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Καταγγέλλουμε  το  όργιο  αστυνομικής  βίας  και  κυβερνητικού  αυταρχισμού  που βιώσαμε  σ’
ολόκληρη την Αθήνα όπως και σε κάθε πόλη της χώρας στην 47η επέτειο της εξέγερσης του Πο-
λυτεχνείου. Η κυβέρνηση, πιστή στο δόγμα «νόμος και τάξη», έπνιξε με χημικά, ψέκασε με αύρες
και χτύπησε με δολοφονική αγριότητα τους διαδηλωτές, παρότι τηρούσαν όλα τα μέτρα αυτο-
προστασίας (μάσκες, αποστάσεις) -τουλάχιστον μέχρι να χτυπηθούν από τους συνωστισμένους αστυ-
νομικούς. Παρά την τρομοκρατία,  η απαγόρευση έσπασε και το Πολυτεχνείο τιμήθηκε στους
δρόμους! Ανάμεσα στις δεκάδες προσαγωγές που έγιναν χωρίς αφορμή και σε πολλά σημεία
ήταν κι ένας συνάδελφός μας, μέλος του ΠΣΕΕΠ. Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και την αλλη-
λεγγύη μας στο συνάδελφο ελπίζοντας να είναι καλά και στην υγεία του και θεωρούμε αυτονόητη
υποχρέωση του σωματείου μας να βρεθεί στο πλευρό του σε ό,τι χρειαστεί.

Η κυβέρνηση κι οι «ειδικοί» της μας λένε να μείνουμε σπίτι κι ότι τα έχουν «προβλέψει όλα», εκτός απ’
το ν’ αφήσεις ένα λουλούδι στο Πολυτεχνείο και, βέβαια, ν’ αγωνιστείς για δικαιώματα. Για 9 μήνες
δεν  έκαναν τίποτα για  τη  δημόσια  υγεία,  δεν  προσέλαβαν  γιατρούς  και  νοσηλευτές,  οι  ΜΕΘ
πρώτα τους φαίνονταν «υπερβολικά πολλές» και τώρα δεν επαρκούν, ενώ «ταΐζουν» τις ιδιωτικές κλι -
νικές. Άνοιξαν χωρίς όρους τον τουρισμό κι άφησαν τον ιό να διασπείρεται μαζικά σε ΜΜΜ, εργο-
στάσια, σχολεία κ.α. Όλο αυτό το διάστημα, δεν σταμάτησαν να ψηφίζουν νόμους-τερατουργή-
ματα και να ετοιμάζουν τους επόμενους. Με τον νέο πτωχευτικό θα μας παίρνουν σπίτια, οικόπε-
δα, αυτοκίνητα και ό,τι έχει ο καθένας για λίγα χρέη. Συνεχίζουν να παραδίδουν λιμάνια, εγκατα-
στάσεις,  έδαφος,  αέρα,  θάλασσα και  υπέδαφος σε  Αμερικανούς  και  λοιπούς  «σωτήρες».  Με το
αντεργατικό νομοσχέδιο που φέρνουν μέσα στο lockdown καταργούν το 8ωρο και μειώνουν κι
άλλο την αμοιβή των υπερωριών. Και οι ρυθμίσεις του «μια χαρά» πιάνουν κι εμάς, όπως ακριβώς
μας έπιασαν οι προηγούμενες αλλαγές στις υπερωρίες πριν δέκα χρόνια, οι αλλαγές στη φορο-
λογία και τις κρατήσεις, στα όρια ηλικίας και τις συντάξεις και πολλά ακόμα.

Η κυβέρνηση προσπαθεί με ΜΑΤ και ξύλο να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της γύρω από τη δια-
χείριση της πανδημίας, αλλά και της περαιτέρω φτωχοποίησης του λαού. Η «απαγόρευση δημόσιων
υπαίθριων συναθροίσεων άνω των τριών ατόμων» και η αστυνομοκρατία αυτών των ημερών εί-
ναι η συνέχεια της ψήφισης το καλοκαίρι του νόμου απαγόρευσης (ουσιαστικά) όλων των συ-
γκεντρώσεων. Από τότε τα χτυπήματα σε κάθε διαδήλωση ολοένα κλιμακώνονται κι  έχουμε να ζή-
σουμε και χειρότερα. Το αντεργατικό νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει νέες απαγορεύσεις, με το δικαί-
ωμα στην απεργία στο επίκεντρο και βγάζοντας «στην παρανομία» κάθε εργατικό αγώνα. Φαίνονται
περίτρανα οι πραγματικές διαθέσεις του συστήματος απέναντι σε οποιονδήποτε ορθώνει ανάστημα
σε όλα αυτά που χειροτερεύουν τη ζωή μας.  Χρησιμοποιούν την πανδημία για να περάσουν όσα
περισσότερα μέτρα μπορούν και δείχνουν πώς θα αντιμετωπίζουν από εδώ και πέρα κάθε αγωνι-
ζόμενη φωνή. Σπέρνουν τον τρόμο για ν’ αποτρέψουν τις μεγάλες αντιδράσεις που θα προκαλέσει
στον εργαζόμενο λαό η κατάσταση που διαμορφώνει η πολιτική τους. Να μην τους περάσει!

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Η επέτειος του Πολυτεχνείου δεν είναι μόνο μια ημέρα μνήμης. Ο Νοέμβρης του 1973 ήταν το απο-
κορύφωμα της πολυετούς αντιδικτατορικής πάλης. Το μήνυμά του παραμένει ζωντανό μέχρι και
σήμερα, γιατί το Πολυτεχνείο συμβολίζει ότι ο λαός μπορεί να οργανωθεί, να παλέψει και να
διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Το σύνθημα Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία παίρνει σύγχρονη μορφή με
την πάλη για μια καλύτερη ζωή, για μια καλύτερη κοινωνία χωρίς φτώχεια, χωρίς πολέμους, με πραγ-
ματική υγεία και παιδεία, χωρίς ρατσισμό και διακρίσεις, χωρίς βία και καταστολή.
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