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• Η άμυνα στην πανδημία είναι μια μάχη όχι μόνο για την υγεία αλλά και για το ψωμί του λαού. Το τελευταίο εξαρτάται στη
χώρα μας, επειδή είναι η πιο αποβιομηχανοποιημένη της ΕΕ, ιδιαίτερα από τον τόσο ευαίσθητο στις πανδημίες τουρισμό.
Κι όμως κατάφερε να γίνει σήμερα η χειρότερη του τουριστικού Νότου της ΕΕ. Το αποτέλεσμα είναι ένα πελώριο πλήγμα
για τους εργαζόμενους και την οικονομία γενικότερα. Επικεφαλής αυτού του πλήγματος είναι η ψευτοαριστερά και κρατικός
εφαρμοστής της γραμμής της η καραμανλική, φιλοσυριζέικη κυβερνητική φράξια Μητσοτάκη-Χρυσοχοΐδη.
• Η βασική άμυνα στην πανδημία είναι ο εμβολιασμός, αλλά όσο δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού
η κύρια άμυνα είναι το σταμάτημα της διάδοσης του ιού. Οι ηγεσίες της ψευτοαριστεράς έχουν κάνει τα πάντα για να αποτύχουν
και τα δύο, αλλά πιο πολύ το δεύτερο. Έτσι:

- Υπονόμευσαν τα ατομικά μέτρα προστασίας
Με σύνθημα “όχι στην ατομική ευθύνη” καλλιέργησαν στο λαό την ιδέα ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι μόνο δουλειά του κράτους, ενώ δουλειά των
πολιτών είναι τάχα μόνο να ζητάνε μέτρα από το κράτος και όχι να αμύνονται οι ίδιοι. Μόνο η λαϊκή παν-κινητοποίηση, που οι ψευτοαριστεροί απεχθάνονται,
μπορεί να εξασφαλίσει τη γενική τήρηση των μέτρων.

- Κατάργησαν τη διαφωτιστική καμπάνια για τα μέτρα προστασίας στα ΜΜΕ
Μετά τις καταγγελίες των ψευτοαριστερών ότι τάχα η καμπάνια ενημέρωσης για τα μέτρα στα ΜΜΕ αποτελεί δωροδοκία τους, ο Μητσοτάκης, υπονομεύοντας
την ίδια του την κυβέρνηση, κατάργησε κάθε διαφωτιστική καμπάνια αφήνοντας εντελώς ανεμπόδιστους τους ακροδεξιούς και “αριστερούς” υπονομευτές.

- Πάλεψαν για να καταργήσουν κάθε κρατικό έλεγχο τήρησης των μέτρων
Αυτό το πέτυχαν μετά τις προβοκάτσιες πολιτικής ευθύνης Χρυσοχοΐδη, όπως ήταν ο αστυνομικός ξυλοδαρμός του νεολαίου στη Νέα Σμύρνη, με δικής
τους πολιτικής ευθύνης απαντήσεις όπως ήταν το χουλιγκάνικο σπάσιμο της Νέας Σμύρνης. Σε αυτό πάτησε ο Μητσοτάκης για να αποσύρει την αστυνομία
από τον έλεγχο των μέτρων στο όνομα της “κοινωνικής ειρήνης”. Η πραγματική αριστερά δεν ζητούσε ποτέ κανενός είδους αστυνομική απόσυρση, αλλά
εκδημοκρατισμό της αστυνομίας. Όμως η ψευτοαριστερά δεν έχει ζητήσει ποτέ, ούτε καν για πρόσχημα, την εκκαθάριση της ελληνικής αστυνομίας από τους
ισχυρούς χρυσαυγίτικους πυρήνες της.

- Υπονομεύουν όπως μπορούν το κίνημα εμβολιασμού
Φουσκώνουν με κουτοπόνηρες διφορούμενες δηλώσεις και με τρομοκρατικούς τίτλους στις εφημερίδες τους κάθε αστήριχτη καχυποψία ή στατιστικά
ασήμαντο κίνδυνο για τα εμβόλια. Δεν κάνανε ποτέ καμπάνιες που να καλούν το λαό να μην ακούει τον αντι-επιστημονικό μεσαίωνα και να εμβολιαστεί
μαζικά, χωρίς ποτέ ο Μητσοτάκης να τους κατηγορήσει γι’ αυτό.

