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Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Η σηµερινή συγκυρία
Aπό µέρα σε µέρα οι συνασπισµένες στην κυβέρνηση, πολιτικές
δυνάµεις (N∆-ΠAΣOK-∆HMAP), που υφάρπαξαν πριν τρεις µήνες την ψήφο
του λαού µε την απάτη της επαναδιαπραγµάτευσης και υπόσχονταν
δηµαγωγικά στις προγραµµατικές συµφωνίες τους πως δεν πρόκειται να
παρθούν νέα µέτρα, είναι έτοιµες να εξαπολύσουν µια γενικευµένη επίθεση
πρωτοφανούς αγριότητας που έρχεται να επισφραγίσει και να ολοκληρώσει
τη µεγαλύτερη µεταπολεµικά αντιδραστική οικονοµική και κοινωνική
ανατροπή στη χώρα µας που ξεκίνησε µε την υπαγωγή της στο µνηµόνιο
το Mάη του 2010. Tο στηµένο θέατρο της «σκληρής διαπραγµάτευσης» µε
την τρόϊκα τελείωσε. H κυβέρνηση Σαµαρά είναι έτοιµη να εφαρµόσει
απαρέγκλιτα τις δεσµεύσεις που ανέλαβε πριν ένα µήνα απέναντι στους
κυρίαρχους της Eυρωζώνης (Mέρκελ-Oλάντ) και στα αρπακτικά του ∆NT.
Oριζόντιο λεπίδι στις συντάξεις, στους µισθούς και τα κοινωνικά
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επιδόµατα.
Kαρατόµηση του εφάπαξ. Xιλιάδες απολύσεις στο δηµόσιο τοµέα
που θα έρθουν να προστεθούν στο ένα εκατοµµύριο διακόσιους
χιλιάδες ανέργους. Nέα φοροληστρική επιδροµή. Σύνταξη στα 67
χρόνια και παραπέρα διάλυση των εργασιακών σχέσεων.
Κατεδάφιση του δηµόσιου συστήµατος υγείας και παιδείας µε
κλείσιµο και συγχωνεύσεις νοσοκοµείων και σχολείων. Mετατροπή
της χώρας σε «ειδική οικονοµική ζώνη», σε ένα απέραντο
στρατόπεδο εργασίας.
Mε όλα αυτά τα βάρβαρα µέτρα απειλούν την εργατική τάξη και όλο
το λαό οι εντολοδόχοι της τρόϊκας, µέτρα που συνεπάγονται µια κολοσσιαία
λαϊκή αφαίµαξη και κατευθείαν µετάγγιση στους τοκογλύφους δανειστές.
Στα µάτια κάθε εργαζόµενου αποκαλύπτεται ο βαθιά ταξικός και
ξενόδουλος χαρακτήρας της κυβερνητικής πολιτικής που αποτυπώνει µε
καθαρότητα την αντίθεση που διαπερνά την κοινωνία και τα αντίπαλα
κοινωνικά στρατόπεδα. Από τη µια η ντόπια µεγαλοαστική τάξη µε τα
πολιτικά, κυβερνητικά της «φερέφωνα» και από την άλλη η εργατική τάξη,
όλος ο λαός σε µια διαρκή αντιπαράθεση. Ένα µήνα τώρα οι κυβερνητικοί
συνέταιροι µε τη στήριξη των ξένων αφεντικών τους εναλλάσσοντας
µαστίγιο και καρότο προσπαθούν να ενσταλάξουν στη λαϊκή συνείδηση πως

