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Γι’ αυτό ενωθήκαμε όσοι συγκρο-

τήσαμε το ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ/

Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο. Για 

αυτό καλούμε όλες τις δυνάμεις 

που αντιπαλεύουν γνήσια την πο-

λιτική των συνεταίρων του δικομ-

ματισμού και των δορυφόρων 

τους σε μια κοινή προσπάθεια 

προεκλογικά και μετεκλογικά. 
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αποφάσισαν χωρίς εμάς,
προχωράμε χωρίς αυτούς
Στις επερχόμενες εξαιρετικά κρίσιμες εκλογές θα κριθεί το παρόν και 

το μέλλον  της χώρας.  

ΤΩΡΑ είναι η ώρα, να βρουν δικαίωση οι αγώνες του λαού μας, να τι-

μωρηθεί και να ηττηθεί ο δικομματισμός, να καταδικαστούν τα μνη-

μόνια και  η τρόικα.

Μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία με πυρήνα τη  ριζοσπα-

στική Αριστερά, μπορεί να ανατρέψει το σάπιο δικομματικό πολιτικό  

σύστημα και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εναλλακτικής διακυ-

βέρνησης, με πρωταγωνιστή το λαό.
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Η έξοδος από 
την κρίση είναι 
Αριστερά
10  στόχοι  
διεκδίκησης 
και δέσμευσης 

Αλλάζουμε το 
μέλλον,
τους κάνουμε 
παρελθόν.

Μπορούμε  
να τους 
σταματήσουμε
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Οι συνέταιροι του δικομματισμού 

καθώς και τα σχήματα δορυφόροι 

τους, ούτε θέλουν ούτε μπορούν 

να ασκήσουν φιλολαϊκή πολιτική.  

Η ύπαρξή τους συνδέεται με τα με-

γάλα επιχειρηματικά συμφέροντα,  

τους τραπεζίτες και τους μεγαλο-

βιομήχανους. Αν συνεχιστεί η κυρι-

αρχία τους,  η Ελλάδα θα γίνει μια 

τριτοκοσμική  χώρα  στην Ευρώπη 

με μισθούς και συντάξεις πείνας,  

με μεγάλη φτώχεια, με κακή εκπαί-

δευση για τους πολλούς και ακριβά 

σχολεία για λίγους, με υποβαθμι-

σμένες δημόσιες υπηρεσίες υγείας 

και πολυτελείς ιδιωτικές κλινικές 

για λίγους.  Μια χώρα  εχθρική στη 

νέα γενιά, με κατεστραμμένο πα-

ραγωγικό ιστό και απαξιωμένο ερ-

γατικό δυναμικό, με το περιβάλλον 

και τη δημόσια περιουσία στη διά-

θεση κάθε αετονύχη επενδυτή.

Προσπαθούν να μας εκβιάσουν 

και να μας φοβίσουν. Μνημόνιο,  

λένε,  ή έξοδος από το Ευρώ.  

Λένε ψέματα. Η ίδια η Μέρκελ  

ομολογεί  ότι η έξοδος της Ελλά-

δας από το Ευρώ έχει πολύ μεγα-

λύτερο κόστος για την ευρωζώνη. 

Δεν εκβιαζόμαστε από  το πλαστό 

δίλλημα ευρώ ή καταστροφή,  

ούτε δεχόμαστε θυσίες στο όνο-

μα νεοφιλελεύθερων επιλογών.  

Για  την αριστερά  προέχουν οι ανά-

γκες της κοινωνίας κι όχι τα συμφέ-

ροντα των  τραπεζών και των ισχυ-

ρών κρατών της ευρωζώνης. 

Μνημόνιο, λένε, ή χάος. Λένε ψέ-

ματα. Mνημόνιο σημαίνει ύφεση, 

φτώχεια, ανεργία  για  το λαό,  πα-

ραγωγική παρακμή για τη χώρα  

και δισεκατομμύρια για δανει-

στές και  τράπεζες. 

Αυτή είναι η πολιτική επιλογή της 

τρόικας, της Συμμαχίας Συντηρη-

τικών και νεοφιλελεύθερων Σοσι-

αλδημοκρατών που κυβερνά την 

Ευρώπη και τη χώρα μας. Για να  

αυξηθούν τα κέρδη  με την έντα-

ση της εκμετάλλευσης της εργα-

σίας και την καταστροφή του πε-

ριβάλλοντος. Το δημόσιο χρέος 

παραμένει μηχανή κερδοσκοπίας 

για τις τράπεζες και τους διεθνείς 

τοκογλύφους και μοχλός πίεσης 

και εκβιασμών. 

Για να επιβάλουν αυτή την πο-

λιτική μάς βάζουν υπό κηδεμο-

νία και επιτήρηση, καταργούν το 

Σύνταγμα και τις δημοκρατικές 

ελευθερίες, ασκούν βία εναντίον 

ανθρώπων που διαμαρτύρονται.  

Οι δημοκρατικοί θεσμοί μετατρέ-

πονται σε φάρσα και κυριαρχεί το 

δόγμα της περιορισμένης εθνικής 

κυριαρχίας. 

Δεν  έχουμε αυταπάτες. Η κατά-

σταση είναι πολύ δύσκολη αλλά 

μπορεί να αντιστραφεί.

Δεσμευόμαστε – με την καθη-

μερινή συμπαράσταση και κινητο-

ποίηση του λαού – να  ακυρώσουμε 

τα μνημόνια,  τις δανειακές Συμβά-

σεις, το καθεστώς επιτροπείας  από 

ΕΕ-ΔΝΤ και να ανακόψουμε την κα-

ταστροφική πορεία που εξοντώνει 

την κοινωνία και  λεηλατεί τη χώρα.  

Δεσμευόμαστε να ξεκινήσει 

μια  νέα  επίπονη αλλά αναγκαία 

πορεία ανάκαμψης και ανασυγκρό-

τησης της ελληνικής κοινωνίας και 

οικονομίας με  γνώμονα τις κοινω-

νικές ανάγκες.

Δεσμευόμαστε να προωθή-

σουμε  κατά προτεραιότητα μέτρα  

που ανακουφίζουν τα ευάλωτα 

στρώματα, που προασπίζουν τα 

δημόσια αγαθά και  επιτρέπουν 

στο λαό μας να βγει όρθιος από την 

κρίση  καθώς  και  μέτρα γενναίας 

αναδιανομής εισοδημάτων, πλού-

του και εν γένει πόρων  που θα στη-

ρίξουν  ένα εναλλακτικό οικονομι-

κό και  κοινωνικό σχέδιο. 

Δεσμευόμαστε  να σταματή-

σουμε τον αντιδημοκρατικό κατή-

φορο και να αποκτήσουν φωνή 

όσοι σήμερα δεν έχουν. 

Μνημόνια: 
το κοινό πρόγραμμα 
ΝΔ – ΠΑΣΟΚ 

Μπορούμε  να τους 
σταματήσουμε
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1. Ασπίδα προστασίας για 
να βγει η κοινωνία όρθια 
από την κρίση

Να μην υπάρχει πολίτης χωρίς 

ελάχιστο εισόδημα, ή επίδομα 

ανεργίας, περίθαλψη, κοινωνι-

κή προστασία, στέγη, πρόσβα-

ση σε υπηρεσίες κοινής ωφέ-

λειας. 

Προστασία και μέτρα ανακού-

φισης των υπερχρεωμένων νοι-

κοκυριών. 

Έλεγχο και μείωση των τιμών,  

μείωση των συντελεστών ΦΠΑ 

και κατάργησή του στα είδη 

βασικής ανάγκης. 

2. Να απαλλαγούμε από 
τον βραχνά του χρέους.  

Το χρέος είναι ταξικό και απάν-

θρωπο. Είναι οι φόροι που δεν 

πλήρωσαν οι πλούσιοι, η λεηλα-

σία των δημόσιων ταμείων, οι 

υπέρογκοι εξοπλισμοί. Εκφράζει 

τις ανισότιμες διεθνείς οικονομι-

κές σχέσεις.  

Απαιτείται άμεσα:

Αναστολή της εξυπηρέτησης 

του χρέους. 

Διαπραγμάτευση για την δια-

γραφή του χρέους με προστα-

σία ασφαλιστικών ταμείων και 

μικροαποταμιευτών αξιοποιώ-

ντας κάθε μέσο όπως είναι ο λο-

γιστικός έλεγχος και η διακοπή 

πληρωμών. 

Ρύθμιση του υπόλοιπου με 

ρήτρα ανάπτυξης και απασχό-

λησης. 

Ευρωπαϊκή ρύθμιση για το 

χρέος των ευρωπαϊκών κρα-

τών. 

Ριζική αλλαγή του ρόλου της 

ευρωπαϊκής κεντρικής τράπε-

ζας. 

Απαγόρευση των κερδοσκοπι-

κών τραπεζικών προϊόντων. 

Πανευρωπαϊκή φορολόγηση 

του πλούτου,  των χρηματο-

οικονομικών πράξεων και των 

κερδών. 

3. Αναδιανομή, φορολογία 
του πλούτου,  κατάργηση 
περιττών δαπανών. 

Δημιουργία περιουσιολόγιου,  

ενίσχυση και ανασυγκρότηση 

του φοροεισπρακτικού μηχα-

νισμού. 

Επαρκής φορολόγηση των 

περιουσιών άνω του 1 εκατομ-

μυρίου ευρώ και των μεγάλων 

εισοδημάτων.  

Προοδευτική αύξηση στο 45% 

του συντελεστή φορολόγη-

σης των διανεμόμενων κερ-

δών των ΑΕ. 

Φόρος χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών και ειδική φορο-

λογία της πολυτελούς κατανά-

λωσης.  

Κατάργηση της φορολογικής 

ασυλίας των εφοπλιστών και 

της Εκκλησίας

Άρση του τραπεζικού και 

εμπορικού απορρήτου,  κατα-

πολέμηση φοροδιαφυγής και 

η εισφοροδιαφυγής.  

Απαγόρευση κάθε συναλλα-

γής μέσω εταιριών off shore.  

Να βρεθούν νέοι πόροι με την 

αποτελεσματική αξιοποίηση κάθε 

κοινοτικού ευρώ,  με διεκδίκηση 

του γερμανικού κατοχικού δα-

νείου και των επανορθώσεων και 

αποζημιώσεων, με μείωση των 

στρατιωτικών δαπανών.  
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4. Παραγωγική,  κοινω-
νική και περιβαλλοντική 
ανασυγκρότηση

Εθνικοποίηση-κοινωνικοποί-

ηση τραπεζών και αναμόρ-

φωσή τους σε δημόσιο τρα-

πεζικό σύστημα με εργατικό 

και κοινωνικό έλεγχο και ανα-

πτυξιακό προσανατολισμό.

Να σταματήσει το σκάνδαλο 

της ανακεφαλαιοποίησης των 

τραπεζών. 

Ανάκτηση όσων στρατηγικής 

σημασίας δημόσιων επιχειρή-

σεων έχουν ιδιωτικοποιηθεί.  

Λειτουργία με διαφάνεια,  κοι-

νωνικό έλεγχο και δημοκρατι-

κό σχεδιασμό. Προάσπιση των 

δημόσιων αγαθών. 

Προστασία και ενίσχυση των 

μικρών και μεσαίων επιχειρή-

σεων, του κοινωνικού τομέα,  

των συνεταιρισμών.  

Οικολογικός μετασχηματισμός 

του μοντέλου ανάπτυξης, της 

παραγωγής ενέργειας, της με-

ταποίηση, του τουρισμό και 

του αγροτικό τομέα με κριτήρια 

την διατροφική επάρκεια και 

την ικανοποίηση των κοινωνι-

κών αναγκών. 

Ενίσχυση της επιστημονικής 

έρευνας και της παραγωγικής 

εξειδίκευσης. 

5.  Σταθερή εργασία 
με αξιοπρεπή μισθό 
και ασφάλεια

Η απαξίωση της εργασίας και οι 

εξευτελιστικοί μισθοί ούτε επεν-

δύσεις φέρνουν,  ούτε ανάπτυξη 

ούτε απασχόληση. 

Εμείς προωθούμε:

Καλά αμειβόμενη, ρυθμισμέ-

νη και ασφαλή εργασία.  

Άμεση αποκατάσταση του κα-

τώτερου μισθού και των πραγ-

ματικών μισθών μέσα στην 

επόμενη τετραετία

Άμεση επαναφορά των ελεύ-

θερων συλλογικών διαπραγ-

ματεύσεων και της ισχύος των 

συλλογικών συμβάσεων. 

Ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανι-

σμούς για την προστασία της 

εργασίας.  Απόκρουση απολύ-

σεων και της εργασιακής απο-

ρύθμισης.  

6. Δημοκρατία παντού.  
Δημοκρατικά πολιτικά και 
κοινωνικά δικαιώματα για 
όλους και όλες

Η δημοκρατία έχει νοθευτεί. Η Ελ-

λάδα μεταβάλλεται σε αυταρχικό 

αστυνομικό κράτος.

