«ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΙΑΣ ΜΑΣ,
εργατικής οικογένειας σε όλες τις χώρες. Είναι οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι της Ευρώπης, από τις χώρες
του Νότου μέχρι τις χώρες του Βορρά. Το πρόβλημα, του
οποίου τις εκρηκτικές συνέπειες ζούμε εμείς εδώ, είναι
το ίδιο για όλες τις εργατικές τάξεις που αν δεν το γεύονται ήδη πικρά δεν θα αργήσουν και πολύ να το γευτούν.
Το πρόβλημα είναι διεθνές και μονάχα σε διεθνή κλίμακα μπορεί να αντιμετωπισθεί. Στην αναγκαία διεθνή και
διεθνιστική αλληλεγγύη των εργατικών τάξεων το ενιαίο μέτωπο του κεφαλαίου εφαρμόζει την τακτική του
«διαίρει και βασίλευε» χρησιμοποιώντας το δοκιμασμένο όπλο του εθνικισμού. Εμείς πρέπει να αντιπαλέψουμε
τον εθνικισμό που έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Ο κύριος εχθρός βρίσκεται μέσα στην ίδια μας την χώρα, στα
ελληνικά αστικά επιτελεία και όχι στις Βρυξέλλες και
στο Βερολίνο. Η δουλειά των εργατικών τάξεων των άλλων χωρών είναι να αντιπαλέψουν την δικιά τους αστική τάξη. Στην καταστροφή της ζωής μας δεν έχουμε να
αντιτάξουμε την «εθνική υπερηφάνεια» που «ταιριάζει
την ιστορία των Ελλήνων», αλλά την αγωνιστική υπερηφάνεια μιας τάξης που παράγει τον κοινωνικό πλούτο και
θέλει να πάψει να ζει μέσα στην υποτέλεια, μιας τάξης
που πρέπει να αντιτάξει την αξιοπρέπεια που ταιριάζει
στην επαναστατική της ιστορία. Μονάχα έτσι θα μπορέσουμε με τους αγώνες μας να βάλουμε σήμερα άμμο στα
γρανάζια του συστήματος, ώστε να δημιουργήσουμε τους
όρους για την αυριανή ανατροπή του. Η συνταγή αυτής
της ανατροπής συνοψίζεται στην φόρμουλα: Ταξική Αυτοοργάνωση και Οικοδόμηση Πολιτικής Οργάνωσης της
Εργατικής Τάξης. Ή Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος!
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