
Δύο χρόνια διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και μετά την 
είσοδο της χώρας στον μηχανισμό 
«υποστήριξης» ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ, με την 
Συγκυβέρνηση του μαύρου μετώπου και 
πρωθυπουργό έναν διορισμένο τραπεζίτη και η 
πραγματικότητα εργαζομένων και ανέργων 
είναι πιο δύσκολη από ποτέ.

Ο νέος κοινωνικός μεσαίωνας που σχεδιάζουν 
μέσα από την ανατροπή του συνόλου των 
κατακτήσεων και δικαιωμάτων των εργαζόμενων 
έχει σαν στόχο πρώτα και κύρια τη νέα γενιά. 
Αυτή είναι που αντιμετωπίζει στο μεγαλύτερο 
βαθμό τους χαμηλούς μισθούς, την εργοδοτική 
αυθαιρεσία στην πρόσληψη και την απόλυση, τη 
μερική απασχόληση, την ελαστασφάλεια, τη 
μαύρη εργασία. Νομοθετικές ρυθμίσεις 
κατοχυρώνουν πια την ένταξή της στην εργασία 
με πολύ χειρότερους όρους, ενώ η 
συγκυβέρνηση του μνημονίου φρόντισε ώστε οι 
νέοι κάτω των 25 να δουλεύουν με το 80% των 
αμοιβών της Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας. Ήδη το ποσοστό ανεργίας των 
εργαζόμενων νέων ξεπερνά το 50% και οδηγεί 
στην απελπισία συνολικά τη νεολαία, ενώ το ίδιο 
ποσοστό αδυνατεί να ζήσει μακριά από το σπίτι 
των γονιών του. Ο μισθός-χαρτζιλίκι των 400€, 
η ετεροαπασχόληση και υποαπασχόληση οδηγεί 
χιλιάδες νέους επιστήμονες και εργαζόμενους 
στη  μετανάστευση, χωρίς να μπορεί κανένας 
ούτε καν να τολμήσει να φανταστεί το μέλλον 
του, γνωρίζοντας πια καλά πως πρόκειται να 
είναι πολύ χειρότερο από αυτό των γονιών του.
Παράλληλα, προσπαθούν να μας φυλακίσουν 
μέσα στα ασφυχτικά καταναλωτικά και αγοραία 
πρότυπά τους, να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει 
άλλος τρόπος ζωής, εργασίας, διασκέδασης, 
πολιτισμού, διαχείρισης της καθημερινότητας 
μας και του ελεύθερου χρόνου μας. Στόχος τους 
είναι η αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου 
και η κατάπνιξη των κοινωνικών αντιστάσεων 
στις οποίες ο ρόλος της νεολαίας είναι 
πρωτοπόρος.

ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Ούτε σιωπής, 

να γίνουμε
η γενιά της aνατροπής!

Σήμερα, για μία ακόμα φορά, μας αξιοποιούν 
και βαθαίνουν τη διαίρεση των εργαζομένων 
(νέοι, συμβασιούχοι, μετανάστες, αορίστου, 
δημόσιοι) για περισσότερη ελαστική εργασία και 
εύκολες, γρήγορες και «αναίμακτες» 
απολύσεις. Είτε σε περιόδους κρίσης είτε  σε  
περιόδους  «ανάπτυξης»,   επιτίθενται   σε   
κάθε εργασιακό δικαίωμα, περιφρουρώντας με 
κάθε τρόπο τα κέρδη τους. Θέλουν να 
συναινέσουμε στη νέα κανονικότητα που 
εξυπηρετεί το κεφάλαιο, αυτή της ελαστικής, 
φτηνής δουλειάς και της μισής ζωής.

Τώρα, τολμούν να ζητούν ξανά την ψήφο μας. 
Αυτήν που τσαλαπατούν κάθε φορά, αφού κάθε 
φορά οι προεκλογικές δεσμεύσεις καθ' οδόν 
αναιρούνται, ακόμα και σε περιόδους 
ευημερίας. Τώρα δεν έχουν τίποτα πια να 
τάξουν πέρα από νέα μέτρα, νέους φόρους, 
μεγαλύτερο χρέος. Τώρα, πιο φανερά από ποτέ, 
αποκαλύπτεται ποια συμφέροντα εξυπηρετούν, 
εγχώρια και ξένα. Ότι η «ανάπτυξή» τους, 
φορτώνεται στις πλάτες μας. ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ 
δημιούργησαν και διαιωνίζουν την μιζέρια, που 
ολοκληρώθηκε και γιγαντώθηκε με την 
«ευρωπαϊκή προοπτική» και τη συνακόλουθη 
καταστροφή των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και της νεολαίας. Το ΛΑΟΣ 
λειτουργεί ως δεκανίκι τους, στηρίζοντας όλα 
τα μέτρα και συμμετέχοντας στις κυβερνήσεις 
τους, ενώ ταυτόχρονα εισάγει και νομιμοποιεί 
τις ακροδεξιές κορόνες, με στόχο την περαιτέρω 
διάσπαση των εργαζομένων και της νεολαίας. Η 
κατεύθυνση αυτή, με ακόμα πιο επικίνδυνο 
τρόπο αναδεικνύεται με την υπερπροβολή της 
Χρυσής Αυγής, αυτής της συμμορίας φασιστών 
μαχαιροβγαλτών. Οι δε “νεοεμφανιζόμενοι – 
παλιοί γνώριμοι” Καμμένοι, ΔΗΣΥ, ΔΗΜΑΡ, 
Δράση, Κοινωνική Συμφωνία κλπ. λειτουργούν 
ως σωσίβια για την εφαρμογή των ίδιων 
πολιτικών με άλλο πρόσωπο. Κανένας από 
αυτούς όμως δεν θα πάρει πίσω το μνημόνιο 
στην πράξη!

οι εργαζόμενοι νέοι σε ομηρία 

μαύρο στο μαύρο μέτωπο 

εργαζόμενε, άνεργε  νέε-νέα,

ούτε υποταγής,

Ε.Ε-ΔΝΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 



Η νεολαία στον τόπο μας έχει υπάρξει από την 
εξέγερση του Πολυτεχνείου το ’73 μπροστάρης 
κοινωνικών αγώνων και καταλύτης πολιτικών 
εξελίξεων. Πιάνουμε το νήμα του Δεκέμβρη, των 
πλατειών του Ιούνη-Ιούλη, του φοιτητικού 
κινήματος, της μαθητικής αντίστασης, των 
απεργιών σε Χαλυβουργία και Άλτερ, αλλά και σε 
μικρούς και μεγάλους χώρους δουλειάς και 
εργοστάσια κι ακόμα ενώνουμε τη φωνή μας με 
το κίνημα Occupy Wall Street, με την Αραβική 
Άνοιξη, με τα κινήματα στην Ευρώπη και 
παγκόσμια. Δίνουμε μήνυμα ανυπακοής με ψήφο 
στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ετοιμάζουμε τα επόμενα 
βήματα στο δρόμο, εκεί που δίνονται και 
κερδίζονται οι αγώνες. Με συνελεύσεις και 
καταλήψεις σε κάθε σχολείο και σχολή. Με 
ανυπακοή, απειθαρχία, αλληλεγγύη και απεργία 
σε κάθε χώρο δουλειάς.

 «Όχι μόνο για ν’ αντισταθούμε σε όσα μας 
ετοιμάζουν, αλλά και για να διεκδικήσουμε 
όσα ονειρευόμαστε και μας αξίζουν». Για να 
οικοδομήσουμε μια άλλη κοινωνία στη βάση 
των αναγκών και των δικαιωμάτων των 
εργαζόμενων και της νεολαίας. Γιατί η 
ενότητα των δυνάμεων του κινήματος είναι 
δύναμη. Στους αγώνες και στα κινήματα 
βρίσκεται εκείνη η πολύτιμη μαγιά για να 
συγκροτηθεί ένα πλατύ κοινωνικό και 
πολιτικό μέτωπο, όρος ικανός και αναγκαίος  
για να ανατρέψουμε όσα ετοιμάζουν χωρίς 
εμάς και εναντίον μας.

Οι κοινωνικοί αγώνες και ένα 
μαχητικό κίνημα νεολαίας  μπορούν 
να ανοίξουν έναν άλλο δρόμο

ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

 Από τη μάχη των φοιτητών το ’90-’91 ενάντια 
στον Κοντογιαννόπουλο, τις μεγαλειώδεις 
μαθητικές-φοιτητικές κινητοποιήσεις ενάντια 
στον Αρσένη, μέχρι και τις συγκλονιστικές μάχες 
της νέας γενιάς απέναντι στις μεταρρυθμίσεις 
Γιαννάκου και Διαμαντοπούλου, οι δυνάμεις της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των 
αγώνων και συνεισέφεραν στην οργάνωσή τους. 
Επίσης  η παρουσία των δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
ήταν καθοριστική για τη συγκρότηση μιας σειράς 
νέων σωματείων, για την ανασυγκρότηση 
σωματείων και του εργατικού κινήματος σε 
πλήρη αντίθεση με την εργοδοσία  και στη 
συγκρότηση και λειτουργία του Συντονισμού 
Πρωτοβάθμιων Σωματείων σε αντιδιαστολή με τις 
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Το πρόγραμμά της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για 
διαγραφή του χρέους και παύση πληρωμών, 
ταυτόχρονη εθνικοποίηση τραπεζών και μεγάλων 
παραγωγικών μονάδων κάτω από εργατικό 
έλεγχο, έξοδο από το ληστρικό ευρώ και την Ε.Ε, 
φορολόγηση επιχειρηματιών και εφοπλιστών αντί 
για κυνήγι φοροδιαφυγόντων ‘μαγισσών’, 
αξιοποίηση όλων όσων μπορούν να δουλέψουν, 
γιατί η δουλειά είναι δικαίωμα και όχι χάρη. Όλα 
αυτά είναι όχι μόνο εφικτή, αλλά η μόνη λύση για 
πραγματική έξοδο από την κρίση για τους 
πολλούς, την εργαζόμενη πλειοψηφία και 
μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για την 
απελευθέρωση των δυνάμεων της εργασίας και 
την οικοδόμηση του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα 
και την κομμουνιστική προοπτική.

Ενότητα και κοινή δράση με τις 
υπόλοιπες αγωνιζόμενες αριστερές 
δυνάμεις για τη διαμόρφωση ενός 
αγωνιστικού μετώπου ρήξης και 
ανατροπής

ΓΙΑΤΙ  ΧΑΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΨΗΦΟΣ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ!

www.antarsya.gr

Ψηφίζουμε όπως αγωνιζόμαστε! 
Ενισχύουμε την


