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Νοέμβρης του 2021 

Οι ταξικοί και κοινωνικοί αγώνες συνεχίζονται, 
δεν καταστέλλονται, δεν αφομοιώνονται, 
δεν μπαίνουν στα μουσεία

Σχεδόν πενήντα χρόνια η εξέγερση του Νοέμβρη, παρά τις μεθοδεύσεις του καθεστώτος 
και των μηχανισμών προπαγάνδας να μπει στο μουσείο σαν μια «εθνική επέτειος μιας ει-
ρηνικής φοιτητικής αμφισβήτησης», παραμένει σημείο αναφοράς που νοηματοδοτείται 
από τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες για την ανατροπή των ταξικών συσχετισμών 
που αναπαράγουν την εκμετάλλευση, την ανεργία, τον ρατσισμό, τον κοινωνικό αποκλει-
σμό.

Σαν σήμερα, έναν χρόνο πριν, απαγορεύτηκε η πορεία του Πολυτεχνείου. Κάθε προσπά-
θεια για δημόσια συγκέντρωση και πορεία ενάντια στην αντεργατική και αντικοινωνι-
κή πολιτική της κυβέρνησης αντιμετωπίστηκε με δεκάδες συλλήψεις, βασανιστήρια και 
διώξεις από τις ένστολες συμμορίες των ειδικών δυνάμεων των μηχανισμών καταστολής. 
Με πρόσχημα τη λοίμωξη Covid–19 κατασκευάστηκε «εσωτερικός εχθρός»: πέρυσι οι 
διαδηλωτές, τώρα όσοι/ες φοβούνται τις επιπτώσεις από τον εμβολιασμό και δεν εμβο-
λιάζονται. Με πρόφαση την Covid–19 η ακροδεξιά κυβέρνηση της νδ με νόμους καταρ-
γεί κάθε δικαίωμα στη διαδήλωση, στη διεκδίκηση, στην απεργία, επιβάλλει τον πλήρη 
έλεγχο των σωματείων από το κράτος, φυλακίζει μετανάστες/τριες και πρόσφυγες σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, μετατρέπει τις φυλακές σε κολαστήρια, λεηλατεί τη φύση 
στο όνομα της... οικολογίας των ανεμογεννητριών και της τουριστικής και κτηματομεσι-
τικής... ανάπτυξης.
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Αυτήν την περίοδο, κατά την οποία κάθε μέρα εργαζόμενοι/ες και άνεργες/οι στοιβάζο-
νται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι μαθήτριες και οι μαθητές στα σχολεία, το σύστημα 
υγείας αποδομήθηκε, με αποτέλεσμα 17.000 νεκρούς από Covid–19 και χιλιάδες άλλους 
νεκρούς ή ανάπηρους από άλλα νοσήματα που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στα 
κρατικά νοσοκομεία αρχικά λόγω της έλλειψης ΜΕΘ, γιατρών και νοσηλευτών/τριών και 
στη συνέχεια εξαιτίας και της επιβολής αναγκαστικής αναστολής εργασίας. Αντίθετα, το 
μοναδικό μέλημα της ακροδεξιάς νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης της νδ ήταν η μεγιστο-
ποίηση του κέρδους ιδιωτικών νοσοκομείων, εργαστηρίων και φαρμακοβιομηχανιών.
 
Σήμερα, οι ταξικοί και κοινωνικοί αγώνες αποδεικνύουν ότι ο μόνος δρόμος για την ανα-
τροπή αυτής της αντικοινωνικής και αντεργατικής πολιτικής είναι ο δρόμος του αγώνα 
από τα κάτω, κόντρα στον εργοδοτικό – καθεστωτικό συνδικαλισμό που είναι οργανικά 
δεμένος με το κράτος και τα αφεντικά. Αντίθετα, με τα σωματεία βάσης, τις ακηδεμόνευ-
τες εργατικές συλλογικότητες και τις αυτοοργανωμένες συνελεύσεις γειτονιάς ο αγώνας 
ακυρώνει και υπερβαίνει στην πράξη τα όρια της «νομιμότητας» και της ανάθεσης στους 
μηχανισμούς που εξαρτώνται από τη χορηγία κράτους και αφεντικών.
 
Σήμερα, στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπου απογειώνεται η εργοδοτική τρο-
μοκρατία του εκβιασμού των απολύσεων και της ανεργίας σε συνθήκες συμβάσεων ορι-
σμένου χρόνου, αφεντικά απαιτούν από τις εργαζόμενες να σπάσουν την αργία της 17ης 
του Νοέμβρη, να μην κατέβουν στην πορεία και να αποδεχτούν τον εξαναγκασμό σε «τη-
λεργασία». Καλούμε τις συναδέλφισσες και του συναδέλφους να μη συναινέσουν, να 
μη σιωπήσουν. Χρειάζεται συλλογικά να επιβάλουμε εργασιακές συνθήκες αξιοπρέπειας 
και αλληλεγγύης. Την Τετάρτη, στις 17 του Νοέμβρη το μάθημα δεν είναι η σιωπή και η 
υποταγή, είναι η ιστορική μνήμη: οι αγώνες δεν είναι εικόνα, είναι ιστορική και ταξική 
συνείδηση, έχουν τίμημα, δεν είναι πουκάμισο αδειανό...

Όλες/οι στην πορεία την Τετάρτη στις 17 του Νοέμβρη στις 2.30 μ.μ.

Προσυγκέντρωση: οδός Σταδίου, στο ύψος της Παλιάς Βουλής

Η επόμενη συνέλευση της Πρωτοβουλίας Εργαζομένων και Ανέργων στην ιδιωτική εκπαί-
δευση θα γίνει την Κυριακή στις 28 του Νοέμβρη στις 7.00 το απόγευμα στον χώρο των 
σωματείων βάσης (Σκυλίτση 10, πλησίον Πεδίου Άρεως).


