
Μειώσεις μισθών και συντάξεων, φόροι και χα
ράτσια, δραματική αύξηση των λουκέτων, 
των απολύσεων και της ανεργί ας, εξάπλωση 

των «ελαστικών» / δουλικών σχέσεων εργασί ας, λεηλα
σία κάθε ατομικής, δημόσιας ή συλλογικής περιου σίας 
(από ακίνητα και δημόσιους οργανισμούς μέχρι κατα
θέσεις και ασφα λιστικά ταμεία). Το βιοτικό επίπεδο, τα 
στάνταρτ ζωής καταρρέουν, μαζί με τα συστήματα παι
δείας, υγείας, ασφάλι σης, και το όποιο δικό μας μέλλον 
και των οικογένειών μας. Ο εφιάλτης της πείνας ζώνει 
όλο και περισσότερα νοικοκυριά, τα παιδιά, τους άνερ
γους, τους φτωχούς και τους νεόπτωχους εργαζόμε
νους. Oι ουρές στα συσσίτια και οι άστεγοι αυξάνονται 
κάθε μέρα. Και ο κατήφορος της εξαθλίωσης και της κα
ταστροφής δεν έχει τέλος...

Με το Μνημόνιο ΙΙ, τη νέα Δανειακή Σύμβαση και το 
PSI, που μας τα σερβίρουν σαν «επιτυχία» και «σωτηρία 
της χώρας», αυτή η καταστροφή θα είναι ακόμα πιο με
γάλη και ραγδαία. H ύφεση γίνεται όλο και πιο άγρια. 

Σύντομα μισθοί και συντάξεις θα πέσουν στο 30% 
απ’ ό,τι ήταν το 2009, η πραγματική ανεργία θα ξεπε
ράσει το 30% (στους νέους πολύ πάνω από 50%). Αυτό 
σημαίνει 1,52 εκ. ανέργους και περίπου άλλους τόσους 
υποαπασχολούμενους. Τα ασφαλιστικά ταμεία και η 
υγεία, μετά το «κούρεμα», πάνε για οριστική διάλυση. 
Με τα επόμενα μέτρα (αμέσως μετά τις εκλογές) ετοι
μάζουν: κατάργηση του 13ου14ου μισθού, πλήρη κατάρ
γηση των κλαδικών συμβάσεων, νέα μείωση των συντά
ξεων, ακόμα και των πιο στοιχειωδών επιδομάτων (τέ
κνων κλπ.). Kαι για τους «τυχερούς», δουλειά με συνθή
κες σύγχρονου σκλάβου, κατάργηση κάθε προστασίας 
της εργασίας, «Ειδικές Οικονομικές Ζώνες» όπου τα με
ροκάματα και τα εργασιακά δικαιώματα δεν θ’ απέχουν 
από τις συνθήκες ενός στρατοπέδου καταναγκαστικής 
εργασίας. Κάθε μέρα που αυτές οι δυνάμεις παραμένουν 
στην εξουσία, μας ρίχνουν στο Μεσαίωνα, μετατρέπουν 
την ελληνική κοινωνία σ’ έναν σωρό ερειπίων. Αν τους 
αφήσουμε, η κόλαση που ζούμε δεν θα έχει τέλος.

ΑΝΥΠΑΚΟΗ - ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΤΟΥ

Ο.Κ.Δ.Ε.
Oργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

Να φύγουν όλοι οι υπεύθυνοι της χρεοκοπίας

Διαγραφή του Χρέους
Για μια Σοσιαλιστική Διέξοδο
Στις προσεχείς εκλογές, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, τα φτωχά λαϊκά 

στρώματα καλούνται από το αστικό πολιτικό σύστημα να 
ξαναστηρίξουν όλους αυτούς που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία.
N’ «αναστήσουν» πολιτικές δυνάμεις και πρόσωπα που ψήφισαν 

απανωτά βάρβαρα Μνημόνια και μέτρα, τη νέα Δανειακή 
Σύμβαση. Αυτούς που τρία χρόνια τώρα μας σπρώχνουν όλο και 
πιο βαθιά στην φτώχεια και την εξαθλίωση, στην πολιτική σήψη 

και παρακμή, στην ταπείνωση και τον εξανδραποδισμό.

