
 ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡ∆Η ΤΟΥΣ! 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ

«Ανεργία», «ελαστική εργασία», «έχουµε κρίση». Λες και να 
γύρισε ο χρόνος ξαφνικά µέσα σε τρεις µήνες στο 2010!! Εκεί 

και πιο πίσω θέλουν να µας γυρίσουν!!

«Οι ζωές των µαύρων αξίζουν». Οι ΗΠΑ φλέγονται!! ∆ιεθνής 
αντιρατσιστικός ξεσηκωµός! Κίτρινα γιλέκα στο Παρίσι!! 
Λαϊκές µάχες στην Εξεγέρσεις από το Ιράκ µέχρι την Χιλή!! 

Εκεί και ακόµα πιο µακριά θέλουµε να πάµε!!!
  

ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ 
ΟΧΙ ΤΟΥ «ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ»

ΗΗ πανδηµία του Covid-19 επιτάχυνε και όξυνε τη βαθιά και 
πολύπλευρη κρίση του καπιταλισµού παγκόσµια. Οι 
κυβερνήσεις και οι άρχουσες τάξεις λέγανε ψέµατα ότι το 
σύστηµα είχε ξεφύγει από την κρίση. Και τώρα µέσα σε τρεις 
µήνες εξαφανίστηκαν δέκα χρόνια ασθενικής «ανάκαµψης». 
Αυτή είναι η πραγµατικότητα που προσπαθεί να κρύψει η 
κυβέρνηση της Ν∆ µε κάθε λογής ψέµατα όπως ότι η 
ελλελληνική οικονοµία θα περάσει ξώφαλτσα τις επιπτώσεις της 
παγκόσµιας ύφεσης και θα ακολουθήσει η εντυπωσιακή 
ανάπτυξη. Αυτό που έχει µπροστά της η κυβέρνηση της Ν∆ 

είναι ένα νέο 2010.

Τα µέτρα που η κυβέρνηση ονοµάζει «Γέφυρα» για το 
πέρασµα από την «κρίση του κορωναϊού» στην 
«οικονοµική ανάκαµψη» δεν στοχεύουν την προστασία της 
δηµόσιας υγείας και της κοινωνίας, αλλά στην προστασία 
και ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου! ∆ίνει ζεστό 
χρήµα και διευκολύνσεις στην αστική τάξη. Θέλει να 
φορτώσει τα βάρη και αυτής της κρίσης στις πλάτες των 
ερεργαζοµένων, είτε άµεσα (τεράστια ανεργία, ελαστική 
εργασία, διάλυση των εργασιακών σχέσεων, νέα 
περιβαλλοντική καταστροφή στο όνοµα της «ανάπτυξης»), 
είτε έµµεσα φορτώνοντας τους κρατικούς προϋπολογισµούς 
µε αστρονοµικά χρέη και προετοιµάζοντας ένα νέο ακόµα 
πιο κανιβαλικό πανευρωπαϊκό γύρο µνηµονιακού γύψου για 

την εργατική τάξη και τον λαό.

Και όχι µόνο στην οικονοµία. Στα δηµοκρατικά δικαιώµατα 
και ελευθερίες (χτύπηµα στο δικαίωµα στην διαδήλωση και 
την απεργία, καταστολή κλπ), τις ρατσιστικές επιθέσεις σε 
πρόσφυγες και µετανάστες, στον εθνικισµό και την 
πολεµοκαπηλεία, την όξυνση του αντιδραστικού 
ανταγωνισµού µε την άρχουσα τάξη της Τουρκίας.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΟ ΚΥΜΑ 
ΑΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΝ
ΑςΑς προσπαθούν να µας πείσουν ότι οι αντιστάσεις δεν έχουν 
µέλλον! Η πιο βροντερή διάψευση έρχεται από τη µητρόπολη 
του καπιταλισµού, µε την εξέγερση ενάντια στο ρατσισµό που 
συγκλονίζει τις ΗΠΑ. Εκατοµµύρια εργαζόµενοι/ες σε όλον 
τον κόσµο και την Ελλάδα «δεν µπορούν να αναπνεύσουν» 
και µετατρέπουν την οργή σε δράση. Το είδαµε µε τις απεργίες 
σε µια σειρά χώρες για µέτρα προστασίας απέναντι στην 
παπανδηµία, στους αγώνες που ξέσπασαν µέσα στην 
«καραντίνα» εδώ από τα νοσοκοµεία µέχρι τον επισιτισµό και 
την εκπαίδευση.
∆εν θα κάτσουµε µε σταυρωµένα τα χέρια. Την κρίση να 
πληρώσει το κεφάλαιο και όχι οι εργαζόµενοι.

