
ΚΑΤΩ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ  
ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ.
ΜΑΥΡΟ ΣΤΗ ΝΔ,  
ΤΟ ΠΑΣΟΚ, ΤΟ ΛΑΟΣ ΚΑΙ  
ΣΤΑ ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ ΤΟΥΣ.
ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΤΡΟΙΚΑ,  
ΕΕ, ΕΚΤ ΚΑΙ ΔΝΤ!

Το μαύρο μνημονιακό μέτωπο, μαζί με την 
Τρόικα ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ, εκβιάζουν το λαό με την 
«ακυβερνησία» και το «χάος» για να βγά-
λουν από τις εκλογές «σταθερή» νέα συγκυ-
βέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και λοιπών προθύμων, 
που θα εφαρμόσει το προαποφασισμένο, 
ακόμη πιο σκληρό και αντιλαϊκό πρόγραμμα, 
του ΣΕΒ και των τραπεζιτών.

Ο εκβιασμός δεν θα περάσει! Η Ελληνική 
κοινωνία δεν πρέπει και δεν θα γίνει το πει-
ραματόζωο του ΔΝΤ και της ΕΕ. Μπορούμε, 

στις εκλογές με την ψήφο μας και αύριο με 
τους αγώνες μας, να «αποσταθεροποιήσου-
με» τις κυβερνήσεις και το πρόγραμμά τους, 
να ορθώσουμε ένα μεγάλο αγωνιστικό μέ-
τωπο, να προκαλέσουμε βαθιά ρήγματα, να 
περάσουμε στην αντεπίθεση.
�Καταδικάζουμε� αποφασιστικά� το� «μαύ-•	
ρο� μέτωπο� του�Μνημονίου»,� τη�ΝΔ,� το�
ΠΑΣΟΚ,� το�ΛΑΟΣ�και� τη�«Δημοκρατική�
Συμμαχία»�της�Ντόρας!�Όσο�πιο�αδύνα-
μοι,� τόσο� πιο� εύκολα� θα� τους� ανατρέ-
ψουμε.
�Μαύρο� στη� νεοναζιστική� και� ρατσιστική�•	
«Χρυσή�Αυγή»,�τα�στηρίγματα�των�αφε-
ντικών,�τους�συνεργάτες�των�ΜΑΤ,�τους�
νοσταλγούς�των�SS�και�των�γερμανοτσο-
λιάδων.
�Όχι� και� στα� αυριανά,� δεξιά� κι� αριστερά�•�
κυβερνητικά�δεκανίκια,�τους�«Ανεξάρτη-
τους�Έλληνες»,�τη�ΔΗΜΑΡ,�την�«Κοινω-
νική�Συμφωνία».

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΕ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ!
ΑΝΥΠΑΚΟΗ, ΡΗΞΗ, 
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΕ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ, 
ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
 

Μας τρομοκρατούν με το δίλημμα «ευρώ ή 
καταστροφή». Όμως, το ευρώ και η ΕΕ φέρ-
νουν λιτότητα, απολύσεις, περικοπές κοινω-
νικών δαπανών, διάλυση του παραγωγικού 
ιστού της χώρας. Κατάργηση δημοκρατικών 
ελευθεριών, κατάλυση της λαϊκής κυριαρχί-
ας. Οι ισχυρές ιμπεριαλιστικές χώρες, επι-
βάλλονται και κυριαρχούν πάνω στις αδύνα-
μες, ρίχνοντας ταυτόχρονα τους μισθούς και 
των δικών τους εργαζομένων. Με το ευρώ 
ήρθε η «συντεταγμένη» χρεοκοπία του PSI. 

Ε κ λ ο γ ι κ ή  Δ ι α κ ή ρ υ ξ ή  τ ή ς

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ:
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ  • 
ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ!
ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  • 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ –  • 
ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΕ
ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ  • 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ• 

Σ

 

Τ

 

Ι
 

Σ
 

 
 

6
 

 
 

Μ
 Α  Η    ΨΗΦΙΖΟΥΜΕΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ  



Καταστροφή για τους εργαζόμενους δεν εί-
ναι μια οικονομία χωρίς ευρώ, καταστροφή 
είναι η καπιταλιστική οικονομία του ευρώ!

