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ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
 

  

Α. Σο Δίκτυο ΠΔ ιδθ ζναν μινα πριν τισ εκλογζσ τθσ Κυριακισ, με το καταςτροφικό για τθν αντιςυςτθμικι Αριςτερά 
αποτζλεςμα (που ςθμαίνει ότι θ εκφυλιςμζνθ «Αριςτερά», παραπαίδι τθσ υπερεκνικισ ελίτ, θ οποία είναι ςιμερα 
κυρίαρχθ ςε όλο τον κόςμο, τϊρα γίνεται κυρίαρχθ και ςτθν Ελλάδα), τόνιηε ςε ςχετικι ανακοίνωςθ του τα εξισ: 
 
«Σα λαϊκά ςτρϊματα που προχϊρθςαν με τισ εκλογζσ ςε μια πρωτοφανι καταδίκθ των κομμάτων εξουςίασ, θ 
οποία ςυνζτριψε τθ λογικι του Μνθμονιακοφ μονόδρομου, κινδυνεφουν  ςτισ επόμενεσ εκλογζσ να πζςουν ςτθ 
παγίδα που ζςτθςαν οι ντόπιεσ και ξζνεσ ελίτ, δθλαδι το δίλθμμα “Ευρϊ θ καταςτροφι”, που όχι μόνο κα 
ανατρζψει τθν προθγοφμενθ κατάκτθςθ αλλά και κα τα οδθγιςει ςτθ πιο βαριά ιττα μετά τον εμφφλιο. Αυτό κα 
ςυμβεί αναπόφευκτα αν ο ΤΡΙΖΑ κατζβει με το ςθμερινό αντιφατικό αλλά και επικίνδυνο πρόγραμμα, είτε οι νζοι 
ψθφοφόροι του επιςτρζψουν ςτα κόμματα εξουςίασ από όπου βαςικά προιλκαν και νομιμοποιιςουν τα 
εγκλθματικά Μνθμόνια, τθ δανειακι ςυνκικθ και τουσ εφαρμοςτικοφσ Νόμουσ, είτε αυξθκοφν περιςςότερο και 
δϊςουν τθ νίκθ ςε αυτό το κόμμα. Και αυτό, γιατί ςτισ προθγοφμενεσ εκλογζσ ο ΤΡΙΖΑ κατζβθκε με μια λαϊκίςτικθ 
και αντιφατικι, δικεν αντιμνθμονιακι, πρόταςθ που, όςο εφκολα υπερψθφίςτθκε για τουσ λόγουσ που κα 
εξθγιςουμε παρακάτω, άλλο τόςο εφκολα μπορεί να καταψθφιςτεί ςτισ επόμενεσ. Ακόμα μάλιςτα και αν δεν γίνει 
αυτό το ςενάριο, που είναι το πικανότερο, και ψθφιςτεί πρϊτο κόμμα ο ΤΡΙΖΑ, αν δεν κατζβει ςτισ εκλογζσ με 
ςυγκροτθμζνο πρόγραμμα εξόδου από τθν κρίςθ μζςα από τθν ζξοδο από τθν ΕΕ, το ευρϊ και τθν ακφρωςθ τθσ 
δανειακισ ςυνκικθσ, θ προοπτικι κα είναι το ίδιο ςκοτεινι και επικίνδυνθ για τα λαϊκά ςτρϊματα». 
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Β. Οι προβλζψεισ μασ επιβεβαιϊκθκαν απόλυτα από τα γεγονότα, και ςτθν πραγματικότθτα οδιγθςαν ςτο 
χειρότερο δυνατό αποτζλεςμα, τόςο για τα λαϊκά ςτρϊματα, όςο και για τθν αντιςυςτθμικι Αριςτερά:  το 
λαϊκίςτικο «πρόγραμμα» του ΤΡΙΖΑ, που ιταν όχι μόνο αντιφατικό αλλά και άκρωσ αποπροςανατολιςτικό, διότι 
καλλιζργθςε ψευδαιςκιςεισ ςτα λαϊκά ςτρϊματα ότι δικεν μποροφςε να αποφφγει τα Μνθμόνια ακόμθ και μζςα 
ςτθν ΕΕ, προςελκφοντασ ζτςι όλουσ τουσ «νοικοκυραίουσ» που τρζμουν μθν χάςουν το Ευρϊ «τουσ», αλλά 
δυςτυχϊσ και μεγάλα λαϊκά ςτρϊματα που δεν είχαν καν Ευρϊ ςτθν τςζπθ, τρομοκρατικθκαν από τθν αδίςτακτθ 
Γκεμπελικι προπαγάνδα των ξζνων και ντόπιων ελίτ ότι ζξοδοσ από το Ευρϊ ςθμαίνει τθν ολοκλθρωτικι 
κατάρρευςθ τθσ οικονομίασ, αν όχι τον ...κατακλυςμό του Νϊε, όπωσ το παρουςίαηαν τα πανάκλια κανάλια τθσ 
ντόπιασ ελίτ. Σο ρεφμα όμωσ προσ τον ΤΡΙΖΑ δεν ιταν αρκετό για να τον οδθγιςει ςτθν κυβζρνθςθ, οπότε κα 
αποδείχνονταν και θ ακλιότθτα των κζςεων του και κα επιταχυνόταν θ ριηοςπαςτικοποίθςθ τθσ λαϊκισ 
ςυνειδθτοποίθςθσ, ιδιαίτερα  εάν ταυτόχρονα παρζμεναν ςε αρκετά υψθλά επίπεδα τα ποςοςτά τθσ 
αντιςυςτθμικισ, αντι-ΕΕ Αριςτεράσ και κυρίωσ του ΚΚΕ. Αντίκετα, θ τρομοκρατία των ελίτ από τθ μία και ο 
λαϊκιςμόσ του ΤΡΙΖΑ, από τθν άλλθ, τον οδιγθςαν ςτθ κζςθ τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ, όπωσ ακριβϊσ 
ικελαν οι ντόπιεσ και ξζνεσ ελίτ (και πικανότατα και τα ίδια τα ςτελζχθ του ΤΡΙΖΑ, όπωσ φαίνεται κακαρά τϊρα), 
ϊςτε να ςυνεχίςει να αποπροςανατολίηει και να λαϊκίηει ανϊδυνα πλζον από τθ κζςθ τϊρα τθσ αξιωματικισ 
αντιπολίτευςθσ, και ζμμεςα  να ευνουχίηει κάκε διαδικαςία ριηοςπαςτικοποίθςθσ και κάκε ςυναφι αγϊνα, αφοφ 
πρϊτα κατάφερε να αποδομιςει ςθμαντικά τθν αντιςυςτθμικι Αριςτερά.  
 
