
H ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ηη  ΑΑννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκήή  ΑΑρριισσττεερρήή  ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑννααττρροοππήή, γεννήθηκε µέσα από δεκάδες λαϊκές συνελεύ-
σεις που πραγµατοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα και στην µεγάλη συγκέντρωση στο Σπόρτιγκ στις 31 Γενάρη, αµέσως µετά
την εξέγερση του ∆εκέµβρη. Συγκροτήθηκε στις 22 Μάρτη, µε την συµµετοχή δυνάµεων, αγωνιστών και αγωνιστριών της αν-
τικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κοµµουνιστικής αριστεράς και της ριζοσπαστικής οικολογίας και δίνει το παρών µε ψηφο-
δέλτιο στις ευρωεκλογές. 

Είναι αποτέλεσµα της ενότητας που χτίστηκε µέσα στις µεγάλες µάχες της προηγούµενης περιόδου από δυνάµεις, αγωνι-
στές και αγωνίστριες που πρωτοστάτησαν στην κορύφωση της εξέγερσης του ∆εκέµβρη, στις απεργίες για το ασφαλιστικό,
τη µεγάλη απεργία διαρκείας των δασκάλων, τις φοιτητικές καταλήψεις, τις αντιπολεµικές και αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις,
τις διεθνείς κινητοποιήσεις από την Γένοβα µέχρι το Στρασβούργο, την υπεράσπιση του περιβάλλοντος και των ελεύθερων
χώρων, τον αγώνα για τις δηµοκρατικές ελευθερίες, την αλληλεγγύη στην Κωνσταντίνα Κούνεβα. 

Μας ενώνουν η αντικαπιταλιστική προοπτική, η επιµονή στον επαναστατικό δρόµο, η αναζήτηση µιας νέας σοσιαλιστικής
κοµµουνιστικής προοπτικής

Είναι ώρα να γίνει ΑΝΤΑΡΣΥΑ
για να πληρώσουν την κρίση οι καπιταλιστές!

∆εν θα αφήσουµε να φορτώσουν στις πλάτες µας την κρίση του καπιταλισµού, µε µαζικές απολύσεις, ανεργία, λιγότερες
µέρες εργασίας µε µείωση µισθών, µε δουλειά λάστιχο χωρίς κοινωνική ασφάλιση και µε εργοδοτική τροµοκρατία αντί για
συλλογικές συµβάσεις. ∆εν θα τους αφήσουµε να αρπάζουν δισεκατοµµύρια για να σώσουν τις τράπεζες τους, να κλείνουν τα
εργοστάσια και να ιδιωτικοποιούν τις συγκοινωνίες, τα λιµάνια, την Ολυµπιακή, την Παιδεία και την Υγεία.

Παλεύουµε 
• για εθνικοποίηση χωρίς αποζηµίωση των τραπεζών και των εργοστασίων που κλείνουν 
• για την απαγόρευση των απολύσεων 
• για πλήρη απασχόληση, 35ωρο 5ήµερο 7ωρο 
• για 1400 ευρώ κατώτερο µισθό, σύνταξη 
Η διέξοδος από την κρίση και τη νέα βαρβαρότητα του κεφαλαίου και της οικολογικής κρίσης, βρίσκεται στην αντίσταση, στις

απεργίες, τις καταλήψεις και διαδηλώσεις. Στους ενωτικούς, µαχητικούς αγώνες, για την ανατροπή της επίθεσης του κεφαλαίου.

Είναι ώρα να γίνει ΑΝΤΑΡΣΥΑ
για να τελειώνουµε µε την ΕΕ του κεφαλαίου, του πολέµου, του ρατσισµού!

Μια σειρά µαχητικών αντικαπιταλιστικών και αντιπολεµικών αγώνων αποδεικνύουν ότι είναι εκατοµµύρια αυτοί που θέλουν
να τελειώνουµε µε την Ε.Ε. των καπιταλιστών. Στο Λονδίνο κατά των G20, στο Στρασβούργο κατά του ΝΑΤΟ, στις γενικές
απεργίες στη Γαλλία, την Ιταλία, στη εξέγερση του ∆εκέµβρη στην Ελλάδα, τα ΟΧΙ των λαών ενάντια στο ευρωσύνταγµα και
στην ευρωσυνθήκη παίρνουν µαζικό χαρακτήρα. 