- Ενθάρρυναν το αίσχος των κορονοπάρτι των πιο αδιάφορων για το λαό ατομικιστών
Μπήκαν μπροστά για να προστατέψουν τα πάρτι στις πλατείες στο όνομα της αντιαστυνομικής πάλης ακόμα και στο τελευταίο μεγάλο φούντωμα της
πανδημίας, ενώ οργάνωσαν την πρώτη κορωνοπλατεία της “ατομιστικής αντίστασης” της νεολαίας μετά το πρώτο μεγάλο λοκντάουν στην Αγ. Παρασκευή
(ΑΝΤΑΡΣΥΑ με πολιτική στήριξη ΣΥΡΙΖΑ).

- Κάλυψαν τις συμφωνίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την εκκλησιαστική ηγεσία για να είναι οι εκκλησίες οι
μόνοι κλειστοί χώροι με μαζική προσέλευση κοινού
Χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ απαίτησε να γίνει υπουργός υγείας μια λοιμωξιολόγος που υποστηρίζει ότι ο ιός δεν μεταδίδεται με τη θεία κοινωνία (Λινού) ενώ
όλοι τους με επικεφαλής την κυβέρνηση φρόντισαν και μια δεύτερη λοιμωξιολόγος με τις ίδιες αντιλήψεις (Γιαμαρέλλου) να παραμείνει στην ειδική επιτροπή
για την πανδημία.

Καλή άμυνα στον ιό θα ήταν ένα σχετικά σύντομο αλλά αποφασιστικό κλείσιμο για 1-2 μήνες, και μετά άνοιγμα με
ατομικά μέτρα, πολλά τεστ, καλούς ελέγχους στα σύνορα, μεθοδική ιχνηλάτηση και καραντίνα όσων λίγων κρουσμάτων
εμφανίζονταν. Το ατέλειωτο και βασανιστικό ελληνικό κλείσιμο προκλήθηκε κυρίως από τη βρώμικη ψευτοαριστερή γραμμή
της απειθαρχίας, που τη θέλανε επειδή σημαίνει παρατεταμένο οικονομικό πλήγμα.
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Στόχος των Τσίπρα-Κουτσούμπα-Μητσοτάκη είναι να οδηγήσουν τη χώρα σε μια νέα χρεωκοπία, να ολοκληρώσουν την
αποβιομηχανοποίηση της και να τη μετατρέψουν σε μια αποικία των νεοχιτλερικών ιμπεριαλιστών της Ρωσίας και της Κίνας,
που τη θέλουν για βάση τους μέσα στην ΕΕ. Γι αυτό οι ντόπιοι Κουίσλιγκς παραδίδουν σιωπηρά τη ραχοκοκαλιά της χώρας μας
(λιμάνια, δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, τουριστική γη) στους ρωσοκινέζους μονοπωλιστές και τα νέα κρατικοολιγαρχικά
τσιράκια τους (Σαββίδηδες, Κοκκάληδες, Μπόμπολες, Γερμανούς, Μυτιληναίους, Κοπελούζους κλπ) ενώ τσακίζουν κάθε μεγάλη
επένδυση, κυρίως βιομηχανική που οι ανατολικοί δεν ελέγχουν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο μόνος δρόμος που τους μένει
για να κρατάνε την εξουσία είναι να συντρίβουν για λογαριασμό όλης της αστικής τάξης το εργατικό μεροκάματο.
Ετσι ο μεν Μητσοτάκης σαν επίσημος εκπρόσωπος του κεφάλαιου αναλαβαίνει να φέρνει τα νομοσχέδια που επιβάλλουν
την κατάσταση γαλέρας για τους εργαζόμενους και στις μεγάλες εταιρίες, εκτός από τις μικρές, ενώ η ψευτοαριστερά, σαν
δήθεν εκπρόσωπος των εργατών, αναλαβαίνει να εξουδετερώνει τις αντιστάσεις τους διαλύοντας μαζί με την εργοδοσία κάθε
δημοκρατικό και ταξικό συνδικαλισμό ιδίως τα πρωτοβάθμια συνδικάτα. Βασικός όρος για να σηκώσει μισθολογικά το κεφάλι η
εργατική τάξη είναι να πάρει στα χέρια την πρωτοβάθμια ταξική και δημοκρατική οργάνωσή της και ταυτόχρονα να εμποδίσει
την αποβιομηχανοποίηση και γενικότερα την παραγωγική
Σας καλούμε να εμβολιαστείτε οπωσδήποτε με
υποβάθμιση της χώρας.
όλα τα εγκεκριμένα εμβόλια
Αθήνα, 17 Μάη 2021
Να τηρείτε τα ατομικά μέτρα προστασίας,
ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους
Να κάνετε καμπάνια για την ανάγκη όλων
των παραπάνω στο χώρο δουλειάς και στον
κοινωνικό σας κύκλο
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