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H
κυβέρνηση προκήρυξε δημοψήφισμα για την Κυριακή
5 Ιούλη. Η μαζική αντίσταση στον συμβιβασμό με
τους εκβιαστές του ΔΝΤ και της ΕΕ την ανάγκασε να

μην υπογράψει συμφωνία.
Αυτή η εξέλιξη είναι ένα βήμα μπροστά για όλους όσοι

παλέψαμε και παλεύουμε ενάντια σε παλιά και νέα Μνημό-
νια. Οι λιμενεργάτες που βγήκαν σε απεργία ενάντια στο ξε-
πούλημα του Πειραιά, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που
βγήκαν σε απεργία ζητώντας λεφτά και προσλήψεις για την
Υγεία, οι χιλιάδες που βγήκαν στο Σύνταγμα ενάντια στη
Συμφωνία - αυτή είναι η δύναμη που είπε όχι στον εκβιασμό-
όχι στο συμβιβασμό.

Εδώ και πέντε μήνες οι ηγεσίες της ΕΕ και του ΔΝΤ σε
συνεργασία με τους μνημονιακούς φίλους τους στην Ελλά-
δα απειλούν, πιέζουν και διεκδικούν από τον ΣΥΡΙΖΑ να συ-
νεχίσει την πολιτική  των Σαμαροβενιζέλων. Με κάθε υποχώ-
ρηση της κυβέρνησης αποθρασύνονταν και ζητούσαν περισ-
σότερα. Αλλά βρήκαν απέναντί τους την οργή του κόσμου
που είχε μαυρίσει τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και δεν είναι
διατεθειμένος να θυσιάσει τους αγώνες που έδωσε για το
χατήρι ενός συμβιβασμού με τη Λαγκάρντ και τον Σόιμπλε.

Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε για να τσακίσουμε τους εκ-
βιαστές. Να πάρουμε τον έλεγχο των τραπεζών από τα χέ-
ρια του Ντράγκι και του Ντάισελμπλουμ που κλείνουν τη
στρόφιγγα της χρηματοδότησης και τρομοκρατούν τον κό-
σμο να κάνει ουρές στα ΑΤΜ την ώρα που οι πλούσιοι φίλοι
τους κερδοσκοπούν ελεύθερα με τα κεφάλαιά τους. Να
συντρίψουμε τους Σαμαράδες και τα Ποτάμια που μένουν
πιστοί στην Τρόικα και στα Μνημόνια. 

Την Κυριακή ψηφίζουμε μαζικά Όχι στη Συμφωνία. Ξεση-
κωνόμαστε σε κάθε εργατικό χώρο, σε κάθε εργατογειτονιά,
παντού όπου ζει, δουλεύει και παλεύει η εργατική τάξη και η
νεολαία για να οργανώσουμε τη μάχη του ΟΧΙ όπως οργα-
νώσαμε τις απεργίες, τις πλατείες, όλα τα κινήματα των
προηγούμενων χρόνων. Θα κάνουμε τα κόμματα του Ναι να
μαυριστούν χειρότερα και από τις εκλογές της 25 Γενάρη.

Αλλά δεν σταματάμε εκεί. 
Απαιτούμε από την κυβέρνηση της Αριστεράς να προχω-

ρήσει άμεσα στην εφαρμογή των υποσχέσεων που έδωσε
στο εργατικό κίνημα για να εκλεγεί:

Ακύρωση παλιών και νέων μνημονίων, δουλειά για τους
άνεργους, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, λε-
φτά για τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τους δήμους, τα ασφα-
λιστικά ταμεία. 

Τη Δευτέρα μετά το δημοψήφισμα ένα μαζικό ΟΧΙ δεν ση-
μαίνει εξουσιοδότηση στον Αλέξη Τσίπρα να συνεχίσει με
τις απαράδεκτες ρυθμίσεις των 47 σελίδων που έστειλε
στους «θεσμούς», αλλά το αντίθετο. Σημαίνει αγώνα για να
μετατρέψουμε το ΟΧΙ σε κατακτήσεις για την εργατική τάξη,
με αγώνες, με απεργίες, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για
το εργατικό κίνημα.

Τα λεφτά μπορούμε να τα βρούμε
• Με τη διαγραφή τους χρέους – Εδώ και τώρα και χωρίς
εξαιρέσεις
• Με την κρατικοποίηση όλων των τραπεζών
• Με έξοδο από το Ευρώ και την Ε.Ε. και την πάλη για να
πάρουν τον έλεγχο οι εργάτες.

Σ’ αυτή τη μάχη έχουμε συμπαραστάτη την εργατική τάξη
σε όλη την Ευρώπη. Το έδειξαν και το δείχνουν τα συλλαλητή-
ρια ενάντια στην Ε.Ε. και το ΔΝΤ σε όλες τις μεγάλες πόλεις.

Αυτό που χρειάζεται είναι το δυνάμωμα της επαναστατι-
κής αριστεράς. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ μαζί της είναι δυνά-
μεις της αριστεράς που προειδοποιούσαν ότι ο δρόμος της
αναζήτησης ενός συμβιβασμού με την ΕΕ και το ΔΝΤ δεν
οδηγεί πουθενά. Δυνάμεις που πρόβαλαν και προβάλλουν
το δρόμο του αντικαπιταλισμού σαν τη γνήσια εργατική διέ-
ξοδο. Δώσαμε μαζί πολλές μάχες και σας καλούμε να πο-
ρευτούμε μαζί. Για να παλέψουμε μαζί για την ανατροπή της
Συμφωνίας αλλά και να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα κοινω-
νία χωρίς τα βάρη του χρεοκοπημένου καπιταλισμού.

• Ψηφίζουμε Όχι, οργανώνουμε τη συνέχεια. 
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