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Βξηζθόκαζηε γηα άιιε κία θνξά ζην ίδην έξγν ζεαηέο. Η Κνηλνβνπιεπηηθή Υνύληα ρσξίο θακία ιατθή λνκηκνπνίεζε 
ςεθίδεη έλα αθόκε αληηιατθό λνκνζρέδην πνπ επηβάιιεη όρη κόλν κία λέα θνξνιεζηεία, νδεγώληαο ζηε εμαζιίσζε όιν θαη 
κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ, αιιά θαη απνιύζεηο  ζηα πιαίζηα ηεο «θηλεηηθόηεηαο» ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Όια 
απηά απνηεινύλ λέεο ζπζίεο πνπ πξέπεη λα αλερηνύκε ζην βσκό ηεο επεξρόκελεο δόζεο θαη ησλ αλαγθαίσλ 
κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα εμπγηάλνπλ ην Γεκόζην (ηνλ κεγάιν αζζελή θαη ππαίηην ηεο θξίζεο ζύκθσλα κε ηηο ειίη!) θάλνληαο 
ηελ ειιεληθή νηθνλνκία πην αληαγσληζηηθή. Δληνύηνηο, επίζεκα ζηνηρεία (ΟΟΑ) αλαθέξνπλ όηη ην 2003 Γαιιία θαη 
Γεξκαλία μόδεπαλ 15%-25% γηα θξάηνο πξόλνηαο ελώ ε Διιάδα 10%, θαη παξάιιεια ην 2002 κόιηο ην 11,4% ηνπ 
ειιεληθνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ εξγαδόηαλ ζην δεκόζην ηνκέα κε ην πνζνζηό απηό λα θηάλεη ζην 15% ην 2010, αθξηβώο 
δειαδή ζηνλ κέζν όξν ηεο ΔΔ, γεγνλόο πνπ θαηαξξίπηεη εθθσθαληηθά ηελ θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα θαη ςεπδνινγία γηα ην 
Γεκόζην. 

Ο πξνθαλήο ζηόρνο ησλ ειίη κέζσ ηεο «εμπγίαλζεο», επνκέλσο, είλαη λα παξαδώζνπλ ηνκείο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ζηνλ 
ιεζηξηθό θαη αλεμέιεγθην ηδησηηθό ηνκέα (π.ρ. ΔΡΣ, ΓΔΗ θιπ.), πξνο όθεινο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Αύξην ζα εθαξκνζηεί 
απηό θαη κε ηα λνζνθνκεία, ηα ζρνιεία θαη ηα Παλεπηζηήκηα, αθήλνληαο έλα ππνηππώδε δεκόζην ηνκέα γηα ηνπο απόξνπο, 
όπσο ζηηο ΗΠΑ, νδεγώληαο ηαπηόρξνλα ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο ζηελ αλεξγία θαη ηελ ππν-«απαζρόιεζε» (ε νπνία όκσο 
είρε αξρίζεη λα θνπληώλεη από ηνλ θαηξό ηεο έληαμήο καο ζηελ ΔΟΚ/ΔΔ θαη απιά ζήκεξα ...απνγεηώζεθε). Καη όια απηά 
ζηα πιαίζηα, πάληα, ηεο νηθνλνκηθήο αληαγσληζηηθόηεηαο. Καζώο δελ πξέπεη λα μερλάκε,  όηη  ζην πιαίζην ηεο 
λενθηιειεύζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο (πνπ ζηελ πεξηνρή καο εθθξάδεηαη θπξίσο κε ηελ ΔΔ/ΟΝΔ), δειαδή ηηο αλνηρηέο 
θαη απειεπζεξσκέλεο αγνξέο πνπ δελ ππόθεηληαη ζε θαλέλα θνηλσληθό έιεγρν,  ην κόλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε αύμεζε 
ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ νηθνλνκηθώλ κπινθ θαη ησλ πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ πνπ εδξάδνληαη ζε απηέο, κε ζηόρν κία 
αλάπηπμε πξνο όθεινο ησλ ιίγσλ. Απηό επηηπγράλεηαη κε ην πεηζόθνκκα ζε κηζζνύο, θνηλσληθέο παξνρέο, 
ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θ.ιπ.. 