Μπροστά στην οικονομική και κοινωνική καταστροφή



«Κρίση 
χρέους»; Όχι, 
χρεοκοπία του 
καπιταλισμού!

Αστοί πολιτι
κοί και παπαγά
λοι των ΜΜΕ 

θέλουν να μας πεί
σουν ότι φταίνε κάποιοι 
«σκοτεινοί κερδοσκό
ποι» ή πολύ περισσότε
ρο οι «συντεχνίες» και 
η «κα θυστέρηση των 
μεταρρυθμί σεων» στην 
Ελλάδα! Όμως, η κρίση 
που επεκτείνεται σ’ όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(και στην παγκόσμια οι
κονομία), το δείχνει κα
θαρά: η ρίζα του προ
βλήματος είναι η κρίση 
του ίδιου του καπιτα
λισμού, του συστήμα
τος της εκμετάλλευσης 
και καταπίε σης, του κέρ
δους, της ατομι κής ιδι
οκτησίας στα μέσα πα
ραγωγής. Ο καπιταλι
σμός δεν μπορεί πια να 
προσφέ ρει παρά μόνο 
ανεργία, φτώχεια, εξα
θλίωση, πείνα. Για να 
σωθεί αυτό το σάπιο σύ
στημα, και ιδιαί τερα οι 
τοκογλύφοι–τραπε ζίτες, 
απαιτούν: ανθρωποθυ
σίες εργαζομένων, 
ηλικιωμέ νων, νέων, φτω
χών, να φορ τωθεί η κρί
ση στους εργαζό μενους 
και τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα, λεηλατώντας 
ό,τι έχουν κερδίσει και 
κατακτή σει με ιδρώτα 
και αίμα.
Το πραγματικό «σχέ
διο» των αστικών επι
τελείων σε Ελ λάδα και 
Ε.Ε. είναι η συνέχιση της 
ίδιας καταστροφι κής πο
λιτικής, η «κινεζοποίη
ση» των εργαζομένων 
και των φτωχών λαϊκών 
στρωμάτων. Γι’ αυτό η 
λύσσα τους να μας γυρί
σουν δεκαετίες πίσω, τα 
«μνημονιακά» μέτρα που 
σα ρώνουν τη μια χώρα 
μετά την άλλη. 

ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΛΟΙ
- οι δοσίλογοι–υπεύθυνοι της χρεοκοπίας
- αστικά κόμματα και πολιτικοί, 
μαριονέτες των τραπεζών, του μεγάλου 
κεφαλαίου, της Τρόικας, της Ε.Ε.
Έναν ωμό εκβιασμό, νύχτα μέρα, εξαπο
λύουν η κλίκα Παπαδήμου, η συγκυ βέρνηση 
ΠΑΣΟΚ–ΝΔ (μέχρι πρότινος και ΛΑΟΣ), η 
χορωδία «προθύμων» (Μπακο γιάννη κ.α.), 
τραπεζίτες, μεγαλοβιομήχα νους, μεγαλοδη
μοσιογράφους, αργυρώνητους πανεπιστη

μιακούς και άλ λοι αλήτες στα ΜΜΕ. 
Λένε «δεν θα έχουν τα παιδιά 
μας (!) γάλα» και πλήθος απει
λές, για να τρομοκρατή σουν 

τον λαό, για ν’ αποδεχτεί τα 
Μνημόνια και 
τη νέα Δανεια
κή Σύμβαση.
Τα λένε αυτά 
οι κύριοι υπεύ-

θυνοι για τη ση-
μερινή κατάσταση! Που 

χρε οκόπησαν τη χώρα, 
έχουν ρίξει 3 εκ. συναν
θρώπους μας κάτω από 

το όριο της φτώχειας, πάνω από 1 εκ. στην 
ανερ γία και άλλους τόσους στην υποαπα
σχόληση – κατέστρεψαν τις εργασιακές σχέ
σεις, τα συ στήματα υγείας, παιδείας, κοινω
νικής ασφάλι σης – κατάργησαν το Σύνταγ
μα, τη λαϊκή και εθνική κυριαρχία και κυ
βερνούν πραξικοπημα τικά μαζί με τους γερ
μανούς και γάλλους γκα ουλάιτερ. Μαζί με 
την Τρόικα και την Ε.Ε. συ ναποφασίζουν 
και εφαρμόζουν τα βάρβαρα μέτρα. Απένα
ντί τους, αυτοί οι επαγγελματί ες «σωτήρες» 
όχι μόνο τίποτα δεν «διαπραγ ματεύτηκαν», 
αλλά επιπλέον έκαναν ασκή σεις οσφυοκαμ
ψίας και νενεκισμού – στο όνο μα της «πα
τριωτικής ευθύνης»!

ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΙ
ΚΑΤΩ η νέα χούντα σε Ελλάδα και Ε.Ε.
Οι κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις των Μνημονί ων απο
δείχτηκαν ανίκανες να κάμψουν τις μεγαλει ώδεις αντιστά
σεις της κοινωνίας, όπως δείχνει η άρον–άρον εκδίωξη του 
Γ. Παπανδρέου και τα ρήγματα στην ψήφιση του Μνημο
νίου ΙΙ. Γι’ αυτό τα αστικά επιτελεία σε Ε.Ε. και Ελλάδα θέ
λουν συνέχιση των κυβερ νήσεων συνεργασίας, ένα «μαύ
ρο μπλοκ» που θα τσακίσει το εργατικό–λαϊκό κίνημα.
– Εξα πολύουν μια υστερία αντικομμουνισμού και 
δαιμονοποίη σης της αριστεράς, με κραυγές για «άδεια ρά
φια» αν οι αστικές δυνά μεις χάσουν την εξουσία, για να 
κατατρομοκρατήσουν την ελληνική κοινωνία.
– Ετοιμάζουν ακόμα πιο άγρια καταστολή: με 
την γκεμπελική εκστρατεία ενάντια στους με
τανάστες (στρατόπεδα συγκέντρωσης, χου
ντικού τύπου «σκούπες» της αστυνομί
ας κλπ.), με αγωνιστές, σωματεία, διαδη
λωτές να σέρνονται για ψύλλου πήδημα 
στην αστυνομία και στα δικαστήρια και 
να καταδικάζονται με συνοπτικές διαδι
κασίες και στημένες κατηγορίες.
– Ανοίγουν τον δρόμο στα ακροδεξιά 
κατακάθια της Χρυσής Αυγής, στις φα-
σιστικές συμμορίες, για να πάρουν ρόλο 
στο πολιτικό σκηνικό και να χρησιμοποιη
θούν ανοιχτά ενάντια στο εργατικό και λαϊκό κίνημα.
Εγκαθιστούν μια διακυβέρνηση ουσιαστικά χωρίς κα
μία πολιτική ή δημοκρατική νομιμοποίηση, καταργώντας 
κάθε εθνική και λαϊκή κυριαρχία – ένα άκρως αυταρχικό 
και επι κίνδυνο καθεστώς, ένα κοινοβουλευτικό πραξικό
πημα διαρκείας. Τα κάλπικα λόγια για «δημοκρα τία» και 
«θεσμούς» στην Ε.Ε. έχουν αντικαταστα θεί από εκβια
σμούς, επόπτες και επιτρόπους. Μέρ κελ, Σόιμπλε, Γιούν
κερ, Σαρκοζί κλπ. μαζί με τους εκπροσώπους των τραπε
ζιτών–τοκογλύφων, με τα Μνημόνια επιβάλλουν καθε-
στώτα νεοαποικια κού τύπου, μετατρέποντας τους εργα-
ζόμενους και τους λαούς της Ευρώπης σε δουλοπάροι-
κους – και έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σχεδόν σε προ-
τεκτοράτο.

Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Η πολιτική των ρεφορμιστών 
(ΚΚΕ, ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ) είναι 
ανήμπορη και τελικά κατα
στροφική για τα συμφέροντα 
των εργαζομένων. Τα πολιτι
κά πραξικοπήματα και οι βάρ
βαρες επιθέσεις που εξαπολύο
νται από το σύστημα εναντίον 
μας, δεν αντιμετωπίζονται με 
σχέδια για κυβερνήσεις «αντι
μνημονιακές» ή «λαϊκής εξου
σίας». Όλα αυτά είναι σχέδια 
διαχείρισης του σάπιου και κα
ταρρέοντος καπιταλιστικού 
συστήματος – και γι’ αυτό αδι
έξοδα, ακόμα κι αν προσωρινά 
εμφανιστούν σαν «λύση». Αυτό 
το σύστημα δεν «διορθώνεται», 
ανατρέπεται!

– Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει 
πεμπτουσία της πολιτικής του 
τις αυταπάτες για «αναστολή 
πληρωμής του χρέους» και κυ
ρίως για μια κυβέρνηση μαζί με 
ρετάλια προερχόμενα από το 
ΠΑΣΟΚ, που θα διαχειριστεί 
την κρίση χωρίς να πειράξει ου
σιαστικά τίποτα από το σημερι
νό σάπιο καθεστώς. Και βέβαια 
δείχνει πάντα έναν ιερό σεβα
σμό απέναντι στην Ε.Ε., σ’ αυτό 
το αντεργατικό στρατηγείο, σ’ 
αυτή τη φυλακή των λαών.
– Το ΚΚΕ, παρά τις δήθεν «τα
ξικές» κορώνες του, συνεχίζει 
όλο και πιο δογματικά την αδι
έξοδη, σταλινική τακτική του 
να περιφρονεί το μαζικό κίνη

μα, να διασπάει τους αγώνες, 
να καταγγέλλει και να συκο
φαντεί οτιδήποτε δεν ελέγχει 
ασφυκτικά (ιδιαίτερα στ’ αρι
στερά του), με μόνο στόχο να 
ενισχυθεί εκλογικά.
Κανένα απ’ τα δυο ρεφορμιστι
κά κόμματα δεν οργανώνει, δεν 
αναπτύσσει τους αγώνες, κυ
ρίως την ενότητα και ριζοσπα
στικοποίησή τους. Επενδύουν 
στον πολιτικό καθωσπρεπισμό 
και την προβοκατορολογία, 
κάθε φορά που οι μάζες υιοθε
τούν πιο αποφασιστικές μορ
φές πάλης. Μοναδικός τελικός 
ορίζοντάς τους οι εκλογές, το 
αστικό κοινοβούλιο, το μάζε
μα ψήφων.