Μέσα στο ευρώ και την ΟΝΕ, μέσα στα 
δεσμά της νέας Ευρωσυνθήκης και την «οι-
κονομική επιτροπεία» του Ευρωπαϊκού Μη-
χανισμού Σταθερότητας, κάτω από τη νεοϊ-
μπεριαλιστική «μπότα» της ΕΕ, οι εργαζόμε-
νοι δεν μπορούν να περιμένουν καλύτερες 
μέρες. Για�να�ζήσουμε�καλύτερα,�απαιτείται�
η� ρήξη� και� αποδέσμευση� από� ευρώ,�ΟΝΕ�
και�ΕΕ.

Η ΕΕ είναι «το στρατηγείο» της επίθεσης 
στους λαούς της Ευρώπης, σύμμαχος του 
ελληνικού κεφαλαίου ενάντια στους εργα-
ζόμενους. Δεν αλλάζει, δεν μεταρρυθμίζεται 
και δεν εξανθρωπίζεται. Μόνο έξω και ενά-
ντια στην ΕΕ μπορούμε να μιλάμε για κοι-
νωνικά δικαιώματα, συλλογική αξιοποίηση 
των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, 
δημόσια αγαθά, σεβασμό στο περιβάλλον. 
Μέσα από τη ρήξη με τους ιμπεριαλιστικούς 
μηχανισμούς, μέσα από την αντικαπιταλι-
στική�αποδέσμευση�από�την�ΕΕ�και�τελικά�
τη�διάλυσή�της, μπορούν να τεθούν οι βά-
σεις για το ξεπέρασμα του κατακερματισμού, 
της άνισης μεταχείρισης και της υπερεκμε-
τάλλευσης, για μια διεθνιστική�συνεργασία 
των λαών και των χωρών που θα στηρίζεται 
στην αλληλεγγύη και την ισοτιμία. Έτσι μπο-
ρεί να ανοίξει ο δρόμος για μια σύγχρονη 
σοσιαλιστική και κομμουνιστική προοπτική.

ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
ΧΡΕΟΥΣ ΤΩΡΑ!

Από την αρχή της κρίσης μάς έλεγαν ότι 
«η διαγραφή του χρέους είναι καταστρο-
φή για την χώρα». Αλλά το «κούρεμα» της 
συγκυβέρνησης Παπαδήμ(ι)ου αποτέλεσε 
μια αληθινή καταστροφή. Έδεσαν την χώρα 
στο «αγγλικό δίκαιο» και τα δικαστήρια του 
Λουξεμβούργου υποθηκεύοντας το σύνολο 
της δημόσιας περιουσίας στους δανειστές. 
Συμφώνησαν σε ένα πρόγραμμα εξαθλίω-
σης του λαού! Κατέστρεψαν τα ασφαλιστικά 
ταμεία και τους δημόσιους οργανισμούς. 
Εξασφάλισαν τα τοκογλυφικά κέρδη των 
κερδοσκόπων και των τραπεζιτών.

Ο «αποκλεισμός από τις διεθνείς αγορές 
και η καταστροφή», υπάρχουν ήδη και τον 
έχουν επιβάλει οι ίδιοι, ενώ σε όποια χώρα 
οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν να πληρώσουν 
τα τοκογλυφικά χρέη, ούτε καταστράφηκαν, 
ούτε απομονώθηκαν.
Δεν� χρωστάμε� τίποτα� και� σε� κανέναν! 

Τα «δάνεια» πήγαν στις μίζες των εξοπλι-
στικών, στις απίστευτες ρεμούλες των «με-
γάλων έργων», των Ολυμπιακών Αγώνων, 
των προμηθειών! Είναι χιλιοπληρωμένα!
Άμεση�καταγγελία�της�δανειακής�σύμβα-

σης!� Παύση� πληρωμών,� μη� αναγνώριση,�
διαγραφή�του�τοκογλυφικού�χρέους.�Αυτή�
είναι�η�μόνη�λύση�για�τον�λαό!�

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ,  
ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ,  
ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ!
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ, 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!
 

