
Οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου αποδεικνύουν την αδυναµία του αστικού πολιτικού συστήµατος να βρει 

κοινωνική νοµιµοποίηση για τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής των µνηµονίων, της ΕΕ και του !ΝΤ. Η 

συγκυβέρνηση Σαµαρά – Βενιζέλου ήταν η τέταρτη κυβέρνηση µέσα σε έξι χρόνια που υποσχέθηκε την έξοδο 

από την κρίση. Και αυτή όπως και οι προηγούµενες απ’ αυτή, παρέµεινε συνεπής µόνο στη µεταφορά των 

τροµερών συνεπειών της καπιταλιστικής κρίσης στα κοινωνικά στρώµατα της εργαζόµενης και λαϊκής 

πλειοψηφίας και στη µεταφορά πλούτου και ιδιοκτησίας στα χέρια των ξένων δανειστών και του εγχώριου 

κεφαλαίου. Η συγκυβέρνηση Σαµαρά – Βενιζέλου έπεσε διότι η πολιτική της εκτίναξε τη λαϊκή δυσαρέσκεια, 

οργή και αγανάκτηση, η οποία δεν βρήκε µεν τους εξεγερτικούς δρόµους της διετίας 2010-12 για να εκφραστεί, 

αλλά βάθυνε, πλάτυνε και παρέµεινε ενεργή και απειλητική, όπως έδειξαν διάφορες αναλαµπές εργατικών και 

λαϊκών ξεσπασµάτων. 

Ήδη, οι ξένοι και οι εγχώριοι κυρίαρχοι κύκλοι, δίνουν µάχη για να ενισχύσουν την ιδεολογία του µονόδροµου 

και τα τροµοκρατικά διλήµµατα µε στόχο την υποταγή του λαού στην βάρβαρη πολιτική τους. Την ίδια στιγµή η 

ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δίνει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για «συνέχεια του κράτους», δηλαδή για συνέχεια του 

µνηµονιακού αντιδραστικού κεκτηµένου και των δανειακών συµβάσεων, µε το νέο «ανήκοµεν εις την !ύσιν» 

της ΕΕ, του !ΝΤ και του ΝΑΤΟ. Με την τακτική κατευνασµού στο µαζικό κίνηµα, έδωσε τις απαραίτητες 

υποσχέσεις για ενσωµάτωση των λαϊκών αγώνων. Με το «πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης» υπόσχεται 

αναδιανοµή της φτώχειας εντός των εργαζόµενων (ήπιες παροχές µόνο προς τα εξαθλιωµένα «κατώτατα» 

µισθολογικά και εισοδηµατικά στρώµατα), χωρίς ανατροπή του πλαισίου λεηλασίας των εργατικών και λαϊκών 

αναγκών και δικαιωµάτων. Στην πράξη, ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται ότι θα υλοποιήσει «αυτά που µπορεί» στα πλαίσια 

των «ισοσκελισµένων προϋπολογισµών» λιτότητας του ευρώ, των νέων µνηµονίων και της υπεραντιδραστικής 

Ευρωσυνθήκης. Καλλιεργεί την αυταπάτη ότι µπορεί να βρεθεί ένας µαγικός συνδυασµός ικανοποίησης και των 

δανειστών και των λαϊκών στρωµάτων, και του κεφαλαίου και της εργασίας. Αυτή η πολιτική είναι ανίκανη να 

απαντήσει στα πιεστικά διλήµµατα που µπαίνουν από την πλευρά του κεφαλαίου, των δανειστών και της ΕΕ για 

συνέχιση της βάρβαρης πολιτικής τους, αλλά και την πλατιά εργατική και λαϊκή απαίτηση να «πάνε τα 

πράγµατα αλλιώς». 

H ΑΝΤΑΡΣΥΑ αντιπαρατίθεται στην διαχειριστική – ενσωµατώσιµη στο σύστηµα πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθεί 

διαφορετικό δρόµο από την αδιέξοδη πολιτική του ΚΚΕ. Καµιά περίοδο αναµονής ή χάριτος στην ενδεχόµενη 

κυβέρνηση µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πάλη για απόσπαση κατακτήσεων που θα ενισχύουν τη λαϊκή 

αυτοπεποίθηση και αγωνιστικότητα του κινήµατος και θα συνδέουν τις άµεσες εργατικές διεκδικήσεις µε την 

αντικαπιταλιστική ανατροπή. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις επερχόµενες βουλευτικές εκλογές παρεµβαίνει άµεσα, αποφασιστικά και ενωτικά θεωρώντας 

ότι ανοίγονται νέες δυνατότητες καθώς ωριµάζει στον λαό, µέσα από αντιφατικούς δρόµους, η αναγκαιότητα 