τα µέτρα είναι αναπόφευκτα και αναπότρεπτα για να παραλύσουν τις
λαϊκές αντιστάσεις. Mπροστά στην κοινωνική βουή στήνουν ένα σκηνικό
δηµαγωγίας, ένα άθλιο θέατρο «σκληρής διαπραγµάτευσης», οι αρχηγοί
των κοµµάτων της συγκυβέρνησης, προσπαθώντας να πείσουν πως δίνουν
«µάχη» για να «κατανεµηθούν δίκαια» τα αιµατηρά µέτρα και εκλιπαρούν
για κάποιες ανώδυνες παραχωρήσεις ώστε να περισωθούν από τη λαϊκή
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Όµως το ναυάγιο δεν πρόκειται να το αποφύγουν.
Ώρα ευθύνης
O εργαζόµενος κόσµος έχει την ευκαιρία να δει και να διαπιστώσει το
θλιβερό ρόλο και το κατάντηµα της λεγόµενης «κυβερνώσας αριστεράς».
Nα συνειδητοποιήσει τον ύπουλο, διαβρωτικό ρόλο της για τη
νοµιµοποίηση και δικαιολόγηση των βάρβαρων µέτρων µε αριστερά εύσηµα
και αριστερό περιτύλιγµα. Nα συνειδητοποιήσει για ποιο λόγο ενώ τα δύο
αστικά κόµµατα, η N∆ και το ΠAΣOK σχηµάτιζαν κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, επεδίωξαν µε κάθε τρόπο τη συµµετοχή στην κυβέρνηση της
πρόθυµης αριστεράς. Aκριβώς για να συµπεριλάβουν στους κόλπους τους
έναν αριστερό απολογητή της καπιταλιστικής EE και των βάρβαρων
µέτρων. Kαι αυτό είναι ένα πικρό δίδαγµα που πρέπει να βγάλει κάθε
εργαζόµενος και για τη σηµερινή «υπεύθυνη αντιπολίτευση» του ΣYPIZA, η
οποία προσαρµόζεται ταχύτατα στις απαιτήσεις του ρόλου µιας αυριανής
«κυβερνώσας αριστεράς». Oι προεκλογικές διακηρύξεις του ΣYPIZA για
«κατάργηση του µνηµονίου και της δανειακής σύµβασης» µετατράπηκε
τώρα σε «επαναδιαπραγµάτευση του µνηµονίου», ό,τι υπόσχονταν δηλαδή
οι εταίροι της συγκυβέρνησης και οι εκπρόσωποί τους. H ηγεσία του KKE
προσπαθεί να συνέλθει από το στραπάτσο των εκλογών και να
αναστυλώσει το κλονισµένο ηθικό του κόσµου του µέσα από κοµµατικές
διακηρύξεις πίστης και αφοσίωσης, αφήνοντας αναλλοίωτο το περιοχόµενο
της γενικής ιδεολογικοπολιτικής του γραµµής, της τακτικής και της
πρακτικής που απορρέει απ’ αυτή, όλων αυτών δηλαδή που οδήγησαν το
KKE στη σηµερινή κατάσταση.
H καθηµερινή καταιγιστική προπαγάνδα των φερεφώνων του
καπιταλισµού είχε στόχο να καθυποτάξει το λαό και να παραλύσει τις
αντιστάσεις του, να τον κρατήσει παθητικό και αµέτοχο µπροστά στην
επερχόµενη καταιγίδα, να παγιώσει ένα κλίµα κοινωνικής ηρεµίας ύστερα
από τις µεγάλες πανεργατικές κινητοποιήσεις. Εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόµενοι στην Aθήνα και σ’ όλη τη χώρα έδωσαν βροντερό παρόν στην
πανεργατική απεργία της 26ης Σεπτέµβρη που αναγκάστηκαν να
προκηρύξουν οι ΓΣEE-A∆E∆Y και να πραγµατοποιήσουν απεργιακές
διαδηλώσεις εφάµιλλες των µαζικότερων κινητοποιήσεων των δύο
προηγούµενων χρόνων. Παρά την κάµψη και υποχώρηση του κινήµατος το
τελευταίο εξάµηνο, τις απογοητεύσεις και τις αυταπάτες, η ίδια η σκληρή
πραγµατικότητα οδηγεί τις πλατιές λαϊκές µάζες στο δρόµο του αγώνα,
αναζωογονεί την πίστη στη δύναµη της συλλογικής πάλης και την
πεποίθηση πως αυτός είναι ο µόνος δρόµος που πρέπει να βαδίσει. Eίναι
βέβαιο πως η ψήφιση και η εφαρµογή των µέτρων θα συναντήσει τη
σθεναρή λαϊκή αντίσταση και η έκβαση αυτής της σκληρής αναµέτρησης θα
κριθεί στο στίβο της ταξικής πάλης. Όταν ένας λαός καταδικάζεται σε αργό
θάνατο καµιά δηµαγωγία, καµιά τροµοκρατία και καταστολή δεν µπορεί να
φιµώσει τον αγωνιζόµενο λαό. Eίναι τώρα η ώρα σε εναρµόνιση µε την
άνοδο των αγωνιστικών διαθέσεων των εργαζοµένων να ασκηθεί η
µεγαλύτερη πίεση για την κλιµάκωση του αγώνα, για την πραγµατοποίηση,

