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ΕΞΩ Η ΤΡΟΙΚΑ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ
ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΕ, ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

Η τρόικα ξαναγυρίζει ώστε μαζί με την άθλια κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου:
• Να απελευθερώσουν τις απολύσεις και να έχουμε δεκάδες χιλιάδες νέους άνεργους.
• Να κατεδαφίσουν ό, τι απόμεινε στο ασφαλιστικό, πηγαίνοντας την βασική σύνταξη στα 360 ευρώ.
• Να καταργήσουν τα συνδικάτα και το ίδιο το δικαίωμα στην απεργία, να επιβάλλουν «χούντα» των
εργοδοτών στους χώρους δουλειάς.
•
Να κάνουν άλλες 6.500 απολύσεις στο δημόσιο μέσα σε 2 μήνες και  να  κάνουν νέες μειώσεις
μισθών.
• Να απελευθερώσουν τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη στις τράπεζες, και να
συνεχίσουν την φοροληστεία.
• Να ξεπουλήσουν ενέργεια, λιμάνια, αεροδρόμια, παραλίες και νησιά!
• Να συνεχίσουν - βαθύνουν την κατάργηση κάθε έννοιας λαϊκής κυριαρχίας.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ ΟΤΙ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ!
Η κυβέρνηση λέει ότι τελειώνουν τα μνημόνια. Τίποτα δεν απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Το
«Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης» της ΕΕ και οι κανονισμοί που το συνοδεύουν είναι ένα
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΥΠΕΡ-ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. «Ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί» (δηλαδή λιτότητα για
πάντα),  10 δις το χρόνο για το χρέος(!!), μόνιμη επιτροπεία και διαρκής έλεγχος των Βρυξελλών. Για αυτό
με ή χωρίς τρόικα, με ή χωρίς μνημόνιο, ο «σεβασμός» και η υποταγή στις συνθήκες της ΕΕ έχει τα ίδια
ακριβώς αποτελέσματα.

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ! ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ
• Την αδίσταχτη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
• Την τρόικα  των τοκογλύφων
• Την Ευρωπαϊκή Ένωση που με τις συνθήκες της και το ευρώ ευθύνεται για την καταστροφή.
• Την ολιγαρχία του πλούτου που θησαύρισε την ώρα που η κοινωνία αιμορραγούσε.
• Όλο το αστικό πολιτικό σύστημα της ανύπαρκτης δημοκρατίας, της διαπλοκής με τα μεγάλα
συμφέροντα, της μιντιακής ψευτιάς και της ιδεολογικής τρομοκρατίας, της βίας, της κατάλυσης κάθε
λαϊκής κυριαρχίας.
Αν κάτσουμε απλώς να περιμένουμε τις εκλογές, αυτοί απλώς θα συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο.
Είναι ώρα αποφασιστικών αγώνων και όχι προεκλογικής αναμονής. Να σπάσουμε το κλίμα απογοήτευσης
και να γυρίσουμε την πλάτη στις σειρήνες της ανάθεσης. Να κάνουμε το  κάθε μέτωπο  μια ήττα για την
κυβέρνηση, μέχρι την ανατροπή της.

ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Οι εργαζόμενοι και ο λαός έκαναν έναν τεράστιο και ηρωικό αγώνα τα προηγούμενα χρόνια. Ποθούν μια
μεγάλη ανατροπή που να τους ξαναδώσει ελπίδα και αξιοπρέπεια και να βάλει φραγμό στην καταστροφή.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει, όμως, με την πολιτική που διαλέγει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η υποταγή στο ευρώ,
οι συνεννοήσεις με το κεφάλαιο, η λογική της «διαπραγμάτευσης» και όχι της ρήξης, δεν θα φέρουν την
ανατροπή και θα διαψεύσουν την ελπίδα του κόσμου του αγώνα. Ο λαός δεν μάτωσε στις πλατείες και στις
απεργίες απλώς για να αλλάξει η κυβέρνηση, αλλά για να ανοίξει ένας άλλος δρόμος
Παλεύουμε για να αλλάξει ριζικά η εφαρμοζόμενη πολιτική και όχι απλά η κυβέρνηση που την
διαχειρίζεται! Η ελπίδα του λαού δεν βρίσκεται σε μια κυβέρνηση και μια πολιτική, «διαπραγμάτευσης»,
συμβιβασμού και αποδοχής του πλαισίου και των δεσμεύσεων απέναντι στην ΕΕ και την ολιγαρχία του
πλούτου, όπως είναι η κυβερνητική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν παρακαλάμε για κάποια ψίχουλα μέσα σε
μια θάλασσα  φτώχιας και ανεργίας. Αν η κοινωνία είναι ετοιμοθάνατη δεν είναι παρηγοριά η ασπιρίνη!

ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – Ε.Ε. – ΔΝΤ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Για να έχουμε αξιοπρεπείς μισθούς, συντάξεις, εκπαίδευση, υγεία πρέπει να καταργηθούν τα μνημόνια
και οι τοκογλυφικές δανειακές συμβάσεις. Να διαγράψουμε το χρέος όχι τις κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες.
Για να βρουν δουλειά οι άνεργοι πρέπει να γίνουν χιλιάδες προσλήψεις στον δημόσιο τομέα για εκπαίδευση,
υγεία κλπ, να μειωθούν άμεσα οι ώρες δουλειάς και τα χρόνια για σύνταξη, να ξαναδουλέψουν οι επιχειρήσεις
που κλείνουν, κάτω από τον εργατικό έλεγχο, έξω από τους νόμους τη αγοράς και τις επιταγές της ΕΕ. Με
εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων μπορεί η κοινωνία να τις αξιοποιήσει για
τις δικές της ανάγκες, να διαγραφούν τα δάνεια για τους άνεργους και τους φτωχούς, να μην χαθεί
κανένα σπίτι. Με απειθαρχία στις συνθήκες και έξοδο από ευρωζώνη και ΕΕ δεν θα είναι ο εργαζόμενος
λαός κάτω από τους διαρκείς εκβιασμούς των τοκογλύφων και τις επιταγές των πολυεθνικών.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ - ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

