Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ!

Το κυβερνητικό πραξικόπηµα δεν ѳα περάσει,

οι απεργοί στο µετρό ѳα νικήσουν!

Η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου – Κουβέλη έδειξε το κυνικό αντιδραστικό αντεργατικό της πρόσωπο,
διατάσσοντας την επίταξη των ηρωικών απεργών του μετρό. Στόχος είναι να καταστήσει όλους τους
εργάτες και εργαζόμενους δούλους, με μισθούς – ψίχουλα χωρίς συλλογικές συμβάσεις, και τις δημόσιες
συγκοινωνίες διαλυμένες για να ξεπουληθούν στους ιδιώτες. Κυβερνούν πια με αλλεπάλληλα ωμά
πραξικοπήματα, από τις Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου στους ΟΤΑ μέχρι την επίταξη στις
συγκοινωνίες.
Τώρα δεν χρειάζονται πολλά λόγια! Ο καѳένας ѳα διαλέξει στρατόπεδο!
Είτε θα περάσουν τα αντεργατικά τανκς του μνημονίου, είτε θα νικήσουν οι απεργοί του μετρό και των
συγκοινωνιών και θα μπούμε σε τροχιά ανατροπής της φασίζουσας επίθεσης της κυβέρνησης, της
τρόικας, της ΕΕ και του ΔΝΤ!
Η νίκη των απεργών στις συγκοινωνίες ѳα είναι νίκη όλων των εργαζοµένων!
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να δουν στον αγώνα του Μετρό
το δικό τους καθήκον για να ανατραπεί αυτή η πολιτική.
Κανένας δέν είναι ο απρόσωπος "επιβάτης" που κολακεύουν
υποκριτικά τα ΜΜΕ και οι κολαούζοι της τρόικας. Δεν
ξεχνούμε ότι οι εργαζόμενοι στο μετρό, από τις διαδηλώσεις
μέχρι την «άνοιξη» της Πλατείας Συντάγματος, στάθηκαν στο
πλάι του λαού και της νεολαίας. Δεν θα τους αφήσουμε εμείς
τώρα χωρίς την έμπρακτη αλληλεγγύη μας.
Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι η κλιμάκωση και
γενίκευση των απεργιών σε όλες τις συγκοινωνίες, σε
άλλους κλάδους και συνολικά!
Κανένα συνδικάτο, κανένας συνδικαλιστής δεν μπορεί να
σφυρίζει αδιάφορο μπροστά στην επίταξη των εργατικών δικαιωμάτων!
Όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Αριστεράς, όλες οι μαχόμενες δυνάμεις του εργατικού κινήματος πρέπει
να στηρίξουν τώρα, άμεσα και αποφασιστικά, με όλα τα μέσα, τον αγώνα του μετρό και των
συγκοινωνιών,
•Όλοι τώρα στις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης, στην Αѳήνα στο αµαξοστάσιο
του µετρό στα Σεπόλια!
•Απαντάµε µε γενίκευση των απεργιών, διαδηλώσεις, καταλήѱεις!
•Η επίταξη δεν περνά! Κάτω τα χέρια από τους απεργούς!
•Νίκη στον αγώνα των εργατών, κάτω η συγκυβέρνηση του αίσχους και της
τροµοκρατίας.

