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Κάτω τα Μνημόνια και το Πολιτικό Τσίρκο
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Στις Ευρωεκλογές, κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ και «προοδευτικά»
ρετάλια) και δήθεν αντιπολίτευση (ΝΔ, ΚΙΝΑΛ κ.ά.), ο ένας
χειρότερος μνημονιακός απ’ τον άλλο, παίζουν το γνωστό παιχνίδι
εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Μας εμπαίζουν με το «τέλος των
Μνημονίων», ότι θα ζήσουμε σε «λιτή αφθονία» ή ότι έχουν μια
διαφορετική πολιτική. Όλες αυτές οι χρεοκοπημένες δυνάμεις, που
μας οδήγησαν στην καταστροφή, ζητούν να τους ξαναψηφίσουμε
για να μας σώσουν άλλη μια φορά! Διαγκωνίζονται ποιος είναι
καλύτερος συνομιλητής των «θεσμών»–ιμπεριαλιστών και
των «αγορών». Παπαγαλίζουν λυσσασμένα ότι η «ευρωπαϊκή
πορεία» είναι μονόδρομος, ότι έξω από Ευρώ/ΕΕ μας περιμένει
χάος. Από τα ΜΜΕξαπάτησης εξαπολύουν απύθμενα ψέματα για
«αποκατάσταση των αδικιών» και «ανάπτυξη», για τη Μακεδονία,
για τη Βενεζουέλα και τον «δικτάτορα Μαδούρο» κ.λπ.

Ούτε Τσίπρας, ούτε Μητσοτάκης

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΟΥΛΟΙ – ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΤΟΥ
Η ωμή πραγματικότητα που ζούμε
συντρίβει τα άθλια ψέματά τους. Παρά τα
ατέλειωτα αντεργατικά χτυπήματα, δεν
έχουμε σοβαρές επενδύσεις αλλά παραγωγική υποβάθμιση, τεράστια ανεργία,
έκρηξη όλων των χρεών, της φτώχειας
και των κοινωνικών ανισοτήτων. Ο ελληνικός καπιταλισμός φυτοζωεί μόνο χάρη
σ’ ένα όλο και χειρότερο Νέο Σύστημα
Εκμετάλλευσης (μισθοί πείνας, φορολεηλασία, ακρίβεια, απλήρωτη, «μαύρη»
και ελαστική εργασία, ασυδοσία και τραμπουκισμοί των αφεντικών ενάντια στους
εργαζόμενους, πλειστηριασμοί–αρπαγή
σπιτιών, χτύπημα συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κ.λπ.). Με το 3ο Μνημόνιο
–που ψήφισαν όλοι μαζί–, τις συμφωνίες
για πλεονάσματα και αποπληρωμή του
χρέους μέχρι το 2060, γινόμαστε Αποικία Χρέους, με υποχρεωτική παραμονή
για δεκαετίες στη μνημονιακή φυλακή,
ασταμάτητη κατρακύλα των εργατικών,
κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων
μας, κατάργηση της λαϊκής και εθνικής
κυριαρχίας.

Δεν υπάρχει κανένα «μικρότερο
κακό» ανάμεσα σ’ αυτές τις δυνάμεις.
Όποιος κι αν είναι επόμενη κυβέρνηση,
θα είναι χειρότερος, γιατί η κρίση χειροτερεύει.
Επιστρατεύουν ένα ζοφερό Κράτος
Έκτακτης Ανάγκης, το σκληρό μνημονιακό «δίκαιο» των εργοδοτών–πλουσίων
και του κράτους, ενάντια στους εργαζόμενους και τους αγώνες, στους «από
κάτω» και τους απόκληρους της κρίσης,
με πυλώνες τα ΜΑΤ και εκτρωματικές
αποφάσεις των αστικών δικαστηρίων.
Ορκιζόμενοι όλοι μαζί ενάντια στην
«ανομία», προχωράνε σε νέα κατασταλτικά νομοθετήματα και επιθέσεις ενάντια
στο εργατικό κίνημα.
Μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια με τα
«εθνικά θέματα» (Συμφωνία Πρεσπών,
«τουρκική απειλή»). Καλλιεργούν τον
εθνικισμό ενάντια στους γειτονικούς λαούς, μας σέρνουν σε «άξονες» με τα πιο
αντιδραστικά καθεστώτα της περιοχής,
σε επικίνδυνους τυχοδιωκτισμούς και
πολεμοκάπηλα σχέδια των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ/

