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ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΩΝΑ

Σε ένα ασταθές και ρευστό πολιτικό περιβάλλον, µε πιθανό το ενδεχόµενο
µιας µεγαλύτερης κοινωνικής αποσταθεροποίησης, τα κόµµατα των µνηµονίων, το
ντόπιο και ξένο κεφάλαιο, τα Μ.Μ.Ε., επιχειρούν να χειραγωγήσουν τις πολιτικές
εξελίξεις εντείνοντας τις πολιτικές διεργασίες. Κυβερνητικά κόµµατα, κινήσεις και
πρωτοβουλίες, συνθέσεις και ανασυνθέσεις, µε την ανακύκλωση του γνωστού
φθαρµένου και πλήρως απαξιωµένου πολιτικού υλικού µε παλαιά εργαλεία
γεννιούνται διαρκώς σε µια αγχώδη προσπάθεια δηµιουργίας νέων πολιτικών
εφεδρειών και επίδοξων κυβερνητικών συµµαχικών σχηµάτων.
Οι προσπάθειες ανασύνταξης της χρεοκοπηµένης σοσιαλδηµοκρατίας, παρά
την ενίσχυση από ισχυρά κέντρα εξουσίας, αποτυγχάνουν και κλυδωνίζονται από τα
εντεινόµενα αδιέξοδά τους. το µέτωπο της εγχώριας και ξένης ολιγαρχίας µε
εκβιασµούς και απειλές κινδυνολογεί ασύστολα, προβάλλοντας το δικό του
χρεοκοπηµένο µοντέλο εξουσίας και διακυβέρνησης ως τη µόνη δυνατή διέξοδο για
τη Χώρα, για να τροµοκρατήσει το λαό, να απορροφήσει τη δυσαρέσκεια και την
οργή του και να τον εγκλωβίσει σε πολιτικές επιλογές που διασφαλίζουν την
αδιατάρακτη συνέχιση της οικονοµικής κυριαρχίας και αντιλαϊκής επέλασης.
Η λαϊκή οργή και αγανάκτηση να πάρει σάρκα και οστά. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
Ήρθε η ώρα των ταξικών δυνάµεων της ιδεολογικής χειραφέτησης και του αγώνα.
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ.
o ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ για την κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόµων, για την
προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ενάντια στην
επίθεση Ε.Ε. – Κεφαλαίου – Κυβέρνησης, όπως αποτυπώνονται µε τα
παλαιά και πρόσφατα πολυνοµοσχέδια, γιατί η αντιλαϊκή πολιτική θα
συνεχιστεί µε ή χωρίς µνηµόνιο, µε αυτές ή τις άλλες συνταγές διαχείρισης.
o ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ γιατί η λεγόµενη «ανάκαµψη», είναι ανάκαµψη των κερδών
του Κεφαλαίου, και ΌΧΙ των εργαζοµένων και του λαού.
o ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ γιατί δεν µας ξεγελάνε τα ψίχουλα, το λεγόµενο
«κοινωνικό» µέρισµα που δίνει η κυβέρνηση.
o ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ενάντια σε όλες τις προσπάθειες αποπροσανατολισµού,
απορρίπτοντας αυταπάτες και ψεύτικες προσδοκίες για το λαό.
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