ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ...

ΑΝΑΤΡΟΠΗ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΔ
και της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ,
της ΕΕ και της ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Αγώνας για ζωή, ειρήνη, ελευθερία, δικαιώματα
Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα μεγάλα συμφέροντα που εκφράζει οδηγούν συνειδητά και αδίστακτα στην φτώχια
και στην εξαθλίωση τους εργαζόμενους και τον λαό για να ενισχύσουν τον πλούτο και την εξουσία τους.
Ας μην λένε ότι «ανησυχούν» για τις τιμές του ρεύματος. Όταν ξεπούλαγαν τη ΔΕΗ, «απελευθέρωναν» την αγορά ενέργειας βάζοντας τους δικούς μας «ολιγάρχες» (τύπου Βαρδινογιάννη, Κοπελούζου, Μυτιληναίου) να
κάνουν κουμάντο, όταν έφτιαχναν το χρηματιστήριο της ενέργειας, ήξεραν ότι η τιμή θα δεκαπλασιαστεί
και θα φτάσει στα ύψη, ότι ο κόσμος δεν θα έχει να πληρώσει, αλλά θα φουσκώσουν τις τσέπες των μεγάλων ενεργειακών ομίλων. Όπως και έγινε!
Τα κέρδη της Motor Oil του ομίλου Βαρδινογιάννη πενταπλασιάστηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2022, τα κέρδη
των άλλοτε κρατικών ΕΛΠΕ, που έχουν περάσει στον Λάτση, δεκαπλασιάστηκαν στο δεύτερο τρίμηνο του
έτους (!), ενώ της ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ έφτασαν στα 414 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2022!
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ κάτω από τις οδηγίες της ΕΕ προχώρησαν όλα αυτά τα χρόνια την ιδιωτικοποίηση
της ενέργειας, στην «απελευθέρωση της αγοράς» και τα χρηματιστήρια, στην παράδοσή της
στα μεγάλα συμφέροντα.
Η λύση βρίσκεται στην σύγκρουση με αυτή την πολιτική.

ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΘΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΛΑΟ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 Ενάντια στην κερδοσκοπία του κεφαλαίου: Εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση, με εργατικό έλεγχο στην

ενέργεια, στα τρόφιμα, στην υγεία, στο εμπόριο. Κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, τρόφιμα, πρόσβαση στην
υγεία και τη παιδεία.
 Για ένα ενιαίο καθετοποιημένο σύστημα ενέργειας για φθηνό ρεύμα σε κάθε σπίτι, νοσοκομείο, σχο-

λείο. Απειθαρχία στις επιταγές και τους κανονισμούς της ΕΕ. Κατάργηση των χρηματιστηρίων της ενέργειας.
Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και όλων των φόρων για τους εργαζόμενους και αγρότες.
 Όχι στις πολεμικές κυρώσεις και στον "οικονομικό πόλεμο" Δύσης και Ρωσίας. Δεν θα κρυώσουμε, δεν θα

πεινάσουμε για το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΕΕ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Με την ακρίβεια να «δαγκώνει», την φτώχια να πνίγει όλο και περισσότερα νοικοκυριά, τα νοίκια απλησίαστα,
νέο κύμα πλειστηριασμών λαϊκής κατοικίας από τους τραπεζίτες, τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση, το περιβάλλον και το κλίμα να καταρρέουν, το μόνο που έχει να προσφέρει η κυβέρνηση της ΝΔ είναι περισσότερη
καταστολή και ρατσισμό. Είναι η «προοπτική» ότι θα ζήσουμε όπως τον... χειμώνα του 1942!

Από τη μια βία στην Μαλαματίνα, στην Cosco, σε κάθε εργατικό αγώνα και στις γειτονιές! Ιδιωτικοποιήσεις
και απολύσεις στην ΛΑΡΚΟ, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Αστυνομία στα πανεπιστήμια. Επαναπροωθήσεις και
νεκροί πρόσφυγες στα σύνορα. Κλιματική καταστροφή. Παρακολουθήσεις και χαφιεδισμός.
Από την άλλη γη και ύδωρ στο κεφάλαιο και τους «συμμάχους» της, τις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Ξεπούλημα των πάντων. Εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία, βάσεις παντού, δυσβάσταχτοι εξοπλισμοί δισεκατομμυρίων, για να κερδίσουν την υποστήριξη των «προστατών» στον ανταγωνισμό με τους Τούρκους για το
ποιοι επιχειρηματίες θα εκμεταλλευτούν τους ενεργειακούς πόρους της Α. Μεσογείου.

