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ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ ΛΑΟ
.

Το ΝΑΡ και η νΚΑ καταγγέλλουν τη δολοφονική επίθεση των κατασταλτικών δυνάμεων κατ΄ εντολή της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στη σημερινή απεργιακή διαδήλωση. Συγκεκριμένα, ενώ η πορεία αποχωρούσε από την
πλατεία Συντάγματος προς την οδό Πανεπιστημίου όπου και θα τερματιζόταν, χτυπήθηκε βίαια και εντελώς
αναίτια από τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Χιλιάδες διαδηλωτές των απεργιακών μπλοκ βρέθηκαν αντιμέτωποι με
τόνους χημικών, χτυπήματα με γκλομπ και συλλήψεις. Αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης είναι ο τραυματισμός
δεκάδων διαδηλωτών, δύο εκ των οποίων σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η
περίπτωση 30χρονου διαδηλωτή που διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας σε κωματώδη
κατάσταση, λόγω ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας έπειτα από χτύπημα με γκλομπ, όπου και
χειρουργείται δίνοντας μάχη για τη ζωή του. Είναι προφανές ότι υπήρξε σαφής εντολή από την
κυβέρνηση να δοθεί το μήνυμα της σιδερένιας φτέρνας μπροστά στη γιγάντωση της λαϊκής οργής
και της απεργιακής ανυπακοής.

Εν αναμονή του νέου σφαγείου αντεργατικών μέτρων και του «συμφώνου για το ευρώ» από τη χούντα
κυβέρνησης –ΕΕ-ΔΝΤ, η ισοπέδωση των λαϊκών δικαιωμάτων, η ποινικοποίηση των διαδηλώσεων, του μαζικού
κινήματος και των ταξικών σωματείων έρχεται στην ημερήσια διάταξη. Είναι ξεκάθαρος όρος από την τρόϊκα,
το κεφάλαιο και τους τραπεζίτες, το αστικό πολιτικό σύστημα που γίνεται πλέον όλο και πιο αποκρουστικό και
εχθρικό για τους εργαζόμενους.

Πάει χέρι -χέρι με την ιδεολογική τρομοκρατία του μονόδρομου της αποπληρωμής του χρέους και της Ε.Ε., των
κηρυγμάτων εθνικής συναίνεσης και συνεννόησης για να βγει ο καπιταλισμός από την κρίση του, της
καθημερινής εργοδοτικής και κυβερνητικής βίας απέναντι στους μισθούς, τη δουλειά, το δημόσιο πλούτο, την
υγεία και την παιδεία. Ξέρουν ότι η πολιτική της φτώχειας και της εξαθλίωσης μπορεί να γεννήσει εργατικές
και νεολαιίστικες εξεγέρσεις και προσπαθούν με το φόβο να κάμψουν κάθε αγωνιστική διάθεση.

Όμως δεν θα το καταφέρουν. Η σημερινή διαδήλωση δεκάδων χιλιάδων απεργών στην Αθήνα και ολόκληρη την
Ελλάδα δείχνει ότι οι εργαζόμενοι και η νεολαία δεν υποτάσσονται. Ειδικά η μαζικότατη ανεξάρτητη
συγκέντρωση στο Μουσείο του συντονισμού πρωτοβάθμιων σωματείων, στην οποία η κυβέρνηση επέλεξε
να επιτεθεί, δείχνει ότι γίνονται βήματα για την ανασυγκρότηση του κινήματος στην κατεύθυνση της
ανατροπής της επίθεσης. Η κρατική τρομοκρατία δεν μπορεί να μας φοβίσει, αντιθέτως μας κάνει
ακόμα περισσότερο οργισμένους και αποφασισμένους να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική και τους
εκφραστές της. Το δίκιο των ανέργων και των απολυμένων, όλων των εργαζομένων δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα που καταπιέζονται και λοιδορούνται ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ! Με πολιτικό εργατικό κίνημα ρήξης και ανυπακοής σε
κόντρα με τον ξεπουλημένο συνδικαλισμό, με την αντικαπιταλιστική αριστερά και το μέτωπό της, την κοινή
δράση όλων των μαχόμενων δυνάμεων μπορούμε να ανατρέψουμε τη βαρβαρότητα των αγορών, να επιβάλουμε
την αντικαπιταλιστική διέξοδο για τα συμφέροντα του κόσμου της δουλειάς, να συντριβούν τα μνημόνια που
αλυσοδένουν για δεκαετίες τη ζωή μας στις ορέξεις του κεφαλαίου.

Νέο Αριστερό Ρεύμα, 11 Μάη 2011

Tweet

