
Δεν έχουν περάσει παρά λίγες μέρες από την εκλογική επικράτηση της συγκυβέρνησης 
Σύριζα-Αν.Ελ., τη διαμόρφωση μιας ευρύτατης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στα μέτρα των 
δανειστών και την εκλογική αποτυχία του νεοσύστατου εγχειρήματος της Λαϊκής Ενότητας.

Ο σχηματισμός αυτού του πρόωρα γερασμένου κυβερνητικού σχήματος, οι προγραμματικές 
δηλώσεις και ο νέος προϋπολογισμός δεν αφήνουν ίχνος αμφιβολίας - και κανένα περιθώριο 
«πίστωσης χρόνου» - πως η κυβέρνηση, απόλυτα πλέον εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις των 
δανειστών, θα επιχειρήσει να υλοποιήσει μέχρι κεραίας και το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα του 
τρίτου γύρου της μνημονιακής λεηλασίας που συνομολόγησε, με την αμέριστη βεβαίως στήριξη της 
μνημονιακής «αντιπολίτευσης», σε βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας των λαϊκών τάξεων.

Ήδη κατατέθηκε με τη γνωστή όσο και επαίσχυντη διαδικασία του επείγοντος - και αναμένεται 
να ψηφιστεί την Παρασκευή – άλλο ένα πολυνομοσχέδιο «κουρελού» με σωρεία προαπαιτούμενων, 
που σφαγιάζει ασφαλιστικά δικαιώματα, που επιβάλλει νέους φόρους και καθιερώνει δρακόντειες 
ποινές για τη συλλογή τους, που προωθεί την αποκρατικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων στον χώρο 
της ενέργειας και των μεταφορών, που φέρνει σειρά «μεταρρυθμίσεων» σε ευρύτατα πεδία από τα 
φάρμακα και το δημόσιο μέχρι την ποτοποιία. Και φυσικά θα ακολουθήσουν αμέσως και τα επόμενα.

Για να πάρουμε τη «δόση», για να ολοκληρωθεί η «αξιολόγηση», για να προχωρήσει μια 
ακόμη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Στο ίδιο και απαράλλαχτο κατάμαυρο μοτίβο των 
προηγούμενων μνημονιακών επεισοδίων που ζει η ελληνική κοινωνία εδώ και πεντέμισι χρόνια, 
με τα ίδια κι απαράλλαχτα αποτελέσματα: κοινωνικά ερείπια, φαύλος κύκλος ύφεσης και ανεργίας.

Το βράδυ των εκλογών είπαμε: «μια μάχη χάθηκε, ο πόλεμος είναι μπροστά μας».

Προχθές είμαστε παρόντες στη μαχητική διαδήλωση στο λιμάνι για τον ΟΛΠ, μεθαύριο θα είμαστε 
την Παρασκευή στο Σύνταγμα στην κινητοποίηση των συνδικάτων ενάντια στο πολυνομοσχέδιο. Θα 
είμαστε παρόντες και παρούσες σε κάθε μικρή και μεγάλη μάχη, στους δρόμους, στους χώρους δουλειάς 
και σπουδών, σε κάθε μικρό και μεγάλο λαϊκό σκίρτημα για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας.

Θα προσπαθήσουμε, επίσης, με όλες μας τις δυνάμεις να συνδιαμορφώσουμε μαζί με 
κάθε ζωντανό κύτταρο της κοινωνικής διαθεσιμότητας τον οδικό χάρτη για την απελευθέρωση 
από τα δεσμά της λιτότητας και της ανεργίας, για την ανάκτηση της λαϊκής κυριαρχίας.

Την Δευτέρα 19/10, στις 7.00 μ.μ., στον χώρο του Cine Κεραμεικός διοργανώνουμε 
ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτη 
Λαφαζάνη, που φιλοδοξούμε να αποτελέσει την αφετηρία της δικής μας αντεπίθεσης.