Την ώρα που οι κατακτήσεις της εργασίας 
και της επιστήμης αυξάνουν τον παγκό-
σμιο κοινωνικό πλούτο, δεν είναι «νόμος 
της φύσης» η ανεργία, η φτώχεια, η χρεο-
κοπία λαών και χωρών. Είναι το «κόστος» 
που καλούνται να πληρώσουν οι λαοί για 
να ξεπεράσουν την κρίση και τα χρέη τους 

ο καπιταλισμός, τα αστικά κράτη και η ΕΕ. Η 
επιβίωση και η σωτηρία των εργαζομένων 
και του λαού, περνάει μέσα από την ανα-
τροπή της επίθεσης, σε σύγκρουση με τους 
δανειστές, το κεφάλαιο και την Ευρωχούντα. 
Άλλος δρόμος δεν υπάρχει! Η «ανάπτυξη» 
που υπόσχονται, εάν υπάρξει, θα είναι πάνω 
στη συντριβή των μισθών και των δικαιω-
μάτων μας. Οι�εργαζόμενοι�και�ο�λαός�με�
τους� αγώνες� τους� πρέπει� να� απαιτήσουν�
και�μπορούν�να�επιβάλουν:
�Απαγόρευση�των�απολύσεων�και�πλήρη�•�
προστασία� των�ανέργων.�Ριζική�μείωση�
του�χρόνου�εργασίας�και�συνταξιοδότη-
σης.
�Αυξήσεις�σε�μισθούς,�συντάξεις,�κατάρ-•�
γηση�των�χαρατσιών,�αύξηση�της�φορο-
λογίας�του�κεφαλαίου.
�Δημόσιες�επενδύσεις�με�εργατικό,�λαϊκό�•�
και� κοινωνικό� έλεγχο,� με� σεβασμό� στο�
περιβάλλον.
�Απαλλοτρίωση� των� εκατοντάδων� κλει-•�
στών�εργοστασίων�και� επαναλειτουργία�
τους�με�ευθύνη�του�δημοσίου�και�έλεγχο�
από�τους�ίδιους�τους�εργαζόμενους.
�Δημόσια,� ποιοτική,� δωρεάν� υγεία,� παι-•�
δεία�και�ασφάλιση.
�Στήριξη� των� αυτοαπασχολούμενων� με�•�
φτηνά� δάνεια� και� συνεταιρισμούς� υπό�
τον�έλεγχό�τους�σε�συμμαχία�με�τους�ερ-
γαζόμενους.
 

ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,  
ΜΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ. 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΛΑΪΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Πλούτος υπάρχει, αλλά τον καρπώνονται οι 
λίγοι! Με εθνικοποιήσεις�τραπεζών και των 
μεγάλων επιχειρήσεων στρατηγικής σημασί-
ας, χωρίς αποζημίωση, με τον εργατικό και 
λαϊκό έλεγχο, με φορολόγηση�των�βιομηχά-
νων�και�των�τραπεζών, μπορούμε να βρούμε 
τα χρήματα που χρειάζονται για τις πραγμα-
τικές κοινωνικές ανάγκες, να αποκτήσουμε 
δημοκρατικό κοινωνικό έλεγχο στην οικο-
νομία. Μπορούμε να σταματήσουμε την πα-
ραγωγική διάλυση από τις επιχειρήσεις που 
κλείνουν και τον εφιάλτη της ανεργίας.



Με τη στήριξη� της� φτωχής� και� μικρής�
αγροτιάς και των συνεταιρισμών της, μπορεί 
να εξασφαλιστεούν διατροφική αυτάρκεια, 
φτηνά, ποιοτικά προϊόντα σε σύγκρουση με 
τις επιταγές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, 
του εμπορικού και βιομηχανικού κεφαλαίου, 
σπάζοντας τα δεσμά των μεσαζόντων.

Με την προστασία�του�περιβάλλοντος από 
τη ληστρική και ανεξέλεγκτη δράση του κεφα-
λαίου και του κέρδους, μπορούμε να σώσου-
με τα δάση και τις ακτές από την ανεξέλεγκτη 
δόμηση, τα βουνά από τις ανεμογεννήτριες, 
τους ελεύθερους χώρους από τα Mall.

