Εκλογές 7 Ιούλη
ΜΑΥΡΟ στην αθλιότητα του Τσίπρα
ΜΑΥΡΟ στο αντεργατικό μίσος του Μητσοτάκη

ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΤΟΥ

Όλοι Μαζί – Με Ενότητα και Αυτοοργάνωση

Ενάντια σε φτώχεια, ανεργία, εθνικισμό, πόλεμο, καταστολή

ΣτηρίξτεΨηφίστε

Ο.Κ.Δ.Ε.

ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας, μετά τη συντριβή στις ευρωεκλογές,
επιστρατεύουν πάλι εκβιαστικά διλήμματα ενόψει των
εκλογών της 7ης Ιουλίου. Επιχειρούν να συσπειρώσουν ότι
μπορούν, πάνω στο δικαιολογημένο φόβο των λαϊκών μαζών
για τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη, παρουσιαζόμενοι ξανά ως
αντινεοφιλελεύθεροι και το μικρότερο κακό!

Τα μνημόνια του ΣΥΡΙΖΑ
έστρωσαν τον δρόμο στον Μητσοτάκη
Ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας να χάνει
την εξουσία, επιχειρεί προκλητικά
να εξαπατήσει ξανά τον ελληνικό
λαό, παρουσιάζοντας την επάνοδο
της ΝΔ σαν επιστροφή στα Μνημόνια – από τα οποία υποτίθεται
αυτός μας έβγαλε! Ο ΣΥΡΙΖΑ που
ψήφισε και εφάρμοσε μέχρι κεραίας το 3ο καταστροφικό Μνημόνιο
και άφησε ανέγγιχτα τα προηγούμενα δύο. Αποδείχτηκε το πιο
«καλό παιδί» των ιμπεριαλιστών
και δανειστών ΕΕ και ΗΠΑ, που
τον στήριξαν αποφασιστικά. Έπαιξε με τη νοημοσύνη μας, παρουσιάζοντας τη μνημονιακή, αντεργατική πολιτική του ως κατάργηση
των Μνημονίων, ενώ μας αλυσόδεσε στις μνημονιακές δεσμεύσεις
και στην επιτήρηση μέχρι το 2060.
Eξευτέλισε έννοιες όπως αριστερά,
αλληλεγγύη, δημοκρατία, λαϊκή
και εθνική κυριαρχία, την αναζήτηση μιας διεξόδου. Νομιμοποίησε
τις πιο αποκρουστικές μορφές της
αστικής πολιτικής, την «αγορά»
(ιδιωτικοποιήσεις κ.λπ.), τη μετα-

τροπή εργατικών κατακτήσεων σε
επιδόματα–αντίδωρα, ανοίγοντας
δρόμους για ακόμα πιο αγριανθρωπικά νεοφιλελεύθερα μέτρα.
Χτύπησε το εργατικό κίνημα, με
περιορισμό των δικαιωμάτων της
απεργίας και του συνδικαλισμού,
καλλιεργώντας τη μοιρολατρία και
ατομικοποίηση στους εργαζόμενους. Βούτηξε σε κάθε διαπλοκή,
αλαζονεία και αθλιότητα, πολιτικά
και κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, συμμαχίες με ρετάλια και
σάπιους «προοδευτικούς».
Είναι έτσι ο κύριος υπεύθυνος
για τη νεκρανάσταση της ΝΔ και
όλων των υπόλοιπων μνημονιακών, που εργαζόμενοι και νεολαία
είχαν καταδικάσει – τώρα τους δίνει την σκυτάλη να κάνουν ακόμα
χειρότερα. Η ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ
είναι χαμένη και επικίνδυνη, αποδοχή της μνημονιακής «κανονικότητας». Δεν υπάρχει μικρότερο
κακό, υπάρχουν δύο μεγάλα κακά,
που οδηγούν σε ένα ζοφερό μέλλον. ΜΑΥΡΟ στο ΣΥΡΙΖΑ!

