
 

Γιατί να ψηφίσουµε Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς 
 

Μπορούµε να τους σταµατήσουµε Ξέρουµε ότι οι 
εκλογές δεν αλλάζουν τον κόσµο. Τον κόσµο τον 
αλλάζουν οι αγώνες, η γνώση, η συνείδηση, η 
συλλογική δράση γύρω από µεγάλα και µικρά 
πράγµατα. 

Όµως οι εκλογές µπορούν στείλουν µηνύµατα, να 
δυναµώσουν την φωνή των αδύνατων και των 
αποκλεισµένων. Οι εκλογές µπορούν να εκφράσουν τις 
προσδοκίες αλλά και τον θυµό µας, να ανοίξουν νέους 
δρόµους, που θα φέρουν στο προσκήνιο µια πιο ισχυρή 
αριστερά. 

Σε αυτές τις εκλογές, το σύστηµα εξουσίας των δύο µεγάλων 
κοµµάτων πρέπει να αποδοκιµαστεί. Η Νέα ∆ηµοκρατία και 
το ΠΑΣΟΚ εναλλάσσονται στην κυβέρνηση, χωρίς να 
αλλάζει τίποτα. Γνωρίζουµε πως δεν είναι ίδιοι, αλλά επίσης 
γνωρίζουµε πως και οι δύο ευθύνονται για το σηµερινό 
αδιέξοδο. 

Οι κοινωνικές ανισότητες, η αδικία, η αρπαγή του δηµόσιου 
πλούτου, η διαπλοκή µε τους µεγαλοεργολάβους και τους 
µεγαλοεκδότες, η καταστροφή του περιβάλλοντος, η 
ανάπτυξη για τους λίγους, τα πελατειακά δίκτυα, είναι ο 
κανόνας τα τελευταία είκοσι χρόνια. 

Ξέρουµε τι µας περιµένει αν το σύστηµα αυτό δεν ηττηθεί.  

 Όλο και περισσότερες κακοπληρωµένες και 
επισφαλείς δουλειές. 

 Κατάργηση όλων των εργασιακών δικαιωµάτων. 
 Όλο και λιγότερες ελπίδες για αξιοπρεπή σύνταξη. 
 Μετατροπή των δηµόσιων αγαθών, όπως η παιδεία 

και η υγεία σε εµπορεύσιµα προϊόντα. 
 Παραχώρηση του περιβάλλοντος σε κερδοσκοπικά 

συµφέροντα. 

∆εν το κρύβουν ότι έχουν τέτοιες προθέσεις, απλώς τις 
ονοµάζουν "µεταρρυθµίσεις για το καλό του τόπου". 

∆εν πρέπει να πάρουν ψήφο εµπιστοσύνης. Όσο πιο ισχυροί 
βγουν από την κάλπη, τόσο πιο ανεξέλεγκτοι θα είναι µετά. 

Η απειλή της ακυβερνησίας που εξαπολύουν δείχνει τον 
πανικό τους. ∆είχνει την εµµονή τους σε µια πολιτική που ο 
κόσµος αποδοκιµάζει. Μην τους αφήσουµε να µας 
τροµάξουν. Βρισκόµαστε στην αντίπερα όχθη από τις αξίες 
και τα οράµατά τους και για αυτό το λόγο για τον 
Συνασπισµό  Ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν υπάρχει κανένα 
περιθώριο συνεργασίας µαζί τους. 

Να πάρουν το µήνυµα ότι δεν µπορούµε να 
συνεχίσουµε έτσι. 

Το λευκό ή η αποχή είναι η τελευταία τους ελπίδα. Θέλουν να 
τους εκχωρήσουµε να αποφασίζουν για εµάς χωρίς εµάς. Μην 
του κάνουµε το χατίρι. Στις 16 Σεπτέµβρη ψηφίζουµε 
ΣΥΡΙΖΑ για να αλλάξουµε το τοπίο, για µια νέα προοπτική. 
Είναι στο χέρι µας.  
Μπορούµε να τους σταµατήσουµε. 

Είναι η ώρα για µια ισχυρή αριστερά, για µια ισχυρή 
κοινωνία. Είναι η ώρα να µας ακούσουν. 

Αντίσταση και αλληλεγγύη για µια ζωή µε αξιοπρέπεια. 

Η πρόταση του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, είναι 
µια πρόταση για την υπεράσπιση της κοινωνίας από την 
ολοκληρωτική υποταγή στην "ελεύθερη αγορά" και τα 
κόµµατα που την προωθούν: τη Νέα ∆ηµοκρατία και το 
ΠΑΣΟΚ. Η δική µας προσπάθεια είναι να ενώσουµε τον 
κόσµο της εργασίας και όχι να τον διαιρούµε όπως κάνει το 
ΚΚΕ. 

Μόνο ενωτικοί και συνειδητοί αγώνες, µπορούν να 
υπερασπιστούν την σταθερή απασχόληση, τα κοινωνικά 
δικαιώµατα και τον δηµόσιο πλούτο, από την επίθεση που θα 
ξεκινήσει την εποµένη ηµέρα των εκλογών, στο όνοµα της 
"ανταγωνιστικότητας", της "ανάπτυξης" και της "ελεύθερης 
αγοράς" 

Η δική µας προσπάθεια είναι να ενθαρρύνουµε τους 
κοινωνικούς αγώνες για την εργασία, την παιδεία, το 
περιβάλλον, τα κοινωνικά δικαιώµατα, ώστε να µπορούν να 
νικούν, να αλλάζουν τους συσχετισµούς δύναµης, να 
αποδεικνύουν κάθε στιγµή ότι ένας διαφορετικός κόσµος δεν 
είναι µόνο αναγκαίος αλλά και εφικτός. 

Σε αυτή την επιλογή, την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, του 
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς είµαστε όλοι µαζί, η 
ΑΚΟΑ, η ∆ΕΑ, το ∆ΗΚΚΙ, οι "Ενεργοί πολίτες" η ΚΕ∆Α, η 
ΚΟΕ, το ΚΟΚΚΙΝΟ, η Οικολογική Παρέµβαση, ο 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ και ιδιαίτερα εκείνο το πολύτιµο δυναµικό 
της Αριστεράς και των κινηµάτων οι ανέντακτοι και οι 
ανέντακτες. 

Όλοι µαζί µπορούµε να κάνουµε το αδύνατο, δυνατό. 

Αλλάζουµε το τοπίο ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Η ΖΩΗ 
∆ικαίωµά µας! 


