
Μετά τις 6 Μάη, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ακόμα και ο ΣΕΒ(!), ανα
κάλυψαν ότι είναι δήθεν εφικτό να υπάρξει κάποια «βελ
τίωση» στα Μνημόνια! Θέλουν έτσι ν’ αποπροσανατολί

σουν την οργή των μαζών, τη διάθεση για μια ανακούφιση ή και απαλ
λαγή από τα Μνημόνια και τις πολιτικές δυνάμεις που μας οδήγησαν 
ως εδώ. Για να μπορέσουν να συνεχίσουν την ίδια πολιτική, στην υπη
ρεσία της ΕΕ και του μεγάλου κεφαλαίου, των διεθνών και ντόπιων 
τραπεζιτών/τοκογλύφων.

Η ΝΔ προσπαθεί να περιμαζέψει ό,τι πιο αντιδραστικό, όποιον μι
σεί περισσότερο την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και το 
εργατικό κίνημα – και μ’ έναν νέο αντικομμουνισμό να δημιουργήσει 
εμφυλιακό κλίμα, να διχάσει την ελληνική κοινωνία σε «πατριώτες» και 
«αντεθνικά στοιχεία». Γι’ αυτό τα βρήκαν Σαμαράς και Μπακογιάννη, 
μαζεύοντας και ακροδεξιά κατακάθια. Το λεγόμενο «ευρωπαϊκό πα
τριωτικό μέτωπο» θα είναι από τους κύριους εχθρούς των εργαζομέ
νων και της νεολαίας, θα προσπαθήσει να μας ρίξει πάλι στο ζυγό των 
Μνημονίων, με ακόμα πιο αυταρχικό καθεστώς και σκληρή καταστολή. 

Από κοντά το ΠΑΣΟΚ, με όσα από τα μισητά στελέχη του απέμειναν, 
προσπαθεί με κάθε είδους ψέμα να μας εξαπατήσει ξανά.

Αυτή η «συμμορία του ευρώ» (μαζί με αργυρώνητους δημοσιογρά
φους, πανεπιστημιακούς κ.α.) δεν θέλει στο παραμικρό να μας ανα
κουφίσει από την φτώχεια και εξαθλίωση των Μνημονίων. Γι’ αυτό εξα
πολύει εκβιασμούς και απειλές για την «ευρωπαϊκή πορεία της χώρας» 
– δηλ. οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα να στηθούμε στο εκτελε
στικό απόσπασμα, μόνο και μόνο για να πλουτίζουν αυτοί. Από πίσω 
τους η Λαγκάρντ, ο Μπαρόζο, ο Σόιμπλε, η Μέρκελ και τώρα ο Ολάντ, 
που θέλουν να τηρήσουμε «τις δεσμεύσεις της χώρας», δηλαδή να δε
χτούμε την πλήρη καταστροφή της οικονομίας, της κοινωνίας, ό,τι έχει 
απομείνει από υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση κλπ. – σαν να δια
τάζουν με ύφος γκαουλάιτερ τους υπηκόους ενός προτεκτοράτου!

Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να πάρουν την παραμικρή ανά
σα. Στις 17 Ιούνη, να τους μαυρίσουμε ακόμα πιο μαζικά, για να τεθεί 
έμπρακτα επί τάπητος και το ξήλωμα των Μνημονίων και βάρβαρων 
μέτρων. Μαύρο σ’ αυτούς τους ορκισμένους εχθρούς μας.

