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Δυναμώνουμε  
τους αγώνες που έρχονται
Το τοπίο μετά τις ευρωεκλογές είναι χειρότερο  
για τον εργαζόμενο λαό και τα συμφέροντά του.  
Τα μνημόνια συνεχίζουν να θερίζουν το λαϊκό εισόδημα,  
τα δικαιώματα και να κρατούν στο τέλμα τη χώρα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ με την μνημονιακή πολιτική του άνοιξε το δρόμο για την επάνο-
δο της ΝΔ. Θα είναι πλήρως αναξιόπιστος και ως αντιπολίτευση.

Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την επιστροφή της στην κυβέρνηση εξαγγέ-
λοντας, παρά τους προεκλογικούς ελιγμούς της, την ακραία νεοφιλελεύθε-
ρη πολιτική της.

Θέλει να πάρει την σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ στον αγώνα δρόμου να κάνουν 
τη χώρα ξέφραγο αμπέλι στο όνομα των ξένων επενδύσεων που στην 
πραγματικότητα είναι η πλήρης ασυδοσία του κεφαλαίου και των πολυε-
θνικών σε βάρος της εργασίας, των δημοσίων αγαθών και του περιβάλλο-
ντος.

Καμία Ανοχή στο Νεοφιλελευθερισμό
στα Μνημόνια και στη Λιτότητα
Το «δίλημμα» μεταξύ 
«Τσίπρα - Μητσοτάκη», 
« «προόδου - συντήρη-
σης» δεν έχει πραγμα-
τική βάση. Στόχο έχει 
τον εγκλωβισμό σε 
πολιτικές λιτότητας και 
επιτροπείας.

Στις επερχόμενες 
εθνικές εκλογές μπορούμε να επιφέρουμε πλήγμα στον δικομματισμό, να 
δημιουργήσουμε αναχώματα στην νέα νεοφιλελεύθερη επέλαση της Ν.Δ. 
Μπορούμε να δώσουμε δύναμη στους αγώνες της επόμενης μέρας. 



ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΜΕΝΗ ΨΗΦΟΣ 

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
Η ΠΙΟ ΧΡΗΣΙΜΗ ΨΗΦΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Γιατί:
�	 	Είναι η πιο συνεπής αριστερή αντιμνημονιακή δύναμη.

�	 	Έφερε ένα νέο πολιτικό και ηθικό υπόδειγμα όπου η δέσμευση απένα-

ντι στο λαό είναι υπέρτερη από τις καρέκλες της εξουσίας.

�	 	Είναι στην πρώτη γραμμή όλων των μεγάλων αγώνων. Στις πλατείες ,στο 

δημοψήφισμα του ΟΧΙ,στον αγώνα κατά των μνημονίων,για την υπερά-

σπιση της λαϊκής κατοικίας των κοινωνικών αγαθών των μισθών και των 

συντάξεων.

�	 	Έχει πραγματικά εναλλακτική λύση στην πολιτική της λιτότητας και των 

μνημονίων που -χωρίς ψευδεπίγραφες εύκολες λύσεις και ήξεις-αφίξεις- 

βάζει πρώτα στην ατζέντα τα μέτρα αξιοπρεπούς διαβίωσης του λαού 

μας και απαιτεί ρήξεις με το καθεστώς του απεχθούς χρέους,της ευρω-

ζώνης και της επιτροπείας.

�	 	Έχει την αντίληψη της συνεργασίας της αριστεράς και της κοινής δρά-

σης στους αγώνες του λαού.

�	 	Έχει αποτελεσματικότητα στους αγώνες αποτρέποντας την κατάσχεση 

εκατοντάδων λαϊκών κατοικιών, διασφαλίζοντας ρεύμα και νερό σε 

πολλά φτωχά νοικοκυριά, ανακόπτοντας την ιδιωτικοποίηση αρχαιολο-

γικών, πολιτιστικών και ελεύθερων δημοσίων χώρων και ακυρώνοντας 

αντιπεριβαλλοντικές κυβερνητικές αποφάσεις.

�	 	Είναι ο πιο σταθερός αντίπαλος του νεοφιλελευθερισμού και κάθε δεξι-

άς πολιτικής.

�	 	Μπορεί να συμβάλλει στην ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστε-

ράς και του μαζικού κινήματος.



ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΜΕΝΗ ΨΗΦΟΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΧΡΗΣΙΜΗ ΨΗΦΟΣ

Ψήφισε 

Δώσε δύναμη στη φωνή σου
ΜΕ ΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Δυνάμωσε την ελπίδα  
της αντίστασης και της ανατροπής