Με προοπτική το�δημοκρατικό�κοινωνικό�
σχεδιασμό�της�παραγωγής�και την εξουσία 
στα χέρια τους, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, ανα-
τρέποντας την καπιταλιστική κυριαρχία, θα 
αξιοποιήσουν τις συλλογικές παραγωγικές 
δυνάμεις της χώρας, το γεωργικό και ορυκτό 
πλούτο, τη γνώση και το μεράκι των παραγω-
γών, μαζί με τη διεθνιστική συνεργασία των 
λαών, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ!

Η καταβύθιση στο σύγχρονο οικονομικό και 
κοινωνικό μεσαίωνα, συμβαδίζει με τη σήψη 
της αστικής κοινοβουλευτικής «δικτατορίας 
των αγορών», τον εργοδοτικό δεσποτισμό, 
τα ΜΑΤ και τις συμμορίες της Χρυσής Αυγής, 
τη διαφθορά του δημοσίου, το ρατσισμό και 
τον κοινωνικό εκφασισμό.

Αντίθετα, ο αγώνας για το μεροκάματο και 
τη σύνταξη συμβαδίζει με το δικαίωμα της 
διαδήλωσης, της απεργίας, του ελεύθερου 
λόγου και ενημέρωσης, με τη δημοκρατι-
κά οργανωμένη λαϊκή αυτοάμυνα απέναντι 
στην αστυνομική βία, στο παρακράτος και 
στις φασιστικές συμμορίες.
Ο�αγώνας�για�την�εργασία�είναι�βαθιά�δε-

μένος�με�τον�αγώνα�για�τη�δημοκρατία. Η 
πραγματική δημοκρατία αναπνέει στους δρό-
μους του αγώνα. Για μια δημοκρατία που θα 
πηγάζει από τους ίδιους τους εργαζομένους 
και το λαό. Που θα ξεκινά από τον εργατικό 
έλεγχο ενάντια στο απολυταρχικό «διευθυ-
ντικό δικαίωμα». Με αιρετούς�και�ανακλη-
τούς�αντιπροσώπους από τους χώρους ερ-
γασίας και σπουδών, από τους δήμους και 

τις γειτονιές, ώστε να επιβληθεί το αληθινά�
νέο� Σύνταγμα, των σύγχρονων εργατικών 
και λαϊκών αναγκών. Αυτό είναι το πραγμα-
τικό μήνυμα της «άμεσης» και «πραγματικής 
δημοκρατίας» όλων των «αγαναχτισμένων» 
όλου του κόσμου. 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΑΣΥΛΟ 
ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ!

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι τα 
θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, 
της κρίσης και της βαρβαρότητας του συ-
στήματος. Για ένα λαό σαν το δικό μας με 
τα εκατομμύρια Έλληνες μετανάστες σε όλο 
τον πλανήτη αποτελούν ντροπή και αίσχος οι 
ρατσιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων. Οι 
ξένοι εργάτες στις χώρες τους αλλά και στην 
ξενιτιά είναι οι καλύτεροί μας σύμμαχοι γιατί 
έχουμε τους ίδιους εχθρούς, τον ιμπεριαλι-
σμό και την κεφαλαιοκρατία. Είναι οργανικό 
κομμάτι της εργατικής τάξης. Η�ταξική�αλλη-
λεγγύη�και�ο�διεθνισμός�είναι�η�καλύτερη�
απάντηση�στο�ρατσισμό.

Συγκρουόμαστε με τη ρατσιστική πολιτι-
κή που κατηγορεί τους μετανάστες για την 
ανεργία και την εγκληματικότητα και τους 
θέλει στην «παρανομία» για να διχάζει τους 
εργαζόμενους και να δυναμώνει την εκμε-
τάλλευση όλων μας. Η κοινή πάλη των εργα-
ζομένων, ελλήνων και μεταναστών, ενάντια 
στη φτώχια και την εξαθλίωση είναι ο δρό-

μος για να μείνουν και οι γειτονιές�ανθρώ-
πινες�και�ασφαλείς.

