
ΜΜεε  ααππίίσσττεευυττοο  κκυυννιισσμμόό  κκααιι  ααννααλλγγηησσίίαα,,  ττηηνν  ίίδδιιαα  σσττιιγγμμήή  πποουυ  κκααιιγγόότταανν  ηη
ΠΠεεννττέέλληη,,  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ΚΚααρρααμμααννλλήή  ππρροοκκήήρρυυξξεε  εεκκλλοογγέέςς  εεξξππρρέέςς  μμέέ--
σσαα  σσττιιςς  δδιιαακκοοππέέςς,,  γγιιαα  νναα  μμηηνν  μμπποορρέέσσεειι  νναα  εεκκφφρραασσττεείί  ηη  λλααϊϊκκήή  δδυυσσαα--

ρρέέσσκκεειιαα  κκααιι  δδιιααμμααρρττυυρρίίαα..  ΗΗ  ππρροοσσφφυυγγήή  σσττιιςς  κκάάλλππεεςς  ππρροοττοούύ  ππέέσσεειι  σσττοο  έέδδαα--
φφοοςς  ηη  σσττάάχχττηη  ααππόό  τταα  κκααμμέένναα  δδάάσσηη  ααπποοττεελλεείί  ππρροοκκλληηττιικκήή  εεννέέρργγεειιαα..  ΔΔεείίχχννεειι
ττοο  φφόόββοο  ττωωνν  κκυυββεερρννώώννττωωνν  γγιιαα  έένναα  ννέέοο  γγύύρροο  ααννττίίσστταασσηηςς  σσττιιςς  εεππιιθθέέσσεειιςς
πποουυ  εεππιιχχεειιρροούύνν  νναα  ααννααββααππττίίσσοουυνν  μμέέσσαα  ααππόό  εεννιισσχχυυμμέέννηη  κκοοιιννοοββοουυλλεευυττιικκήή
ππλλεειιοοψψηηφφίίαα..  ΔΔεε  θθέέλλοουυνν  νναα  γγίίννεειι  ηη  ππρροοεεκκλλοογγιικκήή  ααννττιιππααρράάθθεεσσηη  μμππρροοσσττάά  σσττοο
λλααόό  κκααιι  μμεε  ττηηνν  εεννεερργγήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττωωνν  λλααϊϊκκώώνν  σσττρρωωμμάάττωωνν..  

Με την απόφαση αυτή έδωσαν ένα ακόμη κίνητρο στους οικοπεδοφά-
γους, τους εμπρηστές και συνέβαλαν στο να είναι αποδιοργανωμένες οι
υπηρεσίες πυρόσβεσης και δασοπροστασίας. Ενώ όλο το καλοκαίρι καιγό-
ταν η Ελλάδα και φαινόταν στο ορίζοντα η σημερινή καταστροφή με τις
δεκάδες νεκρούς το μόνο που απασχολούσε την κυβέρνηση της
ΝΔ ήταν ο «εκλογικός αιφνιδιασμός». Σήμερα σηκώνουν
ακέραιο το βάρος για το θάνατο πολλών δεκάδων ανθρώ-
πων, για την καταστροφή εκατοντάδων χωριών, για την
απώλεια ανεκτίμητου δασικού πλούτου, αλλά και των καλ-
λιεργειών και των περιουσιών των φτωχών ανθρώπων της
υπαίθρου.

Οι κυβερνητικές προσπάθειες να παγώσουν την μαζική ορ-
γή για τις καταστροφές και τους νεκρούς πρέπει να γυρί-
σουν μπούμεραγκ σε βάρος των πραγματικών ενόχων, σε βά-
ρος των κυβερνητικών επιτελείων και των συμφερόντων που
υπηρετούν.

ΚΚυυββεερρννηηττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς  ΝΝΔΔ::  
οολλοομμέέττωωππηη  εεππίίθθεεσσηη  
σσττοουυςς  εερργγααζζοομμέέννοουυςς  κκααιι  ττοο  λλααόό

Ξέρουμε πια καλά τι σημαίνει η ΝΔ:
• Είναι το κόμμα που με σκοπό την εξυπηρέτηση των μεγά-

λων οικονομικών συμφερόντων, εργολάβων, μεγαλοξενοδόχων,
καταπατητών, προώθησε ένα μοντέλο ανάπτυξης καταστροφικό
για το περιβάλλον, γεμάτο μπετόν και τσιμέντο σε κάθε παραλία
και δάσος. Επιδιώκοντας την αναθεώρηση του άρθρου 24 του
Συντάγματος για την προστασία των δασών και προωθώντας κα-
ταστροφικά χωροταξικά σχέδια για χιλιάδες τσιμεντένια κουτιά
«πάνω στο κύμα», έβαλε την πρώτη καύσιμη ύλη για τις σημερινές
πυρκαγιές. Άφησε τους μηχανισμούς πυρόσβεσης και δασοπρο-
στασίας χωρίς προσωπικό και εξοπλισμό, την ίδια στιγμή που ξο-
δεύει δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και για την ενίσχυση μηχα-

