
Ύςτερα από δύο μϋρεσ ϊγριασ κρατικόσ καταςτολόσ, η 
κυβϋρνηςη του ΠΑΣΟΚ, με τη ςτόριξη όςων ϋτςι κι αλλιώσ 
αποτελούν εφεδρεύα του ςυςτόματοσ, υπερψόφιςε την 
κοινωνικό βαρβαρότητα. Για να το καταφϋρει αυτό, 
χρειϊςτηκε να πνύξει ςτα χημικϊ για 48 ώρεσ το κϋντρο τησ 
Αθόνασ, να ςπεύρει τον τρόμο με τα μηχανοκύνητα κτόνη 

τησ (ομϊδεσ ΔΙΑΣ, ΔΕΛΤΑ) ςτην ευρύτερη περιοχό του 
Συντϊγματοσ και μϋχρι την Πλϊκα και το Μοναςτηρϊκι, 
να ανούξει τα κεφϊλια εκατοντϊδων  διαδηλωτών, να 
προςπαθεύ επύ ώρεσ και με λύςςα να εκκενώςει την 

πλατεύα Συντϊγματοσ και τουσ γύρω δρόμουσ από τουσ εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ απεργούσ/διαδηλωτϋσ, να κϊνει 
αθρόεσ ςυλλόψεισ με ςτημϋνεσ κατηγορύεσ. 
 

Το μόνο που δεν κατϊφερε εύναι να ςτεύλει ςτο ςπύτι του όλον αυτόν τον κόςμο που αντιςτϊθηκε επύμονα και 
πολύμορφα ςτουσ δρόμουσ και που ϋδειξε τη διϊθεςό του να ςυνεχύςει να αγωνύζεται ενϊντια ςτο μαύρο μϋλλον 
που του ϋφτιαξαν αυτού που χρόνια τον ληςτεύουν και που τώρα ετοιμϊζονται για το μεγϊλο φαγοπότι! 
 

Οι ντόπιοι πολιτικού εκπρόςωποι του κεφαλαύου, με τισ εντολϋσ των ξϋνων αφεντικών τουσ (ΔΝΤ, Ε.Ε.), 
νομοθϋτηςαν: 
  > Την επϋκταςη τησ φτώχειασ και τησ εξαθλύωςησ μϋςα από νϋουσ φόρουσ, μόνιμουσ και ϋκτακτουσ, που θα 
εξανεμύςουν τα όδη πετςοκομμϋνα ειςοδόματα μιςθωτών, ςυνταξιούχων και ελεύθερων επαγγελματιών 
(μεύωςη αφορολόγητου, «κεφαλικού» φόροι για τρύα χρόνια ςε όλουσ, ανεξαρτότωσ ειςοδόματοσ, φόροσ 
ακύνητησ περιουςύασ ςτα 200.000 ευρώ, χαρϊτςια δόθεν «αλληλεγγύησ» ςτουσ ανϋργουσ, την ώρα που το 
επύδομα ανεργύασ μειώνεται δραςτικϊ και δύνεται ςε όλο και λιγότερουσ…). 
  >  Την εκτύναξη τησ ανεργύασ καθώσ, με το ξεπούλημα των δημόςιων υπηρεςιών και των ΔΕΚΟ, προβλϋπονται 
(«μεςοπρόθεςμο») 150.000 απολύςεισ πϋραν των 83.000 που ϋχουν όδη γύνει ςτον ευρύτερο δημόςιο τομϋα. Για 
να μη μιλόςουμε για τον ιδιωτικό τομϋα και τισ ςαρωτικϋσ απολύςεισ με πρόςχημα ό και με αιτύα την κρύςη. 
  > Την ϋκρηξη τησ ακρύβειασ ςτισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ εξαιτύασ τησ ιδιωτικοπούηςησ των τομϋων που 
ςχετύζονται με την ενϋργεια, τισ επικοινωνύεσ, τισ μεταφορϋσ, την ύδρευςη κ.λπ. 
  > Την παρϊδοςη δημόςιασ γησ και δημόςιου πλούτου, περιουςιακών ςτοιχεύων που ανόκουν ςε όλουσ μασ 
(παραλύεσ, πϊρκα, «φιλϋτα», ορυκτόσ πλούτοσ…), ςτα αρπακτικϊ του κεφαλαύου, εγκαινιϊζοντασ μια νϋα φϊςη 
αποικιοκρατύασ. 
  > Την εργαςιακό ζούγκλα, με το τςϊκιςμα των ςυλλογικών ςυμβϊςεων, των κατακτόςεων και των 
δικαιωμϊτων των εργαζομϋνων, τη δημιουργύα εργοδοτικών ςωματεύων, τη θεςμοθϋτηςη τησ ελαςτικόσ 
εργαςύασ ςύμφωνα με τισ ορϋξεισ των αφεντικών. 
 

Ακόμα, ετοιμϊζουν την κατϊργηςη τησ δημόςιασ δωρεϊν παιδεύασ, με το ςχϋδιο που κατϋθεςε πρόςφατα η 
Διαμαντοπούλου, και τησ δωρεϊν υγεύασ, με τισ ανακοινώςεισ Λοβϋρδου για κατϊργηςη ϋωσ και 4.000 κλινών.  

 

Δεν θα τουσ επιτρϋψουμε να υλοποιόςουν τα ςχϋδιϊ τουσ ενϊντια ςτη ζωό μασ. Εύμαςτε πολλού, και θα γύνουμε 
ακόμα περιςςότεροι. Έχουμε το δύκιο με το μϋροσ μασ και τη δύναμη ςτα χϋρια μασ. Οργανώνουμε τον αγώνα 
μασ όπου βριςκόμαςτε, ςτη γειτονιϊ, ςτην πλατεύα, ςτο χώρο δουλειϊσ. Συςπειρωνόμαςτε –ϊνεργοι, 
εργαζόμενοι, απλόρωτοι, μετανϊςτεσ– κόντρα ςε τεχνητούσ διαχωριςμούσ, αποφαςύζουμε από κοινού και από 
τα κϊτω τούσ ςτόχουσ και τισ μορφϋσ πϊλησ για να διεκδικόςουμε αυτϊ που μασ ανόκουν. Εκφρϊζουμε με κϊθε 
τρόπο την αλληλεγγύη μασ ςε όςουσ βρϋθηκαν ό θα βρεθούν το επόμενο διϊςτημα με κομμϋνο ηλεκτρικό ό με 
την προοπτικό τησ κατϊςχεςησ εξαιτύασ τησ αδυναμύασ τουσ να πληρώςουν. Στεκόμαςτε αλληλϋγγυοι ςε κϊθε 
απολυόμενο και ςτηρύζουμε τουσ αγώνεσ για ανϊκληςη των απολύςεων. Συμμετϋχουμε ςτισ απεργύεσ και τισ 
διαδηλώςεισ, ενιςχύουμε με όλεσ μασ τισ δυνϊμεισ τα ταξικϊ ςωματεύα και τισ διεκδικόςεισ τουσ, κόντρα ςτο 
ξεπούλημα και τη ςυνδιαλλαγό. Συμμετϋχουμε ςτισ δομϋσ λαώκόσ αυτοοργϊνωςησ που παλεύουν για την 
ανατροπό όλων των βϊρβαρων μϋτρων. 
         Έχουμε επιλϋξει από καιρό το δρόμο τησ αντύςταςησ, τησ αλληλεγγύησ και τησ ςυλλογικότητασ. Δεν 
«τςιμπϊμε» ςτισ μανούβρεσ των πολιτικϊντηδων, δεν ϋχουμε εκλογικϋσ αυταπϊτεσ, δεν περιμϋνουμε από 
κανϋνα δημοψόφιςμα να μετρόςει δόθεν τη λαώκό θϋληςη. Οι κϊλπεσ τουσ το μόνο που μετρϊνε εύναι το βαθμό 
χειραγώγηςησ τησ λαώκόσ θϋληςησ. Δεν αναθϋτουμε ςε κανϋναν «ειδικό», «ςωτόρα» ό διαμεςολαβητό να 
παζαρϋψει το ποςοςτό τησ λεηλαςύασ. Παύρνουμε τη ζωό και τον αγώνα ςτα χϋρια μασ.  
Γι’ αυτό μασ φοβούνται… 
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