ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΦΥΡΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΘΑΝΑΤΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
◊ που εφαρμόζει ανοιχτά πλέον σε αυτή τη φάση της πανδημίας την ανοσία της αγέλης προκειμένου να εξυπηρετήσει την καπιταλιστική κερδοφορία, με τις εκατοντάδες νεκρών κάθε
εβδομάδα, με την ουσιαστική άρση κάθε μέτρου προστασίας στους χώρους εργασίας και
της καθημερινής ζωής, με τον περιορισμό της καραντίνας για τους εργαζόμενους σε πέντε
μόνο ημέρες, με την ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού στα σχολεία και τα ΜΜΜ·
◊ που επιχειρεί την πλήρη μετακύλιση του κόστους της υγειονομικής κρίσης στην τάξη μας,
με τη διάλυση και απαξίωση του ΕΣΥ, την προώθηση της περαιτέρω ιδιωτικοποίησής του
και την κάλυψη του κόστους των μέσων συλλογικής προστασίας (τεστ και μάσκες) από την
τσέπη μας·
◊ που βαθαίνει την επίθεση στον μισθό και τους όρους εκμετάλλευσης και επιβίωσης των
προλετάριων (ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια, νόμος Χατζηδάκη, απαγόρευση διαδηλώσεων,
πανεπιστημιακή αστυνομία κ.ά).

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΚΜΟΝΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΙΣΤΙΚΗΣ-ΑΝΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
◊ που είναι παράγωγο της καπιταλιστικής ατομικοποίησης, της κρατικής πολιτικής και των εγγενών της αντιφάσεων·
◊ που εκτός από τις ανοιχτά θρησκόληπτες, εθνικιστικές και ρατσιστικές μορφές της ενδύεται
ταυτόχρονα τον μανδύα της «αντισυστημικότητας» και του «αντικρατισμού», επικαλούμενη
μια κενή και ψευδεπίγραφη έννοια «ατομικής ελευθερίας» ή, εναλλακτικά, ένα ανύπαρκτο
ταξικό αντιεμβολιαστικό υποκείμενο·
◊ και που με τη σειρά της ενισχύει το κράτος, καθώς του επιτρέπει να εμφανίζεται ψευδώς
ως ορθολογικό απέναντί της, διευκολύνοντας έτσι την επίθεση στην τάξη μας, αφού η
σοβαρότητα της υγειονομικής κρίσης υποβιβάζεται και μετατρέπεται από συλλογικό ζήτημα ταξικής αλληλεγγύης σε ζήτημα «αυτοδιάθεσης» του διαχωρισμένου ατόμου της
καπιταλιστικής κοινωνίας.
Ενάντια στον θάνατο που και οι δύο πλευρές αυτής
της ψευδοαντίθεσης υπηρετούν

ΤΟ ΤΑΞΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ
Για την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών μας
Για την αύξηση του άμεσου και του κοινωνικού μας μισθού
Για την ενίσχυση του συστήματος υγείας
Για την καθολική πρόσβαση σε εμβόλια, φάρμακα και υπηρεσίες υγείας
Ενάντια στον εμβολιαστικό εθνικισμό
Μέχρι τη συνολική απαλλοτρίωση του πλούτου που παράγουμε

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 27/1 – 18.00 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/2 – 13.00 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ/ΙΣΣΕΣ