ΝΑ ΞΗΛΩΘΕΙ Η ΕΥΠ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων.
Αποκαλύφθηκε ένας τρομακτικός μηχανισμός της ΕΥΠ, με την ευθύνη του Μητσοτάκη, 16.000 παρακολουθήσεων, στο όνομα της «εθνικής ασφάλειας». Ο μηχανισμός αυτός οικοδομήθηκε, γιγαντώθηκε και αυτονομήθηκε με την ευθύνη όλων των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, των βαθιά αντιδημοκρατικών νόμων της ΕΕ. Η επίθεση στα κοινωνικά δικαιώματα πάει χέρι-χέρι με την καταστολή, με την
επίθεση στα δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες!
Παλεύουμε να ξηλωθεί η ΕΥΠ και κάθε υπηρεσία παρακολουθήσεων και να σταματήσει κάθε κρατική
και παρακρατική παρακολούθηση της πολιτικής δράσης των πολιτών.
Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει τις παρακολουθήσεις πολιτών για λόγους
«εθνικής ασφάλειας».
Απειθαρχία-κατάργηση των οδηγιών της Ε.Ε.

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΑΛΛΙΩΣ
Οι κυρίαρχες τάξεις ας εμφανίζονται σαν πανίσχυρες και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Δεν είναι. Αντίθετα. Τα αδιέξοδά τους και οι αγώνες των εργατών και της νεολαίας δημιουργούν μια βαθιά πολιτική
κρίση. Τζόνσον, Ντράγκι, Μακρόν παραιτούνται ή έχουν γίνει μειοψηφίες. Οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη
τρίζουν! Το ίδιο και η κυβέρνηση της ΝΔ.

Μέσα στους εργαζόμενους και στην νεολαία γεννιέται ένα πολύμορφο ρεύμα αντίστασης. Οι
απεργίες σε Μαλαματίνα, COSCO, υγεία, ΛΑΡΚΟ, e-food, εκπαίδευση, οι αγώνες των φοιτητών. Δόθηκαν μάχες που καθυστέρησαν ή και ανάτρεψαν νόμους, τους άφησαν στα χαρτιά.
Παλεύουμε ενάντια στη συναίνεση των ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, της ακροδεξιάς Ελληνικής Λύσης.
Δεν είναι λύση μια νέα «δημοκρατική κυβέρνηση» ή «κυβέρνηση των τίμιων» χωρίς τον Μητσοτάκη, που λέει
ο ΣΥΡΙΖΑ, που συναινεί στις βασικές επιλογές με την κυβέρνηση, ψηφίζοντας το πρόσφατο κατάπτυστο νόμο για το ξεπούλημα των ναυπηγείων Ελευσίνας.
Παλεύουμε για να νικήσουν οι αγώνες. Ενάντια στις απολύσεις και στη φτώχεια: Προσλήψεις, μονιμοποιήσεις
και ΣΣΕ με πραγματικές αυξήσεις. Παλεύουμε για ψωμί – υγεία – ειρήνη – ελευθερία - προστασία
του περιβάλλοντος. Για την ανατροπή της κυβέρνησης της ΝΔ και της πολιτικής του κεφαλαίου
και της ΕΕ. Για ένα μαχητικό κίνημα ανατροπής, στα χέρια των ιδίων των εργαζόμενων. Για να βαθύνει η
κρίση του συστήματος, να οδηγήσει σε ανατροπές της κυρίαρχης πολιτικής, να ανοίξει ο δρόμος για τις επαναστατικές αλλαγές, για την εξουσία των ίδιων των εργαζόμενων.
Παλεύουμε για την ενίσχυση της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς.
Μας προετοιμάζουν για έναν χειμώνα κρύου και φτώχιας! Να τους δώσουμε έναν καυτό χειμώνα αγώνων
και ανατροπής!

