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Ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΝΑΡ
.
Το ΝΑΡ χαιρετίζει τη μεγαλειώδη απεργιακή μάχη και τις διαδηλώσεις των εργαζομένων, της
νεολαίας, όλου του λαού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οι σημερινές απεργιακές συγκεντρώσεις
συνάντησαν τους διαδηλωτές που εδώ και 22 ημέρες κατακλύζουν την πλατεία Συντάγματος και τις πλατείες
των άλλων πόλεων και δημιούργησαν μια από τις κορυφαίες στιγμές της λαϊκής αντίστασης και πάλης μετά τη
Μεταπολίτευση.

Το μήνυμα της σημερινής απεργίας και συγκέντρωσης ήταν πιο μαζικό, μαχητικό και βροντερό από
ποτέ: Η βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της ΕΕ, του ΔΝΤ και του κεφαλαίου έχει
καταδικαστεί οριστικά και αμετάκλητα από το λαό. Το μνημόνιο, το σύμφωνο για το ευρώ, το
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα πρέπει εδώ και τώρα να ανατραπούν. Μαζί και όλα τα αντεργατικά μέτρα που έχουν
προωθήσει.

Στη σημερινή αναμέτρηση, οι εργαζόμενοι κατέθεσαν τα δικά τους όπλα: το συλλογικό αγώνα, την απεργία,
την επιμονή, την ειρηνική διαδήλωση, την αγωνιστική συνάντηση κάθε αγωνιζόμενης φωνής.

.
Η κυβέρνηση, θέλοντας να αποδείξει πόσο επίκαιρο είναι το σύνθημα που ακούγεται στις πλατείες, «η χούντα
δεν τελείωσε το ‘73», επιστράτευσε κάθε μέσο: την εργοδοτική τρομοκρατία, τις φημολογίες, τους
κοινοβουλευτικούς ελιγμούς του σάπιου πολιτικού τους συστήματος, την πλύση εγκεφάλου των
ΜΜΕ ότι αν δεν πάρουμε την πέμπτη δόση κι αν φύγουμε από το ευρώ θα έρθει η συντέλεια του
κόσμου. Κι όταν τίποτα απ’ όλα αυτά δεν στάθηκε ικανό να ανακόψει το λαϊκό ποτάμι, που ξεχύθηκε στους
δρόμους και τις πλατείες -ιδιαίτερα στην πλατεία Συντάγματος-, όταν η συναίνεση που τόσο απλόχερα
προσφέρουν στην κυβέρνηση τα κόμματα του συστήματος και η «υπεύθυνη» Αριστερά του «εκλογές τώρα» και
οι δραματικές επισκέψεις στον πρόεδρο της Δημοκρατίας σαρώθηκαν στους δρόμους του αγώνα, επιστράτευσε
το μόνο όπλο που της απέμεινε για να διαλύσει τη συγκέντρωση και να αποτρέψει τη συνάντηση των απεργών
με τους διαδηλωτές των πλατειών: την άγρια καταστολή, τους μηχανισμούς χτυπήματος και διάλυσης των
διαδηλώσεων, τη γνωστή «σύγκρουση» ομάδων ατομικής βίας-μηχανισμών καταστολής, τους τόνους χημικών
και δακρυγόνων.

Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να κάμψει την αποφασιστικότητα και τη θέληση των εργαζομένων και των νέων.
Τώρα είναι η κρίσιμη στιγμή: να ανατραπεί η ιερή συμμαχία της άγριας επίθεσης στα εργατικά
δικαιώματα και η ωμή βία που τη συνοδεύει. Η λαϊκή πάλη να τους στείλει στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας, κι αυτούς και κάθε άλλο επίδοξο κυβερνητικό διαχειριστή της ίδιας πολιτικής.

Δεν τους αφήνουμε να πάρουν ανάσα. Καμία λύση δεν μπορούν να δώσουν οι κοινοβουλευτικοί και
εκλογικοί ελιγμοί, οι ανασχηματισμοί και διάφορες κυβερνήσεις εθνικής ενότητας ή τεχνοκρατών,
στις οποίες καταφεύγουν πανικόβλητοι, κάτω από την πίεση της λαϊκής πάλης. Τη λύση θα τη
δώσει ο κυρίαρχος λαός που μάχεται με απεργίες, διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις στις πλατείες. Δεν

εγκαταλείπουμε κανένα χώρο αγώνα, μετατρέπουμε σε εστία αντίστασης και πάλης κάθε πλατεία, κάθε
γειτονιά, κάθε χώρο δουλειάς, κάθε σχολή. Πυκνώνουμε τις γραμμές του αγώνα, σήμερα, τις επόμενες μέρες,
διαρκώς, μέχρι να νικήσουμε, μέχρι να φύγουν η κυβέρνηση, το μνημόνιο, η ΕΕ, το ΔΝΤ, μέχρι να ανατραπεί η
αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική.

Να μην επιτρέψουμε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Να ανατρέψουμε το μνημόνιο και
τη βάρβαρη πολιτικής τους. Δεν πληρώνουμε το χρέος. Να βγούμε από το κολαστήριο του ευρώ και της ΕΕ.
Δημόσια και δωρεάν όλα τα κοινωνικά αγαθά – καμιά ιδιωτικοποίηση. Να γίνει ανακατανομή του κοινωνικού
πλούτου υπέρ των εργαζομένων και εις βάρος του κεφαλαίου. Να περάσουν οι τράπεζες στο δημόσιο, χωρίς
αποζημίωση, με εργατικό έλεγχο. Να ανατρέψουμε τον κοινοβουλευτικό ολοκληρωτισμό και το εκφυλισμένο
πολιτικό τους σύστημα. Πραγματική δημοκρατία, ο εργαζόμενος λαός και η νεολαία να είναι κυρίαρχοι και να
ορίζουν τις τύχες τους.

Κλιμακώνουμε την πάλη με νέες απεργιακές μάχες σε κάθε χώρο, με νέες γενικές απεργίες, με
διαρκείς συγκεντρώσεις στις πλατείες και τις γειτονιές. Με τη λαϊκή αγωνιστικότητα που –όπως
αποδείχτηκε και σήμερα- μπορεί να βάλει φραγμό και να αποκρούσει τη μαζική καταστολή και τις
σιδερόφραχτες διμοιρίες των ΜΑΤ. Για μια μαζική, μαχητική, παρατεταμένη και νικηφόρα ενιαία πάλη όλου του
λαού, με τις συλλογικές διαδικασίες, τις συνελεύσεις, τις αμεσοδημοκρατικές μορφές και όχι την ξεπουλημένη
γραφειοκρατία των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.

Απαντάμε με τους αγώνες μας, με τα δικά μας δημοκρατικά λαϊκά όργανα, με τις λαϊκές συνελεύσεις
συζήτησης και δράσης στις γειτονιές και στις πλατείες, με τις εργατικές συνελεύσεις στους χώρους
δουλειάς, με την αντικαπιταλιστική Αριστερά της αποφασιστικής αντίστασης, της καθολικής
ανατροπής, της εργατικής δημοκρατίας και της νέας κομμουνιστικής προοπτικής.

Τώρα πλέον, η ιστορία γράφεται από το λαό στους δρόμους του αγώνα και της ανατροπής!
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