ΕΕ σε Βαλκάνια και ΝΑ Μεσόγειο (εξορύξεις πολυεθνικών, βάσεις, ανταγωνισμός με Ρωσία–Κίνα). Με την αισχρή
Συμφωνία ΕΕ–Τουρκίας, κάνουν τη
χώρα αποθήκη απελπισμένων προσφύγων, χύνουν το δηλητήριο του ρατσισμού
και της ξενοφοβίας, έχοντας εφεδρεία
τους Χρυσαυγίτες και κάθε αντιδραστικό
που ντύθηκε «πατριώτης» και «μακεδονομάχος», συμμορίες που χτυπάνε δολοφονικά ανυπεράσπιστους πρόσφυγες και
παιδιά. Προετοιμάζουν μια πιο βαθιά
αντιδημοκρατική αναδίπλωση.
Με αγώνες και ένα Πρόγραμμα Σωτηρίας πρέπει να ανατρέψουμε αυτή την
επικίνδυνη κατάσταση. Να στείλουμε
στον κάλαθο των αχρήστων τα μνημονιακά σκουπίδια, τους αδίστακτους «Μένουμε Ευρώπη». Να διαλύσουμε αυτό
το πολιτικό τσίρκο, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, συνονθύλευμα παλιών και νέων κομμάτων και
αποκομμάτων, δεκανικιών του συστήματος. Να επιβάλλουμε το Δίκιο και την
Αξιοπρέπεια των Εργαζομένων.

ΕΥΡΩ–ΕΕ =
ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Η συμμετοχή σε Ευρώ/
ΕΕ χειροτέρευσε τη δομική κρίση του ελληνικού
καπιταλισμού. Καταστράφηκε η βιομηχανία, μεγάλες επιχειρήσεις και εργοστάσια έβαλαν λουκέτο,
συρρικνώθηκαν ή ξεπουλήθηκαν (χαλυβουργία,
ναυπηγεία κ.ά.). Με επιδοτήσεις εξαγοράστηκε
και η καταστροφή της γεωργίας. Οι εξαγωγές βυθίστηκαν, οι εισαγωγές εκτινάχθηκαν. Η οικονομία
βούλιαζε στα χρέη (δημόσια και ιδιωτικά), προς
όφελος ντόπιων και ξένων
τραπεζιτών και τοκογλύφων. Είχαμε ασταμάτητα
αντεργατικά–αντιλαϊκά
μέτρα: καθήλωση/μείωση
των πραγματικών μισθών,
αντιασφαλιστικά μέτρα,
χτύπημα συλλογικών
συμβάσεων, εκτίναξη της
ελαστικής και «μαύρης»
εργασίας, ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των δημόσιων/
κοινωνικών υπηρεσιών
και υποδομών κ.ά. Μόνη
ωφελημένη η «συμμορία
του Ευρώ», μια ζάπλουτη
ελίτ που με τις πλάτες
της ΕΕ και των αστικών
κυβερνήσεων ξεζουμίζει
τους εργαζόμενους, κερδοσκοπεί παρασιτικά στα
συντρίμμια της οικονομίας, κάνει ατέλειωτο πάρτι
φοροδιαφυγής και «σκανδάλων». Είναι αδύνατο
να ξεφύγουμε απ’ αυτή τη
καταστροφή παραμένοντας σε Ευρώ/ΕΕ.

