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Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α (Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή) σας προσκαλεί στην 
κεντρική προεκλογική της εκδήλωση – συζήτηση για την Αρκαδία. Την Κυριακή 10 Ιούνη, στις 
19:30, στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας. Εισηγητής θα είναι ο σ. Κώστας Μάρκου, οδοντίατρος και 
μέλος της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α, αρθρογράφος στο ΠΡΙΝ. 
 
 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ: 
ΚΑΤΩ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΕ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ! 

Για να αποφύγουμε την καταστροφή και για να δικαιωθούν οι αγώνες υπάρχει άλλος δρόμος! Αυτός 
της ρήξης και της αντικαπιταλιστικής ανατροπής: 
ñ Άμεση, μονομερής κατάργηση των Μνημονίων, της δανειακής σύμβασης και των αντιλαϊκών 

νόμων που τα συνοδεύουν  
ñ Διαγραφή του χρέους για να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο που ρουφάει τον πλούτο που 

παράγουμε για να ξεπληρώνονται οι τόκοι των τοκογλύφων.  
ñ Άμεση ρήξη και έξοδο από ευρώ και ΕΕ. Η παραμονή στο ευρώ και την ΕΕ οδηγεί στο χάος 

και την καταστροφή, στο κλείσιμο εκατοντάδων εργοστασίων και χιλιάδων 
μικροεπιχειρήσεων, στη μαζική ανεργία, στην φτώχεια και τη διάλυση της αγροτικής 
παραγωγής. Το ευρώ δεν είναι «ασπίδα προστασία», αλλά εργαλείο κοινωνικού πολέμου που 
για να σωθεί απαιτεί να θυσιαστούν οι δουλειές, οι μισθοί και οι συντάξεις των εργαζόμενων 
στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη.  

ñ Εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, χωρίς αποζημίωση και με 
εργατικό έλεγχο, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν την δύναμη να τσακίσουν κάθε κερδοσκοπικό 
παιχνίδι των καπιταλιστών, ντόπιων και ξένων.  

ñ Απαγόρευση των απολύσεων - αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις - φορολογία μεγάλου 
κεφαλαίου - κατάργηση των χαρατσιών - ανάκληση των ιδιωτικοποιήσεων και της εκποίησης 
της δημόσιας περιουσίας. Δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία.  

Για να βελτιωθεί η ζωή της εργαζόμενης πλειοψηφίας, να αποκρουστούν οι εκβιασμοί του κεφαλαίου 
και της ΕΕ, να ξεφύγουμε από την κρίση του καπιταλισμού. Για να ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη 
των συλλογικών παραγωγικών δυνατοτήτων της κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος, σε 
ρήξη με τη λογική της αγοράς και του κέρδους. Να ανοίξει ο δρόμος για να περάσει ο πλούτος και η 
εξουσία στα χέρια των εργαζόμενων. 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΟΧΙ «ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ» ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ! 
Ενισχύουμε αποφασιστικά την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Την δύναμη που δεν ταλαντεύεται ανάμεσα στην 
«επαναδιαπραγμάτευση» και την καταγγελία των Μνημονίων και της δανειακής σύμβασης. Που 
αναδεικνύει καθαρά την ανάγκη της ρήξης με το ευρώ και την ΕΕ. Που επιμένει στην κοινή δράση της 
αριστεράς, μέσα στους αγώνες. Που ήταν στο δρόμο του αγώνα όλη την προηγούμενη περίοδο και θα 
είναι εκεί, στην απεργία, την κατάληψη, τη συνέλευση και την επομένη των εκλογών, όποια και εάν 
είναι η κυβέρνηση. 
 
Στις 17 Ιουνίου στηρίζουμε - ψηφίζουμε ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
www.antarsya.gr 

 
 

http://www.antarsya.gr

