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ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Για να ανατραπεί το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, το παλιό και τα νέα μνημόνια!

Κάτω η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και το σάπιο πολιτικό σύστημα,

έξω τρόικα, ΕΕ και ΔΝΤ

Εργάτες εργάτριες, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες!

Η μαχητική, γεμάτη αυταπάρνηση και διάρκεια πολιτική παρέμβαση του εργατικού και λαϊκού κινήματος το
τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα η απεργία και η συγκέντρωση της Τετάρτης 15 Ιούνη, η ηρωική μάχη για την
υπεράσπιση της πλατείας Συντάγματος, είναι ποιοτική συνέχεια των αγώνων του λαού μας που, εδώ και
μήνες, είναι στους δρόμους!

Οι μαχόμενοι απεργοί, η νεολαία, ο λαός της Αθήνας, των μικρών και μεγάλων ελληνικών πόλεων, με
απαράμιλλο θάρρος επέδειξαν μια πρωτόγνωρη μαζική αντίσταση. Σπάζουν στην πράξη την κρατική και
παρακρατική τρομοκρατία. Με την αποφασιστική αντίσταση τους στο Σύνταγμα, ακύρωσαν το δολοφονικό
σχέδιο της κυβέρνησης, στο οποίο συμμετείχαν προβοκάτορες «ασφαλίτες με μαύρα» και μολότοφ, ακροδεξιοί,
ορδές των ΜΑΤ, τροχοφόρα της ΔΙΑΣ. Το σχέδιο αυτό διευκόλυνε μερίδα «αναρχικών», δρώντας ενάντια στο
κίνημα και τους αγωνιστές του.
Η υπεραντιδραστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αιχμή του δόρατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΔΝΤ,
των τραπεζιτών, του κεφαλαίου και των ΜΜΕ έχει χρεοκοπήσει κάτω από το βάρος των εργατικών
και λαϊκών αγώνων! Αυτή η αδίστακτη κυβέρνηση θα συνεχίσει και μετά τον «ανασχηματισμό» - παρωδία,
μέχρι τελευταίας ανάσας, ώστε να περάσει το νέο μνημόνιο κοινωνικής φρίκης, λαϊκής εξαθλίωσης και
λεηλασίας των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, προς όφελος της ελληνικής και διεθνούς ολιγαρχίας.
Θα επιχειρήσει, στο ξεψύχημα της, να περάσει τα μέτρα και να πάει ύστερα σε εκλογές ή σε συναινετικά
αλισβερίσια με ΝΔ, ΛΑΟΣ και λοιπούς πρόθυμους, με στόχο να εκτονώσουν τους αγώνες και να συνεχίσουν από
κοινού το κούρσεμα κάθε εργατικού δικαιώματος!

.
Αυτές τις μέρες ζούμε τα πιο παρακμιακά φαινόμενα του σάπιου πολιτικού προσωπικού του παρηκμασμένου
καπιταλισμού που όλα τα πουλά και όλα τα αγοράζει! Το εργατικό κίνημα, ο μαχόμενος λαός των πλατειών, η

ανυπότακτη νεολαία δεν έχουν καμιά δουλειά με τα σχέδια τους! Αντίθετα!

Η μαχητική συνάντηση και συνένωση των «πλατειών» με τα εργατικά συλλαλητήρια και τις απεργίες, της
οποίας ένα πρώτο σημαντικό βήμα ζήσαμε στις 15/6, πανικοβάλλουν την κυβέρνηση, το κεφάλαιο και την
τρόικα. Σε αυτόν το δρόμο να βαδίσουμε πιο μαζικά και αποφασιστικά τις επόμενες ημέρες με κήρυξη νέας
πανεργατικής απεργίας, με απεργιακό μπλακ άουτ σε χώρους δουλειάς και κλάδους, με ταυτόχρονη κατάληψη
των πλατειών και δρόμων της χώρας, με εξέγερση λαού και νεολαίας ενάντια στην τυραννία κεφαλαίου – ΕΕ –
ΔΝΤ.