Η ΕΕ ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ
Αντί για ευημερία και δημοκρατία, στην ΕΕ
φουντώνει η αστάθεια, ανεργία, φτώχεια,
καταστολή, ο ρατσισμός και η ακροδεξιά, ο
κίνδυνος νέων πολέμων.
Οικονομική κρίση. Μετά από πακτωλούς τρισεκατομμυρίων για τη σωτηρία του
καπιταλιστικού συστήματος, η κρίση επανέρχεται απειλητικότερη – και η ΕΕ βρίσκεται
στο επίκεντρο. Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι
σε ύφεση, έχοντας μερικές απ’ τις πιο υπερχρεωμένες χώρες παγκόσμια. Μεγάλες πολυεθνικές και επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι
καταχρεωμένες, επιβιώνουν μόνο χάρη στην
ασύλληπτη ενίσχυσή τους με ζεστό χρήμα
από κράτη και ΕΚΤ. Επενδύσεις και παραγωγικοί τομείς φθίνουν, το ευρωπαϊκό κεφάλαιο
χάνει απέναντι σε ΗΠΑ, Κίνα κ.ά. Στην ΕΕ
κυριαρχεί ο παρασιτισμός του κεφαλαίου,
των πιο αρπακτικών τραπεζών και μερίδων
του «χρηματοπιστωτικού τομέα». Κεφάλαιο
και υπερπλούσιοι είναι πρωταθλητές των
φορολογικών παραδείσων, δεν πληρώνουν
τίποτα για τα αμύθητα κέρδη και περιουσίες
τους. Αιτία δεν είναι μια δυσλειτουργία, αλλά
η κρίση της ίδιας της Ευρωζώνης/ΕΕ και του
καπιταλιστικού συστήματος – που ξερνάει
όλο και πιο βάναυσα μνημόνια και αντεργατικά μέτρα, εκτίναξη των κοινωνικών
ανισοτήτων στα επίπεδα του 19ου αιώνα!

Πόλεμος, Οικολογική Καταστροφή,
Καταστολή, Ρατσισμός, Ακροδεξιά…
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «ΤΕΡΑΣ» ΤΗΣ ΕΕ!

► Η «δημοκρατική» μάσκα της ΕΕ ξεσκίζεται, αποκαλύπτεται η ωμή αντιδραστικότητά της. Οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές συμμετείχαν στο αιματοκύλισμα της Συρίας και
το φασιστικό πραξικόπημα στην Ουκρανία.
Τώρα στοιχίζονται με τα πραξικοπήματα και
πολεμικά σχέδια του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού ενάντια σε Βενεζουέλα και Ρωσία.
Προσπαθώντας ν’ αντιμετωπίσουν τη διεθνή
υποβάθμισή τους, κάνουν την Ευρώπη ένα
αχανές στρατόπεδο του ΝΑΤΟ –ακόμα και
για πυρηνικά όπλα–, αρχίζουν νέες κούρσες
εξοπλισμών. Ετοιμάζουν νέες συγκρούσεις
(π.χ. στα Βαλκάνια, που τα θέλουν μαζί με
τις ΗΠΑ ορμητήριο ενάντια στη Ρωσία), με

