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ΜΔΣΧΠΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΖ 

ήκεξα, κε ηελ αζηακάηεηε γεληθεπκέλε επίζεζε ησλ μέλσλ θαη ληφπησλ ειίη θαηά ηνπ ιανχ θαη ηε ιήςε θηελσδψλ κέηξσλ 

πνπ ζθαγηάδνπλ θαηαθηήζεηο 100 εηψλ, κε ην μεπνχιεκα ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ ζε ηηκή επθαηξίαο ζε κεγαινθαξραξίεο απφ 

ην Καηάξ, ηε Γεξκαλία θ.ιπ., θαη δηθνχο καο, νδεγνχκαζηε ηαρχηαηα ζηελ Κηλεδνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο θαη ζε 

αλεπαλφξζσηε θαηαζηξνθή ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, ελψ ράλνπκε ηνλ έιεγρν ησλ ίδησλ ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ 

ηεο ρψξαο πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα νπνηεζδήπνηε απαηηνχκελεο ξηδηθέο αιιαγέο. 

Μέζα ζε απηή ηε ιαίιαπα, ζε πνιινχο/έο δεκηνπξγνχληαη αβίαζηα ηζηνξηθνί ζπλεηξκνί κε βάζε ηελ έλλνηα ηεο θαηνρήο. 

Ωζηφζν, πξέπεη λα αληηιεθζνχκε φηη ε δηαθνξά κε ηελ ηφηε ζηξαηησηηθή θαηνρή πνπ ήηαλ Δμσηεξηθή Καηνρή κε ηα φπια, 

είλαη φηη ζήκεξα έρνπκε Οηθνλνκηθή Καηνρή, ε νπνία είλαη Δζσηεξηθή. Απηή ιακβάλεη ρψξα κε ηε ρξήζε ηφζν νηθνλνκηθήο 

βίαο (αλεξγία, πεξηθνπέο, ην μεπνχιεκα ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ θ.ηι.) φζν θαη θπζηθήο βίαο (θαηαζηνιή). Απνηειεί 

εζσηεξηθή θαηνρή αθνχ ε ΔΔ, κέζσ ηεο Σξφηθαο, θαζνξίδεη πιένλ φιε ηελ  νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαηαξγψληαο ηελ φπνηα 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θπξηαξρία είρακε πξηλ, ελψ βέβαηα ε Καηνρή απηή, ζε αληίζεζε κε ηελ εμσηεξηθή, ππνζηεξίδεηαη 

έκκεζα ή άκεζα ζρεδφλ απφ ην 1/3 ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ (βι. θαη απνηειέζκαηα εθινγψλ), πξάγκα πνπ θάλεη αθφκε 

πην θαλεξφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αγψλα ζαλ θνηλσληθφ πξσηαξρηθά, θαη κεηά εζληθφ! 

Γη’ απηφ ην ιφγν ε κφλε απάληεζε ζ’ απηήλ ηελ επίζεζε ησλ ληφπησλ θαη μέλσλ ειίη πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ θξίζε κε ηελ 

έληαμε καο ζηελ ΔΔ (γηα ηελ νπνία δε ξσηήζεθε πνηέ ν Λαφο), θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ Καπηηαιηζηηθή Παγθνζκηνπνίεζε, 

είλαη ε αληεπίζεζε «απφ ηα θάησ», κε ηε κνξθή ελφο αγψλα φρη κφλν εζληθήο αιιά θαη, θπξίσο, θνηλσληθήο  

απειεπζέξσζεο, πνπ ζα ζηξεθφηαλ ελάληηα ζηηο ληφπηεο θαη  μέλεο ειίη, κε ζηόρν ηε κόληκε έμνδν από ηελ θξίζε θαη 

ηελ νηθνλνκηθή απηνδπλακία, ρσξίο ηελ νπνία δελ είλαη δπλαηή ε απεμάξηεζε καο από ηελ θαπηηαιηζηηθή 

(λενθηιειεύζεξε) παγθνζκηνπνίεζε. Άιισζηε ε εζληθή απειεπζέξσζε ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο είλαη ζπλέπεηα ηεο 

θνηλσληθήο απειεπζέξσζεο θαη φρη αληίζηξνθα. 

Ζ αλάγθε ελφο Μεηψπνπ Κνηλσληθήο θαη Δζληθήο Απειεπζέξσζεο είλαη επηηαθηηθή ψζηε λα απνθξνπζηεί ε ζπζηεκαηηθή 

παξαπιεξνθφξεζε ησλ ΜΜΔ πνπ ηψξα (κεηά ην θιείζηκν ηνπ 902 θαη ηεο Διεπζεξνηππίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ 

δχν εθεκεξίδεο-κατκνχ) ζα πεξλνχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηε γξακκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ΤΡΗΕΑ, αιιά θαη ηεο 

επξχηεξεο ξεθνξκηζηηθήο Αξηζηεξάο (ΔΛΔ θ.ιπ.) γηα ηα αίηηα ηεο θξίζεο. 

