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• ΕΜΠΡΟΣ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥΣ

• ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Όσα ψέματα και να λέει ο Μητσοτάκης, αυτός και οι 
υπουργοί του επιμένουν να χτυπάνε την εργατική 
τάξη. Συνεχίζουν τις ιδιωτικοποιήσεις, τις διώξεις συνδι-
καλιστών, το ρατσιστικό κυνήγι των προσφύγων και των 
μεταναστών.

Όμως, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ήδη έδωσαν 
ένα γερό χαστούκι στη Νέα Δημοκρατία με τα απο-
τελέσματα των φοιτητικών εκλογών. Μαζική στροφή 
αριστερά και ανεβασμένα ποσοστά για τα ΕΑΑΚ και 
την αντικαπιταλιστική αριστερά.

Η νεολαία δεν είναι μόνη της σε αυτό το αντισυστη-
μικό ρεύμα. Μετά τις τεράστιες πανεργατικές απεργίες 
στις 8 και στις 16 Μάρτη ενάντια στους δολοφόνους των 
Τεμπών, οι εργάτες και οι εργάτριες επιμένουν απερ-
γιακά. Οι εκπαιδευτικοί ακυρώνουν την Κεραμέως, 
στους Δήμους κάνουν κατάληψη κόντρα στον Βορί-
δη, στα νοσοκομεία αντιστέκονται στις περικοπές του 
Πλεύρη που διαλύουν τη δημόσια Υγεία. Όλοι και όλες 
μαζί παλεύουμε να σώσουμε το νερό από τα αρπακτι-
κά των ιδιωτικοποιήσεων.

Πάμε δυνατά, απεργιακά και ενωτικά για ξεσηκωμό 
ενάντια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το 
σύστημα που υπηρετεί.

Το ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ επιμένουν αγωνιστικά και 
ανατρεπτικά με εξορμήσεις και συγκεντρώσεις στους 
χώρους δουλειάς, στις σχολές, στις γειτονιές για να συνε-
χίσουμε τους αγώνες που δώσαμε και δίνουμε μαζί σε όλα 
τα μέτωπα. Δεν έχουμε αυταπάτες για προεκλογικές υπο-
σχέσεις από δυνάμεις που τις ξεχνάνε την επόμενη μέρα.

Δυναμώνουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά, στηρί-
ζουμε και ψηφίζουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να επιβάλλουμε 
το δίκιο των αγώνων μας με τη δύναμη της τάξης μας.

• Για να γκρεμίσουμε τη Νέα Δημοκρατία των ιδιωτι-
κοποιήσεων, του ρατσισμού και του σεξισμού.

• Να αρχίσουμε να ξηλώνουμε το σύστημα τους με 
κρατικοποιήσεις χωρίς αποζημίωση για τα αρπακτι-
κά που λυμαίνονται τις τράπεζες, την ενέργεια, τις συ-
γκοινωνίες.

• Να ανοίξουμε το δρόμο για εργατικό έλεγχο πα-
ντού, για εργατική δημοκρατία.

Ψήφο στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ελάτε να παλέψουμε μαζί.

ONOMA ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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