τρομακτικούς κινδύνους για τους λαούς. Με
πρόσχημα την τρομοκρατία, στρατιωτικοποιούν τις κοινωνίες, επιβάλλουν «έκτακτες»
νομοθεσίες ενάντια στις ελευθερίες μας.
► Ενώ η οικολογική καταστροφή επελαύνει, ευρωπαίοι καπιταλιστές/ιμπεριαλιστές και ελίτ της ΕΕ δεν κάνουν τίποτα (π.χ.
για τον περιορισμό των ορυκτών καυσίμων),
λεηλατούν ακόμα πιο αδίστακτα το περιβάλλον για το κέρδος (απειλή για μεταλλαγμένα
προϊόντα κ.ά.).
► Με ρατσιστικές πολιτικές τρέφουν το
μίσος της ξενοφοβίας, της «ανωτερότητας του
ευρωπαϊκού και χριστιανικού πολιτισμού»,
του εθνικισμού. Ενοχοποιούν τους πρόσφυγες/μετανάστες που οι ίδιοι ξερίζωσαν απ’
τις εστίες τους με πολέμους και οικονομική
λεηλασία. Νεκρανασταίνουν τους απόγονους
του φασισμού και ναζισμού, δηλητηριάζουν
τις κοινωνίες, διαιρούν τους λαούς με βάση
την εθνική καταγωγή, το χρώμα, την θρησκεία. Αυτοί έθρεψαν την άνοδο ακροδεξιών και αντιδραστικών κομμάτων.
► Έχουν επιβάλλει ένα διαρκές πολιτικό
πραξικόπημα. Οι λαοί της Ευρώπης φιμώνονται, οι αποφάσεις τους ανατρέπονται πραξικοπηματικά και με σκληρή καταστολή (π.χ.
Καταλονία). Γραφειοκράτες των Βρυξελών,
ζώντας σε απίστευτη χλιδή και διαφθορά,
χωρίς να έχουν εκλεγεί από κανέναν, μας
κουνάνε το δάχτυλο τι επιτρέπεται να ψηφίσουμε. «Δημοκρατία» της ΕΕ είναι η διαρκής
υπονόμευση/κατάργηση της λαϊκής και εθνικής κυριαρχίας.
► Βλέποντας τους κλονισμούς που έρχονται, θωρακίζουν τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, χτυπάνε τις δημοκρατικές ελευθερίες. Στη Γαλλία, ο Μακρόν προσπαθεί να
τσακίσει τα Κίτρινα Γιλέκα με σιδηρόφρακτες αστυνομικές ορδές, πλαστικές σφαίρες,
στρατό, απαγόρευση διαδηλώσεων. Χαφιεδισμός, λογοκρισία στο διαδίκτυο, διώξεις και
καταδίκες όσων αγωνίζονται – αυτό είναι το
ευρωπαϊκό δόγμα «Νόμος και Τάξη». Η ελίτ
της ΕΕ καταφεύγει όλο και περισσότερο σε
μια αντιδραστική ιδεολογία ενάντια στο εργατικό κίνημα, θυμίζοντας τα πιο σκοτεινά
χρόνια της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Απάτη ο «ευρωσκεπτικισμός»
και η «μεταρρύθμιση» της ΕΕ

Κοινοί Αγώνες σε όλη την Ευρώπη!

Να διαλύσουμε την αντιδραστική ΕΕ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ευρώ/ΕΕ είναι μια κυνική ένωση για τα συμφέροντα μιας χούφτας ιμπεριαλιστών και πολυεθνικών,
μια «δικτατορία» με κοινοβουλευτικό μανδύα ενάντια στους πιο αδύναμους λαούς και τους εργαζόμενους. Παραμονή σημαίνει απόλυτη υποταγή σε
μεγάλο ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο, αδίστακτους τραπεζίτες και κερδοσκόπους. Συνεχή υποβάθμιση σε
Αποικία Χρέους, όλο και πιο σκληρό Νέο Σύστημα
Εκμετάλλευσης, όλο και βαθύτερη αντιδημοκρατική
αναδίπλωση, μεγάλωμα των πολεμικών κινδύνων.
Χωρίς αποφασιστική σύγκρουση με Ευρώ/ΕΕ, δεν
τσακίζονται τα Μνημόνια. Η οδυνηρή εμπειρία του
ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει πόσο ολέθριες είναι οι αυταπάτες για «εύκολες» λύσεις ή «διαπραγμάτευση». Απ’
τη μια τα συμφέροντα του κεφαλαίου και της ελίτ
της ΕΕ, απ’ την άλλη των εργαζομένων: Κανένας
συμβιβασμός δεν μπορεί να υπάρξει! Δεν πρέπει
να ξεχάσουμε ποτέ αυτό το μάθημα απ’ την μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ (μοιραία κατάληξη κάθε μεσοβέζικης πολιτικής).
Η κατάλληλη πολιτική για τη ρήξη με Ευρώ/ΕΕ
είναι ριζικά διαφορετική από των ρεφορμιστών του
ΚΚΕ, «ενδιάμεσων» ή συγχυσμένων αριστερών δυνάμεων:
► Δεν σημαίνει κανέναν εθνικό απομονωτισμό,
«πατριωτικές» και πατριδοκάπηλες αυταπάτες. Τα τεράστια προβλήματα απ’ την παγκόσμια καπιταλιστική
κρίση μπορούν να λυθούν μόνο σε διεθνή κλίμακα, με
συνεργασία λαών και εργατικών κινημάτων. Ειδικά
σε Βαλκάνια και ΝΑ Μεσόγειο, ενάντια στην απειλή
του Εθνικισμού–Ιμπεριαλισμού–Πολέμου, μόνη απάντηση δεν είναι η υπεράσπιση των αστικών «εθνικών
συμφερόντων» αλλά ο Διεθνισμός των Εργατών και
Λαών.
► Δεν γίνεται με παραπομπή της εξόδου από
Ευρώ/ΕΕ στη δευτέρα παρουσία. Όπως κάνει το
ΚΚΕ, που στις κρίσιμες στιγμές τάσσεται ύπουλα, με
κούφια «επαναστατικά» λόγια, υπέρ της παραμονής
σε Ευρώ/ΕΕ.
► Δεν γίνεται με εκλογικίστικες συγκολλήσεις,
σχήματα που δεν ανταποκρίνονται στην όξυνση της
κρίσης, στην σκλήρυνση της ταξικής πάλης. Που δεν
βλέπουν την ανάγκη ενότητας μέσα στους αγώνες,
ανασυγκρότησης–ανασύνθεσης του εργατικού κινήματος. Που δεν βλέπουν τη ρήξη με Ευρώ/ΕΕ σε διεθνιστική, επαναστατική προοπτική.

