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ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΨΗΛΑ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Εκατό χρόνια μετά το ξέσπασμά της, η Οχτωβριανή Επανάσταση, που ενέπνευσε την
εργατική τάξη και τους λαούς σ’ όλο τον κόσμο εγκαινιάζοντας μια ολόκληρη εποχή
επαναστάσεων ο οποίες ανέτρεψαν ή απείλησαν την καπιταλιστική κοινωνία, παραμένει
ένας φάρος για τους κολασμένους όλης της γης.

Ο λαός της Ελλάδας, με μπροστάρηδες τους φοιτητές και αποκορύφωμα την εξέγερση του
Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του ’73, ανέτρεψε την αμερικανοκίνητη φασιστική χούντα,
πιάνοντας το νήμα της επανάστασης του Οχτώβρη και των αγώνων του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ,
της ΕΠΟΝ και του ΔΣΕ, παλεύοντας ενάντια στο φασισμό, ενάντια στους φονιάδες των
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λαών, ενάντια στην ξεπουλημένη αστική τάξη για ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, για καλύτερη
ζωή.

Σήμερα, σαράντα τρία χρόνια μετά την πτώση της χούντας, βιώνουμε τη βαρβαρότητα της
νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που, βαδίζοντας στα βήματα των
προκατόχων της, στα πλαίσια της ΕΕ και του ΔΝΤ, διαλύει καθημερινά τις ζωές μας.

ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟ «SUCCESS STORY» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η κατά 25% πτώση του ΑΕΠ της χώρας στην τελευταία δεκαετία της οικονομικής
κρίσης είναι περίπου ισοδύναμη με την πτώση του ΑΕΠ στη δεκαετία 1940-1949,
μια περίοδο φασιστικής κατοχής και εμφυλίου. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με στοιχεία της
ΕΚΤ,
η πραγματική ανεργία στην
Ελλάδα καλπάζει
στο 31,3%.
Η φτώχεια και η απόγνωση κυριαρχούν στους ανέργους, τη νεολαία και τη μεγάλη
πλειονότητα των κακοπληρωμένων, ελαστικά και περιστασιακά εργαζόμενων.

Το κύμα της μετανάστευσης των νέων, και ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων, έχει
διογκωθεί, καθώς ούτε ένα, ούτε πολλά πτυχία δεν μπορούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή
ζωή. Παράλληλα, η κυβέρνηση και οι τράπεζες δε διστάζουν να παίρνουν τη λαϊκή κατοικία
και περιουσία εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων και μικρομεσαίων αγροτών για χρέη
μέχρι και από ασφαλιστικές εισφορές! Αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση και τα φιλικά της
ΜΜΕ προσπαθούν να τη σερβίρουν σαν το νέο «success story».

Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό τοπίο έρχονται να προστεθούν και οι κυνικές δηλώσεις των
Ευρωπαίων τοποτηρητών μας ότι «Είχαμε τραπεζική κρίση και χρησιμοποιήσαμε πολλά
από τα χρήματα του φορολογούμενου με λάθος τρόπο, για να σώσουμε τις τράπεζες και ο
κόσμος που μας επέκρινε τα πρώτα χρόνια λέγοντας πως όλα έγιναν για τις τράπεζες, έχει
κάποιο δίκιο».

Από την άλλη, οι «άριστοι» όλων των χωρών ζουν στο δικό τους «παράδεισο», όπως δείχνει
το νέο σκάνδαλο των ParadisePapers, που έρχεται να προστεθεί σε αμέτρητα άλλα
σκάνδαλα όπου εμπλέκονται οικονομικοί και πολιτικοί φορείς, κάθε είδους «αστέρες»,
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ακόμα και κορυφαία πανεπιστήμια που οι «άριστοι» έχουν ως πρότυπο. Την ίδια στιγμή που
οι φόροι έχουν γίνει θηλιά για τους εργαζόμενους και τη φτωχομεσαία αγροτιά, οι
εφοπλιστές φορολογούνται σε εθελοντική βάση με το… αστρονομικό ποσοστό του 0,048%,
ενώ μειώνεται από 20% σε 5% ο φόρος επί της αξίας των τηλεοπτικών διαφημίσεων για τα
κανάλια.

