Για την ανατροπή των μνημονίων,
για την κυβέρνηση της Αριστεράς, για το σοσιαλισμό

...στο δρόμο του Νοέμβρη
Σήμερα, σαράντα χρόνια μετά το 1973, η εξέγερση του Πολυτεχνείου λειτουργεί
ακόμη ως οδηγός ανατροπής. Πρώτα απ’όλα γιατί ο Νοέμβρης ξέσπασε την
ώρα που η Χούντα έμοιαζε με πολλούς ανίκητη και χωρίς αντίπαλο. Σήμανε
την αρχή του τέλους της , καταστρέφοντας οριστικά τα επικίνδυνα σενάρια
“φιλελευθεροποίησης” που θα την σταθεροποιούσαν ( όπως έγινε στην Χιλή μετά
το πραξικόπημα του Πινοσέτ) και που επεξεργάζονταν οι πολιτικοί της Δεξιάς.
Η μαζική έκρηξη της νεολαίας και των εργαζομένων έσπασε τελικά τον “γύψο”
και τους συμβιβασμούς. O Νοέμβρης ήταν η ορμητική δράση της συμμαχίας
της νεολαίας και των εργαζομένων που εκφράστηκε με την κατάληψη του
Πολυτεχνείου και με τα συνθήματα “Κάτω η Χούντα” και “Γενική πολιτική απεργία”.
O Νοέμβρης ήταν το “ιδρυτικό γεγονός” της αναγέννησης της Αριστεράς, αλλά και
μιας μαζικής επαναστατικής Αριστεράς στη χώρα μας, που κατάφερε να εκφράσει
την ανάγκη της λαϊκής ανατροπής και να την συνδέσει με την προοπτική του
Σοσιαλισμού, ξεπερνώντας τις ταλαντεύσεις της Αριστεράς.
Σήμερα, κανένας λαϊκός άνθρωπος δεν αντέχει την πολιτική της κυβέρνησης
Σαμαρά και της Τρόικα, ακόμη κι αν το ήθελε. Ήδη η κυβέρνηση προωθεί την
περαιτέρω διάλυση του Ασφαλιστικού συστήματος με νέες περικοπές συντάξεων.
Το μπαράζ λουκέτων στα νοσοκομεία, το 25ευρώ εισιτήριο θα κόψει χρόνια από
τις ζωές ακόμη περισσότερων φτωχών και ανασφάλιστων. Η δημόσια παιδεία
παραπαίει και τα πανεπιστήμια ακρωτηριάζονται και οδηγούνται στο κλείσιμο με
τις απολύσεις των διοικητικών υπαλλήλων και τις περιουσίες των κονδυλίων. Οι
δημόσιες επιχειρήσεις όπως η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ ξεπουλιώνται για χάρη ιδιωτών. Οι
απολύσεις απελευθερώνονται. Η ανεργία καλπάζει στο 30%. Η νέα φοροεπιδρομή
θα πληρωθεί από τον κόσμο μας ακόμη και με πλειστηριασμούς σπιτιών.
Σήμερα, η άρχουσα τάξη βρίσκεται σε μεγαλύτερο αδιέξοδο απ’ότι πριν
τον Νοέμβρη του ‘73, μη μπορώντας να έχει καμιά λαϊκή συναίνεση για

την μνημονιακή πολιτική της τα τελευταία 4 χρόνια . Γι’αυτό, το μόνο που αυτή η
κυβέρνηση μας προσφέρει αφειδώς, είναι η αστυνομική τρομοκρατία και ο ρατσισμός.
Το αποδεικνύουν οι διώξεις των κατοίκων στη Χαλκιδική, των συνδικαλιστών εργατών
και των καταληψιών μαθητών, τα νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης των μεταναστών, η
συκοφάντηση της Αριστεράς και του κινήματος σαν ισοδύναμα με την χρυσαυγίτικη
εγκληματικότητα, η αστυνομική κατάληψη της ΕΡΤ…
Η απάντηση των λαϊκών στρωμάτων πρέπει να είναι ανάλογη αυτής της
επίθεσης. Ο δρόμος του Νοέμβρη ξαναγίνεται επίκαιρος και αναγκαίος. Και αυτός
ο δρόμος ξεκινάει με την κοινή δράση της κοινωνικής και πολιτικής Αριστεράς.
Μπροστά σ’αυτό το καθήκον, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς
στην Ελλάδα οφείλει να παίξει τον πιο καθοριστικό ρόλο: να προωθήσει την
συμπαράταξη όλων των αριστερών κομμάτων ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές,
να βοηθήσει στη σύνδεση των κατακερματισμένων αγώνων και τον συντονισμό
των αγωνιστικών σωματείων και συνδικάτων, να στηρίξει την συγκρότηση λαϊκών
επιτροπών αντίστασης στις γειτονιές. Αυτές είναι και οι μίνιμουμ προϋποθέσεις για
να αποκρούσουμε την επίθεση, να ανατρέψουμε την κυβέρνηση και να ανοίξουμε
το δρόμο για την κυβέρνηση της Αριστεράς με προοπτική το σοσιαλισμό.
Οι φετινές διαδηλώσεις του Πολυτεχνείου πρέπει και μπορούν να γίνουν
οι αγγελιοφόροι αυτού του μηνύματος.
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