
H κυβέρνηση των «άριστων» και του «επι-
τελικού κράτους» αναγκάστηκε να πα-

ραδεχτεί ότι η ΕΥΠ κάνει παρακολουθήσεις 
βαφτίζοντάς τες «νόμιμες επισυνδέσεις»(!) 
Η έκτακτη συζήτηση στη Βουλή για το καρα-
μπινάτο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων 
της ΕΥΠ χρειάζεται να γίνει αφετηρία για να 
ξεδιπλωθούνε αγώνες για να διώξουμε εδώ 
και τώρα την κυβέρνηση της ΝΔ. 

Στα μάτια εκατομμυρίων εργαζομένων και νέων 
αποκαλύπτεται η εικόνα του δύσοσμου οχετού 
του «βαθέως κράτους» που φτάνει να παρακο-
λουθεί τον Ανδρουλάκη, τον αρχηγό ενός κόμ-
ματος που κυβέρνησε τα περισσότερα χρόνια της 
μεταπολίτευσης. Ο κόσμος που δεν κατάπιε τα 
ψέματα της ΝΔ και την εθνικιστική κινδυνολογία 
του Μητσοτάκη είναι ο ίδιος που συνέχισε αδιάκο-
πα να δίνει μάχες για να σταματήσει τις επιθέσεις 
με την αβάσταχτη ακρίβεια στην ενέργεια και στα 
τρόφιμα, την φτώχεια, τις περικοπές στην υγεία 
και την παιδεία, τις ιδιωτικοποιήσεις, την κατα-
στροφή του περιβάλλοντος και των ελεύθερων 
χώρων, την κάλυψη του σεξιστή Λιγνάδη, τα δο-
λοφονικά κυνηγητά των προσφύγων στα σύνορα 
και την αστυνομική καταστολή από τα Εξάρχεια 
μέχρι τον Έβρο. 

Ετούτη η πολιτική κρίση που βαθαίνει έχει την 
σφραγίδα του ίδιου του καπιταλιστικού συστή-

ματος που καταστρέφει τις ζωές εκατομμυρίων 
σε όλο τον Πλανήτη, με τον πληθωρισμό και την 
ακρίβεια, την πείνα, την κλιματική κρίση, τους 
πολέμους, την πανδημία. Η ΝΔ μόνο παραπέρα 
συμφορές και καταστροφές μπορεί να εξασφαλί-
σει για χάρη των κερδών μιας μικρής μειοψηφίας 
καπιταλιστών. 

Είναι ώρα να χτίσουμε την εργατική εναλλακτι-
κή πέρα από τους συμβιβασμούς της κοινοβου-
λευτικής αντιπολίτευσης με ένα δυνατό κίνημα 
απεργιών, καταλήψεων και διαδηλώσεων που θα 
ξηλώσει όλες τις επιθέσεις της κυβέρνησης των 
υποκλοπών. Για να υπερασπίσουμε τις ζωές μας 
και το βιοτικό επίπεδο. Για να υπερασπίσουμε τις 
δημοκρατικές ελευθερίες και να ξηλώσουμε όλο 
το οικοδόμημα της καταστολής των κινητοποιή-
σεων, των παρακολουθήσεων, των αντισυνδικα-
λιστών νόμων και της πανεπιστημιακής αστυνο-
μίας. Για να ανοίξουμε το δρόμο για μια κοινωνία 
που θα καθορίζει τις αποφάσεις για την οικονομία 
και τη πολιτική με κριτήριο τις ανάγκες της πλει-
οψηφίας των εργαζόμενων και όχι του κέρδους.

Καλούμε τα συνδικάτα, τις οργανώσεις της αρι-
στεράς, τις πρωτοβουλίες των κινημάτων να 
δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη, ξεκινώντας από 
την οργάνωση συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα, 
την μέρα συνεδρίασης στη βουλή για τις υπο-
κλοπές, την Πέμπτη 25 Αυγούστου.
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