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Ανακοίνωση του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση
Απεργούμε στις 26 Νοέμβρη για υγεία, ψωμί, παιδεία, ελευθερία!
Στις 26 Νοέμβρη απεργούμε - κι έχουμε πολλούς λόγους γι’ αυτό:
Απεργούμε για τη δημόσια Υγεία, ενάντια στην κυβέρνηση και τις εγκληματικές της
ευθύνες για το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Αυτή άφησε το δημόσιο σύστημα υγείας
ανοχύρωτο, χωρίς το αναγκαίο προσωπικό, ΜΕΘ και μέσα προστασίας των υγειονομικών,
όπως άφησε τον λαό χωρίς τον αναγκαίο αριθμό τεστ να συνωστίζεται στη δουλειά, στα
μέσα μεταφοράς, στα σχολεία. Κάνει πλάτες στο κεφάλαιο, που δεν παίρνει τα αναγκαία
μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας, ενώ η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
μεγάλο-επιχειρηματιών του τουρισμού είχε ολέθριες συνέπειες. Η ΝΔ χαρίστηκε στην
Εκκλησία, που για να κρατήσει τον ρόλο και την περιουσία της, έκανε μαζί με την ακροδεξιά
συστηματική προπαγάνδα ενάντια σε κάθε προστασία της δημόσιας υγείας.
Απεργούμε διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας και υποστήριξης των
εργαζομένων, των φτωχών, των ανέργων και συνταξιούχων, που δέχονται και τα πιο ισχυρά
χτυπήματα από την πανδημία. Αυτοί συνωστίζονται στις λαϊκές γειτονιές και τη δουλειά,
στους συρμούς και στα λεωφορεία, στα σχολεία μέχρι χτες, αυτοί έχουν ανάγκη από το
δημόσιο νοσοκομείο που βρίσκεται σε ασφυξία. Οι φτωχοί κυνηγημένοι πρόσφυγες
συνωστίζονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κυβέρνησης και ΕΕ.
Απεργούμε ενάντια στο κεφάλαιο και την εργοδοσία που βάζει τα συμφέροντα και τα
κέρδη πάνω από όλα. Στις μεγάλες επιχειρήσεις και τους εργοδότες ρέουν επιχορηγήσεις και
φοροαπαλλαγές για το lockdown, ενώ για μας υπάρχει ο φόβος της απόλυσης και η
τρομοκρατία των λογαριασμών και των δόσεων.
Απεργούμε γιατί δεν είμαστε αναλώσιμοι! Έτσι μας βλέπουν κυβέρνηση και επιχειρήσεις
που ετοιμάζονται να δηλώσουν ότι υποχωρεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας για να ανοίξει
η αγορά όπως-όπως.
Απεργούμε ενάντια στο νομοσχέδιο Βρούτση, που οδηγεί στον εργασιακό μεσαίωνα και
το τσάκισμα των συνδικαλιστικών ελευθεριών, την ουσιαστική απαγόρευση των απεργιών.
Καταργούν το οκτάωρο και κάνουν τις απλήρωτες υπερωρίες καθεστώς! Μας θέλουν
διαλυμένους και υποταγμένους γι αυτό χτυπάνε τα συνδικάτα. Για να μπορούν να εκβιάζουν

τον κάθε ένα από μας μοναχό του με το δίλημμα «ψωμί ή υγεία», «δουλειά ή εργασιακή
αξιοπρέπεια». Για να μπορούν να επιβάλλουν την ελαστική, κακοπληρωμένη, μαύρη εργασία
χωρίς ωράριο, να μας φορτώνουν το κόστος της τηλεργασίας.
Απεργούμε ενάντια στην κατάργηση στην πράξη θεμελιωδών ελευθεριών, όπως το
δικαίωμα στη συγκέντρωση, στη διαδήλωση, στην ελευθερία γνώμης. Θέλουν να φιμώσουν
τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα και τις μαχόμενες δυνάμεις της Αριστεράς.
Χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την πανδημία, οι κυβερνώντες που δεν παίρνουν τα αναγκαία
μέτρα, ενώ οι διαδηλωτές τηρούσαν όλους τους υγειονομικούς κανόνες. Φοβούνται το λαό
και τους αγώνες του, γι’ αυτό απαγόρευσαν το Πολυτεχνείο και χτύπησαν με πρωτοφανή
αγριότητα όσους διαδήλωσαν.
Εξάλλου ο υπουργός Αστυνομίας Χρυσοχοΐδης ομολόγησε ότι η απαγόρευση δεν είχε σχέση
με την πανδημία, αλλά με την απαίτηση η ζωή να συνεχίζεται «κανονικά» και να μην
διαμαρτύρεται κανείς στους δρόμους: «κανονικά» για την κυβέρνηση σημαίνει μισή δουλειά,
μισή ζωή, χωρίς γιατρό, χωρίς δικαιώματα. Αυτό δε θα το δεχτούμε και δε θα περάσει! Οι
μαχητικές κινητοποιήσεις σε όλη την χώρα για το Πολυτεχνείο ξεφτίλισαν την κυβέρνηση,
έδειξαν πως λαός θα σπάσει τις αλυσίδες των απαγορεύσεων, δείχνουν το δρόμο!