Απαιτείται:

Εγκαθίδρυση λαϊκής κυριαρ-

χίας και αναβάθμιση του κοι-

νοβουλίου. Καθιέρωση απλής 

αναλογικής. Διάκριση των εξου-

σιών. Κατάργηση του νόμου 

περί ευθύνης υπουργών και των 

οικονομικών προνομίων των 

βουλευτών.  

Πραγματική αποκέντρωση και 

αυτοδιοίκηση με ενισχυμένο 

ρόλο και επαρκείς πόρους.  
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Εισαγωγή μορφών άμεσης 

δημοκρατίας και θεσμών αυ-

τοδιαχείρισης, εργατικού και 

κοινωνικού ελέγχου σε όλα τα 

επίπεδα. Μέτρα κατά της δια-

φθοράς και διαπλοκής. 

Κατοχύρωση των δημοκρατι-

κών,  πολιτικών και συνδικα-

λιστικών δικαιωμάτων.  Ενί-

σχυση των δικαιωμάτων των 

γυναικών και των νέων στην 

οικογένεια, στην οικονομία 

και στην εργασία.

Επίσπευση διαδικασιών χο-

ρήγησης ασύλου. Κατάργηση 

της συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ και 

χορήγηση ταξιδιωτικών εγγρά-

φων. Κοινωνική ένταξη των με-

ταναστών και διασφάλιση ίσων 

δικαιωμάτων. 

Δημοκρατική μεταρρύθμιση 

της δημόσιας διοίκησης με 

συμμετοχή των εργαζομένων. 

Αποστρατιωτικοποίηση και 

δημοκρατική αναμόρφωση 

της Αστυνομίας και του Λιμε-

νικού. Διάλυση των ειδικών 

δυνάμεων καταστολής.

7.  Ισχυρό κοινωνικό 
κράτος.  

Οι αντιασφαλιστικοί νόμοι,  η κα-

τάργηση κοινωνικών υπηρεσιών 

και η μείωση της χρηματοδότη-

σης όσων απέμειναν κάνουν την 

Ελλάδα χώρα της απόλυτης κοι-

νωνικής αδικίας. 

   Χρειάζεται:

Ένα άμεσο πρόγραμμα για την 

αποκατάσταση των συντάξεων 

με τριμερή χρηματοδότηση και 

σταδιακή επιστροφή των πό-

ρων των ασφαλιστικών ταμείων 

σε ένα δημόσιο, καθολικό σύ-

στημα κοινωνικής ασφάλισης. 

Αύξηση των επιδομάτων ανερ-

γίας ώστε σταδιακά να φτά-

σουν στο 80%  του μισθού.  

Κανείς άνεργος χωρίς επίδομα 

ανεργίας. Ελάχιστο εγγυημένο 

εισόδημα.

Ενιαίο σύστημα ουσιαστικής 

κοινωνικής προστασίας όλων 

των ευάλωτων κατηγοριών. 

8. Η Υγεία είναι κοινωνικό 
αγαθό και δικαίωμα όλων 

Η υγεία εξασφαλίζεται δωρεάν 

με επαρκείς πόρους από ένα δη-

μόσιο σύστημα υγείας.  

Αναγκαία άμεσα μέτρα είναι:

Στήριξη και αναβάθμιση νο-

σοκομείων, δομών του ΙΚΑ και 

υποδομών υγείας και ολοκλη-

ρωμένο σύστημα πρωτοβάθ-

μιας φροντίδας υγείας. 

Αποτροπή των απολύσεων και 

κάλυψη των αναγκών σε προ-

σωπικό και εξοπλισμό.

Ελεύθερη και δωρεάν πρό-

σβαση στις δημόσιες υπηρε-

σίες υγείας όσων κατοικούν 

στην Ελλάδα.  

Κατάργηση συμμετοχής στα 

φάρμακα και τις εξετάσεις για 

χαμηλοσυνταξιούχους,  άνερ-

γους,  φοιτητές και πάσχοντες 

από χρόνια νοσήματα. 

9. Προστασία της 
Παιδείας,  της έρευνας,  
του πολιτισμού και του 
αθλητισμού από την 
πολιτική των Μνημονίων. 

Ειδικά για την παιδεία 

Απαιτείται:

Ενίσχυση της καθολικής,  δη-

μόσιας και δωρεάν παιδείας 

με κάλυψη των αναγκών σε 

προσωπικό και υποδομές σε 

όλες τις βαθμίδες. Υποχρε-

ωτική 14χρονη ενιαία εκπαί-

δευση. 