Ο

ύτε μια ηγεμονία της
Γερμανίας, ούτε κάποιο σχέδιο «πολλών
ταχυτήτων» ή «μεταρρύθμισης» μπορούν να δώσουν διέξοδο στην ΕΕ, μέσα στο
φούντωμα της κρίσης και των
ανταγωνισμών μετά το Brexit.
Τα κόμματα–υποστηρικτές της,
μετά από δεκαετίες κυριαρχίας,
βρίσκονται σε τεράστια κρίση
παντού. Απονομιμοποιημένα και
απογυμνωμένα, αδυνατίζουν διαρκώς ή διαλύονται. Αναδεικνύονται σχηματισμοί παρδαλοί ή
πρόσκαιροι, πρόσωπα γελοία ή
αποκρουστικά (Μακρόν, Γκρίλο,
Τσίπρας κ.ά.), που σαν μαθητευόμενοι μάγοι προσπαθούν να διαχειριστούν την κρίση, πριν σβήσουν σαν κερί στον άνεμο. Το
μίσος για την ΕΕ και την ελίτ της
μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν
δυνάμεις ούλτρα δεξιές, ακροδεξιές ή μισοφασιστικές (Σαλβίνι,
Λεπέν, Όρμπαν, AfD κ.ά.), με
«αντισυστημικό» προσωπείο,
ατζέντα ρατσιστική, ξενοφοβική,
αντιδημοκρατική. Αυτό το χαρτί
επιχειρούν να παίξουν και στην
Ελλάδα η Χρυσή Αυγή, διάφορα
νέα αντιδραστικά μορφώματα.
Λέμε εξίσου ΟΧΙ στον κάλπικο «ευρωσκεπτικισμό» (νέων
και παλιών αντιδραστικών),
στον σάπιο «ευρωπαϊσμό» και
τις υποσχέσεις μιας «καλύτερης
ΕΕ» (των παραδοσιακών αστικών κομμάτων, που καμώνονται
τα δημοκρατικά και κεντρώα).
Όλους αυτούς ενώνει ο ανελέητος ταξικός πόλεμος ενάντια
στους εργαζόμενους, η πιο βαθιά
αντιδημοκρατική αναδίπλωση, η
πορεία προς νέους πολέμους.
Η ρεφορμιστική αριστερά στην
Ευρώπη, ξέπνοη, χαμένη σε πλαδαρά σχήματα, όπου δεν έχει
μεταλλαχτεί σε κυβερνητική ή
μνημονιακή (ΣΥΡΙΖΑ, Ποδέμος
κ.ά.), έχει καταρρεύσει μέσα στις

