Στις πολιτικές και εκλογικές μάχες που
έρχονται το πραγματικό δίλημμα είναι:

“

Θα συνεχιστεί ο
καταστροφικός
«ευρωπαϊκός δρόμος»
των μνημονίων,
της φτώχιας, της ανεργίας,
της χωρίς τέλος επίθεσης
στον εργαζόμενο λαό?
ή
Θα ανοίξει ένας άλλος
δρόμος, ανατροπής της
επίθεσης του κεφαλαίου,
της ΕΕ και του ∆ΝΤ,
με τα εργατικά λαϊκά
συμφέροντα μπροστά;

”

∆εν μας ξεγελάνε τα ψέματα ότι τέλειωσαν τα μνημόνια και τα βάσανά μας. Το
νέο εξοντωτικό «Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα» για τα επόμενα 4 χρόνια δείχνει
ότι θέλουν να κλιμακώσουν τη βάρβαρη πολιτική τους.

Παίρνουμε θέση

– Μαυρίζουμε την αδίσταχτη συμμορία
Ν∆ - ΠΑΣΟΚ.
– Τσακίζουμε, τους νεοναζί φονιάδες
της Χρυσής Αυγής, τους φίλους του
Μπαλτάκου και του Σαμαρά.
– Aπορρίπτουμε τις «λύσεις» του συστήματος, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
επιμένουν στο δρόμο των μνημονίων
της ΕΕ, της εκμετάλλευσης (όπως το
«Ποτάμι», η ∆ΗΜΑΡ ή οι ΑΝΕΛ).

Απορρίπτουμε

– Το δίλημμα «ΣΥΡΙΖΑ ή Μέρκελ».
Η πολιτική και κυβερνητική λύση που
προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίζει το
τοκογλυφικό χρέος και τις εξοντωτικές
δεσμεύσεις της ευρωζώνης και της ΕΕ.
Σερβίρει ξανά το παραμύθι της «επαναδιαπραγμάτευσης» του μνημονίου σε
συμφωνία με τους δανειστές και τις δυνάμεις του κεφαλαίου. Θα μας οδηγήσει
αντικειμενικά σε αντιλαϊκές πολιτικές.

Ξεπερνάμε

– Την άσφαιρη αντιπολίτευση του ΚΚΕ, που παρά
την αριστερή συνθηματολογία, πιστεύει ότι τίποτα
δεν μπορεί να αλλάξει σήμερα, παραπέμπει τον
αγώνα ενάντια στα μνημόνια και την ΕΕ στο ακαθόριστο μέλλον της λαϊκής εξουσίας και του «σοσιαλι-

σμού που γνωρίσαμε». Που υπονομεύει και διασπά
μεγάλους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες.
Παλεύουμε για την ανατροπή που προσδοκούν χιλιάδες και χιλιάδες εργαζόμενοι. Για να νικήσουν
και να δικαιωθούν οι σκληροί αγώνες, ο λαϊκός ξεσηκωμός.

Ψηφίζουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ
να ανατραπεί η άθλια συγκυβέρνηση και το
. Για την έξoδο από την ευρωζώνη και την ΕΕ.
1. Για
αποκρουστικό και διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας 4 Η παραμονή στην ευρωζώνη και την ΕΕ σημαίτους. Για να ξεκουμπιστούν μαζί με τα κυβερνητικά ανδρείκελα, και οι πραγματικοί αφέντες, η
τρόικα, το κεφάλαιο, η ΕΕ. Να συντριβεί η ναζιστική συμμορία.

νει μόνιμα μνημόνια και επιτήρηση, ξεπούλημα της
δημόσιας περιουσίας, επέλαση των πολυεθνικών,
κατάλυση κάθε έννοιας δημοκρατίας, παραγωγική
διάλυση και παρακμή.

Για έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο στην ελλη. Για να ξηλώσουμε το ρατσισμό και τον φασισμό.
2. νική
κοινωνία. Για την κατάργηση των Μνημονίων, 5 Για την νομιμοποίηση όλων των μεταναστών, το
των εφαρμοστικών νόμων και των ∆ανειακών Συμβάσεων. Την διαγραφή του χρέους. Την άμεση ριζική βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων (αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, συλλογικές
συμβάσεις, δημόσια αγαθά, προσλήψεις για τους
ανέργους). Την εθνικοποίηση των τραπεζών και
των μεγάλων επιχειρήσεων, χωρίς αποζημίωση και
με εργατικό έλεγχο. Την έξοδο από την ευρωζώνη
και την ΕΕ. Ενάντια στην διπλή καταπίεση ντόπιων
και ξένων αφεντικών-κεφαλαιοκρατών. ∆εν έχουμε ανάγκη από προστάτες! Ούτε Αμερικάνοι και
ΝΑΤΟ, ούτε ΕΕ.

στροφή και πολέμους. Για την επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας, για το σοσιαλισμό, για έναν
κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση! Για
να περάσει ο πλούτος, η ιδιοκτησία και η εξουσία
στα χέρια των εργαζόμενων

να δυναμώσει μέσα στους αγώνες ένα πλα7. Γιατύ μέτωπο
ρήξης και ανατροπής της επίθεσης. Για
τη μετωπική συσπείρωση των δυνάμεων και των
αγωνιστών που στρέφονται ενάντια στο νέο κοινωνικό μεσαίωνα του κεφαλαίου, του ιμπεριαλισμού
και της ΕΕ.

Γυρνάμε την πλάτη στην παραίτηση
και την απελπισία. Αρνούμαστε τον
εφησυχασμό και την ανάθεση σε κάθε
λογής «σωτήρες». Με αγώνα για την ανατροπή
και αλληλεγγύη, με την αντικαπιταλιστική
αριστερά, ανοίγουμε δρόμο ελπίδας.

www.antarsya.gr
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Η ενίσχυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα δώσει
μήνυμα ότι χρειαζόμαστε μια άλλη
Αριστερά. Ανεξάρτητη από την
άρχουσα τάξη, το κράτος, την ΕΕ.
Με πρόγραμμα αντικαπιταλιστικής
ανατροπής, και στόχο άλλη κοινωνία,
χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Με
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού.
Μαχητική και ενωτική.

Ενάντια στον καπιταλισμό, στο στυγνό αυτό σύ6. στημα
που γεννά φτώχια, ανεργία, οικολογική κατα-

[

3

. Ενισχύουμε την Αριστερά που βρέθηκε αδιαπραγμάτευτα στην πρώτη γραμμή του αγώνα, στις
απεργίες, στις πλατείες της οργής, στην αλληλεγγύη, στην υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, στην αντιφασιστική και αντιρατσιστική πάλη.

κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης, για να
πάρουν ιθαγένεια όλα τα παιδιά που γεννιούνται
στην χώρα μας, την διάλυση της Frontex.