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΠΑΝΤΟΥ
Να αποτελειώσουμε τα Μνημόνια και τους υπηρέτες τους
Διαγραφή του Χρέους
Για μια Σοσιαλιστική Διέξοδο από την κρίση

Τ ο αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μάη ήταν γερή γροθιά για 
τα κόμματα και τις πολιτικές των Μνημονίων, για τις κοινω-
νικές και πολιτικές δυνάμεις που μας οδήγησαν στη σημερινή 

άθλια κατάσταση. Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα και η νεολαία 
μαύρισαν μαζικά το ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ, που ταυτίστηκαν με 
τα Μνημόνια και βάρβαρα μέτρα, τη μαύρη συγκυβέρνηση Παπαδή-
μου, την υποτέλεια απέναντι σε Τρόικα και Ευρωπαϊκή Ένωση, την εξα-
θλίωση, ταπείνωση και εξανδραποδισμό του ελληνικού λαού. Αγνόησαν 
και περιφρόνησαν τα εκβιαστικά διλήμματα και τις φασιστικές απειλές 
ότι αν οι μνημονιακές δυνάμεις έχαναν την εξουσία, θα ερχόταν η κατα-
στροφή («άδεια ράφια», «Β. Κορέα», «δεν θα έχουμε γάλα για τα παιδιά 
μας(!) και βενζίνη» κλπ.).

Δεν είναι μόνο μια ψήφος θυμού και οργής. Έτσι βολεύει τα αστι-
κά επιτελεία και ΜΜΕ να την παρουσιάζουν, για να πείσουν ότι μπο-
ρούν αρκετά γρήγορα να την βάλουν «πίσω στο μαντρί» των μνημονι-
ακών–αστικών δυνάμεων. Το αποτέλεσμα οφείλεται στα δεινά που επέ-
βαλαν στον ελληνικό λαό, αλλά και στο τεράστιο κύμα αγώνων, στον 
παρατεταμένο κοινωνικό πόλεμο εδώ και δύο χρόνια: απεργίες, κατα-
λήψεις, αγώνες στους χώρους δουλειάς, κίνημα των «αγανακτισμένων» 
και των πλατειών, έκρηξη της λαϊκής οργής στις παρελάσεις, γιγάντι-
ες εξεγερσιακές και συγκρουσιακές διαδηλώσεις με αποκορύφωμα τις 
12 Φλεβάρη. Αυτοί οι αγώνες, που έριξαν τον Γ. Παπανδρέου και επέ-
βαλαν τις εκλογές ενάντια στη χούντα του Παπαδήμ(ι)ου, επέτρεψαν 
ν’ αποτυπωθεί η θέληση της τεράστιας κοινωνικής πλειοψηφίας ενά-
ντια στις μνημονιακές πολιτικές και δυνάμεις, παρά τα διαρκή πολιτι-
κά πραξικοπήματα με τα οποία αυτές προσπαθούσαν να συνεχίσουν να 
κυβερνούν «όπως παλιά». Έστω και μέσα από τον θαμπό καθρέφτη των 
εκλογών, αποδείχτηκε η δύναμη των εργαζόμενων και καταπιεσμέ-
νων μαζών, όταν αποφασίζουν ν’ αγωνιστούν για το δίκιο τους.

ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΛΑΟΣ
ΚΑΤΩ ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.



Όμως, η επιβίωση της ελληνικής κοινωνίας –με 
όρους 21ου αιώνα και όχι δουλοπάροικου– 
δεν διασφαλίζεται αλλάζοντας κόμματα και 
πρόσωπα. Το χρέος (όχι μόνο του δημοσίου, 

αλλά και του ιδιωτικού τομέα, που είναι φεσωμένος μέχρι τα 
μπούνια) και τα Μνημόνια δεν ήρθαν μόνο από αντιδραστικές 
πολιτικές δυνάμεις ή τους «επιτρόπους» της Τρόικας και της 
ΕΕ. Είναι πάνω απ’ όλα προϊόν της βαθιάς κρίσης του 
ελληνικού καπιταλισμού, της ουσιαστικής χρεοκοπίας του, 
που εξελίσσεται μέρα τη μέρα σε κατάρρευση.