υγχρόνωσ, ακόμθ και όταν αντιςυςτθμικά κόμματα όπωσ το ΚΚΕ ζπαιρναν ςωςτζσ  κζςεισ για τθ διαγραφι του 
Χρζουσ και τθ ςυνακόλουκθ ζξοδο από τθν ΕΕ/Ευρωηϊνθ και τθν ανάγκθ αυτοδφναμθσ ανάπτυξθσ, ουςιαςτικά τισ 
αχριςτευαν με το να ςυνδζουν τθν ζξοδο από τθν ΕΕ με τθ κατάκτθςθ τθσ λαϊκισ εξουςίασ, δθλαδι με τθν αλλαγι 
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του ςυςτιματοσ, θ οποία βζβαια αυτι τθ ςτιγμι ιταν αδφνατθ, όπωσ άλλωςτε και το ίδιο τόνιηε. Από τθν άλλθ 
μεριά, αντιςυςτθμικζσ δυνάμεισ όπωσ θ ΑΝΣΑΡΤΑ τόνιηαν τισ αποπροςανατολιςτικζσ και ρεφορμιςτικζσ προτάςεισ 
τθσ ΕΛΕ, ενϊ το κζμα τθσ εξόδου από τθν ίδια τθν ΕΕ (ςε αντίκεςθ με τθν Ευρωηϊνθ) ςυχνά παραπεμπόταν ςτο 
απϊτερο μζλλον ι μπερδευόταν με τθν αντικαπιταλιςτικι ριξθ με τθν ΕΕ και τθ διάλυςθ τθσ ίδιασ τθσ ΕΕ κάτω από 
τον αντικαπιταλιςτικό αγϊνα των Ευρωπαϊκϊν λαϊν, που παρζπεμπε ςτισ Ελλθνικζσ καλζνδεσ. Όχι τυχαία, τόςο το 
ΚΚΕ όςο και θ ΑΝΣΑΡΤΑ υπζςτθςαν εκλογικι ςυντριβι, που, ςυνακόλουκα, δεν οφείλεται μόνο ςτθν τρομοκρατία 
των ελίτ και τον λαϊκιςμό του ΤΡΙΖΑ. 
 
Γ. Είναι λοιπόν φανερό, εν όψει τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ςφνκλιψθσ των λαϊκϊν ςτρωμάτων και τθσ κακιζρωςθσ 
εργαςιακϊν ςχζςεων Ινδικοφ ι Κινζηικου τφπου, παράλλθλα με το ξεποφλθμα κάκε κοινωνικοφ πλοφτου από τθ νζα 
κυβζρνθςθ, και ενϊ θ  αξιωματικι αντιπολίτευςθ του ΤΡΙΖΑ κα περιμζνει τθν επανάςταςθ του Ολλάντ και «των 
άλλων προοδευτικϊν δυνάμεων» ςτθν ΕΕ, είναι μονόδρομοσ να ςυνενωκοφν όλεσ οι αντιςυςτθμικζσ δυνάμεισ κάτω 
από ζνα ελάχιςτο πρόγραμμα κοινϊν ςτόχων που κα ζβγαηαν τθ χϊρα από τθν καταςτροφικι κρίςθ, όχι μόνο 
βραχυπρόκεςμα αλλά και μακροπρόκεςμα, βάηοντασ τισ βάςεισ για τθν οικονομικι αυτοδυναμία, ϊςτε όταν αυτό 
κα είχε επιτευχκεί, ο λαόσ να αποφάςιηε δθμοκρατικά τι είδουσ ςυςτθμικι αλλαγι κα προτιμοφςε για το μζλλον, 
με βάςθ τισ προτάςεισ των αντιςυςτθμικϊν δυνάμεων που κα διατθροφςαν τθν ιδεολογικι αυτονομία τουσ ςαν 
ςυνιςτϊςεσ του Μετϊπου αυτοφ, όπωσ είχαμε προτείνει παλιότερα ςτθν ΕΚΚΛΗΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΑΪΚΟ ΜΕΣΩΠΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ : 
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Δ. Οι άμεςοι ςτόχοι ενόσ παρόμοιου Μετϊπου, ςτουσ οποίουσ κα ζπρεπε να δεςμευτοφν όλεσ οι ςυνιςτϊςεσ, κα 
μποροφςαν να είναι: 

[1]. Άμεςθ μονομερισ ζξοδόσ μασ από τθν ΕΕ (και όχι μόνο από τθν Ευρωηϊνθ), θ οποία αποτελεί τθν αναγκαία 
ςυνκικθ για τθν ανάκτθςθ τθσ απαραίτθτθσ οικονομικισ κυριαρχίασ. 
[2]. Ακφρωςθ όλων των δανειακϊν ςυμβάςεων, Μνθμονίων και ςχετικϊν με παράλλθλθ ολοκλθρωτικι ςτάςθ 
πλθρωμϊν των τοκοχρεολυςίων (που ςθμαίνει μονομερι διαγραφι του χρζουσ). 
[3]. Αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ χωρίσ αποηθμίωςθ κάκε κοινοφ αγακοφ που ζχει περιζλκει, μζςα από τθ 
διαδικαςία των ιδιωτικοποιιςεων, ςτθν ιδιοκτθςία των ξζνων και ντόπιων ελίτ. 
[4]. Επανειςαγωγι τθσ δραχμισ και μερικι υποτίμθςι τθσ με παράλλθλθ μετατροπι των κατακζςεων ςε δραχμζσ, 
και μζτρα ϊςτε να μθν πλθγοφν τα λαϊκά ειςοδιματα και οι μικροκατακζτεσ (π.χ. επιδοτιςεισ των λαϊκϊν 
ςτρωμάτων χρθματοδοτοφμενεσ από τα ζςοδα ενόσ ςθμαντικοφ φόρου ςτθ μεγάλθ περιουςία ―κινθτι και 
ακίνθτθ― κακϊσ και τα ζςοδα από ζνα βαρφ φόρο ςτα είδθ πολυτελείασ). 
[5]. Αυςτθροί κοινωνικοί ζλεγχοι ςτθν κίνθςθ αγακϊν, κεφαλαίων και υπθρεςιϊν (τελωνειακοί ζλεγχοι, 
ςυναλλαγματικοί ζλεγχοι, ποςοςτϊςεισ κλ.π.) ϊςτε να κωρακιςτεί θ οικονομικι αυτοδυναμία τθσ χϊρασ. 
[6]. Επαναφορά μιςκϊν και ςυντάξεων ςτα προ Μνθμονίων επίπεδα με παράλλθλθ επαναπρόςλθψθ των 
απολυμζνων ςτον δθμόςιο τομζα, που κα αναδιοργανωκεί ορκολογικά, ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ 
αναδιάρκρωςθσ τθσ οικονομίασ με βάςθ τθν αρχι τθσ αυτοδυναμίασ. 
[7]. Κοινωνικοποίθςθ των Σραπεηϊν και των ςτρατθγικϊν κλάδων παραγωγισ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των 
κλάδων που καλφπτουν βαςικζσ ανάγκεσ, ςτο πλαίςιο του προτεινόμενου παρακάτω μίγματοσ μορφϊν ιδιοκτθςίασ 
και μεκόδων κατανομισ των οικονομικϊν πόρων. 
[8]. Γενικι καταγραφι κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κατακζςεων ςτο εξωτερικό και 
επιβολι δραςτικοφ «προοδευτικοφ» φόρου μεγάλθσ περιουςίασ (φόροσ δθλαδι ανάλογοσ με το μζγεκοσ τθσ 
περιουςίασ που μπορεί να φκάνει και ςτο 100% τθσ περιουςίασ για τισ πολφ μεγάλεσ περιουςίεσ κ.λπ.), με ςτόχο τθ 
δραςτικι ανακατανομι του ειςοδιματοσ και του πλοφτου. 
[9]. Δθμιουργία ενόσ πραγματικά λαϊκοφ ςυςτιματοσ Τγείασ, Εκπαίδευςθσ και Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν που κα 
καλφπτει τισ λαϊκζσ ανάγκεσ και κα ελζγχεται από τα λαϊκά ςτρϊματα. 

