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ΠΑΜΕ ΣΙ ΑΛΤΙΔΕ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ 

ΑΝΑΣΡΕΠΟΤΜΕ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΟΧΗ ΜΕ  

ΜΟΝΟΜΕΡΗ  ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΕΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΤΣΟΔΤΝΑΜΙΑ ΣΗ ΧΩΡΑ 

Σο Μζτωπο για τθν Κοινωνικι και Εκνικι 

απελευκζρωςθ (ΜΕΚΕΑ) αγωνίηεται για τθν 

απελευκζρωςθ τθσ χϊρασ από τα δεςμά τθσ 

νεοφιλελεφκερθσ παγκοςμιοποίθςθσ που ςτθν Ελλάδα 

επιβάλλονται μζςω των  μθχανιςμϊν τθσ ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ 

κ.λπ. 

Η ΕΕ δεςμεφει τα κράτθ μζλθ τθσ ςτισ γνωςτζσ «4 

ελευκερίεσ» που αποτελοφν και τα 4 κεμζλια τθσ 

Παγκοςμιοποίθςθσ – ελευκερία κίνθςθσ κεφαλαίων, 

προϊόντων, υπθρεςιϊν και εργαςίασ - οι οποίεσ με τθ 

ςειρά τουσ κακορίηουν: α) τισ ςχζςεισ εξάρτθςθσ 

μεταξφ ιςχυρϊν και αδφναμων οικονομιϊν, και β) τισ 

ςχζςεισ αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ των ιςχυρϊν κζντρων 

που διαχειρίηονται τθ παγκοςμιοποίθςθ.   

το πλαίςιο τθσ νεοφιλελεφκερθσ παγκοςμιοποίθςθσ 

δθλαδι τισ ανοιχτζσ και απελευκερωμζνεσ αγορζσ που 

δεν υπόκεινται ςε κανζνα κοινωνικό ζλεγχο,  το μόνο 

που ζχει ςθμαςία είναι θ αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των οικονομικϊν μπλοκ και των 

πολυεκνικϊν εταιρειϊν που εδράηονται ςε αυτζσ. 

Αυτό επιτυγχάνεται με το πετςόκομμα ςε μιςκοφσ και 

κοινωνικζσ παροχζσ.  

 

 

Με τθν ενςωμάτωςθ μιασ αδφναμθσ περιφερειακισ 

οικονομίασ όπωσ θ Ελλθνικι ςτισ ανοιχτζσ και 

απελευκερωμζνεσ αγορζσ των «4 ελευκεριϊν», 

(ςυνκικθ Μάαςτριχτ, Λιςαβόνασ κ.λπ.), το 

αποτζλεςμα δεν είναι βζβαια οι πιο ανταγωνιςτικζσ 

τιμζσ των ελλθνικϊν προϊόντων. Αντικζτωσ θ αφξθςθ 

τθσ εξάρτθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ από τα 

Μθτροπολιτικά οικονομικά κζντρα τθσ ΕΕ και τθσ 

Παγκοςμιοποίθςθσ που βαςίηεται ςτα δάνεια  από 

τουσ υπερεκνικοφσ  κεςμοφσ, τθ λεγόμενθ ΤΡΟΪΚΑ, 

που ελζγχουν τθ ροι χριματοσ,. Η ενςωμάτωςθ τθσ 

Ελλάδασ ςτθν ΕΕ/ΟΝΕ και γενικότερα τθν 

Παγκοςμιοποίθςθ ζχει ωσ ςυνζπειεσ τθν κινεηοποίθςθ 

τθσ εργαςίασ, τθ βουλγαροποίθςθ των μιςκϊν και το 

πλιρεσ ξεχαρβάλωμα του «κράτουσ πρόνοιασ» (δθλ. 

τθ καταςτροφι του δθμόςιου χαρακτιρα τθσ υγείασ, 

τθσ παιδείασ κ.λπ.), τθν εκποίθςθ των δθμόςιων 

αγακϊν όπωσ το ρεφμα, το νερό κ.λπ. και το 

ξεποφλθμα του εκνικοφ πλοφτου (λιμάνια, 

αεροδρόμια, ακτζσ κ.λπ.).. Τα Μνθμόνια απλά 

επικυρϊνουν τα αποτελζςματα τθσ ζνταξισ μασ ςτισ 

δυνάμεισ τθσ διεκνοποιθμζνθσ καπιταλιςτικισ 

οικονομίασ. Τα «αποτελζςματα» που βιϊνουμε ωσ 

λαόσ ςυμπυκνϊνονται ςτθν πρόταςθ: «Η Ελλάδα ωσ 

Προτεκτοράτο τθσ Τπερεκνικισ Ελίτ». 

Είναι λοιπόν ξεκάκαρο, ότι πολιτικοί ςχθματιςμοί που δεν βάηουν ωσ πρωταρχικό αίτθμα (που να 

ςυνοδεφεται από πρόγραμμα εξόδου και αναςυγκρότθςθσ ςτα πλαίςια μιασ οικονομικισ 

αυτοδυναμίασ), τθ μονομερι ζξοδο από τθν ΕΕ εδϊ και τϊρα χωρίσ βζβαια να προχποκζτουν τθν 

«αντικαπιταλιςτικι επανάςταςθ», αυτόματα μπαίνουν ςτο περικϊριο από τθν αυξανόμενθ οργι τθσ 

κοινωνίασ κατά τθσ ΕΕ και ουςιαςτικά αρνοφνται να υποςτθρίξουν τα λαϊκά ςυμφζροντα. Το ίδιο 

ιςχφει και για αποπροςανατολιςτικζσ απατεωνίςτικεσ τακτικζσ που βάηουν ωσ πρωταρχικό αίτθμά 

