γεννάει το φασισμό, κρατάμε στο νου μας και στις καρδιές μας
αυτή την ανθρωποθάλασσα και τις νίκες του σήμερα, αναλογιζόμενοι τη νίκη του λαού μας
το Νοέμβρη το '73, που φωτίζει το δρόμο μας.

Με τα συλλαλητήρια των εργατών της τέχνης, των νοσοκομειακών γιατρών, των μαθητών
και εκπαιδευτικών, των ναυτικών, των δημοσίων υπαλλήλων, των ντελιβεράδων, των
εργαζομένων στον τουρισμό-επισιτισμό. Για να μην μπορέσει η κυβέρνηση της Ν.Δ. να βάλει
ταφόπλακα σε εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες· για να μη ρίξει το
λαό στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Έχει πια αποδειχτεί ότι το σύστημα που υπηρετούν
διαχρονικά πράσινες, γαλαζοπράσινες και ροζ κυβερνήσεις είναι σάπιο και αδιέξοδο. Δε θα
αφήσουμε να φορτώσουν ξανά την κρίση και τις αποτυχίες τους στις πλάτες του λαού. Οι
δυνατότητες που επαναστατικού αντικαπιταλιστικού και αντιιμπεριαλιστικού κινήματος
είναι μεγάλες, αρκεί οργανωμένα και αποφασιστικά να τις αδράξουμε. Για μια άλλη
κοινωνία της ισότητας, της ειρήνης και της αξιοπρέπειας, όπου οι εργαζόμενοι θα ορίζουν
τη μοίρα τους.

Η παρακαταθήκη του εργατικού και λαϊκού μας κινήματος είναι ανεξάντλητη και έχει τη
δύναμη να περιφρουρήσει την πάλη του από την ανοιχτή κρατική καταστολή και να
εξασφαλίσει μόνιμη και σταθερή δουλειά, με πλήρη δικαιώματα, ορθώνοντας τείχος
απέναντι στην αστική διαχείριση της νέας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, για να ζήσει
η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

Οι απαγορεύσεις τους θα πέσουν στο κενό!

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ &

ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

* Τηρούμε μέτρα προστασίας / περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού

☭ Ε.Κ.Κ.Ε.
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