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Όπως µας είχε προετοιµάσει σε όλους τους τόνους 
από την προεκλογική περίοδο, η νέα κυβέρνηση της 
Ν∆ έχει ξεκινήσει ένα αντιδηµοκρατικό “κρεσέντο” 
ήδη από τις πρώτες µέρες της διακυβέρνησής της. Το 
άδειασµα των καταλήψεων µε τους πρόσφυγες, η 
κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου, το ηλεκ- 
τρονικό φακέλωµα των συνδικαλιστών, είναι µερικές 
µόνο πλευρές του συνολικότερου δόγµατος “νόµος 
και τάξη” που η κυβέρνηση του Μητσοτάκη θέλει να 
επιβάλει στην κοινωνία.

Μαθηµένοι από τις προηγούµενες εκρήξεις του 
λαϊκού κινήµατος, γνωρίζουν καλά ότι πρέπει να 
εκµεταλλευθούν το momentum. Τώρα που υπάρχει 
αµηχανία στον κόσµο του αγώνα, πρέπει να 
χτυπήσουν µε πυγµή τις αντιστάσεις. Πόσο µάλλον 
που το έδαφος στρώθηκε για τα καλά από την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν η πρώτη που 
άδειασε καταλήψεις προσφύγων, ψήφισε τον 
απεργιοκτόνο συνδικαλιστικό νόµο,  χτύπησε σε κάθε 
ευκαιρία το κίνηµα µε τους κατασταλτικούς µηχανι- 
σµούς και το κυριότερο: δυσφήµισε κάθε έννοια 
αριστεράς και αντίστασης.

Η Ν∆ ΠΑΤΑ ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΓΚΑΖΙ.

ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ!



Σε πλήρη συντονισµό τα κυβερνητικά στελέχη και τα καθεστωτικά ΜΜΕ προσπαθούν να σπείρουν τον φόβο στις τάξεις 
των εργαζόµενων και της νεολαίας. Το µόνιµο κλίµα αστυνοµοκρατίας στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι απλά µια δεξιά 
απάντηση στο δήθεν άβατο των Εξαρχείων. Είναι τµήµα µιας βαθιά αντιδραστικής ιδεολογικής, αξιακής και 
πολιτικής αντεπίθεσης, που επιδιώκει η Ν∆ και το αστικό πολιτικό σύστηµα, όπου για να συνεχίζουν να πλουτίζουν 
οι λίγοι, οι καταπιεσµένοι θα πρέπει να σιωπούν και να καταστέλλονται. 

Είναι ένα συντεταγµένο σχέδιο να χτυπηθεί κάθε ριζοσπαστική φωνή προκειµένου το κέντρο της Αθήνας να 
εκκαθαριστεί από κάθε στοιχείο που µπορεί να σταθεί εµπόδιο στα αδηφάγα σχέδια του κεφαλαίου (ειδικά και για τα 
Εξάρχεια µε τα σχέδια επέκτασης του Airnbnb, την µουσειοποίηση του ιστορικού χώρου του Πολυτεχνείου κτλ). Με 
αντίστοιχο τρόπο, η κατάργηση του ασύλου είναι µια ξεκάθαρη προσπάθεια χτυπήµατος των αγώνων του φοιτητικού 
κινήµατος, το οποίο βάζει φρένο στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και στην πλήρη επιχειρηµατικοποίηση του 
πανεπιστηµίου. Αντίστοιχα προχωράει η συνολική αυταρχική θωράκιση του κράτους (νοµοσχέδιο για επιτελικό 
κράτος, αντιδηµοκρατικές αλλαγές στη λειτουργία δήµων και περιφερειών και ενίσχυση του συγκεντρωτικού 
χαρακτήρα τους, συντηρητικές τοµές στο πολιτικό σύστηµα µε κατάργηση της απλής αναλογικής, επιστολική ψήφο των 
οµογενών κ.α.) Ταυτόχρονα µε το νόµο αναβάθµισης του αντιδραστικού θεσµού της Εθνοφυλακής επιδιώκεται µια 
βαθύτερη στρατιωτικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και η µονιµότερη και πολυπληθέστερη εµπλοκή του εθνικιστικού 
ρεύµατος στη αντιµετώπιση του εξωτερικού και εσωτερικού εχθρού. Αντιδραστικές έως απάνθρωπες αλλαγές 
προχωράνε και στο θέµα της αντιµετώπισης των προσφύγων και των µεταναστών.

Ο ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ,

ΟΙ ∆ΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ!

ΜΕ ΜΑΖΙΚΟ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ

Οι πρώτες αντιδράσεις σε αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης 
σπάνε την αµηχανία. Οι πορείες του καλοκαιριού για το άσυλο και η 
πρόσφατη ενάντια στην αστυνοµοκρατία στο κέντρο της Αθήνας, έδειξαν 
πώς υπάρχει ένα σηµαντικό κοµµάτι κόσµου – ιδιαίτερα στη µαχητική 
νεολαία - που δεν είναι διατεθειµένο να κάτσει µε σταυρωµένα τα χέρια. 
Είναι λοιπόν κρίσιµο, αλλά και δυνατό να δοθεί µια µαζική πολιτική 
απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης, των ΜΜΕ και του κεφαλαίου! Μια 
απάντηση που θα δυναµώνει τις αντιστάσεις, θα τις συντονίζει και θα 
αποδοµεί στον πυρήνα της την κυρίαρχη επιχειρηµατολογία! Θα αποκρούει 
τα προωθούµενα σχέδια και θα βελτιώνει τον συσχετισµό προς όφελος του 
κόσµου του αγώνα και των σύγχρονων δηµοκρατικών ελευθεριών.

Για να γίνει όµως αυτό χρειάζεται όσες και όσοι έχουµε συναίσθηση της 
κρισιµότητας της κατάστασης, να αναλάβουµε δράση. Να συζητήσουµε 
αλλά και να σχεδιάσουµε πώς θα αντιµετωπίσουµε αυτή την επίθεση. 
Ποιους πολιτικούς στόχους θα βάλουµε στην προµετωπίδα των αγώνων 
στους οποίους συµµετέχουµε; Με ποιούς θα πάµε και ποιούς θα 
αφήσουµε; Ποιες πρωτοβουλίες θα πάρουµε στους κοινωνικούς χώρους 
που βάλλονται από την επίθεση και πώς θα συντονίσουµε τη δράση µας σε 
γειτονιές, σχολεία, σχολές και τόπους δουλειάς ;

Καλούµε λοιπόν στην συγκρότηση πρωτοβουλίας αγώνα για τα 
σύγχρονα δηµοκρατικά δικαιώµατα. Για να γίνει η µάχη αυτή υπόθεση 
των εργαζόµενων, των φοιτητών, των µαθητών, των µεταναστών. Για να 
δώσουν οι µαζικοί φορείς ηχηρή απάντηση, ότι στα πανεπιστήµια και στις 
γειτονιές µας κουµάντο κάνουµε εµείς!

ΚΙ ΟΜΩΣ...    ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΟΨΟΥΜΕ ΤΟ ΒΗΧΑ!
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