Λέμε όχι στην «Ευρώπη Φρούριο», απαι-
τούμε τη διάλυση της FRONTEX, λέμε όχι 
στους φράχτες, παλεύουμε για κατάργηση 
των συνθηκών του Δουβλίνου που θέλουν να 
μετατρέψουν τη χώρα μας σε στρατόπεδο συ-
γκέντρωσης για μετανάστες και πρόσφυγες.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ!
ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΑΛΛΑΪΚΟΣ 
ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ!
ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ!

Η ασίγαστη και πρωτοφανής, για όλη την 
Ευρώπη, αντίσταση των ελλήνων εργαζομέ-
νων, οι 20 γενικές απεργίες, οι εκατοντάδες 
κλαδικές και επιχειρησιακές απεργίες, με 
κορυφαία αυτήν της Ελληνικής Χαλυβουρ-
γίας, οι δεκάδες καταλήψεις διαρκείας, οι 
μάχες των «Δεν Πληρώνω», η μετατροπή 
των παρελάσεων στην 28η Οκτωβρίου και 
την 25η Μαρτίου σε εκρήξεις λαϊκής οργής, 
η ηρωική Κερατέα, οι συγκρούσεις στην εκ-
παίδευση και στις γειτονιές, οι πρωτότυπες 
μορφές αγωνιστικής αλληλεγγύης, δεν πή-
γαν χαμένες: καθυστέρησαν την εφαρμογή 
των μέτρων, κλόνισαν τις κυβερνήσεις του 
ΠΑΣΟΚ, άφησαν παρακαταθήκη μορφών ορ-
γάνωσης και συντονισμού.

Ωστόσο, για να νικήσουμε, για να ανατρέ-
ψουμε την επίθεση και να επιβάλουμε εργα-
τικές και λαϊκές κατακτήσεις, χρειάζεται ένα 
ποιοτικό βήμα: Να συγκροτήσουμε ένα αγω-
νιστικό μέτωπο ρήξης και ανατροπής της 
επίθεσης, πέρα και έξω από τη λογική της 
συμβιβασμένης συνδικαλιστικής γραφειο-
κρατίας των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Να πάρουμε 
στα χέρια μας τα συνδικάτα και τις μαζικές 
λαϊκές οργανώσεις, να�πάρουμε�στα�χέρια�
μας�την�υπόθεση�του�ίδιου�του�αγώνα�μας. 
Να σχεδιάσουμε, να οργανώσουμε και να 
κλιμακώσουμε πολύμορφες διαδηλώσεις, 
καταλήψεις, απεργίες�και�αγώνες�διαρκεί-
ας, για έναν παλλαϊκό�ξεσηκωμό�νίκης!

Η κοινή� δράση όλων των αριστερών και 
μαχόμενων δυνάμεων του εργατικού και λα-
ϊκού κινήματος, είναι πιο αναγκαία από ποτέ. 
Σε αυτή την κατεύθυνση πήραμε πρωτοβουλί-
ες και θα επιμείνουμε, πριν, κατά τη διάρκεια 
και, πολύ περισσότερο, μετά τις εκλογές.
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ΨΗΦΟΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, Ο ΚΟΜΜΟΥ-
ΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ Η 
ΝΙΟΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!

Η ανεργία, η παγκόσμια οικονομική κρίση, η 
απαξίωση του κοινωνικού πλούτου, η εμπο-
ρευματοποίηση του πολιτισμού, η καταστροφή 
του περιβάλλοντος, δείχνουν πόσο ανορθο-
λογικό, άδικο και επικίνδυνο είναι το καπιτα-
λιστικό σύστημα. Σήμερα περισσότερο παρά 
ποτέ είναι αναγκαίο να αμφισβητήσουμε τον 
καπιταλισμό, να επιμείνουμε στην εναλλακτι-
κή λύση μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση 
και καταπίεση, να αναζητήσουμε τις νέες�δυ-
νατότητες�για�την�επανάσταση, την εργατική 
εξουσία και δημοκρατία, το σοσιαλισμό και 
τον κομμουνισμό της εποχής μας.
Για�να�περάσει�ο�πλούτος�και�η�εξουσία�

στα�χέρια�των�εργαζομένων!