Σε αυτό το στόχο οφείλει να συμβάλλει κάθε αγωνιστική δύναμη και όλη η Αριστερά, με την
αναγκαία ανατρεπτική κοινή της δράση. Για τη δημιουργία ανεξάρτητων λαϊκών - εργατικών συνελεύσεων
και οργάνων πάλης και επιβολής των διεκδικήσεων του λαού και της νεολαίας σε κάθε χώρο δουλειάς και
γειτονιά. Για τον αγωνιστικό συντονισμό όλων των συνελεύσεων, των σωματείων και των πρωτοβουλιών
βάσης. Για την προώθηση ενός προγράμματος αντικαπιταλιστικής ανατροπής της επίθεσης. Για την «Βουλή
των κάτω», την πραγματική Δημοκρατία των εργαζομένων και του λαού!

Η Αριστερά πρέπει να δώσει την μάχη για την κλιμάκωση των αγώνων τώρα και όχι να αναζητά
κοινοβουλευτική λύση με εκλογές. Οι εκλογές, το αστικό κοινοβούλιο, δεν μπορούν να δώσουν φιλολαϊκή
διέξοδο από την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση. Η απάντηση βρίσκεται σε ένα μαζικό, ταξικά
ανασυγκροτημένο, ανερχόμενο πολιτικά εργατικό και λαϊκό κίνημα ανατροπής, που γεννιέται, δυναμώνει και
μπορεί να παίρνει μορφή στα σημερινά πεδία της ταξικής πάλης! Γι αυτό το κίνημα το ΝΑΡ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
θα ρίξουν όλο τους το βάρος.

Αυτό το κίνημα μπορεί να επιβάλει τη θέλησή του ενάντια στις κυβερνήσεις των μνημονίων.

Ανεξάρτητη αγωνιστική λαϊκή ενότητα και όχι εθνική, «πατριωτική» και «οικουμενική» συναίνεση στην τρόικα,
στην κυρίαρχη πολιτική και στο σάπιο πολιτικό τους σύστημα!

Παλλαϊκές συγκεντρώσεις, πανεργατικές απεργίες και συλλαλητήρια, κλιμάκωση των αγώνων και
όχι αναμονή κοινοβουλευτικών λύσεων, για:

- Να μην περάσει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και το Σύμφωνο για το ευρώ! Κατάργηση και όχι
«επαναδιαπραγμάτευση» των Μνημονίων. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.

- Παύση πληρωμών-διαγραφή του χιλιοπληρωμένου τοκογλυφικού χρέους!

- Έξω απ’ το ευρώ, την ΕΕ και το ΔΝΤ και όχι αυταπάτες για φιλολαϊκές λύσεις εντός τους.

- Φέρτε πίσω τα κλεμμένα, δραστική ανακατανομή του κοινωνικού πλούτου υπέρ των εργαζομένων. Αυξήσεις
σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές.

- Γενναία αύξηση της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου και όχι μείωσή του, όπως λέει η ΝΔ. Δραστική μείωση

των φόρων για τα λαϊκά στρώματα, τους εργάτες, τους νέους και τους ανέργους. Σταθερή δουλειά για όλους.
Απαγόρευση των απολύσεων.

- Καμιά ιδιωτικοποίηση – κανένα ξεπούλημα. Δημόσιες όλες οι κοινωφελείς υπηρεσίες. Δωρεάν υγεία, παιδεία,
ασφάλιση.

- Κρατικοποίηση των τραπεζών, με εργατικό έλεγχο.

- Κατάργηση της ενίσχυσης με εκατομμύρια ευρώ των κομμάτων. Κατάργηση των βουλευτικών προνομίων!

Οι «κλέφτες» της ζωής και των δικαιωμάτων μας «στο σκαμνί» και τα κλεμμένα («νόμιμα» και «παράνομα»)
πίσω στους εργαζόμενους - παραγωγούς του πλούτου! Σε αυτό τον αγώνα, ανοίγει ο δρόμος για την αναγκαία
συνολική απάντηση στον ολοκληρωτικό καπιταλισμό της κρίσης και της υπερεκμετάλλευσης, για την εργατική
εξουσία και τη διεθνιστική κομμουνιστική απελευθέρωση!

Η επίθεση του κεφαλαίου μπορεί να σαρωθεί. Το εργατικό κίνημα μπορεί ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ!

Ο μαχόμενος Λαός μπορεί να στείλει στα αζήτητα της Ιστορίας τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το ΛΑΟΣ, την
τρόικα και όλο το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο.

Αυτός ο μικρός Λαός, ο Μέγας, ο μόνος που δικαιούται να είναι ο αρχηγός στις λαϊκές εξεγέρσεις!

Νέο Αριστερό Ρεύμα, Αθήνα 17.6.2011
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