Ήηαλ, δειαδή, ε έληαμή καο ζηελ ΔΟΚ/ΔΔ, πνπ καο ππνρξέσζε ζε άλνηγκα θαη απειεπζέξσζε ησλ αγνξώλ, κέζα 
ζηηο νπνίεο ε Διιεληθή νηθνλνκία δελ ήηαλ αληαγσληζηηθή , όρη βέβαηα ιόγσ ησλ πςειώλ κηζζώλ ηεο, πνπ ήηαλ πνιύ 
ρακειόηεξνη από απηνύο ζηα Δπξσπατθά θέληξα, αιιά εμαηηίαο ηεο ρξόληαο έιιεηςεο παξαγσγηθώλ επελδύζεσλ. Γελ είλαη, 
ινηπόλ, πεξίεξγν όηη κηα από ηηο πξώηεο δνπιεηέο ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο Υνύληαο θαη ηεο Σξόηθαο ήηαλ λα 
ειαζηηθνπνηήζνπλ, κε ηα Μλεκόληα, αθόκε πεξηζζόηεξν ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, νπζηαζηηθά απνβιέπνληαο ζηελ 
ππνηίκεζε ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο, ώζηε λα «βειηηώζνπλ» ηερλεηά ηελ αληαγσληζηηθόηεηα. 

Έηζη ηείλνπκε ζε κία Κηλεδνπνηεκέλε νηθνλνκία θαη «αλάπηπμε» όπνπ: 

 όινο ν θνηλσληθόο πινύηνο ηεο ζα είλαη μεπνπιεκέλνο ζε πνιπεζληθέο γηα έλα θνκκάηη ςσκί, 

 νη εξγαδόκελνί ηεο δελ ζα έρνπλ θαλέλα νπζηαζηηθό εξγαζηαθό δηθαίσκα θαη ζα είλαη ζηελ απόιπηε δηθαηνδνζία ηνπ 
εξγνδόηε ηνπο γηα ην πόηε ζα ηνπο πξνζιακβάλεη θαη πόηε ζα ηνπο απνιύεη θαηά βνύιεζε, θαζσο θαη γηα ηα άζιηα 
κεξνθάκαηα πνπ κόιηο ζα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο επηβίσζεο, 

 νη «ηπρεξνί» λένη πνπ ζα κπνξνύλ λα ζπνπδάζνπλ ζηα Παλεπηζηήκηα, ηα νπνία ζύληνκα ζα αξρίζνπλ λα εηζάγνπλ 
δίδαθηξα, ζα είλαη επηπρείο λα βξίζθνπλ δνπιεηά ζε θάπνηα πνιπεζληθή ζηελ Διιάδα ή θπξίσο ζην εμσηεξηθό, 

 νη άξξσζηνη ζα ζηξηκώρλνληαη ζε άζιηα δεκόζηα λνζνθνκεία  κε γηαηξνύο  θαη λνζνθόκνπο λα δνπιεύνπλ θάησ από 
εμνλησηηθέο ζπλζήθεο, θαη 

 νη ζπληαμηνύρνη ζα δνπλ ζην όξην ηεο απόιπηεο θηώρεηαο, έρνληαο ράζεη ηηο εηζθνξέο πνπ πιήξσλαλ όιε ηνπο ηε δσή 
γηα λα δήζνπλ ιίγα ρξόληα αλζξώπηλα κεηά απν ηνλ κόρζν κηαο νιόθιεξεο δσήο -γηα ράξε, ππνηίζεηαη,  ηεο 
απνπιεξσκήο ελόο Υξένπο πνπ έθαλαλ νη ειίη θαη νη πξνλνκηνύρνη, γηα ην νπνίν βέβαηα δελ ηνπο ξώηεζε θαλείο! 

Γη’ απηό ην ιόγν ε κόλε απάληεζε ζ’ απηήλ ηελ επίζεζε ησλ ληόπησλ θαη μέλσλ ειίη πνπ δεκηνύξγεζαλ ηελ θξίζε κε ηελ 
έληαμή καο ζηελ ΔΔ (γηα ηελ νπνία δελ ξσηήζεθε πνηέ ν ιαόο), θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ Καπηηαιηζηηθή Παγθνζκηνπνίεζε, 
είλαη ε αληεπίζεζε «από ηα θάησ», κε ηε κνξθή ελόο αγώλα όρη κόλν εζληθήο αιιά θαη, θπξίσο, θνηλσληθήο  
απειεπζέξσζεο, πνπ ζα ζηξεθόηαλ ελάληηα ζηηο ληόπηεο θαη  μέλεο ειίη, κε άκεζν ζηόρν ηε κόληκε έμνδν από ηελ θξίζε 
θαη κεζνπξόζεζκν ηελ νηθνλνκηθή  καο απηνδπλακία. 

