
Δήλωσε τη 
στήριξη 
σου στις 
οργανώσεις 
του ΣΥΡΙΖΑ

    

ΣΥΡΙΖΑ
ΝΕ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Το Μάιο ο λαός τούς είπε ΦΤΑΝΕΙ! 

Ανέδειξε πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ και έδωσε με την ψήφο του ξεκάθαρο 

μήνυμα ελπίδας, αντίστασης και ανατροπής παντού. 

Στην Ελλάδα και την Ευρώπη ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί πλέον τη μόνη ελπίδα 

για μια νέα αρχή.

Αποτελεί τη μόνη εξασφάλιση απέναντι στην καταστροφική 

λαίλαπα των μνημονίων και των καθεστωτικών κομμάτων, που 

υλοποιούν νεοφιλελεύθερες πολιτικές, εξυπηρετούν διαπλεκόμενα 

συμφέροντα και βυθίζουν τα λαϊκά στρώματα στην ανέχεια.

Βρεθήκαμε μαζί στους αγώνες! 

Μας εμπιστευτήκατε στην κάλπη

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

Για να σταθούμε και πάλι στα πόδια μας

Ο λαός γνωρίζει την αλήθεια και άνοιξε το δρόμο για την 

ανασυγκρότηση της χώρας μας: ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ, ανέδειξε σε 

κρίσιμους Δήμους και Περιφέρειες μια αυτοδιοίκηση που σέβεται 

τους πολίτες, διατηρεί το δημόσιο χαρακτήρα της, υλοποιεί έργα 

ουσίας και αγωνίζεται ενάντια στην ανθρωπιστική κρίση που 

δημιούργησαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις.
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ΒΗΜΑ

ΝΟΙΩΘΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΕΚΑΝΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ
ΜΑΖΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί πρώτους στον αγώνα της ανατροπής όλους τους 
πολίτες που αντιστέκονται ενεργά στις μνημονιακές πολιτικές.
Οι Οργανώσεις Μελών είναι ανοιχτές στους φίλους, υποστηρικτές και 
συμπαραστάτες που πιστεύουν ότι αξίζει σε όλους μας μια καλύτερη 
ζωή! Να συναντηθούμε στα στέκια μας, να φτιάξουμε καινούρια, 
να δημιουργήσουμε Οργανώσεις Μελών εκεί που δεν υπάρχουν, να 
δώσουμε με τη φωνή μας και την παρουσία μας το ΗΧΗΡΟ ΠΑΡΩΝ 
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ!

Εσένα που ελπίζεις και θέλεις να μείνεις στη χώρα 
σου

Που ένοιωσες ότι σε πρόδωσαν και θύμωσες
Που δεν αντέχεις άλλο, έχεις εξουθενωθεί και αμφιβάλλεις για όλα
Που φοβάσαι και δεν ξέρεις από πού να κρατηθείς
Που αισθάνεσαι ακόμα δημιουργικότητα και αγαπάς τον τόπο σου
Που θέλεις απλώς μια δεύτερη ευκαιρία για να ξαναστήσεις τη ζωή σου
Που αγωνιάς για τα παιδιά σου
Που απαιτείς σεβασμό και ίσες ευκαιρίες

Αναλαμβάνουμε μια μεγάλη και ιστορική ευθύνη
Ο δρόμος μπροστά μας είναι δύσκολος.
Είναι όμως και δρόμος που ανοίγει μια νέα σελίδα για τη  χώρα  
μας, σελίδα ελπίδας, προοπτικής και δικαιοσύνης.
Μην τους αφήσεις άλλο να παίζουν με τη ζωή σου, την περιουσία σου,  
τα δικαιώματά σου, τους θησαυρούς της πατρίδας μας,  

το μέλλον των παιδιών μας!

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΣΥΡΙΖΑ  
ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑΣ

Δ/νση γραφείων: 
Κοραή 24, Κηφισιά

Τηλέφωνο 
210-8024678

e-mail: 
syrizavoreiaathina 

@gmail.com
blog: 

www.syrizavoreiaathina. 
wordpress.com

Έφτασε η ώρα 

για να κάνεις τη μεγάλη 

επιλογή, να αποφασίσεις για 

τη χώρα σου, να διεκδικήσεις  

τη ζωή που ξέρεις ότι σου αξίζει,  

να διαλέξεις το σχέδιό μας, σχέδιο 

ανατρεπτικό επειδή είναι ρεαλιστικό.

Ήρθε η στιγμή για να οργανωθείς,  

να δράσεις, να κάνεις ένα βήμα ακόμα  

για να γίνει η ελπίδα πράξη.

Σε χρειαζόμαΣτε διπλα μαΣ

όι δεσμεύσεις μας έχουν νόημα  

επειδή αποφασίζουμε μαζί 

Η δημοκρατική και θεσμική  

ανασυγκρότηση του κράτους 

ΞεΚιΝαει από εΣεΝα  
Και μόΝό



Δεσμευόμαστε
Το Εθνικό Σχέδιο 
Ανασυγκρότησης 

περιλαμβάνει 
ρεαλιστικά 

μέτρα για την 
αντιστροφή της 
κοινωνικής και 

οικονομικής 
διάλυσης, την 
ανόρθωση της 

οικονομίας και  
την έξοδο από  

την κρίση

            

    

    

    

● Στοχεύουμε στη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους της 

ονομαστικής αξίας του χρέους, ώστε να γίνει βιώσιμο. Η 

αποπληρωμή του υπολοίπου θα συνοδεύεται από «ρήτρα 

ανάπτυξης» και περίοδο χάριτος («moratorium») στην 

εξυπηρέτησή του. 

