
Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ Α΄Αχαΐασ  

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 2016: ΕΞΩ Ο ΟΜΠΑΜΑ και ΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΕ 

Το «κόκκινο χρώμα» δεν ανικει οφτε ςτον Τςίπρα, οφτε ςτουσ 
Αμερικάνουσ. Ανικει ςτθν νεολαία που εξεγείρεται και ςτουσ 

εργαηομζνουσ.                              

τθν επζτειο τθσ εξζγερςθσ του Πολυτεχνείου επζλεξε θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ να φζρει ςτθν 
Ακινα τον Μπάρακ Ομπάμα. Θ πολιτικι του Ομπάμα, που ακολουκεί κατά πόδασ και θ 
αμερικανόδουλθ κυβζρνθςθ Σςίπρα, είναι θ μεκοδευμζνθ εξαπάτθςθ του λαοφ, είναι τα 
«προοδευτικά λόγια», οι υποςχζςεισ και τα ψζματα από τθν μία και θ ακροδεξιά οικονομικι και 
γεωπολιτικι πρακτικι από τθν άλλθ.  

Αντί να ανακουφίςει τα κατϊτερα ςτρϊματα των φτωχϊν, των αςτζγων και των ανζργων ο 
Ομπάμα, ζδωςε ελαςτικι εργαςία, κτφπθςε τα μικρομεςαία ςτρϊμματα και  με τθν πολιτικι του 
οδιγθςε ςτθν εκλογι Σραμπ. Η νίκθ του Σραμπ εναντίον του ςυςτιματοσ, ωσ μια ςυςτθμικι νίκθ, 
βολεφει και εξυπθρετεί  το βακφ ςφςτθμα. Ζτςι κατόπιν το ςφςτθμα ενοχοποιεί κάκε 
«αντιςυςτθμικι» λφςθ. Σο ίδιο ζχει ενεργοποιθκεί ιδθ και ςτθν χϊρα μασ με  τθν  λφςθ του 
«αριςτεροφ ΤΡΙΗΑ».      

Εξαπατοφν ςυνειδθτά το λαό.  

Θ οικονομικι κρίςθ ςτισ Θ.Π.Α. δείχνει ςτοιχεία επιδείνωςθσ, τθ ςτιγμι που οι κοινωνικζσ 
ςυγκροφςεισ ςυνεχίηονται. Σθν ίδια ςτιγμι ο Σςίπρασ ςτινει ζνα ξοφλθμζνο επικοινωνιακό 
παιχνίδι με τθν υποτικζμενθ ςτιριξθ Ομπάμα για το χρζοσ, ενϊ για τθν εξυπθρζτθςι του βγάηει 
ςτο ςφυρί όποια δθμόςια περιουςία ζχει απομείνει (μζχρι και το κτιριο που ςτεγάηεται θ Αϋ 
ΕΛΜΕ), προςπακϊντασ να κλείςει τθν αξιολόγθςθ από τουσ δανειςτζσ.  

το μεταξφ, διευρφνει κάκε κοινωνικι πλθγι που ζχουν καταφζρει τα μνθμόνια εδϊ και ζξι 
χρόνια: με τθν ανεργία, το ξεκλιριςμα τθσ εργατικισ κατοικίασ και περιουςίασ, τουσ χαμθλοφσ 
μιςκοφσ, το κτφπθμα τθσ ςφνταξθσ, τθν αδιοριςτία και ςυρρίκνωςθ ςε εκπαίδευςθ και υγεία, τθν 
ιδιωτικοποίθςθ των ΔΕΚΟ και των μεταφορϊν, κλπ.  

Σώρα ο αμερικανικόσ ιμπεριαλιςμόσ... 

...ζχει ςτο τιμόνι του ζναν ιδεολογικό εκπρόςωπο ταυτόχρονα και του κεφαλαίου και τθσ άρνθςθσ 
κάκε ανκρϊπινου. Κι αυτό δείχνει ςε όλο τον κόςμο τθν κοινωνικι πόλωςθ που κα εντακεί πρϊτα 
πρϊτα εντόσ τθσ ΘΠΑ. τθν πραγματικότθτα ο Ομπάμα ζρχεται ςτθν Ακινα για να προωκιςει 
οικονομικζσ ςυμφωνίεσ και κυρίωσ για να κζςει ςτο τραπζηι τισ επιδιώξεισ των αμερικανών για 
τθν κατάςταςθ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μ. Ανατολισ. Σο πρόςχθμα είναι θ ςτιριξθ που 
υποτίκεται πωσ κζλει να δϊςει ςτθν εξωνθμζνθ κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ για τθν αναδιάρκρωςθ 
του ελλθνικοφ χρζουσ.  



