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Να πάρουν δρόμο! Με πανεργατικό – παλλαϊκό ξεσηκωμό, με εργατική – λαϊκή εξέγερση
για την αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης!
AΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ - ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΧΘΡΟ ΜΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ
Κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, στις προσταγές
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

του κεφαλαίου, των δανειστών και της

Τρόικα, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΚΤ και ΔΝΤ.
Ελληνική ολιγαρχία, βιομήχανοι, εφοπλιστές και τραπεζίτες.
Κρατικός μηχανισμός φορομπηξίας και άγριας καταστολής.
Πολιτικό σύστημα, Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης και αστικά κόμματα, υπηρέτες των δυναστών του
λαού.
Χρυσαυγίτες φασίστες, σε ρόλο αμολητού μαντρόσκυλου του συστήματος

ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗ! ΜΕ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ!
Έχουμε το δίκιο, έχουμε τη δύναμη, έχουμε το δικαίωμα να τους γκρεμίσουμε.
Για την επιβίωση αλλά και για μια αξιοβίωτη ζωή, με αξιοπρέπεια, ισότητα, δικαιοσύνη, ελευθερία
και δημοκρατία.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ
Η ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ ευθύνονται για το αλυσόδεμα των εργαζομένων.
Οι 24ωρες χωρίς σχέδιο και κλιμάκωση, είναι δρόμος εκτόνωσης.
ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ δεν εκφράζουν τίποτα πλέον, οι μηχανισμοί που έχουν στήσει είναι φωνές από το
παρελθόν
Είναι κοινωνική ανάγκη, αλλά και πολιτικά νομιμοποιημένο να τους παραμερίσουμε
Αγωνιστικός ενωτικός συντονισμός των πρωτοβάθμιων σωματείων και των επιτροπών
αγώνα, κλαδικά, περιφερειακά, γενικά, με συμπόρευση όλων των μαχόμενων δυνάμεων,

χωρίς διαχωρισμούς. Υποστήριξη από Συντονισμούς Πρωτοβάθμιων σωματείων, σωματεία
ΠΑΜΕ, συνδικάτα και ομοσπονδίες που διαφοροποιούνται στην πράξη.
Δεν τρέχουμε πίσω από τους ξοφλημένους. Ανεξάρτητο μαχητικό κέντρο αγώνα, με στήριξη από
τις ταξικές δυνάμεις, την αριστερά, τον κόσμο που γυρίζει την πλάτη στον υποταγμένο συνδικαλισμό.
Κοινή δράση όλης της Αριστεράς για τη δημιουργία και τη στήριξη ενός κέντρου αγώνα και
ανατροπής τώρα!

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ-ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ
Με επαναλαμβανόμενες γενικές και διακλαδικές απεργίες.
Με καταλήψεις υπουργείων, δημόσιων οργανισμών, επιχειρήσεων και πλατειών.
Με διαδηλώσεις, αποκλεισμούς της Βουλής, με γενικό ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ.
Με οργάνωση και ξεσηκωμό των ανέργων
Με καταλήψεις σχολείων και πανεπιστημίων
Με ένα γενικό αγωνιστικό μέτωπο ρήξης και με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης και της
επίθεσης
Αυτή τη φορά να μην περάσουν τα νέα μέτρα!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ, ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΛΗΣΤΕΥΟΥΝ
Μονομερής κατάργηση των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων
Άμεση εκδίωξη της τρόικα από τη χώρα. Έξω η Ελλάδα από Ευρώ και ΕΕ!
Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ενάντια στις μειώσεις
Εθνικοποιήσεις, επίταξη όλου του παραγωγικού δυναμικού, μείωση ωρών εργασίας, για να δουλέψουν
εδώ και τώρα όλοι οι άνεργοι
Αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους τώρα, για όσο χρόνο παραμένουν άνεργοι,
απαγόρευση των απολύσεων
Απειθαρχία στην επιβολή ανελέητων χαρατσιών και κεφαλικών φόρων
Να διαγραφούν άμεσα τα χρέη προς τις τράπεζες όλων των ανέργων και των φτωχών. Δραστική
φορολογία του κεφαλαίου και του πλούτου.
Κάτω η συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ. Με την πάλη του λαού ανατροπή, όχι στην εκλογική
αναμονή