πριν ψηφιστούν τα αντιλαϊκά µέτρα, νέας πανεργατικής-πανελλαδικής
απεργιακής
κινητοποίησης,
για
την
οργάνωση
συνολικά
ενός
ανυποχώρητου, παρατεταµένου αγώνα για την απόκρουση και ανατροπή
της κυβερνητικής επίθεσης και των βάρβαρων µέτρων των µνηµονίων.
Απόσπασµα από την Εφηµερίδα «Λαϊκός ∆ρόµος»
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Γενικός Γραµµατέας

Αναπληρωτής
Γραµµατέας

Οργανωτικός
Γραµµατέας - Θέσεων

Χρήστος Λυµπερόπουλος
(Ο.∆.Υ.Ε.)

Κατερίνα ∆ηµόκα
(Σ.∆.Υ.Α.)

Νίκος Ραυτόπουλος
(Ο.∆.Υ.Ε.)

Γραµµατέας Συνδικαλιστικού
– Κινητοποιήσεων

Συντονιστής
Κεντρικής και Β.
Ελλάδος – Ο.∆.Υ.Ε.

Υπεύθυνος ∆ιοικητικών
∆ικαστηρίων – Ο.∆.Υ.Ε.

Απόστολος Μαντζάρας
(Πειραιάς)

∆ηµήτρης Τσάκας
(Πρόεδρος Συλλ.
Αλεξανδρούπολης)

Πόπη Μουρίκη
(Πρόεδρος Π.Ε.Υ.Γ.∆.∆.)

Υπεύθυνος ∆ηµοσίων
Σχέσεων – Τύπου

Υπεύθυνος
Καθοδήγησης

Συντονιστής Ν. Ελλάδος,
Κρήτης και Νήσων

Έφη Στεργίου
(Π.Ε.Υ.Γ.∆.∆.)

Γιάννης Κατσανούλης
(Πρόεδρος Συλλ.
Λάρισας)

Νίκος Ραχανιώτης
(Πρόεδρος Συλλ. Κορίνθου)

Αντιπρόσωπος Α∆Ε∆Υ

Αντιπρόσωπος
Α∆Ε∆Υ

Εκπρόσωπος Σ∆ΥΑ

Γιώργος Παρασκευάς
(Σ.∆.Υ.Α)

Γιάννης Βαρελάς
(Πύργος)

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης
(Σ∆ΥΑ)

Υπεύθυνος Μαζικών Χώρων
και Κινηµάτων

Μέλος Ε.Ε. Ο∆ΥΕ

Υπεύθυνος Οικονοµικού

Γιάννης Παπαναγιώτου
(Σ.∆.Υ.Α.)

Σάκης Αγριδιώτης
(Πύργος)

Θανάσης Καραπέτσας
(Λαµία)

Αναπληρωµατικό Μέλος
Ο∆ΥΕ

Αναπληρωµατικό
Μέλος Ο∆ΥΕ

Σπύρος Γραβάνης
(Πάτρα)

Πάνος Θανόπουλος
(Αµαλιάδα)

Σηµείωση: Η Γραµµατεία θα συµπληρωθεί µετά τις εκλογές των Υπηρεσιακών
Συµβουλίων

