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ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ!

Με κινητοποιήσεις μνήμης και αγώνα τίμησε σήμερα ο ελληνικός λαός σε όλη την
επικράτεια την επέτειο του Πολυτεχνείου, κόντρα στην απόπειρα της κυβέρνησης της
Ν.Δ. να υλοποιήσει, επιτέλους, το παλιό όνειρο της αστικής τάξης και της αμερικάνικης
πρεσβείας να τελειώνουν με την επέτειο, να σβήσουν τη μνήμη. Απέναντί του ο λαός βρήκε
και σήμερα τους κατασταλτικούς μηχανισμούς σε πλήρη κινητοποίηση και με
ενεργοποιημένα τα πιο μαύρα αντανακλαστικά τους: με ωμή αστυνομική βία, πάνοπλοι
αστυνομικοί και αύρες εφάρμοσαν το δολοφονικό σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη
ενάντια στον εχθρό-λαό. Αποδείχτηκε έτσι αυτό που εξαρχής ξέραμε, ότι η υγειονομική
προστασία ήταν απλώς η πρόφαση. Οι ίδιοι οι κρατικοί μηχανισμοί ήταν αυτοί που
λειτούργησαν σαν υγειονομική βόμβα, τη στιγμή που οι διαδηλωτές τήρησαν με
υποδειγματικό τρόπο όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ο λαός σήμερα ματαίωσε, διά πυρός και σιδήρου, την προσπάθεια κυβέρνησης και
πρεσβείας να ξεμπερδέψουν, με πρόσχημα την υγειονομική κρίση, με το μήνυμα του
Νοέμβρη. Δεν τους πέρασε. Οι διαδηλώσεις έγιναν, η απαγόρευση έσπασε, το
Πολυτεχνείο ζει
!

Στην Αθήνα οι συγκεντρώσεις των οργανώσεων και συλλόγων πραγματοποιήθηκαν σε μια
σιδερόφρακτη πόλη, με 6.000 πάνοπλους αστυνομικούς και τρία θωρακισμένα οχήματα
εκτόξευσης νερού να έχουν μετατρέψει το κέντρο σε κατεχόμενη πόλη. Όλα τα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας τηρήθηκαν υποδειγματικά από τους διαδηλωτές. Το μόνο
που κατάφεραν οι απρόκλητες επιθέσεις των δυνάμεων καταστολής εναντίον των
διαδηλωτών ήταν να μετατρέψουν όλη την πόλη, από τα Προπύλαια και την Ομόνοια μέχρι
το Μεταξουργείο και το σταθμό Λαρίσης και από τα Σεπόλια μέχρι τα Πετράλωνα, σε
δεκάδες ποτάμια λαϊκής οργής. Αλλά και σε όλη την Ελλάδα, οι δυνάμεις καταστολής
προχώρησαν σε επιθέσεις, προσαγωγές και μαζικά πρόστιμα.

Απαιτούμε:

| Άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων
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| Να διαλυθούν οι ειδικές μονάδες καταστολής του λαού

| Να παραιτηθεί ο υπουργός καταστολής, Χρυσοχοΐδης

Με αγώνες τιμάμε τους νεκρούς μας!

Στις ιδιαίτερες φετινές συνθήκες, με την πανδημία του κορωνοΐού σε συνδυασμό με την
εγκληματική διάλυση του δημοσίου συστήματος υγείας από τη μια, κι από την άλλη με τις
χουντικής έμπνευσης κυβερνητικές απαγορεύσεις και τα μέτρα περιστολής των ελευθεριών
του λαού, το ΕΚΚΕ τίμησε την επέτειο της εξέγερσης!

Τη Δευτέρα 16/11, ολιγομελής αντιπροσωπεία μας μαζί με εκπρόσωπους συλλόγων,
σωματείων και ομοσπονδιών κρέμασε πανό και κατέθεσε λίγα λουλούδια στην πύλη του
Πολυτεχνείου.

Την Τρίτη 17/11, αντιπροσωπεία μας, μαζί με τους συντρόφους μας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
κατέθεσε στεφάνι στο χώρο του ιδρύματος.
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