Ο λαός θα σώσει το λαό
Αντίσταση-αγώνας-αλληλεγγύη-ανατροπή
Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η κυβέρνηση θέλει το λαό δεμένο για να περάσει νέα μέτρα,
ένα νέο μνημόνιο ουσιαστικά που προβλέπεται από το πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ.
Μιας «Ανάκαμψης» που αφορά αποκλειστικά τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις πολυεθνικές
πληροφορικής και ενέργειας, τα κοράκια των τραπεζών και των funds και τα μονοπώλια που
στοχεύουν στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου και φυσικού πλούτου που απέμεινε. Την ίδια
στιγμή οι νέοι κολοσσιαίοι εξοπλισμοί που ανακοινώθηκαν οδηγούν σε νέα αιμορραγία τους
εργαζόμενους. Είναι το κόστος του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού για τις ΑΟΖ και ένα
μερίδιο από τα κέρδη των πολυεθνικών ενέργειας και δικτύων, αυτών που κρίνονται στον
ανταγωνισμό στην περιοχή των ιμπεριαλιστών ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, Ρωσίας και Κίνας.
Ο μόνος δρόμος είναι η πάλη και η διεκδίκηση για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες μας. Με
ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος, με συντονισμό των πρωτοβάθμιων
σωματείων και διακλαδική συμπόρευση. Με απεργία, διαδηλώσεις, καταλήψεις και
μαχητικούς αγώνες που έχουν στόχο την αγωνιστική ενότητα και τη νίκη. Με συντονισμό
των πρωτοβάθμιων σωματείων και διακλαδική συμπόρευση. Για να σπάσει το συνδικαλιστικό
lockdown των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και του κυβερνητικού-εργοδοτικού συνδικαλισμού. Για να
ξεπεραστεί η γραμμή συναίνεσης και ανακωχής του ΣΥΡΙΖΑ.
Παλεύουμε για:
●

●

Δημόσια Δωρεάν υγεία για όλες και όλους. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας και
Πρόνοιας χωρίς αποζημίωση στους κλινικάρχες. Δωρεάν τεστ στον λαό. Μόνιμες
προσλήψεις, νέες μονάδες ΜΕΘ σε όλα τα νοσοκομεία.
Να μην κατατεθεί ο αντεργατικός αντισυνδικαλιστικός νόμος Βρούτση. Όχι στην
κατάργηση του 8ώρου και της απεργίας. Όχι στην δίωξη των αγώνων και της
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συνδικαλιστικής δράσης
Αύξηση των δαπανών σε παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες. Όχι στα νέα εξοπλιστικά
προγράμματα.
Να σταματήσει το αίσχος του στοιβάγματος των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς. Αύξηση των δρομολογίων με επισκευή των ακινητοποιημένων μέσων,
προμήθεια νέων, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Απαγόρευση των απολύσεων. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με πλήρη δικαιώματα.
Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέργους. Κανένας εργαζόμενος στην δουλειά χωρίς
μέτρα προστασίας.
Πλήρης κάλυψη των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων στις
επιχειρήσεις που αναστέλλουν την λειτουργία τους.
Αποφασιστική ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Μέχρι 15 μαθητές ανά τάξη, μόνιμες
προσλήψεις εκπαιδευτικών και καθαριστριών.
Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Μπλόκο στους πλειστηριασμούς. Διαγραφή χρεών της λαϊκής
οικογένειας στις τράπεζες και στην εφορία.
Κάτω τα χέρια από τους αγώνες, τις καταλήψεις, τις διαδηλώσεις και τη συνδικαλιστική
δράση. Καμία απαγόρευση στην δράση των σωματείων. Όχι στην αστυνομοκρατία Να
καταργηθεί ο νόμος απαγόρευσης των διαδηλώσεων. Να αποσυρθεί κάθε κατηγορία στους
συλληφθέντες και να παρθούν πίσω όλα τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν.
Κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης και απεγκλωβισμός των προσφύγων. Ελευθερία,
στέγαση, προστασία της υγείας των προσφύγων και μεταναστών.
Έκτακτη φορολογία στο κεφάλαιο και στο συσσωρευμένο πλούτο για τη χρηματοδότηση
της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών αναγκών

Αγωνιζόμαστε για τις πολιτικές προϋποθέσεις για να δικαιωθούν οι στόχοι πάλης του
εργατικού κινήματος:
Την κρίση και την πανδημία να πληρώσει το κεφάλαιο και όχι οι εργαζόμενοι
Παύση πληρωμών και διαγραφή του χρέους. Όχι νέα δάνεια από την ΕΕ. Όχι στους νέους
εξοπλισμούς.
Άμεση επιστροφή στο δημόσιο του ιδιωτικοποιημένου πλούτου και κρατικοποίηση τραπεζών,
ενέργειας, δικτύων με εργατικό έλεγχο.
Κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων. Αποδέσμευση από την ΕΕ και το
ευρώ. Έξοδος από το ΝΑΤΟ – έξω οι βάσεις από την Ελλάδα.
Πάλη ενάντια στον πόλεμο, τον εθνικισμό, το φασισμό, τον ιμπεριαλισμό.
Απεργούμε μαζικά, διαδηλώνουμε στις απεργιακές συγκεντρώσεις, με τήρηση των
μέτρων υγειονομικής προστασίας
ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Νοέμβρης 2020
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