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ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!

Παρά την τρομοκρατία της χρεοκοπίας και την απειλή της ανεργίας και της πείνας για να δεχτούμε
αδιαμαρτύρητα τα νέα «μαύρα μέτρα» κυβέρνησης – τρόικας - εργοδοσίας, η αντίσταση του κόσμου της
δουλειάς στην δεν σταματάει. Ένα νέο απεργιακό κύμα έχει ξεσπάσει με επίκεντρο αυτήν την φορά χώ-
ρους του ιδιωτικού τομέα, εμπνευσμένο από τον ηρωικό αγώνα των χαλυβουργών. Με την σημαντική
απεργία στις 17 Γενάρη, ανοίγει ο δρόμος για ένα νέο γύρο αναμέτρησης. Να ξαναπιάσουμε το νήμα των
πανεργατικών αγώνων, zρο μέτωπο» ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ, να διώξουμε την τρόικα πριν ολοκληρώσουν το
βάρβαρο έργο τους! 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ 

Το Μνημόνιο, το Μεσοπρόθεσμο και όλη αυτή η σκληρή επίθεση δεν γίνεται για να «γλυτώσουμε την
χρεοκοπία» όπως μας λένε. Γίνεται για να αυξήσουν τα κέρδη τους οι βιομήχανοι και οι τραπεζίτες. Για
να πάρουν οι δανειστές τα τοκογλυφικά τους «δάνεια». Για να ξεπεράσει ο καπιταλισμός την βαθιά του
κρίση φορτώνοντας το κόστος της στις πλάτες των εργαζομένων. Για να στηριχθεί το ευρώ και η Ευρω-
ζώνη. Τώρα το μαύρο μέτωπο ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ ετοιμάζεται να υπογράψει τη νέα δανειακή σύμβαση,
παράδοσης του λαού στους «δανειστές» ντόπιους ή ξένους. Εξοντωτική λιτότητα για τα επόμενα 10 χρό-
νια, κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων, της ΕΓΣΣΕ και των δώρων. Διάλυση των εργασιακών σχέσε-
ων και των δημόσιων αγαθών, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, περιβαλλοντική καταστροφή. Ετοι-
μάζεται να υπογράψει την περιβόητη «Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση» της ΕΕ, που ισοδυναμεί με
Μνημόνιο Διαρκείας για τους εργαζομένους σε όλη την Ευρώπη. Με αυτόματες σαρωτικές περικοπές σε
μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες και μεταφορά όλων των αποφάσεων στις τράπεζες, τις πο-
λυεθνικές και τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών. 

ΚΑΤΩ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ 

Οι αστικές πολιτικές δυνάμεις ενώθηκαν για να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό
που μας έβαλε στο Μνημόνιο και στο καθεστώς επικυριαρχίας της Τρόικα. Η ΝΔ δήλωνε «εχθρός» του
Μνημονίου αλλά τώρα ετοιμάζεται υπογράψει το νέο Μνημόνιο. Από κοντά και το φασιστικό ΛΑΟΣ που
όταν δεν αναπαράγει το δηλητήριο του ρατσισμού και του αντικομμουνισμού λειτουργεί σαν «λαγός» των
πιο αντιλαϊκών πολιτικών. Ακόμη κι οι νεο-ναζί της «Χρυσής Αυγής» τρέχουν να στηρίξουν τους βιομήχα-
νους ενάντια στον ηρωικό αγώνα των Χαλυβουργών. 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

Όχι μόνο δεν χρειαζόμαστε τις επιπλέον δόσεις και τη νέα δανειακή σύμβαση αλλά επιβάλλεται η άμε-
ση παύση πληρωμών στο χρέος και η διαγραφή του. Όχι μόνο δεν έχουν νόημα οι θυσίες για το ευρώ,
αλλά απαιτείται άμεση έξοδος από το ευρώ και πάλη για την αντικαπιταλιστική ρήξη και αποδέσμευση
από την ΕΕ. Όχι μόνο δεν υποκύπτουμε στους εκβιασμούς του κάθε Μάνεση, Κουρή και Τεγοπούλου,
αλλά απαιτούμε να απαγορευθούν με νόμο οι απολύσεις, να καταργηθεί το άρθρο 99 που στηρίζει τους
εργοδότες, εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και αυτών που κλείνουν,
χωρίς αποζημίωση για τους εργοδότες, με εργατικό - λαϊκό έλεγχο. Να πάρουμε πίσω όλα όσα μας λεη-
λάτησαν με τα Μνημόνια, μισθούς, δώρα, επιδόματα, συντάξεις κλπ. Να επιβληθεί βαριά φορολογία στο
κεφάλαιο και αναδιανομή του πλούτου προς όφελος της εργαζόμενης πλειοψηφίας.  
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Αυτός που οδηγεί στην εξουσία των εργαζόμενων! Σε μια κοινωνία που «νόμος» θα είναι όχι τα δικαιώ-
ματα των «επενδυτών», αλλά των εργαζόμενων, και η προστασία της φύσης. Η πραγματική δημοκρατία
των «κάτω», αντί για την κάλπικη «δημοκρατία» των δοτών πρωθυπουργών και των κυβερνήσεων του
πλούτου. Με όπλο την κοινωνική ιδιοκτησία και τον πραγματικό εργατικό και λαϊκό έλεγχο θα αξιοποιούν-
ται οι συλλογικές παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, και θα καλύπτονται οι πραγματικές κοινωνικές
ανάγκες.  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Αυτός ο δρόμος απαιτεί μια διαφορετική οργάνωση του λαού. Χρειάζεται ταξική ανασυγκρότηση του
εργατικού και λαϊκού κινήματος. Ρήξη με την υποταγή των ηγεσιών των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Δημοκρατία
του αγώνα με μαζικές συνελεύσεις, απεργιακές επιτροπές παντού. Αλληλεγγύη και αυτοοργάνωση. Απο-
φασιστική κλιμάκωση. Οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι. Οι αυτοπασχολούμενοι και οι μικρομεσαίοι αγρότες
που καταστρέφονται. Οι διανοούμενοι που δεν εξαγοράζονται, η νεολαία που την ξαναστέλνουν στην ξε-
νιτιά... Όλοι μαζί να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να οικοδομήσουμε το δικό μας αγωνιστικό
μέτωπο της ελπίδας, της ανατροπής και της δημιουργίας, για να ρίξουμε την κυβέρνηση του τραπεζίτη,
τα μνημόνια και την ΕΕ και να ανοίξουμε τον δρόμο για μια κοινωνία με τους εργαζόμενους στο τιμόνι.

ΙΣΧΥΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Στον αγώνα δεν περισσεύει κανείς! H πιο πλατιά ενότητα και κοινή δράση μέσα στο κίνημα είναι πιο
απαραίτητη από ποτέ!. Ταυτόχρονα είναι ανάγκη μέσα στον αγώνα και με τον πιο πλατύ και συναγωνιστι-
κό διάλογο να διαμορφώνονται οι στόχοι και τα αιτήματα για την συνολική εναλλακτική πορεία ρήξης και
ανατροπής της επίθεσης και του ίδιου του καπιταλισμού. Δυστυχώς όμως, σήμερα που η Αριστερά ανα-
δεικνύεται στη μόνη αντιπολίτευση και οι προσδοκίες του κόσμου απέναντί της ανεβαίνουν, οι ηγεσίες
της είναι αναντίστοιχες με τις απαιτήσεις της εποχής, υποτάσσοντας τους αγώνες και την δυναμική τους
σε κοινοβουλευτικές αυταπάτες και σκοπιμότητες: Τα θολά «αντιμνημονιακά μέτωπα» και οι «κυβερνητι-
κές προτάσεις» του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, η άρνηση κάθε στόχου ρήξης με το χρέος, το ευρώ και την ΕΕ, παρα-
πέμπουν τα τεράστια λαϊκά προβλήματα στις καλένδες της «επανίδρυσης της ΕΕ». Αντίστοιχα, το ΚΚΕ
παραπέμπει την πάλη για τα κρίσιμα σημερινά ζητήματα (χρέος, ΕΕ κλπ) στην δευτέρα παρουσία της
«λαϊκής του εξουσίας». Αποδέχεται σε κρίσιμα θέματα τα διλήμματα και τους εκβιασμούς του κεφαλαίου
(«καταστροφή η έξοδος από το ευρώ»). Παρά τον ρόλο του σε σοβαρούς αγώνες, αρνείται την αγωνιστι-
κή ενότητα των εργαζόμενων. Τέλος, δεν μπορεί να θεωρούνται φιλολαϊκές προτάσεις τα διάφορα «πα-
τριωτικά μέτωπα» που δεν βλέπουν ότι ο εχθρός είναι πρώτα από όλα «οι δικοί μας» βιομήχανοι και τρα-
πεζίτες, που σε πλήρη συνεργασία με την τρόικα συντρίβουν τον λαό. Τέτοιες λογικές οδηγούν μακριά
και όχι πιο κοντά στην απελευθέρωση από τα δεινά του συστήματος. Η σύγχρονή Αριστερά για να είναι
νικηφόρα πρέπει να είναι ενωτική, μετωπική και βαθιά αντικαπιταλιστική! 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ 

Όσο και εάν προσπάθησαν να μας αποκαρδιώσουν και να μας πείσουν ότι «τίποτε δεν γίνεται», ξέρου-
με καλά ότι ο λαός ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ. Το δείξαμε στις απεργίες, τις καταλήψεις των
Υπουργείων και των πανεπιστημίων. Στο συγκλονιστικό ξέσπασμα των πλατειών και την μαχητική αντιμε-
τώπιση των δυνάμεων καταστολής. Στο μεγάλο κίνημα ανυπακοής στα κάθε λογής χαράτσια. Στο ηρωικό
αγώνα των χαλυβουργών και την «από καρδιάς» αλληλεγγύη του λαού μας. Το είδαμε στο παγκόσμιο κύ-
μα εξεγέρσεων από την αραβική άνοιξη έως τις καταλήψεις στην «καρδιά του θηρίου» τις ΗΠΑ. Μπορού-
με να νικήσουμε!