ΟΗ ΜΤΘΟΗ ΣΧΝ ΠΑΠΑΓΑΛΧΝ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΜΔΡΟΤ ΣΖ ΑΡΗΣΔΡΑ ΓΗΑ ΣΑ ΑΗΣΗΑ ΣΖ ΚΡΗΖ 

-  ΓΔΝ είλαη ν δήζελ ππεξηξαθήο  δεκόζηνο ηνκέαο ν κεγάινο αζζελήο πνπ επζύλεηαη γηα ηελ θξίζε. Απφ έξεπλα ηνπ 

ΟΑΑ, ην 2003 Γαιιία θαη Γεξκαλία μφδεπαλ 15%-25% γηα θξάηνο πξφλνηαο ελψ ε Διιάδα 10%. πγθξηηηθή έξεπλα 

απνθαιχπηεη φηη ην 2002 κφιηο ην 11,4% ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ εξγαδφηαλ ζην δεκφζην ηνκέα κε ην πνζνζηφ 

απηφ λα θηάλεη ζην 15% ην 2010, αθξηβψο δειαδή ζηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ. 

-  ΓΔΝ είλαη ην ΥΡΔΟ αίηην αιιά ζπλέπεηα ηεο καθξνρξόληαο θξίζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ιφγσ ηεο εμάξηεζεο 

ηεο απφ ηα κεηξνπνιηηηθά θαπηηαιηζηηθά θέληξα, ε νπνία εληάζεθε κε ηελ έληαμε ζηελ ΔΔ/ΟΝΔ. Ζ ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη 

(1992) θαζηέξσζε ην άλνηγκα ησλ 4 αγνξψλ (θεθαιαίνπ, εξγαζίαο, αγαζψλ, ππεξεζηψλ) απφ θάζε θνηλσληθφ έιεγρν ψζηε 

ην Δπξσπατθφ κπινθ λα αληαγσληζηεί ην Ακεξηθάληθν θαη ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Αζίαο. Σν πξφβιεκα φκσο ζηηο ρψξεο ηεο 

επξσπατθήο πεξηθέξεηαο (Διιάδα, Πνξηνγαιία θηι) ήηαλ ε απνπζία ηζρπξήο παξαγσγηθήο θαη αληαγσληζηηθήο βάζεο 

αληίζηνηρεο ησλ Κέληξσλ (Γεξκαλία, Γαιιία θ.ιπ.) θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ΔΔ. Έηζη, ε νηθνλνκία καο (νη παξαγσγνί, νη 

αγξφηεο θηι.), αδπλαηψληαο λα αληαγσληζηεί ηα μέλα πξντφληα ησλ ρσξψλ ηνπ Κέληξνπ κέζα ζηελ «εληαία» αγνξά 

ζπξξηθλσλφηαλ παξαγσγηθά, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ εηζάγακε φιν θαη πην πνιιά, κε άκεζε ζπλέπεηα ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Καη πψο ρξεκαηνδνηείηαη ην έιιεηκκα; Με ηνλ δαλεηζκφ. Να ε πξψηε πεγή ηνπ 

ρξένπο! Ζ δεχηεξε πεγή ήηαλ ε νηθνδφκεζε ηνπ πειαηεηαθνχ θξάηνπο-πξφλνηαο απφ ην ΠΑΟΚ κε δαλεηθά αληί κε ρηχπεκα 

ησλ πξνλνκηνχρσλ ζηξσκάησλ, φπνπ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ηξηπιαζηάζηεθε ην Υξένο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ελψ ε ζπκκεηνρή 

καο ζηελ Δπξσδψλε έθαλε ην δαλεηζκφ αθφκε πην εχθνιν, κέρξη λα μεζπάζεη ε παγθφζκηα θαπηηαιηζηηθή θξίζε. 

- Γη’ απηό θαη ε έμνδνο κόλν από ην Δπξώ θαη όρη ηαπηόρξνλα θαη από ηελ ΔΔ, φπσο ιέλε δηάθνξεο πξνηάζεηο ηεο 

ελζσκαησκέλεο «Αξηζηεξάο», δελ ιχλεη ην πξφβιεκα πξνο φθεινο ηνπ ιανχ, αθνχ φρη κφλν δελ ρηππάεη ηα αίηηα ηεο 

θξίζεο, αιιά ε «ιύζε» απηή κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθή: 

 



Κη απηφ γηαηί έμνδνο από ην Δπξώ, ρσξίο παξάιιειε έμνδν θαη από ηελ ΔΔ ζεκαίλεη: 

 αχμεζε ηνπ Υξένπο κεηξνχκελν ζε ππνηηκεκέλεο δξαρκέο 

 ζπλέρηζε θαη παξαπέξα έληαζε ηνπ μεπνπιήκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ, πνπ δελ είλαη κφλν ζέκα Δπξσδψλεο αιιά 

ησλ αλνηρηψλ θαη απειεπζεξσκέλσλ αγνξψλ ηεο ΔΔ, κέζα ζηε Νενθηιειεχζεξε Παγθνζκηνπνίεζε. Με ππνηηκεκέλν 

λφκηζκα θαη αλνηθηέο ηηο αγνξέο θεθαιαίνπ φπσο επηβάιιεη ε ΔΔ, εμαζθαιίδνπκε αθφκε κεγαιχηεξν μεπνχιεκα ηνπ 

θνηλσληθνχ πινχηνπ! 

