
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΑΛΛΑΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ, Ο 
ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Με τους αγώνες μας των τελευταίων χρόνων  
ανατρέψαμε δυο κυβερνήσεις. Δεν θα αφήσουμε να 
διαλύσουν τις ζωές μας για την «δόση» που θα πάει 
κατευθείαν στις τσέπες των τραπεζιτών φορτώνοντας σε 
εμάς το χρέος! 
 Οργανωνόμαστε παντού, σε εργατικούς κλάδους και 
γειτονιές. Με απεργίες, καταλήψεις και αγώνες με 
διάρκεια, να μην αφήσουμε ποτέ τις λίστες των χιλιάδων 
απολύσεων να φύγουν. Με συνελεύσεις και απεργιακές 
επιτροπές! Με αγωνιστική ενότητα και συντονισμό των 
πρωτοβάθμιων σωματείων, των μαχόμενων ομοσπονδιών 
και όλων όσων παλεύουν για την ανατροπή. 
Ήρθε η ώρα όλες οι δυνάμεις της Αριστεράς να 
συμβάλλουν σε ένα ισχυρό αγωνιστικό μέτωπο 
ανατροπής των μέτρων, της κυβέρνησης, της τρόικα 
και του σφαγείου ΕΕ - ΔΝΤ- κεφαλαίου. Σε ρήξη με τον 
υποταγμένο συνδικαλισμό των ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ. Χωρίς 
διάσπαση των εργαζομένων.

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ!
Δυόμιση χρόνια τώρα μας λένε  «μνημόνιο ή χάος»! Και 
έχουμε ήδη οδηγηθεί στην κοινωνική καταστροφή και 
το χάος. Στην «στάση πληρωμών» στο εσωτερικό. Στον 
εργασιακό μεσαίωνα. Στην εξευτελιστική ευρωπαϊκή 
επιτροπεία. 
Η δόση των 31.5 δις θα πάει όλη στους ιδιώτες τραπεζίτες 
και τους τοκογλύφους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας! 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ: ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ, 
ΤΗΝ ΕΕ, ΤΟ ΧΡΕΟΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΠΑΝΤΟΥ!
Υπάρχει άλλος δρόμος! Αυτός που βάζει πάνω από όλα τα 
συμφέροντα των εργαζόμενων και του λαού.
-Έξω τώρα από το ευρώ και την ΕΕ
-Άμεση και μονομερή καταγγελία των μνημονίων και της 
αποικιοκρατικής δανειακής σύμβασης. 
-Μη αναγνώριση, διαγραφή του χρέους. 

- Έξω απ’ το ΝΑΤΟ, καμιά συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικές 
επεμβάσεις και πολέμους
-Εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων 
επιχειρήσεων, χωρίς αποζημίωση, με εργατικό και λαϊκό 
έλεγχο. 
-Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. 
-Καμιά ιδιωτικοποίηση, δημόσια αγαθά για όλους
- Απαγόρευση των απολύσεων – προσλήψεις – δουλειά 
για όλους
-Προστασία των μικρών και μεσαίων αγροτών.
-Πραγματική δημοκρατία για τον λαό όχι στην καταστολή, 
την εργοδοτική τρομοκρατία και τους φασίστες!

ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗ 
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΛΑΟΣ – Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ
Ο αντίπαλός μας δεν βρίσκεται μόνο στα έδρανα της 
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Βρίσκεται στα πολυτελή 
κτήρια του ΣΕΒ και των τραπεζιτών, στις δυνάμεις 
καταστολής, στα κανάλια και τις μεγάλες εφημερίδες, στο 
Βερολίνο, την Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες. Πολλοί 
λένε, «δεν μπορούμε να τα βάλουμε με αυτούς».  Και 
39 χρόνια πριν υπήρχαν οι φωνές που έβλεπαν την 
χούντα, το ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς προστάτες της 
σαν παντοδύναμη. Υπήρχαν οι φωνές που έβλεπαν στην 
«φιλελευθεροποίηση» του Μαρκεζίνη, και στη «βοήθεια 
της Ευρώπης». Αλλά η ανατροπή της μισητής χούντας 
ήρθε από τη δύναμη του αγώνα και της εξέγερσης,   από 
την περηφάνια και την δράση των εργατών και της 
νεολαίας, από το θάρρος όσων στάθηκαν απέναντι στα 
βασανιστήρια και την βία.   

Έτσι και σήμερα! Η λύση θα έρθει μόνο  από εμάς! Από 
ένα πανίσχυρο μαζικό κίνημα, που θα συγκρουστεί με 
την κυβέρνηση και  την τρόικα, την ΕΕ, τις δυνάμεις του 
κεφαλαίου και τους φασίστες συμμάχους τους.  Από 
έναν οργανωμένο λαό που θα διεκδικήσει να πάρει 
την εξουσία. Από μια Αριστερά, μαχητική, ενωτική, 
αντικαπιταλιστική!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

39 ΧΡΌΝΙΑ ΜΕΤΑ τη λαϊκή εξέγερση του 
Πολυτεχνείου η άθλια τρικομματική κυβέρνηση, 
με κοινοβουλευτικό πραξικόπημα ψήφισε τα 
βάρβαρα μέτρα. Απομονωμένη από τον λαό, 
στηριγμένη στην βία, με τις συνιστώσες του 
Σαμαρά ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ να καταρρέουν,  έγινε 
ακόμα πιο αδύναμη. 


