ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ – ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΛΟΦΟΝΩΝ!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ,
ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΤΗΣ Ε.Ε.
Ένας νεκρός. Στους δρόµους χιλιάδες
Χαιρετίζουµε τους εκατοντάδες χιλιάδες µαθητές φοιτητές, εργαζοµένους που απαντούν µε την εξέγερσή τους
στη στυγνή δολοφονία του 16χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου, αψηφώντας την άγρια καταστολή και την εκστρατεία συκοφάντησης, τις σφαίρες εναντίον µαθητών στο Περιστέρι. Οι διαδηλώσεις οργής για να πέσει η κυβέρνηση των δολοφόνων, η πετυχηµένη Πανεργατική Απεργία στις 10 ∆εκέµβρη και η πορεία που διοργάνωσαν σωµατεία που δεν δέχτηκαν το ξεπούληµα της γραφειοκρατίας, τα ογκώδη συλλαλητήρια, έφεραν στο προσκήνιο τη
δυναµική ενός ανερχόµενου κινήµατος.
Το ποτάµι της νεολαιίστικης εξέγερσης των µαθητών και φοιτητών δεν γυρνάει πίσω! Αντίθετα εµπνέει και ξεσηκώνει τις γενιές της Αντίστασης, του Πολυτεχνείου και της µεταπολίτευσης, της Γένοβας και της αντιπολεµικής
έκρηξης του 2003, των φοιτητικών καταλήψεων που απέτρεψαν την αναθεώρηση του άρθρου 16 και του Συντάγµατος, των πανεργατικών απεργιών για το ασφαλιστικό.

Να συνεχίσουµε. Να νικήσουµε!
- Σε τέτοιες στιγµές δεν έχει θέση η αδράνεια, ούτε µόνο το ξέσπασµα της οργής, αλλά ο συλλογικός, µαζικός,
µαχητικός αγώνας. Η αντίδραση στη δολοφονία µπορεί και πρέπει να γιγαντωθεί και να συναντηθεί µε τους
αγώνες των εργαζοµένων, τις κινητοποιήσεις των φοιτητών, τα µπλόκα των αγροτών.
- Να προχωρήσουµε σε µαζικές γενικές συνελεύσεις σε σχολεία και σχολές για να οργανώσουµε καταλήψεις
διαρκείας και πανελλαδικό συντονισµό των κινηµάτων των φοιτητών και των µαθητών.
- Να στηρίξουµε την προοπτική της Γενικής Απεργίας. Να µεταφέρουµε αυτό το µήνυµα σε κάθε σωµατείο, σε
κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά.
- Να συνδέσουµε την οργή για την δολοφονία µε την αντίσταση στις ρατσιστικές επιθέσεις που κοστίζουν ζωές
µεταναστών.

Ποιος υποκινεί την εξέγερση;
Η ακραία ενίσχυση της εκµετάλλευσης και της φτώχειας, της ανεργίας και της µερικής απασχόλησης, του κοινωνικού αποκλεισµού και της περιθωριοποίησης, σε νέες γενιές κολασµένων µέσα στα γκέτο των µεγαλουπόλεων, την
ίδια ώρα που o πλούτος συσσωρεύεται στους τραπεζίτες, τους βιοµήχανους και τους χρηµατιστές? η αντιλαϊκή πολιτική των δεξιών και κεντροαριστερών σοσιαλφιλελεύθερων κυβερνήσεων τα τελευταία 30 χρόνια? η βάρβαρη πολιτική λιτότητας, κατάργησης κοινωνικών δικαιωµάτων, ιδιωτικοποίησης-ξεπουλήµατος των πάντων, διάλυσης της
δηµόσιας υγείας, παιδείας, κοινωνικής ασφάλισης? η υποταγή της εκπαίδευσης στην αγορά, η εντατικοποίηση και
πειθάρχηση της νεολαίας και οι ταξικοί φραγµοί για µια ζωή χωρίς µέλλον. Ο πόλεµος κατά της τροµοκρατίας των
ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ.Ο ρατσισµός σε βάρος των µεταναστών και προσφύγων. Η περιβαλλοντική κρίση µε την προοπτική
της καταστροφικής κλιµατικής υπερθέρµανσης του Πλανήτη.: ΝΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΥΡΟ∆ΟΤΗΣΑΝ ΤΟ
ΡΩΜΑΛΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΗΣ.
Το σύστηµα αυτό είναι που δολοφονεί τον Αλέξανδρο, αλλά και τους εργάτες στο Πέραµα, στα γιαπιά και στα
εργοστάσια. Αυτό σκοτώνει µετανάστες και πρόσφυγες στην Π. Ράλλη, στο Αιγαίο, στον Έβρο. Αυτό σκοτώνει
όνειρα και ελπίδες. Αυτή η κοινωνία δεν µεταρρυθµίζεται, αλλά ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ µε τη µαζική, λαϊκή, εργατική και
νεολαιίστικη πάλη.

Να ανατραπούν από τα κάτω και από τα αριστερά
Η κυβέρνηση της Ν∆, κυβέρνηση της λιτότητας, των ιδιωτικοποιήσεων, των σκανδάλων, της καταστολής, έγινε
τώρα µια κυβέρνηση των δολοφόνων. Καµιά ανοχή απέναντι της. ∆εν περιµένουµε τις εκλογές και την ελεγχόµενη
κυβερνητική εναλλαγή. Παλεύουµε εδώ και τώρα για την ανατροπή της κυβέρνησης της Ν∆ και της πολιτικής της.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ – ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΛΟΦΟΝΩΝ!
Το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί εναλλακτική λύση για τους εργαζόµενους και τη νεολαία. Αυτό άνοιξε το δρόµο για τη
σηµερινή βαρβαρότητα µε τη λιτότητα, τις ιδιωτικοποιήσεις, τον αυταρχισµό. Ακολουθεί την ίδια πολιτική µε τη
Ν∆ και συναινεί στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Κάνει εκδηλώσεις µνήµης µε κεριά, ενώ οι δρόµοι φλέγονται από
τον αγώνα της νεολαίας. Υπηρέτησε και υπηρετεί πιστά το κεφάλαιο, τους επιχειρηµατίες, τους τραπεζίτες, την
Ε.Ε., και το ΝΑΤΟ
∆εν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστηµα όλο και πιο συχνά παράγοντες και των δύο κοµµάτων επιχειρηµατίες
και εκδότες προπαγανδίζουν την ανάγκη ‘εθνικής συναίνεσης’ και ‘µεγάλου συνασπισµού’ των δύο κοµµάτων για να
περάσουν αντιλαϊκά µέτρα και να φορτώσουν την κρίση στους εργαζόµενους και τη νεολαία.
Η ίδια η Ε.Ε. µαζί µε τις δεξιές ή σοσιαλφιλελεύθερες κυβερνήσεις της οργανώνει και επιβάλλει ‘Προγράµµατα σταθερότητας’ και σκληρής λιτότητας, ‘απελευθέρωση των αγορών’, ξεπούληµα όλων των δηµόσιων αγαθών,
ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και νοµιµοποίηση των µαγαζιών τύπου ΚΕΣ, τροµονόµους, ρατσισµό. Σε αυτήν
προσέτρεξε και ο Καραµανλής για να ζητήσει τη συνδροµή των αστυνοµικών της Γαλλίας και Αγγλίας. Η ΕΕ δεν
είναι σπίτι των λαών, αλλά σφαγείο των πολυεθνικών, είναι όργανο της επίθεσης απέναντι στα δικαιώµατα των
εργαζοµένων και της νεολαίας. Είναι στήριγµα των ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Γι’ αυτό
απαιτείται σύγκρουση µε την Ε.Ε., αγώνας για την ανατροπή της πολιτικής της, άµεση κατάργηση του Συµφώνου
Σταθερότητας, πάλη για την αποδέσµευση από την ΕΕ σε αντικαπιταλιστική και διεθνιστική κατεύθυνση και για τη
διάλυση της Ε.Ε..

Όχι στην υποχώρηση και το συµβιβασµό
Το ΚΚΕ εξυπηρετεί µε τη στάση της ηγεσίας του την κυβέρνηση και την πολιτική της. Επιχειρεί να κλείσει τις
σχολές ενάντια στις φοιτητικές συνελεύσεις. Αντί για ενότητα στη δράση, κάνει πολεµική στον ΣΥΡΙΖΑ από κυβερνητικές θέσεις, ενώ θεωρεί πρώτο εχθρό του την αντικαπιταλιστική αριστερά. Φοβάται τα κινήµατα, την πραγµατική πάλη των εργαζόµενων και της νεολαίας. Καταγγέλλει τους νέους που βρέθηκαν στους δρόµους και ήρθαν
αντιµέτωποι µε την κρατική καταστολή και το µόνο που ζητά είναι η κοινοβουλευτική του ενίσχυση.
Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι στηρίζει την οργισµένη εξέγερση της νεολαίας. Όµως, αντί για τη γενίκευση της
πάλης για την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής προβάλλει την ανάγκη της ‘οµαλής δηµοκρατικής διεξόδου’
και υποτάσσει το κίνηµα στις κοινοβουλευτικές του σκοπιµότητες. Άλλαξε τον τόπο συγκέντρωσης στην απεργία
ακολουθώντας την ΓΣΕΕ στο κλίµα φόβου. ∆εν στηρίζει µαχητικές απεργίες, αλλά περιορίζεται σε συµβολικές
ενέργειες. Παραµένει µια δύναµη διαχείρισης, αθεράπευτα φιλο-ΕΕ.
Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία δεν είναι αρωγός, αλλά αντίπαλος των αγώνων. Η ΓΣΕΕ και η Α∆Ε∆Υ επιχείρησαν να καταργήσουν την απεργιακή πορεία στην Αθήνα, ενώ αρνούνται να κηρύξουν γενική απεργία, όταν τα
παιδιά των εργαζόµενων δέρνονται, ψεκάζονται µε χηµικά και συλλαµβάνονται. Υποτάσσονται στους πολιτικούς
εκβιασµούς του συστήµατος, υπογράφουν κατάπτυστες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, συµφωνούν µε τα
µέτρα στήριξης των τραπεζιτών στο όνοµα της ‘εθνικής οικονοµίας’.
Το τελευταίο διάστηµα αναπτύχθηκαν σηµαντικοί αγώνες που ξεπέρασαν στην πράξη την αδράνεια της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, όπως οι αγώνες στην Υγειά, την Παιδεία, τα Λιµάνια, την Ολυµπιακή, τη ∆ΕΗ. Οι µαζικές διαδικασίες µέσα στους χώρους δουλειάς, οι συνελεύσεις, οι συντονιστικές επιτροπές, ο συντονισµός των ίδιων των
σωµατείων αυτός είναι ο δρόµος για την ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού κινήµατος, για αγώνες οργανωµένους
από τα κάτω και συνδικάτα στα χέρια των εργαζόµενων, για να κατακτήσουµε νίκες.
Εµείς που υπογράφουµε αυτό το κείµενο, οργανωµένες δυνάµεις, αγωνιστές και αγωνίστριες της αντικαπιταλιστικής και επαναστατικής αριστεράς, δώσαµε από την πρώτη στιγµή τη µάχη για να αναπτυχθεί αυτό το µεγάλο κίνηµα προβάλλοντας τον προσανατολισµό «ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΛΟΦΟΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ»
και στηρίζοντας χωρίς όρους τη νεολαιίστικη εξέγερση. Με τις µαζικές διαδηλώσεις από το πρώτο βράδυ του
φόνου, τα καλέσµατα για συνέχιση των µαζικών κινητοποιήσεων και πάνω απ’ όλα µη επιτρέποντας στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΓΣΕΕ να µαταιώσει την πορεία της Πανεργατικής. Μόνο ένα πολιτικοποιηµένο, µαζικό,
µαχητικό κίνηµα, µια ισχυρή αντιπολίτευση ‘των κάτω’ για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων τους, σε σύγκρουση
µε την πολιτική Ν∆ – ΠΑΣΟΚ - ΕΕ – Κεφαλαίου, µε τελικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισµού, µπορεί να φέρει
κατακτήσεις.

Αυτούς τους αγώνες πρέπει να κλιµακώσουµε µε άµεσους στόχους:

l Να πληρώσει για την κρίση το κεφάλαιο και όχι οι εργαζόµενοι και οι νέοι. Πραγµατικές αυξήσεις σε
µισθούς και συντάξεις. 1400 ευρώ κατώτερος µισθός. Μείωση των ωρών εργασίας χωρίς µείωση
µισθών. Απαγόρευση απολύσεων.
l Να πάρουν πίσω τον προϋπολογισµό και τις ιδιωτικοποιήσεις. Αύξηση κοινωνικών δαπανών.
l Να περάσουν στα χέρια του δηµοσίου µε εργατικό-λαϊκό έλεγχο οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας, καθώς και οι εταιρείες που κλείνουν, χωρίς αποζηµίωση των ιδιοκτητών τους. ∆ήµευση της
εκκλησιαστικής περιουσίας.
l Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόµων Ν∆ και ΠΑΣΟΚ.
l ∆ηµόσια και δωρεάν Παιδεία σε όλες τις βαθµίδες Ενιαίο 12χρονο σχολείο χωρίς διαχωρισµούς σε γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση. Κατάργηση της βάσης του 10. Όχι αναγνώριση των ΚΕΣ.. Ανατροπή
του Νόµου - Πλαίσιο. Απεµπλοκή από τη διαδικασία της Μπολόνια και τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης
l Άµεσος αφοπλισµός της αστυνοµίας. Παραδειγµατική τιµωρία των ενόχων. Έξω οι δυνάµεις καταστολής
από τις διαδηλώσεις και το κέντρο της Αθήνας. ∆ιάλυση τώρα των ΜΑΤ και των Ειδικών ∆υνάµεων.
l Να απελευθερωθούν όλοι οι συλληφθέντες. Να καταργηθούν οι τροµονόµοι και το αυταρχικό νοµικό
πλαίσιο. Κάτω τα χέρια από το πανεπιστηµιακό άσυλο.
l Άσυλο στους πρόσφυγες, νοµιµοποίηση των µεταναστών, να σταµατήσουν οι ρατσιστικές επιθέσεις
κυβέρνησης – κράτους – ΛΑ.Ο.Σ – νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
l Να γυρίσει πίσω ο ελληνικός στρατός και οι φρεγάτες. Καµιά συµµετοχή σε δυνάµεις κατοχής των ΗΠΑ,
του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του ΟΗΕ. Αποχώρηση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ. Λεφτά για την Παιδεία, την
Υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και όχι για εξοπλισµούς.

ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ
Μια λαϊκή και εργατική αντιπολίτευση για να είναι αποτελεσµατική πρέπει να είναι αντικαπιταλιστική και
ανατρεπτική, στοχεύοντας σε µια άλλη κοινωνία, χωρίς εκµετάλλευση και καταπίεση, όπου η εξουσία θα
είναι στα χέρια των εργαζοµένων, όπου οι κοινωνικές ανάγκες θα αντικαταστήσουν το κέρδος, οι οικολογικές προτεραιότητες την κλιµατική καταστροφή, η ισότιµη συνεργασία των λαών τους σηµερινούς πολεµικούς ιµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς και τις καπιταλιστικές ολοκληρώσεις.
Σήµερα, που µαίνεται η καπιταλιστική κρίση, ο κίνδυνος µιας επιστροφής στη βαρβαρότητα είναι πιο
µεγάλος παρά ποτέ. Οι εργαζόµενοι και η νεολαία, τα µαζικά κινήµατα, οι δυνάµεις µιας νέας σοσιαλιστικής και κοµµουνιστικής προοπτικής, πρέπει να βάλουν τη δική τους σφραγίδα στις εξελίξεις.
Ούτε ο εγκλωβισµός στις κυβερνητικές εναλλαγές (ή τη συγκυβέρνηση) Ν∆-ΠΑΣΟΚ, ούτε τα κόµµατα της
επίσηµης αριστεράς µπορούν να δώσουν διέξοδο στην αγωνία ενός ολόκληρου κόσµου που ξεσηκώνεται.
Γι’ αυτό χρειάζεται µια αριστερά αποφασισµένη να αµφισβητήσει το σύνολο της κυρίαρχης πολιτικής, µια
αριστερά που στηρίζει τους αγώνες και θέλει η κυβέρνηση των δολοφόνων να ανατραπεί από τη λαϊκή οργή
και διεκδίκηση. Μια αριστερά που επιµένει στην αντικαπιταλιστική προοπτική και θεωρεί την επαναστατική
ανατροπή πραγµατική ιστορική δυνατότητα και αναγκαιότητα.
Εµείς που υπογράφουµε αυτό το κείµενο συναντηθήκαµε µέσα στους µεγάλους αγώνες. Από τις κινητοποιήσεις των φοιτητών και τις µεγάλες απεργίες µέχρι τον τωρινό ξεσηκωµό. Ξέρουµε ότι η δύναµη βρίσκεται στα κινήµατα ενάντια στη λιτότητα, την καταστολή, το ρατσισµό, το κεφάλαιο και την Ε.Ε., στον κόσµο
που αγωνίζεται και αντιστέκεται. Γι’ αυτό και δίνουµε καθηµερινά τη µάχη για να είναι οι αγώνες µαχητικοί
και νικηφόροι, για να µην πληρώσουν οι εργαζόµενοι και η νεολαία την κρίση των καπιταλιστών, για να ανατραπεί η κυρίαρχη πολιτική
Μας ενώνει η κοινή αναζήτηση για µια δυνατή και ενωτική αριστερά, αντικαπιταλιστική και επαναστατική.
Αρνούµαστε τη λογική της ήττας και του συµβιβασµού. Γι’ αυτό και λέµε ότι πρέπει να υπάρξουν τώρα αποφασιστικά βήµατα στην πολιτική ενότητα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και την κοινή δράση σε όλα τα επίπεδα. Γι’ αυτό και παίρνουµε την πρωτοβουλία γι’ αυτή τη συζήτηση µε θέµα την εκτίµηση για την παρούσα εξέγερση και την καπιταλιστική κρίση, τις προοπτικές του αγώνα και τις αναγκαίες πολιτικές προτάσεις για την
προώθηση της κοινής δράσης. Καλούµε όποιον µοιράζεται τις ίδιες αγωνίες να έρθει και να συµβάλει σε αυτήν.

ΕΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ!

