!

ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΛΕΜΕ

ΟΧΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ
Η πεντάμηνη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με την
τρόικα απέδειξε καθαρά ότι ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Ένωση
και Ευρωζώνη σημαίνουν μνημόνια φτώχιας, βάρβαρη
λιτότητα και τεράστια ανεργία για το λαό, ξεπούλημα
του δημόσιου πλούτου, ντροπιαστική επιτροπεία και
κατάλυση κάθε λαϊκής κυριαρχίας. Ο κάθε εργαζόμενος
είδε την βαθιά αντιδραστική φύση αυτών των θεσμών, που
βάζουν πάνω από όλα τα συμφέροντα των τραπεζιτών,
των πολυεθνικών και του κεφαλαίου που εκπροσωπούν.
Η άθλια στάση των δανειστών στοχεύει όχι μόνο στην
επιβολή αυτής της αντιλαϊκής λαίλαπας αλλά και στην
συντριβή του λαού, στην πλήρη καθυπόταξή του,
στην μη αμφισβήτηση του δρόμου της καπιταλιστικής
ανασυγκρότησης.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στο διάστημα
αυτό, κάτω από το βάρος των επιλογών της για
«διαπραγμάτευση εντός της ευρωζώνης» και της λογικής
«ούτε ρήξη ούτε υποταγή», γιαι «ανάπτυξη » με κριτήριο
και στόχο το κέρδος, όχι μόνο δεν έσκισε τα μνημόνια,
αλλά αναγνώρισε και εξυπηρέτησε κανονικά το άδικο και
χιλιοπληρωμένο χρέος στους τοκογλύφους – δανειστές,
και έφτασε να προτείνει η ίδια μια σκληρή αντιλαϊκή
συμφωνία (πρόταση 47 σελίδων και οι παραπέρα ακόμα
χειρότερες προσαρμογές), η οποία αποτελεί ουσιαστικά
ένα νέο μνημόνιο.
Η αναγγελία δημοψηφίσματος έγινε κάτω από την πίεση
των λαϊκών διαθέσεων να μπει τέρμα στην συνέχιση
της ίδιας πολιτικής και της μαζικής αντίστασης στον
συμβιβασμό με τους εκβιαστές του ΔΝΤ και της ΕΕ, που
ανάγκασε την κυβέρνηση να μην υπογράψει συμφωνία.
Αποτελεί ένα βήμα μπροστά για όλους όσους παλέψαμε
και παλεύουμε ενάντια σε παλιά και νέα Μνημόνια.
Όλο αυτό το διάστημα απέναντι στον λαό υψώνεται το
μέτωπο του «ναι». Είναι το μέτωπο των Σαμαροβενιζέλων,
του μνημονιακού εσμού του «μένουμε Ευρώπη», των
καναλαρχών, όλων εκείνων που επένδυσαν τα ταξικά
τους συμφέροντα στα μνημόνια και την βάρβαρη
εκμετάλλευση του ελληνικού λαού.
Η κυβέρνηση εντάσσει την εξαγγελία του
δημοψηφίσματος στη λογική της συνέχισης των
διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ενός «αξιοπρεπούς
συμβιβασμού», εντός του «κοινού ευρωπαϊκού

οικοδομήματος», του οποίου η Ελλάδα αποτελεί
«αναπόσπαστο κομμάτι» όπως δηλώνει. Δεν αποτελεί
ΟΧΙ στην προοπτική νέας μνημονιακής λιτότητας, που η
ίδια έχει ήδη αποδεχθεί μέσω της πρότασης που κατάθεσε
στις διαπραγματεύσεις. Η τακτική της καθορίζεται από
την ίδια αποτυχημένη λογική που μας οδήγησε μέχρις
εδώ.
Το δικό μας ΟΧΙ είναι διαφορετικό. Είναι το ΟΧΙ του
λαού:
στη ληστοσυμμορία των δανειστών και στα τσιράκια
τους.
στη μνημονιακή πρόταση υποταγής των 47 σελίδων
της κυβέρνησης.
στην ΕΕ και την ευρωζώνη.
Είναι το ΟΧΙ που διεκδικεί: Ακύρωση παλιών και νέων
μνημονίων. Παύση πληρωμών στους δανειστές και
διαγραφή του χρέους. Εθνικοποίηση των τραπεζών και
των μεγάλων επιχειρήσεων με λαϊκό εργατικό έλεγχο. Με
έξοδο από την ευρωζώνη και την Ε.Ε..Αυτή η πολιτική
μπορεί να εξασφαλίσει δουλειά για τους άνεργους,
αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, λεφτά για τα
σχολεία, τα νοσοκομεία, τους δήμους, τα ασφαλιστικά
ταμεία. Για να πάρουμε πίσω όσα μας έκλεψαν, να
διεκδικήσουμε όσα μας ανήκουν.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί τον λαό και την νεολαία να
αντιτάξουν ένα περήφανο, ανυπότακτο «Όχι» πρώτα
απ’ όλα στο δρόμο με τους μαζικούς κοινωνικούς
και πολιτικούς αγώνες ανατροπής της επίθεσης και
των παλιών και νέων μνημονίων, αλλά και στην
όποια κάλπη όπου και όταν στηθεί. Είναι ανάγκη
τώρα το εργατικό κίνημα, ο λαός με τους αγώνες και
τις κινητοποιήσεις του να δώσει «χρώμα» στο ΟΧΙ στην
πορεία προς το δημοψήφισμα.
Για την αντεπίθεση του κινήματος, για το μεγάλο «Ναι»
στον άλλο δρόμο της συνειδητής ρήξης με ΕΕ – ΔΝΤ,
της αντικαπιταλιστικής ανατροπής της επίθεσης του
μαύρου μετώπου. Για μια ένα νέο γύρο αγώνων, γα την
νίκη των κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων
του λαού μας, ένα διεθνιστικό μήνυμα αντίστασης,
αξιοπρέπειας και απελευθέρωσης προς όλους τους
λαούς της Ευρώπης και του κόσμου.
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