
ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ, ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΥΡΩ, ΕΕ 
Με την επίσπευση της προεδρικής εκλογής και την δίμηνη παράταση του μνημονίου η κυβέρνηση 

μειοψηφίας ΝΔ- ΠΑΣΟΚ στοχεύει στο να ξεπεράσει τα τραγικά αδιέξοδα της πολιτικής της και να 
μεθοδεύσει την παραμονή της στην εξουσία.

Θέλει να ξεπεράσει το «σκόπελο» της προεδρικής εκλογής για να έχει ελεύθερα τα χέρια της 
στο να προχωρήσει αμέσως μετά στην εφαρμογή του νέου κύκλου λεηλασίας των λαϊκών 
εισοδημάτων και κατακτήσεων (απολύσεις, μείωση μισθών και συντάξεων, συρρίκνωση περίθαλψης, 
επίθεση στα συνδικάτα) και την υπογραφή του νέου μνημονίου που έχει συναποφασίσει με 
τους δανειστές, την ΕΕ και το ΔΝΤ.

Δεν θα μείνουμε παθητικοί θεατές στην επιχείρηση συνέχισης της καταστροφής μας! Οι 
αγώνες του τελευταίου διαστήματος, η κυβερνητική ήττα στην υπόθεση της «αξιολόγησης» και των 
απολύσεων στο δημόσιο, και η υπόθεση του Ν. Ρωμανού έδειξαν, ότι η συγκυβέρνηση δεν είναι 
ανίκητη. Τις νίκες τις έφερε η κινητοποίηση των δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που 
μπορούν να απομονώσουν και να νικήσουν το μαύρο μέτωπο της κυβέρνησης, των καναλαρχών, 
της πλουτοκρατίας, των κρατικών και υπερεθνικών μηχανισμών που τρομοκρατώντας το λαό, 
παρεμβαίνουν για τα συμφέροντά τους. 

Δεν θα δώσουμε στην κυβέρνηση την δυνατότητα να συνεχίσει για 1,5 χρόνο ακόμα τη βάρβαρη 
πολιτική της, αναβαπτισμένη μέσα από τη διαδικασία εκλογής προέδρου της δημοκρατίας.Η δική 
μας κινητοποίηση, η δύναμη του λαϊκού ξεσηκωμού  θα κρίνει, αν θα συγκεντρωθούν ή όχι 
οι 180 βουλευτές κι όχι η  εντιμότητα των «εθνοπατέρων».

Παλεύουμε για: 
- την ανατροπή της κυβέρνησης και όλης της βάρβαρης πολιτικής κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ. 
- Για να αλλάξει η πολιτική και όχι ο διαχειριστής. Για να σπάσει το «πλαίσιο» της 

βάρβαρης εκμετάλλευσης και της υποταγής στις αγορές, του κράτους έκτακτης ανάγκης, της 
επιτροπείας, της διαρκούς λεηλασίας μέσω χρέους, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Για ένα συνολικά 
άλλο, αντικαπιταλιστικό δρόμο στην ελληνική κοινωνία.

- να μπουν οι εργατικές ανάγκες και δικαιώματα μπροστά από τη διάσωση των τραπεζών 
και του συστήματός τους. Να πάρουμε πίσω όλα όσα μας έκλεψαν, δουλειές, μισθούς, 
συντάξεις, καταχτήσεις και δικαιώματα

Καλούμε τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τη νεολαία, όλο τον λαό, να κλιμακώσει τον αγώνα 
του  με πολιτική απεργία για να φύγει η άθλια συγκυβέρνηση με μαζικές διαδηλώσεις και 
κινητοποιήσεις την επόμενη περίοδο των ψηφοφοριών για την εκλογή Προέδρου, από τώρα 
και μέχρι τις 29 του Δεκέμβρη. Να συσπειρωθεί στους χώρους δουλειάς, στις πόλεις και τις 
γειτονιές και να οργανώσει την αντεπίθεσή του. 

Μόνο η καυτή ανάσα του λαού, μπορεί να ανοίξει δρόμους ανατροπής της κυβέρνησης, το άνοιγμα 
ενός άλλου δρόμου αντικαπιταλιστικής ανατροπής χωρίς χρέος και μνημόνια, ευρώ – ΕΕ, με τους 
εργαζόμενους στο τιμόνι, ένα μέλλον σοσιαλιστικό. 

ΩΡΑ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ-ΠΑΛΛΑΙΚΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ 

ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ 

ΚΕΦΑΛAΙΟΥ-ΕΕ-ΔΝΤ
ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ


