
Στις 7 Ιούλη στηρίζουµε τη δύναµη που ξέρουµε και εµπιστευόµαστε: Το ΚΚΕ

• Με δηµόσια και δωρεάν Παιδεία, µόρφωση, µέριµνα για όλους.

• Με πτυχίο ως µόνη προϋπόθεση για να βρούµε δουλειά στο αντικείµενό µας µε 
δικαιώµατα, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και αξιοπρεπείς µισθούς.

• Με Υγεία, Πρόνοια, Ασφάλιση για όλους, καθολική και δωρεάν.

• Με πρόσβαση στον αθλητισµό, ψυχαγωγία, πολιτισµό για όλους δωρεάν.

• Την επόµενη µέρα των εκλογών, που όλα τα προβλήµατα θα είναι εδώ, χρειαζόµαστε πιο δυνατό ΚΚΕ, πιο 
µαχητικούς αγώνες ενάντια στο σύστηµα, στην ΕΕ, στις κυβερνήσεις που το υπηρετούν.

• Ο ανυποχώρητος αγώνας για να ανατρέψουµε το σηµερινό σύστηµα της εκµετάλλευσης και να φτιάξουµε έναν 
κόσµο «στο µπόι των ονείρων µας», τον σοσιαλισµό, δίνει προοπτική σε κάθε εστία αντίστασης και αγώνα.

• Παλεύουµε για να αλλάξει ο σηµερινός αρνητικός συσχετισµός. Το ΚΚΕ είναι η δύναµη που δεν τα διπλώνει 
µπροστά στα «δύσκολα», δεν υποτάσσεται στο σύστηµα. Γιατί έχει σχέδιο για το σήµερα και το αύριο, για να υπη-
ρετήσουν η επιστήµη, η έρευνα και η καινοτοµία τον εργαζόµενο άνθρωπο και τη βελτίωση της ζωής του και όχι 
τα κέρδη µίας χούφτας εκµεταλλευτών, όπως συµβαίνει σήµερα. Για να απολαµβάνει ο εργαζόµενος λαός τον 
πλούτο που παράγει µε το µυαλό, τον κόπο και τα χέρια του.

• Για να είναι την επόµενη µέρα πιο δυνατός ο 
λαός και η νεολαία. Για να είναι σε καλύτερη θέση 
τα δικαιώµατά µας, να συνεχίσουµε τον αναγκαίο 
αγώνα για µόρφωση και εργασία µε σύγχρονα δι-
καιώµατα.

• Για να πούµε τέλος στη ζωή µε ψίχουλα, µνηµό-
νια, ανασφάλεια.

• Για να αντιµετωπίσουµε τα χειρότερα που µας ετοίµα-
σαν οι «προηγούµενοι» και θα φέρουν οι «επόµενοι».

• Για να γίνει πράξη η ελπίδα να ζήσουµε καλύτερα!

Μπορούµε να ζήσουµε καλύτερα!

Είναι στο χέρι µας! 
Με ισχυρό ΚΚΕ και συλλογικό, µαζικό αγώνα σε κάθε σχολή, 

σχολείο, γειτονιά, χώρο δουλειάς!

Η ψήφος που µετράει!



• Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει Εστίες µε ενοίκια, δίνοντας 
«αέρα» στην Ν∆ που ακόµα δεν το είχε ξεστοµίσει.

• Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη µείωση όσων φοιτητών 
δικαιούνται δωρεάν σίτιση, παίρνοντας την µπου-
κιά από το στόµα της Ν∆.

• Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει ως «αριστερή» την πρό-
ταση της Ν∆ για περιορισµό της διανοµής δωρεάν 
συγγραµµάτων.

• Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει µε τις λέξεις υιοθετώντας ουσιαστι-
κά την ατζέντα της Ν∆ περί «ανοµίας», βάζοντας στο 
στόχαστρο τους φοιτητικούς συλλόγους, ταυτίζοντας 
τους φοιτητές και τις διεκδικήσεις τους µε ενέργειες 
άσχετες µε τους συλλόγους και το φοιτητικό κίνηµα.

