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Εργαζόμενοι / ες, νέοι και νέες
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη σύγκρουση που θα κρίνει πολλά. Δεκάδες κλάδοι, χιλιάδες εργαζόμενοι
βρίσκονται στο πόδι για να αντιμετωπίσουν την βάρβαρη επίθεση που δέχονται! Η νίκη τους απέναντι στην
κυβερνητική βαρβαρότητα ανοίγει το δρόμο για όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Ειδικά η μάχη στην εκπαίδευση δεν θα κρίνει μόνο το αν θα απολυθούν δεκάδες χιλιάδες καθηγητές. Θα κρίνει
πάνω από όλα το μέλλον των παιδιών μας που το «νέο σχολείο» πετάει έξω, μέσα από το εξεταστικό μαρτύριο
τεσσάρων (!) πανελλαδικών εξετάσεων, για να τα στείλει στην φτηνή ιδιωτική κατάρτιση και την τζάμπα «μαθητεία»
για τους εργοδότες. Βγάζουν «υπεράριθμους» καθηγητές γιατί βγάζουν «υπεράριθμα» τα παιδιά μας.
ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ, ΕΡΓΑΤΙΚΗ - ΛΑΪΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΡΑ!
ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΝΤΟΥ.
Η μάχη αυτή μπορεί και πρέπει να κερδηθεί! Αγώνας παντού τώρα! Κανένας χώρος και κλάδος να μην μείνει έξω!
Με απεργίες διαρκείας και καταλήψεις. Στην υγεία για να μην κλείσουν τα νοσοκομεία και να μην τα πουλήσουν
στους Κοντομηνάδες. Στις βιομηχανίες και τα εργοστάσια που κλείνουν, ή κρατάνε τον κόσμο απλήρωτο και
εξαθλιωμένο. Για να μην πουληθούν η ενέργεια, τα νερά, τα δημόσια αγαθά. Για να μην βγάλουν τα σπίτια και τα
χωράφια σε πλειστηριασμούς! Για να προστατευθούν και να βρουν δουλειές οι άνεργοι! Για να αποκτήσει μέλλον
η νεολαία που την στέλνουν στην ανεργία και την ξενιτιά!
Ο αγώνας στην εκπαίδευση, την υγεία, τους δήμους, στα εργοστάσια που κλείνουν δεν είναι «δικός τους». Είναι
δικός μας. Όλων μας.
Προωθούμε την οργάνωση των αγώνων από τα κάτω! Με γενικές συνελεύσεις, απεργιακές επιτροπές και
συντονιστικά από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Δεν περιμένουμε την γραφειοκρατία των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ να κάνουν
αγώνα, αυτοί προτιμάνε να τα βρίσκουν με την κυβέρνηση.
Η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της στα ΜΜΕ χύνουν καθημερινά το δηλητήριο του «κοινωνικού
αυτοματισμού». Να στραφούμε ενάντια στον διπλανό μας (ή ακόμα χειρότερα στον ακόμα πιο εξαθλιωμένο από
εμάς όπως μας καλούν οι ναζί της Χρυσής Αυγής) για να κάνουν μια χαρά την δουλειά τους οι «πάνω», η
πολιτική-οικονομική εξουσία. Δεν τους ακούμε. Ενωνόμαστε. Φτιάχνουμε επιτροπές αγώνα παντού, υπερασπίζουμε
αυτόν που παλεύει!
Δεν είναι ανίκητοι όπως θέλουν να εμφανίζονται. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες οι αγώνες δεν σταμάτησαν ούτε
στιγμή. Στην ΕΡΤ που κλείνει 3 μήνες αγώνα και συνεχίζει, δείχνοντας τι σημαίνει εργατικός έλεγχος στην πράξη, η
κυβέρνηση είχε ένα σημαντικό ρήγμα. Τώρα μπορεί να ανατραπεί!

ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΙΚΑΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Για να υπερασπίσουμε την ζωή μας πρέπει να ανατραπεί η βάρβαρη πολιτική της μισητής τρόικας, του κεφαλαίου
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αδίσταχτη δικομματική κυβέρνηση τους. Να φύγει όλο αυτό το
επιχειρηματικό-πολιτικό κατεστημένο των τραπεζιτών, των βιομήχανων, των τοκογλύφων και των αστών πολιτικών.
