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Μόνο η εργατική λαϊκή πάλη θα μας βγάλει από τη μνημονιακή καπιταλιστική
βαρβαρότητα
Ιδιαίτερα προκλητική είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να βαφτίσει το κρέας –
ψάρι και να παρουσιάσει την πολύχρονη φυλάκιση του λαού στο καθεστώς της μνημονιακής
καπιταλιστικής βαρβαρότητας ως δήθεν «έξοδο από τα μνημόνια». Η επιλογή μάλιστα του Α.
Τσίπρα να διαβάσει το διάγγελμά του από την Ιθάκη είναι μια ακόμα επικοινωνιακή σπουδή του Μεγάρου
Μαξίμου (ανάλογη με την ανακοίνωση του Γ. Παπανδρέου για την κλήση του ΔΝΤ από το Καστελόριζο) που
καμιά σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα.
Τα μνημόνια είναι εδώ, καθώς σε ισχύ παραμένουν οι εκατοντάδες νόμοι και οι δεκάδες
χιλιάδες νομοθετικές ρυθμίσεις που επέβαλλαν, τα τσεκούρια σε μισθούς και συντάξεις που έχουν ήδη
επιβληθεί (από τις κυβερνήσεις Γ. Παπανδρέου, Α. Σαμαρά, Α. Τσίπρα), η ανεργία σε δυσθεώρητα ύψη μαζί
με την φυγή εκατοντάδων χιλιάδων νέων στο εξωτερικό, ο ΕΝΦΙΑ και η τρομερή φορολεηλασία, οι
κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί, η γενική αρπαγή του δημόσιου πλούτου από το κεφάλαιο.
Τα μνημόνια είναι εδώ γιατί είναι εδώ η ΕΕ και το ΔΝΤ, το ΝΑΤΟ, η ευρωδικτατορία και η νέα
Αμερικανοκρατία. Τα μνημόνια είναι εδώ γιατί αυξάνονται τα επιχειρηματικά κέρδη, οι ιδιωτικοποιήσεις
και η ληστεία του δημόσιου πλούτου, η καταστροφή του περιβάλλοντος από τη λυσσαλέα ανάπτυξη του
κεφαλαίου. Τα μνημόνια είναι εδώ ως μια γιγαντιαία διαδικασία αντιδραστικής αναδιάρθρωσης, όπου οι
πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Τα μνημόνια είναι εδώ γιατί ενισχύεται ο
κοινοβουλευτικός ολοκληρωτισμός, ο εμπαιγμός του λαού, η καταπάτηση της λαϊκής θέλησης
Τα μνημόνια είναι εδώ γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει ψηφίσει και υλοποιεί με «επιτυχία»
αιματηρές δεσμεύσεις μέχρι το 2022 και μέχρι το 2060, γιατί οι αστικές
αναδιαρθρώσεις-«μεταρρυθμίσεις» θα κλιμακωθούν (όσο κάνουν κουμάντο παλιοί και νέοι μνημονιακοί,
το κεφάλαιο και η ΕΕ), γιατί το κρατικό χρέος είναι στο 181% του ΑΕΠ, γιατί η επιτήρηση από την ΕΕ θα
συνεχιστεί, στο πλαίσιο της αυξημένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη ανακοινώθηκε πως στις
10 Σεπτεμβρίου θα έρθει το νέο ευρωκλιμάκιο ελέγχου.
Έξοδος από το μνημονιακό εργοδοτικό σφαγείο δεν πρόκειται να έρθει από τα κόμματα που μας έχωσαν
βαθιά μέσα: ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Ένωση Κεντρώων, ούτε από τα μαντρόσκυλα του
συστήματος Χρυσή Αυγή και τα ακροδεξιά εξαπτέρυγα.
Την έξοδο μπορεί να την επιβάλλει μόνο το εργατικό λαϊκό κίνημα, μόνο η είσοδος των
εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, της ανυπόταχτης νεολαίας στο προσκήνιο και
στο δρόμο του αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις ενάντια σε κάθε νέα περικοπή,
μείωση των ωρών εργασίας, δουλειά με συλλογικές συμβάσεις, ασφάλιση και δικαιώματα, αξιοπρεπές
επίδομα ανεργίας τώρα σε όλους τους ανέργους, στοπ στη φορολεηλασία των λαϊκών στρωμάτων βαριά
φορολόγηση στο κεφάλαιο, κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων και διατάξεων, παύση πληρωμών
στους τοκογλύφους-δανειστές και διαγραφή του χρέους, έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ, πέρασμα στο

δημόσιο χωρίς αποζημίωση και με εργατικό έλεγχο όλων των ΔΕΚΟ, των επιχειρήσεων στρατηγικής
σημασίας και του δημόσιου πλούτου ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, για την αντικαπιταλιστική ανατροπή
που θα ανοίξει το δρόμο για να πάρουν οι εργαζόμενοι δημοκρατικά στα χέρια τους, χωρίς ντροπιαστική
εποπτεία, τη ζωή τους, τον πλούτο που παράγουν και την εξουσία.
Το επόμενο διάστημα δεν πρέπει να σφραγιστεί από τα προκλητικά πανηγύρια της κυβέρνησης και τα
πυροτεχνήματα της αστικής αντιπολίτευσης, τον άθλιο προεκλογικό δικομματικό καυγά των δύο βασικών
διαχειριστών της ίδιας πολιτικής, αλλά από την αντεπίθεση του εργατικού, λαϊκού και νεολαιίστικου
κινήματος και την αποφασιστική ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής, αντιΕΕ και σύγχρονα κομμουνιστικής
Αριστεράς και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
Η μαζική κινητοποίηση στην ΔΕΘ, στις 8 Σεπτέμβρη, στην ταξική συγκέντρωση στην Καμάρα,
θα δώσει μια πρώτη απάντηση στην κυβερνητική κοροϊδία.
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