Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΜΑΗ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ!

Η τρικομματική κυβέρνηση έβαλε, για μια ακόμα φορά τα συμφέροντα των εργοδοτών και των
μεγαλεμπόρων πάνω από την
μνήμη και την ιστορία, τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα της
εργατικής τάξης και όλων των
εργαζόμενων…

Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΑΛΛΑ
ΜΑΧΗΣ ΕΝΑΤΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΤΡΟΙΚΑ!

Για την ταξική αγωνιστική ενότητα και αλληλεγγύη ελλήνων
και μεταναστών εργαζόμενων.

Η φετινή Πρωτομαγιά δεν είναι μνημόσυνο χαμένων δικαιωμάτων, αλλά προσκλητήριο μάχης. Ενάντια στον αποτυχημένο και καταστροφικό δρόμο των μνημονίων. Για να σταματήσουμε τις βάρβαρες περικοπές, τις απολύσεις και την διάλυση
των συλλογικών συμβάσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Για πλήρη προστασία των 1.5 εκατομμυρίων ανέργων. Για την
υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών ενάντια στο ξεπούλημα
των νερών, της ενέργειας, των λιμανιών, των δρόμων κάθε
σπιθαμής γης που προωθεί η κυβέρνηση. Για κατάργηση των
φορολογικών χαρατσιών για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους και φορολόγηση του προκλητικού πλούτου του κεφαλαίου. Για δημοκρατία στους τόπους δουλειάς
ενάντια στο κύμα διώξεων δεκάδων αγωνιστών.

Η απεργία την πρωτομαγιά πρέπει να αποτελέσει ένα
πανίσχυρο μήνυμα ότι τα νέα μέτρα που προωθούν και
αυτά ετοιμάζουν τον Ιούνη δεν θα περάσουν! Θα βρουν
απέναντί τους έναν πανεργατικό-παλλαϊκό ξεσηκωμό
που θα τους ανατρέψει !!
ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όπως μας έδειξαν καθαρά τα τρία χρόνια μνημονιακού εφιάλτη αλλά και οι πρόσφατες δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, δύο δρόμοι ανοίγονται για την κοινωνία.
Είτε ο δρόμος της ρήξης και της απελευθέρωσης από
τους τραπεζίτες και το κεφάλαιο, τους εγχώριους και διεθνείς
τοκογλύφους, το ευρώ και την ΕΕ

Για το δυνάμωμα της αντιφασιστικής πάλης ενάντια στον ερΕίτε υποταγή σε αυτή την πολιτική και συνέχεια της πορείγοδοτικό κανιβαλισμό και ρατσισμό τύπου Μανωλάδας, και
ας κοινωνικής καταστροφής.
την ναζιστική συμμορία της χρυσής αυγής που τον στηρίζει.

Ο δρόμος της ρήξης και της ανατροπής σημαίνει ακύρωση
των μνημονίων και των ληστρικών δανειακών συμβάσεων. Μονομερή διαγραφή του χρέους. Έξοδο από το ευρώ
και την ΕΕ. Εθνικοποιήσεις των τραπεζών και των μεγάλων
επιχειρήσεων χωρίς αποζημιώσεις. Εργατικό και κοινωνικό
έλεγχο. Υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.
Ανάπτυξη των συλλογικών παραγωγικών δυνατοτήτων των
εργαζόμενων και της κοινωνίας κόντρα στα κλεισίματα και
τα λουκέτα.

σει και πάλι την ταξική πάλη στις μεγάλες εποχές που
έρχονται!

Ένας δρόμος που οδηγεί στο να περάσει ο πλούτος και η
εξουσία στα χέρια των εργαζόμενων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαταλείπει την μία μετά την άλλη κάθε ριζοσπαστική διακήρυξη και παλεύει για μια «λύση» χωρίς να θίξει τα
μεγάλα καπιταλιστικά συμφέροντα, μέσα στο ευρώ και την ΕΕ,
με αναγνώριση του τοκογλυφικού χρέους και –τελευταία- με
«αναστολή» των μνημονίων. Αυτή η λογική θα οδηγήσει στα
αποτελέσματα της Κύπρου!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΕΝΩΤΙΚΗ,
ΜΕΤΩΠΙΚΗ, ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παλεύει για μια άλλη αριστερά. Ενωτική
και μετωπική. Μαχητική και αντικαπιταλιστική. Με πρόγραμμα ρήξης με το «μαύρο μέτωπο» κυβέρνησης-τρόικας-κεφαλαίου.

Πάνω από 5 χρόνια και ο καπιταλισμός στην Ελλάδα, την ΕΕ
και διεθνώς δεν μπορεί να ξεπεράσει την ιστορική του
Το ΚΚΕ παραπέμπει όλα τα προβλήματα στο μακρινό μέλλον
κρίση, παρά τις τεράστιες κοινωνικές καταστροφές που προτης «λαϊκής εξουσίας». Δεν παλεύει να αναπτυχθεί ένα πολικαλεί για να στηρίξει την κερδοφορία των επιχειρήσεων.
τικοποιημένο κίνημα ανατροπής σήμερα. Διασπά τους αγώΕμπνεόμαστε από τους αγώνες της εργατικής τάξης και των νες κάνοντας πρώτο εχθρό του άλλες δυνάμεις της αριστεράς.
λαών. Από τους καθημερινούς αγώνες για μια αξιοπρεπή ζωή Οικοδομεί την «λαϊκή συμμαχία» με τον εαυτό του..Επιμένει
έως τα μεγάλα «επαναστατικά άλματα στον ουρανό», όταν στην άκριτη αποδοχή των καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιοι εργάτες διεκδίκησαν να χτίσουν μια άλλη κοινωνία χωρίς αλισμού».
εκμετάλλευση και καταπίεση. Κλιμακώνουμε τις σημερινές
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ παλεύει να συσπειρωθούν σε ένα μεγάλο μέμάχες ενάντια στο μαύρο μέτωπο κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ.
τωπο όλες οι δυνάμεις της ανατροπής. Αυτές που παλεύΔεν είναι ο καπιταλισμός, το κέρδος, οι αγορές, όλοι αυτοί ουν για την κατάργηση των μνημονίων και του χρέους, κατά
που μας οδήγησαν στην σημερινή πρωτοφανή καταστροφή το του ευρώ και της ΕΕ. Όσοι βλέπουν ότι χρειάζεται παλλαϊκός
μέλλον του κόσμου. Παλεύουμε για να οργανώσουμε τη ζωή πανεργατικός ξεσηκωμός για την ανατροπή της κυβέρνησης
μας και την κοινωνία χωρίς εργοδότες και αφεντικά, χωρίς και της τρόικας και όχι «κοινοβουλευτική αναμονή» για να
τραπεζίτες και τσιφλικάδες. Για να περάσουν στην ιδιοκτησία πέσει σαν «ώριμο φρούτο». Όσοι παλεύουν για μια σύγχροτης εργαζόμενης πλειοψηφίας οι επιχειρήσεις, ο πλούτος και νη επαναστατική και σοσιαλιστική προοπτική σαν απάντηση
η εξουσία. Για μια σύγχρονη σοσιαλιστική και κομμουνιστική στην κρίση ενός συστήματος που κακοφορμίζει
προοπτική που θα δικαιώσουν τους αγώνες και τις θυσίες δυο
Θέλουμε να αλλάξουμε την αριστερά, γιατί θέλουμε να αλλάαιώνων δράσης του κινήματος της εργατικής τάξης.
ξουμε την κοινωνία και την ζωή μας!
Το δίλημμα «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» θα σφραγί-

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

