
Ο τεράστιος κλονισμός της κυβέρνησης Σαμα-
ρά, τα ρήγματα στο εσωτερικό της, η έξοδος ενός 
από τους κυβερνητικούς εταίρους, φανερώνουν το 
βάθος και την ένταση της οικονομικής και πολιτικής 
κρίσης που οξύνεται στο έπακρο από την άθλια μνη-
μονιακή πολιτική τους, αλλά, πάνω από όλα, δείχνουν 
την ικανότητα του εργαζόμενου λαού να σφρα-
γίζει καταλυτικά τις εξελίξεις, όπως φάνηκε 
στην εντυπωσιακή επιστροφή του εργατικού 
και λαϊκού κινήματος στο προσκήνιο και μέσα 
από τις κινητοποιήσεις για την ΕΡΤ.

Η διαφαινόμενη νέα κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέ-
λου, ότι και εάν προσπαθούν να πουν τα παπαγαλάκια 
της διαπλοκής στα ΜΜΕ, είναι μια κυβέρνηση μει-
οψηφίας στον λαό, φθαρμένη, με βαθιά ρήγ-
ματα, μια κυβέρνηση σε κρίση. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι θα είναι μια κυβέρνηση λιγότερο επικίνδυνη. Αντί-
θετα, θα δοκιμάσει να περάσει ακόμη πιο επιθετικά 
μέτρα και να συμμορφωθεί πλήρως με τις επιταγές της 
Τρόικας, να δώσει ακόμη περισσότερή «γη και ύδωρ» 
στους δανειστές, την ΕΕ και το ΔΝΤ, που χτες με τον 
πιο ωμό πραξικοπηματικό τρόπο εκβίασαν να μη γί-
νουν εκλογές. Την ίδια στιγμή η έξοδος ΔΗΜΑΡ 
σε κανένα βαθμό δεν πρέπει να μας κάνει να 
ξεχάσουμε τις τεράστιες ευθύνες και το ρόλο 
που έπαιξε στην εμπέδωση της μνημονιακής 
καταστροφής.

Το κύριο όμως στοιχείο των εξελίξεων είναι 
ότι σήμερα το εργατικό και λαϊκό κίνημα μπο-
ρεί από καλύτερες θέσεις  να κλιμακώσει τους 
αγώνες του για την ανατροπή της βάρβαρης 
μνημονιακής πολιτικής κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ 

και της κυβέρνησης. 

Οι δυνάμεις του μαχόμενου εργατικού κινήμα-
τος και της Αριστεράς πρέπει να συμβάλλουν 
εδώ και τώρα στην οικοδόμηση ενός αγωνι-
στικού μετώπου ρήξης και ανατροπής, για να 
μπει φραγμός στη βάρβαρη πολιτική τους, για την 
αντεπίθεση των εργατικών και λαϊκών αγώνων και δι-
εκδικήσεων, την  πτώση της κυβέρνησης, το άνοιγμα 
του δρόμου για συνολικότερες ανατροπές. Δεν είναι 
ώρα ούτε για κενολογίες για «βομβαρδισμό με νομι-
μότητα» ούτε λογικές αναμονής «για να ωριμάσουν 
οι συνθήκες», αλλά για κλιμάκωση του αγώνα για την 
ανατροπή.

- Στηρίζουμε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο 
τον ηρωικό αγώνα για να μη κλείσει η ΕΡΤ, 
για να μην περάσει το σχέδιο Σαμαρά – Βενιζέλου 
για τη διάλυση της ΕΡΤ, για να μη γίνει καμιά από-
λυση, για να παραμείνει η ενημέρωση κάτω από τον 
έλεγχο των εργαζομένων. Με μαζική περιφρούρη-
ση του χώρου και των εγκαταστάσεων ώστε να συ-
νεχιστούν οι καταλήψεις. Απαιτούμε την απόσυρση 
της Π.Ν.Π. που εκτός από το κλείσιμο της ΕΡΤ. ση-
ματοδοτεί τη διάλυση του δημόσιου τομέα.

- Παλεύουμε να προκηρυχθεί εδώ και τώρα νέα 
γενική πολιτική απεργία με αίτημα να ανατρα-
πεί η πολιτική των μνημονίων του κεφαλαίου και 
της ΕΕ και να φύγει τώρα η καταστροφική 
κυβέρνηση τους. Με ενωτική πρόσκληση να 
κατέβει ο λαός στο δρόμο και στις πλατεί-
ες, με κάλεσμα για μαζικές διαδηλώσεις και 
συλλαλητήρια.

Ανακοίνωση ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Μπορούμε να τους ρίξουμε!

Να κάνουμε το ρήγμα δρόμο ανατροπής 
της βάρβαρης πολιτικής ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου



- Με κλιμάκωση των αγώνων, με άνοιγμα 
όλων των μετώπων, με πραγματικό αγωνι-
στικό απεργιακό κλοιό γύρω από την κυβέρ-
νηση. Παλεύουμε ενάντια στην λιτότητα, την κα-
τάργηση των ΣΣΕ, την φτώχια, την ανεργία. Κανένα 
σχολείο και νοσοκομείο  δεν θα κλείσει. Οι δεκάδες 
χιλιάδες απολύσεις και το ξεπούλημα του δημόσιου 
τομέα θα αποτραπούν. Κανένα χαράτσι δεν πρέπει 
να πληρωθεί και κανένα σπίτι να χαθεί. 

- Στέλνουμε μήνυμα στον Σόιμπλε τον στυγνό 
εκπρόσωπο των πολυεθνικών και των τοκογλύ-
φων, της ΕΕ και του γερμανικού ιμπεριαλισμού ότι 
είναι ανεπιθύμητος.

Η ανατροπή του μνημονιακού προγράμματος και της 
κυβέρνησης, μέσα από την ανάταση του εργατικού και 
λαϊκού κινήματος και τον λαϊκό ξεσηκωμό θα οξύνει 
την βαθιά κρίση του κυβερνητικού κέντρου 
και συνολικά του αστικού πολιτικού συστήμα-
τος. Μόνο έτσι μπορούν να  αποτραπούν καταστρο-
φικές εξελίξεις για τον λαό, να ανοίξουν δρόμοι 
ανατροπής. Τέτοιους δρόμους δεν ανοίγει η κε-
ντρική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ που πίσω από ένα γε-
νικόλογο αίτημα «δημοκρατίας» εννοεί την επαναδια-
πραγμάτευση του μνημονίου με τους πιστωτές και την 
ΕΕ, ούτε όμως και η άρνηση του ΚΚΕ να παλέψει τώρα 
για ανατροπέςπαραπέμποντας τα όλα στη ωρίμανση 
των συνθηκών και τη «λαϊκή εξουσία».

Αντίθετα σήμερα αποκτά ξεχωριστή σημασία 
και άμεση επικαιρότητα το αναγκαίο, αντι-
καπιταλιστικό-αντιιμπεριαλιστικό πρόγραμμα 
για άμεση κατάργηση των μνημονίων και των δανει-
ακών συμβάσεων και όλων των μέτρων και νόμων 
που έχουν παρθεί ενάντια στους εργαζόμενους, την 
άμεση έξοδο από ευρώ και την ΕΕ, την διαγραφή του 
χρέους, την εθνικοποίηση τραπεζών και μεγάλων επι-

χειρήσεων χωρίς αποζημίωση, τον εργατικό-λαϊκό 
έλεγχο, τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Για να 
υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και πρώτα από όλα 
το δικαίωμά μας να αγωνιζόμαστε και να αποφασί-
ζουμε για την πορεία της ίδιας μας της χώρας 
ενάντια στην νέα Ιερά Συμμαχία της γραφειο-
κρατίας των Βρυξελλών και της ντόπιας ολι-
γαρχίας του πλούτου!

Για να μπορέσει να επιτέλους να χαραχτεί ένας άλ-
λος δρόμος απέναντι στην καταστροφή που προκαλεί 
η κρίση του καπιταλισμού και η προσπάθεια να ξεπε-
ραστεί πάνω στα ερείπια των εργατικών και λαϊκών 
δικαιωμάτων. Με επαναστατικές αλλαγές σε μια σύγ-
χρονη σοσιαλιστική προοπτική.

Όλες οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής αντικα-
πιταλιστικής, αντιιμπεριαλιστικής, αντι-ΕΕ 
Αριστεράς οικοδομώντας την μετωπική τους 
συμπόρευση πρέπει να βάλουν πλάτη για να 
έχουμε μια Αριστερά που θα συμβάλει με όλες 
της τις δυνάμεις στον λαιϊκό ξεσηκωμό στην 
νέα αντικαπιταλιστική προοπτική. Γιατί οι μέρες 
είναι κρίσιμες και όλες και όλοι θα κριθούμε από το 
εάν και κατά πόσο θα ανταποκριθούμε στις ευθύνες 
που είναι μπροστά μας. Γιατί  αυτή τη φορά ο λαός 
και μπορεί και πρέπει να βγει νικητής.
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