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0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η Λαϊκή Ενότητα είναι ένας νέος, µετωπικός πολιτικός φορέας, γεννηµένος το καυτό 

καλοκαίρι του 2015, αµέσως µετά τη µεγάλη νίκη του ΟΧΙ στη µάχη του δηµοψηφίσµατος 

και την ταπεινωτική συνθηκολόγηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. ∆ηµιουργήθηκε µε 

τη σύµπραξη ανυπότακτων δυνάµεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, φιλοδοξώντας να 

συµβάλει στη συγκρότηση ενός ευρύτατου κοινωνικού και πολιτικού µετώπου φιλολαϊκής 

διεξόδου από την κρίση που θα ανατρέψει τα µνηµόνια, θα καταργήσει την επιτροπεία και 

την εξοντωτική λιτότητα, ανοίγοντας το δρόµο για το σοσιαλισµό. 

Η επιλογή της κυβέρνησης Τσίπρα, που είχε αναφορά στην Αριστερά, να υποταχθεί 

στον εκβιασµό, προκάλεσε σύγχυση και ηττοπάθεια σε µεγάλο µέρος των λαϊκών 

στρωµάτων. Προχωρώντας σε εκλογές- εξπρές, η ηγεσία του µεταλλαγµένου ΣΥΡΙΖΑ 

κατάφερε να χαρίσει στους δανειστές τη νοµιµοποίηση της ολέθριας πολιτικής τους.  

«Χάσαµε µια µάχη, αλλά όχι τον πόλεµο», διακήρυξε τότε η Λαϊκή Ενότητα. Κι αυτό 

δεν αφορούσε µόνο την ίδια και τις εκλογικές επιδόσεις της, αλλά πρωτίστως το ευρύτερο 

λαϊκό κίνηµα και την προοπτική του. Οι µήνες που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν ότι το 

µνηµονιακό καθεστώς δεν µπορεί να σταθεροποιηθεί εύκολα.  

Η διαχείριση  του τρίτου µνηµονίου κινείται προς τα ίδια αδιέξοδα που γνώρισαν τα 

δύο προηγούµενα. Παρά τις επιµελείς προσπάθειες της κυβέρνησης Τσίπρα να εκπληρώσει 

στο ακέραιο τις δεσµεύσεις της, οι αριθµοί «δεν βγαίνουν».  

 Στο κοινωνικό πεδίο, αυτή η πολιτική τροφοδοτεί ήδη µεγάλες αντιστάσεις, πράγµα 

ασυνήθιστο για µια κυβέρνηση µε ηλικία µηνών. Η προσπάθεια των παλαιοµνηµονιακών 

πολιτικών δυνάµεων ή και της νεοφασιστικής Χρυσής Αυγής, να χειραγωγήσουν και να 

χρησιµοποιήσουν για τους δικούς τους σκοπούς αυτές τις κοινωνικές αντιδράσεις, δεν 

νοµιµοποιούν τη συκοφάντησή τους, µε τρόπους που θυµίζουν το ΠΑΣΟΚ του «κοινωνικού 

αυτοµατισµού». υπογραµµίζουν  την ανάγκη προωθητικής παρέµβασης της µαχόµενης 

Αριστεράς µέσα στο υπαρκτό κοινωνικό κίνηµα ώστε να αποκτήσει προοπτική νίκης. 

 Η πρόωρη άνοδος του κοινωνικού θερµοµέτρου υποδηλώνει ότι το πολιτικό 

κεφάλαιο της κυβέρνησης φθείρεται γρήγορα, καθώς υποχρεώνεται να πλήξει ταυτόχρονα τη 

µισθωτή εργασία, όσο και τα παραδοσιακά µεσαία στρωµάτα της πόλης και της υπαίθρου. 

Ισχυρά ελληνικά και ξένα κέντρα επενδύουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη ως εναλλακτική 

λύση. Είναι αµφίβολο όµως αν η Νέα ∆ηµοκρατία και ο βλαστός της πλέον διαπλεκόµενης 

πολιτικής οικογένειας µπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο.  

 Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή 

µας- Μ. Ανατολή, Βαλκάνια, Αν. Ευρώπη. Η καθήλωση της εξωτερικής πολιτικής στον 
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άξονα ΗΠΑ- Ισραήλ εκθέτει διεθνώς τη χώρα. Το προσφυγικό, προϊόν των ιµπεριαλιστικών 

πολέµων, κλονίζει τα θεµέλια της Ε.Ε. και εντείνει την πίεση προς την Ελλάδα να µετατραπεί 

σε στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύγων  

 Για όλους αυτούς τους λόγους το µεγάλο, ρήγµα που άνοιξαν στην ελληνική 

κοινωνία τα µνηµόνια παραµένει ενεργό. Η πολλαπλή κρίση- οικονοµική, κοινωνική, 

πολιτική, γεωπολιτική- θα ξαναφέρει στην ηµερήσια διάταξη τη ρήξη µε τα µνηµόνια, το 

χρέος, την ευρωζώνη και τους πολιτικούς εκπροσώπους τους, όπως και την αναζήτηση 

εναλλακτικής λύσης µε κατεύθυνση το σοσιαλισµό. Σ’ αυτή την ανάγκη φιλοδοξεί να 

απαντήσει η Λαϊκή Ενότητα. 

 



4 
 

1. ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΠΡΏΤΟ: ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

1.1. Σε πείσµα των αλαζονικών εξαγγελιών των κυρίαρχων δυνάµεων για έναν κόσµο όπου οι 

αγορές και η παγκοσµιοποίηση θα έφερναν ειρήνη και ευηµερία, έχουν ενταθεί οι 

ανισότητες, οι εστίες ανάφλεξης, οι αντιθέσεις,. Οι εκρηκτικές διαφορές ανάµεσα σε πλούτο 

και φτώχεια, η αναζωπύρωση πολεµικών συγκρούσεων, που γεννούν µαζί µε τη φτώχεια, 

µεγάλα µεταναστευτικά κύµατα, η βαναυσότητα των ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων, οι νέες 

απειλές για τη δηµοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία σφραγίζουν το διεθνές τοπίο. Η συγκυρία 

εγκυµονεί κινδύνους, αλλά και αναδεικνύει δυνατότητες για ρήγµατα και ανατροπές. Ένα 

σύνολο αντιστάσεων στον ιµπεριαλισµό, κινηµάτων ενάντια στο νεοφιλελευθερισµό και 

πειραµάτων ρήξης µε την κυρίαρχη πολιτική, κάνει επίκαιρο το ιστορικό δίληµµα 

«Σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα». 

1.2. Η παγκόσµια δοµική καπιταλιστική κρίση που ξέσπασε στην περίοδο 2007-8 

συµπύκνωσε τις αντιφάσεις που αναπτύχθηκαν στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, παρά τις 

εκτεταµένες καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις των δεκαετιών 1990 και 2000, αλλά και την 

κρίση του νεοφιλελευθερισµού ως βασικής αστικής πολιτικής στρατηγικής τις περασµένες 

δεκαετίες. Ο νεοφιλελευθερισµός αναδύθηκε ως στρατηγική απάντηση στην κρίση 

υπερσυσσώρευσης του κεφαλαίου της δεκαετίας του ’70, διαµορφώνοντας σταδιακά ένα 

συνολικότερο κοινωνικό και οικονοµικό υπόδειγµα. Αυτό περιλαµβάνει τη λιτότητα και την 

αναδιανοµή του κοινωνικού πλούτου υπέρ του κεφαλαίου, τη διάλυση των εργασιακών 

σχέσεων και του κοινωνικού κράτους και µέσα από αυτά την ιστορική ανατροπή του 

συσχετισµού δύναµης εις βάρος της εργασίας, τις εκτεταµένες ιδιωτικοποιήσεις, την 

απορρύθµιση των αγορών, την ένταση της διεθνοποίησης του κεφαλαίου, την υπερδιόγκωση 

της χρηµατοπιστωτικής σφαίρας σε παγκόσµια κλίµακα, στοιχεία που µε τη σειρά τους 

πυροδότησαν εκ νέου τους µηχανισµούς της κρίσης.  

1.3. Παρά τις τεράστιες ενέσεις ρευστότητας στα τραπεζικά συστήµατα και τα κύµατα 

λιτότητας, περικοπών και νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων, είµαστε ακόµη µέσα στον 

κύκλο της δοµικής κρίσης. Ο έλεγχος των πλέον επικίνδυνων συνεπειών και αντιφάσεων της 

κρίσης στις ΗΠΑ και λιγότερο στην Ευρώπη και η επανασταθεροποίηση ύστερα από τους 

βίαιους κλυδωνισµούς της περιόδου 2008-2009 αποδεικνύεται ότι έχουν σχετικό, αβέβαιο και 

προσωρινό χαρακτήρα. Από τα τέλη του 2015 συσσωρεύονται ξανά οι προϋποθέσεις για µια 

νέα υποτροπή της: ένταξη, από τα µέσα του 2015, στον κύκλο της κρίσης των λεγόµενων 

αναδυόµενων οικονοµιών (BRICS -Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Βραζιλία, Νότια Αφρική- και όχι 

µόνο),  νέος γύρος αναταραχής στις αγορές (χρηµατιστήρια, οµόλογα και παράγωγα),  µαζική 

φυγή κεφαλαίων από τις αναδυόµενες αγορές,  ένταση των νοµισµατικών πολέµων,  άµεση 

αλληλεπίδραση οικονοµικής κρίσης και γεωπολιτικής αστάθειας.  
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Αποδεικνύεται ότι η αγορά δεν µπορεί να εγγυηθεί την  την κοινωνική ευηµερία. 

Καταδεικνύεται ότι για τις δυνάµεις του κεφαλαίου η έξοδος από την κρίση είναι συνώνυµη 

µε µια ιστορικών διαστάσεων συντριβή των κατακτήσεων και του εισοδήµατος των 

εργαζοµένων, µε την απαξίωση αδύναµων κεφαλαίων, τη µαζική καταστροφή παραγωγικών 

δυνάµεων και τη δραµατική περιβαλλοντική υποβάθµιση.  

1.4. Οι µετασχηµατισµοί του «υπαρκτού καπιταλισµού» ανέδειξαν τον ιδιαίτερο ρόλο των 

τραπεζικών και λοιπών χρηµατοπιστωτικών φορέων στις σηµερινές συνθήκες.. Ειδικότερα το 

σύγχρονο χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο αποτελεί την πιο επιθετική µερίδα των κυρίαρχων 

τάξεων. Θρέφεται από τη γιγάντωση των κρατικών και ιδιωτικών χρεών, λειτουργεί 

αποσταθεροποιητικά, καταδικάζοντας τις εθνικές οικονοµίες σε διαδοχικά, παλιρροϊκά 

κύµατα εισροής και εκροής κεφαλαίων, σε φούσκες και κραχ, που συντρίβουν κυρίως 

εργατικά και µικροαστικά στρώµατα. Καταδικάζει ολόκληρες χώρες, σαν την Ελλάδα, σε 

κατάσταση διαρκούς οµηρίας µε µοχλό εκβιασµού το δηµόσιο χρέος. Αποτελεί βασικό µοχλό 

ταξικής λεηλασίας από το κυρίαρχο χρηµατιστικό κεφάλαιο και νεοαποικιοκρατικής 

εκµετάλλευσης των λαών από τις κυρίαρχες ιµπεριαλιστικές δυνάµεις. 

 1.5. Η εκρηκτική ανάπτυξη του δηµόσιου και ιδιωτικού δανεισµού κάνει το ζήτηµα του 

χρέους µια ανοιχτή ωρολογιακή βόµβα. Το χρέος αποτελεί µοχλό για την υπαγωγή χωρών 

ολόκληρων σε προγράµµατα λιτότητας και µαζικών ιδιωτικοποιήσεων και για την αναίρεση 

της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. Γίνεται µηχανισµός εξανδραποδισµού των κοινωνιών και 

πολιορκητικός κριός του νεοφιλελευθερισµού. Λειτουργεί ως µοχλός επιδείνωσης της 

δηµοσιονοµικής κρίσης, πράγµα που αξιοποιείται από της κυρίαρχες πολιτικές ώστε να 

αντιµετωπιστεί η κρίση του τραπεζικού τοµέα µε δηµόσιες εγγυήσεις ή και δηµόσια 

δαπάνη.Η στάση πληρωµών για τη διαγραφή του χρέους ως κοµβικό αίτηµα απαλλαγής από 

τις δεσµεύσεις έναντι του ∆ΝΤ, της ΕΕ, αλλά και των ληστρικών τραπεζικών ιδρυµάτων, και 

η διαµόρφωση µηχανισµών και επιτροπών λογιστικού ελέγχου του χρέους, αποτελούν 

αιτήµατα πρώτης γραµµής παγκοσµίως. 

1.6. Η κρίση του νεοφιλελευθερισµού δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ευρύτερα λαϊκά 

στρώµατα να αµφισβητούν τους νεοφιλελεύθερους µονόδροµους, να αρνούνται τις 

τροµακτικές ανισότητες και την εξουσία του πλούτου και του χρήµατος, να διεκδικούν 

δηµοκρατικό έλεγχο στην οικονοµία. Αυτό διαµορφώνει ευνοϊκότερο έδαφος για εξελίξεις  

µε αντινεοφιλελεύθερο και αντικαπιταλιστικό προσανατολισµό. Ωστόσο, χωρίς τη συνολική 

πολιτική και ιδεολογική αµφισβήτηση του καπιταλισµού από τις εργατικές και λαϊκές τάξεις, 

χωρίς ριζοσπαστική και ανατρεπτική Αριστερά, οι αστικές δυνάµεις µπορούν και 

ανασυγκροτούνται, και µετακυλίουν περαιτέρω την κρίση σε βάρος των εργαζοµένων 

αξιοποιώντας τη συγκυρία της κρίσης ως µοχλό για να βαθύνουν την εκµετάλλευση.  
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1.7. Η επέλαση του αυταρχισµού (των κυβερνήσεων, των κρατών, των διεθνών 

καπιταλιστικών και ιµπεριαλιστικών οργανισµών) και των αντιδηµοκρατικών µεθοδεύσεων 

σε διεθνή κλίµακα συγκεφαλαιώνει το βαθιά αντιδηµοκρατικό χαρακτήρα του 

νεοφιλελευθερισµού. Η λογική ότι οι αγορές µπορούν να αποφασίζουν καλύτερα φαλκιδεύει 

κάθε έννοια δηµοκρατικής διαδικασίας. Αυτό που οι αστικές τάξεις αποκαλούν «φιλελεύθερη 

δηµοκρατία» είναι µια αυταρχική σιδηρόφρακτη «µεταδηµοκρατία» µε υπονόµευση κάθε 

έννοιας συλλογικής δηµοκρατικής απόφασης ιδίως σε ό,τι αφορά την οικονοµία. Σήµερα το 

δηµοκρατικό αίτηµα είναι στην πρώτη γραµµή των διεκδικήσεων, αποκτά, περισσότερο παρά 

ποτέ, ένα ταξικό πρόσηµο: είναι το αίτηµα των εργατικών και λαϊκών τάξεων για συλλογικό 

αυτοκαθορισµό, για αξιοπρέπεια, για να οικοδοµήσουν το δικό τους µέλλον. 

1.8. Οι ιµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί οξύνονται. Η ένταση της αντιπαράθεσης ανάµεσα στις 

ιµπεριαλιστικές δυνάµεις  σφραγίζει το διεθνές τοπίο αλλά και τις επιµέρους περιφερειακές 

συγκρούσεις. Παρότι στο εσωτερικό της ιµπεριαλιστικής αλυσίδας αναπτύσσονται 

ανταγωνισµοί (νοµισµατικοί, εµπορικοί, γεωπολιτικοί), σε αυτή τη φάση οι κεντροµόλες 

δυνάµεις υπερισχύουν των φυγόκεντρων. Παράλληλα όµως, έχουµε πλευρές επικίνδυνων 

πολεµικών συγκρούσεων  «δι’ αντιπροσώπων» ανάµεσα στους µείζονες πόλους του διεθνούς 

συστήµατος, όπως φάνηκε από τις εξελίξεις στην Ουκρανία, την όξυνση των συγκρούσεων 

στη Συρία και τη διένεξη Ρωσίας - Τουρκίας.  

1.9. Οι ΗΠΑ, επικεφαλής του δυτικού ιµπεριαλιστικού µπλοκ, αποτελούν την κύρια απειλή 

για την παγκόσµια ειρήνη αλλά και ηγέτιδα δύναµη της παγκόσµιας αντεπανάστασης 

(αποφασιστική συµβολή στο τσάκισµα της «Αραβικής άνοιξης» και στην κλιµάκωση του 

πολέµου στη Μ. Ανατολή, υπονόµευση των αριστερών και αντιιµπεριαλιστικών 

κυβερνήσεων στη Λ. Αµερική, ενορχήστρωση της φιλοϊµπεριαλιστικής και ψυχροπολεµικής 

πολιτικής ανατροπής στην Ουκρανία κ.λπ.).  

∆εν έχουµε αυταπάτες ούτε για την εσωτερική ούτε για την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας 

και της Κίνας, ούτε τις αντιµετωπίζουµε ως εναλλακτικούς προοδευτικούς πόλους. Άλλωστε, 

έχουµε να κάνουµε µε καπιταλιστικές χώρες που διεκδικούν να κατοχυρώσουν τη θέση τους 

στο παγκόσµιο σύστηµα.  Ζώντας στην ενταγµένη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ Ελλάδα το κοµβικό 

είναι σήµερα να αντισταθούµε στην επιθετικότητα του αµερικανικού και δυτικού 

ιµπεριαλισµού. Ωστόσο, η πάλη για µια ριζοσπαστική ανατροπή στην Ελλάδα, θα πρέπει να 

αξιοποιεί και τις υπαρκτές ρωγµές και αντιθέσεις µεταξύ των µεγάλων δυνάµεων, καθώς 

τόσο η Ρωσία, όσο και η Κίνα προωθούν –µε διαφορετικό τρόπο η κάθε µια- τα διακριτά 

τους συµφέροντα και δέχονται διαφορετικές πιέσεις από το δυτικό ιµπεριαλισµό. Παρά τις 

ιδεοληψίες της ευρωκεντρικής αριστεράς, ο κόσµος δεν είναι µόνο η ΕΕ και –παρότι 

καπιταλιστικός- δεν είναι οµογενοποιηµένος 
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1.10. Η κρίση στη Συρία αποτυπώνει την τραγική κατάληξη της αραβικής άνοιξης. ∆ίκαια 

και δηµοκρατικά αιτήµατα διαστρέφονται από τις επιδιώξεις των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων 

και των περιφερειακών συµµάχων τους. Για να σταµατήσει το σφαγείο στη Μ. Ανατολή, για 

την ειρήνη, για να νικήσουν οι λαοί, η Αριστερά οφείλει να υποστηρίξει και να παλέψει για: 

Τον τερµατισµό των ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων και στρατιωτικών επιθέσεων, την 

απόσυρση όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάµεων και την ήττα της στρατηγικής του 

διαµελισµού της Συρίας και του Ιράκ. Την αποµόνωση των καθεστώτων-στηριγµάτων του 

δυτικού ιµπεριαλισµού στην περιοχή: Πρώτα απ’ όλα, του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ, 

που δολοφονεί τον παλαιστινιακό λαό, έχει επιβάλλει σε βάρος του ένα σκληρό καθεστώς 

απαρτχάιντ και αρνείται το δικαίωµά του στην αυτοδιάθεση. Του δικτατορικού καθεστώτος 

της Αιγύπτου, που πνίγει στο αίµα το δηµοκρατικό κίνηµα αντίστασης του αιγυπτιακού λαού. 

Του καθεστώτος των Σαούντ της Σαουδικής Αραβίας, που είναι ο πιο πρόθυµος σύµµαχος 

του δυτικού ιµπεριαλισµού και ο «φάρος» της πιο µαύρης αντίδρασης στη Μ. Ανατολή. Την 

υποστήριξη µε όλα τα µέσα του παλαιστινιακού λαού και την ίδρυση παλαιστινιακού 

κράτους. Την υποστήριξη του δικαιώµατος του κουρδικού λαού στην αυτοδιάθεση.  

1.11. Οι εξελίξεις µε το λεγόµενο «Ισλαµικό Κράτος», ύστερα και από τα τραγικά γεγονότα 

του Παρισιού, των Βρυξελλών, αλλά και άλλες επιθέσεις, δείχνουν τις επιπτώσεις που είχε η 

δυτική πολιτική των ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων, των βοµβαρδισµών, της ένοπλης 

εξαγωγής «δηµοκρατίας και οικονοµίας της αγοράς», στο Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη, τη 

Συρία, αλλά και η συνειδητή προσπάθεια να ενισχυθούν εκδοχές ένοπλου τζιχαντισµού 

ενάντια σε όποιον η ∆ύση θεωρούσε «εχθρό». Το «τέρας» του «Ισλαµικού Κράτους» 

εκκολάφθηκε και ενισχύθηκε από τέτοιες πολιτικές. Η αντιτροµοκρατική υστερία στην 

Ευρώπη και τις ΗΠΑ δεν  ξεριζώνει τα αίτια που τροφοδοτούν τέτοια φαινόµενα, φαλκιδεύει 

τα δηµοκρατικά δικαιώµατα και µε τη µορφή της ισλαµοφοβίας αντιµετωπίζει µεγάλο µέρος 

των εργατικών τάξεων στην ∆υτ. Ευρώπη ως πολίτες β’ κατηγορίας, ενώ οδηγεί και στην 

εκατόµβη νεκρών στα σύνορα της «Ευρώπης Φρούριο».  

1.12. Στην τραγωδία των προσφύγων βλέπουµε τον κυνισµό της ΕΕ και συνολικά των χωρών 

που υψώνουν φράχτες απανθρωπιάς την ώρα που µε τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και τις 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την όξυνση των ανισοτήτων συµβάλλουν στα κύµατα 

προσφύγων και µεταναστών που αναζητούν να ξεφύγουν από τον πόλεµο και την φτώχεια. 

Απέναντι σε αυτή την καθηµερινή τραγωδία αλλά και σε ρήξη µε τις νεοφιλελεύθερες 

απόψεις που βλέπουν τους πρόσφυγες ως φτηνό εργατικό δυναµικό, χρειαζόµαστε ένα 

κίνηµα, αντιρατσιστικό και αντιιµπεριαλιστικό συνάµα, που να συνδυάζει τη διεκδίκηση για 

την πλήρη κατοχύρωση των δικαιωµάτων των προσφύγων και των µεταναστών µε την πάλη 

ενάντια στις αιτίες που γεννούν τα κύµατα µεταναστών και προσφύγων, δηλαδή τις 

ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις, τον πόλεµο και την εξαθλίωση. Οι χιλιάδες νεκροί µετανάστες 
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και πρόσφυγες στα νερά της Μεσογείου και του Αιγαίου είναι το πραγµατικό πρόσωπο της 

«ενωµένης Ευρώπης»,. 

1.13. Πραγµατική απειλή για την ειρήνη σήµερα είναι ο ιµπεριαλισµός. Προς το παρόν οι 

ενδοϊµπεριαλιστικοί ανταγωνισµοί κυρίως παροξύνουν περιφερειακές συγκρούσεις, αυτό 

όµως, δεν αναιρεί το βάθος και την έκτασή τους, ούτε και το ενδεχόµενο να πάρει 

γενικευµένες µορφές η πολεµική ανάφλεξη. Οι θεσµοί της «διεθνούς κοινότητας» από τον 

ΟΗΕ µέχρι και την ΕΕ, σήµερα δεν αποτελούν φορείς εµπέδωσης της ειρήνης αλλά σε 

µεγάλο βαθµό λειτουργούν ως µηχανισµοί διαχείρισης και νοµιµοποίησης της 

ιµπεριαλιστικής βαρβαρότητας.  

1.14. Οι πολιτικές που έχουν διαλέξει διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εξυπηρετήσει 

τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς. Η Ελλάδα βρίσκεται σε υποδεέστερη θέση ως προς τους 

ηγεµονικούς σχηµατισµούς στην ιµπεριαλιστική αλυσίδα, εντούτοις η αστική τάξη προσπαθεί 

µέσα από την πρόσδεση στους ιµπεριαλιστικούς µηχανισµούς να ενισχύσει τη θέση της και 

να αποκοµίσει οφέλη. Είναι µάλιστα διατεθειµένη ακόµη και να δεχτεί συγκυριακά ένα 

καθεστώς υπαγόρευσης της ασκούµενης πολιτικής, αν µπορεί έτσι να ενισχύσει την ταξική 

της θέση, κάτι που φάνηκε και στην περίοδο των µνηµονίων.  

Η επιµονή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στον ατλαντισµό και στο δόγµα «ανήκοµεν εις 

την ∆ύσιν» εκφράζεται µε την πρόσκληση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, την ενίσχυση της 

στρατηγικής για «άξονα» Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου - Ισραήλ, την πλήρη εµπλοκή στους 

ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς, τη συµπόρευση µε τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών κρατών 

να εντείνουν τον «πόλεµο κατά της τροµοκρατίας» και τις ελληνικές στρατιωτικές αποστολές 

εκτός συνόρων. Αναδεικνύοντας την Ελλάδα στον «καλύτερο µαθητή» του δυτικού 

ιµπεριαλισµού στην περιοχή, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και η ελληνική άρχουσα τάξη 

δηµιουργούν όλες τις προϋποθέσεις ώστε να γίνει η Ελλάδα τµήµα της περιφερειακής 

αστάθειας και να εµπλακεί θανάσιµα στους ανταγωνισµούς στην περιοχή, να χάσει κάθε 

κύρος και κάθε έρεισµα στους λαούς της περιοχής, να εµπλακεί ακόµη και σε «θερµά» 

µέτωπα και σε πολεµικούς τυχοδιωκτισµούς αν τα πράγµατα εξελιχτούν πολύ άσχηµα. Η 

Αριστερά έχει καθήκον να παλέψει για να αποτραπούν τέτοιες ζοφερές προοπτικές και 

κίνδυνοι.  

1.15. Η κυβέρνηση της Τουρκίας, που διεκδικεί ρόλο αναβαθµισµένης περιφερειακής 

δύναµης, συµβάλλει στην ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή, µε τις πρωτοβουλίες 

της στο συριακό και την εκ νέου όξυνση στο κουρδικό, µε την αυταρχική στροφή στο 

εσωτερικό της, τόσο απέναντι στα δηµοκρατικά αιτήµατα των πολιτών, όσο και απέναντι 

στον Κουρδικό λαό. Η τοποθέτησή µας αυτή δεν αναιρεί την ανάγκη αλληλεγγύης και φιλίας 
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στον Τουρκικό λαό. Ο ανταγωνισµός των δυο χωρών τις καθιστά ευάλωτες στις πιέσεις των 

κυρίαρχων ιµπεριαλιστικών κέντρων   

1.16. Η «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» είναι σήµερα ένα εγχείρηµα σε βαθιά κρίση. Με τη 

«συνταγµατοποίηση» του νεοφιλελευθερισµού όξυνε την εκµετάλλευση και επέτεινε τις 

πολιτικές της λιτότητας και της ελαστικής εργασίας, ενώ µε τη λογική της µειωµένης 

κυριαρχίας –µε αποκορύφωµα τα µνηµόνια– δείχνει το βαθιά αντιδηµοκρατικό χαρακτήρα 

της. Το ευρώ αποδείχτηκε σιδερένιος βραχίονας αντιλαϊκών και αντεργατικών πολιτικών, 

βασικός µοχλός για την εµπέδωση του νεοφιλελευθερισµού αλλά και για την ενίσχυση των 

χωρών του κέντρου σε βάρος της περιφέρειας, µέσα από την ενίσχυση ιδίως της Γερµανίας. 

Σήµερα κανείς δεν µπορεί να έχει αυταπάτες για τον αντιλαϊκό, αυταρχικό, αντιδηµοκρατικό 

και νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα της ΕΕ και πρώτα και κύρια της Ευρωζώνης αλλά και 

συνολικά του πλαισίου των ευρωσυνθηκών που επιβάλλουν λιτότητα, ιδιωτικοποιήσεις και 

ελαστική εργασία.  

1.17. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη αποτελεί έκφραση της βαθιάς πολιτικής κρίσης 

και της αποξένωσης µεγάλου µέρους των πολιτών από το πολιτικό σύστηµα, ενώ 

τροφοδοτήθηκε από την κυνική επένδυση των συστηµικών κοµµάτων στο ρατσισµό, την 

ξενοφοβία και τον αυταρχισµό. Η προσπάθεια των ακροδεξιών κοµµάτων στην Ευρώπη να 

καπηλευτούν την δυσαρέσκεια και τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στις πολιτικές της ΕΕ, 

µέσα από τη δική τους εκδοχή «ευρωσκεπτικισµού» δεν αναιρεί ότι πρόκειται για δυνάµεις 

που σε τελική ανάλυση στηρίζουν τα συµφέροντα του µεγάλου κεφαλαίου, ενώ καταδεικνύει 

και τα ελλείµµατα του «ευρωπαϊσµού» των κυρίαρχων τάσεων της Αριστεράς. Η άνοδος της 

Ακροδεξιάς στην Ευρώπη κάνει ακόµη πιο επιτακτική την επανίδρυση της Αριστεράς ως 

δύναµης που να µπορεί να απαντήσει στο νεοφιλελευθερισµό και στην αντιδραστική 

µετάλλαξη της ΕΕ, . 

1.18. Οι συµφωνίες εµπορίου αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων, µε αποκορύφωµα την 

TTIP µεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ και CETA µεταξύ ΕΕ-Καναδά, καθιερώνουν το άνοιγµα των 

δηµόσιων αγαθών και προµηθειών (υγείας, εκπαίδευσης, κοινής ωφέλειας) στην 

κερδοσκοπική δράση των πολυεθνικών, θέτουν υπό «αίρεση» θεµελιώδη εργασιακά 

δικαιώµατα, επιβάλλουν απορρύθµιση των κανόνων ασφάλειας τροφίµων, ανοίγουν τις 

πόρτες στην παραγωγή και εµπορία γενετικά τροποποιηµένων προϊοντων, υποβαθµίζουν τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα και κανόνες, θεσµοθετούν το δικαίωµα των πολυεθνικών να 

σέρνουν σε διεθνή εταιρικά δικαστήρια κυβερνήσεις, ζητώντας αποζηµιώσεις για διαφυγόντα 

κέρδη από πράξεις και ενέργειες δηµόσιων αρχών ή κοινωνικών οργανώσεων. Η απόρριψη 

αυτών των συµφωνιών γίνεται από τη σκοπιά της υπεράσπισης των θεµελιωδών κοινωνικών 

δικαιωµάτων και συλλογικών αγαθών από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την ασυδοσία 

των πολυεθνικών. Η αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της διεθνούς οικονοµικής συνεργασίας 
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µεταξύ χωρών, µπορεί να επιτευχθεί µε διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες, στη βάση της 

ισότιµης συνεργασίας και του αµοιβαίου οφέλους.  

1.19. Για τη ριζοσπαστική Αριστερά, οι στόχοι της ανεξαρτησίας από τους ιµπεριαλιστικούς 

µηχανισµούς και της λαϊκής κυριαρχίας σηµατοδοτούν τη στρατηγική επιλογή των εργατικών 

και λαϊκών τάξεων να σφραγίσουν µε τη δική τους οπτική το µέλλον τους και να ξεκινήσουν 

µια άλλη πορεία,κοινωνικού µετασχηµατισµού µε ορίζοντα τον σοσιαλισµό.  

Είναι µια επιλογή βαθιά διεθνιστική, γιατί ξέρουµε ότι εάν καταφέρουµε να βγάλουµε τη 

χώρα µας από το βραχνά του χρέους, το ασφυκτικό πλαίσιο του ευρώ και των ευρωσυνθηκών 

και να βάλουµε τις δυνάµεις της εργασίας, της γνώσης και του πολιτισµού στο τιµόνι, αυτό 

θα είναι ένα παράδειγµα για τους λαούς και τα κινήµατα σε όλη την Ευρώπη (και όχι µόνο), 

θα είναι κορυφαία πράξη διεθνιστικής αλληλεγγύης προς όλους όσοι αγωνίζονται για έναν 

µέλλον δικαιοσύνης, ειρήνης και κοινωνικής ισότητας.  

1.20. Είναι ιδιαίτερα αρνητική συνθήκη ότι σήµερα δεν υπάρχει ένας συνολικός 

εναλλακτικός πόλος στον πλανήτη που να αντιπροσωπεύει έναν άλλο δρόµο αµφισβήτησης 

των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων και ρήξης µε τον ιµπεριαλισµό. Η κατάρρευση του 

λεγόµενου «υπαρκτού σοσιαλισµού», αλλά και η καπιταλιστική µετάλλαξη της Κίνας και 

άλλων «σοσιαλιστικών» κρατών όντως έδειξε να διαµορφώνει µια εικόνα µονοκρατορίας του 

κεφαλαίου. Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι σταµάτησαν να υπάρχουν αντιστάσεις ούτε αναιρεί 

εκ των προτέρων τη δυνατότητα να υπάρξουν ρήξεις και ανατροπές στους «αδύναµους 

κρίκους» της ιµπεριαλιστικής αλυσίδας, σε χώρες όπου τα λαϊκά κινήµατα µπορούν 

πραγµατικά να αλλάξουν τους συσχετισµούς.  

Τέτοια παραδείγµατα υπήρξαν τα προηγούµενα χρόνια, πρώτα και κύρια στη Λατινική 

Αµερική, όπου η πάλη των λαών πυροδότησε σοβαρούς πολιτικούς και κοινωνικούς 

πειραµατισµούς. Σήµερα τα εγχειρήµατα αριστερής διακυβέρνησης στη Λατινική Αµερική 

αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα, τα οποία σε ορισµένες περιπτώσεις απειλούν άµεσα την 

επιβίωσή τους. Προβλήµατα, που προέρχονται από τις αντιστάσεις των αστικών τάξεων, τις 

ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις, αλλά και από τις στρατηγικές αντιφάσεις των πρωτοπόρων 

δυνάµεων (αναβλητικότητα σε τοµές, εξάρτηση από τις διεθνείς αγορές, κυβερνητισµός). Την 

ίδια στιγµή, και στη γηραιά Ήπειρο υπάρχουν αντιφατικές και ταυτόχρονα σηµαντικές 

εξελίξεις : οι µαζικοί αγώνες στη Γαλλία, η εκλογική άνοδος του Podemos, παρά τα 

προβλήµατα προσανατολισµού της ηγεσίας του  η εκλογική άνοδος της αριστεράς στην 

Πορτογαλία, οι συζητήσεις για ένα εναλλακτικό σχέδιο στην Ευρώπη (παρά την 

αντιφατικότητα αρκετών τοποθετήσεων στο εσωτερικό του), αποτυπώνουν ότι σε ευρύτερα 

τµήµατα των εργατικών και λαϊκών µαζών στην Ευρώπη υπάρχει αναζήτηση για µια 
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αριστερή και ριζοσπαστική διέξοδο. Ακόµα και στις ΗΠΑ η καµπάνια Σάντερς αναδεικνύει 

τάσεις ριζοσπαστικοποίησης εργατικών και λαικών µαζών  

1.21. Το κύµα λαϊκών κινηµάτων, εξεγέρσεων, εργατικών αγώνων, πολιτικών διεκδικήσεων, 

ιδίως από το 2011 και µετά, τα κινήµατα των  «Αγανακτισµένων», έφεραν ξανά στο 

προσκήνιο το  αίτηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης, δηµοκρατίας, λαϊκής κυριαρχίας, 

αξιοπρέπειας και συµµετοχής,. Κοµµάτι αυτού του παγκόσµιου κύκλου κινηµάτων ήταν και ο 

δικός µας παλλαϊκός και πανεργατικός ξεσηκωµός, από τις «Πλατείες της Οργής» µέχρι τις 

µεγάλες γενικές απεργίες και την «ανταρσία» του ΟΧΙ στο δηµοψήφισµα του Ιουλίου του 

2015.  

Τα κινήµατα αυτά, παρά τις αντιφάσεις τους (µε πιο τραγικό το παράδειγµα των 

δηµοκρατικών εξεγέρσεων στον Αραβικό κόσµο), τροφοδότησαν µεγάλες πολιτικές 

ανακατατάξεις. Έθεσαν στο προσκήνιο το αίτηµα της δηµοκρατίας, διεκδίκησαν να 

επανοικειοποιηθούν το δηµόσιο χώρο και την πολιτική ως συλλογική αναζήτηση, 

υπερασπίστηκαν όλα τα σύγχρονα κοινά δηµόσια αγαθά, από το περιβάλλον και τους 

φυσικούς πόρους µέχρι τη γνώση και την πληροφορία,. Η πρόκληση για µια σύγχρονη 

ριζοσπαστική Αριστερά είναι να µεταφράσει αυτές τις εµπειρίες αγώνα και αυτή τη δυναµική 

σε πολιτικό σχέδιο και πρόταση, να τους δώσει κατεύθυνση, διάρκεια και βάθος. 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ:  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ∆ΙΝΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ     

2.1 Η ελληνική κρίση συνιστά την οξύτερη κρίση που έχει εκδηλωθεί σε χώρα του 

ανεπτυγµένου καπιταλισµού µεταπολεµικά. Η ένταση της σχετίζεται µε την επίδραση της 

διεθνούς κρίσης σε όλο το µοντέλο ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισµού τις τελευταίες 

δεκαετίες, µε τη µείωση παραγωγικών τοµέων (βιοµηχανίας, πρωτογενούς παραγωγής), τη 

διόγκωση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, την αύξηση της κατανάλωσης µέσω του δανεισµού, 

την εκτόξευση των δίδυµων ελλειµµάτων τρεχουσών συναλλαγών και του δηµοσιονοµικού 

ισοζυγίου. Στην ελληνική περίπτωση συντονίστηκαν δύο είδη κρίσεων. Η κρίση 

υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου, που άρχισε να εκδηλώνεται από το 2008 και η κρίση χρέους 

που έπληξε όλες τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης και ιδιαίτερα τη χώρα µας. Μέσα 

από την κρίση η Ελλάδα κατέστη ο αδύναµος κρίκος στην ιµπεριαλιστική ολοκλήρωση της 

ΟΝΕ - Ε.Ε.  

2.2 Σήµερα, όλοι οι κοινωνικοί και οικονοµικοί δείκτες συνεχίζουν να επιδεινώνονται. Η 

πτώση του Α.Ε.Π. διαρκεί επτά χρόνια και έχει πλησιάσει σωρευτικά στο 27% σε σχέση µε 

το επίπεδο του 2008, η ανεργία κυµαίνεται γύρω στο 25%, η µερική απασχόληση αυξάνεται, 

η µείωση της µέσης αµοιβής από εργασία σωρευτικά ανέρχεται στο 24 %, και της ιδιωτικής 

κατανάλωσης στο 30 %, η µετανάστευση των µορφωµένων και δυναµικών στρωµάτων του 

πληθυσµού ανέρχεται στο 2 % του εργατικού δυναµικού  κατ’ έτος. 

Η κρίση και οι κυρίαρχες πολιτικές για την υπέρβασή της έπληξαν ταυτόχρονα και την 

παραγωγική δοµή της ελληνικής οικονοµίας. Η πτώση της βιοµηχανικής παραγωγής είναι 

πολύ µεγάλη και ανέρχεται, στο 35%. Τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζεται συνεχώς το 

φαινόµενο της διαρκούς αποεπένδυσης κεφαλαίου, το κλείσιµο και η υπολειτουργία 

παραγωγικών µονάδων, η µη ανανέωση του παραγωγικού και άλλου εξοπλισµού. Η 

παραγωγική αποψίλωση συνοδεύεται από αυξανόµενη φτωχοποίηση λαϊκών στρωµάτων.  

2.3 Η συγκρότηση της Ευρωζώνης, αποτέλεσε συνολικό κοινωνικό, οικονοµικό σχέδιο για 

την αναπαραγωγή και ενίσχυση της ισχύος των κυρίαρχων τάξεων έναντι των εργαζόµενων. 

Η συµµετοχή της Ελλάδας σε αυτή δεν επιβλήθηκε στην ελληνική, αστική τάξη από το 

εξωτερικό. Ηταν αποτέλεσµα στρατηγικής επιλογής των ισχυρότερων τµηµάτων του 

ελληνικού κεφαλαίου,  µε βασικό στόχο την επιβολή πολιτικής «κοινωνικής ρεβάνς» σε 

βάρος των δυνάµεων της εργασίας, εφ όσον το θεσµικό πλαίσιο της ΟΝΕ επέβαλλε ένα 

σύνολο νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων. Στο πλαίσιο της ΟΝΕ οι νοµισµατικοί «πόλεµοι» 

αντικαταστάθηκαν από επιθετικές εσωτερικές υποτιµήσεις, δηλαδή «πολέµους» µείωσης του 

κόστους εργασίας,  
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2.4 Το ευρώ ήταν κατ’ εξοχήν συνδεδεµένο µε τις χρηµατοπιστωτικές αγορές και µε το 

νεοφιλελεύθερο σχέδιο. Η ΟΝΕ αφαιρώντας την δυνατότητα αντιµετώπισης των 

µακροοικονοµικών ανισορροπιών διαµέσου της υποτίµησης και της νοµισµατικής επέκτασης, 

µειώνοντας  το ρόλο του δηµόσιου τοµέα στην αντιµετώπιση υφεσιακών καταστάσεων, 

επιβάλλει την υψηλότερη ανεργία και την χαµηλότερη κατανάλωση, ως τους βασικούς 

τρόπους µείωσης των ελλειµµάτων και του εξωτερικού δανεισµού.  

2.5  Την αρχική περίοδο ανάπτυξης της ΟΝΕ, οι χώρες της περιφέρειας εντάχθηκαν στο νέο 

οικονοµικό καταµερισµό, µε µειωµένο το ειδικό βάρος του εξαγωγικού εµπορίου, λόγω του 

γεγονότος ότι δεν είχαν ισχυρούς τοµείς κεφαλαιουχικών αγαθών. Η ένταξη τους σε αυτήν 

εµβάθυνε την εξειδίκευση τους στις κατασκευές και στις εσωτερικές υπηρεσίες.  Σταδιακά, 

εµφάνισαν πολύ υψηλά εµπορικά ελλείµµατα, ενώ οι χώρες του Βορρά, µε επίκεντρο τη 

Γερµανία, πολύ υψηλά πλεονάσµατα. Ταυτόχρονα, η πλήρης απελευθέρωση των κινήσεων 

κεφαλαίου, είχε σαν αποτέλεσµα την απόκλιση των πραγµατικών επιτοκίων δανεισµού και 

την διαµόρφωση χαµηλότερων πραγµατικών επιτοκίων σε σχέση µε τις χώρες του Βορρά. 

Αυτή η τάση µακροπρόθεσµα δεν στηριζόταν από τα πραγµατικά οικονοµικά τους µεγέθη και 

ανατράπηκε βίαια από την εκδήλωση της διεθνούς κρίσης του 2008-2009.  

Την ίδια περίοδο (2007 – 2008) άρχισαν να εξαντλούνται τα αποτελέσµατα του 

εκσυγχρονισµού του κεφαλαίου στην Ελλάδα, που είχε ενισχυθεί από τους πόρους της Ε.Ε. 

και τα χαµηλά επιτόκια δανεισµού. Το αποτέλεσµα αυτού του εκσυγχρονισµού ήταν η 

ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

χώρες της ΟΝΕ την περίοδο 1999-2005, η διευκόλυνση της διεθνούς επέκτασης  του 

ελληνικού κεφαλαίου κυρίως στις Βαλκανικές χώρες, καθώς και η αύξηση του ποσοστού 

κέρδους.  Σταδιακά το µειωµένο βάρος της ελληνικής βιοµηχανίας στην παραγωγική δοµή, η 

εντονότερη έκθεση των κεφαλαίων στο διεθνή ανταγωνισµό, η συσσώρευση σε τοµείς 

χαµηλότερης παραγωγικότητας της εργασίας, αλλά και η τοποθέτηση ενός τµήµατος του 

κεφαλαίου σε µακροπρόθεσµα αντιπαραγωγικές επενδύσεις (π.χ. Ολυµπιάδα) ή και η 

κατασπατάληση του ως πλεόνασµα από τις πολιτικές και επιχειρηµατικές ελίτ µέσω της 

διαφθοράς, επέδρασαν στην έναρξη της κρίσης υπερσυσσώρευσης. Από την επιβράδυνση του 

ποσοστού κέρδους και των επενδύσεων το 2007-2009, µε το ξέσπασµα της κρίσης το 2009 

οδηγήθηκαν σε ραγδαία υποχώρηση.  

2.6 Όταν η οικονοµική κρίση εντάθηκε, έγινε κατανοητό από την αστική τάξη  και τους 

µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, ότι το χρέος ήταν αδύνατον να εξυπηρετηθεί µε τους 

ρυθµούς ανάπτυξης των οικονοµιών αυτών. Τότε συνέβη η αντιστροφή της προηγούµενης 

τάσης: η εκροή κεφαλαίων από το χρηµατοπιστωτικό τοµέα, η εκτόξευση των επιτοκίων 

δανεισµού σε δυσθεώρητα ύψη, µε αποτέλεσµα η  Ελλάδα, να περιέλθει σε κατάσταση οιονεί 

χρεοκοπίας.  
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Στο πλαίσιο αυτό, το ζήτηµα του ελληνικού χρέους αναδείχθηκε ως κοµβικό για τις 

οικονοµικές εξελίξεις, αλλά και για τους πολιτικούς συσχετισµούς. Η διαφυγή τεράστιων 

πόρων για την αποπληρωµή τόκων και χρεολυσίων, υπονοµεύει τις δυνατότητες βιώσιµης 

ανάπτυξης και τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Οι δύο εναλλακτικές επιλογές για 

την αντιµετώπιση του που διαµορφώνονταν την περίοδο του 2010 – 2011 αφορούσαν : α) 

είτε στη διαγραφή ενός σηµαντικού µέρους του χρέους και την έξοδο από την Ευρωζώνη, β) 

είτε στην περικοπή ενός τµήµατος του χρέους, την αναχρηµατοδότησή του υπολοίπου µε νέο 

δανεισµό από τα ευρωπαϊκά κράτη και την συνέχιση της αποπληρωµής του.  

Η πρώτη λύση, ριζοσπαστική και µη αποδεκτή στο πλαίσιο του νεοφιλελευθερισµού και του 

ευρωσυστήµατος, πολεµήθηκε από την ελληνική αστική τάξη και από τις ηγέτιδες δυνάµεις  

της ευρωζώνης διότι  θα αποτελούσε ένα εξαιρετικά αρνητικό προηγούµενο. Θα 

δηµιουργούσε προσδοκίες για µείωση του δηµόσιου και ιδιωτικού χρέους των υπόλοιπων 

κρατών της περιφέρειας, που είναι σε απόλυτες τιµές πολύ υψηλότερο από της Ελλάδας. Για 

αυτό τα ιµπεριαλιστικά κράτη της Ευρωζώνης, δεν επεδίωξαν πραγµατικά την έξοδο της 

Ελλάδας από την ΟΝΕ.  

2.7 Οι πολιτικές των µνηµονίων είχαν σαν βασικό στόχο τη θωράκιση του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην Ευρωζώνη, κυρίως των Γερµανικών και Γαλλικών τραπεζών, 

µε τη διασφάλιση της σταδιακής εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους. Σε δεύτερη φάση, τη 

δοµική αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας, µε τη ραγδαία συµπίεση του εργατικού 

κόστους, την εκκαθάριση των µη παραγωγικών κεφαλαίων και την αύξηση της ανεργίας.. Οι 

µνηµονιακές πολιτικές ήταν και είναι αδιέξοδες και αντιφατικές µεταξύ τους: η εξυπηρέτηση 

του ελληνικού χρέους οδήγησε σε µεγάλη µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας και 

εκρηκτική αύξηση της ανεργίας, χωρίς να µπορούν να διαµορφωθούν όροι για  µια νέα 

αναπτυξιακή τροχιά. 

2.8 Οι µνηµονιακές πολιτικές και τα αποτελέσµατα τους οδήγησαν σε ταχύτατες πολιτικές 

ανατροπές και µετασχηµατισµούς. Ο παραδοσιακός δικοµµατισµός, από αθροιστικά ποσοστά 

της τάξης του 80 % και 5 εκ. ψηφοφόρους που είχε το 2009, κατέρρευσε στο 34 % και στα 2 

εκ. ψηφοφόρους το 2015. Το ΠΑΣΟΚ, κυρίαρχο αστικό κόµµα της µεταπολιτευτικής 

περιόδου, αποδιαρθρώθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόµµα της τάξης του 3-4% µε ισχυρές δυνάµεις 

της ριζοσπαστικής και κοµµουνιστικής Αριστεράς στο εσωτερικό του, κάνοντας κεντρικό 

σύνθηµα την κατάργηση των µνηµονίων,  συγκρότησε ένα εκλογικό µπλοκ της τάξης του 36 

%, γεγονός πρωτοφανές για χώρα της ∆. Ευρώπης µεταπολεµικά.  

Οι εξελίξεις αυτές αλλά και στη συνέχεια η ταχύτατη µνηµονιακή προσαρµογή και ο 

σοσιαλφιλελεύθερος µετασχηµατισµός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ανεξάρτητες από την 

αντιφατική επίπτωση της ένταξης της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Η πρώτη φάση της ΟΝΕ, από το 
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2000 έως το 2008, καθορίστηκε από την αύξηση των ρυθµών συσσώρευσης κεφαλαίου, την 

άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας, των πραγµατικών µισθών και της κατανάλωσης. 

Οι συνθήκες αυτές επέδρασαν στην σταθερότητα του δικοµµατισµού και στη σύγκλιση των 

πολιτικών ΠΑΣΟΚ - Ν∆. Όµως το µοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε µε την ένταξη 

στην ΟΝΕ είχε τέτοιες αντινοµίες, που παρόξυναν την κρίση του ελληνικού καπιταλισµού 

µετά το 2008, οδηγώντας σε µια κατάσταση οιονεί χρεοκοπίας.   

2.9 Χωρίς την παρέµβαση των βασικών ιµπεριαλιστικών κρατών, η Ελλάδα θα είχε 

χρεοκοπήσει και τυπικά. Οι ιµπεριαλιστικές αστικές τάξεις, σε συντονισµό µε την εγχώρια 

αστική τάξη, επέβαλαν εξαιρετικά περιοριστικές πολιτικές. Σε αυτή την πολιτική δεν υπήρξε 

καµία µερίδα της αστικής τάξης, η οποία να επιδιώκει την έξοδο από το ευρώ. Έτσι όλοι οι 

πολιτικοί εκφραστές της, ανεξάρτητα από την ρητορεία τους όταν  βρίσκονταν στην 

αντιπολίτευση  και τις ποικίλες διαφορές τους, εφάρµοσαν τις πολιτικές των µνηµονίων. 

Μέσα από την ελληνική κρίση και την επιβολή των µνηµονιακών πολιτικών, αναβαθµίστηκε 

η επίδραση των κυρίαρχων ελίτ της ευρωζώνης, στον ελληνικό αστικό συνασπισµό εξουσίας.  

Οι πολιτικές των µνηµονίων, η διαρκής παρουσία και ο έλεγχος για την εφαρµογή τους, από 

τους µηχανισµούς της Ε.Ε και του ∆ΝΤ, η αποκρυστάλλωση της παρουσίας τους σε 

µηχανισµούς, όπως η ΤτΕ, τους εισπρακτικούς µηχανισµούς του δηµοσίου και σε άλλους 

κρίσιµους χώρους, αντανακλούν το γεγονός ότι στο εσωτερικό της ΟΝΕ, δεν µπορεί να 

υλοποιηθεί ανεξάρτητη πολιτική που να έρχεται σε σύγκρουση µε τα συµφέροντα των 

ευρωπαϊκών χρηµατιστικών και εν γένει οικονοµικών οµίλων. Το γεγονός αυτός επιδρά και 

στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα. Η οποιαδήποτε απόκλιση αντιµετωπίζει τον πειθαρχικό 

µηχανισµό της ΕΚΤ, την απειλή της χρεοκοπίας του τραπεζικού συστήµατος, και τη 

διακοπής ρευστότητας όπως φάνηκε τον Φλεβάρη και τον Ιούλιο του 2015.  

2.10 Οι βασικοί στόχοι και πολιτικές που επιβάλλουν µε τα µνηµόνια αφορούν: α) στην 

µείωση της αξίας της εργατικής δύναµης και του κόστους εργασίας, την επιβολή 

απορυθµίσεων της αγοράς εργασίας και του ασφαλιστικού συστήµατος. β) στη µείωση των 

δηµοσίων ελλειµµάτων και συνακόλουθα τη διάλυση του κράτους πρόνοιας.  γ) στην αύξηση 

της φορολογικής υποχρέωσης των εργαζόµενων και λαϊκών στρωµάτων  για να επιτευχθεί η 

εξυπηρέτηση του χρέους. Στην απόσπαση πόρων για την εξυπηρέτηση του χρέους, µε τη 

φορολόγηση όχι µόνο του εισοδήµατος, αλλά και της περιουσίας. Στην παράδοση των 

τραπεζών και των «κόκκινων» στεγαστικών και επιχειρηµατικών δανείων σε ξένα funds. δ) 

Στην παράδοση δηµοσίων επιχειρήσεων και περιουσίας στον ιδιωτικό τοµέα ώστε 

παραγωγικές υποδοµές ή φυσικά µονοπώλια να περάσουν σε χαµηλότερη αξία από την 

πραγµατική σε κεφαλαιούχους, προκειµένου να αυξηθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου, ε) στη 

µείωση του ποσοστού των αυτοαπασχολουµένων και των αγροτών, που είναι περίπου 

τριπλάσιο στην Ελλάδα σε σχέση µε τον µέσο όρο της Ε.Ε. των 15, ώστε να υπάρξει 
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ανακατανοµή µεριδίων αγοράς υπέρ των ισχυρών. Εκτός από την εξυπηρέτηση του χρέους, 

σε αυτό στοχεύουν οι ρυθµίσεις στο φορολογικό και το ασφαλιστικό των 

αυτοαπασχολούµενων και των αγροτών.  

2.11 Η πολιτική αυτή, ενώ πέτυχε σε σηµαντικό βαθµό το στόχο της µεγάλης µείωσης των 

µισθών, δεν µπόρεσε να οδηγήσει σε σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών. 

Σήµερα η Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου και έτσι  δεν έχει την 

δυνατότητα να αναχρηµατοδοτήσει το χρέος της. Ο ελληνικός εξαγωγικός τοµέας, µε την 

εξαίρεση του τουρισµού, δεν ωφελήθηκε από την εσωτερική υποτίµηση σε τέτοια βαθµό 

ώστε να αποτελέσει µοχλό της ανάπτυξης και να πυροδοτήσει ένα νέο κύκλο συσσώρευσης 

κεφαλαίου. Ταυτόχρονα τα προβλήµατα του ελληνικού τραπεζικού τοµέα, εµφανίζονται 

οξυµένα µε το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων να ξεπερνάει το 40 %, τριπλάσιο 

από ότι στις άλλες χώρες που βρίσκονται σε παρόµοια κατάσταση κρίσης χρέους.  

Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην νέα ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών µε 

εκµηδενισµό της αξίας των µετοχών και την εξαγορά των τραπεζών αντί «πινακίου φακής» 

από ξένους οµίλους σε συνεργασία µε έλληνες κεφαλαιούχους µε πολύ χαµηλό τίµηµα και 

αποτέλεσµα την απώλεια 40 δις σε βάρος του δηµοσίου και 2 δις των ασφαλιστικών ταµείων.  

Από την άλλη πλευρά, η άσκηση πίεσης προς τους δανειολήπτες, κυρίως µε τους 

πλειστηριασµούς περιουσιακών στοιχείων, προϋποθέτει εκτεταµένη κρατική, κατασταλτική 

παρέµβαση. Η εφαρµογή µίας τέτοιας κυβερνητικής πολιτικής, θα αποτελέσει έναν από τους 

παράγοντες πολιτικής αστάθειας της επόµενης περιόδου. Εντάσεις επίσης θα δηµιουργήσει, η 

πώληση επιχειρηµατικών δανείων σε distress funds, που θα οδηγήσει είτε σε κλείσιµο 

επιχειρήσεων και εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων, είτε σε αλλαγές στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και το πέρασµα τους δια του τραπεζικού συστήµατος σε 

ισχυρότερους µονοπωλιακούς οµίλους. 

2.12 Η Ελλάδα παρά την κρίση και τη σχετική υποβάθµιση της στην ιµπεριαλιστική αλυσίδα, 

είναι µία χώρα του αναπτυγµένου καπιταλισµού. Πρόκειται για µία κοινωνία που από 

πλευράς παραγωγικών και κοινωνικών δυνατοτήτων διαθέτει τις δυνατότητες για ένα άλλο 

µοντέλο κοινωνικής οργάνωσης που να καλύπτει το σύνολο των σύγχρονων βιοτικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών του ελληνικού λαού. Η βασική αντίθεση της 

ελληνικής κοινωνίας είναι µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Ωστόσο η κυρίαρχη αντίθεση  σε 

πολιτικό επίπεδο, αφορά στην εφαρµογή των µνηµονιακών πολιτικών και στην πάλη για την 

ανατροπή τους µε την επιβολή φιλολαϊκού προγράµµατος εξόδου από την κρίση.  Από την 

εξέλιξη αυτής της σύγκρουσης θα εξαρτηθεί αν η ελληνική κοινωνία θα βγει από το τέλµα 

της κρίσης σε προοδευτική κατεύθυνση ή θα συνεχιστεί η παραπέρα φτωχοποίηση και 

εξαθλίωση του ελληνικού λαού. 
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2.13 Η πολύπλευρη και παρατεταµένη οικονοµική κρίση οδήγησε σε αναδιατάξεις στο 

εσωτερικό της αστικής τάξης, όπως και στην εργατική τάξη και στα άλλα στρώµατα της 

ελληνικής κοινωνίας. Ειδικότερα η αστική τάξη,  αποτελείται κυρίως από τους ιδιοκτήτες 

των µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων (βιοµηχανικών, εµπορικών, εφοπλιστικών, 

χρηµατοπιστωτικών, κατασκευαστικών, τουριστικών, αγροτικών, κλπ). Στους κόλπους της 

εντάσσονται τα ανώτατα στελέχη του επιχειρηµατικού τοµέα (ιδιωτικού και κρατικού), οι 

µεγαλοµέτοχοι ΑΕ και ΕΠΕ, καθώς και οι κάτοχοι µεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ως 

ηγεµονικές µερίδες του ελληνικού κεφαλαίου, διαµορφώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες  το 

τραπεζικό και ευρύτερα το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο, καθώς και τα τµήµατα του 

µονοπωλιακού κεφαλαίου στους τοµείς της βιοµηχανίας, των κατασκευών και της ναυτιλίας.   

Ειδικά το τραπεζικό κεφάλαιο αποκόµισε σηµαντικά κέρδη και πλεονεκτήµατα, την περίοδο 

πριν από την κρίση. Παρά τη σχετική υποβάθµιση του και αναδίπλωση του από τις 

βαλκανικές χώρες, ο καθοριστικός του ρόλος αποτυπώνεται στο ότι δυνητικά ελέγχει ένα 

µεγάλο τµήµα του επιχειρηµατικού τοµέα. Οι ισχυρές µερίδες της αστικής τάξης έχουν 

συγκροτήσει µεγάλης ή µικρότερης κλίµακας πολυκλαδικές-πολυεθνικές επιχειρηµατικές 

ενώσεις που κατά κανόνα διαθέτουν στον πυρήνα τους µονοπωλιακές επιχειρήσεις.   Οι 

µεγαλοµέτοχοι-ιδιοκτήτες των ισχυρών επιχειρηµατικών οµίλων αποτελούν τον πυρήνα της 

σύγχρονης ελληνικής χρηµατιστικής ολιγαρχίας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 

εφοπλιστικού κεφαλαίου, που τα τελευταία χρόνια επενδύει στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, 

στο real estate, στα «µ.µ.ε.», στον τουρισµό, αλλά και στην εξαγορά άλλων επιχειρήσεων. 

