
 

 

 Η συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου δεν κατάφερε να 
συγκεντρώσει  180 βουλευτές υπέρ του υποψήφιου για την Προεδρία της 
Δημοκρατίας, Στ. Δήμα, λόγω της κοινωνικής απονομιμοποίησης της 
πολιτικής της. Είναι 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. Οι πρόωρες εκλογές στις 25 Γενάρη ανοίγουν 
το δρόμο για μια μεγάλη ανατροπή. Για να μαυρίσουμε μαζικά τους Σαμαροβενιζέλους και να ξεφορτωθούμε τα 
μνημόνια και αυτούς που μας τα φόρτωσαν: τραπεζίτες, ΕΕ και ΔΝΤ. 

Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α συμμετέχει στις εκλογές στις 25 Γενάρη διεκδικώντας: 

 Μη αναγνώριση και διαγραφή του χρέους, έξοδο από τα μνημόνια 
 Εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων κάτω από εργατικό-κοινωνικό έλεγχο 
 Ρήξη και έξοδο από ευρώ και ΕΕ  
 Επιστροφή όλων των απολυμένων στις δουλειές τους. Άνοιγμα των κλειστών εργοστασίων και υπηρεσιών από 

τους ίδιους τους εργαζόμενους. Η ηρωική στάση των εργαζόμενων της ΕΡΤ μας εμπνέει 
 Να δυναμώσει κι άλλο το αντιφασιστικό κίνημα, να γίνει η δίκη της Χρυσής Αυγής, να πάνε ισόβια φυλακή οι 

δολοφόνοι των ταγμάτων εφόδου και να σταματήσει η συγκάλυψή τους από τους διάφορους "Μπαλτάκους" και 
τους κρατικούς μηχανισμούς 

 Νομιμοποίηση όλων των μεταναστών εργατών, εγγραφή τους στα συνδικάτα, ιθαγένεια για όλα τα παιδιά που 
γεννιούνται εδώ, να φύγει η Frontex και να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 

 Την ανατροπή της αντιδημοκρατικής πολιτικής της βίας και της καταστολής. Προάσπιση των δημοκρατικών 
κατακτήσεων των εργαζόμενων και του λαού. 

 Να σπάσει η μαύρη συμμαχία Ελλάδας Ισραήλ. Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους 
 Να σταματήσει η ληστρική επίθεση του κεφαλαίου στη Φύση και το περιβάλλον 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου αγωνιζόμαστε μέσα από τα τοπικά κινήματα για: 

 Την λαϊκή εκμετάλλευση της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών. Για να μην παραδοθεί ο τεράστιος  χώρος της 
βάσης σε ιδιώτες. Η τοπική κοινωνία έχει ανάγκη από σχολεία, κέντρα υγείας, πυροσβεστικούς σταθμούς, 
χώρους άθλησης για τη νεολαία και τα τοπικά σωματεία, χώρους αναψυχής, χώρους πολιτισμού.  

 Το μπλοκάρισμα της κατασκευής υβριδικού- αντλησιοταμιευτικού έργου της Υδροαιολικής Αιγαίου (θυγατρικής 
της γαλλικής EDF).  Το φυσικό περιβάλλον, η γη και το νερό αυτού του νησιού είναι δημόσια κοινωνικά αγαθά 
και σε καμία περίπτωση πεδία εκμετάλλευσης καμιάς πολυεθνικής ντόπιας ή ξένης. 

 Ενάντια στο έκτρωμα του "Καλλικράτη" και του "τοπικού κράτους" που διαλύει κάθε κοινωνική δομή, όπως τα 
σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς κτλ. 

 Εναν άλλο τύπο τουρισμού που δεν θα χαρίζει υπερ-κέρδη στους μεγαλοξενοδόχους και μεγαλοπράκτορες εις 
βάρος των εργαζομένων, των μικροεπαγγελματιών και του περιβάλλοντος. Για αξιοπρεπείς μισθούς, εποχικό 
επίδομα ανεργίας, ασφαλιστική κάλυψη όλων των εργαζόμενων, ενάντια σε κάθε μορφή ελαστικής και μαύρης 
εργασίας 

Σας καλούμε στη ανοιχτή συζήτηση για την πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τις πολιτικές 
εξελίξεις την Κυριακή 18/1/15 στις 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο Λ. Χερσονήσου (πάνω από το 
αγροτικό ιατρείο) 
 

                           Τ.Ε ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  