Αποτελεί αίςχοσ για τθν ίδια τθν κυβζρνθςθ, το ότι οι πάτρωνεσ τθσ χοφντασ που ματοκφλιςε το 
Πολυτεχνείο, κα βρεκοφν ςτθν Ακινα αυτζσ τισ μζρεσ ωσ υποτίκεται εκπρόςωποι τθσ ειρινθσ και 
τθσ δθμοκρατίασ!  

ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΟΙ! 

Σι άλλο πλζον να περιμζνει κανείσ από τθν κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ ΑΝΕΛ με τθν πολιτικι τθσ υποταγισ 
τθσ δουλοπρζπειασ και τον ραγιαδιςμό τθσ ςε ΘΠΑ, ΔΝΣ και ΕΕ από τθν μία, και τθν ςυνζχεια τθσ 
επίκεςθσ ςτα εργαςιακά και λαϊκά δικαιϊματα από τθν άλλθ. Ζτςι κι αυτι ςπρϊχνει το λαό ςε 
«θμεία και Σζρατα», όπωσ οδιγθςε ο Ομπάμα ςτθν άλλθ όχκθ του Ατλαντικοφ.  

Σο μόνο που ζχει να εξαγάγει τϊρα ο αμερικανικόσ ιμπεριαλιςμόσ -ακόμα περιςςότερο από πριν- 
είναι επί πλζον ρατςιςμόσ, ξενοφοβία, εκνικιςμόσ, απρόβλεπτοι πόλεμοι και αςτάκεια ςτισ 
διεκνείσ ςχζςεισ. Και κυρίωσ τθν απομάκρυνςθ του εργαςιακοφ και διαπολιτιςμικοφ φωτόσ ςτον 
ορίηοντα πζρα από ολόκλθρο το ςφςτθμα και ςε όλο τον κόςμο.  

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ Ε ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΕΔΙΑ! ΚΑΣΩ Ο ΦΑΙΜΟ! ΕΞΩ Ο ΟΜΠΑΜΑ! 

Η ΕΠΕΣΕΙΟ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ, μπορεί να γίνει θ αρχι για μια εναλλακτικι εργατικι 
αντιιμπεριαλιςτικι ενότθτα ςτο κίνθμα και ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ: ςτθν Εκπαίδευςθ, τθν Τγεία, 
ςτθν αγροτιά και ςε κάκε μορφισ Εργαςία. Θ φετινι εξζγερςθ του Πολυτεχνείου, μασ βρίςκει ςτισ 
παραμονζσ πολφ ςθμαντικϊν κοινωνικϊν αγϊνων. Οι  εκπαιδευτικοί, οι εργαηόμενοι, τα φτωχά 
λαϊκά ςτρϊματα δεν ζχουν παραδοκεί.  

Είμαςτε όλοι εδώ! 

τισ ακυρϊςεισ των πλειςτθριαςμϊν, τισ δομζσ αλλθλεγγφθσ ςτουσ πρόςφυγεσ, τθν αςταμάτθτθ 
αντιφαςιςτικι πάλθ, τθν προετοιμαςία ςθμαντικϊν κλαδικϊν εργατικϊν αγϊνων. Εμπρόσ μασ 
είναι οι απεργίεσ ςτισ 24/11, όπου μασ ςυνδζει με το Πολυτεχνείο θ επικαιρότθτα τθσ ίδιασ τθσ 
εξζγερςθσ. Πρόκειται για το ςθμείο τομι ενάντια ςε κάκε εναλλαγι προςϊπων που υπθρετοφν τα 
ςυμφζροντα τθσ άρχουςασ τάξθσ και τθν καπιταλιςτικι διαχείριςθ. 

Πάτρα, 14-11-2016 

 