Αυτό δείχνει όχι μόνο η ύφεση διαρκείας, αλλά και η 
ραγδαία πτώση της βιομηχανικής παραγωγής (-28% το 2008–
2011, σαν να βρισκόμαστε σε πόλεμο!) και η αποδιάρθρωση 
των παραγωγικών τομέων. Η ανεργία που καλπάζει σαν 
καρκίνος, το νέο κύμα λουκέτων και απολύσεων, οι 
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που δουλεύουν χωρίς 
να πληρώνονται, η επιτεινόμενη διάλυση των εργασιακών 
σχέσεων (συλλογικές συμβάσεις κλπ.), η κατάρρευση των 
ασφαλιστικών ταμείων και των πιο στοιχειωδών υπηρεσιών 
υγείας, οι ουρές των φτωχών και νεόφτωχων εργαζομένων 
στα συσσίτια… Και ακόμα οι αυτοκτονίες συνανθρώπων μας 
καθημερινά, λόγω της φτώχειας και ταπείνωσης που ζουν. 
Αυτή η παρακμιακή κατάσταση σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα 
έρχονται νέα χαράτσια, μέτρα και Μνημόνια, όπως κι αν 
ονομαστούν, όσο δύσκολο κι αν είναι να εφαρμοστούν στις 
παρούσες συνθήκες.

Δεν είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση στην Ευρώπη, με 
μεγάλες οικονομίες (Ισπανία, Ιταλία κ.α.) να βρίσκονται στο 
χείλος της χρεοκοπίας ή σε ύφεση. Η Γαλλία του Ολάντ, 
που μας τον σερβίρουν σαν «προοδευτικό», έχει το πιο 
χρεοκοπημένο τραπεζικό σύστημα σ’ όλη την Ευρώπη – και 
εφαρμόζοντας το πρόσφατο «Δημοσιονομικό Σύμφωνο» 
ετοιμάζεται να πάρει μέτρα ύψους πολλών ελληνικών 
Μνημονίων.

Γι’ αυτό, η αντεργατική–αντιλαϊκή λύσσα των αστικών 
επιτελείων σε Ελλάδα και ΕΕ, η «κινεζοποίηση» των 
εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, δεν 
θα υποχωρήσουν έτσι απλά, δεν είναι κάτι «περαστικό», 
που διορθώνεται με τις α’ ή β’ εκλογές. Είναι ο δικός τους 

μονόδρομος για να μας φορτώσουν την 
κρίση του συστήματός τους. 

Καμία μέση λύση δεν μπορεί να 
σταθεί: ή θα δεχτούμε να μας 

πατάνε διαρκώς με 
Μνημόνια και να 
μας μετατρέπουν 
σε δουλοπάροικους 
– ή θα παλέψουμε 
για μια ριζικά 

διαφορετική 
διαχείριση της οικονομίας, 

που οδηγεί στη ρήξη με το 
καπιταλιστικό σύστημα.

ΚΑΜΙΑ ΨΗΦΟ ΣΕ
ΚΑΜΜΕΝΟ –

ΔΗΜΑΡ – ΚΚΕ

ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ - ΝΕΟΝΑΖΙ

Η κατάρρευση του 
ελληνικού καπιταλισμού



Να σωθούμε από το σύστημά τους

1. ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ & 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ «ΜΝΗΜΟ
ΝΙΩΝ» ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΜΕ
ΤΡΩΝ, ΤΗΣ 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».
Μας εκβιάζουν με την «στάση πληρωμών» και 
την «χρεοκοπία», αλλά ήδη τα εφαρ μόζουν! – 
κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του κεφαλαί
ου, των τραπεζιτών και κερδοσκόπων. Γιατί τι εί
ναι το διαρκές κόψιμο μισθών, συντάξεων κλπ. 
ή όταν δουλεύουμε μήνες απλήρωτοι; Δεν εί
ναι αυτά η απόλυτη χρεο κοπία μας; Αλίμονο αν 
δεχτούμε αυτό τον αργό αλλά σίγουρο θάνατό 
μας, μόνο και μόνο για να μείνουμε στο Ευρώ!
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 εργαζόμε
νοι πα ράγουμε, το χρήμα απ’ όπου κι αν βρί
σκεται, για να εξασφα λίσουμε σ’ όλους εργα
σία, στέ γη και ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. 
Γιατί η πραγματική αι τία της κόλασης που ζούμε 
(και που θα χειροτερεύει συνεχώς) είναι η κρί
ση του ελληνικού κα πιταλισμού και η διαχείρι
σή της τόσα χρόνια απ’ αυτές τις πολι τικές δυ
νάμεις. Είναι αυτό το σά πιο και καταστροφικό 
σύστημα που πρέπει να ξεφορτωθούμε. Γι’ αυτό 
πρέπει να συγκρουστούμε 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 αντι
δραστική Ε.Ε. και να προχωρήσουμε στο χτίσι
μο μιας Ενωμένης Σοσιαλιστικής Ευρώπης 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 στη 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 κατα
σκευαστικές επιχει ρήσεις κλπ.) – και πρώτα 
και κύ ρια τις τράπεζες, που τις έχου με ήδη «δι
ασώσει» (βλ. χρυσο πληρώσει) με αμέτρητα δις! 
Όλα αυτά πρέπει να γίνουν δημόσια/κοινωνι
κή 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 
επανακινήσουμε την οικονομία μ’ ένα σχέδιο 
κάλυψης των επειγουσών κοινωνικών αναγκών. 
Όχι με ανοησίες για «ανάπτυξη» μέσω των «αγο
ρών» και για αε ριτζίδικη «επιχειρηματικότητα».
Είναι αυτό εφικτό; ΝΑΙ – για τί εμείς παράγου
με 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 κα
θεστώτος 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 τραπε
ζικούς λογαριασμούς να ψηφίζουν τη θανατι
κή μας κα ταδίκη, σε μια Βουλήφρούριο ζωσμέ
νη από δολοφονικές ορ δές ΜΑΤ και Δίας. Αυτοί 
που έχουν ουσιαστικά καταργήσει κάθε νομιμό
τητα και το ίδιο το Σύνταγμα, που γίνονται δε
κτοί με τα γιαούρτια της λαϊκής ορ γής σε κάθε 
εμφάνισή τους, δεν έχουν καμία πολιτική και 
ηθι κή νομιμοποίηση. Αυτή η σαπί λα δεν αντιμε
τωπίζεται με ασπι ρίνες, δηλαδή απλά με εκλο
γές. Πρέπει να επιβάλλουμε να γί νουν εκλο
γές για Συντακτική Συνέλευση – δηλαδή για ν’ 
απο φασίσει ο ελληνικός λαός μια ρι ζικά διαφο
ρετική οργάνωση και λειτουργία της οικονομί
ας, της κοινωνίας, της πολιτικής.

Μπροστά στην κα ταστροφή που μας απειλεί, δεν χωράνε μισόλογα και ημίμετρα. Οι μό νες πραγμα
τικές λύσεις είναι αυ τές που μπορούμε και πρέπει να επιβάλλουμε, με αποκλειστικό κριτήριο τα συμ
φέροντα και τις ανάγκες των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας. Πρέ
πει να παλέψουμε για:



Γ ια να σωθούμε απ’ αυτό το σύστημα και τους κα
νίβαλούς του, δεν αρκούν οι εκλογές.  Χρειαζό
μαστε  πρό γραμμα, οργάνωση, ένα σχέδιο αγώ
νων.