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ… ΓΙΑ ΟΠΛΑ

Αν έχουμε για κάτι χρήματα σ’ αυτή τη χώρα, αυτό δεν είναι σίγουρα η παιδεία, η υγεία,
όσοι έχουν πραγματική ανάγκη. Είναι τα όπλα και τα F-16. Η συμφωνία εκατοντάδων
εκατομμυρίων του Τσίπρα με τον Τραμπ αφαιρεί πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν
για κοινωνικές παροχές. Πέρα από αυτό, ο Τσίπρας συμφώνησε σε όλα με τον πλανητάρχη,
λειτουργώντας σαν το καλύτερο τσιράκι του. Γι’ αυτό η βάση της Σούδας χαρακτηρίζεται
από τους Αμερικάνους ως «bestintheMed», ενώ ο στρατός και το ναυτικό συμμετέχουν
συνεχώς σε στρατιωτικές ασκήσεις μαζί με ΗΠΑ-Αίγυπτο-Ισραήλ και άλλες αντιδραστικές
δυνάμεις. Επίσης, ύποπτος κρίνεται ο ρόλος της Ελλάδας στην πώληση πολεμικού υλικού
στη Σαουδική Αραβία που βομβαρδίζει ανηλεώς την Υεμένη.

Ενώ η κυβέρνηση προσδένει όλο και πιο σφιχτά την Ελλάδα στο ιμπεριαλιστικό άρμα, στον
κόσμο ανοίγουν συνεχώς νέα πολεμικά μέτωπα, με αποτέλεσμα οι κολασμένοι αυτού του
κόσμου να βιώνουν την προσφυγιά. Ερχόμενοι εδώ στην Ελλάδα, γλιτώνοντας από τον
πόλεμο, θα βρεθούν έγκλειστοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, θα πεθαίνουν από το κρύο
και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, θα γίνονται στόχος φασιστών ή θα επιστρέψουν με τη
βία σε μια «ασφαλή» χώρα, όπως η Τουρκία.

ΕΥΤΥΧΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (;)

Φυσικά, ιδιαίτερο ζήλο δείχνει η κυβέρνηση στην καταπολέμηση του εσωτερικού εχθρού. Γι’
αυτό διατηρεί και θέλει να ενισχύσει τον αντιτρομοκρατικό νόμο εξαιτίας του οποίου αθώοι
άνθρωποι βρίσκονται στη φυλακή, αυταρχικοποιεί το σωφρονιστικό κώδικα στις φυλακές,
προβαίνει σε αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο ώστε να αποτραπεί η ανάπτυξη του
εργατικού κινήματος, μετατρέπει την παρεμπόδιση των πλειστηριασμών σε αυτεπάγγελτο
αδίκημα. Αυτό το αντιδραστικό πλέγμα νόμων θεσμοθετείται επειδή φοβούνται την οργή
του λαού και τις εξεγέρσεις που έρχονται.
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Να τολμάμε ν’ αγωνιζόμαστε, να τολμάμε να νικάμε!

Απέναντι στα νέα δεινά που μας ετοιμάζουν, μοναδικό αντίπαλο δέος είναι το όραμα της
Οχτωβριανής επανάστασης και των αγώνων του ελληνικού και διεθνούς επαναστατικού
κινήματος και τα Πολυτεχνεία της νέας εποχής. Κόντρα στη λογική της ήττας και της
υποταγής στην ΕΕ, το ΔΝΤ και τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς, κόντρα στη λογική της
μετάθεσης της λαϊκής εξουσίας στο απώτατο μέλλον, μέσα από τις γραμμές της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ με την πρωτοπόρο δράση της σε όλους τους αγώνες της περιόδου, πρέπει να
δυναμώσουμε τον αγώνα σε όλα τα επίπεδα και να πάρουμε πίσω τη ζωή μας.

Μόνη ελπίδα ο αγώνας:

·
Για έξοδο από την ΕΕ, το ΔΝΤ και το ευρώ, για παύση πληρωμών και διαγραφή του
τοκογλυφικού χρέους.

·

Για εθνικοποίηση τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων με εργατικό έλεγχο.

·

Για να πάψουν οι πλειστηριασμοί και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

·
Ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πόλεμους και τη συμμετοχή της Ελλάδας σ’ αυτούς,
για έξοδο από το ΝΑΤΟ και απομάκρυνση των βάσεών του, για το κλείσιμο των
στρατοπέδων συγκέντρωσης, για ταξική αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους
κολασμένους της γης.

·

Για τη συντριβή του φασισμού και του ρατσισμού.

·

Για τη διεθνιστική αλληλεγγύη των λαών.
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·

Για την κατάργηση κάθε εθνικής-φυλετικής-σεξουαλικής καταπίεσης.

·

Για την επανάσταση, το σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό.

·

Για μια κοινωνία δίκαιη, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
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