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Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 
Για μία ακόμα φορά μετά την επέτειο του Πολυτεχνείου και με αφορμή την επέτειο μνήμης του Α-
λέξανδρου Γρηγορόπουλου που δολοφονήθηκε από αστυνομικό, η κυβέρνηση επέβαλε συνολική 
απαγόρευση συναθροίσεων και διαδηλώσεων και μετάτρεψε την Αθήνα σε αστυνομοκρατού-
μενο φρούριο. 

Με πρόσχημα τον κορονοϊό απαγόρευσε ακόμα και την κατάθεση λουλουδιών από μεμονωμένους 
ανθρώπους στη μνήμη του, ενώ αποκλείστηκαν γραφεία πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων, έγιναν δεκάδες προσαγωγές αγωνιστών, συνδικαλιστών, μέχρι και στελεχών της Αριστε-
ράς, ακόμα και δικηγόρων. Ανθρώπων που κρατούσαν μέχρι κεραίας τα πραγματικά και ουσιαστι-
κά υγειονομικά μέτρα και διαμαρτυρήθηκαν με αφορμή την επέτειο μνήμης για τη συνολική πολιτική 
διάλυσης των δικαιωμάτων σε παιδεία, υγεία και εργασία που επιχειρείται τον τελευταίο χρόνο. Απο-
μακρύνθηκαν ακόμα και δημοσιογράφοι από κανάλια τα οποία πήγαν να καταγράψουν. Μάλλον ο 
κορονοϊός κολλάει και από τα μηνύματα και από τις εικόνες… Μάλλον οι πανδημίες ελέγχονται από 
τους αστυνόμους και όχι από τους επιστήμονες… 

Όλα αυτά δεν είναι μακριά μας. Αντίθετα προμηνύουν σοβαρές εξελίξεις. Η COVID-19 και το 
lockdown είναι ευκαιρία-όχημα για τους ισχυρούς, φέρνοντας φτώχεια και εξαθλίωση για την 
εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. 

Ο στόχος τους φανερά πλέον δεν είναι υγειονομικός. Είναι βαθιά ταξικός και αντιλαϊκός. Αυτό 
μαρτυράει η «αδράνειά» τους να ελέγξουν δεκάδες επιχειρήσεις που καταστρατηγούν τα εργασιακά 
δικαιώματα χρησιμοποιώντας κάθε ευεργετική διάταξη και νόμο για τον κορονοϊό υπέρ τους. Αυτό 
μαρτυράει η επιμονή τους να μην ενισχύουν τη δημόσια υγεία και παιδεία με επιπλέον προσωπικό. 
Αυτό μαρτυράει η μεγάλη ανεργία. Αυτό μαρτυράει η φτωχοποίηση χιλιάδων μικροεπαγγελματιών 
και η αναδιάταξη του εμπορικού χάρτη υπέρ των μεγαλοεμπόρων. Αυτό μαρτυρούν οι νόμοι που 
ετοίμασαν και ετοιμάζουν για την αμοιβή των υπερωριών, την ευελιξία του ωραρίου και την 
κατάργηση του 8ώρου, την επαναδιατύπωση του συνδικαλιστικού νόμου και πάνω από όλα την 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΩΝ που αυτός θα προβλέπει. Αν σε αυτές τις εξελίξεις προ-
σθέσουμε τις πολεμικές ιαχές στην περιοχή της Ανατ. Μεσογείου και την εμπλοκή στη χώρα μας ό-
λων των ισχυρών αρπακτικών-ιμπεριαλιστών μπορούμε να καταλάβουμε πού πάει η κατάσταση… 

Οι απαγορεύσεις κάθε είδους διαμαρτυρίας είναι εκ του πονηρού. Το αστυνομικό κράτος δεν 
έχει στόχο να ελέγξει την πανδημία. Αυτό είναι δουλειά της επιστήμης. Στόχος τους είναι το χτύ-
πημα στα δικαιώματά μας στη δουλειά, την υγεία και την παιδεία! Εμείς αντίθετα σε αυτή την 
κατεύθυνση πρέπει να παλέψουμε. Το επόμενο διάστημα, πρέπει να οργανωθούμε, να συγκροτή-
σουμε τις δικές μας δυνάμεις και να αγωνιστούμε για ζωή και δουλειά με δικαιώματα! 

 ΝΑ ΑΦΕΘΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ! 
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P r o t o v o u l i a A g o n a E L P E @ g m a i l . c o m  


