ΨΩΜΙ, ΔΟΥΛΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΤΩ H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

ΕΞΩ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ
ΧΡΕΟΥΣ, ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ,ΤΟΥ
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ,ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΥΠΟΤΑΓΗ
Εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι,
φτωχομεσαίοι αγρότες, νέοι και νέες
Το «τέλος των μνημονίων και της κρίσης» και η
«έξοδος στις αγορές» είναι το τελευταίο παραμύθι
που πλασάρει η άθλια συγκυβέρνηση, με στόχο
να κρύψει την αλήθεια. Η κρίση συνεχίζεται,
το χρέος είναι μεγαλύτερο από ποτέ, έχουν
ήδη συμφωνήσει και νέο μνημόνιο. Θέλουν να
ξεχαστεί η συνεργασία Σαμαρά-Μπαλτάκου με
τους χρυσαυγίτες δολοφόνους.
Η ολιγαρχία του πλούτου, ντόπια και ξένη,
με τις πλάτες της ΕΕ και του ΔΝΤ έχουν πέσει
πάνω μας, για να συντρίψουν κάθε δικαίωμα
και κάθε αντίσταση, να μας κάνουν ξέφραγο
αμπέλι για τους «επενδυτές», για να σωθούν οι
τραπεζίτες, το ευρώ και η ΕΕ, να δυναμώσουν
οι πολυεθνικές, να ξεπεράσει ο καπιταλισμός
την κρίση του.

ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ,
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ!
Πέντε χρόνια τώρα οι αγώνες μας έγραψαν
και γράφουν ιστορία! 30 γενικές απεργίες και
εργατικές κινητοποιήσεις, το συγκλονιστικό
κίνημα των πλατειών, οι μακρόχρονοι αγώνες
στην ΕΡΤ, στους ΟΤΑ, στην εκπαίδευση, στα
εργοστάσια, οι ηρωικές καθαρίστριες, οι μεγάλες
αντιστάσεις στην καταστροφή του περιβάλλοντος

(Κερατέα, Σκουριές κα) σηματοδότησαν την
εργατική –λαϊκή αντίσταση. Το αντιφασιστικό και
αντιρατσιστικό κίνημα έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην φυλάκιση των στελεχών της Χρυσής Αυγής.
Οι αγώνες μας έριξαν κυβερνήσεις, κλόνισαν
το πολιτικό σύστημα. Η ίδια η συγκυβέρνηση
παραπαίει κάτω από το βάρος της λαϊκής οργής,
όσο και αν τους κρατάει ακόμα η στήριξη των
ισχυρών του πλούτου και των ΜΜΕ τους, της
Μέρκελ και των λοιπών νταβατζήδων.
Στις πολιτικές και τις εκλογικές μάχες
έρχονται θα κριθεί:

που

αν θα συνεχιστεί ο καταστροφικός
«ευρωπαϊκός δρόμος» των μνημονίων και
της διαρκούς επίθεσης του κεφαλαίου που
ακολουθούν οι καθεστωτικές πολιτικές δυνάμεις.
Αν επικρατήσει ο συμβιβασμός και η υποταγή σε
αυτόν τον δρόμο που ακολουθεί και η αξιωματική
αντιπολίτευση.
ή
αν θα ανοίξει ένας άλλος δρόμος στην
ελληνική κοινωνία, έξω από την φυλακή των
μνημονίων και του χρέους, του ευρώ και της ΕΕ,
σε σύγκρουση με τους επιχειρηματίες και τους
τραπεζίτες, ένας δρόμος για να ξεφύγουμε
από την καταστροφή και να ζήσουμε με
αξιοπρέπεια.

Γι΄ αυτό στις εκλογές:

ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΜΗΝΥΜΑ:

ΜΑΥΡΙΖΟΥΜΕ την αδίσταχτη συγκυβέρνηση
ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. Τους πολιτικούς υπηρέτες της ΕΕ, του
ΔΝΤ και του κεφαλαίου.
ΚΑΤΑΜΑΥΡΟ στην νεοναζιστική συμμορία της
Χρυσής Αυγής. Τους φονιάδες του Παύλου Φύσσα
και του Σαχζάτ Λουκμάν. Τους υποστηριχτές των
τραπεζιτών και των εφοπλιστών. Τους συνομιλητές
του Σαμαρά και της κυβέρνησης.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ τις «εναλλακτικές»-μιντιακές
« λύσεις» όπως το «Ποτάμι», τη ΔΗΜΑΡ ή τους
ΑΝΕΛ, που από διαφορετικά μονοπάτια μας
οδηγούν πίσω στον «ευρωπαϊκό μονόδρομο» των
μνημονίων και της εκμετάλλευσης.

ΞΕΠΕΡΝΑΜΕ:

Το εκβιαστικό δίλημμα «ΣΥΡΙΖΑ ή Δεξιά» που
προβάλλει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την ίδια στιγμή
προτείνει μια πολιτική και κυβερνητική λύση μέσα
στα πλαίσια της ευρωζώνης και της ΕΕ, χωρίς ρήξη
με τις δυνάμεις του κεφαλαίου, με αναγνώριση και
αποπληρωμή του τεράστιου τοκογλυφικού χρέους,
«επαναδιαπραγμάτευση» του μνημονίου, μια
πολιτική αντικειμενικά αντιλαϊκή, που επιφυλάσσει
μόνο ήττες και απογοητεύσεις για την εργατική
τάξη και το λαό.
Την άσφαιρη αντιπολίτευση του ΚΚΕ, που παρά
την αριστερή συνθηματολογία, πιστεύει ότι τίποτα
δεν μπορεί να αλλάξει σήμερα, παραπέμπει τον
αγώνα για τους ριζοσπαστικούς πολιτικούς στόχους
στο ακαθόριστο μέλλον της «λαϊκής εξουσίας»,
υπονομεύει και διασπά μεγάλους αγώνες (πχ
εκπαίδευση).

ΕΞΩ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ
Η ένταξη της χώρας μας στην ευρωζώνη και την ΕΕ
όχι μόνο δεν στάθηκε «ασπίδα στην κρίση», αλλά
την έκανε ακόμα πιο βαθιά.
- Το ευρώ και οι συνθήκες της ΕΕ οδηγούν σε

διαρκές μνημόνιο, αφού καθορίζουν ότι πρέπει να
δίνονται πάνω από 15 δις € τον χρόνο για το χρέος,
ενώ η επιτροπεία θα διαρκέσει για 40 και πάνω
χρόνια!!.
- Με την «ελευθερία κίνησης των κεφαλαίων»,
το κεφάλαιο «μεταναστεύει» εκβιάζοντας κράτη
και λαούς, κρύβει πλούτο σε «φορολογικούς
παραδείσους».
- Με την «απελευθέρωση των αγορών»,
ξεπουλιούνται τα δημόσια αγαθά (η γη, η ενέργεια,
το νερό) και μαραζώνουν ολόκληροι κλάδοι
(ναυπηγεία, χαλυβουργεία).
- Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) τσακίζει
τους μικρομεσαίους αγρότες, μετατρέποντας
την Ελλάδα από χώρα εξαγωγική σε εισαγωγέα
αγροτικών προϊόντων, προς όφελος των εταιρειών
τροφίμων.
- Η ρατσιστική Ευρώπη- φρούριο («Frontex»,
Δουβλίνο ΙΙ κλπ) οδηγεί σε τραγωδίες όπως στην
Λαμπεντούζα και το Φαρμακονήσι, την διαίρεση
ντόπιων και ξένων εργατών.
- Η ΕΕ καταστρέφει την φύση και το περιβάλλον,
προωθεί τα μεταλλαγμένα, χαρίζει δημόσια γη
στους «επενδυτές», βάζει πάνω από όλα τα
συμφέροντά τους.
- Με την προωθούμενη εφιαλτική συμφωνία
ΗΠΑ-ΕΕ θα σέρνεται στα δικαστήρια όποιος θίγει
την «ελευθερία των αγορών» (πχ αυξήσεις σε
μισθούς, απεργίες!), συρρικνώνουν, στο όνομα της
«πειρατείας» ακόμα και την πρόσβαση στο internet.
Η ΕΕ είναι ένας βαθιά ιμπεριαλιστικός
μηχανισμός που στηρίζει ακόμα και ανοιχτά
φασιστικές συμμορίες, όπως στην Ουκρανία,
για τα συμφέροντά των πολυεθνικών της.

Η ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Μπορούμε να κατακτήσουμε ξανά δικαιώματα,
μισθούς, παιδεία και υγεία, δημοκρατία, μόνο
με ρήξη και σύγκρουση με τα συμφέροντα του

κεφαλαίου και της ΕΕ. Να ανοίξουμε τον δρόμο
της κοινωνικής και πολιτικής απελευθέρωσης της
εργατικής τάξης και του λαού από τα δεσμά της
εκμετάλλευσης.

- Όχι στην ΚΑΠ. Μέτρα υπέρ της φτωχομεσαίας
αγροτιάς, ενίσχυση των συνεταιρισμών της.
- Υπεράσπιση της φύσης και του περιβάλλοντος
από τη ληστρική επιδρομή του κεφαλαίου.

