
ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ !

Ο αγώνας ενάντια στην δικτατορία και η εξέγερση του Πολυτεχνείου εμπνέουν τους αγώνες για τα 
εργατικά-λαϊκά δικαιώματα, για «ψωμί-παιδεία-ελευθερία» της εποχή μας. 
Η εργατιά, οι νέοι και οι νέες της εποχής, πάλεψαν ενάντια στην πανίσχυρη χούντα, στην ντόπια 
άρχουσα τάξη και την «αμερικανοκρατία». Ενάντια στο «δεν γίνεται τίποτα» αλλά και ενάντια στις 
αυταπάτες για «ομαλή κοινοβουλευτική διαδοχή της χούντας» ή για το ότι «θα μας σώσει η Ευρώπη». 
Όπως σε κάθε κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης, το σύνθημα του Μάη του ‘68 «είμαστε ρεαλιστές, 
διεκδικούμε το αδύνατο» ήταν αυτό που άνοιξε έναν πραγματικά άλλο δρόμο για τον λαό! Γιατί, ήταν 
η εξέγερση του Πολυτεχνείου που άνοιξε το δρόμο για την κατάρρευση της χούντας αλλά και για τις 
κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης, τις οποίες ακόμα και σήμερα προσπαθούν να ξηλώσουν 
κυβερνήσεις και κεφάλαιο. 

Η εγκληματική διαχείριση της πανδημίας συνεχίζεται με τα δραματικά αποτελέσματα να   
στοιχειώνουν πια τις ζωές μας. 

Η ακρίβεια κατατρώει το λαικό εισόδημα, ενώ ετοιμάζουν από το 2022 νέα σκληρή επίθεση   
λιτότητας στο όνομα των «χρεών από την πανδημία». 

Η εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη προωθεί την διάλυση των συνδικάτων  και την εγκαθίδρυση 
του κοινωνικού μεσαίωνα.  

Χιλιάδες νέοι πετιούνται έξω από την εκπαίδευση. 
Οι συμφωνίες αναβαθμισμένης συνεργασίας τόσο με τις ΗΠΑ, όσο και με την Γαλλία, στο πλαίσιο 
της δολοφονικής ιμπεριαλιστικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, και η νέα κούρσα των εξοπλισμών, 
φορτώνουν δισεκατομμύρια στις πλάτες του λαού, δημιουργούν τεράστιους πολεμικούς 
κινδύνους, για τους ανταγωνισμούς και τα συμφέροντα των άρχουσων τάξεων στην περιοχή.

Ο κρατικός αυταρχισμός και η δολοφονική αστυνομική καταστολή είναι η απάντηση «δια πάσα νόσο», 
με το δόγμα «νόμος, τάξη, κέρδη» να αποτελεί σταθερή επιλογή. 

Ο ρατσισμός, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και οι δολοφονικές επαναπροωθήσεις    
προσφύγων στο Αιγαίο, οι αποφυλακίσεις των δολοφόνων Χρυσαυγιτών και η αντιδραστική  
θεωρία των «δύο άκρων» πάει να ξαναστήσει την ακροδεξιά και τα τάγματα εφόδου των   
φασιστών. 

Τα βουνά γεμίζουν ανεμογεννήτριες, το περιβάλλον (ξανα)καταστρέφεται στο όνομα της «πράσινης 
ανάπτυξης και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής», ενώ οι «πράσινες συμφωνίες» της ΕΕ δεν 
είναι παρά μαύρη καταστροφή για την κερδοφορία της «πράσινης» βιομηχανίας.  

Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν είναι ανίκητη. Οι σπουδαίες εργατικές νίκες στην e-food και την COSCO, η 
απεργία-αποχή κατά της «αξιολόγησης» και του σχολείου για «λίγους και εκλεκτούς» στην 
εκπαίδευση, οι επαναλαμβανόμενοι αγώνες στην υγεία, το τσαλαπάτημα της πολιτικής του «νόμου 
και της τάξης» στα πανεπιστήμια και τις γειτονιές δείχνουν ότι όχι  μόνο οι αγώνες συνεχίζονται, αλλά 
και δυναμώνουν και μπορούν να νικάνε απέναντι στη κυβέρνηση και την εργοδοσία. Ο μόνος χαμένος 
αγώνας είναι αυτός που δεν γίνεται.  
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΔ & ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.  
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ

ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΔ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. 

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΑΛΛΙΩΣ



ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ 
ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ !

Οι αλλαγές δεν θα έρθουν με την εκλογική αναμονή μιας «άλλης, καλής, δημοκρατικής 
κυβέρνησης». Τα 40 χρόνια από την πρώτη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ αλλά και η πρόσφατη εμπειρία 
του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση απέδειξαν ότι με τις λεγόμενες «αριστερές προοδευτικές κυβερνήσεις» 
ούτε περιορισμένες υποσχέσεις φιλεργατικής πολιτικής δεν γίνονται πράξη. Οι δεκαετίες που 
πέρασαν έδειξαν ξανά και ξανά τα όρια του κοινοβουλευτικού δρόμου. 
Σήμερα χρειαζόμαστε μία δυνατή επαναστατική αντικαπιταλιστική αριστερά, μέσα από την 
συγκρότηση και ενίσχυση του αντικαπιταλιστικού προγράμματος και μετώπου, που θα οδηγήσει τους 
σημερινούς εργατικούς και νεολαϊστικούς αγώνες στη νίκη.
Συνεχίζουμε στην πάλη  για την συνολική ήττα της πολιτικής του κεφαλαίου και της ΕΕ, για την 
ανατροπή της κυβέρνησης της ΝΔ από τους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες σε κόντρα με την εκλογική 
αναμονή και την συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ.  
Χτίζουμε την αγωνιστική ανατρεπτική ενότητα από τα κάτω των αγωνιζόμενων τμημάτων της 
εργατικής τάξης και τον συντονισμό τους  απέναντι στην αδράνεια και τα ξεπουλήματα απ την 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία των ΓΣΕΕ / ΑΔΕΔΥ. 
Παλεύουμε για ένα μεγάλο πρόγραμμα αντικαπιταλιστικών αλλαγών με κέντρο τα συμφέροντα και 
κάτω από τον έλεγχο του κόσμου της δουλειάς . 

\\ Γιατί προσλήψεις, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις και χτύπημα στην ακρίβεια μπορεί να 
γίνει μόνο αν βάλουμε χέρι στα κέρδη του κεφαλαίου και με αύξηση της φορολογίας του. 
// Γιατί η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, η υγεία, η εκπαίδευση, οι συγκοινωνίες, η ενέργεια και 
παντού, μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εθνικοποιήσεων, χτυπήματος της 
καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, χωρίς αποζημιώσεις, με εργατικό έλεγχο.
\\ Γιατί η διαγραφή του χρέους, η απειθαρχία στις εντολές της ΕΕ και η αποδέσμευση από αυτήν είναι 
η απάντηση στα προγράμματα «δημοσιονομικής λιτότητας» και των μεταρρυθμίσεων σε όφελος του 
κεφαλαίου.
// Γιατί η υπεράσπιση της ειρήνης, η πάλη ενάντια στον εθνικισμό και κατά των εξοπλισμών συνδέεται 
άρρηκτα με τον αγώνα για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, των στρατηγικών συμφωνιών με 
ΗΠΑ-Γαλλία και τους αντιδραστικούς ανταγωνισμούς Ελλάδας-Τουρκίας.
\\ Γιατί το σύνθημα «καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες – Όχι στην Ευρώπη Φρούριο» 
είναι η απάντηση στις δολοφονίες προσφύγων και στη διαίρεση της εργατικής τάξης ανάλογα με τη 
θρησκεία και το χρώμα του δέρματος.
// Γιατί η υπεράσπιση του πλανήτη απ την οικολογική καταστροφή και την κλιματική αλλαγή σημαίνει 
πάλη ενάντια στις «πράσινες συμφωνίες» και το σύστημα που καταστρέφει το πλανήτη και το κλίμα.   

Δεν παραπέμπουμε τους στόχους αυτούς ούτε στις κάλπες αλλά ούτε και στο μακρινό αύριο της 
«λαικής εξουσίας». Τους παλεύουμε από σήμερα για να έρθει κοντύτερα το αύριο της επαναστατικής 
αλλαγής που έχει ανάγκη η κοινωνία. 
Σήμερα που ο καπιταλισμός απειλεί καθολικά τον άνθρωπο και τον πλανήτη, που οι δυνατότητες για 
μια ζωή αλλιώτικη είναι μεγαλύτερη από ποτέ, η υπόθεση μιας  κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση, του 
σοσιαλισμού / κομμουνισμού της εποχής μας είναι πιο  επίκαιρη από ποτέ. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ!

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΤΡΙΤΗ 16.11, 7.00 μμ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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