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Σαμαράς έχει το θράσος να απειλεί ότι θα εμφα-
νιστεί στα εγκαίνια της ΔΕΘ για να εξαγγείλει ότι
η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει την πο-

ρεία της. Είναι σκέτη πρόκληση.

Αυτή είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας, αφού τα δυο πρώ-
ην «μεγάλα» κόμματα μαζί με το ζόρι έφτασαν στο 30%
στις κάλπες.

Μια κυβέρνηση βουτηγμένη στα ψέματα και στο αίμα.
Κάθε μέρα οι υπουργοί μιλάνε για το «τέλος των Μνημο-
νίων» και κάθε μέρα παίρνουν νέα βάρβαρα αντεργατικά
μέτρα διαλύοντας μισθούς, συντάξεις, παιδεία, υγεία.

Την ίδια ώρα, ο Σαμαράς στηρίζει το Ισραήλ που ματοκυ-
λάει τη Γάζα. Όλος ο πλανήτης βγήκε στους δρόμους ενά-
ντια στα εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστίνιων, αλλά η κυ-
βέρνηση μαζί με την ΕΕ και τις ΗΠΑ στηρίζουν τους σφα-
γείς. Ο Ομπάμα στέλνει ξανά τα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ
στο Ιράκ και ο Σαμαράς συμμετέχει και σε αυτό το έγκλη-
μα, όπως και στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-ΕΕ με τη Ρωσία
για να μοιράσουν την Ουκρανία.

Είναι μια κυβέρνηση που σπέρνει το ρατσισμό και κάνει
πλάτες στους φασίστες της Χρυσής Αυγής. Μιλάνε για
«αντιρατσιστικό» νομοσχέδιο και την ίδια στιγμή ο Βαγ-
γελάτος και οι τραμπούκοι του που πυροβόλησαν τους
εργάτες γης στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας τρι-

γυρνάνε ελεύθεροι.
Είναι η κυβέρνηση των Μπαλτάκων που αποφυλακίζει

υπόδικους νεοναζί σαν τη Σκορδέλη και τον Ματθαιόπουλο
και παζαρεύει «μετανοημένους» χρυσαυγίτες για να μαζέ-
ψει τα κουκιά της στη Βουλή.

Δ
εν περιμένουμε αν και πότε θα γίνουν εκλογές για
να ανατρέψουμε αυτό το αίσχος. Οι αγώνες των
εργατών γκρέμισαν τις κυβερνήσεις του Καραμαν-

λή, του Παπανδρέου και του Παπαδήμου, το ίδιο θα κάνου-
με και τώρα. 

Παίρνουμε δύναμη από τους αγώνες των ηρωικών καθα-
ριστριών, της ΕΡΤ, των λιμενεργατών της COSCO, της Κό-
κα-κόλα, των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία, όλου του δη-
μόσιου που μπλόκαραν τα σχέδια του Μητσοτάκη για απο-
λύσεις με φερετζέ την «αξιολόγηση».

Στη Θεσσαλονίκη θα είμαστε όλοι εκεί: και οι απεργοί και
τα συνδικάτα και οι διαδηλωτές στο πλευρό της Παλαιστί-
νης και οι αντιφασίστες. Για να απαιτήσουμε όλοι μαζί την
ανατροπή της κυβέρνησης των Σαμαροβενιζέλων και να
ανοίξουμε το δρόμο για να πάρουμε πίσω όλα όσα μας λε-
ηλάτησαν: τις δουλειές μας, τους μισθούς, τις συντάξεις,
τα σχολεία, τα νοσοκομεία μας. 

Για μια κοινωνία όπου προτεραιότητα θα έχουν οι ανά-
γκες μας και όχι τα κέρδη τους.
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l Ενάντια στα Μνημόνια, στη σφαγή στη Γάζα
και τους νεοναζί της ΧΑ

l  Για να τελειώνουμε με την κυβέρνηση των
Σαμαροβενιζέλων

Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, 6μμ, Άγαλμα Βενιζέλου

Δηλώστε συμμετοχή στα πουλμαν.    Αθήνα, Μουσείο 8πμ