Ή ΑΥΤΟΙ Ή ΕΜΕΙΣ
Να σωθούμε από το σύστημά τους
Μπροστά στην κα

ταστροφή που μας 
απειλεί, δεν χωράνε 

μισόλογα και ημίμετρα. Οι μό
νες πραγματικές λύσεις είναι αυ
τές που μπορούμε και πρέπει να 
επιβάλλουμε, με αποκλειστικό 
κριτήριο τα συμφέροντα και τις 
ανάγκες των εργαζομένων, των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων και 
της νεολαίας, όσο κι αν ουρλιά
ζουν από τα ΜΜΕ για το μονό
δρομο του Ευρώ και της Ε.Ε. Για 
την ικανοποίηση των αναγκών 
μας, πρέπει να παλέψουμε για:
1. ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ «ΜΝΗΜΟ
ΝΙΩΝ» ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΜΕ
ΤΡΩΝ, ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΙΚΙ
ΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
2. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕ-
ΟΥΣ – ΑΜΕΣΗ ΠΑΥΣΗ ΠΛΗ-
ΡΩΜΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ-
ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ. Κάθε ευρώ 
που πάει σε τόκους και χρεολύ
σια, κόβεται από τους μισθούς, 
τις συντάξεις, την υγεία, παιδεία 
και κοινωνική ασφάλιση, τα δη
μόσια αγαθά και υπηρεσίες. Αρ
κετά άρμεξαν επιτέλους από το 
χρέος οι ντόπιοι και ξένοι τοκο
γλύφοι, που το κράτος τους τα
ΐζει και με πακέτα δεκάδων δις! 

Να σταματήσουμε την υποθή
κευση του μέλλοντός μας. Να 
σταματήσουμε άμεσα να πλη
ρώνουμε το χρέος, για να βρε
θούν πόροι για μια άλλη πορεία 
της οικονομίας, για την επιβίω
σης της ελληνικής κοινωνίας.
3. ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Ε.Ε. 
– ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ 
«ΕΥΡΩ Ή ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ 
ΔΡΑΧΜΗ». Η κατάρρευση της 
οικονομίας και του βιοτικού μας 
επιπέδου είναι ήδη τρομακτική. 
Η μείωση του ΑΕΠ τα τελευταία 
χρόνια μόνο με πολεμική κατα
στροφή μπορεί να συγκριθεί. Με 
τη νέα Δανειακή Σύμ βαση και το 
Μνημόνιο Διαρκείας, θα υπάρξει 
νέα τεράστια ύφεση, καταστρο
φή της υγείας, παιδείας και κοι
νωνικής ασφάλισης, έκρηξη της 
ανεργίας. Μας εκβιάζουν με 
την «στάση πληρωμών» και την 
«χρεοκοπία», αλλά ήδη τα εφαρ
μόζουν! – κομμένα και ραμμένα 
στα μέτρα του κεφαλαίου, των 
τραπεζιτών και κερδοσκόπων. 
Γιατί τι είναι το διαρκές κό ψιμο 
μισθών, συντάξεων κλπ. ή όταν 
δου λεύουμε μήνες απλήρωτοι; 
Δεν είναι αυτά η απόλυτη χρεο-
κοπία μας; Αλίμονο αν δε χτούμε 
αυτή την εκτέλεσή μας, μόνο και 
μόνο για να μείνουμε στο Ευρώ!

Ν’ απορρίψουμε 
τους εκβιασμούς 
τους. Από τα «δά
νεια σωτηρίας» 
που μας σερβί
ρουν, ούτε μισό 
ευρώ δεν πάει 
για μισθούς και 
συντάξεις, όπως 
ασύστολα ψεύ
δονται. Όλα πάνε 
(και μάλιστα δε
σμεύονται μέσω 
ειδικών λογαρια
σμών) στους δα
νειστές–τοκογλύ
φους. Δεν θέλου-
με πια τέτοιες 
«σωτηρίες» εξό-
ντωσης! Να πα
λέψουμε για να 
πάρουμε στα χέ
ρια μας τον πλού

το που εμείς οι εργαζόμενοι πα
ράγουμε, το χρήμα απ’ όπου κι 
αν βρίσκεται, για να εξασφα
λίσουμε σ’ όλους εργασία, στέ
γη και ένα αξιοπρεπές βιοτικό 
επίπεδο. Γιατί η πραγματική αι
τία της κόλασης που ζούμε (και 
που θα χειροτερεύει συνεχώς) 
είναι η κρίση του ελληνικού κα
πιταλισμού και η διαχείρισή της 
τόσα χρόνια απ’ αυτές τις πολι
τικές δυνάμεις. Είναι αυτό το σά
πιο και κατα στροφικό σύστημα 
που πρέπει να ξεφορτωθούμε. Γι’ 
αυτό πρέπει να συγκρου στούμε 
με το καπιταλιστικό σύστημα 
και το αστικό κράτος – να παλέ
ψουμε ενάντια στις οικονομικές 
και πολιτικές αλυσίδες της Ε.Ε. 
και του Ευρώ – να διαλύσου
με την αντιδρα στική Ε.Ε. και να 
προχωρήσουμε στο χτί σιμο μιας 
Ενωμένης Σοσιαλιστικής Ευρώ
πης των εργαζομένων.
4. ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΤΟΜΕΩΝ–
ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΑΣ. ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ–ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΝΤΟΥ. 
Τίποτα δεν θα μείνει όρθιο αν 
αφήσουμε την οικονομία κάτω 
από τη διαχείριση αυτών που 
καταστρέφουν την παραγωγή, 
τις υποδομές, την καταναλωτι
κή δύναμη αλλά και το μορφω
τικό–τεχνικό επίπεδο των εργα
ζομένων, των νέων, των λαϊκών 
στρωμάτων. Δεν μπορούν να 
υποσχεθούν παρά μόνο περισ
σότερα λουκέτα και ανεργία, μι
σθούς πείνας και εργάτες–σύγ
χρονους σκλάβους.
Ο μόνος δρόμος είναι να εθνικο
ποιήσουμε τους τομείς–κλειδιά 
της οικονομίας (ενέργεια, πρώ
τες ύλες, συγκοινωνίες, τηλεπι
κοινωνίες και όλες τις βασικές 
υποδομές, κοινωνικές υπηρεσί
ες, μεγάλα εργοστάσια, εμπορι
κές και κατασκευαστικές επιχει
ρήσεις κλπ.) – και πρώτα και κύ
ρια τις τράπεζες, που τις έχου
με ήδη «διασώσει» (βλ. χρυσο
πληρώσει) με αμέτρητα δις! Όλα 
αυτά πρέπει να γίνουν δημόσια 
περιουσία και να λειτουργούν 
κάτω από τον έλεγχο εκλεγμέ

νων και ανακλητών επιτροπών 
των εργαζομένων και των κατα
ναλωτών (όχι μεγαλοσυνδικα
λιστών γραφειοκρατών).
Είναι αυτό αναγκαίο; ΝΑΙ – 
γιατί μόνο έτσι μπορούμε να 
σώσουμε τις θέσεις εργασίας, να 
επανεκινήσουμε την οικονομία 
μ’ ένα σχέδιο κάλυψης των επεί
γουσων κοινωνικών αναγκών. 
Όχι με ανοησίες για «ανάπτυξη» 
μέσω των «αγορών» και για αε
ριτζίδικη «επιχειρηματικότητα».
Είναι αυτό εφικτό; ΝΑΙ – για
τί εμείς παράγουμε τον πλούτο, 
εμείς έχουμε συμφέρον από την 
ορθολογική διαχείρισή του. Κα
νένας «ειδικός», τεχνοκράτης ή 
μεγαλοκαπιταλιστής, καμία κυ
βέρνηση που μένει στα πλαίσια 
αυτού του καθεστώτος δεν μπο
ρεί και δεν θέλει να το κάνει για 
εμάς.
5. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥ-
ΣΗ. Δεν μπορούμε πια ν’ ανε
χόμαστε μια συμμορία βουλευ
τάδων με παχυλούς μισθούς και 
τραπεζικούς λογαριασμούς να 
ψηφίζουν τη θανατική μας κα
ταδίκη, σε μια Βουλήφρούριο 
ζωσμένη από δολοφονικές ορ
δές ΜΑΤ και Δίας. Αυτοί που 
έχουν ουσιαστικά καταργήσει 
κάθε νομιμότητα και το ίδιο το 
Σύνταγμα, που γίνονται δεκτοί 
με τα γιαούρτια της λαϊκής ορ
γής σε κάθε εμφάνισή τους, δεν 
έχουν καμία πολιτική και ηθι
κή νομιμοποίηση. Αυτή η σαπί
λα δεν αντιμετωπίζεται με ασπι
ρίνες, δηλαδή απλά με εκλογές. 
Πρέπει να επιβάλλουμε να γί
νουν εκλογές για Συντακτική 
Συνέλευση – δηλαδή για ν’ απο
φασίσει ο ελληνικός λαός μια ρι
ζικά διαφορετική οργάνωση και 
λειτουργία της οικονομίας, της 
κοινωνίας, της πολιτικής.

ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Από παντού ξεφυτρώνουν σήμερα κόμμα
τα και «κόμματα», πολιτικοί και «προσω
πικότητες» κάθε είδους, που προσπαθούν 
να πείσουν ότι έχουν κάποια εναλλακτι
κή λύση. Κανέναν εργαζόμενο και νέο δεν 
πρέπει να ξεγελάσουν. Δεν ήταν όλοι αυτοί 
όλα αυτά τα χρόνια κομμάτι του συστήμα
τος, που ψηφίσαν πλήθος αντεργατικών και 
αντιλαϊκών μέτρων – πριν «μετανοήσουν» ή 
αρχίσουν να εμφανίζονται ως «αντιμνημο
νιακοί», «πατριώτες», «υπεύθυνοι αριστε
ροί»; Το μόνο που θέλουν είναι να διασφα
λίσουν την εκλογική τους «πελατεία», να 
επιβίωσουν στο καταρρέον πολιτικό σκη
νικό. Τίποτα δεν έχουν να πουν και να κά
νουν απέναντι στη βαρβαρότητα της Τρόι
κας, της Ε.Ε., της κρίσης του καπιταλισμού.



Ο δρόμος για να νι
κήσουμε, για να 
σωθούμε απ’ αυτό 

το σύστημα και τους κα
νίβαλούς του, δεν περνάει 
μέσα από τις εκλογές. Αρκε
τά πια με τα λόγια στη Βου
λή, με τη σύγχρονη χού
ντα που έχει θρονιαστεί εκεί 
μέσα.

Ένα τεράστιο κύμα αγώ
νων έχει πλημμυρίσει την 
ελληνική κοινωνία: απεργί
ες, καταλήψεις και αγώνες 
σε χώρους δουλειάς, κίνημα 
των «αγανακτισμένων» στις 
πλατείες, έκρηξη της λαϊ
κής οργής στις παρελάσεις, 
γιγάντιες εξεγερσιακές και 
συγκρουσιακές διαδηλώσεις 
(με τελευταία αυτή του Συ
ντάγματος στις 12/2)... Είναι 
το ίδιο κύμα που σιγάσιγά 
απλώνεται στην Ευρώπη, 
στις ΗΠΑ και σ’ όλο τον κό
σμο, με αγώνες των εργαζο
μένων και της νεολαίας ενά
ντια στην φρίκη της καπιτα
λιστικής κρίσης. Με εξεγέρ
σεις και επαναστάσεις των 
αραβικών λαών, που γκρε
μίζουν αιματοβαμμένες δι
κτατορίες δεκαετιών, δεί
χνοντας ότι μια άλλη πορεία 
των πραγμάτων είναι εφι
κτή!

Με οδηγό τις εμπειρί
ες μας, οι εργαζόμενοι, τα 
φτωχά λαϊκά στρώματα και 
η νεολαία πρέπει να προχω
ρήσουμε μπροστά, με εμπι
στοσύνη στις δικές μας δυ

νάμεις. Δεν έχουμε τίποτα 
να περιμένουμε από κανέ
ναν «σωτήρα», από τη συν
δικαλιστική γραφειοκρατία, 
τη ρεφορμιστική αριστερά 
ή όσους όψιμα ανακάλυψαν 
ότι το Μνημόνιο ήταν λά
θος.

