
Την Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου και ώρα 18:00,  

η τοπική επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Αρκαδίας διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση µε 

θέµα:  

"Υπάρχει ζωή εκτός Ευρώ-ΕΕ. Η µόνη ρεαλιστική απάντηση στην κρίση" 

  

Οµιλητές: 

Τάσος Κατίτσαρος - ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ  

Γιάννης Σηφακάκης  - ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

  

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο εργατικό κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη 

(Ελ.Βενιζέλου 39) 

 

Η συζήτηση αυτή ευελπιστεί να ανοίξει έναν πλατύ και γόνιµο διάλογο για το ζήτηµα 

της εξόδου της Ελλάδας απο την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη ώς µόνη 

λύση για την ανάκαµψη της ελληνικής κοινωνίας προς όφελος του λαού και όχι των 

τραπεζιτών και κεφαλαιοκρατών.  

 

Υπάρχει ζωή εκτός Ευρώ-ΕΕ. Η µόνη ρεαλιστική απάντηση στην κρίση"  

  

 

Σε λίγες µέρες κλείνουν 11 χρόνια από τη µέρα που ο τότε πρωθυπουργός περιχαρής 

ανακοίνωνε ότι η Ελλάδα µπαίνει οριστικά και αµετάκλητα σε περίοδο συνεχούς 

ανάπτυξης. Ήταν η µέρα που η χώρα έµπαινε στον «παράδεισο» του ευρώ, αφού η 

Γερµανία που αντιµετώπιζε τότε µεγάλα προβλήµατα προώθησης των προϊόντων της 

χρειαζόταν επειγόντως αγορές κι έσπρωχνε όποιον ήθελε να µπει στην ευρωζώνη. Λίγα 

χρόνια αργότερα, σε συνδυασµό µε τις πολιτικές της ΕΕ για αποδιοργάνωση της 

Ελληνικής οικονοµίας σε όλα τα επίπεδα (γεωργικός τοµέας, βιοµηχανία κ.α) και την 

ουσιαστική υπερτίµηση του ελληνικού νοµίσµατος, όλο αυτό το κλίµα ευηµερίας και 

χαράς άρχισε να αντιστρέφεται. Από τα χρόνια λιτότητας του Καραµανλή περάσαµε στα 

χρόνια της κρίσης, στα µνηµόνια που θα µας σώσουν µόλις το 2020 και το σίριαλ 

συνεχίζεται.  

Και όµως, ακόµα και σήµερα, που η ΕΚΤ µε την Τρόικα αντιµετωπίζουν την Ελλάδα 

σαν αποικία χωρίς προσχήµατα, καταργώντας τα ψήγµατα ακόµα και αυτής της ίδιας 

της αστικής δηµοκρατίας, που επιβάλλουν φόρους στο στα κατώτερα οικονοµικά 

στρώµατα και φοροαπαλλάσσουν τα µεγάλα εισοδήµατα και τις επιχειρήσεις, που 

χαρίζουν στις τράπεζες εκατοντάδες δις, κάποιοι σκοπίµως τρέχουν να υπερασπιστούν 

αυτόν τον δρόµο. Στα καθεστωτικά ΜΜΕ σουλατσάρουν από το ένα παράθυρο στο 

άλλο λοιδορώντας κάθε τι διαφορετικό, κάθε τι ταξικό, κάθε τι που µπορεί να οδηγήσει 

σε µια διαφορετική πορεία.  

Υπάρχει όµως κι άλλος δρόµος εκτός από τον µονόδροµο του ευρώ και της ευρωζώνης 

που µας επιβάλλουν. Έξοδος από την κρίση και πραγµατική ανάπτυξη της οικονοµίας 

προς όφελος των λαϊκών στρωµάτων εντός της ΕΕ δεν µπορεί να υπάρξει. Αντιθέτως 

µπορεί να υπάρξει η Ελλάδα εκτός της ευρωζώνης της εκµετάλλευσης. Βασικός άξονας 

της πολιτικής µας αλλά και της λύσης είναι το ίδιο το εργατικό κίνηµα το οποίο οφείλει 

να παίξει και καθοριστικό ρόλο, µέσα από τις δοµές του, στην χάραξη αυτής της 

πορείας για πραγµατική ανασυγκρότηση της οικονοµίας µας, µε εργατικούς όρους, µε 

κέντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, µε σκοπό την αξιοποίηση εποικοδοµητικά 

όλων των πόρων της κοινωνίας µας (υλικούς και πνευµατικούς) για την καλυτέρευση 

της ζωής όλων µας.  

 



Η µόνη ρεαλιστική πρόταση για διέξοδο από την κρίση περιλαµβάνει την πάλη για:  

-Άµεση και µονοµερή καταγγελία των µνηµονίων και της αποικιοκρατικής δανειακής 

σύµβασης.  

-Μη αναγνώριση και διαγραφή του χρέους.  

-Εθνικοποίηση των τραπεζών και των µεγάλων επιχειρήσεων, χωρίς αποζηµίωση, µε 

εργατικό και λαϊκό έλεγχο.  

-Έξοδο από την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

-Αυξήσεις στους µισθούς και τις συντάξεις.  

-Καµιά ιδιωτικοποίηση, δηµόσια αγαθά για όλους..  

-Εδώ και τώρα µέτρα για να ζουν µε αξιοπρέπεια και να βρουν δουλειά οι άνεργοι, 

όπως µείωση των ωρών δουλειάς και των χρόνων σύνταξης, άνοιγµα των κλειστών 

εργοστασίων µε την ευθύνη των εργαζόµενων, προσλήψεις στο δηµόσιο για την 

κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.  

-Προστασία των µικρών και µεσαίων αγροτών απέναντι στους µεσάζοντες, τους 

εµπόρους, σε κόντρα µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική.  

-«Σεισάχθεια» στα χρέη και τα τραπεζικά δάνεια που έχουν γίνει θηλιά σε 

εργαζόµενους και επαγγελµατίες.  

-Πραγµατική δηµοκρατία για τον λαό, όχι στην καταστολή, την λογοκρισία, την 

εργοδοτική τροµοκρατία και τους φασίστες!  

Για να συµβούν όλα αυτά δεν πρέπει να σταµατήσουµε ούτε λεπτό! Σήµερα, είναι η 

ώρα της κλιµάκωσης του αγώνα! Οι απεργίες των εργαζοµένων στους OTA, στη 

∆ΕΗ, στις συγκοινωνίες, σε πολλές επιχειρήσεις, δείχνουν τον δρόµο! Στέλνουν 

µήνυµα στην συγκυβέρνηση του τρόµου ότι τίποτα δεν θα είναι όπως χθες: κήρυξαν 

ανοικτά τον πόλεµο στον λαό και τη νεολαία και θα ηττηθούν!  

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α  

Τ.Ε Αρκαδίας  

 