Ε. Μεςοπρόκεςμοσ ςτόχοσ του Μετϊπου κα ζπρεπε να είναι θ οικοδόμθςθ των βάςεων μιασ αυτοδφναμθσ 
οικονομίασ, δθλαδι να λθφκοφν μζτρα για να ξανακτιςτεί θ παραγωγικι δομι τθσ χϊρασ, που ζχει καταςτραφεί 
ολοκλθρωτικά μετά τθν πλιρθ ενςωμάτωςι τθσ ςτθ διεκνοποιθμζνθ οικονομία τθσ αγοράσ, και ιδιαίτερα μετά τθν 
ζνταξι μασ ςτθν ΕΟΚ/ΕΕ, και να διαμορφωκεί ζνα ςυναφζσ καταναλωτικό πρότυπο, πζρα από αυτό που μασ 
επζβαλαν θ εξάρτθςι μασ από τθν ΕΕ και το υπάρχον ςφςτθμα, και οδιγθςαν ςτθ ςθμερινι πολυδιάςτατθ κρίςθ 
και ςτθ ςυνακόλουκθ οικονομικι, κοινωνικι και οικολογικι καταςτροφι. Χρειάηεται δθλαδι ςτο ςτάδιο αυτό να 
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δθμιουργθκεί μια ΑΤΣΟΔΤΝΑΜΗ (όχι αυτάρκθσ) οικονομία που κα ςτθρίηεται κατ’ αρχιν ςτουσ εγχϊριουσ 
παραγωγικοφσ πόρουσ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν μασ, και μόνο κατ’ εξαίρεςθ ςε ξζνουσ παραγωγικοφσ πόρουσ, 
τουσ οποίουσ μποροφμε ν’ αποκτοφμε μζςω των εξαγωγϊν των πλεοναςμάτων μασ, και ενόσ τουριςμοφ που κα 
ςζβεται τον ελλθνικό λαό και το περιβάλλον, προςφζροντασ υπθρεςίεσ, όχι απλά ςτα προνομιοφχα κοινωνικά 
ςτρϊματα του εξωτερικοφ, όπωσ ςιμερα, αλλά ςε κάκε κοινωνικό ςτρϊμα, ςε ζνα κλίμα διεκνοφσ αλλθλεγγφθσ.  