Να μην περάσουν τα μέτρα, να σταματήσει το πρόγραμμα καταστροφής. Να ξηλωθούν όλοι οι άθλιοι νόμοι της
τελευταίας τριετίας. Να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη πορεία, χωρίς μνημόνια και χρέος, έξω από το ευρώ και
την ΕΕ. Για μια οικονομία στην υπηρεσία των αναγκών της εργατικής τάξης και του εργαζόμενου λαού και όχι στην
υπηρεσία των κερδών και του πλούτου του κεφαλαίου.
Η «ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΦΟΡΩΝ
Ο Σαμαράς επιμένει στην «ιστορία επιτυχίας» λες και ζει σε άλλη χώρα! Τώρα την ονόμασε «πρωτογενές
πλεόνασμα»! Μέσα σε τρία χρόνια μείωσαν τους μισθούς 50%, εξαφάνισαν τις κοινωνικές δαπάνες, σταμάτησαν
κάθε δημόσια επένδυση και έστειλαν την ανεργία στο 30%. Φόρτωσαν ένα λαό ασήκωτα χαράτσια –την ίδια ώρα
μείωσαν ακόμα περισσότερο τους φόρους για τους φίλους τους επιχειρηματίες και εφοπλιστές. Φούσκωσαν το
δημόσιο χρέος στο 180% του ΑΕΠ, για να δώσουν πάνω από 200 δις. για την σωτηρία των τραπεζιτών. Και έχουν
το θράσος να μιλάνε για «επιτυχία».
Παρά τα παραμύθια που λένε ετοιμάζουν ήδη νέο μνημόνιο και νέα δανειακή σύμβαση, το ανήγγειλε άλλωστε ο
Σόιμπλε. Με θράσος το κεφάλαιο (με πρώτο το γερμανικό) ζητάει σκληρότερη και άμεση εποπτεία της ελληνικής
οικονομίας, με απαίτηση για πλήρη υπαγωγή όλης της δημόσιας-κρατικής περιουσίας στο «μηχανισμό στήριξης»!.
Σαμαράς-Βενιζέλος τρέχουν πρώτοι-πρώτοι, σαν κοράκια, για να κάνουν τα καλά παιδιά (και) στους αμερικάνους,
να μας μπλέξουν στον βρώμικο ιμπεριαλιστικό πόλεμο που ετοιμάζουν στην Συρία. Ένα πόλεμο που γίνεται για να
ελέγξουν και να λεηλατήσουν την περιοχή, να ενισχύσουν τις πολεμικές τους βιομηχανίες, να βάλουν πόδι οι
εταιρείες τους «στην ανασυγκρότηση» όταν και αν ποτέ ο πόλεμος τελειώσει. Σε αυτήν την λεηλασία θέλουν να
συμμετέχουν σαν υπεργολάβοι και οι εγχώριοι επιχειρηματίες. Η καπιταλιστική κρίση και ο πόλεμος διαπλέκονται
ξανά σε ένα καταστροφικό για τους λαούς μείγμα. Καμιά συμμετοχή της χώρας μας στο νέο σφαγείο!
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΨΩΜΙ, ΔΟΥΛΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Παλεύουμε για την κατάργηση των μνημονίων και των τοκογλυφικών δανειακών συμβάσεων. Την έξοδο από ευρώ
και την ΕΕ. Την διαγραφή του χρέους, και τις εκτεταμένες εθνικοποιήσεις τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων χωρίς
αποζημίωση στους ιδιοκτήτες τους. Τον εργατικό έλεγχο ενάντια στις απολύσεις και τα κλεισίματα των επιχειρήσεων.
Την αναδιανομή του πλούτου, την κατοχύρωση σύγχρονων δημοκρατικών δικαιωμάτων ενάντια στην ντροπιαστική
εποπτεία και τον κοινοβουλευτικό ολοκληρωτισμό. Ενάντια σε κάθε συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, το
κλείσιμο των βάσεων, την έξοδο από το ΝΑΤΟ.
Αυτός είναι ο μόνος άλλος δρόμος για να βρουν οι αγώνες δικαίωση. Για να υπερασπίσουμε την ζωή μας. Για να
ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για την εξουσία των εργαζομένων, για μια
άλλη κοινωνία.
Με μια Αριστερά ενωτική, μετωπική και αντικαπιταλιστική. Των αγώνων και των κινημάτων. Της ανατροπής και όχι
της διαχείρισης. Της εμπιστοσύνης στις δυνάμεις του λαού.
Γιατί δεν θέλουμε να ζήσουμε στην κοινωνία που κλείνει σχολεία και κλέβει το μέλλον των παιδιών, που πετάει
αρρώστους στο δρόμο, που ξεπουλάει το νερό και τη δημόσια γη, που σκοτώνει νέους για ένα εισιτήριο!