Xρειαζόμαστε πρόγραμ
μα, οργάνωση, ένα σχέδιο 
αγώνων. Κάθε μέρα που 
χάνουμε, μεγαλώνει και η 
δική μας ευθύνη για όσα 
δεν κάνουμε για να σταμα
τήσουμε αυτούς που μας κα
ταστρέφουν. Πρέπει να πα
λέψουμε παντού, ενισχύο
ντας τη δική μας οργάνωση 
και αλληλεγγύη. Στους χώ
ρους δουλειάς και στις σχο
λές. Στις γειτονιές και στις 
πλατείες, με Λαϊκές Συνε
λεύσεις ενάντια στη διάλυ
ση της ζωής μας, με κινητο
ποιήσεις και κινηματικές δο
μές (επιτροπές αγώνα, αλ
ληλοβοήθειας κ.α.), να προ

χωρήσουμε στην αντιμετώ
πιση των ζωτικών προβλη
μάτων επιβίωσης, με δυνα
μικούς, ενωτικούς και συ
ντονισμένους αγώνες. Μπο
ρούμε, όπως ανατρέψαμε 
τον Τσολάκογλου–Παπαν
δρέου και οι ρουμάνοι εργα
ζόμενοι τον δικό τους κου
ίσλινγκ, να τσακίσουμε τα 
αστικά κόμματα, των τρα
πεζών, της Τρόικας, της Ε.Ε., 
να επιβάλλουμε τις δικές 
μας λύσεις, ν’ ανοίξουμε τον 
δρόμο για τον Σοσιαλισμό.

Γιατί αν δεν πάμε μέ
χρι τη ρίζα του κακού, αν 
σταματήσουμε στο κατώ
φλι της μόνης πραγματι
κής λύσης, τότε αυτό το σά
πιο καπιταλιστικό σύστημα 
θα «αναπαλαιωθεί» πάνω 
στα κόκαλά μας. Χρειάζε-
ται καταρχήν να φύγου με 
από τις κοινοβουλευτικές 
πρακτι κές, να επιβάλλου-
με μια επαναστατική κυ-

βέρνηση των εργαζομένων, 
τη Σο σιαλιστική Δημοκρα-
τία. Μια οικονομία πλήρως 
αναδιαρθρωμένη, όπου τα 
μέσα παραγωγής και ο πα
ραγόμενος πλούτος θα εί
ναι κοινωνική ιδιοκτησία, 
με κριτήριο τις ανθρώπι
νες ανάγκες και όχι τα κέρ
δη μιας χούφτας καπιταλι
στών. Ένα καθεστώς βασι
ζόμενο στον έλεγχο, τη συμ
μετοχή, τις αποφάσεις όλων 
των «από κάτω». Στην επέ
κταση και όχι τον περιορι
σμό των ελευθεριών (συνδι
καλισμού, τύπου, έκφρασης 
κ.α.). Στο δημοκρατικό σχε
διασμό όλων των βασικών 
επιλογών (επενδύσεις, ενέρ
γεια, διατροφή, περιβάλλον 
κλπ.). Στην ελεύθερη συνερ
γασία των λαών της Ενωμέ
νης Σοσιαλιστικής Ευρώπης 
και όχι στο «πειθαρχείο» της 
καπιταλιστικής Ε.Ε.

Αυτή είναι η μόνη διέ
ξοδος από τη βαρβαρότη
τα του σάπιου καπιταλιστι
κού συστήματος, αυτό είναι 
το αυθεντικό περιεχόμενο 
του Σοσιαλισμού (και όχι τα 
εκτρώματα του «υπαρκτού 
σοσιαλισμού). Και για να τα 
επιβάλλουμε πρέπει να χτί
σουμε μια νέα επαναστατι-
κή δύναμη, τη μόνη εγγύ
ηση για να συγκρουστούμε 
αποτελεσματικά μ’ αυτό το 
σύστημα, τους υπηρέτες και 
το κράτος του.

ΑΝΥΠΑΚΟΗ - ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΤΟΥ
Για μια Σοσιαλιστική Διέξοδο από την κρίση
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