
Εργατοϋπάλληλοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, 
φτωχοί αγρότες, νέοι και γυναίκες των λαϊκών οικογενειών  

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή με κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης με νέα μέτρα, όξυνση των 
ανταγωνισμών ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικά κέντρα και ισχυρά καπιταλιστικά κράτη που μεγαλώνουν 
τον κίνδυνο γενίκευσης του πολέμου και εμπλοκής της χώρας μας, ενώ το κλίμα ψευδεπίγραφης συναί-
νεσης και δήθεν εθνικής ομοψυχίας που καλλιεργείται στόχο έχει να δώσει στήριξη ο λαός στη δική του 
σφαγή για να ξεπεράσει το αστικό πολιτικό σύστημα και τα κόμματά του, τα προβλήματά τους.

Τώρα είναι η ώρα ο καθένας και η καθεμιά να μην επιτρέψει τη διάλυση της Kοινωνικής Aσφάλισης, 
να εμποδίσει την παραπέρα ισοπέδωση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων που ολοκληρώνει η συ-
γκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με το μνημόνιο. Τώρα με τη συμμετοχή και τη δράση στο σωματείο, την 
Eπιτροπή Aγώνα, το σύλλογο, παντού στο τόπο δουλειάς, στη γειτονιά, στο σχολείο και τη σχολή παίρ-
νουμε μαζικά μέρος στη μάχη για να δοθεί άμεση, δυναμική, απάντηση με την πανεργατική απεργία, 
στις 3 του Δεκέμβρη. 

Η κυβέρνηση ετοιμάζει τη νέα σφαγή στο Aσφαλιστικό, με σαρωτικές ανατροπές στο κοινωνικο-ασφα-
λιστικό σύστημα, άγριο τσεκούρι στις συντάξεις και αντικατάστασή τους από ένα επίδομα πτωχοκο-
μείου που την ονομάζει «εθνική σύνταξη», συμπίεση των παροχών στο ελάχιστο μέσω της ενοποίησης 
των ταμείων και της προς τα κάτω εξίσωσης. Παράδοση των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων 
στα νύχια των ασφαλιστικών εταιρειών και των μεγαλεμπόρων Yγείας. 

Για την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα η εφαρμογή όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και η υλο-
ποίηση των δεσμεύσεων των μνημονίων για το Aσφαλιστικό, δεν μπορεί παρά να είναι αιτία πολέμου.

Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι γεμάτος μέτρα για το Aσφαλιστικό, νέα χαράτσια και περικοπές στην 
Παιδεία, στην Υγεία, στο ΕΚΑΣ που θα πλήξει άμεσα χιλιάδες συνταξιούχους. Την ίδια ώρα σχεδιάζο-
νται οι  νέες δυσβάσταχτες αλλαγές στη φορολογία των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων, ενώ 
διατηρούνται και ενισχύονται οι προκλητικές φοροαπαλλαγές, οι διευκολύνσεις μαζί με τα χρηματο-
δοτικά πακέτα στο κεφάλαιο.

Κανένα λαϊκό σπίτι 
να μη χαθεί στους πλειστηριασμούς

Η κυβέρνηση προκλητικά βαφτίζει «επιτυχία» τα σκληρά μέτρα του πρώτου γύρου της διαπραγμάτευ-
σης. Θεωρεί δηλαδή, «επιτυχία»:
n Τη διατήρηση όλων των μνημονιακών μέτρων των προηγούμενων κυβερνήσεων.
n Την κλιμάκωση της φοροεπιδρομής στο λαό, τη μονιμοποίηση του ΕΝΦΙΑ, τα αυξημένα τέλη κυκλο-
φορίας, την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. 
n Τις μειώσεις στις συντάξεις μέσω της αύξησης της εισφοράς για την υγεία. 

Πανηγυρίζει γιατί πέτυχε τους στόχους που υπαγόρευσαν οι ανάγκες του κεφαλαίου, η στρατηγική της 
ΕΕ. Αυτούς τους στόχους υπηρετεί και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που φορτώνει τα βάρη 
στο λαό και η άρση της όποιας προστασίας της πρώτης κατοικίας ανοίγει το δρόμο στους πλειστηρια-
σμούς που θα πλήξουν χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά. 



Το κυβερνητικό προσκλητήριο για συναίνεση και εθνική συνεννόηση δεν απευθύνεται μόνο στα κόμ-
ματα της αστικής διαχείρισης που έχουν ήδη ψηφίσει το μνημόνιο και στηρίζουν τον καπιταλιστικό 
δρόμο ανάπτυξης στη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τους υπόλοιπους. Απευθύνεται κυρίως στο λαό για να πα-
ραιτηθεί από τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του, να βάλει πλάτη και να στηρίξει την ανάκαμψη των 
καπιταλιστικών κερδών.
Γι αυτό η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ – όπως και οι προηγούμενες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ βαφτί-
ζουν «εθνική προσπάθεια» και «εθνικούς στόχους» τους ταξικούς στόχους και επιδιώξεις της αστικής 
τάξης.

Καμιά εμπλοκή, καμιά συμμετοχή 
στο ιμπεριαλιστικό μακελειό στη Μέση Ανατολή

Η αντιλαϊκή επίθεση συμπίπτει με τις επικίνδυνες εξελίξεις μετά τις πολύνεκρες εγκληματικές επιθέσεις 
στο Παρίσι, αλλά και την όξυνση των  ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών με την κατάρριψη του ρωσικού 
πολεμικού αεροσκάφους από την Τουρκία.
Τα τραγικά γεγονότα στη Γαλλία επιδιώκεται στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας να γί-
νουν το άλλοθι για την ενίσχυση της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Συρία και γενικότερα στη Μέση 
Ανατολή – Βόρεια Αφρική, για την ένταση της αστυνομοκρατίας, της καταστολής, του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί και στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, 
έχει αρπάξει τη «σκυτάλη» από τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και εφαρμόζει την  ίδια επικίν-
δυνη αντιλαϊκή πολιτική. 
Όχι μόνο υλοποιεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ, αλλά αναλαμβάνει και καινούργιες, παρα-
χωρεί έδαφος, λιμάνια, αεροδρόμια και άλλες υποδομές της χώρας για τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις του 
ΝΑΤΟ και της ΕΕ για τη συνέχιση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, ενισχύει ακόμα και 
τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, κατά των λαών της περιοχής.

Δεν πρέπει να περάσει το κλίμα φόβου, ανοχής στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, στον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο, στα μέτρα καταστολής κατά των λαών, στο νέο κύμα ξενοφοβίας και ρατσισμού που ανα-
πτύσσεται και καλλιεργούν τα διάφορα αστικά επιτελεία.

Τώρα πρέπει να δυναμώσει η λαϊκή πάλη ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας στην ιμπε-
ριαλιστική επέμβαση και πόλεμο μαζί με την πάλη για τα επείγοντα προβλήματα της λαϊκής 

οικογένειας, για να μην περάσουν τα αντιλαϊκά μέτρα

Ο λαός μας να αγρυπνά, να μην ανεχτεί κανένα αυταρχικό μέτρο σε βάρος του, στο όνομα της «κατα-
πολέμησης της τρομοκρατίας».
▶ Να μην αξιοποιηθεί η επίθεση για μέτρα κατά των προσφύγων και εγκλωβισμό τους στη χώρα μας.
▶ Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανο-ΝΑΤΟικές βάσεις. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να μη δια-
τεθούν στην υπηρεσία των ιμπεριαλιστικών σχεδίων.
▶ Να μη δοθεί καμία διευκόλυνση, καμία υποδομή της χώρας, ως ορμητήριο για επιθέσεις στη Συρία 
ή σε άλλες χώρες.
Ο λαός να απομονώσει τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση δολοφόνων της Χρυσής Αυγής, που στη-
ρίζει στρατιωτικές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και σπέρνει το μίσος ενάντια στους λαούς.
▶ Να γίνει πράξη το λαϊκό σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών».

Να δυναμώσει η λαϊκή πάλη ενάντια στα μονοπώλια και τον καπιταλισμό, για 
την αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, 

για την εργατική - λαϊκή εξουσία.
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