Aπαιτούµε:
•Ακύρωση όλων των αντεργατικών – αντιλαϊκών µέτρων 
παλιών (µνηµονιακών) και νέων που ψηφίστηκαν στην 
περίοδο της καραντίνας. Συλλογικές Συµβάσεις µε αυξήσεις, 
όχι στην επέκταση µονιµοποίηση της «ελαστικής» εργασίας, 
απαγόρευση των απολύσεων.
•Μα•Μαζικές προσλήψεις και µονιµοποιήσεις προσωπικού στα 
νοσοκοµεία και επίταξη των ιδιωτικών κλινικών ώστε να 
αυξηθεί ο αριθµός των ΜΕΘ και να ξεκινήσουν µαζικά τεστ 
του πληθυσµού για τον κορωνοϊό. Γενναία αύξηση των 
δαπανών για τη ∆ηµόσια Υγεία.
•Μα•Μαζικές προσλήψεις και µονιµοποιήσεις προσωπικού στην 
εκπαίδευση, τους ∆ήµους, ενίσχυση των κοινωνικών 
υπηρεσιών.



• Επίταξη όλων των ξενοδοχειακών µονάδων, για να µην 
µείνει κανένας και καµιά από τους εργαζόµενους στο χώρο 
του τουρισµού-επισιτισµού χωρίς δουλειά. ∆ωρεάν µαζικό 
κοινωνικό τουρισµό για όλες τις εργατικές οικογένειες χωρίς 

αποκλεισµούς.
•• Τέρµα στη ρατσιστική πολιτική των κλειστών στρατοπέδων 
συγκέντρωσης για τους πρόσφυγες και τους µετανάστες, όχι 
στις εξώσεις. Άσυλο, στέγη στους πρόσφυγες και τους 

µετανάστες
•• Να καταργηθεί ο περιβαλλοντοκτόνος νόµος Χατζηδάκη. 
Όχι στις ληστρικές-καταστροφικές επενδύσεις και τις 
εξορύξεις. Όχι στην παράδοση δηµόσιας γης και περιουσίας 

στο κεφάλαιο.

ΗΗ πάλη για αυτά τα αιτήµατα που έχουν αναδείξει οι αγώνες 
της πρόσφατης περιόδου µπορεί να γίνει πιο αποτελεσµατική 
και νικηφόρα αν εµπνέεται, µπολιάζεται µε ένα συνολικό 
αντικαπιταλιστικό πρόγραµµα ρήξης µε τις προτεραιότητες 
ενός καταστροφικού καπιταλισµού που βάζει τα κέρδη πάνω 

από τις ζωές µας και το περιβάλλον.

•• Παύση πληρωµών διαγραφή του χρέους, για το οποίο οι 
πληρωµές θα ανέλθουν στα 60 δις στην τριετία 2020-2022. 
∆εν θα πληρώσουµε εµείς τα νέα µνηµονιακά δάνεια από την 
ΕΚΤ και την ΕΕ, τις νέες διασώσεις των τραπεζών, των 
επιχειρήσεων όπως της Aegean που από «πρωταθλήτρια» 

της ιδιωτικής πρωτοβουλίας έγινε «προβληµατική».
•• Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Εθνικοποίηση / κρατικοποίηση 
των τραπεζών και όλων των µεγάλων επιχειρήσεων µε 
εργατικό έλεγχο. ∆εν θέλουµε τα αρπακτικά της αγοράς να 
λεηλατήσουν ότι έµεινε από την ∆ΕΗ, να αρπάξουν το νερό, 

τις συγκοινωνίες.
•• Σύγκρουση και έξοδος από ΕΕ που για άλλη µια φορά 
αποδεικνύει ότι δεν είναι της «αλληλεγγύης» και της 
«δηµοκρατίας», αλλά λέσχη των πλουσίων και των ισχυρών 
που συγκρούονται για το ποιος θα πληρώσει το 

«λογαριασµό» της κρίσης.
•• Άµεση ριζική µείωση των υπέρογκων στρατιωτικών 
δαπανών των 5 δις ευρώ τον χρόνο!! Ειρήνη στους λαούς. Ο 
ελληνοτουρκικός ανταγωνισµός είναι για τα «µάτια» των 

πετρελαιάδων, όχι για τα συµφέροντα των λαών!
•• Πάλη ενάντια στην καπιταλιστική «ανάπτυξη», τις 
βιοµηχανίες και τις τεχνολογίες που καταστρέφουν τον 
άνθρωπο και την φύση. Προστασία των δασών, των 

θαλασσών και όλων των φυσικών πόρων.

Η εργατική τάξη έχει τη δύναµη να επιβάλλει µε τους αγώνες 
της αυτό το πρόγραµµα που υπερασπίζει τη ζωή της σήµερα 
και ν’ ανοίξει το δρόµο για την ανατροπή του καπιταλισµού 
για µια κοινωνία χωρίς εκµετάλλευση, καταπίεση, 
περιβαλλοντική καταστροφή.

ΗΗ εµπειρία της «αριστερής κυβέρνησης» του ΣΥΡΙΖΑ µας 
έδειξε, ότι το αναγκαίο αυτό πρόγραµµα δεν µπορεί να 
υλοποιηθεί, από οποιαδήποτε εκδοχή «αριστερών 
κυβερνήσεων», κυβερνήσεων «εθνικής σωτηρίας» ή άλλων 
σε συµµαχία µε το κεφάλαιο, µέσα στα πλαίσια της ΕΕ και του 
ΝΑΤΟ..

ΒλέπΒλέπουµε που καταλήγει αυτός ο δρόµος και µε τον σηµερινό 
ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίζει ουσιαστικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη 
και να φτάνει να την εγκαλεί για πιο πολλά µέτρα για τις 
επιχειρήσεις, πιο νατοική και φιλοπόλεµη πολιτική, πιο 
επιθετική προώθηση του ρατσιστικού φράχτη στον Έβρο!
 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΗΗ ΑΝΤΑΡΣΥΑ βρέθηκε στην πρώτη γραµµή των αγώνων 
µέσα στην καραντίνα. συγκρούστηκε µε τα ψέµατα και τις 
επιθέσεις της κυβέρνησης και της άρχουσας τάξης. 
Αντιστάθηκε, όµως, ταυτόχρονα, στις φωνές της υποταγής, 
του «θα λογαριαστούµε µετά», της εκεχειρίας µε την 
κυβέρνηση και την αστική τάξη στον όνοµα ενός 
υποτιθέµενου κοινού αγώνα ενάντια στον ιό. Στήριξε 
ολόπλευραολόπλευρα τους αγώνες των εργαζοµένων, λαµβάνοντας τα 
αναγκαία µέτρα, στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδηµίας.

Απευθύνει πρόταση κοινής δράσης και πολιτικής συζήτησης 
στους χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες της Αριστεράς και 
του κινήµατος που αναζητούν εναλλακτική λύση και 
στρατηγική απέναντι στη χρεοκοπία του συστήµατος, 
πολιτικό στήριγµα στις µάχες τους. Σας καλούµε να 
παλέψουµε µαζί και δυναµώσουµε την αντικαπιταλιστική, 
επαναστατική αριστερά που δεν παύει ούτε στιγµή να θυµίζει 
στστην τάξη µας ότι έχει έναν ολόκληρο κόσµο να κερδίσει!
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