Η ΕΕ δεν είναι σπίτι των λαών αλλά το σφαγείο των πολυεθνικών. Είναι όργανο της επίθεσης των καπιταλιστών απέναντι στα
δικαιώµατα των εργαζόµενων και της νεολαίας. Είναι συνεργός και συµµέτοχος στις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις του ΝΑΤΟ και
των ΗΠΑ. Είναι ρατσιστικό φρούριο σε βάρος των µεταναστών. ∆εν µεταρρυθµίζεται σε Ευρώπη των λαών.

Απαιτείται συνολική σύγκρουση µε την ΕΕ, αγώνας για την ανατροπή της! Πάλη για τη ρήξη, την αντικαπιταλιστική αποδέ-
σµευση και διάλυση της ΕΕ, για την Ελλάδα της εργατικής εξουσίας, από τη σκοπιά του διεθνισµού και όχι της εθνικιστικής
περιχαράκωσης ή της «αυτοδύναµης ανάπτυξης». Με προοπτική τον επαναστατικό µετασχηµατισµό, τη διεθνιστική αλληλεγ-
γύη, τη συνεργασία και ενοποίηση επαναστατηµένων χωρών και κινηµάτων. Για µια νέα σοσιαλιστική – κοµµουνιστική προ-
οπτική στα Βαλκάνια, την Ευρώπη και τον κόσµο ολόκληρο. 

Παλεύουµε για την άµεση κατάργηση του Συµφώνου Σταθερότητας και κάθε επιτήρησης. Για να σταµατήσουν οι ληστρικές
επιθέσεις στα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα. Για να µην περάσουν οι επιθέσεις σε βάρος των γυναικών στις συντά-
ξεις. Για την κατάργηση του ρατσιστικού Συµφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, για την νοµιµοποίηση όλων των µεταναστών
και άσυλο στους πρόσφυγες. Για να ανατραπούν τα αντι-εκπαιδευτικά µέτρα της Μπολόνια. Να καταργηθεί η ΚΑΠ που ξε-
κληρίζει τους αγρότες. Για κατώτερες εγγυηµένες τιµές στα αγροτικά προϊόντα.
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ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ,
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία
 Ανατροπήγια

την

Είναι ώρα να γίνει ΑΝΤΑΡΣΥΑ
για να πέσει η κυβέρνηση της Ν∆ και να ανατραπεί ο δικοµµατισµός!

Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας επιδίδεται σε µια ληστρική επιδροµή στα συµφέροντα των εργαζόµενων, στα δηµοκρα-
τικά δικαιώµατα και τις ελευθερίες. Ταυτίζεται σε αντιδραστικότητα ακόµη και µε το ακροδεξιό και ρατσιστικό ΛΑΟΣ που σήµερα
τη στηρίζει όλο και περισσότερο! Προωθεί τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις µε µια συνολική επίθεση στους εργαζόµενους και
τη νεολαία στους µισθούς και τις συντάξεις, στην παιδεία, την υγεία, στο σύνολο των κοινωνικών δικαιωµάτων. Τροµοκρατηµένη
από την κοινωνική αποδοχή της εξέγερσης του ∆εκέµβρη επιδιώκει να πάρει ρεβάνς. Ενεργοποιεί ένα αυταρχικό σχέδιο φίµω-
σης της κοινωνίας που αντιστέκεται. Επιδιώκει τη σπίλωση και καθυπόταξη των ταξικών αγώνων, µε αιχµή την κατάργηση του
πανεπιστηµιακού ασύλου. Όσο περισσότερο χάνει την όποια λαϊκή στήριξη, τόσο πιο επικίνδυνη γίνεται. Αναδεικνύεται σε υπ’
αριθµόν ένα δηµόσιο κίνδυνο για το λαό! 

Για αυτό και υπερασπιζόµαστε τις δηµοκρατικές ελευθερίες που κατακτήθηκαν µε αγώνες και θυσίες. Κλιµακώνουµε και δεν
υποστέλλουµε τους εργατικούς, λαϊκούς, νεολαιίστικους αγώνες στους εργασιακούς χώρους, στην εκπαίδευση, την Υγεία, στα
εργοστάσια και στις γειτονιές µας. Για να ανατραπεί οριστικά η κυβέρνηση και η πολιτική της από τα κάτω και από αριστερά!

Είναι ώρα να γίνει ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Για να καταδικαστεί χωρίς ταλάντευση το ΠΑΣΟΚ, στους αγώνες και σε κάθε πολιτική µάχη. Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί αναπό-

σπαστο κοµµάτι, δεύτερο πυλώνα του αστικού πολιτικού συστήµατος. ∆εν αποτελεί διέξοδο από την κρίση γιατί υιοθετεί τις
επιθέσεις των καπιταλιστών, τα µέτρα για την σωτηρία των τραπεζιτών, του κεφαλαίου και της ΕΕ. Στηρίζει τα µέτρα τάξης και
ασφάλειας της Ν∆ και αντιµετωπίζει εξίσου αυταρχικά τα κοινωνικά κινήµατα. ∆εν ξεχνάµε τις ιδιωτικοποιήσεις, τη λιτότητα και
την καταστολή που εφάρµοσε όταν ήταν κυβέρνηση αλλά και την πολιτική που σήµερα διακηρύσσει!

Είναι ώρα να γίνει ΑΝΤΑΡΣΥΑ
για την αριστερά της νίκης και της ανατροπής, όχι της ήττας και της υποταγής!

Η ρεφορµιστική - κοινοβουλευτική αριστερά των ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί εναλλακτική λύση. Είκοσι χρόνια από το 1989,
όταν µε την κατάρρευση των αυταρχικών και εκµεταλλευτικών καθεστώτων του «υπαρκτού» συγκυβέρνησε µε την Ν∆ και το
ΠΑΣΟΚ, δεν έχει κατανοήσει τον αρνητικό ρόλο που έπαιξε και παίζει για το εργατικό και λαϊκό κίνηµα. Γι αυτό χιλιάδες αγωνι-
στές και αγωνίστριες αναζητάνε ξανά µια άλλη αριστερά. Μια αριστερά στήριγµα των απεργιών, των διαδηλώσεων, των κατα-
λήψεων και των εξεγέρσεων και όχι σωσίβιο του συστήµατος µέσα στην κρίση του. Μια αριστερά ενάντια στο σηµερινό πολιτικό
σύστηµα και όχι µία συµπληρωµατική δύναµη διαχείρισης που είτε θα αναζητά ρόλο σε µία αριστερή διακυβέρνηση ή θα πα-
ραπέµπει στις καλένδες την ανέφικτης µέσα στον καπιταλισµό λαϊκής οικονοµίας.

Σήµερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται µια αριστερά δυνατή, που θα συµβάλλει στην αγωνιστική ενότητα όλων των εργαζόµενων
και της νεολαίας θα οργανώνει την κοινή δράση, θα συµβάλει αποφασιστικά στην ενοποίηση της κατακερµατισµένης εργατικής τάξης.

Είναι ώρα να γίνει ΑΝΤΑΡΣΥΑ
γιατί το µέλλον µας δεν είναι ο καπιταλισµός είναι η επανάσταση, ο σοσιαλισµός και ο κοµµουνισµός!

Επιµένουµε ότι δεν υπάρχει άλλη στρατηγική εναλλακτική λύση στον καπιταλισµό εκτός από την κοινωνική επανάσταση και
την εξουσία των εργαζόµενων που θα οργανώσει την πορεία προς µια κοινωνία χωρίς εκµετάλλευση στη χώρα µας, την Ευ-
ρώπη και τον κόσµο. Μια κοινωνία όπου οι εργαζόµενοι ελέγχουν την παραγωγή και την ζωή τους, όπου προτεραιότητα δεν
είναι τα κέρδη αλλά η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών, όπου η εκµετάλλευση δεν έχει καµία θέση, ούτε και οι διακρίσεις
σε βάρος των γυναικών, των µεταναστών, των νέων.

Σας καλούµε να στηρίξετε µια τέτοια ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενάντια στο σύστηµα που γεννά την κρίση!
Σας καλούµε σε κάθε χώρο εργασίας, σπουδών, σε κάθε πόλη και γειτονιά να δυναµώσουµε την φωνή που από την εποχή της

εξέγερσης του Πολυτεχνείου και την µεταπολίτευση δίνει δυναµικό «παρών» στο πλευρό των εργατών και της νεολαίας.
Στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ συµµετέχουν ανένταχτοι αγωνιστές και αγωνίστριες καθώς και οι δυνάµεις ΑΚΟΣ, ΑΡΑΝ, ΑΡΑΣ, ΕΚΚΕ, ΚΟΜ-

ΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΝΑΡ, νΚΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ, ΟΚ∆Ε Σπάρτακος, ΟΚ∆Ε, ΣΕΚ, που συµµετέχουν και στα µε-
τωπικά σχήµατα ΜΕ.Ρ.Α. και ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Λειτουργεί αµεσοδηµοκρατικά και είναι ανοιχτή σε κάθε συλλογικότητα, αγωνιστή και
αγωνίστρια που µοιράζεται αυτές τις αγωνίες και αναζητήσεις.

∆υναµώστε, στηρίξτε και

ψηφίστε στις ευρωεκλογές
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