● Δίνουμε δωρεάν ρεύμα σε 300.000 νοικοκυριά που πλήττονται 

από την κρίση και διαβιούν κάτω απ’ το όριο της φτώχειας και 

επιδοτούμε προγράμματα για διατροφή με κουπόνια σίτισης.

● Υλοποιούμε πρόγραμμα για εξασφάλιση στέγης.

● Αποκαθιστούμε το δώρο των Χριστουγέννων, ως 13η σύνταξη, 

σε όσους λαμβάνουν σύνταξη έως 700 ευρώ.

● Καταργούμε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο 

πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.

● Παρέχουμε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε 

ανασφάλιστους ανέργους και ειδική κάρτα μετακίνησης με τα 

μαζικά μέσα μεταφοράς για μακροχρόνια ανέργους και όσους 

διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας.

● Καταργούμε άμεσα τον ΕΝΦΙΑ. Θεσπίζουμε φόρο μεγάλης 

ακίνητης περιουσίας και αναπροσαρμόζουμε τις αντικειμενικές 

αξίες.

● Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ και 

αυξάνουμε τα φορολογικά κλιμάκια για προοδευτική 

φορολόγηση.

● Επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ.

● Προχωράμε σε «νέα σεισάχθεια» για τη ρύθμιση των κόκκινων 

δανείων, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

● Iδρύουμε αναπτυξιακή τράπεζα και τράπεζες ειδικού σκοπού.

● Επαναφέρουμε το πλαίσιο θεσμικής προστασίας των 

εργασιακών δικαιωμάτων που κατήργησαν οι μνημονιακές 

κυβερνήσεις.

● Επαναφέρουμε τη μετενέργεια, τις συλλογικές συμβάσεις και 

τη διαιτησία.

● Καταργούμε τις ρυθμίσεις για τις μαζικές και αδικαιολόγητες 

απολύσεις και την ενοικίαση εργαζομένων.

● Υλοποιούμε πρόγραμμα απασχόλησης για 300.000 θέσεις 

εργασίας.

● Ενισχύουμε τη διαφάνεια, την οικονομική αυτοτέλεια και την 

αποτελεσματική λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών. 

Ενδυναμώνουμε τους θεσμούς της αντιπροσωπευτικής 

δημοκρατίας και εισάγουμε νέους για τη θωράκιση της 

δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΤΩΡΑ!

Κάθε μέρα που η κυβέρνηση των τροϊκανών συνεχίζει τις καταστροφικές της 

πολιτικές, η χώρα μας διαλύεται, η κοινωνία εξουθενώνεται,  

η οικονομία καταβαραθρώνεται ολοένα και περισσότερο.

ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ!

Την ώρα που επιμένουν ότι ο μόνος δρόμος είναι η λιτότητα, αφήνουν στο 

απυρόβλητο τη διαφθορά που εκείνοι εγκατέστησαν, τους «ημέτερους» που εκείνοι 

τακτοποίησαν, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα που εκείνοι κατέστησαν πανίσχυρα 

και υπηρετούν.

Έχουν το θράσος να καταστροφολογούν και να προσπαθούν να σπείρουν

το φόβο και τον πανικό για την Κυβέρνηση της Αριστεράς, που πλέον

γνωρίζουν ότι είναι αναπότρεπτη, αδιαφορώντας για το κακό που κάνουν στη χώρα.

ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΑΝΕΜΟΥΣ, ΘΑ ΘΕΡΙΣΟΥΝ ΘΥΕΛΛΕΣ!

Θύελλες θυμού και αντίστασης από έναν λαό που πλήρωσε ακριβά  

τις επιλογές των ανάλγητων μνημονιακών κυβερνήσεων.

Που είδε τις αποταμιεύσεις του να εξανεμίζονται.

Τα παιδιά του να μεταναστεύουν.

Τις συντάξεις του να γκρεμοτσακίζονται.

Το δημόσιο σύστημα υγείας να αποσαθρώνεται.

Τους φόρους να μετατρέπονται σε εφιάλτη.

Τις θέσεις εργασίας να γίνονται «χαμένο όνειρο».

Τη δημόσια περιουσία, τους αιγιαλούς, την ενέργεια, κερδοφόρες επιχειρήσεις  

του δημοσίου να ξεπουλιούνται για ένα κομμάτι ψωμί.

Τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας,  

να κλείνουν.

Τα σχολεία, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τις κοινωνικές υπηρεσίες σε Δήμους 

και Περιφέρειες να υποβαθμίζονται λόγω λιτότητας.

Τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα!

Θα κερδίσουμε τη μάχη για την ανασυγκρότηση της Πατρίδας μας!

Μια μάχη που η Κυβέρνηση της Αριστεράς είναι έτοιμη να δώσει 

για να σταματήσει την οικονομική και κοινωνική κατάρρευση, 

να τελειώνουμε με την κρίση τους, να χτίσουμε ένα μέλλον 

αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας. 