Κατάργηση του νόμου Διαμα-

ντοπούλου και ενίσχυση της 

αυτοτέλειας και του ακαδημαϊ-

κού χαρακτήρα της τριτοβάθμι-

ας εκπαίδευσης σε αποκλειστι-

κά δημόσια ιδρύματα.

10. Ανεξάρτητη 
και φιλειρηνική 
εξωτερική πολιτική

Η πολιτική της προσαρμογής στις 

επιθυμίες των ΗΠΑ και των ισχυ-

ρών κρατών της Ε. Ε.  δημιουργεί 

κινδύνους για την ανεξαρτησία,  

την ειρήνη και την ασφάλεια της 

χώρας μας. 

Χρειάζεται:

Πολυδιάστατη και φιλειρηνι-

κή εξωτερική πολιτική. 

Εφαρμογή της αρχής: κανέ-

νας στρατιώτης έξω από τα 

σύνορα. 

Απεμπλοκή από το ΝΑΤΟ και 

κατάργηση των ξένων βάσε-

ων.  

Διακοπή της στρατιωτικής συ-

νεργασίας με το Ισραήλ. 

Στήριξη της προσπάθειας του 

κυπριακού λαού για την επα-

νένωση του νησιού. 

Να εξομαλυνθούν οι ελληνο-

τουρκικές σχέσεις,  να επιλυ-

θούν οι διαφορές για το όνομα 

της ΠΓΔΜ και να καθοριστούν 

οι ΑΟΖ, αξιοποιώντας το διεθνές 

δίκαιο και με βάση την αρχή της 

ειρηνικής επίλυσης των διαφο-

ρών. 
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Η οικονομική κρίση που συγκλο-

νίζει  τον παγκόσμιο  καπιταλισμό 

διέλυσε ψευδαισθήσεις.  

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

βλέπουν ότι η καπιταλιστική κερ-

δοσκοπία είναι απάνθρωπος τρό-

πος οργάνωσης της κοινωνίας.  

Ότι η λειτουργία ιδιωτικών τραπε-

ζών ωφελεί μόνο τους τραπεζίτες 

και βλάπτει τους πολλούς.  Μεγα-

λοβιομήχανοι και μεγαλοτραπε-

ζίτες εισπράττουν τα δισεκατομ-

μύρια που λείπουν από την Υγεία,  

την Παιδεία και τις συντάξεις.  

Η έξοδος από την κρίση χρειάζε-

ται τολμηρά μέτρα που θα εμπο-

δίσουν τους υπαίτιους της κρίσης 

να συνεχίσουν το καταστροφικό 

τους έργο.  Εμείς επιδιώκουμε το 

νέο πρότυπο παραγωγής και δια-

νομής του πλούτου να είναι υπό-

θεση όλης της κοινωνίας, η μεγά-

λη καπιταλιστική ιδιοκτησία να 

γίνει δημόσια και η οικονομία να 

διευθύνεται δημοκρατικά με κοι-

νωνικά και οικολογικά κριτήρια.  

Ο σοσιαλισμός με ελευθερία,  

πλήρη άνθηση της δημοκρατίας 

όπου όλοι οι πολίτες συμμετέ-

χουν στα κέντρα λήψης των απο-

φάσεων, είναι ο στρατηγικός μας 

στόχος.  

6 ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μπορούμε να νικήσουμε. Με 

την ενότητα και τη δημιουργία 

ενός νέου συνασπισμού εξου-

σίας με πυρήνα την Αριστερά.  

Με τη συμμαχία του λαού, την 

έμπνευση, τη δημιουργική προ-

σπάθεια και με τους αγώνες  

των εργαζομένων, που θα εξου-

σιάζουν και θα διαμορφώνουν 

τη ζωή και το μέλλον τους. 

Τώρα,  ψηφίζει ο λαός! 

Τώρα, παίρνει την εξουσία 

ο λαός!

Σε αυτές τις εκλογές μπορεί 

και πρέπει  με την ψήφο του να 

κλείσει μια θλιβερή παρένθεση,  

να δώσει τέλος στο καθεστώς 

των μνημονίων και της τρόικας 

και να ανοίξει μια νέα σελίδα 

ελπίδας και αισιοδοξίας για το 

μέλλον. 

Για την Ελλάδα 

και την Ευρώπη,  

η λύση είναι αριστερά!

Αυτό το οικονομικό και κοινωνικό 
σύστημα έχει αποτύχει και πρέπει 
να ανατραπεί!

Αλλάζουμε το 
μέλλον,
τους κάνουμε 
παρελθόν.
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