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Συνεχίζουμε για την ανατροπή!
10.07.11
Διεκδικούμε το «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία» της εποχής μας ενάντια στη «χούντα»
κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου.

Μετά από όλες τις εξελίξεις των τελευταίων ιδιαίτερα 40 ημερών, το μαζικό κίνημα και η Αριστερά πρέπει να
θέσουν τον πολιτικό στόχο της άμεσης ανατροπής της άθλιας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της ανατροπής
της αντιλαϊκής πολιτικής, των Μνημονίων, τρόικας, χρέους, της ΕΕ και του ΔΝΤ, με μια πανεργατική και
παλλαϊκή εξέγερση. Ο αγώνας μας θα είναι διαρκής και παρατεταμένος γιατί οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία
μπορούν και πρέπει να παλέψουν για την αντικαπιταλιστική ανατροπή της συνολικής επίθεσης του κεφαλαίου.
Γιατί η βάρβαρη πολιτική των κυρίαρχων είναι αποτέλεσμα της κρίσης του καπιταλισμού και όχι
μιας κρίσης χρέους ή μιας επιλογής πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων. Η ανατροπή δεν θα επιτευχθεί με
εκλογές και δημοψηφίσματα, με το δρόμο της διαχείρισης όπως μεθοδεύουν για την εκτόνωση της λαϊκής
πάλης, αλλά με την εξέγερση του λαού και την ανάδειξη νέων οργάνων επιβολής της εργατικής και λαϊκής
θέλησης, νέων οργάνων του μαζικού κινήματος. Συνεχίζουμε, στις πλατείες, σε κάθε χώρο δουλειάς, στις
γειτονιές, με κινητοποιήσεις, λαϊκές συνελεύσεις, απεργίες, συλλαλητήρια, με διάρκεια και
αποφασιστικότητα, γιατί:

Δε χρωστάμε! όχι μόνο γιατί το ληστρικό χρέος δεν είναι δικό μας και ζητάμε να διαγραφεί. Δεν οφείλουμε
τίποτα σε μια κυβέρνηση, ένα κράτος, ένα σύστημα, που απομυζά το αποτέλεσμα της κοινωνικής εργασίας για
να το αναδιανείμει υπέρ του κεφαλαίου. Δεν χρωστάμε στους κλέφτες του κοινωνικού πλούτου και της ζωής
μας, ίσα ίσα διεκδικούμε πίσω τα κλεμμένα, παλεύουμε για ριζική ανακατανομή του πλούτου προς όφελος των
εργαζομένων και σε βάρος του κεφαλαίου.

Δεν πουλάμε! Όχι μόνο γιατί χωρίς δημόσια υγεία, παιδεία, δημόσιες τηλεπικοινωνίες, ταχυδρομεία,
παραγωγή ρεύματος, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αξιοπρεπούς κοινωνικής οργάνωσης που δεν θα βλέπει
τους πάντες ως καταναλωτές. Είναι και γιατί, όλα αυτά είναι δικό μας δημιούργημα, του κόσμου της εργασίας,
είναι δημόσια περιουσία. Δεν θα δεχτούμε να γίνουν όλα εμπόρευμα, από τον καπιταλισμό που μαγαρίζει τα
πάντα.

Δεν πληρώνουμε! όχι μόνο τα διόδια του κάθε Άκτορα ή τα εισιτήρια, αλλά συνολικά τη φορολογική και κάθε
είδους αφαίμαξη που ανακοίνωσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι μόνο στάση άμυνας και προστασίας του
εισοδήματος. Είναι κυρίως πολιτική στάση μαζικής κοινωνικής απειθαρχίας. Στάση μέγιστης κοινωνικής
υπευθυνότητας γιατί σηματοδοτεί την αντίσταση της κοινωνίας απέναντι στην εμπορευματοποίηση των
πάντων και στην ληστρική εκμετάλλευση της μισθωτής εργασίας.

Και για όλα αυτά ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ την κυβέρνηση και την κυρίαρχη πολιτική, διεκδικούμε το
«Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία» της εποχής μας, ενάντια στη «χούντα» του σύγχρονου κοινοβουλευτικού
ολοκληρωτισμού.

Η ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής προϋποθέτει τη ρήξη με το χρέος και το ευρώ – ΕΕ. Η
μονομερής παύση πληρωμών στους τοκογλύφους και η διαγραφή του χιλιοπληρωμένου χρέους και η ρήξη –
έξοδος από το ευρώ και την ΕΕ, αποτελούν πολιτικά αγκωνάρια ενός άλλου δρόμου προς όφελος των
εργαζόμενων. Για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, μείωση των ωρών εργασίας και των χρόνων δουλειάς,
πέρασμα στο δημόσιο των τραπεζών (χωρίς αποζημίωση και με εργατικό έλεγχο) απαγόρευση της εξόδου
κεφαλαίων και διασφάλιση των λαϊκών καταθέσεων, πέρασμα στο δημόσιο όλων των ΔΕΚΟ, των υποδομών, των
επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας και αυτών που κλείνουν, απαγόρευση των απολύσεων, προστασία των
ανέργων, δραστική αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου (και όχι μείωση όπως προτείνει η ΝΔ) και μεγάλη
μείωση της φοροκλοπής των εργαζομένων, δήμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας και όσων βαρύνονται με
κλοπή δημόσιου πλούτου ή οδηγούν μεγάλες επιχειρήσεις σε πτώχευση, κατάργηση της κρατικής οικονομικής
ενίσχυσης των κομμάτων και των προκλητικών προνομίων των βουλευτών, ισότιμη υποστήριξη στο δικαίωμα
του εκλέγεσθαι για όλους κλπ.

Το μαζικό λαϊκό εργατικό κίνημα μπορεί να διαμορφώσει μια «Βουλή των κάτω», ένα όργανο που θα
συναντηθούν όλα τα πρωτόλεια όργανα και συνελεύσεις που δημιουργούνται. Το πολιτικό εργατικό,
λαϊκό και νεολαιίστικο κίνημα και τα όργανα λαϊκής θέλησης που θα αναπτύσσονται αποτελούν αξιόμαχα όπλα
απέναντι σε κάθε κυβέρνηση και στην αστική εξουσία, και όχι οι αυταπάτες για αριστερή, αντιμνημονιακή,
εργατική ή άλλου είδους κυβέρνηση ή για λαϊκή εξουσία – διακυβέρνηση χωρίς επανάσταση.

Θεμέλιο των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών του λαού είναι το δικαίωμα του να
αποφασίζει για την τύχη του, το δικαίωμα στη λαϊκή κυριαρχία, ενάντια στην ιερή συμμαχία
ελληνικής αστικής τάξης - διεθνούς κεφαλαίου/ιμπεριαλισμού, η οποία με κύριο φορέα υλοποίησης
την ΕΕ επιβάλλει τα συμφέροντά τους με τον ωμό, άμεσο και απροκάλυπτο τρόπο. Η απώλεια «εθνικής
κυριαρχίας» για την οποία μιλούν με τον πιο ξεδιάντροπο τρόπο ο Γιούνκερ και οι κομισάριοι της ΕΕ, ο
Παπανδρέου και οι τραπεζίτες είναι πάνω απ’ όλα η απώλεια της δυνατότητας του «έθνους των
εργαζομένων» να παλέψει για τα δικαιώματά του, να χειραφετηθεί τελικά. Απ’ αυτή την άποψη παλεύουμε
με ταξικό αντικαπιταλιστικό διεθνιστικό τρόπο.
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