Παρά την ύπαρξη αντιφατικών συµφερόντων µεταξύ των ισχυρών µερίδων της αστικής 

τάξης, σε βασικές επιλογές χαρακτηρίζεται από ενιαία κατεύθυνση, όπως η παραµονή «πάση 

θυσία» στην ΟΝΕ και στην Ε.Ε., η ένταση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, οι 

ιδιωτικοποιήσεις, οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στα εργασιακά και στο δηµόσιο.  

Το ξένο κεφάλαιο µε τους πολύµορφους δεσµούς µε τις εγχώριες αστικές δυνάµεις αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα του ελληνικού αστικού συνασπισµού εξουσίας, και παίζει ενεργό ρόλο 

στην εφαρµογή  της πολιτικής που υπαγορεύεται από τους υπερεθνικούς µηχανισµούς. 

Παράλληλα λόγω της παρατηρούµενης αστάθειας των µηχανισµών κυριαρχίας της αστικής 

τάξης, σηµαντικό ρόλο στην επιβολή των κυρίαρχων επιλογών παίζουν οι υπερεθνικοί 

ιµπεριαλιστικοί µηχανισµοί, όπως σήµερα εκφράζονται από το «κουαρτέτο» των θεσµών 

(ΕΕ-ΕΚΤ-∆ΝΤ-ΕΜΣ).  

2.14 Στο κοινωνικό συνασπισµό της αστικής τάξης συγκαταλέγονται ορισµένα 

κοινωνικά στρώµατα λόγω του ρόλου που παίζουν στους µηχανισµούς αναπαραγωγής της 

αστικής κυριαρχίας (ανώτερα στελέχη του κρατικού µηχανισµού, ανώτεροι διευθυντές των 

µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, ακριβοπληρωµένοι δηµοσιογράφοι, ανώτεροι δικαστικοί 
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και πανεπιστηµιακοί, εύπορες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελµατιών, µεγαλοεισοδηµατίες 

ακίνητης περιουσίας, ανώτατος κλήρος, κά), καθώς και τµήµατα των εργαζοµένων στους 

κατασταλτικούς µηχανισµούς που συµµετέχουν λόγω του ρόλου τους στην επιβολή των 

κυρίαρχων πολιτικών.  

2.15 Από την άλλη πλευρά, αναπτύσσεται το κοινωνικό µπλοκ της εργατικής τάξης και 

συνολικά των εργαζόµενων, το βάρος των οποίων ξεπερνάει το 60% του ενεργού πληθυσµού. 

Μαζί τους συµπαρατάσσεται αντικειµενικά το σκληρά πληττόµενο τµήµα των µεσαίων 

στρωµάτων της πόλης και της υπαίθρου, που συµπιέζεται ή καταστρέφεται από τις 

µνηµονιακές πολιτικές. Το συγκεκριµένο µπλοκ κοινωνικών δυνάµεων δεν είναι ενοποιηµένο 

και οµογενοποιηµένο πολιτικά. ∆εν διαθέτει ενιαίο ριζοσπαστικό πολιτικό µέτωπο, που να 

εκφράζει τα ζωτικά του συµφέροντα. Ωστόσο υπάρχει αντικειµενικά δυνατότητα δηµιουργίας 

ενός  µεγάλου κοινωνικού µετώπου. Αυτό θα µπορούσε να εκφράσει τη µάζα της εργατικής 

τάξης που εργάζεται στους διάφορους τοµείς της οικονοµίας (βιοµηχανία, µεταφορές, 

κατασκευές, τηλεπικοινωνίες, εµπόριο, τουρισµό, ναυτιλία, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, 

τράπεζες), στις κοινωνικές υπηρεσίες (παιδεία, υγεία, πρόνοια), τους ανέργους, την 

πλειοψηφία της σπουδάζουσας νεολαίας, τη µεγάλη µάζα των δηµοσίων υπαλλήλων, την 

πλειοψηφία των  ελευθέρων επαγγελµατιών, τα µικροµεσαία στρώµατα της πόλης (στους 

τοµείς του εµπορίου, της βιοτεχνίας, των υπηρεσιών), τους µικροµεσαίους αγρότες, τα νέα 

µικροαστικά στρώµατα της διανοητικής εργασίας που συµπιέζονται µέσα από την κρίση και 

την αναδιάρθρωση, κά. Αυτό είναι αντικειµενικά σε κοινωνικό επίπεδο το µεγάλο µπλοκ των 

αντιµνηµονιακών δυνάµεων και των δυνάµεων της ριζοσπαστικής ανατροπής. 

2.16 Τα διάφορα κόµµατα που δρουν στην πολιτική σκηνή, τοποθετούνται βασικά υπέρ ενός 

εκ των δύο βασικών κοινωνικών συνασπισµών, εκπροσωπώντας ιδιαίτερα συµφέροντα  και 

επιδιώξεις στο εσωτερικό του καθενός. ΣΥΡΙΖΑ, Ν.∆., ΠΑΣΟΚ,  Ποτάµι, Ενωση Κεντρώων, 

Χ.Α. εκφράζουν µε διαφορετικούς τρόπους τα συµφέροντα του κεφαλαίου και αποτελούν 

αντιπάλους των εργαζόµενων τάξεων. Αντίθετα, παρά τις διαφορές, τις αντιφατικές 

πολιτικές, τις αντιθέσεις, τις αδυναµίες και τα λάθη, δυνάµεις της Αριστεράς, όπως η ΛΑΕ, 

το ΚΚΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, άλλες τάσεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς, τµήµατα της 

συνδικαλιστικής και κοινωνικής Αριστεράς και γενικότερα δυνάµεων προοδευτικού, 

αντιµνηµονιακού, αντιΟΝΕ προσανατολισµού, τοποθετούνται από την πλευρά των 

ευρύτερων συµφερόντων της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων.  

2.17 Η εφαρµογή των µνηµονίων οδήγησε σε ένα µεγάλο κύκλο κοινωνικών αγώνων, ειδικά 

στην πρώτη φάση εφαρµογής τους. Αγώνες µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, από πλευράς 

µαζικότητας, µεθόδων πάλης αλλά και ιδεολογικής ζύµωσης. Οι αγώνες αυτοί πήραν 

διάφορες µορφές: 1) τις δεκάδες γενικές και κλαδικές απεργίες µε την συµµετοχή 

εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων και διαδηλωτών, που δηµιούργησαν συνθήκες πολιτικής 
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αστάθειας ή και κρίσης και αντιµετωπίστηκαν βίαια από τις κυβερνήσεις µε τις µονάδες 

καταστολής, 2) τις παλλαϊκές συγκεντρώσεις του κινήµατος των πλατειών, 3) τις εκατοντάδες 

λαϊκές πρωτοβουλίες, συνελεύσεις που ξεπήδησαν στις γειτονιές των πόλεων, συγκρότησαν 

δίκτυα πολιτικής παρέµβασης, κοινωνικής αλληλεγγύης και αυτοοργανωµένα εγχειρήµατα. 

Ορισµένα από αυτά (όπως της ΒΙΟΜΕ, ή τα δίκτυα εµπορίου χωρίς µεσάζοντες) εµπεριείχαν 

τάσεις για µία άλλη οργάνωση της παραγωγής και αµφισβητούσαν την πρωτοκαθεδρία του 

κέρδους. 

Αυτοί οι αγώνες θα µπορούσαν να ανοίξουν άλλες πολιτικές δυνατότητες ειδικά την περίοδο 

του κινήµατος των πλατειών, όµως συνάντησαν όρια κυρίως λόγω της έλλειψης   

ενιαιοµετωπικής – αντιµνηµονιακής, αντι-ΟΝΕ παρέµβασης των δυνάµεων της Αριστεράς. Η 

έλλειψη αυτή και οι επιπτώσεις της κρίσης (µε την ανεργία, την µετανάστευση, την µείωση 

του συνδικαλισµού), έπαιξαν ρόλο στην σχετική ύφεση της περιόδου 2013- 2014 και την 

ισχυροποίηση της λογικής της κοινοβουλευτικής αναµονής. Οµως έπαιξαν καταλυτικό ρόλο, 

στην ανατροπή της πολιτικής σκηνής και στην άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. 

2.18 Με τις εκλογές της 25ης Γενάρη 2015, ολοκληρώθηκε µία φάση ενός πολιτικού κύκλου 

µε την ανατροπή του παραδοσιακού πολιτικού προσωπικού. Άµεσα άνοιξε µία δεύτερη φάση 

που είχε ως  πιθανό – αλλά όχι βέβαιο – ενδεχόµενο τη µνηµονιακή προσαρµογή του 

ΣΥΡΙΖΑ, τον µετασχηµατισµό και τις ρήξεις στο εσωτερικό του. Η κατεύθυνση 

συµβιβασµού της ηγετικής οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ περί τον Αλέξη Τσίπρα µε τις δυνάµεις των 

µνηµονίων και του ελληνικού κεφαλαίου  αποκρυσταλλώθηκε σε συγκεκριµένες πολιτικές 

επιλογές: στην εκλογή Παυλόπουλου στην Πτ∆, στη διατήρηση των εκφραστών των 

συµφερόντων των χρηµατοπιστωτικών οµίλων και της πολιτικής της ΕΚΤ στην διοίκηση των 

τραπεζών και της ΤτΕ, στην πληρωµή τόκων και χρεολυσίων αντί για αναστολή πληρωµής 

τους µέχρι την ολοκλήρωση του λογιστικού ελέγχου του χρέους  κά. Η υπογραφή της 

συµφωνίας της 20ης Φλεβάρη, η αντιφατική και ατέρµονη «διαπραγµάτευση», χωρίς τον 

έλεγχο των τραπεζών και την επιβολή φραγµών στην κίνηση κεφαλαίων, η ακύρωση των 

όποιων µέτρων ανακούφισης των λαϊκών τάξεων που εµπεριείχε το πρόγραµµα της 

Θεσσαλονίκης, η άσκηση πολιτικής κορυφών, χωρίς την  ενεργοποίηση του λαϊκού 

παράγοντα, οδηγούσαν στην υποταγή στις µνηµονιακές πολιτικές, ενώ διαµόρφωναν τους 

όρους (π.χ. µε διάθεση αποθεµατικών για την αποπληρωµή του χρέους και την ανοχή στην 

εκροή κεφαλαίων) ώστε να εµφανιστεί αναπόφευκτη. Η ισχυρή αντίσταση της Αριστερής 

Πλατφόρµας και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις επιλογές κρατούσε ανοιχτό, 

µέχρι και τη µάχη του δηµοψηφίσµατος, το ενδεχόµενο της αλλαγής πορείας και της ρήξης 

µε το ευρωσύστηµα, αλλά δεν κατάφερε να υπερισχύσει και να αποτρέψει την ολέθρια 

συνθηκολόγηση. 
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Το δηµοψήφισµα αποτέλεσε πολιτικό ελιγµό της ηγετικής οµάδας, κάτω από την πίεση που 

ασκούνταν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από την κοινωνική του βάση. 

Προσδοκούσε ότι η διαφορά θα είναι µικρή, είτε υπέρ του ναι, είτε υπέρ του όχι, ώστε να 

αποτελέσει ένα παράγοντα εκτόνωσης των εσωκοµµατικών αντιστάσεων. Όµως το 

δηµοψήφισµα εξελίχθηκε σε µία σκληρή κοινωνική σύγκρουση την οποία η ηγετική οµάδα 

του ΣΥΡΙΖΑ δεν επεδίωκε να την εκφράσει και για αυτό οδήγησε στην προδοσία της.  

2.19 Οι ταχύτατες µετατοπίσεις του ΣΥΡΙΖΑ –( συµφωνία 20 Φλεβάρη – 47+ 

σελίδες,  υπογραφή και εφαρµογή του τρίτου µνηµονίου) οδήγησαν στη µνηµονιακή 

µετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό οδήγησε η κυρίαρχη στρατηγική της ηγετικής οµάδας 

Τσίπρα  και τα κοινωνικό ταξικά συµφέροντα που αυτή  κατέληξε να εκπροσωπεί, παρά τις 

όποιες προηγούµενες αριστερές τοποθετήσεις. Πάνω στη στρατηγική της αποφυγής της 

σύγκρουσης µε τις ντόπιες καθεστωτικές δυνάµεις και της παραµονής πάση θυσία στην ΟΝΕ 

και στην Ε.Ε. , θεµελιώθηκε η εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ, που εκλέχτηκε διακηρύσσοντας το τέλος 

της λιτότητας και των µνηµονίων και κατέληξε στην υπογραφή ενός ακόµη µνηµονίου και το 

βάθεµα της λιτότητας παραβιάζοντας ακόµα και τις αποφάσεις των συνεδρίων του.    

  Η ολοκληρωτική προσχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ στο µνηµονιακό µπλοκ, έκλεισε προσωρινά τη 

δυνατότητα για την παραγωγή πολιτικής κρίσης που να οδηγεί σε µία εναλλακτική πολιτική 

εξόδου από τα µνηµόνια και την Ευρωζώνη. Στις εκλογές της 20ης Σεπτέµβρη, καταγράφηκε 

σηµαντική επιδείνωση του πολιτικού συσχετισµού σε σχέση µε κάθε άλλη εκλογική 

αναµέτρηση των τελευταίων πέντε χρόνων. Τα κόµµατα τα οποία ανοιχτά υποστήριξαν το 

τρίτο µνηµόνιο κατέλαβαν 79% του εκλογικού σώµατος, ενώ χωρίς κοινοβουλευτική 

εκπροσώπηση βρέθηκε ο πολιτικός χώρος που επεδίωξε να εκφράσει την στρατηγική της 

εξόδου από την ΟΝΕ και το τµήµα του ΟΧΙ του δηµοψηφίσµατος που συναινούσε σε αυτήν.  

2.20 Το πολιτικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ φθείρεται γρήγορα, υπό το βάρος των µέτρων που 

εφαρµόζει και της ευρύτερης οικονοµικής κατάστασης που πιέζει µεγάλα τµήµατα των 

λαϊκών τάξεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαθέτει δυνατότητες παραχωρήσεων ή ελαφρύνσεων που να 

αντισταθµίζουν τις µνηµονιακές πολιτικές. Στηρίζεται στο ότι δεν υπάρχει κάποια άµεση 

εναλλακτική πολιτική λύση, στην ανοχή των ντόπιων και ξένων κέντρων εξουσίας, αλλά και 

στο ότι οι κοινωνικές αντιδράσεις στην πολιτική του δεν ενοποιούνται στον απαραίτητο 

βαθµό.  Τα µέτρα διαµορφώνουν κοινωνικές εντάσεις, εντείνουν την ύφεση, και 

αναζωπυρώνουν τα ερωτήµατα βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους και την αστάθεια του 

τραπεζικού τοµέα. Οι κυρίαρχες δυνάµεις αποβλέπουν στο να εξαντλήσουν την χρησιµότητα 

της κυβέρνησης και ταυτόχρονα να προετοιµάσουν διάδοχες καταστάσεις. Ανάλογα µε τις 

κοινωνικές αντιστάσεις και τις πιέσεις που θα ασκηθούν στον ΣΥΡΙΖΑ αυτό µπορεί να πάρει 

την µορφή διεύρυνσης του κυβερνητικού κέντρου, ή σχηµατισµού ευρύτερης κυβέρνησης ή 

και σε επόµενο στάδιο της διενέργειας νέων εκλογών.  
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2.21 Ωστόσο για να εµφανισθούν ξανά στοιχεία ανοιχτής πολιτικής κρίσης πρέπει να 

επισυµβούν διεργασίες διαφορετικές από ότι µέχρι τώρα. Να πεισθούν ευρύτερες µάζες ότι 

υπάρχει ρεαλιστική και αναγκαία εναλλακτική πολιτική  και να υπάρξει µία αριστερή 

πολιτική παρέµβαση πάνω σε συγκεκριµένα µέτωπα. Αυτά αφορούν στο ζήτηµα των 

κατασχέσεων, στο ασφαλιστικό, στο φορολογικό, τις ιδιωτικοποιήσεις, στα οποία πρέπει να 

οικοδοµηθούν συσπειρώσεις παρέµβασης και να επιχειρηθεί η διαµόρφωση κοινωνικών όρων 

αντιπολίτευσης. Αυτό απαιτεί και την κατάλληλη µετωπική πολιτική από τις δυνάµεις της 

Αριστεράς 

2.22 Οι εξελίξεις των τελευταίων δύο ετών παρά τις αρχικές µεγάλες προσδοκίες που 

δηµιούργησαν , κατέληξαν τελικά σε  ήττα για το εργατικό κίνηµα και την Αριστερά. Ο 

σοσιαλφιλελεύθερος µετασχηµατισµός του ΣΥΡΙΖΑ κατέδειξε την αποτυχία µίας 

στρατηγικής που βασιζόταν: α) στην αντίληψη περί ισχυρής διαπραγµάτευσης και 

διεργασιών ανατροπής της λιτότητας που θα βρουν ανταπόκριση στο εσωτερικό της 

Ευρωζώνης, β) στην εκτίµηση ότι υπάρχουν αστικές πολιτικές δυνάµεις που θέλουν το τέλος 

της λιτότητας, ειδικά στις χώρες του Νότου, γ) στο ότι µπορούν να γίνουν αντικείµενο 

εκµετάλλευσης οι αντιθέσεις µεταξύ ΗΠΑ και Γερµανίας, και να αξιοποιηθούν για την 

στήριξη της Ελλάδας, δ) ότι οι κυρίαρχες τάξεις στην ΟΝΕ θα εκβιάζονταν από µία  απειλή 

εξόδου της Ελλάδας γιατί αυτή θα συµπαρέσυρε το σύνολο της Ευρωζώνης, ε) στο ότι 

µπορούσε να εφαρµοσθεί µία πολιτική τερµατισµού της λιτότητας εντός ΟΝΕ, µε πολιτικές 

ήπιας αναδιανοµής, χωρίς την επίλυση του ζητήµατος του χρέους,, στ) στην αντίληψη ότι η 

άνοδος στην κυβέρνηση, θα µπορούσε να δηµιουργήσει τοµές και την αφετηρία αλυσιδωτών 

εξελίξεων, ανεξάρτητα από το πρόγραµµα, τις κοινωνικές δυνάµεις που το στηρίζουν και την 

εξωκοινοβουλευτική κινητοποίηση των εργαζοµένων.  

2.23 Η συνολικότερη αποτυχία της στρατηγικής του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι άσχετη µε τις 

εσφαλµένες πολιτικές των άλλων δυνάµεων της Αριστεράς ούτε τις  άφησε ανεπηρέαστες.  

Το ΚΚΕ ακολούθησε σεκταριστική πολιτική, που διευκόλυνε την κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ 

στην Αριστερά, αλλά και τη δεξιά προσαρµογή του. ∆ιατηρεί εκλογική επιρροή και 

αναπτύσσει τον κοµµατικό µηχανισµό, όµως η πολιτική του µειώνει τα αποτελέσµατα του 

στην πολιτική σκηνή και στην ταξική πάλη.  ∆εν κατάφερε να αξιοποιήσει την µετακίνηση 

προς τα αριστερά των προηγούµενων ετών, την πολιτική κρίση και την στροφή του ΣΥΡΙΖΑ. 

Υπονοµεύει  την έξοδο από το ευρώ ισχυριζόµενο ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη, χωρίς τη 

λαϊκή εξουσία, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τα λαϊκά στρώµατα, σηµαντικότερες από 

ότι η εφαρµογή των µνηµονίων. Αυτή η τοποθέτηση  ενίσχυσε το µνηµονιακό µπλοκ του 

ΝΑΙ στο δηµοψήφισµα και τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτεµβρίου. Η άρνηση κάθε 

είδους συµµαχίας µε τις άλλες δυνάµεις της Αριστεράς και η παραποµπή της φιλολαϊκής 
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διεξόδου από την κρίση στην αλλαγή του συστήµατος εξουσίας και του κοινωνικού 

µοντέλου, υπονοµεύει τις δυνατότητες διαµόρφωσης ενός συνολικότερου µετώπου.  

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενώ έχει συµβάλει στην ανάπτυξη κοινωνικών αγώνων παρουσίασε 

σηµαντικές αµφιταλαντεύσεις, στο κατά πόσο ένα πρόγραµµα εξόδου από την κρίση µπορεί 

να εφαρµοσθεί στις σηµερινές συνθήκες ή ταυτίζεται µε την αντικαπιταλιστική ανατροπή 

ή/και την επαναστατική διαδικασία. ∆εν προχώρησε σε πολιτική συνεργασία µε δυνάµεις 

όπως η ΛΑΕ, που θα είχε σαν αποτέλεσµα να εκπροσωπηθεί στο κοινοβούλιο το 

ριζοσπαστικό τµήµα του ΟΧΙ και η αριστερή αντιπολίτευση. Το πραγµατικό ερώτηµα που 

αφορά την ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι το κατά πόσο µπορούν να συγκροτηθούν πολιτικές συµµαχίες 

και µέτωπα στη βάση συγκλίσεων στους άξονες του µεταβατικού προγράµµατος, ή οι 

πολιτικές της συµµαχίες αφορούν µόνο όσους έχουν άµεσο  στόχο την επαναστατική 

ανατροπή του καπιταλισµού. Από την πορεία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ φαίνεται ότι κυριαρχεί το 

δεύτερο, κάτι που είναι αδιέξοδο.  

 2.24 Οι δυνάµεις που αποσπάστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και συγκρότησαν µε άλλες αριστερές 

συλλογικότητες την ΛΑΕ, δεν κατάφεραν να εκφράσουν εκλογικά την αριστερή δυσαρέσκεια 

που προέκυψε από την στροφή του ΣΥΡΙΖΑ και να διαµορφώσουν ένα πολιτικό χώρο που να 

θέτει µε µαζικούς όρους την ανατροπή των µνηµονίων και την εφαρµογή του µεταβατικού 

προγράµµατος. Η συγκυριακή αδυναµία ανταπόκρισης σε αυτό το ρόλο σχετίζεται µε 

διάφορους παράγοντες. Φάνηκε ότι πλειοψηφικά οι λαϊκές µάζες, υπό την πίεση της 

προηγούµενης περιόδου, εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση 

και ακολούθησαν την λογική του µικρότερου κακού. Επίσης ένα τµήµα των λαϊκών µαζών, 

το οποίο θα µπορούσε να εκφραστεί από ένα τέτοιο πολιτικό µπλοκ, επέλεξε την αποχή. 

Σηµαντικό ρόλο έπαιξε η στοχοποίηση της ΛΑΕ από µια σειρά µηχανισµούς πριν τις 

εκλογές, στο βαθµό που ο εξοβελισµός της από την πολιτική σκηνή και την κοινοβουλευτική 

εκπροσώπηση, αποτελούσε κεντρικό στόχο της διεξαγωγής εκλογών «εξπρές».  

Όµως η αποτυχία αυτή οφείλεται και στο ότι γενικότερα οι δυνάµεις της Αριστεράς και 

ειδικότερα αυτές της ΛΑΕ δεν είχαν αναπτύξει στον απαραίτητο βαθµό οργανικούς δεσµούς 

µε τα τµήµατα των λαϊκών µαζών και της νεολαίας που ριζοσπαστικοποιήθηκαν την 

πενταετία της εφαρµογής των µνηµονίων.  

 2.25 Για να πραγµατοποιηθούν συνολικότεροι πολιτικοί µετασχηµατισµοί, αλλά και ρήξεις, 

θα έπρεπε να έχει οικοδοµηθεί ήδη από τις αρχές της κρίσης µια διαφορετική µετωπική 

πολιτική ενός συνόλου ριζοσπαστικών και αριστερών δυνάµεων, που να συγκροτεί ενιαίο 

κοινωνικό – πολιτικό µέτωπο, στη βάση του µεταβατικού προγράµµατος. Η έλλειψη αυτού 

του αριστερού ριζοσπαστικού πολιτικού µετώπου καθόρισε τις εξελίξεις, Η ανάπτυξη και η 

συγκρότηση των σχέσεων της ΛΑΕ µε τις λαϊκές τάξεις είναι απαραίτητη συνθήκη για να 
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µπορέσει να υπάρξει και διευρυνθεί η αριστερή ριζοσπαστική αντιπολίτευση. Σηµαντικός 

όρος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αποτελεί η δυνατότητα της να διαµορφώνει πολιτικές 

σχέσεις και συµµαχίες µε άλλες δυνάµεις της πολιτικής και κοινωνικής Αριστεράς. 

Ταυτόχρονα χρειάζεται αυτοκριτική, εµβάθυνση και διάδοση του µεταβατικού 

προγράµµατος, αναπροσανατολισµός της πολιτικής στρατηγικής, ώστε να διαφοροποιείται 

από λογικές κυβερνητισµού, που θεωρούν ότι η κατάκτηση του κυβερνητικού κέντρου για 

την εφαρµογή ενός ριζοσπαστικού προγράµµατος µπορεί εύκολα και γρήγορα να 

πραγµατοποιηθεί µε λογικές ανάθεσης και χωρίς την ανάπτυξη ισχυρών κινηµάτων που θα 

βάλουν στην προµετωπίδα τους τους άξονες αυτού του προγράµµατος.  

Σήµερα αντικειµενικά µπορεί να υπάρξει ριζοσπαστική εναλλακτική πολιτική η οποία να 

στηρίζεται στο µεταβατικό πρόγραµµα φιλολαϊκής διεξόδου από την κρίση. Η ανατροπή των 

µνηµονίων και η εφαρµογή του µεταβατικού προγράµµατος συγκρούεται µε τις βασικές 

επιλογές των κυρίαρχων τάξεων, την παραµονή στην Ευρωζώνη, την αντιδραστική, 

νεοφιλελεύθερη, αναδιάρθρωση,  την εσωτερική υποτίµηση, την εκποίηση των δηµόσιων 

επιχειρήσεων και του δηµόσιου πλούτου. Η εφαρµογή αυτού του προγράµµατος αποτελεί 

αναγκαία συνθήκη, δηµιουργεί τις δυνατότητες για τις συνολικότερες αλλαγές που 

απαιτούνται για την σοσιαλιστική προοπτική.  
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΕ 

3.1. Η συγκρότηση της Λαϊκής Ενότητας ήρθε µέσα από τη λαϊκή ανταρσία της 

πλειονότητας των πολιτών, µε το συντριπτικό «ΟΧΙ» στο δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015. 

Η συνθηκολόγηση της κυβέρνησης Τσίπρα ώθησε σε µια δεύτερη ανταρσία σηµαντική 

µερίδα ανυπότακτων δυνάµεων του ΣΥΡΙΖΑ. Εγκαταλείποντας θέσεις εξουσίας για να 

µείνουν πιστές στα λαϊκά συµφέροντα και τις αριστερές αξίες, οι δυνάµεις αυτές 

συνενώθηκαν µε άλλα ρεύµατα της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής Αριστεράς και του 

ευρύτερου προοδευτικού χώρου σε ένα καινούργιο µετωπικό εγχείρηµα για τη χειραφέτηση 

του λαού και του τόπου.  

Το εγχείρηµά µας έχει αναφορά στους λαϊκούς αγώνες που προηγήθηκαν, σ' αυτή την 

παρατεταµένη λαϊκή εξέγερση ενάντια στη µνηµονιακή καταστροφή. Αγώνες, που 

προσέφεραν πολύτιµα παραδείγµατα συντονισµού, δηµοκρατίας και αλληλεγγύης, 

διαµορφώνοντας µια νέα αίσθηση συλλογικότητας και κοινής προοπτικής στα λαϊκά 

στρώµατα, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα ενός νέου «ιστορικού µπλοκ» των δυνάµεων της 

εργασίας, της γνώσης και του πολιτισµού. 

3.2 ∆εν υποτιµάµε τα θετικά στοιχεία που έφεραν όλα τα ρεύµατα της Αριστεράς, 

ούτε τις αξιόµαχες δυνάµεις που εκπροσωπούν. Πιστεύουµε, όµως, ότι η αδυναµία της 

Αριστεράς, διεθνώς και εσωτερικά, να διαµορφώσει ένα δυναµικό, µαζικό ρεύµα 

ριζοσπαστικής ανατροπής στις συνθήκες της διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης που άρχισε το 

2008, αποτυπώνει το ιστορικό αδιέξοδο όλων των παραδοσιακών απαντήσεων και την 

ανάγκη µιας επανίδρυσης της Αριστεράς..  

Στο χείλος της µεγάλης ρήξης, που βρέθηκε η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2015, 

ζυγίστηκαν όλα τα ρεύµατα της Αριστεράς και βγήκαν όλα ελλιποβαρή, το καθένα µε τον 

τρόπο του και ανάλογα µε τις ευθύνες που του αντιστοιχούσαν βάσει των δυνάµεων του. Από 

εδώ η πιεστική ανάγκη για ένα καινούργιο πολιτικό σχέδιο και µια νέα µετωπική διαδικασία 

µε βάση µια νέα προγραµµατική σύνθεση, που θα συνδέει τους άµεσους στόχους σωτηρίας 

από την καταστροφή, το µεταβατικό πρόγραµµα ριζικών ανατροπών και µια σύγχρονη 

σοσιαλιστική προοπτική, 

3.3 Η Λαϊκή Ενότητα φέρει µέσα της ιδεολογικά και αξιακά γονίδια από όλα τα 

µεγάλα κινήµατα κοινωνικής και εθνικής χειραφέτησης. Στις αποσκευές µας κουβαλάµε τα 

πιο προωθητικά στοιχεία της Γαλλικής και της Ελληνικής Επανάστασης, της δηµοκρατικής 

Άνοιξης των Λαών, το 1848 και της Παρισινής Κοµµούνας, του ρωσικού Οκτώβρη και των 

Γερµανών Σπαρτακιστών, της ΕΑΜικής Αντίστασης και της Αντιφασιστικής Νίκης, της 

Κινέζικης επανάστασης,  του Μάη του 1968, του αντιδικτατορικού αγώνα  και του 

Πολυτεχνείου. ∆εν αναπολούµε ροµαντικά ένα εξιδανικευµένο παρελθόν, ούτε σκοπεύουµε 
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να αντιγράψουµε πρότυπα που γεννήθηκαν σε άλλες εποχές. Φιλοδοξούµε να µάθουµε από 

τις νίκες και τις ήττες, τα πάθη και τα λάθη, τα επιτεύγµατα και τις σκοτεινές σελίδες των 

προηγούµενων απελευθερωτικών ρευµάτων για να ανατρέψουµε το δικό µας ζυγό, στη δική 

µας χώρα και εποχή: το ζυγό της µνηµονιακής λιτότητας και της ξένης επιτροπείας, τα 

αδιέξοδα του «ευρωπαϊκού δρόµου» και τους καθηµερινούς εκβιασµούς των δυνάµεων του 

κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου, που απειλούν τον ελληνικό λαό και το αριστερό κίνηµα µε µια 

ιστορικών διαστάσεων οπισθοδρόµηση.  

3.4 Αυτό που κρίνεται αυτή την εποχή στην Ελλάδα δεν είναι µόνο αν θα χάσουµε 

εισοδήµατα, θέσεις εργασίας και κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι το αν θα περάσει η Ελλάδα σε 

µια ποιοτικά καινούργια «κανονικότητα», που θα την εγκλωβίσει για απροσδιόριστο χρονικό 

διάστηµα σε καθεστώς κοινωνικού Μεσαίωνα. Κάτι που θα µετατρέψει την εργατική τάξη σε 

ασπόνδυλο «πλήθος» µοναχικών ατόµων χωρίς στοιχειώδεις συλλογικές κατακτήσεις, 

συλλογικά δικαιώµατα και συλλογική ταυτότητα, µε στόχο την απλή επιβίωση. Ένα 

καθεστώς που θα καταστήσει τη χώρα ένα τεράστιο «οικόπεδο» προς «επένδυση» και 

«αξιοποίηση», µια τεράστια «ειδική οικονοµική ζώνη» επιχειρηµατικής ασυδοσίας και 

περιβαλλοντικής καταστροφής. Ένα καθεστώς που θα µονιµοποιήσει την Ελλάδα σε ρόλο 

οιονεί προτεκτοράτου της ΕΕ και των ΗΠΑ, καθιστώντας άδειο κέλυφος κάθε έννοια 

ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας και δηµοκρατίας.  

3.5 Στην Ελλάδα, η επέλαση του νεοφιλελευθερισµού, η ένταξη στην Ε.Ε. και στη 

συνέχεια στην ΟΝΕ, η ξέφρενη χρηµατιστικοποίηση και τα φαραωνικά έργα (Ολυµπιάδα) 

οδήγησαν στη «φούσκα», στη διόγκωση του χρέους και των ελλειµµάτων, και εν τέλει στο 

ζυγό των µνηµονίων. Η αποτίναξη αυτού του ζυγού αποτελεί πρωταρχικό όρο για τη 

διάσωση και την αναγέννηση των κοινωνικών δικαιωµάτων και του ίδιου του εργατικού 

κινήµατος. Ορίζει τη διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στα αιτήµατα και τις ανάγκες των 

λαϊκών τάξεων και τις στρατηγικές επιδιώξεις της αστικής τάξης. Στη σκληρή 

πραγµατικότητα των µνηµονίων αρθρώνονται σε έναν ενιαίο δεσµό το κοινωνικό ζήτηµα (ο 

ταξικός πόλεµος εναντίον της εργαζόµενης πλειοψηφίας, η περαιτέρω συγκέντρωση και 

συγκεντροποίηση του κεφαλαίου µε συνακόλουθη την καταστροφή ευρύτερων µικροµεσαίων 

στρωµάτων), το δηµοκρατικό ζήτηµα (ο πραξικοπηµατικός βιασµός της λαϊκής βούλησης) 

και το εθνικό ζήτηµα (η ακύρωση κάθε έννοιας ανεξαρτησίας και  λαϊκής κυριαρχίας στο 

σηµερινό πλαίσιο της ευρωζώνης και της Ε.Ε.  

Αυτόν τον Γόρδιο ∆εσµό οφείλουµε να κόψουµε, αν θέλουµε να κάνουµε το 

παραµικρό βήµα προς προοδευτικές αλλαγές. Η Λαϊκή Ενότητα θεωρεί ως πρώτιστο καθήκον 

της ριζοσπαστικής Αριστεράς όχι να επιδίδεται σε µια αφηρηµένη, έξω από το συγκεκριµένο 

ιστορικό χωροχρόνο, αντικαπιταλιστική ρητορεία, αλλά να αναστυλώσει το ηθικό των 

εργαζόµενων τάξεων, ενώνοντάς τες στους αγώνες του σκληρού παρόντος, που ανατρέπουν 
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τους συσχετισµούς δύναµης και συγκεντρώνουν δυνάµεις για βαθύτερες αλλαγές. Άλλωστε, 

δεν υπάρχει γενικά και αφηρηµένα «καπιταλισµός». έξω από τις συγκεκριµένες, κάθε φορά, 

µορφές αναπαραγωγής του που καθορίζουν εν πολλοίς τα κοµβικά ζητήµατα και τις µορφές 

του λαϊκού αγώνα..  

3.6 Η Λαϊκή Ενότητα θέτει ως άµεσο στόχο µια µεγάλη εργατική και λαϊκή 

ανατροπή των µνηµονιακών πολιτικών, της οικονοµικής ολιγαρχίας και του πολιτικού 

συστήµατος που τις υποστηρίζουν, σε ρήξη µε το ευρωσύστηµα, µε την ανάδειξη των 

δυνάµεων της εργασίας, της γνώσης και του πολιτισµού στα ηνία της ελληνικής κοινωνίας. 

Βασικοί κρίκοι είναι η κατάργηση των µνηµονίων και των δανειακών συµβάσεων, η στάση 

πληρωµών µε στόχο τη διαγραφή του χρέους, η έξοδος από τη νοµισµατική φυλακή της 

ευρωζώνης και η συνολική σύγκρουση µε τη νεοφιλελεύθερη «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», η 

εθνικοποίηση των τραπεζών και των στρατηγικών επιχειρήσεων και η λειτουργία τους ως 

µοχλού παραγωγικού µετασχηµατισµού µε εργατικό- κοινωνικό έλεγχο, η ταχύρυθµη 

προώθηση µέτρων αναδιανοµής του κοινωνικού πλούτου και βελτίωσης των ταξικών 

συσχετισµών προς όφελος της εργασίας. Την επιτακτική αναγκαιότητα αυτών των µέτρων, 

επί ποινή κοινωνικής και πολιτικής συντριβής, επιβεβαίωσε µε τον πιο δραµατικό τρόπο η 

εµπειρία της ανερµάτιστης «διαπραγµάτευσης» του επιτελείου Τσίπρα, που κατέληξε στην 

ταπεινωτική συνθηκολόγηση.  

3.7 Η προώθηση αυτών των ανατροπών απαιτεί κλιµάκωση των κοινωνικών αγώνων 

στο όριο ενός πραγµατικού λαϊκού ξεσηκωµού, που θα κλονίσει το υπάρχον πολιτικό 

σύστηµα και θα δηµιουργήσει προϋποθέσεις για την ανάδειξη µιας αριστερής κυβέρνησης, 

στηριγµένης στη δύναµη του αγωνιζόµενου λαού µε βάση το µεταβατικό πρόγραµµα. 

Ασφαλώς, η κυβέρνηση δεν µπορεί να αποτελεί για την Αριστερά αυτοσκοπό, έναντι του 

οποίου θυσιάζονται αρχές και στρατηγικοί στόχοι. Μπορεί, όµως, να αποτελέσει κρίσιµο 

βήµα σε µια συνολική διαδικασία ανατροπής. Και σίγουρα δεν µπορεί να αποτελεί 

αυτοσκοπό ούτε η αιώνια καθήλωση στην αντιπολίτευση- µια βολική από πολλές απόψεις 

στάση, που όµως δεν απαντά στις άµεσες αγωνίες των λαϊκών στρωµάτων και δεν ενοχλεί 

ιδιαίτερα την κυρίαρχη τάξη, καθώς καθηλώνει την Αριστερά να καλλιεργεί το δικό της, 

µικρό χωραφάκι στην αριστερή άκρη του αστικού πολιτικού συστήµατος.  

3.8 Ζητούµενο, λοιπόν, είναι η ανάδειξη µιας κυβέρνησης της µαχόµενης Αριστεράς 

που θα στηρίζεται σε µια µεγάλη άνοδο της λαϊκής κινητοποίησης, οργάνωσης και 

συνειδητοποίησης,  

Φυσικά, δεν περιµένουµε ότι η άρχουσα τάξη και οι ξένοι εταίροι της θα µείνουν µε 

τα χέρια σταυρωµένα, υποµένοντας στωικά τη δηµοκρατικά εκφρασµένη βούληση του λαού 

µας. Είναι βέβαιο ότι θα επιστρατεύσουν όλα τα διαθέσιµα όπλα και πρώτα απ’ όλα το 
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οικονοµικό σαµποτάζ. Αλλά οι δυσκολίες που θα προκαλέσει η αντίδραση µπορούν να 

γίνουν κίνητρο περαιτέρω προώθησης και ριζοσπαστικοποίησης.  

3.9 Η επιβολή αυτής της µεγάλης ανατροπής προϋποθέτει ευρύ, ισχυρό µέτωπο 

κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων της εργατικής τάξης και συνολικά των εργαζοµένων µε 

τους φτωχούς και µεσαίους αγρότες, τα µικροµεσαία στρώµατα της πόλης, ιδίως αυτά που 

επλήγησαν  από τα µνηµόνια, τα τµήµατα της διανόησης που πολώνονται προς την πλευρά 

της εργασίας και τη νεολαία . Η οικοδόµησή του απαιτεί όχι µόνο την κοινή δράση στις 

άµεσες, λαϊκές διεκδικήσεις, αλλά και την πολιτική συµπόρευση όλων των δυνάµεων της 

ριζοσπαστικής, αντιµνηµονιακής και αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Η Λαϊκή Ενότητα 

αγωνίζεται για ένα ενιαίο µέτωπο όλων αυτών των δυνάµεων, οργανωµένων και ανένταχτων, 

πιστεύοντας ακράδαντα ότι στη σηµερινή, κρισιµότατη συγκυρία κανένας αγωνιστής δεν 

περισσεύει και καµία ιδεολογική διαφορά δεν µπορεί να αποτελεί λόγο για αδιέξοδες, 

µοναχικές πορείες. Η ιστορία δεν θα συγχωρήσει τις ηγεσίες που, µπροστά στην αδυσώπητη 

επίθεση του ταξικού εχθρού και την υποδούλωση του λαού, επιλέγουν το ναρκισσισµό των 

µικρών διαφορών και τον ενδοαριστερό εµφύλιο.  

Ασφαλώς, κάθε αριστερή δύναµη που σέβεται τον εαυτό της έχει όχι µόνο δικαίωµα, 

αλλά και υποχρέωση να δίνει τη µάχη για την ηγεµονία των ιδεών της. Αλλά η ηγεµονία δεν 

κερδίζεται µε κηρύγµατα από τον άµβωνα της ιδεολογικής καθαρότητας στην εκκλησία των 

πιστών. Κερδίζεται στον κοινό αγώνα των πολλών, τον αδέκαστο, ύστατο κριτή κάθε ηγεσίας 

και ιδεολογίας.  

3.10 Το µεταβατικό πρόγραµµα που προτείνουµε δεν είναι ένας αταξικός, 

τεχνοκρατικός "οδικός χάρτης", αλλά µια πολιτική συσπείρωσης και αγώνα των εργαζόµενων 

τάξεων. µε προοπτική τη ριζική, κοινωνική αλλαγή. ∆ιαπερνάται εξαρχής από τη 

σοσιαλιστική προοπτική, είναι σε σύγκρουση µε τη λογική του κέρδους και της αγοράς. Ο 

αντικαπιταλιστικός προσανατολισµός του δεν είναι µια εύκολη φραστική διακήρυξη ούτε 

απλά µια «ταυτότητα», αλλά ο πυρήνας της σύγχρονης σοσιαλιστικής στρατηγικής.  

Αυτό το πρόγραµµα παραγωγικής ανασυγκρότησης, αλλά και παραγωγικού και 

κοινωνικού µετασχηµατισµού δεν είναι απλώς µια σειρά θέσεων που θα τις επεξεργαστεί 

κάποιο κοµµατικό επιτελείο και µετά θα τις προτείνει στο λαό. Ούτε είναι απλώς ένα 

κυβερνητικό πρόγραµµα το οποίο θα εφαρµόσει µια αριστερή κυβέρνηση. Είναι µια 

συλλογική επεξεργασία που κατεξοχήν πρέπει να στηρίζεται και στην εµπειρία, τη δράση, 

τον οραµατισµό, τον πειραµατισµό των ίδιων των κινηµάτων. Πατάει στα κινήµατα αλλά και 

καλεί σε ένα κίνηµα, µια συλλογική προσπάθεια για ανασυγκρότηση και µετασχηµατισµό. 

Τα κινήµατα αλληλεγγύης, τα κινήµατα χωρίς µεσάζοντες, τα πειράµατα αυτοδιαχείρισης και 

συνεταιριστικής οικονοµίας, τα κοινωνικά ιατρεία, τα κινήµατα σε κρίσιµους τοµείς όπως η 
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ενέργεια, το τραπεζικό σύστηµα, η εκπαίδευση, η υγεία, αποτελούν πεδία πειραµατισµού και 

γνώσης για εναλλακτικές µορφές κοινωνικής οργάνωσης.  

Ακόµη περισσότερο: η έµπνευση για µια σύγχρονη σοσιαλιστική προοπτική δεν 

προκύπτει µε έναν «εγκεφαλικό» τρόπο, από κάποιες «επαναστατικές γραφές». Βλέπουµε 

αυτή την προοπτική στην ίδια τη συλλογική αγωνία και αναζήτηση των αγωνιστών, στο 

αίτηµα αξιοπρέπειας, δηµοκρατίας και αυτοκαθορισµού, που αποτυπώνεται µέσα στους 

αγώνες, στην απαίτηση για δικαιοσύνη και δηµοκρατία, στις µυριάδες πράξεις αλληλεγγύης 

στον άλλο, τον πρόσφυγα, το µετανάστη, το συνάδελφο. Αυτό το κόκκινο νήµα από τους 

σηµερινούς αγώνες  ως τις αυριανές ανατροπές θέλει να πιάσει το πρόγραµµά µας.  

3.11 Υπό αυτό το πρίσµα, µιλάµε όχι απλώς για µια άλλη οικονοµική πολιτική, αλλά 

για ένα νέο παραγωγικό υπόδειγµα, που θα περιλαµβάνει και ένα νέο καταναλωτικό 

υπόδειγµα, τοποθετώντας, για παράδειγµα, την πρόσβαση σε ποιοτική και καθολική δηµόσια 

υγεία πάνω από τη µία ή την άλλη καταναλωτική δαπάνη και θα προκρίνει τα µαζικά µέσα 

µεταφοράς έναντι των ιδιωτικών. Κοµβική πλευρά αυτού του υποδείγµατος θα είναι και µια 

ριζικά διαφορετική σχέση µε τη φύση. Ο περιορισµός της ενεργειακής κατανάλωσης, η 

ακύρωση των φαραωνικών επενδύσεων, η έµφαση στη µικρή κλίµακα, στην αποκέντρωση, 

στην ανακύκλωση, η αλλαγή αγροδιατροφικού προτύπου, όλα αυτά παραπέµπουν και σε µια 

διαφορετική σχέση µε το περιβάλλον. Σοσιαλιστική προοπτική και οικολογική οπτική είναι 

αλληλένδετες. Η φύση και το περιβάλλον, η ίδια η επιβίωση του πλανήτη απειλούνται από τη 

λογική του κέρδους και της αγοράς. Μόνο η προοπτική ενός σύγχρονου σοσιαλισµού µπορεί 

απαντήσει µακροπρόθεσµα στο ερώτηµα µιας άλλης, πολύ πιο ισορροπηµένης σχέσης του 

ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον. 

3.12 Το µεταβατικό µας πρόγραµµα αφορά πρωτίστως τις δυνάµεις της εργασίας, τις 

πραγµατικές παραγωγικές και δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου. ∆εν αφορά τα στρώµατα της 

αστικής τάξης και όσους πολώνονται προς τα συµφέροντά της. Παρά την προσπάθεια των 

αστικών δυνάµεων να διασπάσουν, να αποδιαρθρώσουν και να χειραγωγήσουν τις µεγάλες 

µάζες των ανθρώπων του µόχθου, η εµπειρία των αγώνων και της αντίστασης στα µνηµόνια 

έδειξε ότι µπορεί να διαµορφωθεί µια ευρύτερη κοινωνική συµµαχία, µε ηγεµονικό το ρόλο 

των εργαζοµένων. Συµµαχία, ικανή όχι απλώς να στηρίξει εκλογικά µια ριζοσπαστική 

πρόταση, αλλά –και πολύ περισσότερο– να βάλει τον τόπο σε µια καινούργια τροχιά, 

συγκροτώντας ένα νέο «ιστορικό µπλοκ». Με αυτή την οπτική, δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία 

στην ανάδυση αυτόνοµων µορφών οργάνωσης του αγωνιζόµενου λαού, που µπορούν να 

εξελιχθούν, σε στιγµές έξαρσης των λαϊκών αγώνων, σε κύτταρα λαϊκής εξουσίας. 

3.13 Η ανάδειξη µιας αριστερής κυβέρνησης µε µεταβατικό πρόγραµµα, ακόµη και 

εάν υποστηρίζεται από ένα ρωµαλέο λαϊκό κίνηµα και αυτόνοµους θεσµούς οργάνωσης του 
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αγωνιζόµενου λαού, θα παραµένει υπό διαρκή διακύβευση και κινδυνεύει να υποκύψει 

απέναντι στις αντεπιθέσεις της αστικής τάξης. Θα πρέπει εποµένως εξαρχής να βάλει 

µπροστά µεγάλες και βαθιές θεσµικές ανατροπές, που θα κατοχυρώνουν τον αναβαθµισµένο 

ρόλο των εργατικών και λαϊκών στρωµάτων. Για το σκοπό αυτό, προτείνουµε µια Συντακτική 

Εθνοσυνέλευση, που θα εµπεδώσει νέους θεσµούς, νέες διευρυµένες µορφές δηµοκρατίας και 

εργατικής και λαϊκής συµµετοχής, νέες µορφές περιορισµού της καπιταλιστικής ασυδοσίας 

και νέες δυνατότητες εργατικού ελέγχου, νέες δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση, την 

πληροφορία, την ενηµέρωση. 

3.14 Η σύγχρονη σοσιαλιστική προοπτική απαιτεί την ανάπτυξη πρακτικών 

χειραφέτησης, ισότητας και αλληλεγγύης σε όλα τα επίπεδα. Θεωρούµε αυτονότητη τη 

στήριξη αιτηµάτων και κινηµάτων που αφοούν την ταυτότητα φύλου και το σεξουαλικό 

προσανατολισµό, όπως και την πάλη ενάντια σε κάθε µορφή διακρίσεων. Γνωρίζουµε ότι 

πατριαρχικές αντιλήψεις και µορφές σεξισµού εξακολουθούν να αναπαράγονται, ενίοτε και 

να αξιοποιούνται για την αναπαραγωγή των κυρίαρχων σχέσεων. Γι’ αυτό το λόγο η πάλη 

ενάντια στην πατριαρχία και το σεξισµό είναι αναπόσπαστα δεµένες µε την πάλη για 

δηµοκρατία, ελευθερία, σοσιαλισµό.  

3.15 Η σοσιαλιστική προοπτική προϋποθέτει µια πραγµατική, αναγεννητική έκρηξη 

στο χώρο του πολιτισµού και της διανόησης. Η αναγκαία πολιτιστική αναγέννηση δεν 

σηµαίνει απλώς «µέριµνα για τα γράµµατα και τις τέχνες». Σηµαίνει προσπάθεια για έναν 

σύγχρονο πολιτισµό του κόσµου της εργασίας. Πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία, 

κόντρα σε όλους τους φραγµούς που υψώνουν κρατικές εξουσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Αντιµετώπιση της γνώσης, της επιστήµης, ως αυθεντικά δηµόσιων αγαθών. Προσπάθεια για 

συγκρότηση µιας στρατευµένης διανόησης, δίπλα στο λαό και τις ανάγκες του, µακριά από 

τον ελιτισµό.  

∆ιαµόρφωση ενός σύγχρονου, λαΪκού πολιτισµού, αντίδοτο στην πολιτιστική φτώχια 

και την αλλοτρίωση της εµπορευµατοποιηµένης κουλτούρας,. Σε πείσµα της διάκρισης 

µεταξύ «αδαών» και «ειδικών» που αναπαράγει την τεχνοκρατία και τα στεγανά, 

επιδιώκουµε όλοι οι άνθρωποι να γίνονται µέσα από τη συµµετοχή τους στους πολιτικούς και 

κοινωνικούς αγώνες «διανοούµενοι», να µαθαίνουν να σκέφτονται, να κρίνουν και να δρουν 

µε τη δική τους µατιά, τη µατιά της χειραφέτησης. 

3.16 Η σοσιαλιστική προοπτική είναι διαδικασία κοινωνικών συγκρούσεων, 

ανατροπών και µετασχηµατισµών, µε ορίζοντα την κατάργηση της εκµετάλλευσης και της 

καταπίεσης. Γνωρίζουµε ότι όλες οι λέξεις της χειραφέτησης –ο σοσιαλισµός, ο 

κοµµουνισµός, η Αριστερά, η επανάσταση- έχουν φθαρεί στο πέρασµα του χρόνου. Όλες 

πλήρωσαν βαρύ τίµηµα στη διπλή προδοσία: των γραφειοκρατικών καθεστώτων του 
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«υπαρκτού σοσιαλισµού» που κατέρρευσαν, από τη µια πλευρά, και των ιµπεριαλιστικών 

εγκληµάτων της σοσιαλδηµοκρατίας, που µεταλλάχθηκε σε νεοφιλελεύθερη 

«Κεντροαριστερά», από την άλλη. Σεβόµαστε και τιµούµε την ιστορία των αγώνων του 

ιστορικού εργατικού και λαϊκού κινήµατος αλλά κι αναµετριόµαστε κριτικά και αυτοκριτικά 

µε την µετάλλαξη των εγχειρηµάτων του υπαρκτού σοσιαλισµού σε αυταρχική και 

εκµεταλλευτική κατεύθυνση. 

Ο σοσιαλισµός δεν µπορεί να ταυτιστεί ούτε µε την κρατικοποίηση των µέσων 

παραγωγής, ούτε µε την αυταρχική οργάνωση της παραγωγής, ούτε βέβαια µε την καταστολή 

των ίδιων των εργατικών αγώνων. Όπως δεν µπορεί να ταυτιστεί µε τη σοσιαλδηµοκρατική 

πρόταση, η οποία ουδέποτε αµφισβήτησε τις καπιταλιστικές σχέσεις. Η αποτίµηση αυτών 

των ιστορικών εµπειριών απαιτεί σοβαρό θεωρητικό και πολιτικό διάλογο ανάµεσα στα 

διάφορα ρεύµατα της µαχόµενης Αριστεράς. Η Λαϊκή Ενότητα, ένα ανοιχτό πολιτικό 

εγχείρηµα στο οποίο συµµετέχουν οργανώσεις και αγωνιστές διαφορετικών καταβολών και 

ευαισθησιών, δεν φιλοδοξεί, βέβαια, να κλείσει αυτή τη συζήτηση στην πρώτη της 

συνδιάσκεψη. Θέλει, όµως, να συµβάλει σε αυτήν, όχι µόνο µε όρους ιστορικής αποτίµησης, 

αλλά πάντα µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον. 

3.17 Την αναγκαιότητα της σοσιαλιστικής προοπτικής υπογραµµίζει το γεγονός ότι η 

σηµερινή κατάσταση πραγµάτων είναι κυριολεκτικά αβίωτη για ένα πολύ µεγάλο µέρος της 

σύγχρονης ανθρωπότητας. Έχοντας εποικίσει πρακτικά όλο τον πλανήτη, όλες τις σφαίρες 

της παραγωγής και της κυκλοφορίας, όλα τα πεδία της καθηµερινότητας, το φυσικό 

περιβάλλον, ακόµη και το ανθρώπινο γονιδίωµα, ο σύγχρονος καπιταλισµός αναγκάζεται να 

τρώει τις ίδιες τις σάρκες του προκειµένου να εξασφαλίζει την αναπαραγωγή του. 

Εξασφαλίζει καύσιµα µέσα από την υπονόµευση των δύο πηγών κάθε µελλοντικού πλούτου, 

της ανθρώπινης εργασίας και της Φύσης, όπως µαρτυρούν η ενδηµική, µαζική ανεργία και η 

επιταχυνόµενη οικολογική καταστροφή. Στη διεθνή σφαίρα, ο σύγχρονος ιµπεριαλισµός δεν 

οδηγεί σε έναν οµογενή κόσµο, χωρίς ιεραρχίες και εθνικούς ανταγωνισµούς, αλλά σε έναν 

νέο «ιµπεριαλισµό των καταστροφών», που πολλαπλασιάζει τους περιφερειακούς πολέµους 

και διαλύει εθνικά κράτη. 

Μαζί µε τους κινδύνους, ωστόσο, γιγαντώνονται και οι αντικειµενικές δυνατότητες, 

υλικές και πολιτιστικές, για το σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό. Η  γενική άνοδος του 

µορφωτικού επιπέδου και η έξοδος της γυναίκας από το νοικοκυριό στην εργασία 

δηµιουργούν µια πιο προχωρηµένη πολιτιστική βάση για το σοσιαλιστικό εγχείρηµα, ενώ η 

διεθνοποίηση της επικοινωνίας, παρόλα τα αλλοτριωτικά φαινόµενα που τη συνοδεύουν, 

βγάζουν τον πολίτη από τον εθνικό µικρόκοσµο και τις προκαταλήψεις του, ανοίγοντας 

πλατύτερους, διεθνείς ορίζοντες. Οι σηµερινές γενιές του κόσµου της εργασίας, µε τις πολύ 

πιο αναπτυγµένες δεξιότητες παρά ποτέ, µε την εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες της 
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πληροφορίας και τον ολοένα και πιο κοµβικό ρόλο τους στην παραγωγή του κοινωνικού 

πλούτου, µπορεί να αντιµετωπίζουν συνθήκη µεγαλύτερης επισφάλειας, διασκορπισµού και 

κατακερµατισµού, αλλά είναι, πολύ περισσότερο σε θέση, να γίνουν πρωταγωνιστές ενός 

εγχειρήµατος µετασχηµατισµού και επανοικειοποίησης των συλλογικών παραγωγικών 

δυνάµεων. Μπορούν να γίνουν όχι απλώς δύναµη κρούσης εναντίον κάθε τυραννίας, αλλά 

και ενεργοί πρωταγωνιστές της δηµιουργικής, σοσιαλιστικής απόπειρας, που καλείται να 

καταργήσει, µαζί µε την αντίθεση εκµεταλλευτών και εκµεταλλευόµενων, τον αλλοτριωτικό 

διαχωρισµό διευθυνόντων και διευθυνόµενων.  

Την ίδια στιγµή, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, ιδιαίτερα στα πεδία της 

πληροφορικής και της βιοτεχνολογίας, δηµιουργεί δυνατότητες πρακτικά δωρεάν πρόσβασης 

του πληθυσµού σε πολιτιστικά και µορφωτικά προϊόντα, καθώς και σε φάρµακα και 

υπηρεσίες, βάζοντας σε οξεία κρίση την ιδιωτική ιδιοκτησία. Με δυο λόγια, οι 

απελευθερωτικές δυνατότητες της εποχής µας –προϊόντα του συλλογικού µόχθου, της 

δηµιουργικότητας και των αγώνων διαδοχικών γενιών παραγωγών του κοινωνικού πλούτου– 

είναι τεράστιες. Προσφέρουν τη βάση εκκίνησης για µια ανώτερη σοσιαλιστική προσπάθεια. 

Εκείνο που χρειάζεται, είναι να σπάσει το κέλυφος των οπισθοδροµικών, εκµεταλλευτικών 

σχέσεων.  

3.18 Ο σοσιαλιστικός µετασχηµατισµός προϋποθέτει µια µεγάλη επανάσταση, που 

θα απλωθεί σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής, ξεκινώντας από τις σχέσεις 

ιδιοκτησίας, το κράτος και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, για να φτάσει στο δίκαιο, την 

παιδεία και τον πολιτισµό. Επανάσταση δεν σηµαίνει ένα σύντοµο παροξυσµό βίας –

άλλωστε, είναι οι κυρίαρχες τάξεις και όχι η λαϊκή πλειοψηφία εκείνες που ρέπουν προς τη 

βία και τον πραξικοπηµατισµό για να εµποδίσουν την ιστορική πρόοδο– αλλά µια διαδικασία 

αγώνων, συγκρούσεων αλλά και πρωτόγνωρης δηµοκρατικής χειραφέτησης της εργατικής 

και λαϊκής πρωτοβουλίας και δηµιουργικότητας. ∆εν αποτελεί υπόθεση κάποιων φωτισµένων 

«πρωτοποριών», που διαπνέονται από ανώτερα «ιδανικά», αλλά έργο των συνηθισµένων 

ανθρώπων, που κάτω από εντελώς ασυνήθιστες συνθήκες γίνονται ικανοί για εντελώς 

ασυνήθιστα πράγµατα. Αυτό που τους πείθει δεν είναι κυρίως η σοσιαλιστική «κατήχηση», οι 

«ιδέες» –που έχουν, βέβαια, κι αυτές τη σηµασία τους– αλλά ο µεγάλος δάσκαλος που 

λέγεται ανάγκη, οι απτές εµπειρίες της ζωής και των κοινών τους αγώνων, το αστείρευτο 

αίτηµα για µια ζωή που να αξίζει να τη ζει κανείς. 
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4. ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΤΈΤΑΡΤΟ: ΓΙΑ ΈΝΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 

ΡΉΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ 

 

4.1 Το πρόγραµµα της ΛΑΕ ξεκινά µε την ανατροπή των µνηµονιακών πολιτικών, την έξοδο 

από την ευρωζώνη, τη διαγραφή του χρέους και την προώθηση ριζοσπαστικών κοινωνικών 

µετασχηµατισµών που ανοίγουν δρόµους οικονοµικής προόδου και αναβάθµισης της 

ποιότητας ζωής. Πρόκειται για τον οδικό χάρτη µιας µεγάλης λαϊκής ανατροπής για την 

εφαρµογή ενός µεταβατικού πρόγραµµα φιλολαϊκής διεξόδου από την κρίση, το οποίο 

περιλαµβάνει αλληλένδετους και ενιαίους στόχους που αλλάζουν τους συσχετισµούς, 

ανακουφίζουν τους εργαζόµενους και αποτελούν αφετηρία για ευρύτερες κοινωνικές 

αλλαγές.  Οι στόχοι αυτοί κωδικοποιούνται ως εξής: 

• Κατάργηση της λιτότητας, καταπολέµηση της ανεργίας, στήριξη των λαϊκών 

εισοδηµάτων µε αναδιανοµή προς όφελος των εργαζόµενων τάξεων 

• Στάση πληρωµών- διαγραφή του χρέους-  

• Εθνικοποίηση τραπεζών, «Σεισάχθεια» σε ιδωτικά χρέη 

• Προετοιµασµένη έξοδο από την ευρωζώνη και µετάβαση στο εθνικό νόµισµα.  

• Ανυπακοή, σύγκρουση και ρήξη µε τις πολιτικές και τις συνθήκες της ΕΕ 

• Ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων, ανάκτηση του κοινωνικού πλούτου, παραγωγικός 

και οικολογικός µετασχηµατισµός µε εθνικοποίηση στρατηγικών επιχειρήσεων, 

ενίσχυση της αυτοδιαχείρισης στις επιχειρήσεις που κλείνουν, πρόγραµµα δηµοσίων 

επενδύσεων για την καταπολέµηση της ανεργίας  

• Εξασφάλιση των κοινωνικών αναγκών σε υγεία-παιδεία-πολιτισµό 

• Συντακτική συνέλευση για µια νεα λαϊκή µεταπολίτευση-ευρεία κατοχύρωση 

δηµοκρατικών δικαιωµάτων 

• Πολυδιάστατη, ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική  

Κατάργηση της λιτότητας -Άµεσα µέτρα απαλλαγής από τη µνηµονιακή καταστροφή 

4.2. Αυτονόητη πλευρά του µεταβατικού προγράµµατος και από τα πρώτα µέτρα που πρέπει 

να επιβληθούν είναι η επαναφορά των βασικών εργατικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και 
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η αναίρεση του συνόλου του βάναυσου µνηµονιακού «κεκτηµένου». Η περίοδος των 

µνηµονίων ενίσχυσε τη θέση και το εισόδηµα του κεφαλαίου. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί 

και να ενισχυθεί η θέση και το εισόδηµα των εργαζοµένων, αυτών που παράγουν πραγµατικά 

τον κοινωνικό πλούτο. 

4.3. Εργασιακά δικαιώµατα – Μισθοί - Απασχόληση:   

• Κατάργηση όλων των µνηµονιακών νόµων που µείωναν τους κατώτερους µισθούς 

και τις συντάξεις, επέβαλαν µειωµένες αποδοχές στους νέους εργαζοµένους, 

επαναφορά δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα σε όλους τους εργαζοµένους δηµόσιου 

και ιδιωτικού τοµέα όπως και στους συνταξιούχους. 

• Απαγόρευση των οµαδικών απολύσεων και των αναιτιολόγητων απολύσεων. 

• Επίδοµα ανεργίας σε όλες/όλους τους ανέργους για όλη την περίοδο ανεργίας. 

• Αντιµετώπιση της ανεργίας µε προγράµµατα δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας 

ιδιαίτερα στον δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα της οικονοµίας, αλλά και µέσα από τη 

συνολική προσπάθεια να υπάρξει κλαδική πολιτική και αναζωογόνηση 

συγκεκριµένων κλάδων.  

• ∆ιευκόλυνση και διασφάλιση της ελεύθερης δράσης των συνδικάτων σε όλους τους 

χώρους δουλειάς (είσοδος των συνδικάτων, δικαιώµατα ενηµέρωσης, κατοχύρωση 

συνελεύσεων εντός του χρόνου εργασίας κ.λπ.). Πλήρης απαγόρευση κάθε µορφής 

ανταπεργίας. 

• Άµεση επαναφορά του θεσµικού πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και 

συµβάσεις (µονοµερής προσφυγή στη µεσολάβηση και διαιτησία, υποχρεωτικότητα, 

επεκτασιµότητα, µετενέργεια) εµπλουτισµένο µε βάση τις ανάγκες που προκύπτουν 

από τα χαρακτηριστικά των επιχειρηµατικών οµίλων. 

• Ενίσχυση των µηχανισµών ελέγχου της εργατικής νοµοθεσίας και ταχείας απονοµής 

δικαιοσύνης στις εργατικές διαφορές.  

• Αποκατάσταση της πλήρους και σταθερής απασχόλησης σε βάρος των ευέλικτων και 

επισφαλών µορφών εργασίας.  

• Στήριξης της ανατροφής τέκνων µε δηµόσιες κοινωνικές υποδοµές και προσαρµογή 

των εργασιακών δικαιωµάτων και των αδειών ανατροφής στις ανάγκες των γονέων.  

• ∆ιασφάλιση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.     

 

4.4. Ασφαλιστικό – Συντάξεις:  

• Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης δηµόσιο, αλληλέγγυο, καθολικό, αναδιανεµητικό.  
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• Όλοι/ες οι εργαζόµενοι-εργαζόµενες οφείλουν να απολαµβάνουν τα ίδια κοινωνικο-

ασφαλιστικά δικαιώµατα ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους.  

• Κύρια σύνταξη 80% του συντάξιµου µισθού και επικουρική στο 20%. Η κατώτερη 

σύνταξη χορηγείται στο 65ο έτος ηλικίας και αντιστοιχεί σε 20 ηµεροµίσθια 

ανειδίκευτου εργάτη.  

• Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη να επανέλθουν στα 65 από τα 

67 έτη και στα 60 για µειωµένη. Προϋπόθεση ασφάλισης 35 ετών για πλήρη σύνταξη 

στα 58 έτη και 37 ετών ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. ∆ιατήρηση 

για τους ασφαλισµένους πριν το 1983 της δυνατότητας συνταξιοδότησης µε 35 έτη 

ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας. Συντάξιµος µισθός πρέπει να είναι ο µέσος όρος της 

καλύτερης πενταετίας.  

• Πλήρης ασφάλιση και υγειονοµική περίθαλψη των εργαζόµενων σε προγράµµατα 

κοινωφελούς εργασίας.  

• Αναγνώριση των εργαζοµένων µε ∆ΠΥ ως µισθωτών µε ανάλογα δικαιώµατα .  

 

Από πλευράς χρηµατοδότησης, το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να στηρίζεται στην 

τριµερή χρηµατοδότηση. Αναγνωρίζουµε ως δίκαιο το αίτηµα για αποκατάσταση της 

ληστείας σε βάρος των αποθεµατικών της Κοινωνικής Ασφάλισης, Γνωρίζουµε επίσης ότι 

βασική πηγή αύξησης των πόρων του ασφαλιστικού συστήµατος άµεσα και µακροπρόθεσµα, 

είναι η αναδιανοµή εισοδήµατος, η επανεκκίνηση της οικονοµίας και η αύξηση της 

απασχόλησης, όπως και η καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής 

 

4.5. Στον τοµέα της φορολογίας, χρειάζεται βαθειά τοµή µε βασικό κριτήριο την ριζική 

αναδιανοµή εισοδήµατος σε βάρος του κεφαλαίου και την ανακούφιση των λαϊκών 

στρωµάτων από τη φορολεηλασία, παράλληλα µε την κατάργηση όλων των προκλητικών  

ρυθµίσεων υπέρ του κεφαλαίου και των πολυεθνικών.  

• Κατοχύρωση αφορολόγητου 12.000 ευρω Ενιαία προοδευτική φορολογική κλίµακα 

φυσικών προσώπων µε τιµαριθµοποίηση και  γενναία αύξηση της φορολογίας των 

µεγάλων εισοδηµάτων.  

• Αύξηση της φορολογίας των εταιρικών κερδών  

• Φορολόγηση των τριγωνικών συναλλαγών µε χώρες που έχουν προνοµιακό 

φορολογικό καθεστώς. Κατάργηση των ειδικών φορολογικών καθεστώτων 

(ναυτιλίας, τραπεζών, συµβάσεων παραχώρησης, εκκλησίας, βουλευτών, ΜΚΟ, κά), 

καθώς και των επενδυτικών κινήτρων που διαµορφώνουν συνθήκη ασυλίας για τις 

επιχειρήσεις.  
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• Μονοψήφιοι ως και µηδενικοί συντελεστές Φ.Π.Α. σε αγαθά και υπηρεσίες λαϊκής 

κατανάλωσης,  και στα φάρµακα. Κλιµακωτοί συντελεστές για τα είδη πολυτελείας.  

• Άµεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και θέσπιση φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας µε 

παράλληλη απαλλαγή/προστασία των ιδιοκτητών χαµηλού εισοδήµατος. 

Υπολογισµός όλων των φόρων και τελών µε βάση τις πραγµατικές εµπορικές αξίες.  

• Ειδικές ρυθµίσεις για τη φοροελάφρυνση των λαϊκών στρωµάτων (100 δόσεις, 

διαγραφή οφειλών, χρονική επιµήκυνση).  

Κατάργηση ανεξαρτητοποίησης της ΓΓ∆Ε καµιά εκχώρηση ελεγκτικού έργου στον 

ιδιωτικό τοµέα.  

Στάση πληρωµών-∆ιαγραφή του χρέους τώρα! 

4.6. Το δηµόσιο χρέος της χώρας αποτελεί βασικό µοχλό για την εφαρµογή των 

Μνηµονίων και των αντιλαϊκών πολιτικών. ∆ιογκωµένο από το 120% του ΑΕΠ το 2010 στο 

190% του ΑΕΠ, δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί παρά µόνο µε τίµηµα την καταστροφή των 

εργαζόµενων τάξεων. Είναι ένα χρέος µη βιώσιµο που πρέπει να διαγραφεί. Η διαιώνιση του 

οδηγεί την χώρα σε παρατεταµένη λιτότητα, φορολεηλασία και φτωχοποίηση, σε 

συρρίκνωση των κοινωνικών δικαιωµάτων, σε αναστολή της δηµοκρατίας και σε κατάλυση 

της ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Το χρέος αυτό δεν προκλήθηκε από την δήθεν 

διόγκωση των δηµοσίων δαπανών των µισθών και των συντάξεων, αλλά από τα υψηλά 

επιτόκια δανεισµού, τις υψηλές στρατιωτικές δαπάνες, τη διάσωση των ιδιωτικών τραπεζών, 

τις δαπάνες για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004,  την ανισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη 

της ευρωζώνης και της Ε.Ε, τους µηχανισµούς των Μνηµονίων και τις δανειακές συµβάσεις. 

Οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι και τα λαϊκά στρώµατα δεν φέρουν ευθύνη γι’ αυτό το χρέος δεν 

έχουν κανένα λόγο να το πληρώσουν   Η διεκδίκηση διαγραφής του χρέους πάνω από όλα θα 

στηριχτεί στην κυρίαρχη απόφαση του ελληνικού λαού να απαλλαγεί από τη λιτότητα και 

από την ανεργία αλλά µπορεί και να επικαλεστεί  

• την παραβίαση συνταγµατικών διατάξεων, όπως των άρθρων 36§2 και ιδίως 

1 και του 26 του Συντάγµατος που απαγορεύουν την δέσµευση δηµόσιας 

περιουσίας που έχει διατεθεί προς εξυπηρέτηση δηµοσίων σκοπών και 

συνεπώς καθιστούν άκυρη τη συνοµολόγηση ρητρών για την εφαρµογή 

αντίθετων διατάξεων αλλοδαπών δικαίων   

• τις αρχές του διεθνούς δικαίου, ιδίως δε την αρχή της κατάστασης ανάγκης 

που αποτρέπει την συνέχιση της εξυπηρέτησης δανείων όταν διακυβεύεται η 

οικονοµική επιβίωση ενός κράτους και η αδυναµία του να εκπληρώσει τις 

στοιχειώδεις υποχρεώσεις του προς τους πολίτες, όπως και τις έννοιες του 

«παράνοµου», «απεχθούς» και «επονείδιστου» χρέους, καθώς -εν γνώσει των 
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δανειστών- οι δανειακές συµβάσεις υπογράφηκαν χωρίς τη σύµφωνη γνώµη 

του λαού, τα δε ποσά των δανείων δεν χρησιµοποιήθηκαν για την καλυψη 

των αναγκών του λαού,  

• την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (Σεπτέµβρης ’15), ότι η 

αναδιάρθρωση χρέους παραµένει κυριαρχικό δικαίωµα κάθε χώρας. Η 

παγκόσµια ιστορία έχει γνωρίσει πολλές περιπτώσεις στάσης πληρωµών και 

διαγραφής χρεών µε πιο πρόσφατες τον Ισηµερινό το 2008, την Αργεντινή το 

2003-2005, την Γερµανία το 1953 κ.α. 

 Στενά συνδεδεµένο µε τη διαγραφή του χρέους, είναι η διεκδίκηση των γερµανικών 

επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου, αίτηµα µε πολιτική, οικονοµική και ηθική 

διάσταση, που για δεκαετίες παραµένει ανοικτό, µε ευθύνες των µεταπολεµικών 

κυβερνήσεων, µε την επίµονη άρνηση της γερµανικής πλευράς να το συζητήσει, κατά 

παράβαση των αρχών του διεθνούς δικαίου  και µε την άρνηση όλων των ελληνικών 

κυβερνήσεων να επιτρέψουν την εκτέλεση αµετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. 

 

Εθνικοποίηση τραπεζών, «Σεισάχθεια» σε ιδιωτικά χρέη 

4.7. Η πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των µεγάλων τραπεζών ήταν ένα πρωτοφανές 

οικονοµικό και πολιτικό σκάνδαλο, που εκτός από τις µεγάλες πολιτικές, ενέχει και ποινικές 

ευθύνες. Οι τράπεζες παραδόθηκαν αντί «πινακίου φακής»  στους χρεωκοπηµενους 

µεγαλοτραπεζιτες που τωρα συνεργαζονται µε ξένα funds, ενώ το ελληνικό δηµόσιο έχασε 

πάνω από 40 δις, τα ασφαλιστικά ταµεία 2 δις και 300.000 µικροµέτοχοι είχαν «εξαέρωση» 

µετοχών (αποταµιεύσεων). Ταυτόχρονα άνοιξε και επίσηµα ο δρόµος της λεηλασίας της 

µικροµεσαίας ακίνητης περιουσίας µε πλειστηριασµούς ακόµα και πρώτης κατοικίας, µε το 

ρυθµιστικό πλαίσιο των «κόκκινων δανείων». Το µεγάλο σκάνδαλο των 

ανακεφαλαιοποιήσεων θα διερευνηθεί, θα αποδοθούν ευθύνες, θα διοριστούν επίτροποι στις 

τράπεζες και θα εθνικοποιηθούν χωρίς να καταβληθεί αποζηµίωση σ’αυτούς που αποµείωσαν 

την περιουσία του δηµοσίου.  

Προϋπόθεση για τη ρήξη µε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές  είναι η δηµόσια ιδιοκτησία, ο 

κοινωνικός και εργατικός έλεγχος των τραπεζών, µαζί και της Τράπεζας Ελλάδος. Η ΤτΕ 

πρέπει να λειτουργεί ως «Κεντρική Τράπεζα Ελλάδος», ως δηµόσιος φορέας που έχει το 

«εκδοτικό προνόµιο» εκτύπωσης και διάθεσης εθνικού νοµίσµατος, ως «δανειστής 

τελευταίας καταφυγής» του ελληνικού δηµοσίου, ως βασικός φορέας επεξεργασίας µε την 

εποπτεία της κυβέρνησης της νοµισµατικής, συναλλαγµατικής και πιστωτικής πολιτικής 

(ύψος επιτοκίων, πιστωτική επέκταση, χρηµατοδότηση κλάδων) και της εξασφάλισης 

ρευστότητας στις τράπεζες για χρηµατοδότηση της οικονοµίας.  Με την εθνικοποίηση των 
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τραπεζών, την εφαρµογή κοινωνικού και εργατικού ελέγχου, οι καταθέσεις των πολιτών είναι 

διασφαλισµένες καθώς και η χρηµατοδότηση δηµόσιων παραγωγικών δραστηριοτήτων στα 

πλαίσια του γενικότερου σχεδίου παραγωγικού µετασχηµατισµού της οικονοµίας. Επίσης, θα 

διευκολυνθεί η αναγκαία παροχή ρευστότητας και ενίσχυσης στις δηµόσιες και 

εθνικοποιηµένες βιοµηχανίες σε αυτοδιαχειριζόµενα και συνεταιριστικά εγχειρήµατα αλλά 

και στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, όπως και σε ένα δηµόσιο σύστηµα στεγαστικής πίστης. Η 

εθνικοποίηση των τραπεζών θα αλλάξει τους όρους ρύθµισης των «κόκκινων δανείων» σε 

νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες και ελεύθερους επαγγελµατίες, µε πλήρη διασφάλιση της 

πρώτης κατοικίας, µε την εφαρµογή κριτηρίων µακροπρόθεσµης εξόφλησης, συµβατής µε τις 

δυνατότητες και ανάγκες των οφειλετών,  αλλά και µε λογική «σεισάχθειας» για τα δάνεια 

που για λόγους εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν. 

Έξοδος από την ευρωζώνη, µετάβαση στο εθνικό νόµισµα   

4.8 Η πικρή πείρα της Κύπρου και της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, έδειξαν ότι 

οποιαδήποτε κυβέρνηση αποπειραθεί να δώσει στοιχειώδη ανάσα στον λαό µε µέτρα που 

θίγουν το µεγάλο κεφάλαιο (από µόνη της, η στάση πληρωµών είναι κήρυξη οικονοµικού 

πολέµου στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο) θα υποστεί τον πιο ωµό εκβιασµό, µε 

µοχλό την πιστωτική ασφυξία των τραπεζών. Αυτή η πικρή πείρα έδειξε µε τον πιο ξεκάθαρο 

τρόπο ότι ριζοσπαστική αλλαγή εντός ευρωζώνης  είναι αδύνατη. Επιβάλλεται, εποµένως, η 

άµεση και µονοµερής έξοδος από την ευρωζώνη. Το ευρώ δεν είναι νόµισµα, αλλά 

«καθεστώς» που συγκεφαλαιώνει τον αυταρχικό και νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα της 

«Ενωµένης Ευρώπης», είναι ένα µηχανισµός διαρκούς επιβολής αντιλαϊκών περιοριστικών 

πολιτικών και εµπέδωσης των ταξικών συµφερόντων των αστικών τάξεων. Η αποδέσµευση 

από το ασφυκτικό πλαίσιο της ΟΝΕ θα δώσει τη δυνατότητα δηµοκρατικής ανάκτησης του 

ελέγχου της δηµοσιονοµικής, νοµισµατικής και εισοδηµατικής πολιτικής. Θα διευκολύνει την 

άρση της λιτότητας, χωρίς παράλογους περιορισµούς στην έκδοση χρήµατος, όπως αυτούς 

που επιβάλλει σήµερα η ΕΚΤ, καθώς και την εφαρµογή µέτρων φορολογικής δικαιοσύνης 

και αναδιανοµής εισοδήµατος υπέρ των εργατικών και λαϊκών στρωµάτων. Θα επιτρέψει να 

αντιστραφεί η διαδικασία αποψίλωσης της παραγωγικής βάσης. Θα διευκολύνει ένα σχέδιο 

µεγάλων δηµόσιων επενδύσεων και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θα προστατεύσει 

τον παραγωγικό ιστό και τη γεωργία από τις αθρόες εισαγωγές και θα ενισχύσει τις 

εξαγωγικές δυνατότητες. Συνεπώς, µια κυβέρνηση πραγµατικά φιλολαϊκής διεξόδου από την 

κρίση, θα πρέπει εξαρχής να προχωρήσει σε αυτή την αναγκαία τοµή. Αυτό απαιτεί πολιτική 

βούληση, συγκεκριµένη οργανωτική προετοιµασία, ενεργή λαϊκή υποστήριξη, καθώς και ένα 

στιβαρό, παλλαϊκό και δηµοκρατικά οργανωµένο κίνηµα. 
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4.9. Με την έξοδο από την ευρωζώνη, το ελληνικό δηµόσιο θα αναλάβει τον έλεγχο της 

Τράπεζας της Ελλάδος, η διοίκησή της θα αλλάξει και θα µετατραπεί πλήρως σε ένα δηµόσιο 

ίδρυµα. Με την αποδέσµευση από την ΟΝΕ η Ελλάδα θα ανακτήσει θεσµικά τη νοµισµατική 

κυριαρχία και το νέο της εθνικό νόµισµα θα καθιερωθεί ως το λειτουργικό µέσο συναλλαγών 

στη χώρα. Οι ανάγκες της νοµισµατικής κυκλοφορίας θα καλυφθούν από τις εθνικοποιηµένες 

τράπεζες που θα παρέχουν ρευστότητα στηριζόµενες από την υπό δηµόσιο έλεγχο Κεντρική 

Τράπεζα. Θα εφαρµοστεί ευέλικτη συναλλαγµατική πολιτική  ώστε να προστατευτούν τα 

εισοδήµατα των εργαζοµένων και να στηριχτεί ο παραγωγικός ιστός. Προς την κατεύθυνση 

αυτή θα επιβληθούν έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων, θα αναπροσανατολισθεί η δηµόσια 

χρηµατοδότηση και θα ενισχυθεί η κατανάλωση εγχώριων προϊόντων.  

Το γεγονός, ότι τα τελευταία δύο χρόνια το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι 

πλεονασµατικό, ενώ το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου βαίνει µειούµενο και µάλιστα 

είναι υποδιπλάσιο ως ποσοστό του Α.Ε.Π, σε σχέση µε το 2008, διευκολύνει, α) την 

προµήθεια αγαθών από το εξωτερικό ακόµα και σε εκείνους τους τοµείς που δεν µπορεί να 

υπάρξει βραχυπρόθεσµα ανάπτυξη της εσωτερικής παραγωγής (π.χ. µηχανολογικός 

εξοπλισµός, οχήµατα, άλλα κεφαλαιουχικά αγαθά) και β) την αντιµετώπιση πληθωριστικών 

πιέσεων. Αντίθετα από τις κινδυνολογικές κραυγές, η έξοδος από την ΟΝΕ , δεν οδηγεί σε 

οικονοµικό αποµονωτισµό, ούτε στην αδυναµία προµήθειας αγαθών, ούτε κατ ανάγκη, σε 

υπερπληθωριστικές πιέσεις στο νέο νόµισµα, αφού η ισοτιµία του νοµίσµατος επικαθορίζεται 

σε τελική ανάλυση από την εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κάθε χώρας. Η 

διόρθωση της ισοτιµίας του νοµίσµατος θα ενισχύσει άλλωστε ακόµα περισσότερα τα 

πλεονάσµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και θα τείνει να εξισορροπεί το εµπορικό 

ισοζύγιο. 

Αλλωστε η Ελλάδα παρά την κρίση και τις µνηµονιακές πολιτικές καλύπτει αρκετές από τις 

βασικές ανάγκες τροφίµων από εγχώριες πηγές, έχει ικανοποιητική εγχώρια κάλυψη στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διαθέτει  βιοµηχανία φαρµάκων µε εξαγωγικό 

προσανατολισµό και ισχυρή βιοµηχανία διύλισης προϊόντων πετρελαίου. Με µια ανεξάρτητη 

και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική µπορεί να εκµεταλλευθεί τις παγκόσµιες αντιφάσεις 

και να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές καυσίµων. Μπορεί επίσης να καλύπτει ανάγκες στα 

καύσιµα µε την αγορά αργού πετρελαίου έναντι διυλισµένων προϊόντων.  

Εποµένως, οι υπαρκτές δυσκολίες της πρώτης περιόδου από την έξοδο από το ευρώ, µπορούν 

να αντιµετωπιστούν, ιδίως εάν έχουµε έναν λαό αγωνιζόµενο και κινητοποιούµενο, και σε 

κάθε περίπτωση είναι µικρότερες από τα οφέλη που θα έχουµε από την ανάκτηση του 

δηµοκρατικού ελέγχου όχι µόνο του νοµίσµατος, αλλά συνολικά της οικονοµικής πολιτικής.  
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Ανυπακοή, σύγκρουση και ρήξη µε την ΕΕ  

4.10. Το µεταβατικό πρόγραµµα που προτείνει η «Λαϊκή Ενότητα», συνιστά άµεση διέξοδο 

από την κοινωνική καταστροφή των µνηµονίων που θα δώσει ανάσα στα λαϊκά στρώµατα και 

θα ανοίξει το δρόµο για βαθύτερες αλλαγές µε κατεύθυνση το σοσιαλισµό 

Αυτή η µεγάλη πορεία ρήξεων και µετασχηµατισµών είναι προφανές ότι θα έχει πολλές 

δυσκολίες για να σταθεροποιηθεί και να ολοκληρωθεί µέσα στο ασφυκτικό περιβάλλον της 

σηµερινής, αντιλαϊκής και αυταρχικής Ε.Ε. Αντίθετα, θα φέρει τις λαϊκές δυνάµεις και την 

κυβέρνησή τους σε σύγκρουση µε τις πολιτικές και τους αντιδραστικούς θεσµούς της. 

Χωρίς να είναι δυνατό να προδιαγράψουµε από τώρα την πορεία των µελλοντικών 

γεγονότων, ένα πρέπει να είναι καθαρό. ∆εν θα περιµένουµε παθητικά να αλλάξουν σε 

προοδευτική κατεύθυνση τα πράγµατα στην Ευρώπη για να διεκδικήσουµε µια ζωή µε 

δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Οφείλουµε απέναντι στον εαυτό µας και στις γενιές που 

έρχονται, να προχωρήσουµε τη ριζοσπαστική ανατροπή στην Ελλάδα, µε την βεβαιότητα ότι 

το παράδειγµά µας θα εµπνεύσει τους λαούς της Ευρώπης και ιδίως της περιφέρειας, 

δροµολογώντας θετικές ανατροπές των κοινωνικών και πολιτικών συσχετισµών και σε άλλες 

χώρες. Βλέπουµε κατά συνέπεια τον αγώνα µας σαν τµήµα ενός ιστορικού, απελευθερωτικού 

εγχειρήµατος που θα ξεκινήσει µε µια πρώτη ανατροπή στη χώρα µας- ή και σε άλλες χώρες- 

θα εδραιωθεί και θα σταθεροποιηθεί σε ευρωπαϊκή κλίµακα, για να ολοκληρωθεί και να 

νικήσει, τελικά, σε παγκόσµια. 

∆εν µπορούµε να γίνουµε προφήτες και να προεξοφλήσουµε µε ποιους ρυθµούς θα 

προχωρήσει αυτή η διαδικασία στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όταν όµως µια 

κυβέρνηση της µαχόµενης Αριστεράς στην Ελλάδα βρεθεί αντιµέτωπη µε τον ωµό εκβιασµό 

ολόκληρης της Ε.Ε.- κάτι που µε τα σηµερινά δεδοµένα είναι βέβαιο ότι θα συµβεί- τότε 

ασφαλώς και δεν πρέπει να ταλαντευτεί. Οφείλει να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό και να 

τον καλέσει να αποφασίσει µε δηµοψήφισµα, την επιµονή στην υλοποίηση του 

ριζοσπαστικού προγράµµατος που έχει ο ίδιος επιλέξει, κι όχι την παραµονή του σε µια Ε.Ε.- 

λάκκο των λεόντων, που αποκλείει οποιαδήποτε προοπτική προοδευτικής αλλαγής. Όχι για 

να κλειστεί στο καβούκι της εθνικής αποµόνωσης, αλλά για να γίνει καταλύτης 

προοδευτικών εξελίξεων, που θα φέρουν πιο κοντά την προοπτική µιας άλλης Ευρώπης, της 

κοινωνικής αλληλεγγύης και της συνεργασίας ανεξάρτητων και ισότιµων εθνών, µε 

κατεύθυνση το σοσιαλισµό.  

 

Ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων, ανάκτηση του κοινωνικού πλούτου.  
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4.11. Οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες -παιδεία, υγεία, ασφάλιση, µεταφορές, το νερό, η 

ενέργεια και οι επικοινωνίες- πρέπει είναι δηµόσια αγαθά, προσιτά στον καθένα και όχι πεδία 

ιδιωτικής κερδοσκοπίας. Το ΤΑΙΠΕ∆ και το νέο Ταµείο Ιδιωτικοποιήσεων θα καταργηθούν 

αµέσως. Οι ∆ΕΚΟ πρέπει να επανεθνικοποιηθούν, όπως και πρέπει να εθνικοποιηθούν όλες 

οι επιχειρήσεις που αφορούν τις στρατηγικές υποδοµές και τις βασικές κοινωνικές ανάγκες 

(ενέργεια, επικοινωνίες, ύδρευση, υποδοµές, φυσικό αέριο, αεροµεταφορές κ.λπ). Οι ∆ΕΚΟ, 

µε εργατικό και κοινωνικό έλεγχο, µπορούν να προσφέρουν βασικά κοινωνικά αγαθά και 

υπηρεσίες στα εργατικά και λαϊκά στρώµατα σε χαµηλές τιµές, να γίνουν ουσιαστικός µοχλός 

παραγωγικού µετασχηµατισµού, τεχνολογικής ανάπτυξης, δηµιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας, αύξησης δηµοσίων εσόδων. Ο κοινωνικός και εργατικός έλεγχος, η αναβάθµιση 

του ρόλου των ίδιων των εργαζοµένων, η προσπάθεια να έχουν λόγο οι εργαζόµενοι, η 

κοινωνία και οι καταναλωτές και όχι οι κάθε είδους «µάνατζερ» είναι η αναγκαία συνθήκη να 

µπορέσουν να παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί µέσα σε µια συνολικότερη διαδικασία 

παραγωγικού µετασχηµατισµού αλλά και ενός δηµοκρατικού κοινωνικού σχεδιασµού προς 

όφελος των εργαζοµένων. Η απάντηση στο ψευτοδίληµµα «κρατισµός» ή «ιδιωτικοποιήσεις» 

είναι µία: κοινωνική ιδιοκτησία ∆ΕΚΟ, επέκταση τους σε στρατηγικούς τοµείς,  αναπτυξιακή 

και αναδιανεµητική λειτουργία, κοινωνικός και εργατικός έλεγχος. 

Η  ΛΑΕ καλεί  όλο  τον ελληνικό  λαό  να  συγκροτήσει  ένα  πλατύ  µαζικό  και  αγωνιστικό 

κίνηµα  αντίστασης  ώστε να µην περάσει από  τη  Βουλή  η δηµιουργία  του  Υπερταµειου 

και  να  µην ξεπουληθούν οι  δηµόσιες επιχειρήσεις (µε πρώτο τον  Α∆ΜΗΕ  και  τη ∆ΕΗ) 

και  η  δηµόσια περιουσία 

Για τον παραγωγικό και οικολογικό µετασχηµατισµό. 

4.12. Ο παραγωγικός µετασχηµατισµός της ελληνικής οικονοµίας πρέπει να 

εδράζεται στην κινητοποίηση όλων των διαθέσιµων υλικών και ανθρώπινων πόρων, στην 

προστασία του περιβάλλοντος, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στη δηµοκρατία και στο άνοιγµα 

µιας σύγχρονης σοσιαλιστικής προοπτικής. Πρέπει να απαντάει στα αποδιαρθρωτικά 

αποτελέσµατα που είχε η πρόσδεση στο ευρώ και στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Πρέπει να 

αξιοποιεί τις πραγµατικές δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της οικονοµίας, τη 

γνώση και εµπειρία των εργαζοµένων. Πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη συγκεκριµένων 

κλάδων µε στόχο την κάλυψη βασικών αναγκών, τον περιορισµό των εισαγωγών, την 

παραγωγή προϊόντων  υψηλής προστιθέµενης αξίας. Χρειάζεται να στηρίζεται στην αναγκαία 

πρωτοβουλία, αυτενέργεια, δηµιουργικότητα των ίδιων των εργαζοµένων. Ειδικότερα η 

προώθηση του παραγωγικού και οικολογικού µετασχηµατισµού, απαιτεί κατ’ αρχήν 

συνεκτικό δηµοκρατικό σχέδιο οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης µε ουσιαστική 

συµµετοχή των εργαζόµενων στην επεξεργασία και υλοποίηση του, στην κινητοποίηση όλων 
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των διαθέσιµων υλικών και ανθρώπινων πόρων, στη βιωσιµότητα της αναπτυξιακής 

διαδικασίας, στο νέο καταναλωτικό πρότυπο, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην 

αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και στην κατανοµή των αποτελεσµάτων της 

ανάπτυξης σύµφωνα µε την συµβολή του καθενός στην παραγωγή διαδικασία. Θα 

αναβαθµίζει τη θέση της χώρας στο διεθνή καταµερισµό εργασίας και θα διευκολύνει 

ριζοσπαστικούς µετασχηµατισµούς σε σοσιαλιστική κατεύθυνση.  

Αυτό περνάει και µέσα από τους ακόλουθους άξονες: 

• Οι δηµόσιες επιχειρήσεις, και οι δηµόσιες τράπεζες, το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων 

(Π∆Ε) και οι υπό δηµόσιο έλεγχο στρατηγικές υποδοµές πρέπει να αποτελούν 

ατµοµηχανή της διαδικασίας ανασυγκρότησης και µετασχηµατισµού, µε στόχο την 

κάλυψη των πραγµατικών κοινωνικών αναγκών. Αναγκαία αφετηρία, όπως τονίσαµε, να 

σταµατήσουν όλες οι σε εξέλιξη ιδιωτικοποιήσεις και να επανεθνικοποιηθούν οι ∆ΕΚΟ 

που ιδιωτικοποιήθηκαν. Σε αυτό το πλαίσιο χρειάζεται και εκ νέου διαµόρφωση εθνικού 

αεροµεταφορέα και δηµόσιου ακτοπλοϊκού φορέα.  

• ∆εδοµένης της ευθύνης που έχουν οι δυνάµεις του κεφαλαίου για το στρεβλό υπόδειγµα 

ανάπτυξης που επικράτησε αλλά και της αποδιάρθρωσης που έφεραν τα µνηµόνια είναι 

σαφές ότι χρειαζόµαστε κλαδική πολιτική µε δηµόσιο χαρακτήρα. Χρειάζεται ιεράρχηση 

των κλάδων και των προϊόντων που πρέπει να στηριχτούν, στο πλαίσιο συνολικού 

σχεδιασµού, µε κριτήρια τις κοινωνικές ανάγκες και το σπάσιµο της εξάρτησης από 

εισαγωγές. Η κλαδική πολιτική δεν πρέπει να στηριχτεί στην κλασική και αποτυχηµένη 

µέθοδο της παροχής ενισχύσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Απαιτείται ρήξη από την 

νοοτροπία της προσέλκυσης επενδύσεων σε βάρος του περιβάλλοντος και των 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων.  

• Πρωτίστως, η βιοµηχανική πολιτική θα στηριχτεί στην διαµόρφωση νέων δηµόσιων 

επιχειρήσεων καθώς και στην ενίσχυση αυτοδιαχειριζόµενων και συνεταιριστικών 

εγχειρηµάτων. Χρειάζεται συγκεκριµένη κλαδική βιοµηχανική πολιτική και σχεδιασµό 

της οικονοµικής πολιτικής σε κρίσιµους κλάδους όπως η ενέργεια, η 

φαρµακοβιοµηχανία, τα ναυπηγεία, οι µεταφορές. Προς το σκοπό αυτό κεντρικό στόχο 

αποτελεί η  ανασυγκρότηση µιας ενιαίας δηµόσιας ∆ΕΗ και η µείωση του ενεργειακού 

κόστους. Χρειάζεται να σχεδιάσουµε την ανασυγκρότηση συγκεκριµένων κλάδων όπως 

είναι η κλωστοϋφαντουργία, η αγροτοδιατροφική βιοµηχανία, η χηµική βιοµηχανία. 

Χρειάζεται δηµόσια στήριξη και ανάπτυξη κλάδων υψηλής τεχνολογίας 

(µικροηλεκτρονική κ.λπ.).  Η τουριστική ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται στη µικρή και 

µεσαία κλίµακα, στην αποφυγή φαραωνικών επενδύσεων, στο σεβασµό στο περιβάλλον, 
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στη συνέργεια µε τους ντόπιους παραγωγούς, στην αποφυγή της τουριστικής 

µονοκαλλιέργειας.  

• Ο εργατικός και λαϊκός έλεγχος και η λαϊκή πρωτοβουλία πρέπει να αποτελεί βασική 

πλευρά του νέου οικονοµικού µοντέλου. Αυτό αφορά την ενεργό συµµετοχή των 

εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας, την πλατιά δηµοκρατική συζήτηση 

µέσα στην κοινωνία και στο κίνηµα των εργαζοµένων των βασικών κατευθύνσεων της 

οικονοµικής πολιτικής, την ενθάρρυνση αυτοδιαχειριστικών εγχειρηµάτων. Πρέπει 

νοµοθετικά να κατοχυρωθεί η δυνατότητα να µπορούν να αναλάβουν οι εργαζόµενοι 

επιχειρήσεις που κλείνουν,  απαλλασσόµενοι από τα βάρη ή χρέη που τους φόρτωσαν οι 

προηγούµενοι ιδιοκτήτες, επιτρέποντας έτσι να τεθεί ξανά σε κίνηση µεγάλο µέρος του 

αργού παραγωγικού δυναµικού αλλά και να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας. Η επέκταση 

µορφών αυτοδιαχείρισης και εργατικού ελέγχου, ο πειραµατισµός µε συλλογικές µορφές 

οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, η αµφισβήτηση παραδοσιακών ιεραρχιών, όλα 

αυτά θα επιτρέψουν το µετασχηµατισµό και των παραγωγικών σχέσεων. 

• Χρειάζεται στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στο βαθµό που δηµιουργούν θέσεις 

εργασίας, σέβονται την εργατική νοµοθεσία και το περιβάλλον και αναπτύσσουν τη 

συνεργασία µεταξύ τους, µε παροχή χαµηλότοκης χρηµατοδότησης, υποστηρικτικών 

µηχανισµών προβολής και προώθησης εξαγωγών, απλοποίηση διαδικασιών 

αδειοδότησης, έλεγχο αγοράς και καταπολέµηση ολιγοπωλιακών δοµών κά. Παράλληλα 

χρειάζεται ενίσχυση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, αξιοποίηση µορφών 

συνεργατικής τραπεζικής, ενίσχυση δικτύων ανταλλαγής και αλληλέγγυας οικονοµίας.  

• Η αγροτική ανάπτυξη θα πρέπει να έχει κεντρική αιχµή την απαλλαγή από τους 

περιορισµούς στην παραγωγή που επιβάλλει η ΚΑΠ και ο µηχανισµός των ευρωπαϊκών 

επιδοτήσεων. Θα πρέπει να στηρίζεται στην αξιοποίηση εθνικών επιδοτήσεων, στη 

στήριξη των αγροτικών συνεταιρισµών, µε εγγυήσεις αποτελεσµατικότητας και 

λογοδοσίας στην κοινωνία, την προώθηση καλλιεργειών ισχυρής προστιθέµενης αξίας µε 

έµφαση στην τυποποίηση και την προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

προϊόντων, στη βελτίωση καλλιεργητικών µεθόδων και εισαγωγή νέων ποικιλιών και την 

αναβίωση παλιότερων, στη στήριξη της βιολογικής γεωργίας. ∆ηµόσια  µέτρα και 

πολιτικές  για   µειωση  του κόστους  παραγωγής, χαµηλότοκη χρηµατοδότηση, κλαδικές 

πολιτικές  και εθνική  πολιτική  για  τα  βασικά αγροτικά προϊόντα, προστασία των 

προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, καθετοποίηση της  παραγωγής , ελαχιστοποίηση της  ψαλίδας 

των τιµων από το χωράφι  στον  καταναλωτή, ανάπτυξη  της  έρευνας και της  

σποροπαραγωγής, απαγόρευση καλλιέργειας και εµπορίας µεταλλαγµένων. Αξιοποίηση 

εµπειρίας κινηµάτων  χωρίς µεσάζοντες για την άµεση πρόσβαση των παραγωγών στους 



43 
 

καταναλωτές. Χρειάζεται συνολική αλλαγή όχι απλώς των όρων αγροτικής παραγωγής 

αλλά και συνολικά του αγροτοδιατροφικού υποδείγµατος µε έµφαση στην εποχικότητα, 

στην τοπικότητα, στην ποιότητα και την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και της 

υγείας.  

• Τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ, απαλλαγµένα από το βάρος των πολιτικών της αγοραίας 

επιχειρηµατικής αντίληψης θα διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στην παραγωγή κοινωνικά 

χρήσιµης γνώσης και τεχνολογίας, ώστε να παίξουν πρωτοπόρο ρόλο σε ένα νέο πρότυπο 

ανάπτυξης που να στηρίζεται στις κοινωνικές ανάγκες και την προστασία του 

περιβάλλοντος. Θα συνεργαστούν µε τις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς. 

• Ο παραγωγικός µετασχηµατισµός απαιτεί µια πολύπλευρη ενεργειακή πολιτική, που να 

στηρίζεται σε µια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, αλλά και να αξιοποιεί τους 

ελληνικούς φυσικούς πόρους, πάντα σε σεβασµό στο περιβάλλον.  

• Απαιτεί επίσης σχεδιασµένη ανάπτυξη των µεταφορών, ιδιαίτερα των µέσων σταθερής 

τροχιάς, των δηµοσίων έργων και κοινωνικών υποδοµών και αύξηση των θέσεων 

εργασίας. Πρωταγωνιστικό ρόλο καλείται να παίξει ο δηµόσιος τοµέας της οικονοµίας. 

4.13. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και η αποθέωση του καπιταλιστικού κέρδους 

καταστρέφουν το περιβάλλον, οδηγούν στην κλιµατική αλλαγή και απειλούν την 

βιοποικιλότητα. Εµείς διεκδικούµε: 

• Κατάργηση όλων των νοµοθετικών ρυθµίσεων (που πολλαπλασιάστηκαν στα 

µνηµονιακά χρόνια) που επιτρέπουν σε κάθε λογής «επενδύσεις» να παρεκκλίνουν από 

την περιβαλλοντική νοµοθεσία, που επιτρέπουν την καταστροφή δασικών εκτάσεων, που 

παραδίδουν ελεύθερους χώρους σε επιχειρηµατικά συµφέροντα.  

• Βιώσιµη ενεργειακή πολιτική που να στηρίζεται στη µείωση της συνολικής ενεργειακής 

κατανάλωσης, τον περιορισµό της εξάρτησης από ορυκτά καύσιµα, τον διεθνή 

συντονισµό ενάντια στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, την ανάπτυξη των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, σε συνεννόηση µε τις τοπικές κοινωνίες. 

• ∆ιαµόρφωση πλαισίου για την µεταλλευτική εξορυκτική βιοµηχανία ενάντια στη λογική 

της λεηλασίας και της περιβαλλοντικής καταστροφής που κυριαρχεί σήµερα. Επενδύσεις 

τύπου «Σκουριών» πρέπει να κλείσουν και να αντιµετωπιστεί η καταστροφή που 

αφήνουν. 
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• Ολοκληρωµένη πολιτική για τη διαχείριση των απορριµµάτων µε κριτήριο όχι τα κέρδη 

των κάθε λογής εργολάβων αλλά την προστασία του περιβάλλοντος. Κεντρικές αρχές 

πρέπει να είναι η αποκέντρωση, ο δηµόσιος σχεδιασµός και χρηµατοδότηση και η 

διαµόρφωση ολοκληρωµένων συστηµάτων ανακύκλωσης µε έµφαση στη διαλογή στην 

πηγή. 

• Υπεράσπιση του νερού ως δηµόσιου συλλογικού αγαθού ενάντια σε όλα τα σχέδια 

άµεσης ή έµµεσης ιδιωτικοποίησης των υδάτινων πόρων και των συστηµάτων ύδρευσης / 

αποχέτευσης. 

• Προστασία της βιοποικιλότητας και σεβασµός συνολικά της έµβιας φύσης. 

Κάλυψη των κοινωνικών αναγκών σε Παιδεία, Υγεία, Πολιτισµό:  

4.14. Παιδεία. Την περίοδο των Μνηµονίων, αλλά και νωρίτερα, ο χώρος της παιδείας 

βρέθηκε στο στόχαστρο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και αντιµετωπίστηκε ως µοχλός 

καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων. Το κύµα περικοπών στην περίοδο των µνηµονίων οδήγησε 

σε τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, έκανε την παιδεία ακόµη πιο ταξική και επέτεινε τη 

σχολική διαρροή. Οι ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες και η διαβόητη διαδικασία της Μπολονια 

σήµαιναν την προσαρµογή σε ένα µοντέλο επιχειρηµατικής ανώτατης εκπαίδευσης µε 

ελάχιστα έως µειωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Η πρόταση µας στοχεύει στην παροχή 

δηµόσιας, δωρεάν και δηµοκρατικής εκπαίδευσης, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς. 

Προϋπόθεση έχει τη δραστική αύξηση των κονδυλίων στην εκπαίδευση και έρευνα µε την 

επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό και υποδοµές και την ενίσχυση των κοινωνικά 

ασθενέστερων στρωµάτων. Στόχος µας είναι η αποτροπή της στεγανοποίησης της γνώσης και 

της κατάτµησής της, διαδικασία που στο Λύκειο αποφεύγεται µε ένα διαφορετικό τρόπο 

πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ικανό να µετατρέψει το σχολείο σε χώρο 

ανάπτυξης σκέψης και δηµιουργικότητας.  Στόχος µας είναι η καλλιέργεια της σφαιρικής και 

σε βάθος γνώσης και όχι η απόκτηση ποικίλων δεξιοτήτων, κατά τη νέο-φιλελεύθερη 

κυρίαρχη άποψη, που απαξιώνονται ραγδαία ενώ αναστέλλουν τη δυνατότητα σύνθεσης και 

εµβάθυνσης της γνώσης. Ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που στηρίζεται σε συλλογικές 

δηµοκρατικές λειτουργίες διοίκησης και ελέγχου «από τα κάτω» και ταυτόχρονα δηµιουργεί 

ένα ανθρώπινο και ελκυστικό περιβάλλον µάθησης επιτρέποντας την ανάπτυξη και άλλων 

πλευρών της συλλογικής και ατοµικής ζωής. Αναγκαία συνθήκη και προϋπόθεση δια όλα τα 

παραπάνω είναι ο διαχωρισµός Εκκλησίας και Κράτους. Πιο συγκεκριµένα διεκδικούµε: 

 Σχολείο: Ενιαίο και 12ετές, δηµόσιο και δωρεάν, µε διετή δηµόσια προσχολική 

αγωγή για κάθε παιδί και νέο/νέα χωρίς φυλετικές, εθνοτικές και θρησκευτικές 
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διακρίσεις.  Προτεραιότητα της πολιτείας θα είναι η δηµιουργία και ενίσχυση 

υποστηρικτικών δοµών µε πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενισχυτική διδασκαλία, 

τάξεις υποδοχής. Απαραίτητη κρίνεται η αλλαγή των αναλυτικών προγραµµάτων µε 

ενίσχυση των ανθρωπιστικών σπουδών και η µετατροπή του σχολείου από 

εξεταστικό κέντρο σε χώρο ελεύθερης και πολύπλευρης µάθησης.   

 Πανεπιστήµιο:  Στοχεύουµε σε µία Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε δηµόσιο χαρακτήρα 

εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους, απαγορεύοντας τα δίδακτρα σε 

µεταπτυχιακό επίπεδο, την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ, ανασχετώντας την πολύπλευρη 

ιδιωτικοποίηση του πανεπιστηµίου εκ των ένδον και ενισχύοντας τη φοιτητική 

µέριµνα, µέτρα που θα αναστείλουν τους ταξικούς φραγµούς ενώ θα 

απελευθερώσουν την πρόσβαση παιδιών από λαϊκά στρώµατα και θα υποστηρίξουν 

τη φοίτηση τους. Ταυτοχρόνως θα ενισχύσουµε τη λογική της θεραπείας 

ολοκληρωµένων και εις βάθος επιστηµονικών αντικείµενων στο προπτυχιακό 

επίπεδο µε ενιαία πτυχία που θα παρέχουν ίσα δικαιώµατα σε αποφοίτους των 

συναφών προγραµµάτων σπουδών. Η αποτροπή  του κατακερµατισµού τους σε 

εξειδικεύσεις µε αµφίβολο περιεχόµενο που έχουν εισαχθεί από αγοραίες λογικές 

µετατρέποντας τη γνώση σε δεξιότητα είναι το κοµβικό στοιχείο στην κατεύθυνση 

αυτή. Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η αποκατάσταση της δηµοκρατικής 

λειτουργίας και των συλλογικών διαδικασιών συµµετοχής σύµπασας της 

ακαδηµαϊκής κοινότητας στη διοίκηση και στη διαδικασία λήψης και ελέγχου των 

αποφάσεων.  

 ’Ερευνα: Στόχος είναι η διαµόρφωση και η υλοποίηση µιας εθνικής ερευνητικής 

πολιτικής βασισµένης στην ανάπτυξη της έρευνας και καινοτοµίας που θα παράγεται 

από δηµοσία ερευνητικά ινστιτούτα και θα συµβάλλει στον παραγωγικό 

ανασχηµατισµό της χώρας. Απαιτείται εποµένως ένα δηµοκρατικά σχεδιασµένο 

πρόγραµµα έρευνας µε εγγυηµένη χρηµατοδότηση που να ανταποκρίνεται στις 

κοινωνικές και οικολογικές ανάγκες. Θα έχει σκοπό την οικολογικά ορθή διαχείριση 

και αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την ενίσχυση τοµέων στους οποίους η χώρα 

έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα ή θέλουµε να αποκτήσει, την υποστήριξη του 

ερευνητικού ανθρώπινου δυναµικού και των υποδοµών, καθώς και την παραγωγή 

νέας γνώσης. Προϋπόθεση είναι η ουσιαστική διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους 

επιστηµονικούς, κοινωνικούς και τοπικούς φορείς.  

 Πολιτισµός: H παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία έχει θέσει τους όρους κυριαρχίας µίας 

µαζικής κουλτούρας  µέσω της διάθεσης του πολιτιστικού προϊόντος δυνητικά σε 
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όλους τους καταναλωτές, που όµως δεν είναι δηµόσιο αγαθό αλλά αντικείµενο προς 

πώληση και διατίθεται από παγκόσµια δίκτυα διάχυσης και κατανάλωσης. Η 

αντίσταση στην οµοιοµορφία και ισοπέδωση της βιοµηχανοποιηµένης µαζικής 

κουλτούρας δεν σηµαίνει βεβαίως εθνική ή πολιτισµική περιχαράκωση εφόσον το 

ζητούµενο είναι ο διαρκής και γόνιµος διάλογος και ανασύνθεση µε τα διεθνή 

ρεύµατα της τέχνης, τον καλλιτεχνικό προβληµατισµό και τις ποικίλες µορφές τέχνης 

των άλλων λαών. Στόχος είναι η ενίσχυση του πολιτισµού ως δηµοσίου αγαθού και η 

στήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και πνευµατικής δηµιουργίας. Ο 

ρόλος του κράτους είναι η συγκρότηση θεσµών και η παροχή των αναγκαίων υλικών 

µέσων και υποδοµών για την καλλιτεχνική δηµιουργία χωρίς οποιανδήποτε «από τα 

πάνω» παρέµβαση σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτό προϋποθέτει την εξασφάλιση των 

αναγκαίων πόρων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 

την ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας, τη µετατροπή του χώρου της 

εκπαίδευσης σε κύτταρο καλλιτεχνικής παιδείας και δηµιουργικότητας, τη 

διαµόρφωση ενός ευρύτατου πολιτιστικού δικτύου καλλιτεχνικών θεσµών και 

δραστηριοτήτων στην περιφέρεια και κυρίως την ενίσχυση των καλλιτεχνικών 

αναζητήσεων των νέων που αγωνίζονται να εκφραστούν σε συνθήκες πολύπλευρης 

κρίσης.   

 Αθλητισµός: Στήριξη του µαζικού λαϊκού αθλητισµού, µε έµφαση στον 

ερασιτεχνικό αθλητισµό, την παροχή αθλητικών εγκαταστάσεων στις τοπικές 

κοινωνίες, τη σύγκρουση µε τα φαινόµενα διαφθοράς και διαπλοκής στον 

επαγγελµατικό αθλητισµό. 

4.15. Υγεία. Στρατηγικός µας στόχος είναι η οικοδόµηση ενός ολοκληρωµένου δηµόσιου 

συστήµατος υγείας και πρόνοιας µε άµεση, δωρεάν, καθολική και ισότιµη πρόσβαση όλων 

των πολιτών σε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Ένα σύγχρονο εθνικό σύστηµα υγείας, πρόνοιας 

και κοινωνικής προστασίας σηµαίνει:  

• ∆ωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών, των µεταναστών και των προσφύγων στο 

δηµόσιο σύστηµα υγείας - καθολική κάλυψη των βασικών αναγκών του συνόλου του 

πληθυσµού µέσα από τις ∆ηµόσιες δοµές υγείας. Άµεση προµήθεια όλου του 

εξοπλισµού για να πραγµατοποιείται το σύνολο του εργαστηριακού και ιατρικού 

έργου από το δηµόσιο σύστηµα. 

  

• Ολοκληρωµένο δηµόσιο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, µε ενηµέρωση, 

πρόληψη και προαγωγή της υγείας, συνδεδεµένο µε αναβαθµισµένη δευτεροβάθµια 

και τριτοβάθµια περίθαλψη.  
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• Γενναία αύξηση των κρατικών δαπανών για κάλυψη των αναγκών χρηµατοδότησης 

των δοµών υγείας.  

• Εκδηµοκρατισµός του συστήµατος, αναβαθµισµένη συµµετοχή των αιρετών 

εκπροσώπων των εργαζόµενων και των ασθενών.  

• Υπαγωγή, σε δηµόσιο και κοινωνικό έλεγχο των µεγάλων ιδιωτικών κλινικών και 

µαιευτηρίων και σταδιακή ένταξη, σε δεύτερη φάση, των υπόλοιπων ιδιωτικών 

φορέων.  

• Ανάπτυξη Κρατικής Φαρµακοβιοµηχανίας και Εθνικής Φαρµακαποθήκης. Αλλαγή 

του συστήµατος προµηθειών. 

 

4.16. Πρόνοια – ΑµεΑ. Η «Λαϊκή Ενότητα» θεωρεί επιτακτική ανάγκη της λήψη άµεσων 

µέτρων βελτίωσης της θέσης τους µε έκδοση κάρτας αναπηρίας εν είδη ταυτότητας, η οποία 

θα χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση που το άτοµο µε αναπηρία, καλείται να ασκήσει 

δικαίωµά του που απορρέει από τους νόµους. ∆ιασφάλιση των θέσεων εργασίας των ΑµεΑ 

και των οικογενειών τους που εργάζονται σε φορείς του ∆ηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. 

Οργάνωση και λειτουργία δηµόσιων Κέντρων Αποκατάστασης Αναπήρων και κέντρων 

εκπαίδευσης κοινωνικής υποστήριξης και  κατάρτισης. ∆ιευκόλυνση προσβασιµότητας σε 

δηµόσιους χώρους και δωρεάν µετακίνηση από τα δηµόσια µέσα µαζικής µεταφοράς. 

∆ωρεάν χορήγηση του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισµού, καθώς βιβλίων και 

συγγραµµάτων, ανάλογα µε την µορφή της κάθε αναπηρίας  σε µαθητές και φοιτητές.  

 

Για µια σύγχρονη πολιτική για τα δικαιώµατα 

4.17. Παρά τους σκληρούς αγώνες και τις κατακτήσεις του γυναικείου κινήµατος τις 

τελευταίες δεκαετίες για ισοτητα ανδρών-γυναικών, τα τελευταία χρόνια θεµελιώδη 

δικαιώµατα των γυναικών καταπατώνται. Παλεύουµε για ίση συµµετοχή στα κέντρα λήψης 

των αποφάσεων, για ισότιµη µεταχείριση και επαγγελµατική εξέλιξη, για διασφάλιση του 

δικαιώµατος πρόσβασης στη µόρφωση, στη µόνιµη εργασία, στην αναβάθµιση των δοµών 

κοινωνικής πρόνοιας, στην καταδίκη της ενδοοικογενειακής βίας, των διακρίσεων, του 

ρατσισµού και του κοινωνικού αποκλεισµού. Η ΛΑΕ παλεύει αταλάντευτα ενάντια στο 

σεξισµό και στην οµοφοβια,  εναντια στις διακρισεις σε βαρος των γυναικών και των 

οµοφυλοφιλων στη δηµόσια, ιδιωτική και καλλιτεχνική σφαίρα. Απαιτούµε άρση όλων των 

διακρίσεων µε βάση το φύλο και το σεξουαλικό προσανατολισµό, τη δυνατότητα πολιτικού 

γάµου για τα ζευγάρια ατόµων του ιδίου φύλου. 
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4.18. Το προσφυγικό ζήτηµα έχει έρθει µε εκρηκτικό τρόπο στο προσκήνιο. Η «Λαϊκή 

Ενότητα» εκφράζει σταθερά την αλληλεγγύη της στους πολιτικούς πρόσφυγες και στους 

πρόσφυγες πολέµου, καθώς και στους οικονοµικούς µετανάστες. Είναι αντίθετη σε κάθε 

ξενοφοβική και ρατσιστική αντιµετώπιση - µε ακραία την περίπτωση της φασιστικής Χρυσής 

Αυγής - που τείνει να µετατρέψει τον «κοινωνικό πόλεµο» του κεφαλαίου, σε εθνοτικό 

«εµφύλιο» πόλεµο, στο εσωτερικό του κόσµου της εργασίας και των λαών. Αγωνίζεται 

εναντίον των ιµπεριαλιστικών πολέµων και επεµβάσεων που εντείνουν τις εµφύλιες διαµάχες 

και παροξύνουν το προσφυγικό και µεταναστευτικό πρόβληµα. ∆ιεκδικεί την κατάργηση του 

∆ουβλίνου ΙΙΙ. Οι φράχτες, τα εθνικά λιµενικά σώµατα, η FRONTEX, ακόµα και η απειλή 

του θανάτου, δεν αποτελούν εµπόδιο για όσους αντιµετωπίζουν άµεσα τον κίνδυνο επιβίωσης 

ή αναζητούν απελπισµένα µια καλύτερη ζωή. ∆ιεκδικούµε την πλήρη κατοχύρωση των 

δικαιωµάτων των προσφύγων στο άσυλο και την κατοχύρωση ασφαλούς διαδρόµου για να 

φτάνουν στις χώρες προορισµού τους. Απαιτούµε ανοιχτές µορφές φιλοξενίας και όχι γκέτο ή 

κέντρα κράτησης, εξασφάλιση κατάλληλων υπηρεσιών διερµηνείας και δωρεάν νοµικής 

παράστασης σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παροχής του. Υπερασπιζόµαστε το ρόλο των 

κινηµατικών πρωτοβουλιών αλληλεγγύης.  Αρνούµαστε τη λογική των επαναπροωθήσεων 

και τις δολοφονικές πολιτικές της αποτροπής. Αγωνιζόµαστε ταυτόχρονα για να δοθεί ένας 

τέλος στις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις στην περιοχή µας µε προτεραιότητα την απεµπλοκή 

της Ελλάδας από αυτές και ως πρώτο στόχο, την αποχώρηση του ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και 

την Ανατολική Μεσόγειο. Να σταµατήσει ο πόλεµος στη Συρία για να δοθεί η δυνατότητα να 

επιστρέψουν οι πρόσφυγες στις εστίες τους. Η οριστική λύση του δράµατος των προσφύγων 

δεν µπορεί παρά να προέλθει από την αντιµετώπιση του προβλήµατος στη ρίζα του, µέσα από 

την πάλη ενάντια στη φτώχεια, τον ιµπεριαλισµό και τον πόλεµο. 

4.19. Όσον αφορά τους µετανάστες, απαιτούµε την κατάργηση των ρατσιστικών διατάξεων 

που θεσπίζουν διακρίσεις και στερούν το δικαίωµα πρόσβασης στην υγεία, την παιδεία και 

κοινωνική προστασία σε όσους δεν έχουν έγγραφα.  Κατοχύρωση εκ νέου διαδικασίας 

νοµιµοποποίησης – κανένας µετανάστης χωρίς χαρτιά. Αποσύνδεση του δικαιώµατος 

οικογενειακής επανένωσης από την απόδειξη ορισµένου (και µάλιστα αυξηµένου) 

εισοδήµατος. Να προβλεφθεί η δυνατότητα οικογενειακής συνένωσης των µεταναστών µε 

τον/τη σύζυγο και τα τέκνα τους ή το µόνιµο σύντροφο. Απαγόρευση της απέλασης και της 

διοικητικής κράτησης των ευάλωτων οµάδων. ∆ικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε 

αυτοδιοικητικές εκλογές για τους επί µακρόν διαµένοντες. Θέσπιση πολιτογράφησης για 

όσους επί µακρόν διαµένοντες το επιθυµούν. Θέσπιση αποτελεσµατικού πλαισίου 

εντοπισµού και προστασίας των θυµάτων trafficking. Καταπολέµηση της «µαύρης εργασίας» 

και προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων. Ίση αµοιβή για ίση εργασία. 



49 
 

 

«Συντακτική συνέλευση» για τη δηµοκρατία του εργαζόµενου λαού 

4.20 Χρειαζόµαστε µια νέα, λαϊκή «µεταπολίτευση» που θα αλλάξει εκ θεµελίων το 

αυταρχικό και αντιδηµοκρατικό πολιτικό σύστηµα. Απαιτείται µια διαδικασία ριζικού 

εκδηµοκρατισµού και πολιτικού µετασχηµατισµού σε όλα τα επίπεδα, µια διαδικασία που θα 

απαντά στον βαθιά ταξικό και αντιδηµοκρατικό χαρακτήρα που έχει πάρει σήµερα το κράτος. 

Κοµβική πλευρά αυτής της διαδικασίας είναι για εµάς µια Συντακτική Συνέλευση, που θα 

φέρει κρίσιµες και µεγάλες ανατροπές µια νέα ποιότητα δηµοκρατίας, εργατικού και λαϊκού 

ελέγχου σε όλα τα επίπεδα. Με εκτεταµένη κατοχύρωση των δηµόσιων αγαθών ενάντια στην 

ιδιωτική εκµετάλλευσή τους και µε διευκόλυνση των εθνικοποιήσεων. Με έµφαση στην 

άµεση δηµοκρατία και τη λαϊκή νοµοθετική πρωτοβουλία. Με θέσπιση µορφών εργατικού 

και λαϊκού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα. Με θεσµική κατοχύρωση του αυτόνοµου ρόλου των 

κοινωνικών κινηµάτων στη διαδικασία µετασχηµατισµού. Με σπάσιµο των στεγανών που 

δεν επιτρέπουν το τον πραγµατικό δηµοκρατικό έλεγχο στη δικαιοσύνη, το στρατό και την 

αστυνοµία. Με εκτεταµένη κατοχύρωση των σύγχρονων κοινωνικών δικαιωµάτων. 

Άµεσα προτείνουµε: Καθιέρωση της απλής και ανόθευτης αναλογικής ως παγίου 

συνταγµατικά εκλογικού συστήµατος. Ενίσχυση της άµεσης δηµοκρατίας µε τη θεσµοθέτηση 

δυνατότητας λαϊκής νοµοθετικής πρωτοβουλίας, τόσο µε συγκέντρωση ενός αριθµού 

υπογραφών, όσο και την πραγµατοποίηση δηµοψηφισµάτων µε πρόταση ορισµένου αριθµού 

πολιτών. Αναβάθµιση της Βουλής σε βάρος των πρακτικών έκτακτης νοµοθέτησης της 

εκτελεστικής εξουσίας. Περιορισµός της βουλευτικής ασυλίας µόνο στα αδικήµατα 

συναρτώµενα µε την έκφραση γνώµης και την άσκηση νοµοθετικού και ελεγκτικού έργου. 

Να σταµατήσει η ειδική προθεσµία παραγραφής για αδικήµατα υπουργών κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους. Κατάργηση βουλευτικών προνοµίων. Συνταγµατική προστασία από 

ιδιωτικοποιήσεις εκείνων των δηµοσίων επιχειρήσεων και φορέων που διαχειρίζονται αγαθά 

κοινής ωφέλειας και υπηρεσίες δηµοσίου συµφέροντος. Χωρισµός εκκλησίας και κράτους 

και αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας προς όφελος της κοινωνίας. 

4.21. Εργατικός και λαϊκός έλεγχος και συµµετοχή: Ο εργατικός και λαϊκός έλεγχος και η 

δηµοκρατική συµµετοχή οφείλουν να είναι αναπόσπαστο στοιχείο µιας διαδικασίας 

µετασχηµατισµού. Αυτό αφορά πρώτα από όλα τη συµµετοχή εργαζόµενων στη διοίκηση 

των δηµόσιων επιχειρήσεων και τον εργατικό έλεγχο στις ιδιωτικές, καθώς την ενίσχυση των 

µορφών άµεσης δηµοκρατίας. Σηµαίνει ακόµη: Συµµετοχή εκπρόσωπων κοινωνικών φορέων 

στη διαδικασία κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισµού, τη θέσπιση δοµών και 

διαδικασιών κοινωνικού ελέγχου στις σηµαντικότερες δηµόσιες υπηρεσίες. Εφαρµογή του 

«συµµετοχικού προϋπολογισµού» στους δήµους και περιφέρειες, συµµετοχική αξιολόγηση 
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παρεχόµενων υπηρεσιών. Κοινωνικός έλεγχος σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του 

∆ηµοσίου, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων φορέων και κοινωνικών οµάδων που 

χρησιµοποιούν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και εκλεγµένων εργαζοµένων από τις δηµόσιες επιχειρήσεις. Καθιέρωση 

εργατικής συµµετοχής και ελέγχου στις µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, µε δικαίωµα 

παρέµβασης στην παραγωγική διαδικασία, αναγνώριση της συλλογικής διαπραγµάτευσης σε 

επίπεδο επιχειρηµατικών οµίλων, δικαίωµα συναπόφασης σε θέµατα συνθηκών εργασίας, 

ενίσχυση αρµοδιοτήτων των εργαζόµενων σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας και πτώχευσης 

επιχειρήσεων, σε ζητήµατα οµαδικών απολύσεων και απόπειρας µαζικής επιβολής βλαπτικών 

συνθηκών εργασίας από τις επιχειρήσεις.  

4.22. ∆ηµόσια διοίκηση: Απέναντι στη διάλυση της δηµόσιας διοίκησης και την 

ιδιωτικοποίηση εµείς διεκδικούµε ένα αναβαθµισµένο ρόλο της διοίκησης, έτσι ώστε να 

ασκεί τον αναγκαίο ρόλο δηµόσιου ελέγχου, διασφάλισης του κοινωνικού συµφέροντος και 

συµβολής στο σχεδιασµό µιας άλλης πολιτικής. Για εµάς η δηµόσια διοίκηση είναι κοµβική 

ακριβώς γιατί εκεί είναι που µπορούν να οριστούν και να διασφαλιστούν τα δηµόσια αγαθά 

απέναντι στη λογική της αγοράς. Αυτό απαιτεί ριζικές προοδευτικές αλλαγές στην δοµή 

,οργάνωση και λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, διορισµούς του αναγκαίου προσωπικού, 

αξιοπρεπή αµοιβή των υπαλλήλων, αξιοποίηση της δικής τους πρωτοβουλίας γνώσης και 

εµπειρίας, κατάργηση του αυταρχικού πλαισίου που έφεραν οι µνηµονιακές πολιτικές 

Αυτοδιοίκηση: Περισσότερο παρά ποτέ είναι ώριµη η κατάργηση του θεσµικού πλαισίου του 

Καλλικράτη και η κατάργηση των  µνηµονιακών ρυθµίσεων που συνεπάγονται οικονοµική ασφυξία. 

Απαιτείται ακόµη η ρήξη µε τη λογική της ανταποδοτικότητας, η αύξηση της δηµόσιας 

χρηµατοδότησης και µια νέα δηµοκρατία στο τοπικό επίπεδο που να εγγυάται αυξηµένη δηµοκρατική 

συµµετοχή και να διευκολύνει την αυτόνοµη δράση των κινηµάτων.  

4.23. ∆ικαιοσύνη: Στοιχείο του νεοφιλελευθερισµού και των µνηµονίων η συστηµατική 

παραβίαση θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών, η έξαρση του αυταρχισµού και της 

καταστολής και η συνέχιση του προκλητικού καθεστώτος ατιµωρησίας των κυβερνώντων. Η 

«Λαϊκή Ενότητα» θέτει ως πολιτική προτεραιότητα το σεβασµό και τη διεύρυνση των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων των πολιτών καθώς και τη λειτουργία της δικαιοσύνης προς 

όφελος των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων. Καθιέρωση µορφών κοινωνικού 

ελέγχου στη ∆ικαιοσύνη, εκλογή της ηγεσίας της και αποτροπή των παρεµβάσεων της 

εκτελεστικής εξουσίας.. Αποτελεσµατική προστασία του δικαιώµατος των πολιτών σε 

δικαστική προστασία και δυνατότητα πρόσβασης στη ∆ικαιοσύνη, ώστε η οικονοµική 

αδυναµία να µην µετατρέπεται σε δικονοµική ανισότητα. Κατάργηση όλων των ειδικών 

«αντιτροµοκρατικών» και κατασταλτικών πλαισίων που αναιρούν τις προστατευτικές νοµικές 
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και δικονοµικές εγγυήσεις υπέρ των πολιτών, ενθαρρύνουν την ωµή αστυνοµική βία, την 

δικαστική αυθαιρεσία και την προληπτική καταστολή. Αποποινικοποίηση συµπεριφορών που 

δεν ενέχουν ποινική απαξία. Απαγόρευση στέρησης της ελευθερίας για µικρής κλίµακας 

παραβατικότητα. Κατάργηση του περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων και 

αντικατάσταση της φυλάκισης των ανηλίκων µε την παρακολούθηση ειδικών προγραµµάτων 

εκπαίδευσης, εργασίας ή απεξάρτησης, σε ανοιχτές δοµές προστασίας, µε δυνατότητα 

φιλοξενίας όσων παιδιών στερούνται στέγης και οικογένειας. Ουσιαστική βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων, κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, επέκταση 

εναλλακτικών κυρώσεων και εναλλακτικών τρόπων έκτισης ποινής. Κατάργηση του άβατου 

των φυλακών, πρόσβαση και έλεγχος από ανεξάρτητες αρχές και κοινωνικούς φορείς. 

Κατάργηση του µνηµονιακού  Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και των προκλητικών 

προνοµίων των Τραπεζών που καθιερώνει, ενίσχυση της θέσης και των δικαιωµάτων του 

οφειλέτη, ιδίως ως προς τα ζητήµατα κατασχέσεων και πλειστηριασµών ακινήτων και 

κατάργηση. ∆ιεύρυνση της δυνατότητας άσκησης ένδικων προσφυγών εκ µέρους της 

κοινωνίας και των πολιτών, σε θέµατα που αφορούν την διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας 

και την προστασία του περιβάλλοντος.  

4.24. Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Η «Λαϊκή Ενότητα» θεωρεί ότι χρειάζονται 

ριζοσπαστικές αλλαγές στα µµε για την αποκοπή του οµφάλιου λώρου µεταξύ ενηµέρωσης 

και οικονοµικής εξουσίας Θεωρεί αναγκαία τη συµµετοχή των πολιτών µέσω κοινωνικών 

οργανώσεων στην εποπτεία της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ειδικότερα προτείνει: 

Αδειοδότηση των ραδιοτηλεοπτικών σταθµών από µηδενική βάση Οι άδειες θα αποκτώνται 

για πέντε χρόνια και θα είναι ανακλητές από το ΕΣΡ. Πρόβλεψη για την παροχή αδειών 

τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας και σε µη εµπορικές επιχειρήσεις, όπως κοινωνικές 

οργανώσεις και φορείς.. Όσον αφορά τη λειτουργία της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης (ΕΡΤ), 

πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης αυτονοµία της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης τόσο έναντι της 

κυβέρνησης και του πολιτικού συστήµατος, όσο και έναντι των οργανωµένων ιδιωτικών 

οικονοµικών συµφερόντων. Στο πρόγραµµα της να αποτυπώνονται όλες οι πολιτικές τάσεις 

και ιδεολογικές προτιµήσεις, διασφαλίζοντας πλουραλισµό απόψεων και αµερόληπτη 

κάλυψη της επικαιρότητας. Η ΛΑΕ υποστηριζει την αναπτυξη συνεταιριστικων 

εγχειρηµατων στον τυπο, την ενταξη των επιχειρησεων ενηµερωσης του ∆ιαδικτυου στις 

ασφαλιστικες –συνδικαλιστικες και δεοντολογικες υποχρεωσεις των λοιπων µµε, την 

ενισχυση των εργαζοµενων στα µµε και των σωµατειων τους ως βασικο κοινωνικο αντιβαρο 

απεναντι στους βαρωνους του τυπου. 

4.25. Πάταξη διαφθοράς και διαπλοκής: Το αστικό πολιτικό σύστηµα και οι κρατικοί 

θεσµοί, έχουν πολλαπλώς στιγµατιστεί από τα φαινόµενα διαφθοράς και διαπλοκής. Η 
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αντιµετώπιση  της διαφθοράς και της διαπλοκής θέτει ως προτεραιότητα: Τον εκτενή έλεγχο 

των περιπτώσεων εντοπισµού ή καταγγελιών διαφθοράς στη χρηµατοδότηση πολιτικών 

κοµµάτων, στις ιδιωτικοποιήσεις δηµόσιας περιουσίας, στα εξοπλιστικά προγράµµατα, 

δηµόσια έργα και προµήθειες, στους φορολογικούς µηχανισµούς, χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα, µέσα µαζικής ενηµέρωσης, παράνοµη εξαγωγή κεφαλαίων κ.ά. Παραποµπή στη 

δικαιοσύνη όλων όσων εµπλέκονται σε υποθέσεις οικονοµικών σκανδάλων και διαφθοράς. 

Ανάκτηση δηµόσιων πόρων που κατασπαταλήθηκαν στην εξυπηρέτηση άνοµων 

συµφερόντων και αξιοποίηση τους για τη χρηµατοδότηση κοινωνικών και παραγωγικών 

έργων.. 

4.26. Ρήξη µε τα στεγανά και τους µηχανισµούς της καταστολής. ∆ιάλυση των ειδικών 

αστυνοµικών δυνάµεων που βασικό στόχο έχουν τον περιορισµό της συλλογικής δράσης και 

την καταστολή. Κατάργηση της οπλοφορίας των αστυνοµικών σε διαδηλώσεις. 

Αποστρατιωτικοποίηση της δοµής, εκπαίδευσης και διάρθρωσης της αστυνοµίας και του 

λιµενικού. Ακύρωση όλων των προγραµµάτων προµήθειας στρατιωτικού εξοπλισµού (drones 

κ.λπ.) από την αστυνοµία. Γενναία κάθαρση της αστυνοµίας από τους φασιστικούς και τους 

νεοναζιστικούς θύλακες. Πραγµατικός δηµοκρατικός έλεγχος της δράσης και λειτουργίας 

τόσο των Σωµάτων Ασφαλείας όσο και της ΕΥΠ. Πλήρης κατοχύρωση των εργασιακών και 

συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στα σώµατα ασφαλείας.  

Για µια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική 

4.27. Η Λαϊκή Ενότητα αγωνίζεται για την άµεση έξοδο της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και την 

αποµάκρυνση των αµερικανικών βάσεων από τη χώρα. Απορρίπτουµε κατηγορηµατικά την 

εµπλοκή του ΝΑΤΟ στο προσφυγικό, πράγµα που σηµαίνει, πέραν των άλλων, ενίσχυση της 

επιδιαιτησίας στο Αιγαίο. 

 Θέλουµε οι ένοπλες δυνάµεις να έχουν ως αποκλειστική αρµοδιότητα την προάσπιση της 

εδαφικής ακεραιότητας και όχι τη συµµετοχή σε ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και αποστολές 

εκτός συνόρων. Απαιτούµε περιορισµό των αµυντικών δαπανών, ακύρωση εξοπλιστικών 

προγραµµάτων, διαφάνεια στις προµήθειες, αξιοκρατία στην επιλογή των στελεχών, πλήρη 

κατοχύρωση των πολιτικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των 

στρατευµένων ως ένστολων πολιτών. 

Στηρίζουµε µια δίκαιη ειρηνικη και βιώσιµη λύση στο Κυπριακό, χωρίς δυνάµεις κατοχής 

και ξένες βάσεις,. Επιδιώκουµε µια πολιτική ειρήνης και φιλίας µε την Τουρκία και τις άλλες 

βαλκανικές χώρες, µε σεβασµό των υπαρχόντων συνόρων. Τασσόµαστε υπέρ της ειρηνικής 

επίλυσης των διµερών διαφορών στη βάση του διεθνούς δικαίου.   Ζητάµε να σταµατήσει 
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άµεσα η απαράδεκτη στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας µε το Ισραήλ και να 

αναγνωριστεί πλήρως το κράτος της Παλαιστίνης. 

Η εφαρµογή ανεξάρτητης, κυρίαρχης και φιλειρηνικής εξωτερικής πολιτικής δεν σηµαίνει 

αποµόνωση. Το αντίθετο. Μια ανεξάρτητη Ελλάδα θα µπορέσει να αναπτύξει ισότιµες 

σχέσεις αµοιβαίου οφέλους µε όλο τον κόσµο. Θα ακυρώσουµε, όµως, συµφωνίες ολέθριες 

για την εργασία και το περιβάλλον, όπως η διαβόητη ΤΤΙΡ, που βάζει τις πολυεθνικές πάνω 

από τα εθνικά κράτη. 

Μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική θα πρέπει να στηρίζεται στη ρήξη µε τον 

ευρωατλαντισµό και τους περιορισµούς που επέβαλε, στην αναζήτηση δυνατότητας 

συνεργασιών µε βάση την αµοιβαία ωφέλεια και την ισοτιµία, στην αναζήτηση ευνοϊκότερων 

όρων προµήθειας βασικών υλικών. Θα πρέπει ακόµη να προβάλλει την αλληλεγγύη σε όλους 

τους αγωνιζόµενους λαούς και τα κινήµατα, γνωρίζοντας καλά ότι σε ένα αντιφατικό διεθνές 

περιβάλλον, δεν πρέπει να υποτιµάµε την «διπλωµατία των κινηµάτων» και το διεθνισµό. 

Άλλωστε, ξέρουµε καλά ότι ο δρόµος που προτείνουµε θα σήµαινε ότι θα αποτελούσαµε όχι 

µόνο στόχο υπονόµευσης από τις δυνάµεις του κεφαλαίου και του ιµπεριαλισµού αλλά και 

παράδειγµα και σηµείο αναφοράς που άλλοι λαοί θα ακολουθήσουν αλλάζοντας συνολικά 

τους διεθνείς συσχετισµούς.  

4.29 Ο Ελληνισµός της διασποράς είναι «µία άλλη Ελλάδα» έξω από τα σύνορα της χώρας. 

Πολλοί από τα 6,5 εκατ. Έλληνες της ∆ιασποράς βιώνουν διακρίσεις ,ρατσισµό και 

ξενοφοβία ,καταστάσεις  που αντιµετωπίζουν όλοι οι οικονοµικοί µετανάστες. Τα πράγµατα 

είναι ακόµα ποιο δύσκολα και σκληρά για τους νέους µετανάστες της µνηµονιακής εποχής. 

  Μία σύγχρονη  αντίληψη πρέπει να αναφέρεται στον Ελληνισµό της ∆ιασποράς  µέ όρους  

διεκδίκησης της βελτίωσης της ζωής του στις χώρες υποδοχής  τους και να επιχειρεί να  τον 

εντάσσει στους µακροπρόθεσµους σχεδιασµούς δηµοκρατικής,κοινωνικής και πολιτιστικής  

ανάπτυξης της χώρας µας. 

Η Λαϊκή Ενότητα θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των Ελλήνων της ∆ιασποράς , θα 

υποστηρίξει την επίλυση των ιδιαίτερων προβληµάτων τους στις χώρες υποδοχής  και θα 

διευκολύνει την συµβολή τους στην προσπάθεια του λαού µας για προοδευτική έξοδο από 

την κρίση και τη σοσιαλιστική προοπτική. 

 

4.30. Οι βασικές αυτές προγραµµατικές κατευθύνσεις δεν αποτελούν για εµάς προεκλογικές 

υποσχέσεις ή «κυβερνητικό πρόγραµµα». Ορίζουν τις διεκδικήσεις ενός αγωνιζόµενου λαού, 

τους στόχους ενός µεγάλου κινήµατος, τις µάχες που καλούµαστε να δώσουµε. Τις καταθέτουµε 

για συζήτηση, γνωρίζοντας καλά ότι όλες και όλοι µαζί µπορούµε και πρέπει να σχεδιάσουµε 
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και να χαράξουµε έναν νέο δρόµο. Το δρόµο που θα βγάλει τη νεοελληνική κοινωνία από τα 

σηµερινά αδιέξοδα που την έσπρωξαν οι αστικές δυνάµεις και θα επιτρέψει οι πραγµατικές 

δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου, οι δυνάµεις της εργασίας, της γνώσης και του πολιτισµού να 

γράψουν επιτέλους τη δική τους ιστορία, δικαιώνοντας τους αγώνες των προηγούµενων γενεών, 

διδάσκοντας αγώνα και αξιοπρέπεια, γράφοντας νέες σελίδες δικαιοσύνης και χειραφέτησης. 
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5. ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΠΈΜΠΤΟ: ΓΙΑ ΈΝΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΌ ΜΈΤΩΠΟ 

ΦΙΛΟΛΑΪΚΉΣ ∆ΙΕΞΌ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ 

5.1. Η εφαρµογή των µνηµονίων στη χώρα µας είναι µια στρατηγική του κεφαλαίου, ένα 

σχέδιο για τη ριζική τροποποίηση του συσχετισµού δύναµης σε  βάρος των δυνάµεων της 

εργασίας. Όµως η εφαρµογή των µνηµονίων άνοιξε µεγάλα ρήγµατα στις σχέσεις 

εκπροσώπησης και αναδιέταξε τις κοινωνικές και πολιτικές συµµαχίες. Οι παλιές συµµαχίες 

της αστικής τάξης µε τα µικροαστικά στρώµατα, παραδοσιακά και νέα, δέχθηκαν τεράστιο 

πλήγµα µε συνέπεια να καταρρεύσει το παλιό πολιτικό σύστηµα όπως είχε δοµηθεί στην 

διάρκεια της µεταπολίτευσης. Οι τεκτονικές αλλαγές στο πολιτικό σύστηµα δεν πρόκειται να 

σταµατήσουν, αφού τα µνηµόνια λειτουργούν ως επιταχυντές της αποσύνθεσής του. Σήµερα 

το πολιτικό σύστηµα βρίσκεται σε φάση αναδιαµόρφωσης,  καθώς η αστική τάξη συγκροτεί 

νέες συµµαχίες µε τµήµατα των µεσαίων στρωµάτων που διεσώθησαν από την κρίση ή 

προσδοκούν την αναβάθµισή τους σε πιθανή φάση ανάκαµψης της χώρας. Σε κάθε 

περίπτωση, είναι σαφές ότι η µνηµονιακή συνθήκη δεν διαµορφώνει µόνο όρους κοινωνικής 

καταστροφής, αλλά και πολιτικών αναταράξεων, που διαπερνούν το σύνολο του πολιτικού 

σκηνικού. 

5.2. Το µέτωπο του ΝΑΙ στο δηµοψήφισµα συνιστά µια σταθερά για το αστικό σύστηµα, 

συσπειρώνοντας τα αστικά στρώµατα και µέρος των µεσοαστικών στρωµάτων. Πολιτικά 

αυτό προσπαθεί κατεξοχήν να εκπροσωπήσει η Ν∆ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που κάνει 

ακόµη πιο επιθετική νεοφιλελεύθερη και µνηµονιακή στροφή. Το ίδιο επιδιώκουν διάφορα 

κόµµατα του  σοσιαλδηµοκρατικού και νεοφιλελεύθερου «κέντρου», ενώ σε αυτή την 

κατεύθυνση κινείται και το µιντιακό σύστηµα, παρουσιάζοντας τη µνηµονιακή 

πραγµατικότητα ως τη µόνη θεµιτή και αναγκαία. Ωστόσο, αυτό το µπλοκ συνεχίζει να 

δυσκολεύεται να σπάσει µια βαθύτερη καχυποψία ευρύτερων λαϊκών στρωµάτων απέναντι 

στα κόµµατα που είναι υπεύθυνα για την ένταξη στα µνηµόνια. 

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί εκλογικά να υποστηρίχτηκε από σηµαντική µερίδα 

εργατικών και λαϊκών στρωµάτων, ως αποτέλεσµα και του εκβιαστικού τρόπου που έγιναν 

και οι εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015, όµως στην πραγµατικότητα η συντηρητική, και 

µνηµονιακή µετατόπισή του τον καταγράφει σαν ένα κόµµα σοσιαλφιλελεύθερης 

κατεύθυνσης  που προσπαθεί να υποτάξει τα λαϊκά στρώµατα στην κυρίαρχη, 

νεοφιλελεύθερη, αστική στρατηγική. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί  να προβάλλει 

ψευδεπίγραφα ιδεολογήµατα («σκληρή διαπραγµάτευση», «εκµετάλλευση αντιθέσεων ΕΕ-

∆ΝΤ»), που γρήγορα καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων, όπως π.χ. το αλήστου µνήµης 

προεκλογικό «παράλληλο πρόγραµµα», καθώς και να χαράξει νέες ψευδεπίγραφες 

διαχωριστικές γραµµές απέναντι στη νεοφιλελεύθερη Ν∆ και να δώσει την επίφαση ενός 
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δικοµµατισµού-διπολισµού που δεν υπερβαίνει το µνηµονιακό πλαίσιο. Η σκληρή 

πραγµατικότητα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει διαζύγιο από την Αριστερά, δεν εκπροσωπεί 

τα λαϊκά στρώµατα µε την πολιτική του, ακόµη και εάν τα εκβιάζει κραδαίνοντας τον 

«µπαµπούλα» των κοµµάτων του προηγούµενου µνηµονιακού στρατοπέδου. 

Από τη δική του µεριά το ΚΚΕ, παρότι εξακολουθεί να διατηρεί απήχηση σε τµήµα των 

πληττόµενων εργατικών και µικροαστικών στρωµάτων, εντούτοις εξακολουθεί να µην µπορεί 

να διατυπώσει όρους εναλλακτικής πολιτικής πρότασης, που να µπορεί σήµερα να ανοίξει 

ρήγµατα για τη βελτίωση των θέσεων των λαϊκών τάξεων, παραπέµποντας τα όλα σε ένα 

µακρινό σοσιαλιστικό µέλλον. Αντίστοιχα, ο χώρος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, παρά την αγωνιστική 

στάση στα κοινωνικά µέτωπα, υποκαθιστά την  πολιτική και προγραµµατική δουλειά µε έναν 

γενικόλογο αντικαπιταλισµό, ενώ υποτιµά την ανάγκη µετωπικών πρωτοβουλιών στο 

πολιτικό επίπεδο, πέραν του αµυντικού κινηµατισµού. 

Όσο για την νεοναζιστική Χρυσή Αυγή, η ισχυρή παρουσία της εξακολουθεί να αποτελεί όχι 

µόνο σύµπτωµα της κρίσης του αστικού πολιτικού συστήµατος, όπως και της νοµιµοποίησης 

από τα συστηµικά κόµµατα της «ατζέντας της ακροδεξιάς» (ρατσισµός, ξενοφοβία, 

αυταρχισµός), αλλά και ένδειξη των ελλειµµάτων στην παρέµβαση των ρευµάτων της 

Αριστεράς απέναντι σε κρίσιµα τµήµατα των λαϊκών τάξεων, που έκανε την ρατσιστική και 

φασίζουσα ιδεολογία να φαντάζει «αντισυστηµική».  

5. 3.Η συνθηκολόγηση της κυβέρνησης Τσίπρα και η ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο µνηµονιακό 

στρατόπεδο όχι µόνο δεν αναιρεί, αλλά κάνει ακόµα πιο επιτακτική την ανάγκη  για µια 

συστράτευση της εργατικής τάξης, των ανέργων, της νεολαίας, των µικροµεσαίων 

στρωµάτων της πόλης που καταστρέφονται από τις µνηµονιακές πολιτικές, της µικροµεσαίας 

αγροτιάς, των στρωµάτων της µισθωτής διανόησης, του επιστηµονικού δυναµικού γύρω από 

ένα εναλλακτικό σχέδιο ρήξης.  Αυτό που απαιτείται σήµερα είναι να ανατρέψουµε τον 

αρνητικό συσχετισµό δύναµης που διαµορφώθηκε µετά την ψήφιση του µνηµονίου Τσίπρα 

και τις εκλογές του Σεπτέµβρη. Πρώτιστο καθήκον της ΛΑΕ και όλων των αριστερών και 

αντιµνηµονιακών δυνάµεων είναι να αποτρέψουν να εµπεδωθεί στη συνείδηση των λαϊκών 

µαζών η µνηµονιακή κοινωνία που επιχειρούν να οικοδοµήσουν. Ο µεγαλύτερος αγώνας 

είναι να µην περάσει η αποδοχή, ο εθισµός, η εξατοµίκευση, η αποδοχή τετελεσµένων. Η 

µαζική απεύθυνση, η µόνιµη κατεύθυνση πολύπλευρης µαζικής δράσης, συγκρότησης 

αντιστάσεων και οικοδόµησης κινηµάτων, σε συνδυασµό µε την επίµονη µετωπική 

πρόσκληση και την πολιτική-προγαµµατική πρόταση, είναι σε θέση να βγάλει ξανά στο 

προσκήνιο µια κοινωνική και πολιτική δυναµική ικανή να ανατρέψει το µνηµονιακό 

καθεστώς.  
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Ένας αξιόπιστος µετωπικός πολιτικός φορέας, που προσφεύγει κυρίως στο λαό για να 

συγκροτήσει τις αντιστάσεις του, που έχει πολιτικό σχέδιο και πρόταση, που δείχνει έναν 

άλλο πραγµατικά εναλλακτικό δρόµο, που οδηγεί σε αποτελεσµατικές αγωνιστικές 

κινητοποιήσεις και όχι σε άστοχες ενέργειες και άθλιες συνθηκολογήσεις, αποτελεί την ικανή 

συνθήκη για να ξεπεραστούν τα εµπόδια που συντείνουν στην ύπαρξη του κλίµατος της 

απογοήτευσης, αποκάρδιωσης, παραίτησης µεγάλου µέρους αγωνιστών και αντιµνηµονιακών 

κοινωνικών δυνάµεων που θέλουν µια ριζοσπαστική διέξοδο από τον φαύλο κύκλο της 

εξαθλίωσης του ευρώ και της υποτέλειας. Εκεί στρατεύεται σήµερα η ΛΑΕ.  Αυτό το σκοπό 

υπηρετεί ο αναγκαίος στόχος όχι απλώς να συσπειρωθούν κάποιες αριστερές και 

αντιµνηµονιακές αλλά να επανιδρυθεί κυριολεκτικά η Αριστερά ως δύναµη πολιτικού και 

κοινωνικού µετασχηµατισµού και πολιτιστικής αναγέννησης και να αποτελέσει την πολιτική 

και ιδεολογική ραχοκοκαλιά µιας νικηφόρας αναµέτρησης µε τα µνηµόνια, τη φυλακή του 

ευρώ, το βραχνά του χρέους, τελικά µε τον ίδιο τον ιµπεριαλισµό και τον καπιταλισµό. 

5.5. Η ριζοσπαστική ανατροπή στη χώρα µας θα είναι µια µεγάλη προσπάθεια, η οποία 

πρέπει να πάρει χαρακτήρα πολιτικο-κοινωνικού  κύµατος για να µπορέσει να πετύχει και να 

σαρώσει   τα µεγάλα εµπόδια που θα τεθούν µπροστά της. Το σύστηµα, παρά την κρίση του, 

έχει τεράστια δύναµη  αποτροπής και αφοµοίωσης και απαιτείται  η κατάκτηση της 

ηγεµονίας  των ιδεών, των προτάσεων, των πρακτικών και των υποκειµένων της 

ριζοσπαστικής ανατροπής. Πρέπει να δηµιουργηθεί µέσα στην κοινωνία ένα κλίµα  του 

αναπόφευκτου όσον αφορά µεγάλες  προοδευτικές δοµικές  αλλαγές, που πρέπει άµεσα να 

δροµολογηθούν  και οι οποίες  θα συγκροτούν  ένα  µεγάλο ποτάµι που δεν γυρίζει πίσω. 

Αυτό προϋποθέτει µια µεγάλης εµβέλειας ιδεολογική, πολιτική, οργανωτική και κινηµατική 

παρέµβαση, που δεν θα έχει προηγούµενο στην ιστορία της χώρας σε ειρηνική περίοδο και η 

οποία θα κατακτιέται σε µια διαδικασία κίνησης. Η µαχόµενη Αριστερά µπροστά σε αυτή την 

προσπάθεια πρέπει να επαναοριοθετήσει ορισµένα κρίσιµα ζητήµατα τακτικής και 

στρατηγικής. 

Η ΛΑΕ διεκδικεί µέσα από την πολιτική της δράση και τις πρωτοβουλίες της να ανατραπεί η 

µνηµονιακή πολιτική, κάτι που προϋποθέτει την αποµάκρυνση και της σηµερινής 

κυβέρνησης και συνολικά του µνηµονιακού µπλοκ. Ανεξάρτητα από το γεγονός  ότι σήµερα 

δεν εµφανίζεται ως άµεσα ρεαλιστική η δυνατότητα για  προώθηση εναλλακτικής λύσης και 

στο κυβερνητικό επίπεδο, η ταχεία αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης, η µεγάλη 

ρευστότητα και τα αδιέξοδα όλου του µνηµονιακού πολιτικού συστήµατος, δηµιουργούν µια 

δυναµική ανατροπών, την οποία πρέπει να επιταχύνουµε µε µαζικούς  κινηµατικούς και 

πολιτικούς όρους. 

5.6. Η κατάκτηση της κυβέρνησης απαιτεί έναν αγώνα συγκέντρωσης δύναµης και µεγάλες 

λαικές  συγκρούσεις πάνω στους δίδυµους ενιαίους πολιτικούς στόχους: α) της ήττας και 
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αποµάκρυνσης της κυβέρνησης και του µνηµονιακού καθεστώτος και β) της αναγκαίας 

σύγκρουσης και εξόδου  από τα πλαίσια και το σύστηµα της ευρωζώνης µε κατεύθυνση 

οικοδόµησης µιας νέας Ελλάδας σε µια άλλη Ευρώπη. Η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας 

από το µέτωπο των εργατικών και λαϊκών δυνάµεων είναι η εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση 

για την ριζοσπαστική ανατροπή στη χώρα, αλλά η πραγµάτωση αυτής της εξουσίας δεν θα 

είναι ένα µονόπρακτο έργο. Η κατάκτηση της κυβέρνησης είναι µόνο ένας κρίκος σε αυτή τη 

διαδικασία και, βέβαια, αποτελεί επιδίωξή µας, η οποία, όµως, δεν συνιστά  εργολαβική 

ανάθεση, αλλά εντολή µεγάλων συγκρούσεων, που δεν θα γίνουν στο όνοµα των λαϊκών 

στρωµάτων, αλλά από τις ίδιες τις λαϊκές δυνάµεις. Συνεπώς, το πρώτο ζήτηµα που πρέπει να 

προβλεφθεί και να κατοχυρωθεί είναι οι θεσµοί λαϊκής εξουσίας που µαζί µε τους 

αντιπροσωπευτικούς θεσµούς πρέπει να διαµορφώνουν την κίνηση των πραγµάτων και να 

αποδοµούν τον υπάρχοντα κρατικό µηχανισµό. Η δηµοκρατία και η λαϊκή συµµετοχή πρέπει 

να ανθίσουν στη χώρα µας.  

Η διαδικασία αυτή δεν ξεκινά από τη στιγµή της ανάληψης της κυβερνητικής εξουσίας, αλλά 

ξεκινά από τώρα µε ανάπτυξη των αγώνων του λαϊκού κινήµατος, µε άτυπες µορφές  λαϊκής 

παρέµβασης, µε τη διαµόρφωση συσπειρώσεων πάνω στα µεγάλα αιτήµατα, µε τη 

δηµιουργία συνεργατικών και αυτοδιαχειριστικών παραγωγικών υποδειγµάτων, µε λαϊκές 

µορφές αλληλεγγύης, µε τη συσπείρωση του λαού σε ένα εναλλακτικό σχέδιο για τη 

ριζοσπαστική αλλαγή στη χώρα. 

5.7. Η ΛΑΕ φιλοδοξεί να παίξει το ρόλο ενός πολιτικού µετώπου που συνιστά  όχι απλά το 

πιο πρωτοπόρο κοµµάτι, αλλά και  τον «πυροκροτητή»  και τον εκφραστή µιας νέας µαζικής, 

εξεγερτικής προσπάθειας. Η στρατηγική στόχευση της ΛΑΕ είναι να τραβήξει σηµαντικά 

τµήµατα της κοινωνίας έξω από την επιρροή του νέου διπολισµού, να δηµιουργήσει έναν 

ανατρεπτικό πόλο που θα συγκροτεί µια νέα συµµαχία του λαού  πάνω σε ένα πρόγραµµα 

εναλλακτικής εξουσίας και µετάβασης σε µια νέα φάση κοινωνικοοικονοµικής 

ανασυγκρότησης, στενά συνδεδεµένη µε τον ορίζοντα του σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού. 

Οι κοινωνικές δυνάµεις  που µπορούν να φέρουν σε πέρας αυτή την τεράστια προσπάθεια 

είναι  κυρίως  η εργατική τάξη και συνολικά οι εργαζόµενοι,  αλλά επίσης οι φτωχοί και 

µεσαίοι αγρότες, τα µικροµεσαία στρώµατα της πόλης που επλήγησαν  από τα µνηµόνια, τα 

τµήµατα της διανόησης που πολώνονται προς την πλευρά της εργασίας και η νεολαία. 

Αναπότρεπτα  τα αιτήµατά τους συγκρούονται µε τα µνηµόνια και τις ληστρικές 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εκπορεύονται από την ευρωζώνη και την ΕΕ και ο βαθµός 

κατανόησης αυτής της πραγµατικότητας µε την δική µας συµβολή θα ενισχύεται διαρκώς. Το 

µείζον ζήτηµα  για τη ΛΑΕ είναι να κατανοήσουν ότι ΝΑΙ, υπάρχει διαφορετικό, ρεαλιστικό 

σχέδιο και ότι υπάρχουν οι πολιτικές δυνάµεις να χειριστούν την έξοδο από την κρίση µε 

όρους ρήξης µε τα µνηµόνια και ριζοσπαστικής ανατροπής. Χρειάζεται λοιπόν να χτιστεί ένα  
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µεγάλο κοινωνικό και πολιτικό µέτωπο, µέτωπο ριζοσπαστικής, φιλολαϊκής διεξόδου στη 

βάση των αξόνων του µεταβατικού προγράµµατος για κατάργηση των µνηµονίων,της 

λιτότητας και της επιτροπείας, στάση πληρωµών-διαγραφή του χρέους, εθνικοποιήσεων και 

παραγωγικού µετασχηµατισµού, εξόδου από την ΟΝΕ και σύγκρουσης µε την ΕΕ. Ενα τέτοιο 

µέτωπο ρήξης, ανατροπής και ελπίδας, µέτωπο δηµοκρατικό, προοδευτικό, πατριωτικό και 

διεθνιστικό συνάµα, µπορεί  να βγάλει την Ελλάδα  από την κρίση και να δώσει στο λαϊκό 

κίνηµα την συνευθύνη σε αυτή την ανατρεπτική πορεία. Προς αυτή την κατεύθυνση η ΛΑΕ 

θα αναλάβει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες. 

5.8. Το µέτωπο αυτό, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο διεκδικούµε να παίξει η ΛΑΕ, απαιτεί 

τη συσπείρωση σύµπασας της µαχόµενης Αριστεράς, η οποία θα είναι ο πυρήνας και η 

κινητήρια δύναµη. Και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί αυτές οι 

δυνάµεις και τα ρεύµατα, είτε µιλάµε για το ΚΚΕ είτε για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Την ίδια στιγµή 

µόνο µια τέτοια µετωπική λογική και κατεύθυνση µπορεί να δώσει και διέξοδο στην 

αναζήτηση του ανένταχτου κόσµου της ριζοσπαστικής Αριστεράς  Ωστόσο, η έκταση της 

οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης  θέτει την ανάγκη συµπόρευσης  και µε αντιµνηµονιακές-

δηµοκρατικές-πατριωτικές  δυνάµεις  και ανένταχτους αγωνιστές που από κοινωνική άποψη 

αντικειµενικά εντάσσονται στην Αριστερά και επιθυµούν να αγωνιστούν ενάντια στα 

µνηµόνια  και στο καθεστώς υποτέλειας, χωρίς κατ’ ανάγκη να συµφωνούν στο σύνολο του 

προγραµµατικού  µας πλαισίου. 

Αυτή η αναγκαία πολιτική συµµαχία για την ανατροπή είναι ανάγκη να χτίζεται και από τα 

πάνω και από τα κάτω  και ιδίως να χτίζεται στους χώρους των κοινωνικών αγώνων. Η ιδέα  

του φόρουµ διαλόγου  και κοινής δράσης  στο οποίο θα εµπλέκονται αυτές οι δυνάµεις, 

µπορεί να αποδειχτεί µια χρήσιµη µορφή την οποία πρέπει να προωθήσουµε. Ταυτόχρονα, 

πρέπει να τροφοδοτείται από κοινές κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες και µετωπικές 

πρακτικές σε όλα τα επίπεδα.  Η ΛΑΕ δεν πρέπει να φοβηθεί το πλατύ άνοιγµα  και την 

κοινή δράση πάνω στα προβλήµατα και κυρίως πρέπει να απευθυνθεί άµεσα στην κοινωνία, 

στον κόσµο της δουλειάς, της ανεργίας, της επισφάλειας και των προλεταριοποιούµενων 

µεσαίων στρωµάτων. Αυτή είναι η κύρια δεξαµενή αγωνιστών του µετώπου. 

Σήµερα η υπόθεση της φιλολαϊκής εξόδου από την κρίση θα κριθεί από το πώς θα 

αναµετρηθούµε µε τα ερωτήµατα που µπαίνουν µπροστά µας: 

 Από το πώς θα συνεισφέρουµε στην ανασυγκρότηση της λαϊκής αγωνιστικότητας 

και αυτοπεποίθησης: ταξική ανασυγκρότηση και αγωνιστικός συντονισµός στο 

εργατικό κίνηµα, µαχητική επιστροφή του κινήµατος της νεολαίας, αλληλεγγύη 

στους πρόσφυγες και πάλη ενάντια στον πόλεµο, τον ιµπεριαλισµό και την 

κυβερνητική αντιµεταναστευτική πολιτική, νέες µορφές ενότητας του 
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αγωνιζόµενου λαού στο τοπικό επίπεδο, ανάδειξη ορόσηµων αντικυβερνητικού - 

αντιµνηµονιακού αγώνα 

 Από τη συµβολή µας στην επεξεργασία ενός εφικτού και αναγκαίου «άλλου 

δρόµου» για την ελληνική κοινωνία, ένα πρόγραµµα δηµοκρατίας, αξιοπρέπειας 

και παραγωγικού µετασχηµατισµού 

 Από το εάν στην πράξη και όχι στα λόγια θα βάλουµε πλάτη στην επανίδρυση της 

Αριστεράς ως δύναµης αντίστασης και ανατροπής απέναντι στη σηµερινή 

συκοφάντησή της από την ταύτιση µε τις µνηµονιακές πολιτικές και τη 

συνθηκολόγηση. 

5.9. Ιδιαίτερα κρίσιµο ζήτηµα για την ΛΑΕ και το εγχείρηµά µας είναι η κατάσταση του 

µαζικού και κύρια του εργατικού, συνδικαλιστικού κινήµατος. Η κυριαρχία του 

κυβερνητικού, εργοδοτικού και κοµµατικού συνδικαλισµού, η γραφειοκρατική λειτουργία 

τους, έχουν αποστεώσει τη συνδικαλιστικό κίνηµα και πνίγουν θετικές δράσεις που µε 

δυσκολίες αναπτύσσονται από τα κάτω. Οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης, η ανεργία, η 

επισφάλεια, ο φόβος της απόλυσης, λειτουργούν αντιφατικά, τροφοδοτώντας από τη µια 

µεριά τον ριζοσπαστισµό, αλλά και αισθήµατα ανασφάλειας, που εµποδίζουν την ανάπτυξη 

των αγώνων. Η έλλειψη µαζικότητας και ιδίως ο χαµηλός βαθµός οργάνωσης των επισφαλώς 

εργαζοµένων, των µεταναστών και της νεολαίας, απαιτούν άµεση αντιµετώπιση και πρέπει 

να διαµορφωθούν αντίστοιχες αγωνιστικές συσπειρώσεις µέσα στα συνδικάτα.  

Οι πλειοψηφίες των ηγεσιών έχουν απαξιωθεί από την ίδια τους τη στάση και έχουν 

απωλέσει την εµπιστοσύνη των εργαζοµένων. Συνιστούν εµπόδιο για το συνδικαλιστικό 

κίνηµα και απαιτείται η δράση για την δηµοκρατική αντικατάστασή τους µε ριζική αλλαγή 

του συσχετισµού δυνάµεων µε ενωτικές προσπάθειες όσων πιστεύουν στο ταξικό 

διεκδικητικό κίνηµα, στην αγωνιστική ενότητα δράσης, στο χτύπηµα των εκφυλιστικών 

φαινοµένων  σε όλη την κλίµακα των συνδικάτων. 

Το συνδικαλιστικό κίνηµα χρειάζεται ριζική αναδιοργάνωση και µαχητικό 

αναπροσανατολισµό µε έµφαση στο δυνάµωµα του ρόλου των πρωτοβάθµιων σωµατείων και 

στην αναβάθµιση της ενεργητικής συµµετοχής των εργαζοµένων στις αποφάσεις και στη 

δράση. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνεται παράλληλα µε την ανάπτυξη των αγώνων. 

Ταυτοχρόνως είναι ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα κέντρο συντονισµού και αγώνα ώστε να 

εξασφαλίζεται σήµερα η αγωνιστική δράση χωρίς να υπονοµεύεται η αρχή της οργανωτικής 

ενότητας του συνδικαλιστικού κινήµατος.  

Μια πραγµατικά πλατειά µορφή συντονισµού πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων 

οργανώσεων είναι επείγον να σχηµατιστεί και να συντονίσει τους εργατικούς αγώνες, να 

αντιµετωπίσει τη συµβιβαστική και ηττοπαθή τακτική της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, 
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ενώ µια αποκεντρωµένη δραστηριότητα στις γειτονιές και σε χώρους εργασίας µε επιτροπές 

αγώνα µπορεί να στηρίζει ένα µεγάλο δίκτυο κινητοποιήσεων. Η συσπείρωση αυτή  και οι 

δράσεις από τα κάτω, θα κριθούν κυρίως στην ικανότητα κατάκτησης  της αγωνιστικής  

συσπείρωσης ευρύτερων µαζών εργαζοµένων και όχι από ενδοαριστερές διαµάχες για την 

καθαρότητα των πλαισίων που απωθούν τους εργαζόµενους. Η προώθηση της ενότητας 

δράσης της εργατικής τάξης και η ηγεµονία της στο ευρύτερο µέτωπο των κοινωνικών 

δυνάµεων που αντιπαλεύουν τα Μνηµόνια και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, είναι κρίσιµο 

ζήτηµα για την προώθηση του µεταβατικού προγράµµατος αντιµνηµονιακής ανατροπής και 

σοσιαλιστικής προοπτικής.  

Σεβόµενοι την αυτονοµία των κινηµάτων, συµβάλλουµε µε όλες µας τις δυνάµεις σε 

κινήµατα πολιτών για τα λαϊκά προβλήµατα, τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα, την 

υπεράσπιση των δηµοσίων αγαθών. Συµβάλλουµε αποφασιστικά σε κινήµατα αλληλεγγύης, 

υπεράσπισης των µεταναστών και προσφύγων, στο αντιφασιστικό κίνηµα. Η συνεισφορά  

όλων αυτών των πρωτοβουλιών και κινηµάτων είναι σηµαντική στην προσπάθεια 

χειραφέτησης της κοινωνίας, προοπτικά δε - ιδίως σε στιγµές αποφασιστικής κλιµάκωσης 

των ταξικών αγώνων - και στο χτίσιµο µιας προοδευτικής  άτυπης «εξουσίας» των από κάτω,  

η οποία µπορεί να συµβάλει στην ριζοσπαστική αλλαγή στη χώρα µας. 

5.10. Ενα µεγάλο πολιτικό ρεύµα ριζοσπαστικής ανατροπής πρέπει να έχει ενισχυµένες 

δράσεις µέσα στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η οποία αποτελεί σηµαντικό 

πεδίο πάλης για τις λαϊκές ανάγκες, απέναντι στις πολιτικές του Κεφαλαίου, του κεντρικού 

κράτους και της Ε.Ε. Συγκρουόµαστε µε τις µνηµονιακές πολιτικές και µε όσους τις  

υποστηρίζουν και τις εφαρµόζουν στην αυτοδιοίκηση κάθε βαθµού. Αγωνιζόµαστε για να 

αποδεσµευθούν οι δήµοι από τα δεσµά της κυβερνητικής και κρατικής εξουσίας, του 

Καλλικράτη και τις νεοφιλελεύθερες-µνηµονιακές πολιτικές που τους στεγνώνουν και τους 

µετατρέπουν σε γρανάζια αντιλαϊκών πολιτικών. Για τη ρήξη µε τη λογική της απλής 

διαχείρισης της κυρίαρχης πολιτικής, την ανυπακοή στις µνηµονιακές κατευθύνσεις, την 

εξυπηρέτηση των επιχειρηµατιών. Για τη µέγιστη δυνατή συµµετοχή των πολιτών  και των 

κινηµάτων στην διαχείριση των υποθέσεων που τους αφορούν 

5.11. Κοµβικό ζήτηµα για την επιτυχία του εγχειρήµατος της ανατροπής και της 

ριζοσπαστικής αλλαγής µε κατεύθυνση το σοσιαλισµό είναι η δηµιουργία ενός µεγάλου 

µαζικού κινήµατος της νέας γενιάς, η οποία πρέπει να εισβάλει στο κοινωνικό πεδίο και στο 

πολιτικό σκηνικό και να δηµιουργήσει νέους όρους πάλης. Το νεολαιίστικο κίνηµα στον τόπο 

µας έχει γράψει ιστορία, µεγάλες και νικηφόρες µάχες. Σήµερα που η νεολαία 

αντιµετωπίζεται ως η χαµένη γενιά, ως αναλώσιµο υλικό, σήµερα που αναπτύσσεται κλίµα 

απογοήτευσης και µαζικής φυγής νέων στο εξωτερικό είναι ανάγκη να υπάρξει  δυναµική 

επιστροφή στο προσκήνιο των αγώνων της νεολαίας. Αυτό περνάει µέσα από τον αγώνα για 
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ένα µαχητικό και  αντιµνηµονιακό φοιτητικό κίνηµα, που θα παλεύει µαζί µε το λαικό 

κίνηµα, καθώς και µέσα από το ξεδίπλωµα και τη δοκιµασία  νέων µορφών οργάνωσης της 

νεολαίας της επισφάλειας, µέσα από την ανάπτυξη µορφών συσπείρωσης της νεολαίας στο 

τοπικό επίπεδο. .  

5.12. Η υπόθεση της ανατροπής  και της ριζοσπαστικής αλλαγής δεν είναι ένα έργο που 

κλείνεται στα εθνικά σύνορα. Ανεξάρτητα από τη δεδοµένη θέση µας  για την έξοδο από το 

ΕΥΡΩ, τη σύγκρουση  και ρήξη και µε την ΕΕ, η προσπάθειά µας αναζητά συµµαχίες σε όλο 

τον κόσµο και πρωτίστως στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, στα κινήµατα και 

στις δυνάµεις της Αριστεράς, σε κάθε οµάδα που αµφισβητεί  την κυριαρχία του 

νεοφιλελευθερισµού, του ιµπεριαλισµού και του καπιταλισµού. 

Η ΛΑΕ παρακολουθεί µε ενδιαφέρον τους αγώνες αντίστασης στη λιτότητα και στον 

αυταρχισµό, τις προσπάθειες συγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς, τις τάσεις 

αµφισβήτησης της ευρωζώνης, της ΕΕ  και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών τους, που 

αναπτύσσονται  σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες  και επιθυµεί να αναπτύξει συναγωνιστική σχέση 

µε όσους και όσες αγωνίζονται κατά αυτών των πολιτικών, έστω και αν δεν συµφωνούν 

απόλυτα µαζί µας. Επιθυµεί, επίσης και εργάζεται για  να περάσει το ανατρεπτικό µας 

µήνυµα σε όλη την Ευρώπη. γνωρίζοντας ότι οι µεγάλες ανατροπές δεν αρκεί- για να 

ολοκληρωθούν επιτυχώς - να εκτυλίσσονται σε µια µόνη χώρα, αλλά σε ευρύτερα 

γεωγραφικά πλαίσια, χωρίς αυτό να σηµαίνει αναµονή συγχρονισµού που οδηγεί σε 

καθυστέρηση εξελίξεων εκεί που ωριµάζουν πιο γρήγορα οι προϋποθέσεις ανατροπών. Η 

ΛΑΕ  αναπτύσσει σχέσεις  φιλίας και αλληλεγγύης µε άλλες αριστερές δυνάµεις στην 

Ευρώπη, στη Μεσόγειο, στη Λατινική Αµερική, στον Αραβικό κόσµο, παντού όπου 

υπάρχουν δυνάµεις αριστερές, ριζοσπαστικές, αντιιµπεριαλιστικές, προοδευτικές και 

εργάζεται για τον ευρύτερο συντονισµό κατά του νεοφιλελευθερισµού, ανεξάρτητα αν δεν 

εντάσσονται στο ίδιο ιδεολογικό ρεύµα. 
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Η ΛΑΕ  συγκροτείται ως µετωπικός πολιτικός φορέας της ριζοσπαστικής  αντιµνηµονιακής 

αριστεράς. Ανοίγει τις πόρτες της στη νεολαία, στους αγωνιστές των κινηµάτων. Απευθύνει 

κάλεσµα να συσπειρωθούν σε µια εντελώς αναγκαία αγωνιστική προσπάθεια να υψώσουµε 

τη χώρα και το λαό µας έξω από το τέλµα και την υποτέλεια, τη σκληρή ταξική 

εκµετάλλευση, την καταρράκωση της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. 

Κανείς δεν µπορεί να αντισταθεί σε ένα λαό αποφασισµένο να αγωνιστεί. 

Γνωρίζουµε πολύ καλά την απογοήτευση και την ψυχολογία ήττας στην οποία βρίσκεται 

µεγάλος αριθµός αγωνιστών και αγωνιστριών της Αριστεράς από την τραυµατική διάψευση 

των προσδοκιών από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. 

Γνωρίζουµε ότι ένα τµήµα του λαού  έχει περιορίσει τις προσδοκίες του, ορίζει την πολιτική 

του συµπεριφορά µε κριτήριο την επιδίωξη αποφυγής του χειρότερου, κάτω από το φόβο που 

του έχει ενσταλάξει το ίδιο το σύστηµα εξουσίας. Όλους αυτούς τους πολίτες θα τους 

πείσουµε ότι αξίζει να δώσουν µια δεύτερη ευκαιρία στό όραµα και στον αδικαίωτο αγώνα 

τους. 

Η παρακαταθήκη του ΟΧΙ στο δηµοψήφισµα δεν έχει χαθεί. Βρίσκεται στους σηµερινούς 

αγώνες των αγροτών, των εργαζοµένων, των επαγγελµατιών. Στην οργισµένη σιωπή 

εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Στην τσακισµένη ελπίδα πολλών ανθρώπων από τον κόσµο 

της δουλειάς  που όµως διατηρείται ως σπίθα έτοιµη να δώσει νέα ένταση στη φωτιά του 

αγώνα. Ακόµη και στην ανοχή που δίνουν αρκετοί πολίτες στο όνοµα µη ύπαρξης 

εναλλακτικής λύσης, ανοχή που γρήγορα πρέπει να µετασχηµατίσουµε σε διάθεση για 

αγώνα, ώστε να αναστρέψουµε την λογική του τίποτε δεν γίνεται ή των περιορισµένων 

προσδοκιών. 

 Η ζωή δεν σταµατά και γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική ιδιαίτερα σε ανθρώπους που 

έχουν συµβάλει αποφασιστικά στο παρελθόν στην ανάταση του κινήµατος και της Αριστεράς 

και τους καίει αυτή η υπόθεση.  

Πρέπει να κατακτήσουµε το µέλλον από αυτούς που µας το κλέβουν.  

Χρειάζεται επειγόντως να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων και της µεγάλης ανάγκης η 

χώρα µας να γυρίσει οριστικά σελίδα. 

 Εκφράζουµε το ιστορικά αναγκαίο. 

 Έχουµε χρέος να πετύχουµε.  
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