• Ο ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε και επέκτεινε την υποχρη-
µατοδότηση των πανεπιστηµίων, που στην πράξη 
σηµαίνει να µην εξασφαλίζεται το αναγκαίο διδα-
κτικό και ερευνητικό προσωπικό, ασφυκτική λει-
τουργία των ιδρυµάτων.

• Τα προγράµµατα του ΣΥΡΙΖΑ και της Ν∆ για την 
Ανώτατη Εκπαίδευση είναι «αντιγραφή» από την 
πολιτική της ΕΕ. Μετατρέπουν τους φοιτητές σε 
πελάτες δεξιοτήτων και σεµιναρίων, µε πτυχία 
«σούπες», που δεν κατοχυρώνουν την πρόσβαση 
στη δουλειά µε δικαιώµατα. Γι’ αυτό ο καλύτερος 
χειροκροτητής της εκπαιδευτικής πολιτικής του 
ΣΥΡΙΖΑ, που πολλαπλασίασε τις διαφοροποιήσεις 
στα πτυχία, ήταν η Ν∆!

...τέτοια κόµµατα αποδείχθηκαν οι ακροδεξιοί ΑΝΕΛ, 
το Ποτάµι, ο Λεβέντης κ.ά. Προβλήθηκαν και στηρίχθη-
καν από το σύστηµα, στήριξαν µε διάφορους τρόπους 
την αντιλαϊκή πολιτική και τώρα ετοιµάζονται τα επό-
µενα. Τέτοιο είναι το κόµµα του Βαρουφάκη. Η «ρεαλι-
στική σύγκρουση» που προτείνει είναι τόσο επικίνδυνη 
που υπερπροβάλλεται από τα ΜΜΕ του συστήµατος. Ο 

ίδιος έχει πει ότι θα συνεργαζόταν τόσο µε τη Ν∆ όσο 
και µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Την περίοδο που υπουργός της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ήταν ο Βαρουφάκης, άδεια-
σαν τα ταµεία των πανεπιστηµίων, επεκτάθηκε το 2ο 
µνηµόνιο και άνοιξε ο δρόµος για το 3ο, µετέτρεψαν την 
ελπίδα του λαού για αλλαγή, σε συµβιβασµό και υποτα-
γή. Ξαναζεσταµένη σούπα δεν τρώµε...

Σε αυτό το έργο εµείς... δεν µένουµε θεατές!
Ψηφίζουµε ανατρεπτικά και αντισυστηµικά! 

Για να ανατρέψουµε όλους αυτούς που µας έφεραν ως εδώ.

Ψηφίζουµε αντιφασιστικά! 
Για να χτυπήσουµε κι άλλο τη ναζιστική - εγκληµατική Χρυσή Αυγή, να βγει από τη Βουλή. 

Για να κοπεί ο βήχας σε άλλα αντιδραστικά µορφώµατα (Βελόπουλος).

Ψηφίζουµε ανυπότακτα! 
Για να σηκώσουµε κεφάλι απέναντι στους νόµους, στις κυβερνήσεις, στην ΕΕ, στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, 

που µας θέλουν στην άκρη για να διαλύουν ελεύθεροι τη ζωή µας.

Ψηφίζουµε µε προοπτική! Για να ανοίξει ο δρόµος για τα δικαιώµατά µας, για τη ζωή που θέλουµε 
και αγωνιζόµαστε να κατακτήσουµε.

Τιµωρούµε αυτούς που µας έφεραν ως εδώ! 
ΣΥΡΙΖΑ, Ν∆, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ φυλάκισαν τα όνειρά µας για να αυξάνονται τα κέρδη 

των λίγων και τώρα έχουν το θράσος να ζητούν συγχωροχάρτι από τη νέα γενιά!

Όλοι µαζί παίζουν στο ίδιο έργο... µε διαφορετικούς υπότιτλους!

∆εν χαραµίζουµε ψήφο σε κόµµατα «µίας χρήσης»...