Σν βαζηθό επνκέλσο αίηεκα ηνπ Μεηώπνπ ζα έπξεπε λα είλαη ε άκεζε δηεμαγσγή εθινγώλ γηα ηελ αλάδεημε κηαο 
Κπβέξλεζεο Λατθνύ Μεηώπνπ πνπ ζα ειέγρεηαη από ηνπο εληνινδόρνπο ησλ πλειεύζεσλ γεηηνληάο, ησλ ηόπσλ 

δνπιεηάο θ.ηι. θαη ζα πξέπεη λα εθαξκόζεη ηνπο: 

ΑΜΔΟΙ ΣΟΥΟΙ 

 [1] Άκεζε κνλνκεξήο έμνδόο καο από ηελ ΔΔ (θαη όρη κόλν από ηελ Δπξσδώλε), ε νπνία απνηειεί ηελ αλαγθαία 
ζπλζήθε γηα ηελ αλάθηεζε ηεο απαξαίηεηεο νηθνλνκηθήο θπξηαξρίαο. 

[2] Αθύξσζε όισλ ησλ δαλεηαθώλ ζπκβάζεσλ, Μλεκνλίσλ θαη ζρεηηθώλ Νόκσλ πνπ ππέγξαςαλ ε 
κνλνθνκκαηηθή θαη ε ζεκεξηλή δηαθνκκαηηθή Υνύληα κε παξάιιειε νινθιεξσηηθή ζηάζε πιεξσκώλ ησλ 
ηνθνρξενιπζίσλ (πνπ ζεκαίλεη κνλνκεξή δηαγξαθή ηνπ ρξένπο), εθόζνλ πξσηαξρηθόο ζηόρνο ζήκεξα είλαη λα 
ζηακαηήζνπκε ην μεπνύιεκα ηνπ θνηλσληθνύ καο πινύηνπ, κε αθνξκή ην Υξένο (πνπ δελ αλαγλσξίδνπκε, θπζηθά, αθνύ 
δελ ξσηήζεθε πνηέ γη’ απηό ν Λαόο), ζηνπο μέλνπο ηνθνγιύθνπο, πξάγκα πνπ ζα έθαλε αδύλαηε θάζε ηδέα νηθνλνκηθήο 
απηνδπλακίαο ζην νξαηό κέιινλ. 
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[3] Αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ρσξίο απνδεκίσζε θάζε θνηλνύ αγαζνύ πνπ έρεη πεξηέιζεη, κέζα από ηε 
δηαδηθαζία ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ζηελ ηδηνθηεζία ησλ μέλσλ θαη ληόπησλ ειίη. 

[4] Δπαλεηζαγσγή ηεο δξαρκήο θαη κεξηθή ππνηίκεζή ηεο κε παξάιιειε κεηαηξνπή ησλ θαηαζέζεσλ ζε δξαρκέο, θαη 
κέηξα ώζηε λα κελ πιεγνύλ ηα ιατθά εηζνδήκαηα θαη νη κηθξνθαηαζέηεο (π.ρ. επηδνηήζεηο ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ 
ρξεκαηνδνηνύκελεο από ηα έζνδα ελόο ζεκαληηθνύ θόξνπ ζηε κεγάιε πεξηνπζία ― θηλεηή θαη αθίλεηε ― θαζώο θαη ηα 
έζνδα από έλα βαξύ θόξν ζηα είδε πνιπηειείαο). 

[5] Απζηεξνί θνηλσληθνί έιεγρνη ζηελ θίλεζε αγαζώλ, θεθαιαίσλ θαη ππεξεζηώλ (ηεισλεηαθνί έιεγρνη, 
ζπλαιιαγκαηηθνί έιεγρνη, πνζνζηώζεηο θι.π.) ώζηε λα ζσξαθηζηεί ε νηθνλνκηθή απηνδπλακία ηεο ρώξαο. 

[6] Δπαλαθνξά κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ ζηα πξν Μλεκνλίσλ επίπεδα κε παξάιιειε επαλαπξόζιεςε ησλ 
απνιπκέλσλ ζηνλ δεκόζην ηνκέα, πνπ ζα αλαδηνξγαλσζεί νξζνινγηθά, ζην πιαίζην ηεο γεληθόηεξεο αλαδηάξζξσζεο ηεο 
νηθνλνκίαο κε βάζε ηελ αξρή ηεο απηνδπλακίαο. 