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΕΟΜΗΧΑΝΗ-ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ανατροπή του νέου πακέτου μέτρων
Έξοδος από την Ε.Ε. που διατάζει τη μόνιμη πτώχευση της εργαζόμενης πλειοψηφίας και την
μετατροπή μας σε δουλοπάροικους.
Στο προσκήνιο οι δυνάμεις της εργασίας.
Για να ζήσει η κοινωνία, το κεφάλαιο πρέπει να χάσει πλούτο, ιδιοκτησία και δύναμη

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ – ΛΑΪΚΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ.
Ανατροπή των αντιδραστικών αντιδημοκρατικών σχεδίων κυβέρνησης-τρόικας-κρατικών
μηχανισμών-φασιστικής «Χρυσής Αυγής»
Κάτω τα χέρια από τις απεργίες, τις καταλήψεις, τις διαδηλώσεις, τα μαχόμενα συνδικάτα και την
Αριστερά. Δεν θα καταφέρουν να μας χωρίσουν σε Έλληνες και ξένους, δημόσιους και ιδιωτικούς,
εργαζόμενους και ανέργους, «νέους και παλιούς». Εχθρός μας είναι τα μεγάλα αφεντικά και οι
υπηρέτες τους, όχι οι άλλοι, οι διπλανοί μας φτωχοί και καταπιεσμένοι.
Όχι στα πολεμικά σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο. Καμία συμμετοχή της Ελλάδας στις
ιμπεριαλιστικές επιδρομές. Κάτω τα χέρια των ΝΑΤΟ-ΕΕ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ από τους λαούς της
περιοχής. Καμία επέμβαση και επίθεση ενάντια στον Συριακό και Ιρανικό λαό.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ, ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Ο σύγχρονος καπιταλισμός αδυνατώντας να ξεφύγει από τη βαθειά του κρίση, επιτίθεται στα
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, ληστεύει ακόμη και από το μέλλον.
Οι αγώνες για την ανατροπή θα γίνουν το σχολείο της απελευθέρωσης μας. Η λύση είναι αριστερά,
αντικαπιταλιστικά, οργανωμένα, συλλογικά και ανατρεπτικά. Όχι στην υποταγή, την ατομική
απελπισία, το φόβο, το φασισμό, την μιζέρια και τη μοιρολατρία.
Όλα για όλους! Ισότητα, δικαιοσύνη, δημοκρατία, ελευθερία, ειρήνη και αλληλεγγύη των
εργαζόμενων και των λαών.
Με τον κόσμο της εργασίας στο προσκήνιο και στο τιμόνι της κοινωνίας. Για άλλη μια φορά η
επανάσταση των αδικημένων θα χαράξει το μέλλον της ανθρωπότητας, σκορπώντας τα σκοτάδια
της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.
Για το νέο κομμουνισμό, την κοινωνική απελευθέρωση, την πραγματική ελευθερία!

Η ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
Το ΝΑΡ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χαιρετίζουν το νέο γύρο των αγώνων.
Η ελπίδα είναι στον ανατρεπτικό αγώνα με αντικαπιταλιστικό περιεχόμενο

Τη νίκη θα φέρει ο ταξικός αγώνας και όχι οι κοινοβουλευτικοί διάδρομοι και μια άλλη «προοδευτική
κυβέρνηση»
Την ανατροπή των δυναστών θα καθορίσει το αγωνιστικό μέτωπο, η μαχητική ενότητα, όχι η
''νομιμότητα'' και η περιχαράκωση.
Ενίσχυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενίσχυση και συσπείρωση όλων των αντικαπιταλιστικών,
αντιμπεριαλιστικών, αντι-ΕΕ και αντισυστημικών δυνάμεων για την ανατροπή!
Οργάνωση-συλλογικότητα-αγώνας μέχρι τη νίκη και την απελευθέρωση!
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