Published on Νέο Αριστερό Ρεύμα (https://narnet.gr)
Home > Η κυβέρνηση φουσκώνει την οργή - Μαζικό κίνημα για την ανατροπή

Η κυβέρνηση φουσκώνει την οργή - Μαζικό κίνημα για την
ανατροπή
10.03.21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χαιρετίζει τους χιλιάδες διαδηλωτές, εργαζόμενους, τους νέους και
τις νέες από την Νέα Σμύρνη και τις γύρω γειτονιές που έδωσαν ηχηρή απάντηση
στον τραμπουκισμό και την απάνθρωπη βία που ασκεί όλο αυτόν τον καιρό η
κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αγωνιζόμενους σε κάθε διαμαρτυρία και αντίσταση,
αδιακρίτως και σε απλούς πολίτες όπως το πρωτοφανές περιστατικό αστυνομικής βίας στην
Νέα Σμύρνη και εν συνεχεία η πλήρης πολιτική του κάλυψη από τους Μητσοτάκη Χρυσοχοίδη,
χωρίς να ξεχνάμε τον ρουφιάνο Κυρανάκη, που ζήλεψε την δόξα του Μπογδάνου και είπε να
τον ακολουθήσει στον χαφιεδισμό του...
Ας προσπαθούν εδώ και ώρες τα κανάλια να παρουσιάσουν ως "θύμα" τις βάρβαρες δυνάμεις
καταστολής δείχνοντάς μας για ώρα τον τραυματία αστυνομικό και χρεώνοντας στους
διαδηλωτές το… άφαντο ασθενοφόρο. Δυστυχώς δεν υπήρχε μήνες τώρα η ίδια
ευαισθησία για τους εκατοντάδες τραυματισμένους και συλληφθέντες διαδηλωτές
από τις δυνάμεις καταστολής της κυβέρνησης της ΝΔ. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με την πάγια
τακτική της, επιτέθηκε με κρότου λάμψης και χημικά διαλύοντας μια πορεία χιλιάδων
ανθρώπων. Τώρα προσπαθώντας να κρύψει τις ευθύνες της για την αύξηση της
οργής που αναπτύσσεται στο κόσμο και ειδικά στη νεολαία το παίζει θύμα για να
συμψηφίσει την βάρβαρη τρομοκρατία των πραιτοριανών της. Όποιος όμως σπέρνει ανέμους
θερίζει θύελλες.
Εδώ και μήνες η κυβέρνηση προσπαθεί με την βία της καταστολής και με την βία
των στρατευμένων και καλοταισμένων καναλαρχών να επιβάλλει την
χρεοκοπημένη πολιτική της. Την εγκληματική πολιτική της στην υγεία, που ήδη προκαλεί
ένα τρομαχτικό νέο κύμα πανδημίας με επίκεντρο τους χώρους δουλειάς, την οικονομική
ανέχεια, την διάλυση της δημόσιας παιδείας, το παράλογο lockdown ακόμα και στην βόλτα.
Με την διαρκή καταστολή συσσωρεύει διαρκώς την οργή που αρχίζει πια να εκδηλώνεται με
τρόπο εκκωφαντικό. Ο Μητσοτάκης ζητάει «αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία» την
ώρα που βομβαρδίζει τον Ελληνικό λαό με συνεχή αντιλαϊκά νομοσχέδια διαλύοντας
την δημόσια υγεία και παιδεία, καταργώντας εργατικά και στοιχειώδη δημοκρατικά
δικαιώματα. Το διάγγελμά του ήταν μια πίεση για συναίνεση και χαμήλωμα των τόνων από
την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Στο χέρι μας είναι να μην περάσουν αυτές οι πιέσεις.
Μπροστά στα εντεινόμενα αδιέξοδα για τους εργαζόμενους και τον λαό η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί

όλες τις δυνάμεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος και τις μαχόμενες δυνάμεις
της αριστεράς, να κλιμακώσουν τον μαζικό και οργανωμένο αγώνα για ψωμί,
παιδεία, υγεία, ελευθερία.
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