
της σύνταξης

H«επόμενη μέρα» της πανδημίας του κορονοϊού είναι η «μεθεπόμενη» για τους αντεργατικούς σχεδιασμούς της αστικής
τάξης που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις περιστάσεις για να επιταχύνει την επίθεση στα εργασιακά και κοινωνικά δι-
καιώματα και να αντιμετωπίσει από καλύτερες θέσεις την έλευση της νέας οικονομικής κρίσης ύστερα από μία περίοδο

υποτονικής ανάπτυξης. Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας στον κόσμο και στην Ελλάδα αναδεικνύουν πως κοινός εχθρός των
λαών είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που έδειξε με τον πιο άγριο τρόπο τη γύμνια του και την απανθρωπιά του σε
μια σειρά μεγάλων καπιταλιστικών χωρών με πρώτες τις ίδιες τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων, παρά τις όποιες μεταξύ τους κο-
κορομαχίες, για αντιπολιτευτικούς και μόνο λόγους, βαδίζει στους άξονες της στρατηγικής του κεφαλαίου, στους άξονες
που χαράζουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρακτηριστική η στρατηγική σύμπλευση όλων των αστικών κομ-
μάτων στην επικύρωση των αντιδραστικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου με τις οποίες πέρασαν όλα τα αντεργα-
τικά-αντιλαϊκά μέτρα της περιόδου. Η συναίνεση υπήρξε και με τον περιβαλλοντικό νόμο που θυσιάζει το περιβάλλον και
τον φυσικό πλούτο της χώρας μας στο βωμό των αναγκών και των επιδιώξεων του κεφαλαίου. 

Η μεγάλη εξάπλωση της πανδημίας, τα χιλιάδες θύματα, τα εκατομμύρια κρούσματα δεν ανέστειλαν τη δράση των
 ιμπεριαλιστών. Η ιμπεριαλιστική μηχανή δουλεύει, επεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως και ανοιχτά μέτωπα και σχε-
διασμοί ενάντια στα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Το ΝΑΤΟ αξιοποίησε την πανδημία για να επεκτείνει τη δράση μέσω
του ελέγχου της διανομής του υγειονομικού υλικού. 

Οξύνονται οι αντιθέσεις κι οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις αντίπαλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Μεγαλώνει η απειλή πυ-
ρηνικού πολέμου. To NATO διακήρυξε εκ νέου την ετοιμότητά του για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέα
υπερηχητικά όπλα και η Ρωσία δηλώνει την ετοιμότητά της να τα αντιμετωπίσει. Το 2019 οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες
εκτιμώνται σε 1,9 τρις δολάρια για το 2019, στο υψηλότερο επίπεδο από το 1988 και αυξημένες κατά 3,6% σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά. Η χώρα μας πρωτοστατεί, μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, σε αυτή την εξοπλιστική κούρσα για
λογαριασμό της λυκοσυμμαχίας, την ώρα, που σύμφωνα και με την τελευταία έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
έρχεται προτελευταία στην κατάταξη ως προς τις δαπάνες για το σύστημα υγείας και την αντιμετώπιση του κορονοϊού, δα-
πανώντας μόλις το 1,1% του ΑΕΠ, την ώρα που για τις Νατοϊκές ανάγκες δίνει το 2,3% του ΑΕΠ της.

Συνεχίζονται τα ενδοϊμπεριαλιστικά παζάρια με την Τουρκία, το «γκριζάρισμα» θαλάσσιων ζωνών, οι νέες τουρκικές
αξιώσεις για ελληνικά νησιά καθώς και την ελληνική και Κυπριακή ΑΟΖ. Οι ΗΠΑ ευνοούν τις αξιώσεις της Τουρκίας έτσι
ώστε να τη διατηρήσουν στην ευρωατλαντική σφαίρα επιρροής. Η νέα συμφωνία για την ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας
και κυρίως το γεγονός ότι στη νησιωτική συστάδα των Διαπόντιων νήσων στο βόρειο Ιόνιο και στην αντίστοιχη των Στρο-
φάδων στο νότιο Ιόνιο αποδόθηκε μειωμένη επήρεια αποτελεί ένδειξη για ανάλογες διευθετήσεις στο Αιγαίο. Άλλωστε
πρώτη η Τουρκία επισήμανε και χαιρέτισε το γεγονός. Επιβεβαιώνεται έτσι η εκτίμηση ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της
χώρας θυσιάζονται για το συμφέρον του ελληνικού κεφαλαίου και των διεθνών μονοπωλιακών ομίλων. ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ
θέλουν να μείνει πάση θυσία η Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο. Στο βωμό αυτής της στρατηγικής επιδίωξης κινδυνεύουν
να θυσιαστούν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. 

Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα το ΠΑΜΕ, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, πρωτοβάθμια σωματεία, μέσα από τη
δράση τους χαλάσανε τη σούπα της συναίνεσης με κάθε τρόπο, με πρωτοτυπία, πειθαρχία, με μέτρα προάσπισης της υγείας.
Είναι χαρακτηριστικές οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις των νοσοκομειακών γιατρών, των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ, στα
τρόφιμα, στα φάρμακα, αλλά και σ’ άλλους κλάδους. Η ΕΕΔΥΕ συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια με κάθε δυνατό τρόπο.

Στην παρούσα φάση η αστική τάξη, η κυβέρνηση και τα κόμματά της επιχειρούν με όλα τα διαθέσιμα προπαγανδιστικά
μέσα να σύρουν τις λαϊκές δυνάμεις σε ένα κλίμα ομοψυχίας «όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε την πανδημία κλπ.» έτσι ώστε
να γίνουν αποδεκτά όλα όσα συνθέτουν την εργασιακή ζούγκλα. Παράλληλα βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας στα ιμπερια-
λιστικά σχέδια και τις επεμβάσεις.

Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες έχει μεγάλη σημασία να συμβάλουμε στην ενεργοποίηση περισσότερων λαϊκών δυνά-
μεων. Να μείνουμε δυνατοί, όρθιοι. Να οργανώσουμε ακόμη πιο μαζικά και πιο μαχητικά τη λαϊκή αντεπίθεση σε κάθε χώρο
και με κάθε μέσο, βάζοντας στο επίκεντρο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Να δυναμώσουμε την αντιπολε-
μική-αντιιμπεριαλιστική πάλη, τη φιλία και την αλληλεγγύη των λαών. ΕΕΔΥΕ δυνατή, μαχητική με τις Επιτροπές Ειρήνης
στην πρώτη γραμμή της αντιιμπεριαλιστικής συσπείρωσης και πάλης να ορθώνουν εμπόδια στη μετατροπή της Ελλάδας
σε ένα απέραντο στρατόπεδο - ορμητήριο των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.
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