Η ΝΔ έρχεται πιο
λυσσασμένη
Όσο πλησιάζει στην εξουσία
ο Μητσοτάκης και το ακροδεξιό νεοφιλελεύθερο επιτελείο
του, αποτελούμενο από τον
«ανθό» των πιο διεφθαρμένων
και γεμάτων αντεργατικό μίσος
«πολιτικών» (Άδωνις, Βορίδης,
οι πρόσφατες προσθήκες των
Μπογδάνου, Παπαδημητρίου
κ.λπ.), τόσο πιο κυνικοί γίνονται. Ξορκίζουν κάθε αναφορά
σε δικαιώματα και κατακτήσεις
σαν «λαϊκισμό». Στον δρόμο
του Τσίπρα, υπόσχονται 7ήμερη εργασία, κατάργηση των
δώρων στον ιδιωτικό τομέα,
«μείωση του κράτους», δηλαδή
ακόμα μεγαλύτερο μαχαίρι στις
δαπάνες για υγεία, παιδεία,
κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια. «Πάταξη της ανομίας»,
δηλαδή ολική επαναφορά ενός
ακόμα πιο στυγνού κράτους
έκτακτης ανάγκης των ΜΑΤ
και των δικαστηρίων ενάντια σε
εργαζόμενους, νέους, φτωχούς,
αγωνιστές. Ιδιωτικοποίηση των
πάντων, νέες προκλητικές φοροαπαλλαγές για κεφάλαιο και
πλούσιους. Νέες παρεμβάσεις
στο ασφαλιστικό έκτρωμα Κατρούγκαλου, ακόμα πιο νεοφιλελεύθερες.
Η ΝΔ δεν ενισχύεται γιατί οι
εργαζόμενοι… νοσταλγήσαμε
τον Σαμαρά και τα Μνημόνια,
γιατί «τουλάχιστον λέει την
αλήθεια», αλλά από την αηδία
για τον ΣΥΡΙΖΑ/Τσίπρα! Όμως
κάθε ψήφος στη ΝΔ σημαίνει
αποδοχή νέων μνημονίων, περαιτέρω διάλυση του βιοτικού
επιπέδου μας, καλωσόρισμα
στον επόμενο σφαγέα μας.
ΜΑΥΡΟ στην ακροδεξιά, νεοφιλελεύθερη ΝΔ!

Μαύρο σε παρατρεχάμενους μνημονιακούς,
ακροδεξιό–εθνικιστικό συνάφι, νεοναζί της Χρυσής Αυγής
Στη θέση των διαλυμένων Ποτάμι,
ΑΝΕΛ, Ένωση Κεντρώων ξεφυτρώνουν
νέα εκτρώματα, αποκόμματα των μεγάλων μνημονιακών κομμάτων, με απύθμενο μίσος για τους εργαζόμενους, ελπίζοντας να γίνουν κι αυτά τυφλά όργανα
των Μνημονίων, του κεφαλαίου, των
ιμπεριαλιστών. Το ΚΙΝΑΛ ονειρεύεται
μόνο να γίνει τσόντα στην επόμενη μνημονιακή κυβέρνηση.
Η Χρυσή Αυγή, αποδυναμωμένη
(λόγω και των αντιφασιστικών αγώνων),
παραμένει επικίνδυνη. Ελπίζει σε μια νέα
ακροδεξιά μετατόπιση με το Μητσοτάκη, σ’ έναν νέο αποπροσανατολισμό με
τα λεγόμενα «εθνικά θέματα», για να πα-

ραμείνει εφεδρεία ενάντια στο εργατικό
κίνημα.
Εκμεταλλευόμενοι τον εθνικιστικό
παροξυσμό με τα συλλαλητήρια για το
Μακεδονικό, ξεπηδούν «φρούτα» όπως
η «Ελληνική Λύση» του Βελόπουλου,
πρώην ηγετικού στελέχους του ΛΑΟΣ,
βουλευτή της ΝΔ, που είχε ψηφίσει τα
δύο πρώτα μνημόνια. Δεν υπάρχει τίποτα αντισυστημικό σ’ αυτά τα κόμματα.
Εμφανίζονται μόνο για να συνεργαστούν
με την πρώτη ευκαιρία με την εκάστοτε
κυβέρνηση (ειδικά τη ΝΔ), ψηφίζοντας
όλα τα αντεργατικά μέτρα, εμπλουτίζοντας την αντιδημοκρατική αναδίπλωση
με ακόμα πιο αντιδραστικές πινελιές!

Καμία ψήφος στα αδιέξοδα του ΚΚΕ
Η αποτυχία της καταστροφικής πολιτικής του ΚΚΕ δεν κρύβεται. Ήταν απών
από τεράστιους αγώνες, παλιότερους και
σημερινούς, ή τους κατασυκοφάντησε.
Σε κρίσιμα θέματα και στιγμές, στοιχίζεται με την αστική «κανονικότητα» και
στρατηγική, λέγοντας διαρκώς μισόλογα για την ανάγκη να βγούμε άμεσα από
Ευρώ/ΕΕ. Προωθεί μια ακραία διάσπαση
στο εσωτερικό της αριστεράς, των εργαζομένων και συνδικάτων. Προσπαθεί να
εκμεταλλευτεί τη μαζική απογοήτευση,
για να εμφανιστεί σαν η μόνη αριστερή δύναμη. Δεν δίστασε να ψαρέψει σε
θολά, επικίνδυνα νερά: του εθνικισμού
(αλυτρωτισμός και επιθετικότητα πάντα

«των άλλων»), της ξενοφοβίας (δίπλα
σε αντιδραστικούς), του συντηρητισμού
(χαϊδεύοντας τους μηχανισμούς καταστολής) – και να μαζέψει στα ψηφοδέλτιά του κάθε καρυδιάς καρύδι.
Αυτή η πολιτική της ηγεσίας και του
μηχανισμού του ΚΚΕ πρέπει να ξεπεραστεί από μια ενωτική, αγωνιστική κίνηση, μαζί με όλους τους εργαζόμενους
και νέους που το ακολουθούν ή προσπαθούν να γαντζωθούν απ’ αυτό.
Για να φτιάξουμε μια Αριστερά πραγματικά επαναστατική και ενωτική, πρέπει να ξεπεράσουμε τα αδιέξοδα αυτά.
Όχι με απανωτές εκλογικίστικες συγκολλήσεις, αλλά με ένα σχέδιο αγώνων.

Όχι στις αποτυχημένες συνταγές
Μέρα25 – Πλεύσης Ελευθερίας
Οι σχηματισμοί Βαρουφάκη και Κωνσταντοπούλου δεν φέρνουν τίποτα νέο.
Έχοντας τεράστιες ευθύνες οι ίδιοι, ξαναζεσταίνουν έναν «παλιό Σύριζα», ακόμα πιο δεξιό και κούφιο. Αποδέχονται
ευλαβικά την καταστροφική παραμονή

σε Ευρώ/ΕΕ, είναι ανοιχτοί σε ανίερες
συμμαχίες με μνημονιακούς. Ψηφοδέλτια
άχρηστα για τους εργαζόμενους και τους
αγώνες, κατάλληλα μόνο για να ψάχνουν
οι επικεφαλής τους μια γωνίτσα στο νέο
σκηνικό.

Πολύ χειρότερες επιθέσεις
είναι μπροστά μας
10 χρόνια στα Μνημόνια, η μια μετά την άλλη οι κυβερνήσεις υπόσχονται επενδύσεις, ανάπτυξη, ευημερία, αν δεχτούμε υπομονετικά τα βάρβαρα μέτρα. Το ΑΕΠ μειώθηκε
25% (σαν να είμαστε σε πόλεμο), το εισόδημά μας 50%.
Μισθοί ισοπεδώθηκαν, μας άρπαξαν δικαιώματα εργασιακά, συνδικαλιστικά, δημοκρατικά. Ο δημόσιος πλούτος
ξεπουλιέται. Εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστευσαν. Όμως
τα χρέη φούντωσαν (δημόσια και ιδιωτικά), οι επενδύσεις
και η παραγωγή συνεχίζουν να παρακμάζουν, οι εισαγωγές
εκτινάσσονται ενώ οι εξαγωγές βαλτώνουν. Ανεργία και
ελαστικές–δουλικές σχέσεις εργασίας έγιναν ο κανόνας,
τα «ατυχήματα»–δολοφονίες εργατών σαρώνουν, ο μισός
πληθυσμός βυθίστηκε στη φτώχεια και εξαθλίωση. Μπαίνουμε στο Μνημόνιο χωρίς αριθμό και ημερομηνία λήξης, με εξωφρενικά, αιματηρά πλεονάσματα μέχρι το 2060.
Το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης μέρας είναι
ήδη αποφασισμένο, σφραγισμένο στα επιτελεία της ΕΕ,
που έχει ξανααρχίσει τους εκβιασμούς για «δημοσιονομικό
εκτροχιασμό». Στις 8 Ιουλίου θα είμαστε αντιμέτωποι με:
► Ένα ακόμα πιο στυγνό νέο σύστημα εκμετάλλευσης.
Με την απειλή νέων απολύσεων. Με μια αγορά εργασίας
ζούγκλα, τον εργαζόμενο έρμαιο του εργοδοτικού δεσποτισμού. Με μισθούς φιλοδωρήματα, χωρίς ωράριο ή συλλογική σύμβαση, με τους εργοδότες ακόμα και να μας τραμπουκίζουν! Με μέτρα που δυσκολεύουν ολοένα τη συλλογική
οργάνωση και πάλη των εργαζομένων, στοχεύοντας στην
πλήρη ατομικοποίηση και υποταγή τους. Με παραπέρα
εμπορευματοποίηση - διάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών
και υποδομών. Με πλειστηριασμούς–αρπαγή λαϊκών σπιτιών και απειλή περιθωριοποίησης για πλατιά στρώματα
της κοινωνίας.
►Ακόμα πιο βαθιά αντιδημοκρατική αναδίπλωση,
σκλήρυνση της αστικής δικαιοσύνης. Με προώθηση απ’ τα
ΜΜΕ του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, κάθε αντιδραστικού
και σκοταδιστικού ιδεολογήματος. Με το δόγμα «νόμος
είναι το δίκιο του εργοδότη και των πλουσίων». Πλήθος
εκτρωματικών αποφάσεων δείχνουν αυτή την αντιδραστική στροφή, που θα ενταθεί (καθαρίστριες και γιαγιάδες
«εγκληματίες», τιμωρητική επιστροφή δεδουλευμένων από
εργαζόμενους, σκανδαλώδεις αποφάσεις υπέρ μεγαλοεπιχειρηματιών, ναρκεμπόρων, φασιστών, μεγαλοφοροφυγάδων κ.ά.).
► Με την απειλή του πολέμου να πλησιάζει όλο και περισσότερο. ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ κονταροχτυπιούνται ποιος θα
εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα ΗΠΑ και ΝΑΤΟ,
με περισσότερες βάσεις, εξοπλισμούς, συμμαχίες με τα πιο
αντιδραστικά καθεστώτα της περιοχής. Για τα κέρδη μιας
χούφτας πολυεθνικών και μεγαλοκαπιταλιστών, οξύνουν
τυχοδιωκτικά τον ανταγωνισμό με την Τουρκία για ΑΟΖ
και ενέργεια, προσπαθώντας να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια με την πατριδοκαπηλεία τους, αυτοί που καθημερινά
υποθηκεύουν και ξεπουλάνε τη χώρα και τον ελληνικό λαό.

Να ξαναμπούμε στον αγώνα

Δεν θα ζήσουμε σαν δούλοι!
Δεν πρέπει να γονατίσουμε
στην προπαγάνδα ότι οι μνημονιακοί σταθεροποιήθηκαν
οριστικά, έγιναν πανίσχυροι.
Ότι μας μένει το πολύ να ρίχνουμε μια ψήφο διαμαρτυρίας, περιμένοντας να περάσει η
νέα αντιδραστική «μπόρα».
Ο ελληνικός καπιταλισμός
και η αναιμική ανάκαμψή του,
σαθρά έτσι κι αλλιώς, θα γκρεμιστούν από τις αναταράξεις
της διεθνούς κρίσης και την
εκρηκτική αστάθεια στην περιοχή μας. Δεν υπάρχει ίχνος
αλήθειας στα ούλτρα νεοφιλελεύθερα ιδεολογήματα για
«ανάπτυξη και καλές δουλειές»
με ξένες επενδύσεις ενώ η κοινωνία συντρίβεται απ’ την
φτώχεια, με τους επιχειρηματίες–πλούσιους να ανακηρύσσονται θεοί και οι εργαζόμενοι
δούλοι, με τον κανιβαλισμό
της «αγοράς» να ισοπεδώνει

κάθε κοινωνική αλληλεγγύη,
με εθνικιστικές κραυγές. Δεν
υπάρχει καμιά λύση αναμονής
και υπομονής για «καλύτερες
μέρες», ούτε η επιστροφή στη
δεξιά του Μητσοτάκη/ΝΔ,
ούτε η συνέχιση του εξευτελισμού μας με τον Τσίπρα/ΣΥΡΙΖΑ. Το πραγματικό δίλημμα
είναι αν θα ζήσουμε σαν δούλοι
ή θα επιβάλλουμε το δίκιο και
την αξιοπρέπειά μας!
Η μόνη διέξοδος είναι στους
αγώνες. Έχουμε εμπειρία από
τις τεράστιες απεργίες, το κίνημα των πλατειών, τις χιλιάδες
διάσπαρτες μικρές και μεγάλες
εργατικές αντιστάσεις. Αυτή
πρέπει να αξιοποιήσουμε, να
τη βαθύνουμε ξεπερνώντας
αδυναμίες και αυταπάτες, με
τομές στη λογική και την πρακτική μας. Γιατί αποδείχτηκε
περίτρανα ότι δεν υπάρχουν
εύκολες εκλογικές λύσεις.

Σχέδιο Αγώνων - Ταξική, ενωτική πολιτική
ΓΙΑ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
Χρειαζόμαστε μια άλλη πολιτική. Μια αριστερά όχι
στα λόγια και στις κάλπες, αλλά στο δρόμο και τους αγώνες. Μια πολιτική αποτελεσματική και επαναστατική:

► Ενωτική πολιτική, για να αγωνιστούν ενιαία και αποτελεσματικά οι εργαζόμενοι και η νεολαία, όσες πολιτικές δυνάμεις
ή αγωνιστές υπερασπίζονται έμπρακτα τα δικαιώματά τους. Για
να μπει τέλος στον κατακερματισμό των κινητοποιήσεων, στη
διαίρεση, τον εκφυλισμό του οργανωμένου εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος. Αγώνας για την Ενότητα – Ενότητα
στους Αγώνες!
► Προώθηση της αυτοοργάνωσης των «από κάτω» σε κάθε
χώρο δουλειάς και σπουδών, σε κάθε γειτονιά. Ανασυγκρότηση
σωματείων, οργάνωση σε Επιτροπές Αγώνα. Να πάρουμε την
τύχη μας στα χέρια μας, όχι αναμένοντας σωτήρες.
► Αποφασιστικές μορφές πάλης, αταλάντευτη υπεράσπιση
του παραμικρού δικαιώματός μας. Με σύνθημα «Νόμος είναι το
δίκιο του εργάτη». Για να απαντήσουμε με πόλεμο στον πόλεμο
που δεχόμαστε καθημερινά.
► Πάλη για ένα ριζοσπαστικό, ταξικό Πρόγραμμα Σωτηρίας. Ένα αντίστροφο μνημόνιο ενάντια στους λίγους, καπιταλιστές, τραπεζίτες και τα πολιτικά επιτελεία τους, που πλούτισαν
πάνω στη φτώχεια και μιζέρια μας.

Όχι υποταγή
ή απλή διαμαρτυρία
Ενισχύουμε μια
επαναστατική δύναμη
► Πάλη για την αποκατάσταση και διεύρυν- εναγκαλισμό της αντιδραστικής ΕΕ, που βρίσκεση όλων των δικαιωμάτων μας. Αυξήσεις σε
μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες. Στοπ
στην ελαστική, «μαύρη» και απλήρωτη εργασία,
στη λαίλαπα των εργατικών «ατυχημάτων». Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων και δικαιωμάτων
σε συνδικαλισμό–απεργία. Στοπ στους πλειστηριασμούς, ριζική διαγραφή των χρεών των λαϊκών
νοικοκυριών. Σταμάτημα όλων των ιδιωτικοποίησεων – Δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά για όλους (παιδεία, υγεία, ρεύμα, νερό κ.λπ.).
Προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής απ’
την καταστροφή του καπιταλιστικού κέρδους.
► Κοινή πάλη – Διεθνισμός των εργατών και
λαών ενάντια σε πόλεμο, ιμπεριαλισμό, εθνικισμό. Λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες, όχι για
εξοπλισμούς. Έξω ΝΑΤΟ και βάσεις. Κάτω οι
αντιδραστικοί άξονες με Αίγυπτο και Ισραήλ.
► Μαχητική υπεράσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών. Ενάντια στο κράτος Έκτακτης
Ανάγκης, τις φασιστικές συμμορίες, το μίσος του
ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Να καταργηθεί η
συμφωνία ΕΕ–Τουρκίας που δολοφονεί πρόσφυγες, να ανοίξουν τα σύνορα για ελεύθερη-ασφαλήοργανωμένη μετακίνησή τους.
► Διαγραφή του Χρέους. Δεν ευθυνόμαστε
εμείς γι’ αυτό, αλλά το κεφάλαιο, οι πλούσιοι, οι
πολιτικοί υπηρέτες τους. Μας έχει γίνει θηλειά στο
λαιμό, μας μετατρέπει σε αποικία χρέους.
► Έξω από ΕΕ και Ευρώ – Εισαγωγή εθνικού
νομίσματος. Για να απαλλαγούμε απ’τον θανάσιμο

ται σε αποσύνθεση. Για ν’ αρχίσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός μας να αποφασίζουμε οι ίδιοι για το
μέλλον τους. Όχι για να πάμε στον αδιέξοδο εθνικό απομονωτισμό των ακροδεξιών ευρωσκεπιτικιστών – αλλά για να διαλύσουμε την αντιδραστική
ΕΕ, να χτίσουμε μια Ευρώπη των Εργαζομένων,
δημοκρατική, ριζοσπαστική, Σοσιαλιστική.
►Να πάρουμε τον πλούτο που λιμνάζει στους
φουσκωμένους λογαριασμούς των καπιταλιστών.
Βαριά φορολογία σε κεφάλαιο–πλούσιους.
Εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση, με εργατικό
έλεγχο, στους τομείς–κλειδιά της οικονομίας.
Να ξαναβάλουμε μπρος την παραγωγή, να καταπολεμήσουμε την ανεργία: με ένα δημοκρατικό
σχεδιασμό, παραγωγικές δημόσιες επενδύσεις,
μείωση ωρών εργασίας – σταθερή δουλειά για
όλους.
► Με μια Κυβέρνηση των Εργαζομένων. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει από το αστικό κοινοβούλιο.
Χρειάζεται μια άλλη δομή εξουσίας, στηριγμένη
στους αγώνες και την οργάνωση των εργαζομένων. Πολύ πιο δημοκρατική από την αστική «δημοκρατία» των πλουσίων και της διαφθοράς. Που
θα συγκρουστεί μέχρι τέλους με τους καπιταλιστές, τους ιμπεριαλιστές, το κράτος τους. Ανοίγοντας δρόμο για τον Σοσιαλισμό, τη μόνη πραγματική εναλλακτική. Έναν Σοσιαλισμό που δεν θα
έχει καμιά σχέση με τις σταλινικές δικτατορίες του
«υπαρκτού», που θα αξιοποιεί τις επιστημονικές
και τεχνολογικές προόδους προς το συμφέρον της
κοινωνίας, όχι για τα κέρδη μιας ελίτ.

► Για να βγούμε νικητές στον πόλεμο
που μας κήρυξαν κεφάλαιο και ιμπεριαλιστές
► Για την Οργάνωση και Αντεπίθεση των Αγώνων
► Για το Δίκιο και την Αξιοπρέπεια των Εργαζομένων

Στις 7 Ιούλη
Στηρίξτε- Ψηφίστε

Ο.Κ.Δ.Ε.

Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ Ο.Κ.Δ.Ε.
Με ένα μόνο
κριτήριο πρέπει
εργαζόμενοι
και νεολαία να
ψηφίσουμε. Όχι
διαλέγοντας ποιος
και πως θα μας
διαλύσει, αλλά τί
είναι χρήσιμο για να
παλέψουμε από την
επόμενη κιόλας μέρα.
Η Ο.Κ.Δ.Ε. καλεί
κάθε εργαζόμενο και
νέο στην προσπάθεια
για την οργάνωση,
ενότητα και ανάταση
των αγώνων. Για
την οικοδόμηση
μιας νέας μαζικής
επαναστατικής
δύναμης, στην
Ελλάδα και διεθνώς.
Η Ο.Κ.Δ.Ε. μιλάει
πάντα τη γλώσσα
της αλήθειας, χωρίς
αυταπάτες και
ηττοπάθειες. Δεν
υπάρχει συμβόλαιο
με τη νίκη, αλλά μόνο
με τον αγώνα. Η
πολιτική, η πρακτική
και η σταθερότητά
μας είναι μια χρήσιμη
επιλογή, μια από τις
εγγυήσεις για τη νίκη
των εργαζομένων.

ergatikipali@okde.gr
www.okde.gr

