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Ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΝΑΡ και της ν.ΚΑ
Το μήνυμα δόθηκε: ο εργαζόμενος λαός, που βγήκε εκατοντάδες χιλιάδες στο δρόμο, έχει μπει σε
τροχιά σύγκρουσης με την άγρια αντιλαϊκή πολιτική και το κοινωνικό σφαγείο κυβέρνησης – ΕΕ –
ΔΝΤ – κεφαλαίου. Ο ανυποχώρητος λαός της Αθήνας, οι τεράστιες διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και η
εμφάνιση του λαού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας δίνουν ξανά τον τόνο. Το Νέο Αριστερό Ρεύμα και η νεολαία
Κομμουνιστική Απελευθέρωση στέκονται μαζί με τους εργάτες και τους εργαζόμενους, το ένα εκατομμύριο
των ανέργων, τη νέα γενιά που καταδικάζουν στη μιζέρια και τη μετανάστευση, χαιρετίζει όλους όσους
γεμίζουν ξανά τους δρόμους και τις πλατείες, ακόμη πιο δυνατοί και πολιτικά αποφασισμένοι.

Η συγκυβέρνηση του μαύρου μετώπου, οι συνυπεύθυνοι ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΛΑΟΣ – ΔΗΣΥ, η Δανειακή Σύμβαση και
όλα τα δεσμά που έχει επιβάλλει η Ιερή Συμμαχία ντόπιου και ξένου κεφαλαίου μπορεί και πρέπει να ανατραπεί.
Γιατί δεν καταργούνται μόνο τα κοινωνικά δικαιώματα, δεν λεηλατείται μόνο ο δημόσιος πλούτος, αλλά η
λαϊκή κυριαρχία και αυτή η ανάπηρη αστική δημοκρατία μετατρέπονται σε εικονικές καταστάσεις, ενάντια στο
λαό. Η χούντα του κεφαλαίου και των Παπαδήμ(ι)ων έχει μετατραπεί σε πραξικόπημα με την πλήρη έννοια.

Η κυβερνητική – αστυνομική επίθεση στην τεράστια διαδήλωση στην Αθήνα –από νωρίς μάλιστα, έτσι ώστε να
μην συγκεντρωθεί όλος ο κόσμος-, οι πολύωρες αστυνομικές επιδρομές και η απόφαση να μετατραπεί η πλατεία
Συντάγματος σε απαγορευμένη ζώνη για το κίνημα, δείχνουν το σύγχρονο νόημα των ...δημοκρατικών
δικαιωμάτων στην εποχή της τρόικας και του ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Η ηρωική αντοχή δεκάδων
χιλιάδων εργαζομένων και νέων, που δεν εγκατέλειπαν το δικαίωμα να διαδηλώσουν μπροστά από τη βουλή
του αίσχους, παρά την αστυνομική βία, υποχρέωσε τους κρανοφόρους της ΕΛΑΣ σε μια απροκάλυπτη εφόρμηση
στις 10 μ.μ. για να αδειάσει το Σύνταγμα.

Το σχέδιο δημιουργίας συνθηκών ακαθόριστης αστάθειας, που θα διευκολύνει κάθε είδους κρατικά –
κυβερνητικά σχέδια για την επιβολή κλίματος κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εξυπηρετούν και οι δεκάδες
εμπρησμοί στο κέντρο της Αθήνας. Οι περισσότεροι ξεπήδησαν σε σημεία που δρούσαν μεγάλες δυνάμεις της
αστυνομίας και της ασφάλειας.

Στις νέες συνθήκες είναι αποφασιστική ανάγκη η κλιμάκωση του αγώνα, από αύριο κιόλας. Με διαδηλώσεις,
συνελεύσεις, καταλήψεις, με ένα ριζοσπαστικό πολιτικό πρόγραμμα, με ένα αγωνιστικό μέτωπο ρήξης και
ανατροπής, στηριγμένο σε ένα ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα, μπορούμε να τους νικήσουμε.

Γιατί, αυτοί που βάζουν απέναντί τους εργαζόμενους και τη νέα γενιά, αυτοί που σπέρνουν τη φτώχεια, θα
θερίσουν την κοινωνική εξέγερση. Τους τιποτένιους υπηρέτες του κεφαλαίου θα τους ξεβράσει η ιστορία και το
δίκιο του αγώνα θα γράψει τις νέες σελίδες της. Η σύγκρουση δεν θα έχει έναν σταθμό, η μάχη συνεχίζεται με
πολιτικό αγώνα, μέχρι την τελική νίκη!
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