Ο αγώνας μας εμπνέεται από την εμπειρία 
των κοινωνικών επαναστάσεων του 20ού 
αιώνα, πρώτα από όλα από τον Οκτώβρη του 
1917, αλλά και από�τις�καλύτερες�αγωνι-
στικές� και� επαναστατικές� παραδόσεις του 
εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος στη 
χώρα μας. Σε αυτούς τους αγώνες χρωστά-
με το σύνολο των κατακτήσεων και δικαιω-
μάτων του κόσμου της εργασίας που σήμερα 
κατεδαφίζονται.

Πάνω από όλα εμπνέεται από το σοσιαλι-
σμό� και� τον� κομμουνισμό� του� μέλλοντός�
μας, αυτόν που οικοδομούν με τους αγώνες, 
τις διεκδικήσεις, τις μικρές και τις μεγάλες 
ανατροπές τους, οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΧΑΡΑΚΩΣΗΣ  
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ 
ΣΤΗ ΝΙΚΗ.

Στις ανάγκες για νίκη των εργαζομένων και 
των αγώνων τους, δυστυχώς, δεν ανταπο-
κρίνονται το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τους 
αγώνες και τη συμβολή τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά 
«ψήφο διακυβέρνησης» για «φιλολαϊκές λύ-
σεις» εντός του ευρώ και της ΕΕ, ενώ αντί για 
διαγραφή του χρέους προπαγανδίζει μια επα-
ναδιαπραγμάτευσή του σε συμφωνία με τους 
δανειστές. Οραματίζεται ένα «νέο συνασπι-
σμό εξουσίας» εντός του καπιταλισμού. Αυτό 
που λέει ουσιαστικά το ΚΚΕ είναι ότι οι ερ-
γαζόμενοι δεν μπορούν σήμερα να νικήσουν, 
άρα μένει να περιμένουν το απροσδιόριστο 
μέλλον της «λαϊκής εξουσίας». Στάθηκε κα-
χύποπτο ή και έξω από μεγάλα κινήματα αυ-
τής της περιόδου. Επιμένει να μην συμβάλλει 
με ενωτικό τρόπο στο λαϊκό ξεσηκωμό. Συ-

νεχίζει να έχει σαν όραμα τον εκμεταλλευτι-
κό και καταπιεστικό «υπαρκτό σοσιαλισμό».

Στις νέες ανάγκες δεν μπορούν να ανταπο-
κριθούν όμως, ούτε οι «μοναχικοί δρόμοι», 
ούτε οι «ενότητες» στη βάση ξεπερασμένων 
αντιθέσεων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστε-
ράς, πολύ περισσότερο, τα «πατριωτικά μέτω-
πα» με φθαρμένα υλικά του συστήματος.

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ!
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ,  
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.
 

Για�να�νικήσουν�οι�αγώνες,�για�να�ανοίξουμε�
δρόμους�αντικαπιταλιστικής�ανατροπής�της�
επίθεσης,� για� να� δημιουργηθεί� ένα� πλατύ�
αγωνιστικό� μέτωπο�ρήξης� και� ανατροπής,�
για�να�επιβληθεί�η�κοινή�αγωνιστική�δράση�
της� Αριστεράς� και� όλων� των� μαχόμενων�
δυνάμεων,� χρειαζόμαστε� μια� μαζική,� ανα-
τρεπτική,� αντικαπιταλιστική�Αριστερά.�Μια�
Αριστερά�του�εργατικού�και�λαϊκού�πολιτι-
σμού,�ενωτική�και�μετωπική.�Μια�Αριστερά�
της�σύγχρονης�επαναστατικής,�σοσιαλιστι-
κής�και�κομμουνιστικής�αναζήτησης.�
Η�ΑΝΤΑΡΣΥΑ�γι’�αυτή�την�Αριστερά�πα-

λεύει.�Για�μια�νικηφόρα�Αριστερά.
Η� ψήφος� και� στήριξη� στην� ΑΝΤΑΡΣΥΑ�

είναι�πολλαπλά�«χρήσιμη»�γιατί�είναι�ανα-
τρεπτική.�Μπορεί�να�γίνει�μια�κόκκινη�σφή-
να�αλλαγής�της�κατάστασης,�στους�αγώνες,�
στην�Αριστερά,�ακόμη�και�στη�Βουλή. 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ!  
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ


