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τους (off shore, κα) είναι για την κυβέρνηση
ανύπαρκτα. Απλά συνεχίζουν τον δρόμο των
σαμαροβενιζέλων.
Με το νέο μνημόνιο τα δάνεια (όλα τα δάνεια!)
πάνε στα κοράκια των χρηματαγορών – με
αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να κινδυνεύουν
να χάσουν τα σπίτια τους και τις δουλειές τους.
Με το υπερταμείο ξεπουλήματος (νέο ΤΑΙΠΕΔ)
η κυβέρνηση βγάζει στο σφυρί κυριολεκτικά τα
πάντα!!
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι μια βαθιά ταξική
και αντιδραστική κυβέρνηση που μαζί με την
ΕΕ και το ΔΝΤ συνεχίζουν τον ίδιο καταστροφικό
δρόμο σε όφελος των δανειστών και του μεγάλου
κεφαλαίου.
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ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ,
ΡΗΞΗ ΜΕ ΕΕ-ΔΝΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Απαιτείται εδώ και τώρα ρήξη με την ΕΕ και το
ΔΝΤ, ανατροπή της πολιτικής που εφαρμόζει
η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, απελευθέρωση
από τα δεσμά του ευρωμονόδρομου και της
στυγνής καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.
Δεν παλεύουμε απλά και μόνο για να «μην
περάσουν τα μέτρα». Παλεύουμε για να ζούμε
καλύτερα, με αξιοπρέπεια σε μια κοινωνία που
όσο περισσότερο πλούτο παράγει τόσο πιο πολύ
τον κλέβει μια μικρή εκμεταλλευτική μειοψηφία
οδηγώντας λαούς και χώρες στην εξαθλίωση.
Διεκδικούμε ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης, με πλήρη πρόσβαση όλων
στην περίθαλψη και αξιοπρεπείς συντάξεις για
όλους. Παλεύουμε για να μειωθεί αποφασιστικά
η δυσβάσταχτη φορολογία της εργατικής τάξης
και του λαού και να αυξηθεί η φορολογία του
κεφαλαίου που δεν πληρώνει τίποτα!!

Ανοίγουμε τον δρόμο για να γλυτώσουμε μια
για πάντα από την πανούκλα του κουαρτέτου
και την βαρβαρότητα της λιτότητας και των
αντιλαϊκών «μεταρρυθμίσεων». Τον δρόμο της
ρήξης και εξόδου από την ΕΕ!, της διαγραφή
του τοκογλυφικού χρέους, της εθνικοποίησης
των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων
με εργατικό και λαϊκό έλεγχο, της φορολόγησης
του πλούτου της άμεσης βελτίωσης της ζωής των
εργαζόμενων και της νεολαίας.
Κανείς δεν θα μας σώσει κανείς, αν δεν σωθούμε
μόνοι μας. Τώρα είναι ώρα μάχης!
Παρά την άθλια στάση της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας που «φρέναρε» τους αγώνες
μετά τις 04 του Φλεβάρη κάνοντας πλάτες στην
κυβέρνηση, με την συναίνεση του ΠΑΜΕ και
του ΜΕΤΑ, η επίθεση αυτή βρίσκει απέναντι
της το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Ρυάκια
αντίστασης ξεπηδάνε στις απεργίες διαρκείας
στα ΜΜΕ, σε καταλήψεις, σε αγώνες κατά της
ανεργίας (αναπληρωτές), στις μάχες κατά των
ιδιωτικοποιήσεων (ναυτεργάτες και λιμενεργάτες
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών κλπ).
Πρέπει άμεσα να κηρυχθεί 48ωρη πανεργατική
απεργία και κλιμάκωση με απεργία διαρκείας,
αμέσως μετά. Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια
μας με συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα με ενίσχυση
και συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων.
Τώρα χρειάζεται ένα μεγάλο μέτωπο όλων των
αγωνιζόμενων δυνάμεων, που θα συγκρουστεί
για να μην περάσει και να μην εφαρμοστεί το νέο
μνημόνιο.
Τώρα χρειάζεται μια άλλη μαχόμενη και
ανατρεπτική αριστερά που δεν θα υποταχθεί, θα
συμβάλλει στο άνοιγμα ενός πραγματικά άλλου
δρόμου στην ελληνική κοινωνία. Με σημαία την
πάλη για να περάσει το τιμόνι κοινωνίας και της
εξουσία στα χέρια των εργαζόμενων.

