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ΓΙΑΤΙ  ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ?  
Γιατί να κλείνει ένα εργοστάσιο σαν του Κατσέλη-Αλατίνη? Μήπως δεν υπάρχει αλεύρι και μηχανές να 
δουλέψουν? Μήπως το ψωμί δεν είναι πια χρήσιμο στον κόσμο? Γιατί κλείνει η ΑΓΕΤ? Μήπως έχουμε αρκετά 
σπίτια, σχολεία και νοσοκομεία και δεν χρειαζόμαστε άλλα? Γιατί κλείνουν τα ναυπηγεία? Μήπως δεν έχουμε 
ανάγκη από καράβια που να πηγαίνουν φτηνά και με ασφάλεια στα νησιά? Ποιος παραλογισμός επιβάλλει 
δεκάδες χιλιάδες οικογένειες να αγωνιούν  για την επιβίωση, να μένουν χωρίς ψωμί,  την ώρα που η 
κοινωνία έχει τεράστιες ανάγκες που δεν καλύπτονται..  
   Όλα αυτά  τα παράλογα και καταστροφικά για την εργατική τάξη και τον λαό συμβαίνουν  γιατί στην 
σημερινή κοινωνία το κέρδος μιας χούφτας βιομήχανων και τραπεζιτών είναι πάνω από τις ζωές και την 
επιβίωση εκατομμυρίων εργαζόμενων.. Το ποσοστό κέρδους αποφασίζει για όλα! Άσχετα αν πετιέται 
κόσμος στον δρόμο, αν  κάτι το χρειάζεται η κοινωνία ή όχι.  
  
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,  Η ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΕ ΟΠΛΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 
Η δικομματική πλέον κυβέρνηση και οι καναλάρχες φίλοι της , μας λένε 3 χρόνια τώρα ότι: 
 Καταργούν τα εργατικά δικαιώματα, για να δυναμώσει η «ανταγωνιστικότητα» και «να σωθούν οι θέσεις                            

εργασίας». Και σαν αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής βλέπουμε το ένα  μετά το άλλο  τα εργοστάσια  
να κλείνουν, η ανεργία να καλπάζει, η νέα γενιά να καταστρέφεται.. 

 Μας λένε η «ΕΕ μας βοηθάει να ξεπεράσουμε την κρίση». Όμως η ΕΕ μαζί με τον ΔΝΤ βυθίζουν τους 
εργαζόμενους στην εξαθλίωση, επιβάλλουν στο όνομα του χρέους το ξεπούλημα της δημόσιας 
περιουσίας, κλείνουν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, διαλύουν την μικρομεσαία αγροτιά. 

 Μας λένε τα μνημόνια και οι «δανειακές συμβάσεις» είναι  αναγκαία για να «δυναμώσουν» οι 
τράπεζες και να πέσουν λεφτά στην «πραγματική οικονομία». Και τώρα ο «Κατσέλης» κλείνει γιατί «δεν 
δίνουν ρευστότητα οι τράπεζες» όταν ο Δαυίδ είναι στο ΔΣ της Eurobank και οι τραπεζίτες έχουν ρουφήξει 
250 δις € από τα μνημονιακά δάνεια!! 

Ο πραγματικός στόχος της  πολιτικής της τρόικα ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου  είναι να ανέβει η κερδοφορία: των 
βιομήχανων που θα΄χουν εργάτες φτηνούς χωρίς δικαιώματα. Των τραπεζιτών που ξεπλένουν τις φούσκες 
τους . Των τοκογλύφων που κάνουν τα άχρηστα «χαρτιά τους» υπερκέρδη. Έτσι προσπαθούν να 
ξεπεράσουν την κρίση τους, την κρίση του καπιταλισμού 
 
 ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ / ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ / ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 
Υπάρχει λύση για τις εταιρείες που κλείνουν.   Εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση όλων των εταιρειών που 
τις εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες τους  και επαναλειτουργία τους με κρατική ιδιοκτησία, κάτω από 
εργατικό και λαϊκό έλεγχο! 
Δεν μπορεί η «προστασία της ιδιοκτησίας» να είναι πάνω από την προστασία της ζωής των 
εργαζόμενων. Δεν μπορεί το συμφέρον μιας εκμεταλλεύτριας μειοψηφίας να είναι πάνω από τα 
συμφέροντα της εργαζόμενης πλειοψηφίας. 
Τώρα χρειάζεται ένα μεγάλο μέτωπο από τα κάτω όλων των εργατών. Πρώτα από όλα των εταιρειών που 
κλείνουν, αλλά και των απλήρωτων, όσων δεν έχουν ΣΣΕ, όσων δεν έχουν δουλειά. Μαζί με τους συναδέλφους 
μας στον δημόσιο τομέα. Οι χιλιάδες  απολύσεις εκεί στερούν  από σχολεία και νοσοκομεία εμάς. 
Να ανατρέψουμε την βάρβαρη αυτή ταξική πολιτική και την κυβέρνηση που την εφαρμόζει. Να ανοίξουμε 
έναν άλλο δρόμο στην κοινωνία χωρίς μνημόνια και χρέος, έξω από το  ευρώ και την ΕΕ, μιας κοινωνίας 
χωρίς εκμετάλλευση! 

 