Παλεύουμε για:
- Ανατροπή της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και
κάθε κυβέρνησης με την ίδια πολιτική. Κάτω
το διεφθαρμένο αστικό σύστημα πολιτικής και
οικονομικής εξουσίας.
- Μονομερής καταγγελία των μνημονίων και
των δανειακών συμβάσεων, κατάργηση όλων
των μνημονιακών-εφαρμοστικών νόμων. Έξω
η τρόικα, όχι στην ευρωκηδεμονία και τους
«προστάτες».
- Μη αναγνώριση, παύση πληρωμών και
διαγραφή του χρέους.
- Έξω τώρα από ευρώ και ΕΕ.
- Εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων
επιχειρήσεων, χωρίς αποζημίωση, με εργατικό
– λαϊκό έλεγχο.
- Άμεση βελτίωση της ζωής των εργαζόμενων.
Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, με
πρώτο βήμα την επιστροφή στα επίπεδα του 2009.
Συλλογικές Συμβάσεις, κατάργηση της ελαστικής
εργασίας. Όχι στα χαράτσια, την εξοντωτική
φορολογία και τους πλειστηριασμούς.
- Να γυρίσουν στις δουλειές τους οι απολυμένοι.
Απαγόρευση των απολύσεων. Επίδομα ανεργίας και
ασφάλιση για όλους. Μείωση των ωρών δουλειάς
και των χρόνων συνταξιοδότησης. Δημόσιες
επενδύσεις για τις κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες,
με αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων
των εργαζόμενων και της κοινωνίας .
- Συντριβή της φασιστικής απειλής, της
νεοναζιστικής βίας και του ρατσισμού.
Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών, άσυλο
στους πρόσφυγες, ιθαγένεια για όλα τα παιδιά,
κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Όχι
στην Ευρώπη φρούριο.
- Πάλη ενάντια στον αυταρχισμό, την κρατική βία,
την εργοδοτική δεσποτεία, τον απολυταρχισμό του
κεφαλαίου και της ΕΕ, για δημοκρατικά δικαιώματα
και ελευθερίες.

Όσο και εάν σκυλιάζουν οι καθεστωτικές
δυνάμεις, μόνο ο αγώνας για την επιβολή αυτού
του προγράμματος μπορεί να ανακόψει την
καταστροφή, να αποσπάσει κατακτήσεις.
Να αποτελέσει την απάντηση στην κρίση του
καπιταλισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για την
επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας, την
απελευθέρωση των εργαζόμενων από τα δεσμά
του κέρδους και της εκμετάλλευσης, για να
περάσει ο πλούτος, η ιδιοκτησία και η εξουσία
στα χέρια των εργαζόμενων. Δεν θα είναι δρόμος
«απομόνωσης» αλλά ισότιμης αλληλέγγυας και
διεθνιστικής συνεργασίας μαζί με τους λαούς της
ευρύτερης περιοχής.

ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΘΑ ΔΩΣΕΙ Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ
Η πορεία αυτή απαιτεί ένα ρωμαλέο και ταξικά
ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα, κόντρα
στους εργατοπατέρες των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και του
υποταγμένου συνδικαλισμού.Την αυτοοργάνωση
του εργαζόμενου λαού, τα δικά του όργανα αγώνα
και εξουσίας. Την δύναμη του πανεργατικού και
παλλαϊκού ξεσηκωμού. Μόνο έτσι μπορεί να
επιβληθεί. Όχι με «κοινοβουλευτικούς περίπατους»,
αλλά με κυβέρνηση και εξουσία των ίδιων των
εργαζομένων. Με μια άλλη αντικαπιταλιστική και
επαναστατική Αριστερά που θα είναι ραχοκοκαλιά
του ξεσηκωμού και δύναμη ανατροπής! Για να μην
γίνει στην Ελλάδα ό,τι στην Κύπρο πρόσφατα, στη
Γαλλία ή την Ιταλία παλιότερα, που η Αριστερά
προσπάθησε να διαχειριστεί τον καπιταλισμό και
το κίνημα οδηγήθηκε στην ήττα.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ / ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
Να ενισχύσουμε στις εκλογές την Αριστερά και τους αγωνιστές:
που βρέθηκαν αδιαπραγμάτευτα στην πρώτη γραμμή του αγώνα, στις απεργίες, στις
πλατείες, στην αλληλεγγύη, στην αντιφασιστική και αντιρατσιστική πάλη
που παλεύουν σήμερα για την ανατροπή της επίθεσης κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ και της
κυβέρνησης, για ένα πραγματικό άλλο, αντικαπιταλιστικό και αντιιμπεριαλιστικό δρόμο στην
ελληνική κοινωνία.
που παλεύουν για μια Αριστερά, ανεξάρτητη από το σύστημα, αντικαπιταλιστική,
επαναστατική και μετωπική. Για μια σύγχρονη σοσιαλιστική και κομμουνιστική προοπτική.
που προωθούν την κοινή δράση και τη μετωπική συσπείρωση όλων όσων στρέφονται
ενάντια στο νέο κοινωνικό μεσαίωνα του κεφαλαίου, του ιμπεριαλισμού και της ΕΕ.

ι ανάθεση στην όποια
Ούτε απελπισία και παραίτηση, ούτε αναμονή κα
«κυβερνητική αλλαγή».
τονισμός.
Αγώνας τώρα, αλληλεγγύη, λαϊκή αυτοοργάνωση, συν
Για να νικήσουν οι αγώνες.
ίας και ανθρωπιάς.
Για μια κοινωνία εργατικής χειραφέτησης, δημιουργ

ψηφίζουμε