νισμών καταστολής και παρακολούθησης και χαρίζει εκατοντάδες εκατομ-
μύρια σε στρώματα φορέων εξουσίας όπως οι δικαστικοί. Το κύμα των πε-
ρικοπών στις κοινωνικές δαπάνες (για τα νοσοκομεία, τα σχολεία, την πυ-
ρόσβεση κ.λπ.) ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, ρήμαξε όλες αυτές τις υπη-
ρεσίες και οδήγησε στο σημερινό έγκλημα με ανθρώπους να καίγονται ζω-
ντανοί χωρίς καμιά βοήθεια από τις κρατικές υπηρεσίες.

• Κυβέρνησε εξαπολύοντας επιθέσεις σε βάρος των εργαζόμενων και
της νεολαίας, σε πλήρη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., στήρι-
ξε τους εργοδότες στην αμφισβήτηση των συλλογικών συμβάσεων και των
κατακτήσεων των εργαζομένων και χάρισε δισεκατομμύρια σε μεγαλοεπι-
χειρηματίες και τραπεζίτες. 

• Απέλυσε χιλιάδες συμβασιούχους και προώθησε ακόμη περισσότερο
την ελαστική και ανασφαλή

εργασία. Κατάργησε τη
μόνιμη και σταθερή ερ-
γασία στις ΔΕΚΟ και
ανέτρεψε τις εργασια-
κές σχέσεις. Επέτεινε
την υπερχρέωση των
εργαζομένων και των
νοικοκυριών. Δουλειά –
λάστιχο και ζωή και με
το κομμάτι, αυτό υπό-
σχεται στη νέα γενιά
εργαζομένων, τη «γε-
νιά των 700 ευρώ».

• Άνοιξε μέτωπο
στην Παιδεία, επιχει-
ρώντας, –αποτυχη-
μένα χάρη στους με-
γάλους αγώνες των
φοιτητικών, των εκ-
παιδευτικών, των
πανεπιστημιακών–
να θεσμοθετήσει
τα ιδιωτικά Πανεπι-
στήμια, να επιβά-
λει τον αυταρχι-
σμό και την πει-
θάρχηση στα ΑΕΙ,
να αναιρέσει τα
εργασιακά δι-
καιώματα των
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πτυχίων, να υποτάξει την εκπαίδευση στις ανάγκες των επιχειρήσεων.
• Συνέχισε στο δρόμο της υπονόμευσης της κοινωνικής ασφάλισης.

Με το σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων χάρισε τα αποθεματικά των
ταμείων στους ιδιώτες, ενώ προετοιμάζει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση
των ορίων συνταξιοδότησης, μείωση των συντάξεων, ιδιωτικοποίηση της
ασφάλισης. 

• Επέμεινε στις πολιτικές που οδηγούν την αγροτιά στην εξαθλίωση.
• Στηρίχθηκε στην ωμή αστυνομική βία και την ένταση της κρατικής κατα-

στολής, βομβαρδίζοντας με χημικά τις διαδηλώσεις, συλλαμβάνοντας και
προφυλακίζοντας αγωνιστές, βασανίζοντας μετανάστες στα αστυνομικά
τμήματα.

• Διατήρησε τον τρομονόμο του ΠΑΣΟΚ, ψήφισε άλλον
έναν, συνέχισε τη νομοθετική πολιτική
περιστολής των ελευθεριών και δικαιω-
μάτων, υπέθαλψε τον δικαστικό αυταρχι-
σμό και εξακολούθησε να γεμίζει τις αν-
θρώπινες χωματερές των φυλακών με
υπόδικους, εξαρτημένους και μετανάστες.

• Πρότεινε συνταγματική αναθεώρηση
για να θεσμοθετήσει τα ιδιωτικά ΑΕΙ, την
κατάργηση της μονιμότητας, το δικαστι-
κό αυταρχισμό και την τσιμεντοποίηση
των δασών.

• Μπήκε πιο βαθιά στους ιμπεριαλιστι-
κούς πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ,
στο Λίβανο με συμμετοχές σε στρατιωτικές
αποστολές στο πλευρό των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ που κοστίζουν 240 εκατομμύρια
ευρώ! Με τις υποκλοπές, τις απαγωγές Πακι-
στανών σε συνεργασία με τις μυστικές υπη-
ρεσίες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της χού-
ντας του Πακιστάν, τους τρομονόμους έδειξε
ότι είναι συνένοχη στους βάρβαρους ιμπερια-
λιστικούς σχεδιασμούς.

Και τώρα έρχεται να ζητήσει «ψήφο εμπι-
στοσύνης» για να προχωρήσει στην ένταση
αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Πρέπει να κα-
ταδικαστεί, πρέπει να μαυριστεί!

ΚΚααμμιιάά  εεμμππιισσττοοσσύύννηη  
σσττοο  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ!!

ΤΤοο  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  δδεενν  ααπποοττεελλεείί  εεννααλλλλαακκττιικκήή  λλύύσσηη  ααππέέννααννττιι  σσττηηνν  ββάάρρββααρρηη  ννεε--
οοφφιιλλεελλεεύύθθεερρηη  εεππίίθθεεσσηη  ττηηςς  ΝΝΔΔ..  ΣΣεε  όόλλεεςς  ττιιςς  κκρρίίσσιιμμεεςς  ααννααμμεεττρρήήσσεειιςς  ββρρέέ--
θθηηκκεε  σσττηηνν  ααννττίίππααλληη  όόχχθθηη  μμεε  ττιιςς  εελλππίίδδεεςς  κκααιι  ττιιςς  ππρροοσσδδοοκκίίεεςς  ττωωνν  εερργγααζζόό--
μμεεννωωνν  κκααιι  ττηηςς  ννεεοολλααίίααςς,,  σσττηηρρίίζζοοννττααςς  ααννττιικκεειιμμεεννιικκάά  ττηη  ΝΝΔΔ,,  εεννώώ  ττοο  ππρρόό--
γγρρααμμμμάά  ττοουυ  εείίννααιι  γγεεμμάάττοο  ααππόό  ννεεοοφφιιλλεελλεεύύθθεερρεεςς  μμεεττααρρρρυυθθμμίίσσεειιςς..  

• Στην αναμέτρηση με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και τον νόμο-
πλαίσιο στα ΑΕΙ, μιλούσε υπέρ των ιδιωτικών ΑΕΙ και της κατάργησης
του ασύλου και μόνο κάτω από την πίεση των φοιτητικών καταλήψεων
άλλαξε στάση στην Βουλή. 

• Στηρίζει τις ιδιωτικοποιήσεις, την ελαστική εργασία, τη συμμόρφωση
με την Ε.Ε., τον αστυνομικό αυταρχισμό. Όλα τα χρόνια που η κυβέρνη-
ση της ΝΔ προχωρούσε στις επιθέσεις ενάντια στους εργαζομένους και
τη νεολαία ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ «συγκυβερνούσαν» στο συνδικαλιστικό κί-
νημα και έκαναν πράξη ένα πρότυπο υποταγμένου συνδικαλισμού που
στήριζε και δεν αντιπάλευε την κυρίαρχη πολιτική. 

• Τα χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ εξυπηρέτησε τα
συμφέροντα του κεφαλαίου. Ξεκίνησε τις ιδιωτικοποιήσεις που τώρα
ολοκληρώνει η ΝΔ, προχώρησε πρώτο στην επίθεση στο ασφαλιστικό,
διοργάνωσε το φαγοπότι της Ολυμπιάδας που άνοιξε την πόρτα για την
καταστροφή ελεύθερων χώρων, στήριξε τους βομβαρδισμούς στη Γιου-
γκοσλαβία και τον πόλεμο στο Ιράκ με την ενεργή εμπλοκή από την βά-
ση της Σούδας. Συντονίστηκε με την αντιτρομοκρατική υστερία και την
περιστολή των δημοκρατικών ελευθεριών από τους τρομονόμους με κο-
ρυφαίο δείγμα οργίου τρομοϋστερίας και παραβίασης δικαιωμάτων στην

υπόθεση της 17Ν και του ΕΛΑ.
Το βαραίνουν ανάλογες ευθύνες με τη ΝΔ για την καταστροφή του φυ-

σικού περιβάλλοντος και των δασών. Όταν ήταν κυβέρνηση προώθησε
αναθεώρηση του άρθρου 24 αντίστοιχη με αυτή που σήμερα προωθεί η
ΝΔ και στήριξε ολόπλευρα το μοντέλο ανάπτυξης της τσιμεντοποίησης
καθώς και ένα σύνολο δασοκτόνων νόμων και ρυθμίσεων.

Με τέτοιο πρόσφατο κυβερνητικό παρελθόν καμιά αυταπάτη δεν μπο-
ρεί να υπάρχει ότι μια κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου θα αντιστρέψει
στο παραμικρό τις επιθέσεις της κυβέρνησης της ΝΔ. Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
θα σημαίνει επίσης ανελέητη επίθεση στα συμφέροντα των εργαζομένων

και της νεολαίας, επίθεση στις δημοκρα-
τικές ελευθερίες, εμπλοκή στους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς. Γι’ αυτό και
πρέπει και αυτό να αποδοκιμαστεί στις
εκλογές. 

ΜΜπποορροούύμμεε  νναα  ττοουυςς
χχααλλάάσσοουυμμεε  τταα  σσχχέέδδιιαα!!

ΣΣττηηνν  ππρράάξξηη  ΝΝΔΔ  κκααιι  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  δδιιααχχεειι--
ρρίίζζοοννττααιι  τταα  σσυυμμφφέέρροονντταα  ττωωνν  ιισσχχυυρρώώνν
ττοουυ  ππλλοούύττοουυ  σσεε  ββάάρροοςς  ττωωνν  ααννααγγκκώώνν
ττηηςς  σσυυννττρριιππττιικκήήςς  ππλλεειιοοψψηηφφίίααςς..  ΤΤαα
κκόόμμμμαατταα  ττοουυ  δδιικκοομμμμααττιισσμμοούύ  ββάάζζοουυνν
ττιιςς  ππρροοττεερρααιιόόττηηττεεςς  ττοουυ  κκέέρρδδοουυςς
ππάάννωω  ααππόό  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  κκααιι  ττιιςς  ζζωωέέςς
ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  κκααιι  ττηηςς  ννεεοολλααίίααςς..
ΠΠρροοωωθθοούύνν  ττηη  σσττρρααττηηγγιικκήή  ττοουυ  κκεε--
φφααλλααίίοουυ  κκααιι  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..  γγιιαα  εελλαασσττιικκήή
κκααιι  υυπποοττααγγμμέέννηη  εερργγαασσίίαα,,  γγιιαα  ττσσάά--
κκιισσμμαα  ττωωνν  σσυυλλλλοογγιικκώώνν  ααννττιισσττάάσσεε--
ωωνν,,  γγιιαα  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  όόλλωωνν  ττωωνν
κκοοιιννωωννιικκώώνν  ααννααγγκκώώνν,,  γγιιαα  ττηηνν  υυππαα--
γγωωγγήή  κκααιι  ττηηνν  κκαατταασσττρροοφφήή  ττοουυ
φφυυσσιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  σσττιιςς  αανναα--
γγκκααιιόόττηηττεεςς  ττοουυ  κκααππιιττααλλιισσττιικκοούύ
κκέέρρδδοουυςς..

Η νίκη του κινήματος των κατα-
λήψεων δείχνει ότι ο αντίπαλος
δεν είναι αήττητος! Η ανατροπή

της αναθεώρησης του άρθρου 16 και η
αντιπαράθεση με τον αντιδραστικό νόμο-πλαίσιο ήταν μια νίκη που έγινε
πραγματικότητα γιατί η ριζοσπαστική αντικαπιταλιστική αριστερά πάλεψε
για να γίνουν μαζικές συνελεύσεις, για να αποφασιστούν καταλήψεις, για να
υπάρξει συντονισμός από τα κάτω μέσα από μαζικές γενικές συνελεύσεις. 

Η μεγάλη απεργία των δασκάλων δίδαξε το μάθημα του αγώνα και της
αξιοπρέπειας σε όλη την κοινωνία. Η απεργία των τραπεζοϋπαλλήλων
αντιστάθηκε στην ανατροπή του ασφαλιστικού. Στην κινητοποίηση για την
Πάρνηθα φάνηκε ότι η οργή αναζητά δρόμους συλλογικής έκφρασης.

Οι αγώνες μπορούν να νικήσουν, οι πολιτικές τους μπορούν να ανα-
τραπούν. Και αυτό το μήνυμα ελπίδας το έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι
που είναι σήμερα στο στόχαστρο της επίθεσης του κεφαλαίου και ανα-
ζητούν δρόμους αντίστασης και ανατροπής της κυρίαρχης πολιτικής.

Όλοι και όλες που βρεθήκαμε σήμερα στην ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. συμμετείχαμε
σε αυτές τις μάχες. Βρεθήκαμε μαζί στις μεγάλες καταλήψεις των φοιτη-
τών και των σπουδαστών, στις πανεργατικές απεργίες, στις απεργίες
των τραπεζοϋπαλλήλων και την μεγάλη απεργία διαρκείας των δασκά-
λων. Βρεθήκαμε μαζί στους μεγάλους αγώνες ενάντια στο πόλεμο στο
Ιράκ, στα κινήματα κατά της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης στην Γέ-
νοβα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ροστόκ, στην αντιπολεμική διαδήλωση του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ πέρυσι στην Αθήνα.

ΚΚααιι  εεκκεείί,,  σσττοουυςς  δδρρόόμμοουυςς  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  σσττιιςς  σσυυννεελλεεύύσσεειιςς,,  ττιιςς  ααππεερργγίίεεςς,,
ττιιςς  κκααττααλλήήψψεειιςς,,  ττιιςς  δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς,,  θθαα  σσυυννεεχχίίσσοουυμμεε  νναα  εείίμμαασσττεε..  ΓΓιιααττίί  όόπποοιιαα
κκυυββέέρρννηησσηη  κκααιι  εεάάνν  έέρρθθεειι  θθαα  σσυυννεεχχίίζζεειι  σσττοο  δδρρόόμμοο  ττωωνν  ααννττιιλλααϊϊκκώώνν  πποολλιιττιι--
κκώώνν  κκααιι  ηη  μμόόννηη  εελλππίίδδαα  γγιιαα  ττοουυςς  εερργγααζζοομμέέννοουυςς  κκααιι  ττηη  ννεεοολλααίίαα  εείίννααιι  ηη  ααννάά--
ππττυυξξηη  μμααχχηηττιικκώώνν,,  εεννωωττιικκώώνν  ααννυυπποοχχώώρρηηττωωνν  ααγγώώννωωνν..



ΧΧρρεειιααζζόόμμαασσττεε  μμιιαα  άάλλλληη  ααρριισσττεερράά!!

ΣΣήήμμεερραα  τταα  κκοοιιννοοββοουυλλεευυττιικκάά  κκόόμμμμαατταα  ττηηςς  ααρριισσττεερράάςς  ααδδυυννααττοούύνν  νναα
δδώώσσοουυνν  ππρροοοοππττιικκήή  σσττοουυςς  εερργγααζζοομμέέννοουυςς  κκααιι  ττηη  ννεεοολλααίίαα..  

Το ΚΚΕ επιμένει στην άρνηση της κοινής αγωνιστικής δράσης. Εξακο-
λουθεί να θεωρεί πρότυπο τα εκμεταλλευτικά και καταπιεστικά καθεστώ-
τα του «υπαρκτού σοσιαλισμού». Θέλει να χειραγωγήσει τις κινητοποιή-
σεις και τις βλέπει μόνο ως μέσο αύξησης της πολιτικής του επιρροής.
Συκοφαντεί και αντιμετωπίζει εχθρικά κάθε διαφορετική φωνή στην αρι-
στερά. Η διασπαστική τακτική του στο μαζικό κίνημα υπονομεύει τη δυ-
νατότητα των αγώνων να νικήσουν. Αντί για τη ρήξη με τον καπιταλισμό
προβάλλει τη «λαϊκή οικονομία και εξουσία», μέσα από «αντιμονοπωλια-
κή συμμαχία» με μικρούς και μεσαίους καπιταλιστές.

Ο Συνασπισμός (ΣΥΡΙΖΑ) προτάσσει τον εξωραϊσμό του σημερινού
κοινωνικού συστήματος αντί για τον κοινωνικό μετασχηματισμό, αποδέ-
χεται την Ε.Ε., δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβερνή-
σεις, στο πρότυπο της κεντροαριστερής κυβέρνησης Πρόντι στην Ιταλία.
Συνεργάζεται με το ΠΑΣΟΚ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο συνδικα-
λιστικό κίνημα, νομιμοποιώντας τον υποταγμένο συνδικαλισμό. Θέλει να
ελέγξει τη δυναμική των αγώνων σε μια λογική συνδιαχείρισης και υπο-
ταγής στο πλαίσιο του συστήματος.

Γι’ αυτό και λέμε ότι σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, χρειάζεται μια
άλλη αριστερά! Μια αριστερά των αγώνων και όχι των κοινοβουλευτικών
παιχνιδιών. Μια αριστερά ριζοσπαστική που να γυρνά την πλάτη σε κάθε
λογική συμμετοχής στην κυβερνητική διαχείριση. Μια αριστερά κινηματι-
κή που να διδάσκεται από τον πλούτο των κινημάτων και να στηρίζεται
στην εμπειρία των αγωνιστών και όχι των επαγγελματιών της πολιτικής.
Μια αριστερά αντικαπιταλιστική, που να τολμά να συγκρούεται με το νεο-
φιλελευθερισμό και τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις και να διεκδικεί
δρόμους αντικαπιταλιστικής ρήξης και αποδέσμευσης από την Ε.Ε. Μια
αριστερά που να επιμένει στην αναγκαιότητα της επαναστατικής ανατρο-
πής του σημερινού κοινωνικού συστήματος για την οικοδόμηση μιας κοι-
νωνίας χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, χωρίς ιμπεριαλισμό, πολέ-
μους, οικολογική καταστροφή, ρατσισμό και διακρίσεις.

ΗΗ  ΕΕννωωττιικκήή  ΑΑννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκήή  ΑΑρριισσττεερράά  γγεεννννήήθθηηκκεε  μμέέσσαα  ααππόό  έένναα  μμεε--
γγάάλλοο  κκύύκκλλοο  μμααζζιικκώώνν  ααννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκώώνν  σσυυννεελλεεύύσσεεωωνν  σσεε  όόλληη  ττηηνν  ΕΕλλλλάά--
δδαα,,  σσυυσσππεειιρρώώννοοννττααςς  ααγγωωννιισσττέέςς  κκααιι  ττάάσσεειιςς  μμεε  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  ππρροοέέλλεευυσσηη,,
ααλλλλάά  κκοοιιννέέςς  ααγγωωννίίεεςς..  Στην ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. συμμετέχουν αγωνιστές και αγω-
νίστριες που συνέβαλαν αποφασιστικά να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο
η ριζοσπαστική αντικαπιταλιστική αριστερά στον νικηφόρο αγώνα των
φοιτητικών καταλήψεων. Αγωνιστές που στήριξαν τους μεγάλους αγώ-
νες των δασκάλων, των τραπεζοϋπαλλήλων, των συμβασιούχων. Που
στήριξαν τους Πακιστανούς απαχθέντες ενάντια στην συγκάλυψη του
σκανδάλου των απαγωγών και την απόπειρα απέλασης του Τζαβέντ
Ασλάμ, προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας. Αγωνιστές που δρα-
στηριοποιούνται μέσα από συνδικαλιστικά σχήματα (συσπειρώσεις σε
εργασιακούς χώρους, παρεμβάσεις εκπαιδευτικών, ΕΑΑΚ σε ΑΕΙ και
ΤΕΙ), πρωτοβουλίες αγώνα για το περιβάλλον, για τα δικαιώματα, δημο-
τικές και νομαρχιακές κινήσεις, αντιπολεμικές κινήσεις (Συμμαχία Στα-
ματήστε τον Πόλεμο κ.α.), πρωτοβουλίες κατά της καπιταλιστικής πα-
γκοσμιοποίησης (από την Πρωτοβουλία Αγώνα, το Ελληνικό Κοινωνικό
Φόρουμ, την Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ). Υποστηρίζεται από ανεξάρτητους
αγωνιστές και δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς όπως η Αρι-
στερή Ανασύνθεση (ΑΡΑΝ), η Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση
(ΑΡΑΣ), η ΟΚΔΕ Σπάρτακος, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα-Εργατική
Αλληλεγγύη.

Παλέψαμε για να υπάρξει επιτέλους ένα ενωτικό εκλογικό κατέβασμα
όλου του δυναμικού της ανεξάρτητης ριζοσπαστικής αριστεράς και σε
αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες και
μετά τις εκλογές. Γιατί ο χώρος της ριζοσπαστικής αντικαπιταλιστικής
αμφισβήτησης, της μαχητικής κοινωνικής διεκδίκησης, της ανεξαρτησί-
ας από το επίσημο πολιτικό σκηνικό, ο χώρος που δεν έλλειψε από καμιά
μεγάλη μάχη όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα πρέπει να βρει την ενωτική
και μαζική έκφραση που του αξίζει!

ΝΝαα  μμααςς  ββρροούύννεε  
μμππρροοσσττάά  ττοουυςς!!

ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  ττοουυ  ττεελλεευυττααίίοουυ  δδιιαασσττήήμμααττοοςς  δδεείίχχννοουυνν  όόττιι  μμπποορροούύμμεε  νναα  δδώώ--
σσοουυμμεε  ννιικκηηφφόόρρεεςς  μμάάχχεεςς  μμεε  όόπποοιιοο  εεππίίδδοοξξοο  κκυυββεερρννηηττιικκόό  δδιιααχχεειιρριισσττήή  κκααιι
αανν  ββρρεεθθοούύμμεε  σσττιιςς  1177  ΣΣεεππττέέμμββρρηη!!  ΘΘαα  δδώώσσοουυμμεε  ττηη  μμάάχχηη  γγιιαα  νναα  ξξεεδδιιππλλωω--
θθοούύνν  ααγγώώννεεςς  κκααιι  ααννττιισσττάάσσεειιςς..  ΗΗ  εελλππίίδδαα  γγιιαα  ττοουυςς  εερργγααζζοομμέέννοουυςς,,  ττοουυςς
ααγγρρόόττεεςς,,  ττηη  ννεεοολλααίίαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηηνν  οολλόόππλλεευυρρηη  ααννττιιππααρράάθθεεσσηη  μμεε  ττηηνν  κκυυ--
ρρίίααρρχχηη  πποολλιιττιικκήή..  ΚΚόόννττρραα  σσττηη  λλοογγιικκήή  ττοουυ  υυπποοττααγγμμέέννοουυ  σσυυννδδιικκααλλιισσμμοούύ  θθέέ--
λλοουυμμεε  νναα  κκάάννοουυμμεε  ξξααννάά  τταα  σσωωμμααττεείίαα,,  ττιιςς  οομμοοσσπποοννδδίίεεςς,,  ττοουυςς  σσυυλλλλόόγγοουυςς
όόππλλαα  ττοουυ  μμααζζιικκοούύ  ααγγώώνναα..

Να αγωνιστούμε ενάντια στη λιτότητα, την κατάργηση των συλλογικών
συμβάσεων, την ελαστική εργασία, την εργοδοτική τρομοκρατία. Θα δώ-
σουμε τη μάχη για 35ωρο- 7ωρο – 5ήμερο παντού. Να αγωνιστούμε για
γενναίες μισθολογικές αυξήσεις στο δρόμο των δασκάλων που διεκδίκη-
σαν 1400 ευρώ κατώτερο μισθό. Να απαιτήσουμε μείωση της φορολογί-
ας για τους εργαζομένους και την αύξηση της φορολογίας του κεφα-
λαίου. Να διεκδικήσουμε επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους στο
ύψος του κατώτερου μισθού. Οι υπέρογκες δαπάνες για εξοπλισμούς να
δοθούν στην παιδεία, την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος.

Να αντισταθούμε στην ομηρία των συμβασιούχων και στην εργασιακή
περιπλάνηση της γενιάς των 700 ευρώ. Να απαιτήσουμε τη μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων, την κάλυψη όλων των αναγκών του δημοσίου
με μόνιμο προσωπικό, την κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.
Να παλέψουμε ενάντια στις απολύσεις και την εργοδοτική αυθαιρεσία. Η
μόνιμη σταθερή και αξιοπρεπής εργασία είναι δικαίωμα ΟΛΩΝ!

Να μην τους αφήσουμε να συκοφαντούν ως κινήσεις περιθωριακές τις
μαζικές αντιστάσεις στην παιδεία. Να παλέψουμε για να ξηλώσουμε το
νόμο-πλαίσιο για τα ΑΕΙ. Να αγωνιστούμε για να δικαιωθούν οι αγωνιζό-
μενοι φοιτητές και οι απεργοί δάσκαλοι με ενιαία δημόσια και δωρεάν
εκπαίδευση για όλους, με ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης, με κατοχύρωση των εργασιακών και επαγγελματικών δι-
καιωμάτων των πτυχίων, ενάντια στους ταξικούς φραγμούς, την αξιολό-
γηση – χειραγώγηση και την πειθάρχηση.



Να αντισταθούμε στην νέα αντιασφαλιστική λαίλαπα που ετοιμάζουν και
να μην τους αφήσουμε να ξηλώσουν την κοινωνική ασφάλιση και τη δημό-
σια Υγεία. Να δώσουμε τη μάχη για να ανατραπούν όλοι οι αντιασφαλιστι-
κοί νόμοι, για να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα στα ταμεία, για να σταμα-
τήσουν να επενδύονται τα αποθεματικά στο χρηματιστήριο. Να απαιτή-
σουμε δημόσια και δωρεάν περίθαλψη για όλους.

Να αντιπαλέψουμε τις συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και το
νέο γύρο ιδιωτικοποιήσεων. Να αντισταθούμε στο ξεπούλημα της Ολυμπια-
κής, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ. Να διεκδικήσουμε να κατοχυρωθεί ξανά ο δημό-
σιος χαρακτήρας όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων και να μειωθούν ριζι-
κά τα σημερινά ληστρικά τιμολόγια των ΔΕΚΟ. Να απαιτήσουμε επανακρα-
τικοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων που ιδιωτικοποιήθηκαν ή μετοχο-
ποιήθηκαν, με εργατικό έλεγχο ενάντια στο διευθυντικό δικαίωμα.

Να υψώσουμε τείχος αντίστασης στον κρατικό αυταρχισμό, την αστυνο-
μική τρομοκρατία, την περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Να αγω-
νιστούμε για να ανατραπούν οι τρομονόμοι και για να μπει φραγμός στη
δράση των «πραιτόρων» του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για να σταματή-
σουν οι συλλήψεις, προφυλακίσεις και καταδίκες διαδηλωτών. Να υπερα-
σπιστούμε το δικαίωμα στην αντίσταση, στον αγώνα, στη διαδήλωση.

Να μην αφήσουμε να περάσει η αναθεώρηση του Συντάγματος και να
γίνει ο νεοφιλελευθερισμός και ο κρατικός αυταρχισμός υπέρτατος νόμος!

Να μην αφήσουμε να περάσει το ξεκλήρισμα και η εξαθλίωση της αγρο-
τιάς. Να δώσουμε τη μάχη για την κατοχύρωση του εισοδήματος των φτω-
χών και μεσαίων αγροτών ενάντια στους περιορισμούς και τις υποχρεωτι-
κές καταστροφές καλλιεργειών που επιβάλλει η Ε.Ε. Να παλέψουμε για να
σπάσουν τα κυκλώματα των εμπόρων μεσαζόντων και για να ενισχυθούν
τα βιολογικά προϊόντα.

Να μην τους αφήσουμε να καταστρέφουν ατιμώρητοι τα δάση και να
συνεχίζουν την οικολογική καταστροφή. Να συγκρουστούμε με τις πολυε-
θνικές του πετρελαίου και το λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας που προ-
καλούν την βίαιη κλιματική αλλαγή. Είναι καιρός αποφασιστικά να κλείσου-
με το δρόμο στους κερδοσκόπους και τους μεγαλοεργολάβους που κατα-
πατούν τους ελεύθερους χώρους και το πράσινο. Να υπερασπίσουμε την
μαζική φτηνή δημόσια συγκοινωνία απέναντι στο αυτοκίνητο για να σταμα-
τήσουμε να αναπνέουμε μολυσμένο αέρα αντί για οξυγόνο. Να βάλουμε
φρένο στις εταιρίες που δηλητηριάζουν την διατροφή μας με τα μεταλλαγ-
μένα και στις εταιρίες που φυτεύουν κεραίες πάνω από τα σπίτια και τα
σχολεία μας.

Να μην τους αφήσουμε να συνεχίσουν το ρατσιστικό κυνηγητό σε βά-
ρος των μεταναστών και των προσφύγων. Να δώσουμε μάχη για την νομι-
μοποίηση όλων, για πλήρη πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, για να στα-
ματήσουν να αντιμετωπίζονται στα αστυνομικά τμήματα με βασανιστήρια,
όπως στο Αμπού Γκράιμπ της Ομόνοιας, για να σταματήσουν να δολοφο-
νούνται όπως έγινε στην Καλαμαριά.

Να αντισταθούμε σε όλες τις διακρίσεις με βάση το φύλο και το σεξουα-
λικό προσανατολισμό. Να πούμε όχι στο σεξισμό και να απαιτήσουμε την
κατοχύρωση πραγματικής ισότητας των φύλων. 

Να αντισταθούμε στην Ε.Ε. του κεφαλαίου, του πολέμου και του ρατσι-
σμού. Να αγωνιστούμε για να μην περάσει το νέο Ευρωσύνταγμα και για να

ανατραπούν τα «Σύμφωνα Σταθερότητας» και όλες οι «Οδηγίες» της Ε.Ε. Να
αγωνιστούμε για την αντικαπιταλιστική ρήξη-αποδέσμευση από την Ε.Ε.

Να αγωνιστούμε ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ, της ΕΕ και
του ΝΑΤΟ και την ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτά.
Βρεθήκαμε στο πλευρό του Τζαβέντ Ασλάμ και εμποδίσαμε την συγκάλυ-
ψη του σκανδάλου των απαγωγών των Πακιστανών. Συνεχίζουμε για να
γυρίσει πίσω κάθε έλληνας στρατιώτης, κάθε φρεγάτα που περιπολεί στην
Μ. Ανατολή, να κλείσουν οι βάσεις στην Σούδα, να αποχωρήσει η Ελλάδα
από το ΝΑΤΟ, να μην εγκατασταθεί η νέα πυρηνική «αντιπυραυλική» ασπί-
δα στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε μαζί με το διεθνές αντιιμπεριαλιστικό αντι-
πολεμικό κίνημα στο πλευρό των λαών που αντιστέκονται στην κατοχή και
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στην Παλαιστί-
νη, στο Λίβανο.

ΨΨΗΗΦΦΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ  --  ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΕΕΝΝ..ΑΑΝΝΤΤΙΙ..ΑΑ..
ΘΘέέλλοουυμμεε  μμιιαα  δδυυννααττήή  ααννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκήή  ααρριισσττεερράά  πποουυ  θθαα  ππααλλεεύύεειι  εεννάάννττιιαα

σσττοο  σσυυμμββιιββαασσμμόό  σσττηηρριιγγμμέέννηη  σσττηηνν  μμααζζιικκήή  εεννωωττιικκήή  δδρράάσσηη..
Η κυβέρνηση Καραμανλή κήρυξε πρόωρες εκλογές με στόχο μια πιο

ισχυρή πλειοψηφία. Εμείς παλεύουμε η επόμενη κυβέρνηση να είναι πιο
αδύναμη και το μαζικό κίνημα πιο δυνατό!

Αυτό το μήνυμα στέλνουμε ψηφίζοντας και στηρίζοντας ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Όσο
πιο ψηλά φτάσουν τα ποσοστά της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. τόσο πιο μεγάλη θα είναι η
ήττα για τα σχέδια των εχθρών του κινήματος. Ισχυρή αντικαπιταλιστική
αριστερά θα είναι μήνυμα νίκης για όλο τον κόσμο των αγώνων!

Να στηρίξουμε μια αριστερά μαχητική και αντικαπιταλιστική. Μια αρι-
στερά που στηρίζει το δυνάμωμα της αντίστασης, την νίκη των αγώνων και
έτσι ανοίγει την προοπτική μιας ανατροπής του ίδιου του συστήματος του
κέρδους και της εκμετάλλευσης που γεννάει την λιτότητα, τον ρατσισμό,
το πόλεμο, τη καταστροφή του περιβάλλοντος.

ΗΗ  ΕΕΛΛΠΠΙΙΔΔΑΑ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΕΕΣΣ

ΝΝΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑΘΘΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΣΣΤΤΟΟ  ΝΝΕΕΟΟΦΦΙΙΛΛΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟ
ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΛΛΑΑΪΪΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ

ΝΝΑΑ  ΓΓΥΥΡΡΙΙΣΣΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΛΛΑΑΤΤΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  
ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ
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