αυταπάτες για ήπια διαχείριση
της κρίσης και στην θρησκευτική προσήλωση σε Ευρώ/ΕΕ. Τα
πολιτικά εγκλήματα αυτών των
δυνάμεων εναντίον του εργατικού κινήματος βοήθησαν στην
ενίσχυση ακροδεξιών–αντιδραστικών δυνάμεων.
Όμως σε όλη την Ευρώπη η
κοινωνική πόλωση μεγαλώνει, οι
κοινωνίες βράζουν. Καταρρέουν
τα «φιλοευρωπαϊκά» ιδεολογήματα που δεκαετίες νάρκωναν
το εργατικό κίνημα. Το «ελληνικό πείραμα» επεκτείνεται, αφαιρώντας κατακτήσεις δεκαετιών.
Εργαζόμενοι και φτωχά λαϊκά
στρώματα ζουν ένα ιστορικό πισωγύρισμα. Απορρίπτουν την
«ολοκλήρωση» της ΕΕ, καταδικάζουν μαζικά τους υποστηρικτές της. Η ανασφάλεια, φτωχοποίηση και ταπείνωση γίνονται
οργή και μίσος ενάντια στην
ΕΕ, αναζήτηση διεξόδου και
εναλλακτικής, όσο κι αν ουρλιάζουν τα ΜΜΕξαπάτησης για
«λαϊκισμό»! Μετά και το Brexit
ακολούθησαν πολλές πολιτικές
ανατροπές, κοινωνικές εκρήξεις:
νεολαιίστικοι αγώνες σε Ιταλία
και Αλβανία, εργατικές κινητοποιήσεις σε Βέλγιο και Ουγγαρία, αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις νέων για τη σωτηρία του
περιβάλλοντος κ.ά. – με αποκορύφωμα τα Κίτρινα Γιλέκα. Εργαζόμενοι, λαοί, νεολαία αγωνίζονται, διεκδικούν μια αξιοπρεπή
ζωή, συγκρούονται με το δεσποτικό ευρωπαϊκό κατεστημένο,
δημιουργώντας του πρωτοφανή
προβλήματα και κρίση. Δείχνουν
ότι μπορούν να επιβάλλουν νίκες, να κάνουν τους σύγχρονους
Βοναπάρτες να ιδρώνουν στους
θρόνους τους. Εμπρός για ένα
μαζικό κίνημα σε όλη την Ευρώπη, για να τελειώνουμε με τις
αχόρταγες ελίτ και την ΕΕ τους!

Να βγούμε απ’ το ζουρλομανδύα του Ευρώ, να εισάγουμε Εθνικό Νόμισμα.
Να βγούμε απ’ τη φυλακή της ΕΕ. Να διαγράψουμε το Χρέος.

Να σπάσουμε τις αλυσίδες της κηδεμονίας των δανειστών και ιμπεριαλιστών.
Για να εφαρμόσουμε ένα ριζοσπαστικό, ταξικό Πρόγραμμα Σωτηρίας, ένα «αντίστροφο μνημόνιο».
Για να επιβάλλουμε έναν άλλο έλεγχο και διαχείριση της οικονομίας, υπέρ των εργαζομένων και φτωχών
λαϊκών στρωμάτων. Το εργατικό κίνημα χρειάζεται καθαρή θέση υπέρ της ρήξης με Ευρώ/ΕΕ.
Να σπάσουμε αυτό το ταξικό όριο με τη δική μας ανεξάρτητη πολιτική.
Για να επιφέρουμε μια βαριά ήττα στους ευρωπαίους καπιταλιστές/ιμπεριαλιστές,
να φράξουμε τον δρόμο σε δυνάμεις
ΓΙΑ ΜΙΑ
εχθρικές σε μας, να ενισχύσουμε το
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ
εργατικό κίνημα.

ΔΥΝΑΜΗ

Για μια Ευρώπη δημοκρατική, ριζοσπαστική, ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ
► Με Κυβερνήσεις των Εργαζομένων
σε όλες τις χώρες, με την εργατική τάξη
στην εξουσία σε συμμαχία με τα φτωχά λαϊκά στρώματα.
► Με εθνικοποίηση και εργατικό έλεγχο στους τομείς–κλειδιά της οικονομίας.
Με τα μέσα παραγωγής κοινωνική ιδιοκτησία, για μια ριζικά διαφορετική λειτουργία
της οικονομίας, υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, όχι του καπιταλιστικού κέρδους.
Με μια Σοσιαλιστική Δημοκρατία, με διεύρυνση, όχι περιορισμό των δημοκρατικών
δικαιωμάτων και ελευθεριών. Στηριγμένη
στη συμμετοχή, τις αποφάσεις, τα όργανα,
τους αγώνες των «από κάτω».
► Με το σταμάτημα των πολέμων,
την ανοικοδόμηση των χτυπημένων κρατών. Με ανοιχτά σύνορα για την ελεύθερη–ασφαλή–οργανωμένη μετακίνηση των
προσφύγων. Όχι άλλα πτώματα παιδιών
και κολασμένων της γης στους υγρούς

τάφους της Μεσογείου, στους φράχτες
της «πολιτισμένης» Δύσης. Ενάντια στη
συμφωνία ΕΕ–Τουρκίας και τα hot spot
– στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ενάντια σε
Ρατσισμό, Ακροδεξιά, Φασισμό. Κοινοί
Αγώνες Ντόπιων και Μεταναστών.
► Με διεθνή συνεργασία και δημοκρατικό σχεδιασμό για όλα τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας (οικολογική καταστροφή, νέες τεχνολογίες, επενδύσεις κ.λπ.).
► Με σχέσεις αλληλεγγύης με το προλεταριάτο, τους λαούς, τα κινήματα και
αγώνες σ’ όλο τον κόσμο. Όχι στο ΝΑΤΟ,
τις βάσεις, τους εξοπλισμούς. Όχι στην
ιμπεριαλιστική λεηλασία, τις επεμβάσεις,
τους πολέμους.
Έτσι μπορούμε και πρέπει να δώσουμε
νέα πνοή στην προοπτική της Επανάστασης και του Σοσιαλισμού, τη μόνη διέξοδο στην καταστροφή που μας απειλεί, στη
βαρβαρότητα του καπιταλισμού.

► Για την Ενότητα και Οργάνωση των Αγώνων
► Για την Αντεπίθεση των Εργαζομένων
Κάνουμε μια Πραγματικά Χρήσιμη Επιλογή

Στηρίξτε – Ψηφίστε – Παλέψτε μαζί μας

Ο.Κ.Δ.Ε.

Οι σύγχρονες χούντες
δεν πέφτουν με κάλπες,
μεσοβέζικα εκλογικά σχήματα/πολιτικές – αλλά με
ταξικούς αγώνες, εξεγέρσεις, προλεταριακές επαναστάσεις. Χρειαζόμαστε μια
νέα επαναστατική δύναμη,
αιχμή του δόρατος και στην
πρώτη γραμμή των αγώνων.
Που μιλάει την γλώσσα
της αλήθειας – με σταθερό
πρόγραμμα και πρακτική,
που δεν τα εγκαταλείπει
στην πρώτη δυσκολία ή
στροφή – αποφασιστικά στο
στρατόπεδο μας – που δεν
σκορπάει ή υποτάσσεται σε
εκλογικές/κοινοβουλευτικές
αυταπάτες – που χτυπάει
την ηττοπάθεια – ικανή και
αποφασισμένη να δώσει
τη μάχη μέχρι τέλους, να
συγκρουστεί ιδεολογικά,
πολιτικά και πρακτικά με το
σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Για να βγούμε νικητές
στον πόλεμο που μας έχουν
κηρύξει. Για την οικοδόμηση
αυτής της δύναμης σε Ελλάδα και Ευρώπη παλεύει η
Ο.Κ.Δ.Ε.

Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

ergatikipali@okde.gr
www.okde.gr