και η δυνατότητα για το άνοιγµα ενός άλλου δρόµου στην ελληνική κοινωνία, του δρόµου της 

αντικαπιταλιστικής ανατροπής, χωρίς µνηµόνια και χρέος, ευρώ και ΕΕ, µε τους εργαζόµενους στο τιµόνι. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα συµµετέχει στις εκλογές µέσα από τα ψηφοδέλτια της συνεργασίας µε την 

«Μετωπική Αριστερή Συµπόρευση» και άλλα ανατρεπτικά ρεύµατα, αγωνιστές και αγωνίστριες. Στην εκλογική 

µάχη της 25/1 παλεύουµε: 

• Για να καταδικαστεί µαζικά η Ν! και το ΠΑΣΟΚ, να ανατραπεί η πολιτική του «µαύρου µετώπου» κεφαλαίου 

– ΕΕ – !ΝΤ. Για την ήττα όλων όσων συµµετείχαν στη διαχείριση της µνηµονιακής επίθεσης («κόµµα 



Παπανδρέου», !ΗΜΑΡ, ΛΑΟΣ, «κόµµα Πολύδωρα» κ.α.) και κάθε δύναµης που τη στήριξε, όπως το θολό 

«Ποτάµι». 

• Για να τσακιστεί εκλογικά και πολιτικά η νεοναζιστική ρατσιστική Χρυσή Αυγή και κάθε δύναµη ακροδεξιού 

νεοφασιστικού προσανατολισµού. 

• Για την προβολή και τον αγώνα για τους πολιτικούς στόχους της διαγραφής του χρέους, της ρήξης και 

αποδέσµευσης µε ευρωζώνη και ΕΕ, των εθνικοποιήσεων, του εργατικού και κοινωνικού ελέγχου, συνολικά  

του αναγκαίου αντικαπιταλιστικού δρόµου, για να δικαιωθεί πραγµατικά ο λαός και οι εργατικοί και λαϊκοί 

αγώνες. 

• Για να αλλάξει η πολιτική και όχι ο διαχειριστής. Για να σπάσει το «πλαίσιο» της βάρβαρης εκµετάλλευσης 

και της υποταγής στις αγορές, του κράτους έκτακτης ανάγκης, της επιτροπείας, της διαρκούς λεηλασίας 

µέσω χρέους, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Όχι στη στήριξη, συµµετοχή, ενσωµάτωση και «εθνική συναίνεση» σε 

οποιαδήποτε πολιτική και κυβέρνηση διαχείρισης της κρίσης και των µνηµονίων, που αποτελεί την πρόταση 

του ΣΥΡΙΖΑ. 

• Αριστερή, εργατική και λαϊκή αντιπολίτευση που θα βάζει µπροστά τις εργατικές κι λαϊκές ανάγκες, θα 

παλεύει για την επιβολή και την διεύρυνση των κατακτήσεων, θα αποκρούει κάθε υποχώρηση και όλες τις 

επιθέσεις κεφαλαίου, ΕΕ, !ΝΤ και ΝΑΤΟ, θα προωθεί το συνολικό πρόγραµµα ανατροπής υπέρ των 

εργαζοµένων. 

• Για την εργατική και λαϊκή αντεπίθεση χωρίς αναµονή και «περιόδους χάριτος». Για την ταξική 

ανασυγκρότηση και την είσοδο του εργατικού και λαϊκού κινήµατος στο προσκήνιο, µε νέα απαιτητικότητα 

και µαχητικότητα. Για να ξηλωθούν όλα τα µνηµονιακά µέτρα και οι αντιδραστικές καπιταλιστικές 

αναδιαρθρώσεις, για ουσιαστικές κατακτήσεις προς όφελος των εργαζοµένων και σε βάρος του κεφαλαίου. 

• Για την αλλαγή του συσχετισµού δυνάµεων, την ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς και τη 

συσπείρωση των ευρύτερων δυνάµεων της ανατροπής, για την καταλυτική παρέµβαση του λαϊκού 

παράγοντα και µια άλλη ηγεµονία µέσα στο εργατικό και λαϊκό κίνηµα. Το ΚΚΕ µε την πολιτική του δεν 

µπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή τη µεγάλη ανάγκη της ιστορικής περιόδου. 

• Για να δοθούν βαθιές στρατηγικές απαντήσεις στα µεγάλα ιστορικά ερωτήµατα που θέτει στην εργατική 

τάξη και το λαό η δοµική και αξεπέραστη καπιταλιστική κρίση, από τη σκοπιά της αναγκαιότητας της 

κοινωνικής επανάστασης, της κυβέρνησης και εξουσίας των ίδιων των εργαζόµενων και της σύγχρονης 

σοσιαλιστικής κοµµουνιστικής προοπτικής. 
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