Κάθε μέρα που χάνουμε, μεγαλώνει και η δική μας ευθύ
νη για όσα δεν κάνουμε για να σταματήσουμε όσους μας 
καταστρέφουν και μας κατα
πιέζουν. Πρέπει να στηρι
χτούμε στις δικές μας δυ
νάμεις, στη δική μας οργά
νωση και αγώνα παντού. Σε 
χώρους δουλειάς, σχολές, 
γειτονιές και πλατείες, με 
κι νηματικές δομές (επιτρο
πές αλληλοβοήθει ας 
κ.α.) για την αντιμετώ
πιση των ζωτικών προ
βλημάτων επιβί ωσης. 
Η κατακραυγή ενάντια 
στα Μνημόνια πρέπει 
να γίνει αγώνας μέσα 
από ενωτικές, μαζικές 
Επιτροπές Δράσης για 
την καταγγελία/κατάρ
γηση των Μνημονίων, 
την υπεράσπιση των συλλογικών συμβάσεων, τη διαγρα
φή του χρέους κλπ. Δείξαμε ότι έχουμε τη δύναμη – τώρα, 
πρέπει και να την ασκήσουμε στην πράξη!

Όμως, αν δεν πάμε μέ χρι τη ρίζα του κακού, αν σταματή
σουμε στο κατώ φλι της μόνης πραγματικής λύσης, τότε 
αυτό το σά πιο καπιταλιστικό σύστημα θα «αναπαλαιω
θεί» πάνω στα κόκαλά μας, φέρνοντας ακόμα χειρότερα 
Μνημόνια και Παπαδήμ(ι)ους, ακόμα και στυγνές δικτα
τορίες… Δεν θα υποχωρήσουν ούτε εύκολα ούτε γρήγο
ρα, ας μην έχουμε αυταπάτες! Πολλές φορές το εργατικό 
κίνημα πλήρωσε βαριά την ανικανότητα ή προδοσία των 
ηγεσιών του μπροστά στην αντεπίθεση της αστικής τάξης.

Ο δρόμος για να σωθούμε οδηγεί υποχρεωτικά σε ρήξη 
με τον καπιταλισμό. Δεν υπάρχει άλλη, «εύκολη» λύση. 
Χρειάζε ται καταρχήν να φύγουμε από τις κοινοβουλευ-
τικές πρακτικές – και ως πρώτο βήμα να επιβάλλου-
με μια επαναστατική κυ βέρνηση των εργαζομέ νων. Ν’ 
ανοίξουμε τον δρόμο για τον Σοσιαλισμό. Μια οικονο μία 
πλήρως αναδιαρθρωμένη, όπου τα μέσα πα ραγωγής και 

ο παραγόμε νος πλού
τος θα είναι κοινωνική 
ιδιοκτησία, με κρι τήριο 
τις ανθρώπινες ανά
γκες και όχι τα κέρδη 

μιας χούφτας καπι
ταλιστών. Ένα κα
θεστώς βασιζόμε
νο στον έλεγχο, 
τη συμμε τοχή, τις 
αποφάσεις όλων 
των «από κάτω». 
Στην επέ κταση και 
όχι τον περιορι σμό 
των ελευθεριών 
(σ υν δικα λισμού, 
τύπου, έκφρα σης 

κ.α.). Στο δημοκρατικό σχεδιασμό όλων των βασι κών 
επιλογών (επενδύσεις, ενέργεια, διατροφή, περι βάλλον 
κλπ.). Στην ελεύ θερη συνεργασία των λαών της Ενωμέ
νης Σοσιαλιστι κής Ευρώπης και όχι στο «πειθαρχείο» της 
καπιταλι στικής Ε.Ε. Αυτή είναι η μόνη διέ ξοδος από τη 
βαρβαρότη τα του σάπιου καπιταλι στικού συστήματος, 
αυτό είναι το αυθεντικό περιε χόμενο του Σοσιαλισμού 
(και όχι τα εκτρώματα του «υπαρκτού σοσιαλισμού).

Για να νικήσουμε, μόνη πραγματική εγγύηση είναι να οι
κοδομήσουμε μια νέα επαναστατική δύναμη, που θα συ
γκρουστεί αποτελεσματικά μ’ αυτό το σύστημα, τους υπη
ρέτες και το κρά τος του.

Να προετοιμαστούμε για τη σύγκρουση που έρχεται

Για μια Επαναστατική Κυβέρνηση των Εργαζομένων

και μια Σοσιαλιστική Διέξοδο
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