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ΝΑΡ: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ. Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ
ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ή ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ!!
Τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, με το «κλείσιμο» των «κόκκινων
περιοχών» από τις 6 το απόγευμα(!), είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της απόλυτα
αποτυχημένης κυβερνητικής πολιτικής στην αντιμετώπιση της πανδημίας.
Η κυβέρνηση αντί από την αρχή να ακολουθήσει μια πολιτική μαζικών tests και ιχνηλάτησης,
ενίσχυσης του συστήματος υγείας, σοβαρών μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας στους
χώρους συγκέντρωσης και υπερμετάδοσης (μαζικοί χώροι δουλειάς, συγκοινωνίες,
νοσοκομεία, γηροκομεία, προσφυγικά camps κλπ.) και στοχευμένων lockdowns αν κάπου
ήταν απαραίτητο, άφησε τα πάντα στην μοίρα τους, δεν έκανε τίποτα άλλο, παρά να
ενισχύει με απίστευτο κυνισμό τις κάθε είδους επιχειρήσεις, να παίρνει το ένα μετά το άλλο
τα αντιδραστικά μέτρα και να εφαρμόζει πολιτική βίας και αστυνομοκρατίας. Δεν είναι
τυχαίο ότι στις 28/1 η αστυνομία έκανε 67.367 ελέγχους για άδειες μετακίνησης και ο
ΕΟΔΔΥ την ίδια μέρα έκανε μόνο 34.044 τεστ, είτε μοριακά είτε rapid, για κορονοϊό από τα
κλιμάκια του και τις μονάδες υγείας, περίπου τα μισά!
Το φιάσκο των εμβολιασμών κυβέρνησης-ΕΕ ήταν το «κερασάκι στην τούρτα» και
οφείλεται πλήρως στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολυεθνικών του φαρμάκου και
όχι της υγείας των λαών.
Η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς σε ότι αφορά την δική της ευθύνη στην
ανάσχεση της πανδημίας, και φορτώνει τα δήθεν μέτρα κατά της πανδημίας στην «ατομική
ευθύνη» απαγορεύοντας μας τώρα και από το να βγούμε έξω τα Σαββατοκύριακα, να
κάνουμε βόλτα, να αναπνεύσουμε!!! Ο λαός δεν πρέπει να ακολουθήσει αυτή την αθλιότητα!!
Τα μέτρα δεν έχουν καμιά υγειονομική λογική. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το
συντριπτικό ποσοστό μετάδοσης του ιού γίνεται σε κλειστούς χώρους. Βέβαια στον ανοιχτό
χώρο δεν κολλάει αν πρόκειται για τα ΜΑΤ του Χρυσοχοΐδη, αλλά κολλάει αν πρόκειται για
διαδηλωτές. Έξω δεν κολλάει στις 5.00 μ.μ., αλλά κολλάει μετά τις 6.00 μ.μ. Είναι
ανεκδιήγητοι…
Έχουμε δικαίωμα στην βόλτα, στην κοινωνική επαφή, στην εκπαίδευση για τα παιδιά μας, σε
ένα αξιοπρεπές σύστημα υγείας και θα το διεκδικήσουμε είτε διαδηλώνοντας, είτε
περπατώντας, ανεξάρτητα από τα γελοία κυβερνητικά ωράρια, με τα αναγκαία

μέτρα ασφαλείας φυσικά.
Αυτή η υγειονομική, κοινωνική και οικονομική πολιτική πρέπει να ανατραπεί πριν είναι
αργά! Όλες και όλοι στις αυριανές συγκεντρώσεις ενάντια στις παλιές και νέες
απαγορεύσεις, ενάντια στα πρόστιμα και την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής και
πολιτικής δράσης.
Το γραφείο τύπου του ΝΑΡ για τη Κομμουνιστική Απελευθέρωση, 5/2/2021
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