τουσ τθν ζξοδο από το ευρϊ.. αλλά όχι από τθν ίδια τθν ΕΕ. Και εδϊ κολλάει γάντι το λαϊκό ρθτό: «το 

ςκυλί γαβγίηει εκεί που το ταΐηουν». 
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AΜΕΟΙ ΣΟΧΟΙ 

ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΕ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΤ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΗ ΣΩΝ ΛΗΣΕΤΘΕΝΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

*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 Νόμων που υπζγραψαν θ μονοκομματικι και θ 
ςθμερινι διακομματικι Χοφντα με παράλλθλθ ολοκλθρωτικι 
ςτάςθ πλθρωμϊν των τοκοχρεολυςίων (που ςθμαίνει 
μονομερι διαγραφι του χρζουσ), εφόςον πρωταρχικόσ ςτόχοσ 
ςιμερα είναι να ςταματιςουμε το ξεποφλθμα του κοινωνικοφ 
μασ πλοφτου, με αφορμι το Χρζοσ (που δεν αναγνωρίηουμε, 
φυςικά, αφοφ δεν ρωτικθκε ποτζ γι’ αυτό ο Λαόσ), ςτουσ ξζνουσ 
τοκογλφφουσ, πράγμα που κα ζκανε αδφνατθ κάκε ιδζα 
οικονομικισ αυτοδυναμίασ ςτο ορατό μζλλον. 

*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 Τπθρεςιϊνπου κα καλφπτει τισ 
λαϊκζσ ανάγκεσ και κα ελζγχεται από τα λαϊκά ςτρϊματα. 

 

 

ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΜΕΡΙΝΟ ΥΑΙΜΟ  

Η ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ, 

Η Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΑ ΑΡΙΣΕΡΟ-ΔΕΞΙΑ ΤΠΟΣΗΛΩΜΑΣΑ ΣΟΤ 
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ΕΝΔΙΑΜΕΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΟ ΣΟΧΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΤΣΟΔΤΝΑΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΧΣΙΙΜΟ ΕΝΟ ΝΕΟΤ 

ΔΙΕΘΝΙΜΟΤ ΒΑΙΜΕΝΟΤ ΣΗΝ ΑΡΧΗ ΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

Μόλισ βγοφμε από τθν ΕΕ και παρκοφν όλα τα αναγκαία μζτρα κατάργθςθσ των «4 ελευκεριϊν» 

τθσ Παγκοςμιοποίθςθσ, ςτόχοσ τθσ Κυβζρνθςθσ Λαϊκισ Ενότθτασ που κα εξοβελίςει τθ ςθμερινι 

εγκλθματικι κοινοβουλευτικι Χοφντα που μασ «κυβερνά» και τα υπερεκνικά αφεντικά τθσ, είναι το 

χτίςιμο μιασ Αυτοδφναμθσ Οικονομίασ. Δθλαδι ο Ελλθνικόσ λαόσ και οι Λαοί ςτθν περιφζρεια και 

τον Νότο που μαςτίηονται ιδιαίτερα από τθν κρίςθ και μοιράηονται παρόμοια επίπεδα Ανάπτυξθσ, να 

βαςίηονται καταρχήν ςτισ ΔΙΚΕ τουσ δυνάμεισ και ςπάνιουσ πόρουσ, ανκρϊπινουσ και υλικοφσ, και 

μζςω διμερϊν ανταλλαγϊν πλεοναςμάτων να καλφπτουν όλεσ τισ υπόλοιπεσ βαςικζσ και μθ βαςικζσ 

ανάγκεσ τουσ, ζξω από τθ διεκνοποιθμζνθ Οικονομία!  

Μόνο ζτςι κα μπουν τα κεμζλια ενόσ νζου πραγματικοφ Διεκνιςμοφ αλλθλεγγφθσ των λαϊν, και όχι 

…μζςα ςτθν Παγκοςμιοποίθςθ όπωσ εξαπατοφν τον λαό εν ψυχρϊ οι ςυςτθμικοί λακζδεσ και οι 

πολυπλθκείσ Αριςτερο-Δεξιζσ ουρζσ τουσ. Μόνο ζτςι κα ορκοποδιςει ο λαόσ μασ, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια 

με αξιοπρζπεια και με πραγματικά δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ να αποφαςίςει ςε τι είδουσ ςφςτθμα 

και ςε  τι κοινωνία κζλει να ηιςει, μακριά από τθ ςθμερινι μαηικι κτθνωδία τθσ Παγκοςμιοποίθςθσ 

και τισ Χοφντεσ των αδίςτακτων ντόπιων εκτελεςτϊν τθσ υπερεκνικισ ελίτ. 

ΕΜΠΡΟ ΟΛΟΙ-ΟΛΕ  

ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΑΪΚΟ ΜΕΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ (ΜΕ.Κ.Ε.Α.) 

- ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΣΩΡΑ 

- ΟΧΙ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ 

- ΣΟΧΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΤΣΟΔΤΝΑΜΙΑ ΜΑ Ω ΛΑΟΤ ΚΑΙ 

ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΙΕΘΝΙΜΟ ΣΗΡΙΓΜΕΝΟ Ε ΕΝΩΕΙ 

ΑΤΣΟΔΤΝΑΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ 
 

Εργατικι Πρωτομαγιά 2013 

 

Πρωτοβουλία για ζνα Λαϊκό Μζτωπο Κοινωνικισ και Εκνικισ Απελευκζρωςθσ 

(ΜΕ.Κ.Ε.Α.) - www.mekea.org 

Δίκτυο για τθν Περιεκτικι Δθμοκρατία - www.periektikidimokratia.org 
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