[7] Κνηλσληθνπνίεζε ησλ Σξαπεδώλ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ θιάδσλ παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ 
θιάδσλ πνπ θαιύπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο, ζην πιαίζην ηνπ πξνηεηλόκελνπ παξαθάησ κίγκαηνο κνξθώλ ηδηνθηεζίαο θαη 
κεζόδσλ θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ. 

[8] Γεληθή θαηαγξαθή θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζέζεσλ ζην εμσηεξηθό θαη 
επηβνιή δξαζηηθνύ «πξννδεπηηθνύ» θόξνπ κεγάιεο πεξηνπζίαο (θόξνο δειαδή αλάινγνο κε ην κέγεζνο ηεο 
πεξηνπζίαο πνπ κπνξεί λα θζάλεη θαη ζην 100% ηεο πεξηνπζίαο γηα ηηο πνιύ κεγάιεο πεξηνπζίεο θ.ιπ.), κε ζηόρν ηε 
δξαζηηθή αλαθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινύηνπ. 

[9] Γεκηνπξγία ελόο πξαγκαηηθά ιατθνύ ζπζηήκαηνο Τγείαο, Δθπαίδεπζεο θαη Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλπνπ ζα 
θαιύπηεη ηηο ιατθέο αλάγθεο θαη ζα ειέγρεηαη από ηα ιατθά ζηξώκαηα. 

ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΣΟΥΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΑ ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΥΣΙΙΜΟ ΔΝΟ 
ΝΔΟΤ ΓΙΔΘΝΙΜΟΤ ΒΑΙΜΔΝΟΤ ΣΗΝ ΑΡΥΗ ΣΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

Μόιηο βγνύκε από ηελ ΔΔ θαη παξζνύλ όια ηα αλαγθαία κέηξα θαηάξγεζεο ησλ «4 ειεπζεξηώλ» ηεο 
Παγθνζκηνπνίεζεο κε ηελ Κπβέξλεζε Λατθνύ Μεηώπνπ, θαη αθνύ εμνβειηζηεί ε ζεκεξηλή εγθιεκαηηθή θνηλνβνπιεπηηθή 
Υνύληα πνπ καο «θπβεξλά» θαη ηα ππεξεζληθά αθεληηθά ηεο, ζηόρνο ηνπ Μεηώπνπ είλαη ην ρηίζηκν κηαο Απηνδύλακεο 
Οηθνλνκίαο, κέζα από έλα κίγκα ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ ησλ ζπάλησλ πόξσλ. Γειαδή ν Διιεληθόο ιαόο θαη νη Λανί 
ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηνλ Νόην πνπ καζηίδνληαη ηδηαίηεξα από ηελ θξίζε θαη κνηξάδνληαη παξόκνηα επίπεδα Αλάπηπμεο, λα 
βαζίδνληαη καταρχήν ζηηο ΓΙΚΔ ηνπο δπλάκεηο θαη ζπάληνπο πόξνπο, αλζξώπηλνπο θαη πιηθνύο, θαη κέζσ δηκεξώλ 
αληαιιαγώλ πιενλαζκάησλ λα θαιύπηνπλ όιεο ηηο ππόινηπεο βαζηθέο θαη κε βαζηθέο αλάγθεο ηνπο, έμσ από ηε 
δηεζλνπνηεκέλε Οηθνλνκία θαη ηελ ςεπην-δεκνθξαηία ησλ ειίη! 

Μόλν έηζη ζα κπνπλ ηα ζεκέιηα ελόο λένπ πξαγκαηηθνύ Γηεζληζκνύ αιιειεγγύεο ησλ ιαώλ, θαη όρη …κέζα ζηελ 
Παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ ΔΔ όπσο εμαπαηνύλ ηνλ ιαό ελ ςπρξώ νη ζπζηεκηθνί ιαθέδεο θαη νη πνιππιεζείο Αξηζηεξν-
Γεμηέο νπξέο ηνπο. Μόλν έηζη ζα νξζνπνδήζεη ν ιαόο καο, ώζηε ζηε ζπλέρεηα κε αμηνπξέπεηα θαη κε πξαγκαηηθά 
δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο λα απνθαζίζεη ζε ηη είδνπο ζύζηεκα θαη ζε ηη θνηλσλία ζέιεη λα δήζεη, καθξηά από ηε ζεκεξηλή 
καδηθή θηελσδία ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηηο Υνύληεο ησλ αδίζηαθησλ ληόπησλ εθηειεζηώλ ηεο ππεξεζληθήο ειίη. 

ε απηή ηελ ηόζν θξίζηκε ζπγθπξία ινηπόλ, πξνβάιιεη σο κνλαδηθή ιατθή ιύζε γηα ηνλ ιαό ηεο θάζε ρώξαο ε πάιε γηα ηε 
ξήμε κε ηε Νέα Γηεζλή Σάμε θαη ηε Νενθηιειεύζεξε Παγθνζκηνπνίεζε πνπ ηελ αλέδεημε, (ε νπνία ζηε ρώξα καο 
εθθξάδεηαη θπξίσο κέζα από ηελ ΔΔ αιιά θαη ηνλ ΠΟΔ θ.ιπ.), κέζα από Λατθά Μέησπα γηα Απηνδύλακεο 
Οηθνλνκίεο. Παιεύνπκε ινηπόλ ζε θάζε ρώξα γηα ηε δεκηνπξγία ΛΑΪΚΩΝ ΜΔΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΔΘΝΙΚΗ 
ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ, κέζα από ην ρηίζηκν Απηνδύλακσλ Οηθνλνκηώλ. Μόλν κε Δλώζεηο Απηνδύλακσλ Οηθνλνκίσλ πνπ 
μεθηλνύλ «από ηα θάησ», από θάζε ιαό μερσξηζηά, είλαη δπλαηή ε ζηαδηαθή απνηίλαμε ηεο Νέαο Γηεζλνύο Σάμεο θαη 
ησλ μέλσλ θαη ληόπησλ ειίη, πνπ ηελ επηβάιινπλ κε Οηθνλνκηθνύο Πνιέκνπο (όπσο ζηα παξ’ εκίλ), αιιά θαη ηξαηησηηθνύο 
ελάληηα ζε ιανύο πνπ αληηζηέθνληαη ζε απηή ηελ Παγθνζκηνπνηεηηθή δηαδηθαζία. 

Οη κνξθέο ηνπ αγώλα γηα ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ ζα θπκαίλνληαλ από έλα θίλεκα άγξησλ απεξγηώλ από 
θάησ, πνπ ζα μεπεξλνύζαλ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο (ΓΔΔ, ΑΓΔΓΤ θιπ) θαζώο θαη ηηο εγεζίεο ηεο «Αξηζηεξάο» 
― νη νπνίεο δελ δηαλννύληαη λα ζέζνπλ ζηόρνπο ζαλ ηνπο παξαπάλσ― κέρξη ηηο θαηαιήςεηο θαη, ην θπξηόηεξν, ηελ 
νξγαλσκέλε καδηθή άξλεζε πιεξσκώλ ησλ ραξαηζηώλ, ηελ άξλεζε εθαξκνγήο πεξηθνπώλ ζηελ Τγεία, εθπαίδεπζε 
θ.ιπ., ηελ παξεκπόδηζε πιεηζηεξηαζκώλ, ησλ «επηζθέςεσλ» ηεο Σξόηθαο θ.ιπ.. 

Ο κόλνο δξόκνο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο είλαη ε νξγάλσζε «από ηα θάησ» απεξγηαθώλ επηηξνπώλ. Απηέο νη 
επηηξνπέο ζα πξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή κε θιάδνπο πνπ βξίζθνληαη ζε παξόκνηα θαηάζηαζε, κε ζηόρν ηε Γεληθή 
Απεξγία Γηαξθείαο, ώζηε λα παξαιύζεη ε ρώξα. 

Δκπξόο γηα ην ρηίζηκν ελόο 
Λατθνύ Μεηώπνπ Κνηλσληθήο θαη Δζληθήο Απειεπζέξσζεο 

πνπ ζα ζέζεη ηα άκεζα αηηήκαηα γηα:  

Άκεζε Μνλνκεξή έμνδν από ΔΔ  | Αθύξσζε ησλ κλεκνλίσλ | Γηαγξαθή ηνπ Υξένπο 

Γηα ηελ Απηνδύλακε Οηθνλνκία θαη έλαλ λέν δηεζληζκό πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεγγύε, έμσ από ηελ 

Νενθηιειεύζεξε Καπηηαιηζηηθή Παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ ςεπην-δεκνθξαηία ησλ ειίη 
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