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ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ
διαγραφη του χρεους
εξω απο ευρω και εε
οχι σε παλια και νεα μνημονια
ο πλουτος ανηκει σε αυτους που τον
παραγουν

Η Πρωτομαγιά είναι μέρα τιμής στους αγώνες και
τις θυσίες της εργατικής τάξης, στους οποίους
οφείλεται το σύνολο των κατακτήσεων και
δικαιωμάτων της – όλων αυτών που τόσα χρόνια
αφαιρούνται και κατεδαφίζονται. Η Πρωτομαγιά του
2015 μπορεί και πρέπει να σαλπίσει το σύνθημα:
Όχι άλλη απελπισία, ούτε άλλη αναμονή! ΕΔΩ ΚΑΙ
ΤΩΡΑ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ – για να πάρουν
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τις τύχες τους στα χέρια
τους!
Τρεις μήνες μετά τις εκλογές οι εξελίξεις
αποδεικνύουν ότι:
Οι λεγόμενοι «θεσμοί» της ΕΕ, της ΕΚΤ
και του ΔΝΤ δεν είναι παρά στυγνοί εκβιαστές
και τοκογλύφοι, που από την μια δολοφονούν
με τις μνημονιακές επιλογές και τον οικονομικό
στραγγαλισμό, και από την άλλη πνίγουν μαζικά
στα νερά της Μεσογείου, τους πρόσφυγες που
πασχίζουν να επιβιώσουν από τις πολεμικές
καταστροφές που αυτοί προκάλεσαν.
Ο δρόμος των «διαπραγματεύσεων» μέσα
στο πλαίσιο της ευρωζώνης και της ΕΕ, που
έχει επιλέξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ οδηγεί
σε διαρκείς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, σε
αποδοχή του μνημονιακού πλαισίου.
Μέσα στο διάστημα αυτό η κυβέρνηση:
Αποδέχτηκε το δυσβάσταχτο, τοκογλυφικό
χρέος τω 320 δις ευρώ και πληρώνει δόσεις
δισεκατομμυρίων, (ενώ μίλαγε για την διαγραφή
«του μεγαλυτέρου μέρους του»).
Αποδέχτηκε τους βασικούς στόχους των
δανειστών για πολύ μεγάλα πλεονάσματα για το
χρέος (πράγμα που απέρριπτε κατηγορηματικά).
Παραπέμπει την αύξηση του κατώτερου
μισθού στα 751 ευρώ σε βάθος διετίας, και σε
συμφωνία με τον ΣΕΒ και τους δανειστές, ενώ

μένει άθικτο όλο το οπλοστάσιο της ελαστικής
εργασίας.
Αρνήθηκε να εθνικοποιήσει τις τράπεζες
(ενώ μίλαγε για «δημόσιο έλεγχο»).
Συμφώνησε
να
συνεχίσει
τις
ιδιωτικοποιήσεις, συζητώντας μόνο για τους
ρυθμούς και τον τρόπο που θα γίνουν ( ενώ μίλαγε
για τα «δημόσια αγαθά» ) .
Έχει εδώ και καιρό αποδεχτεί, το ασφυκτικό
πλαίσιο της επιτροπείας που περιλαμβάνεται
στους κανονισμούς της ΕΕ.
Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πορεία
μέσα
στο μνημονιακό πλαίσιο των αντιδραστικών
μεταρρυθμίσεων με επιμέρους αλλαγές. Αυτή η
πορεία, αν δεν παρέμβει ο λαός, οδηγεί σε ένα
νέο μνημόνιο
Οι υποσχέσεις για την υλοποίηση ορισμένων
αιτημάτων των εργαζομένων με αποσπασματικό
και περιορισμένο τρόπο, και οι επιλεκτικές
συγκρούσεις
με
ορισμένους
καναλάρχες
όταν οι τραπεζίτες,
οι εφοπλιστές και οι
μεγαλοεπιχειρηματίες συνεχίζουν ανενόχλητοι
να επιβάλουν τη δική τους πολιτική, περισσότερο
βοηθάνε την «εξυγίανση» του συστήματος και
οδηγούν στην αφομοίωση του κινήματος, παρά
υπηρετούν μια πολιτική σε όφελος των εργατικών
και λαϊκών συμφερόντων.
Υπάρχει δυνατότητα για ένα άλλο δρόμο στην
ελληνική κοινωνία. Για να μη χαθεί η ελπίδα. Για
να γίνει το ρήγμα που άνοιξε ο αγώνας του λαού
δρόμος αντικαπιταλιστικής ανατροπής.
Απαιτείται εδώ και τώρα άμεση στάση πληρωμών
στους δανειστές τοκογλύφους. Ούτε ένα ευρώ στο
ΔΝΤ για να πληρωθούν μισθοί, συντάξεις, παιδεία,
υγεία. Διαγραφή του χρέους. Εθνικοποίηση

τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων με εργατικό
έλεγχο. Άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων του
εργατικού και λαϊκού κινήματος..Απειθαρχία,
ρήξη αποδέσμευση από την ευρωζώνη και την ΕΕ.
Μόνο ο οργανωμένος λαός με τους αγώνες του
μπορεί να επιβάλει το ξήλωμα των μνημονίων
και την απόσπαση κατακτήσεων.
Με μεγάλες συγκεντρώσεις την 1η του Μάη.
Με νέες κινητοποιήσεις στις 10-12 Μάη όταν
η κυβέρνηση θα πληρώνει άλλα 780 εκ € στο
ΔΝΤ και θα «διαπραγματεύεται» στο Eurogroup,
διεκδικούμε:
- ΄Άμεση νομοθετική εφαρμογή του 751 € κατώτερου
μισθού, των μισθών των κλαδικών συμβάσεων, σαν
πρώτο βήμα για την πλήρη επαναφορά των μισθών στα
προ μνημονίου επίπεδα, του 13ου και 14ου μισθού και
σύνταξης .
- Κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας..
- Επίδομα ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις.
-Μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο, μείωση των ωρών
δουλειάς (5νθήμερο, 7ωρο, 35ωρο) και των χρόνων
σύνταξης. Να εθνικοποιηθούν και να ξανανοίξουν τα
κλειστά εργοστάσια με εργατικό έλεγχο.
- Καμιά νέα ιδιωτικοποίηση. Επιστροφή στο δημόσιο
των εταιρειών που ιδιωτικοποιήθηκαν.. Να καταργηθεί
το ΤΑΙΠΕΔ.
-Δραστική φορολόγηση του κεφαλαίου, των εφοπλιστών
και της εκκλησίας. Διαγραφή των χρεών προς τις
τράπεζες για ανέργους και φτωχούς. Κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ.
- Αποφασιστική ενίσχυση της μικρομεσαίας αγροτιάς
ενάντια στην υπερεκμετάλλευση των πολυεθνικών και
των μεσαζόντων
- Συνδικαλιστικά δικαιώματα και δημοκρατικές
ελευθερίες. Να καταδικαστούν οι δολοφόνοι της Χρυσής
Αυγής. Διάλυση των ΜΑΤ, ΔΕΛΤΑ, ΔΙΑΣ. Να ξηλωθούν
όλοι οι φασιστικοί μηχανισμοί στο κράτος.

- Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών, ιθαγένεια σε
όλα τα παιδιά, άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες, έξω η
Φρόντεξ και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ζούμε την πιο βαθιά και βάρβαρη κρίση του
καπιταλισμού που για να την ξεπεράσει οδηγεί
τους λαούς στην φτώχια, τον ρατσισμό και τον
πόλεμο. Μόνο η εργατική τάξη και οι λαοί μπορούν
με ταξικό, διεθνιστικό αγώνα, να ανοίξουν τον
δρόμο για την απελευθέρωση τους. Οι εξελίξεις
στην Ελλάδα έδειξαν ότι μπορεί η λαϊκή πάλη να
επιβάλει ανατροπές. Συνεχίζουμε στο δρόμο του
αγώνα.

για να περάσει ο πλούτος
και η εξουσία στα χέρια
των εργαζόμενων
για την επανάσταση και
την εργατική εξουσία
για τον σοσιαλισμό και
τον κομμουνισμό της
εποχής μας

