
Η πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου 
μπορεί να ανοίξει το δρόμο για να απαλλαγού-
με από τη σημερινή κοινωνική καταστροφή, να 
ανοίξει ένας άλλος δρόμος για την κοινωνία.

Για να υπάρξει άμεση ανακούφιση 
από τη φτώχεια και την ανεργία, 
για να πάρουμε εδώ και τώρα πίσω 
όσα μας έκλεψαν - τους μισθούς και τις 
συντάξεις που πετσόκοψαν, τα δημόσια 
αγαθά που διέλυσαν, τη δημοκρατία και 
τη λαϊκή κυριαρχία που καταπάτησαν, να 
διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν - 
δουλειά για όλους, υγεία για όλους, 
μόρφωση για όλους.

Όμως, αυτό απαιτεί κατάργηση των μνημο-
νίων και των δανειακών συμβάσεων, άμεση 
στάση πληρωμών και διαγραφή του χρέους, 
έξοδο από ευρώ και ΕΕ, εθνικοποίηση τρα-
πεζών και μεγάλων επιχειρήσεων, εργατικό 
και κοινωνικό έλεγχο. Απαιτεί έναν άλλο 
δρόμο ρήξης με τα συμφέροντα του κεφα-
λαίου, την ΕΕ, το ∆ΝΤ, την ταπεινωτική ευ-
ρωεπιτροπεία. Σύγκρουση και ανατροπή 
και όχι συμβιβασμό και υποταγή. 

Η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ, το κατασκεύασμα 
των καναλαρχών το «Ποτάμι», το ΚΙ∆Η-
ΣΟ του ΓΑΠ, υπόσχονται συνέχιση και 
κλιμάκωση της βαρβαρότητας. Να τους 
μαυρίσουμε!!

Να συντρίψουμε τους φασίστες - δολο-
φόνους της Χρυσής Αυγής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδεχτεί το πλαίσιο και 
τις τεράστιες δεσμεύσεις της ευρωζώνης 
και της ΕΕ. Έχει αποδεχτεί την αποπλη-
ρωμή του χρέους των 320 δις ευρώ. Η 
«διαπραγμάτευση» με τους δανειστές και την 
ΕΕ που προτείνει θα οδηγήσει σε συμβιβα-
σμούς και τελικά σε νέα μνημόνια. Καμιά 
ελπίδα σωτηρίας δεν υπάρχει μέσα στην 
Ευρωζώνη και την ΕΕ. Η πολιτική των 
συμβιβασμών θα διαψεύσει τις ελπίδες, 
θα οδηγήσει σε ήττες.

Το ΚΚΕ καλλιεργεί την ηττοπάθεια, περιορίζε-
ται σε αγώνες διαμαρτυρίας, αρνείται τις με-
γάλες τομές που χρειάζονται και μπορούν να 
επιβληθούν σήμερα από τη πάλη του λαού και 
κρατά αντιενωτική στάση. Στάθηκε με καχυ-
ποψία και άρνηση απέναντι στους μεγάλους 
αγώνες. Παραπέμπει τα πάντα στο ακαθόρι-
στο μέλλον της λαϊκής εξουσίας. 

ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΑΛΛΟΣ 
∆ΡΟΜΟΣ! 
Χωρίς 
φτώχεια, 
χρέος και 
μνημόνια…
Έξω από 
το ευρώ και 
την ΕΕ!



Η ψήφος στην πολιτική συνεργασία ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ εί-
ναι η πιο χρήσιμη ψήφος. 
Είναι ψήφος στην Αριστερά που:

//—  από τις 26/1 που θα τεθούν τα διλήμματα 
θα είναι παρούσα. ∆εν θα «ξεχάσει» 
τα αιτήματα για κατάργηση του 
μνημονίου και όλων των μνημονιακών 
εφαρμοστικών νόμων. Που παλεύει για 
ουσιαστική ανακούφιση και ριζική βελτίωση 
της θέσης των εργαζόμενων, απορρίπτοντας 
τη μιζέρια του «εφικτού», του δεν γίνεται 
τίποτα, την παντοδυναμία των κυρίαρχων 
τάξεων. Για να μην εδραιωθεί η υποταγή 
και ο συμβιβασμός που μας οδηγεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ.

//—  που επιμένει στη ρήξη με την ΕΕ, το ∆ΝΤ, 
το κεφάλαιο, τον ιμπεριαλισμό, συνολικά 
για ένα πρόγραμμα ανατροπής. 

//—  συνδέει τους αγώνες και τις ζωτικές 
ανάγκες του σήμερα με την προοπτική μιας 
άλλης κοινωνίας, της σοσιαλιστικής.

//—  που έχει εμπιστοσύνη στη δύναμη 
του αγωνιζόμενου λαού. Που όποια 
κυβέρνηση και εάν έρθει, θα πρωτοστατήσει 
στους αγώνες για φιλολαϊκά μέτρα ενάντια 
σε εκβιασμούς και τελεσίγραφα των αγορών

//—   που είναι ανεξάρτητη από το σύστημα. 
Μετωπική. Με θέληση να συμβάλει για 
το μεγάλο κίνημα της ανατροπής για να 
δικαιωθούν οι ελπίδες του λαού. Με θέληση 
να παλέψει και να ανοίξει δρόμους για 
μια άλλη κοινωνία χωρίς καταπίεση και 
εκμετάλλευση.

ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΑ 
ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ 
∆ΙΛΗΜΜΑΤΑ!
Την λογική της 
«χαμένης ψήφου», 
τον νέο δικομματισμό 

Πέντε χρόνια τώρα ο λαός 
και οι εργαζόμενοι άντεξαν 
την εξαθλίωση και την 
καταστροφή. Έγραψαν 
ιστορία με τους αγώνες τους. 
Τράβηξαν το βλέμμα όλου 
του κόσμου. 
Μπορούμε και πρέπει να 
νικήσουμε. Με ισχυρό 
κίνημα και Αριστερά 
που δεν συμβιβάζεται, 
δεν διαπραγματεύεται, 
αλλά συγκρούεται και 
ανατρέπει.

ΣΤΙΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ


