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Ανακοίνωση
Όχι στον χουντονόμο Χρυσοχοΐδη.
Συμπληρώθηκε ένας χρόνος διακυβέρνησης. Η αποδόμηση άρχισε νωρίς. Το όραμα, που δόθηκε σαν υπόσχεση,
δεν υλοποιείται για την πλειονότητα του κόσμου που πλήρωνε τα τελευταία χρόνια χρέη και κακοδιαχείριση
άλλων. Η «κανονικότητα» στην οποία επιστρέφουμε είναι αυτή που ξέραμε από παλιά, υπερκοστολογημένες
εργολαβίες και αντιμετώπιση του κράτους σαν τσιφλίκι, χάρες, ρυθμίσεις και ενίσχυση μόνο για τους
«φίλους». Αύξηση της ανεργίας ενώ παράλληλα, για ακόμη μια φορά, μεγάλος αριθμός εργαζομένων οδεύει
προς την φτωχοποίηση με άλλοθι την πανδημία. Ετοιμαζόμαστε για «μνημονιάκι», όπως χαριτωμένα λένε οι
εντεταλμένοι, σε μια κατηφόρα που άρχισε πριν τον κορονοϊό. Τα όποια αγκάθια φυσικά κουκουλώνονται και
«παραγράφονται». Για την κανονικότητα των τελευταίων δεκαετιών μιλάμε δηλαδή…
Κάθε κυβέρνηση, όταν αντιμετωπίζει κλιμακούμενη λαϊκή αντίδραση, υπάρχει ο δύσκολος δρόμος της
αντιστροφής της κατάστασης και της υιοθέτησης φιλολαϊκής πολιτικής, υπάρχει και ο εύκολος δρόμος της
ενίσχυσης της καταστολής της κοινωνικής αντίδρασης η οποία ετοιμάζεται να ξεσπάσει. Ο εύκολος δρόμος
που επιλέχθηκε έχει αφετηρία σε νόμους του προ 50ετίας καθεστώτος. Χούντα λέγεται! Η σημερινή κυβέρνηση
έχει την σχετική τεχνογνωσία γιατί έχει στελέχη, πρώην (;) θαυμαστές αυτών των καθεστώτων, που
δηλώνουν ανοιχτά την πρόθεσή τους να καταργήσουν «θεσμικά» την εκλογή πολιτικών αντιπάλων.
Ο χουντονόμος Χρυσοχοΐδη στοχεύει να φοβίσει κάθε ενεργό πολίτη να αντιδράσει, έμπρακτα και στο δρόμο,
μετατρέποντας τον με γρήγορες διαδικασίες «παράνομο». Οι Ενώσεις, τα Σωματεία και οι Συλλογικότητες θα
θεωρούνται υπεύθυνες σε περίπτωση επεισοδίων, τα οποία προκαλούνται κάθε φορά, από «άγνωστους». Στο
τέλος της ημέρας, τα ΜΜΕ θα τους χρίσουν, επιλεκτικά, πρωταγωνιστές της κάθε κινητοποίησης. Για κάτι
τέτοιες «χάρες» οι εργοδότες μας έλαβαν την κατάπτυστη οικονομική ενίσχυση και την επιλεκτική αδιαφορία
των «ανεξάρτητων» ελεγκτικών αρχών για την τήρηση των όρων της αδειοδότησης αλλά και της μετάθεσης
της πληρωμής των δόσεων, των τηλεοπτικών αδειών, στο (άγνωστο) μέλλον…
Στην πιο «ελαφριά» εφαρμογή, του χουντονόμου Χρυσοχοΐδη, θα δίνεται εντολή αλλαγής τόπου, χρόνου,
ακόμα και ματαίωσης της εκδήλωσης. Ότι μας ενοχλεί κόβεται πριν ακόμα ξεκινήσει.
Για όλους τους παραπάνω λόγους λέμε ΟΧΙ στο χουντικό νομοσχέδιο καταστολής κάθε κοινωνικού αγώνα,
λέμε ΟΧΙ στην συνεχή ανακύκλωση των μέτρων φτωχοποίησης και της προσπάθειας κατάργησης των
Συλλογικών Συμβάσεων και των εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και της γενικής υποτίμησης της παιδείας και
της ζωής μας.
ΟΛΟΙ στην πλατεία Κλαυθμώνος, σήμερα 9/7/2020 στις 19.00, στο συλλαλητήριο κατά του
χουντονόμου Χρυσοχοΐδη!
Το Διοικητικό Συμβούλιο

