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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ
Μια ακόμα αποφασιστική περίοδος, στον
πόλεμο που έχουμε, ανοίγεται μπροστά
μας.
Η κυβέρνηση επιδιώκει να πείσει ότι
«διαπραγματεύεται» με την τρόικα να «μην
υπάρξουν νέα μέτρα και νέο μνημόνιο».
Όμως τα βάρβαρα μέτρα, είναι ήδη
αποφασισμένα και προχωράνε. Πίσω από
το παραμύθι της «επαναδιαπραγμάτευσης»
νέος καταιγισμός μέτρων ετοιμάζεται.

Ένα είναι το ερώτημα:
Θα καταφέρουν να
εφαρμόσουν τα μέτρα των
μνημονίων και να
περάσουν τον νέο γύρο
της σκληρής επίθεσης ή
οι εργαζόμενοι με την
κλιμάκωση των αγώνων
τους θα τους εμποδίσουν,
θα ανατρέψουν την
βάρβαρη πολιτική των
δανειστών, του κεφαλαίου
και της ΕΕ και την
δικομματική κυβέρνηση,
ανοίγοντας, τον δρόμο της
αντικαπιταλιστικής
ανατροπής!

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ.
Ήδη στον προϋπολογισμό του 2014 αποφασίζουν
περικοπές 1,8 δις ευρώ στην κοινωνική ασφάλιση,
οδηγώντας σε διάλυση τις όποιες παροχές και τα
ταμεία. Τα χαράτσια αυξάνονται κατά 2 δις βάζοντας στο
στόχαστρο σπίτια και χωράφια. Ο φασίστας Άδωνις, που
διαλύει την υγεία, ετοιμάζεται να βάλει και 25 ευρώ
«εισιτήριο» στα νοσοκομεία! Έρχεται απελευθέρωση ομαδικών
απολύσεων, δουλειά τις Κυριακές, εργασιακή κόλαση στον
ιδιωτικό τομέα. Οι δεκάδες χιλιάδες διαθεσιμότητες και
απολύσεις στο δημόσιο συνεχίζονται. Το ξεπούλημα της
ενέργειας, των νερών, των λιμανιών, του ορυκτού πλούτου,
κάθε δημόσιου αγαθού είναι στα σκαριά! Αυτές είναι οι
«στοχευμένες παρεμβάσεις» που λένε ο Σαμαράς και ο
Στουρνάρας.
Την ίδια στιγμή 505 Έλληνες είδαν την περιουσία
τους να αυξάνεται από 50 δις €το 2012 σε 60 το
2013! Για αυτούς μάλιστα. Η κυβέρνηση είναι
πετυχημένη.
Αυτοί τελικά ήταν οι πραγματικοί, οι ταξικοί, στόχοι του
Μνημονίου. Να σώσουν τους έλληνες και ξένους τραπεζίτες
και το ευρώ, όχι «να σώσουν την χώρα». Να φορτώσουν
την κρίση του καπιταλισμού στις πλάτες των
εργαζόμενων.

Για να περάσουν την βάρβαρη πολιτική τους επιστρατεύουν
τον πιο άγριο αυταρχισμό. Οι εγκληματίες της
κυβέρνησης ονομάζουν εγκληματική οργάνωση τους
κατοίκους των Σκουριών. Ποινικοποιούν την αντίθεση στον
ΟΗΕ και την ΕΕ!! Χτυπάνε άνεργους εργάτες στην Χαλκίδα,
μαθητές, φτωχούς μετανάστες!
Επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις αποκαλύψεις και τα μέτρα,
που υποχρεώθηκαν να πάρουν ενάντια στην εγκληματική
ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής κάτω από την πίεση
του μαζικού μαχητικού αντιφασιστικού κινήματος, για να
χτυπήσουν τους αγώνες και όσους μάχονται την
πολιτική τους, τα μνημόνια και το κεφάλαιο, την ΕΕ
και το ΝΑΤΟ, όπως μας δήλωσε ο Σαμαράς από τις ΗΠΑ.
Όμως, ότι και να κάνουν, όσο και να προσπαθούν να
εμφανίσουν μια εικόνα «σταθερότητας» και «επιτυχίας» η
κυβέρνηση κάθε άλλο παρά σταθερή είναι. Η
ανατροπή της από κάτω, με την δύναμη του
πανεργατικού - παλλαϊκού ξεσηκωμού, είναι πιο
ρεαλιστική από ποτέ.

ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
Δεν υπήρξε μέτρο που να μην συνάντησε την αντίσταση των
εργαζόμενων. Από τον μεγαλειώδη αγώνα στην ΕΡΤ που συνεχίζεται, έως την
απεργία των καθηγητών. Από τις συγκλονιστικές διαδηλώσεις για την δολοφονία
του αντιφασίστα αγωνιστή Π. Φύσσα, έως τις ηρωικές Σκουριές. Από τους
άνεργους βιομηχανικούς εργάτες της Εύβοιας έως την συγκλονιστική απεργία
διάρκειας των διοικητικών στα ΑΕΙ ενάντια στην διάλυση των πανεπιστημίων, η
κοινωνία δεν σιωπά, δεν υποτάσσεται, μέσα σε μεγάλες δυσκολίες συνεχίζει να
παλεύει.
Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, με την συνδρομή
δυστυχώς και των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, έκανε ότι
μπορούσε για να μην ενοποιηθούν και να μην κλιμακωθούν οι
αγώνες. Όρισε την γενική απεργία μακριά από τις μάχες του Σεπτέμβρη. Όμως
οι μαχόμενες δυνάμεις πρέπει να δυναμώσουμε τους αγώνες σε κάθε χώρο
δουλειάς και κλάδο, να τους οργανώσουμε από κάτω με μαζικές γενικές
συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα και συντονισμό των ίδιων των σωματείων, να
κάνουμε τον δικό μας αγωνιστικό σχεδιασμό, κάνοντας την απεργία στις 6
του Νοέμβρη σταθμό και αφετηρία στην κλιμάκωση της πάλης.

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ,
ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ.
Αν θέλουμε ψωμί και δουλειά πρέπει να καταργήσουμε τα μνημόνια
και τις δανειακές συμβάσεις. Αν θέλουμε δαπάνες για την παιδεία, την
υγεία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό πρέπει να διαγράψουμε το χρέος.
Αν θέλουμε να σωθεί το σπίτι που μένουμε και το χωράφι που ζούμε
πρέπει να εθνικοποιηθούν οι τράπεζες, να διαγραφούν τα χρέη των
φτωχών. Αν θέλουμε να προστατευθούν οι άνεργοι και να βρουν
δουλειά οι νέοι, πρέπει να μειωθούν οι ώρες δουλειάς και τα χρόνια
συνταξιοδότησης, να εθνικοποιηθούν χωρίς αποζημίωση με εργατικό
και λαϊκό έλεγχο οι μεγάλες επιχειρήσεις και να δουλέψουν οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι, με αυτοδιαχείριση, τα εργοστάσια που κλείνουν οι
καπιταλιστές.
Η πάλη για το ψωμί και την ελευθερία πάνε μαζί! Ο αγώνας του λαού
και της νεολαίας με την κυβερνητική, κρατική και εργοδοτική βία
πρέπει να κορυφωθεί. Η μάχη για να ξηλωθεί η ναζιστική συμμορία
και ο φασισμός σε κάθε γειτονιά συνεχίζεται.
Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται ρήξη και αποδέσμευση από την
ευρωζώνη και την ΕΕ. Ήδη η ΕΕ αποφάσισε ότι οι χώρες που έχουν δανειστεί
από τους μηχανισμούς της θα είναι σε «επιτήρηση» μέχρι να ξεπληρωθεί το 75%
του χρέους, δηλαδή για πάντα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για φιλολαϊκή
πολιτική μέσα σε αυτήν την λυκοσυμμαχία των τραπεζιτών και των πολυεθνικών.
Αυτός είναι ο άλλος δρόμος που μπορεί να αποτρέψει την
καταστροφή που μας απειλεί, ο δρόμος της αντικαπιταλιστικής ανατροπής
που οδηγεί σε μια κοινωνία με τον πλούτο και την εξουσία στα χέρια των
εργαζόμενων.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Η μάχη θα είναι σκληρή και
δύσκολη. Δεν θα φύγουν αν
δεν τους διώξουμε. Σε αυτήν
την μάχη πρέπει να βάλει
πλάτη η αριστερά. Αν αντί
για αυτό τρέξει να κρυφτεί
στο «συνταγματικό τόξο»,
δίνει πιστοποιητικά υποταγής
και νομιμοφροσύνης, και
όρκους πίστης στην ΕΕ, όπως
κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή διασπά και
υπονομεύει τους αγώνες και
εξορίζει την ανατροπή στο
αόρατο μέλλον μιας “άλλης
εξουσίας” χωρίς την ενωτική
ταξική σύγκρουση από
σήμερα, όπως κάνει το ΚΚΕ,
θα τους αφήσει να
συνεχίσουν το καταστροφικό
έργο τους.
Για να νικήσουμε το «μαύρο
μέτωπο» του κεφαλαίου, της
κυβέρνησης και της ΕΕ
χρειάζεται το δικό μας
αγωνιστικό μέτωπο
ανατροπής. Σε αυτήν την
μάχη θα κριθούν όλοι.

