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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 
 
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει τον αντεργατικό, 
αντιλαϊκό, αντιδημοκρατικό της κατήφορο με νέα μέτρα απαγόρευσης 
των λαϊκών εργατικών κινητοποιήσεων, περιορισμού των λαϊκών 
ελευθεριών και δικαιωμάτων. 
Αυτή τη φορά επικαλείται την ταλαιπωρία των πολιτών από το κλείσιμο 
των δρόμων. 
Πριν μερικούς μήνες επικαλέστηκε τα ευπαθή προϊόντα και την 
ταλαιπωρία των νησιωτών και επιστράτευσε τους ναυτεργάτες. Ανάλογες 
“ευαισθησίες” εξέφραζε και η προηγούμενη κυβέρνηση και επιχείρησε 
την απαγόρευση των διαδηλώσεων, χτύπησε την απεργία των 
ναυτεργατών στο λιμάνι του Πειραιά και μετά τους επιστράτευσε, 
ξυλοφόρτωσε τους συνταξιούχους, κατέστρεψε τα τρακτέρ των αγροτών. 
Είναι φανερό ότι η σημερινή κυβέρνηση όπως και η προηγούμενη δεν 
θρέφουν καμιά ευαισθησία για την ταλαιπωρία του λαού, άλλωστε αυτό 
που τον ταλαιπωρεί δεν είναι τα συλλαλητήρια και οι διαδηλώσεις, αλλά 
οι αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζουν. Η κυβέρνηση 
θέλει στο γύψο το κίνημα, για να περάσει στα μαλακά την πολιτική που 
δίνει προνόμια στο κεφάλαιο, φτώχεια, ανέχεια και μιζέρια για την 
εργατική οικογένεια. Γι αυτό κάθε φορά χρησιμοποιεί ανάλογα μέτρα, 
άλλοτε για να συκοφαντήσει το κίνημα, τους συνδικαλιστές, άλλοτε για 
να στρέψει μια μερίδα του λαού ενάντια στην άλλη, άλλοτε για να 
παρουσιάζει προνομιούχους μια μερίδα εργαζομένων. 
Σ΄ αυτή τη γραμμή επιστράτευσε τους ναυτεργάτες και στη συνέχεια 
απελευθέρωσε τις τιμές των εισιτηρίων, κατάργησε το όριο ηλικίας των 
πλοίων με αποτέλεσμα να γεμίσει «σαπάκια» η θάλασσα. Κατέστρεψε η 
προηγούμενη κυβέρνηση τα τρακτέρ των αγροτών, ποινικοποίησε τους 
αγώνες τους, στη συνέχεια οξύνθηκαν τα προβλήματα των αγροτών, 
συνεχίστηκε το ξεκλήρισμά τους, ποινικοποίησαν τους αγώνες της 
παιδείας και επανήλθαν με νέο πιο αντιεκπαιδευτικό νόμο με την 
ιδιωτικοποίηση της παιδείας. 
Σήμερα επιχειρεί η κυβέρνηση την απαγόρευση των διαδηλώσεων και 
συγχρόνως έχει στα σκαριά την ανατροπή της Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Καλεί κόμματα και φορείς σε διάλογο για να εξασφαλίσει τη συναίνεσή 
τους άρα και πιο ήπιες λαϊκές αντιδράσεις. Την ίδια ώρα όμως ο 
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Παλαιστινιακός λαός υποφέρει από τις επιδρομές του Ισραήλ, την ίδια 
ώρα οι Ισραηλινοί έχουν ισοπεδώσει τμήματα του Λιβάνου, χιλιάδες οι 
νεκροί, εκατομμύρια οι ξεσπιτωμένοι και όλα με την ευλογία των 
αμερικάνων και ευρωπαίων ιμπεριαλιστών. Φαίνεται όμως ότι αυτό που 
δεν μπορούν να λυγίσουν είναι η λαϊκή αντίδραση, όπου καθημερινά 
δυναμώνει, παίρνει αντιϊμπεριαλιστικά χαρακτηριστικά, δυναμώνει το 
αντιαμερικανικό, αντιϊμπεριαλιστικό φρόνημα του λαού. 
Αυτές τις φωνές ζητούν να φυλακίσουν για να επιβάλλουν σιγή 
νεκροταφείου, για να μη βγαίνουν στην επιφάνεια τα ιμπεριαλιστικά 
εγκλήματα. 
Η κυβέρνηση λοιπόν όταν ζητάει τη συνδρομή κομμάτων και φορέων σε 
διάλογο για την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων στην ουσία ζητάει τη 
σύμφωνη γνώμη όλων όσων θα παραβρεθούν για να αντιμετωπίσουν τον 
εχθρό λαό. 
Ζητούν να φυλακίσουν κάθε φωνή διαμαρτυρίας, κάθε ιδέα που πάει 
κόντρα στην ιδεολογία του κεφαλαίου, κάθε διαδήλωση, πορεία, που 
θίγει, ξεσκεπάζει την αντιλαϊκή πολιτική, καταδεικνύει τους 
υπεύθυνους, στρέφεται ενάντια στα αφεντικά, τους ιμπεριαλιστές. 
Γνωρίζουν ότι η όξυνση της αντιλαϊκής πολιτικής θα επιδεινώσει τη ζωή 
των εργαζομένων, αυτό θα φέρει συγκρούσεις, θ΄ αναπτυχθούν 
μαχητικοί αγώνες που θα βοηθήσουν να ξεμπλοκάρουν οι εργαζόμενοι 
από τα γρανάζια των κομμάτων της πλουτοκρατίας και του 
ευρωμονόδρομου. Θ΄ ανοίξει δρόμο για το δυνάμωμα του μετώπου της 
εργατικής τάξης για βαθύτερες και ουσιαστικές αλλαγές στον τόπο μας. 
Αυτό τους βασανίζει, αυτήν την εξέλιξη θέλουν να επιβραδύνουν. Γι αυτό 
συμπληρώνουν και εξοπλίζουν το αντιλαϊκό τους οπλοστάσιο με νέα 
αντεργατικά, αντιλαϊκά, αντιδημοκρατικά μέτρα. 
Καταδικάζουμε τη νέα προσπάθεια της κυβέρνησης να φιμώσει το λαϊκό 
κίνημα. 
Καταδικάζουμε την κατάπτυστη επιστολή του υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, Β. Πολύδωρα. 
Αρνούμαστε να υποταχθούμε στις ορέξεις του κεφαλαίου, δηλώνουμε 
ανυπακοή στις όποιες αποφάσεις τους. 
Καλούμε τους Οικοδόμους σε επαγρύπνηση για να ματαιώσουμε στην 
πράξη τα επικίνδυνα σχέδιά τους. Τους καλούμε να καταδικάσουν αυτές 
τις πολιτικές, να τις μαυρίσουν στις Νομαρχιακές και Δημοτικές 
εκλογές. 
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