Σ. Η αυτοδφναμθ οικονομία αποτελεί άλλωςτε τθ μόνθ δυνατι διζξοδο από τθν διεκνοποιθμζνθ οικονομία τθσ 
αγοράσ, που προςφζρει εναλλακτικι λφςθ ςτθ νεοφιλελεφκερθ παγκοςμιοποίθςθ. Και φυςικά αυτό δεν ςθμαίνει 
«απομονωτιςμό» όπωσ διαςτρεβλϊνουν τθν αυτονομία οι «Ευρωπαϊςτζσ» ςτθ ρεφορμιςτικι Αριςτερά, τα 
Πανεπιςτιμια κ.λπ. που ζχουν άμεςα ι ζμμεςα οικονομικά και άλλα ςυμφζροντα από τθν παραμονι μασ ςτθν ΕΕ. 
Αυτι είναι θ μόνθ φιλολαϊκι λφςθ, ιδιαίτερα αν αποτελζςει τμιμα οικονομικϊν ενϊςεων με γειτονικζσ χϊρεσ ςε 
παρόμοιο επίπεδο οικονομικισ ανάπτυξθσ (π.χ. χϊρεσ του Ευρωπαϊκοφ Νότου, Βαλκανικζσ χϊρεσ, χϊρεσ τθσ 
Βόρειασ Αφρικισ κ.λπ.). Οι νζεσ αυτζσ οικονομικζσ ενϊςεισ που κα κεμελιϊνονται ςτθν αλλθλεγγφθ των λαϊν, αντί 
για τισ ςθμερινζσ λθςτρικζσ ενϊςεισ του κεφαλαίου, όπωσ θ ΕΕ, αποτελοφν τον μόνο αλθκινό διεκνιςμό ςιμερα, ςε 
αντιδιαςτολι με τον ψευτοδιεκνιςμό τθσ ρεφορμιςτικισ «Αριςτεράσ» που δικεν κα κτιςτεί μζςα ςτθν ΕΕ! Πιο 
ςθμαντικό, θ ίδρυςθ αυτοδφναμων οικονομιϊν αποτελεί τθν αναγκαία προχπόκεςθ για να γίνει δυνατι θ 
ανάπτυξθ του αγϊνα για μια νζα μορφι κοινωνίασ. Οφτε μια ΠΔ, οφτε μια ςοςιαλιςτικι (κρατικοςοςιαλιςτικι ι 
ελευκεριακι) οικονομία, είναι δυνατζσ ςιμερα ςε μια χϊρα που δεν ζχει ανακτιςει τθν οικονομικι αυτοδυναμία 
τθσ και τθν απεξάρτθςι τθσ από τθν διεκνοποιθμζνθ καπιταλιςτικι οικονομία τθσ αγοράσ. 
 

  
Πιςτεφουμε ότι μόνο ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα κοινωνικισ αλλαγισ με βραχυπρόκεςμουσ και 
μεςοπρόκεςμουσ ςτόχουσ ςαν τουσ παραπάνω κα μποροφςε να ενώςει όλεσ τισ αντιςυςτθμικζσ δυνάμεισ γφρω 
από ζνα Μζτωπο κοινωνικισ (και ςυνακόλουκα εκνικισ) απελευκζρωςθσ, που κα ενζπνεε τα λαϊκά ςτρώματα 
να ξεςθκωκοφν ενάντια ςτον πραγματικό εχκρό, δθλαδι τθ  διεκνοποιθμζνθ καπιταλιςτικι οικονομία τθσ 
αγοράσ και τθν υπερεκνικι ελίτ (που ςτθ χώρα μασ εκπροςωπεί θ Σρόικα) κακώσ και τθ ντόπια ελίτ και τα 
προνομιοφχα κοινωνικά ςτρώματα. Είναι ο ίδιοσ εχκρόσ που οδθγεί κακθμερινά όχι μόνο ςτθν εξακλίωςθ του 
λαοφ μασ, αλλά και ςτον κοινωνικό κανιβαλιςμό που φανερώνουν οι αρρωςτθμζνεσ επικζςεισ κατά άλλων 
κυμάτων τθσ νεοφιλελεφκερθσ παγκοςμιοποίθςθσ, που τα βάηει το ςφςτθμα αυτό κάτω από εμάσ ςτθν 
κοινωνικι ιεραρχία τθσ εξακλίωςθσ: τουσ μετανάςτεσ. Ζτςι, φαςιςτοειδείσ οργανώςεισ, με τθ φανερι βοικεια 
των κρατικών αρχών που κα μποροφςαν ςε μια μζρα να πατάξουν, αν ικελαν, παρόμοια φαινόμενα, 
δθμιουργοφν ζνα τεχνθτό διχαςμό μεταξφ των κυμάτων τθσ νεοφιλελεφκερθσ παγκοςμιοποίθςθσ για να 
αποπροςανατολίςουν τα λαϊκά ςτρώματα από τον πραγματικό εχκρό τουσ. Μόνο ζνα Μζτωπο ςαν αυτό που 
προτείνουμε κα μποροφςε, κατά ςυνζπεια, να οδθγιςει ςτθν πραγματικι κοινωνικι αλλαγι, θ οποία κα ζφερνε 
ταυτόχρονα τθ μόνιμθ ζξοδο από τθ ςθμερινι καταςτροφικι πολυδιάςτατθ κρίςθ. 
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