 παγίσζε/ζπλέρηζε ηεο θαηεδάθηζεο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ πάιη ιφγσ ηεο ΔΔ θαη φρη ιφγσ ηεο Δπξσδψλεο (ιφγσ 

ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ επηβάιιεη ε ΔΔ) 

 κφληκε απψιεηα νηθνλνκηθήο θπξηαξρίαο ιφγσ ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθήο απηνδπλακίαο πνπ είλαη αδχλαηε κέζα ζηελ ΔΔ 
  

ήκεξα, νη έληνλεο δηαδειψζεηο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ πιήηηνληαη βάλαπζα απφ ηελ έληαμε καο ζηελ ΔΔ/ΟΝΔ, 

δείρλνπλ φηη ην αίηεκα γηα έμνδν απφ ηελ ΔΔ είλαη πιένλ ψξηκν γηα κεγάιν ηκήκα ηνπ ιανχ. Κάηη ηέηνην απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα πεξαηηέξσ ζπζηεκηθή αιιαγή, κφλν ζην πιαίζην ηεο νπνίαο είλαη εθηθηφο ν απηνθαζνξηζκφο ησλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ. Ωζηφζν, ην δήηεκα ηεο επηβίσζεο πνπ αληηκεησπίδνπκε, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα νξζνπνδήζνπκε σο ιαφο γηα 

λα κπνξέζνπκε λα απνθαζίζνπκε ζπιινγηθά πνηα ελαιιαθηηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο ζέινπκε, απαηηεί άκεζε ιχζε ηελ 

νπνία κπνξεί λα επηβάιιεη κέζα απφ ηηο εθινγέο κηα Κπβέξλεζε Λατθνχ Μεηψπνπ κε ζηφρνπο φπσο νη παξαθάησ. 

Αο δώζνπκε απάληεζε ηώξα κε έλα Λατθό Μέησπν Κνηλσληθήο θαη Δζληθήο 

Απειεπζέξσζεο (ΜΔ.Κ.Δ.Α.)! 

ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΔΣΧΠΟΤ: ΑΜΔΟΗ, ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ, ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ 

Οη άκεζνη ζηόρνη ηνπ Μεηψπνπ Κνηλσληθήο θαη Δζληθήο Απειεπζέξσζεο, ζηνπο νπνίνπο ζα έπξεπε λα δεζκεπηνχλ φιεο νη 

ζπληζηψζεο θαη νη ζπλαγσληζηέο είλαη: 

[1]. Άκεζε κνλνκεξήο έμνδφο καο απφ ηελ ΔΔ (θαη φρη κφλν απφ ηελ Δπξσδψλε), ε νπνία απνηειεί ηελ αλαγθαία ζπλζήθε 

γηα ηελ αλάθηεζε ηεο απαξαίηεηεο νηθνλνκηθήο θπξηαξρίαο. 

[2]. Αθχξσζε φισλ ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ, Μλεκνλίσλ θαη ζρεηηθψλ κε παξάιιειε νινθιεξσηηθή ζηάζε πιεξσκψλ 

ησλ ηνθνρξενιπζίσλ (πνπ ζεκαίλεη κνλνκεξή δηαγξαθή ηνπ ρξένπο). 

[3]. Αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε θάζε κεγάιεο επηρείξεζεο  πνπ έρεη πεξηέιζεη, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ, ζηελ ηδηνθηεζία ησλ μέλσλ θαη ληφπησλ ειίη, ηδηαίηεξα αλ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο παξνρήο θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ (Τγεία, παηδεία, Αζθάιηζε θ.ιπ.) 

[4]. Δπαλεηζαγσγή ηεο δξαρκήο θαη κεξηθή ππνηίκεζή ηεο κε παξάιιειε κεηαηξνπή ησλ θαηαζέζεσλ ζε δξαρκέο, θαη κέηξα 

ψζηε λα κελ πιεγνχλ ηα ιατθά εηζνδήκαηα θαη νη κηθξνθαηαζέηεο (π.ρ. επηδνηήζεηο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ 

ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηα έζνδα ελφο ζεκαληηθνχ θφξνπ ζηε κεγάιε πεξηνπζία ―θηλεηή θαη αθίλεηε― θαζψο θαη ηα 

έζνδα απφ έλα βαξχ θφξν ζηα είδε πνιπηειείαο). 

[5]. Απζηεξνί θνηλσληθνί έιεγρνη ζηελ θίλεζε αγαζψλ, θεθαιαίσλ θαη ππεξεζηψλ (ηεισλεηαθνί έιεγρνη, ζπλαιιαγκαηηθνί 

έιεγρνη, πνζνζηψζεηο θ.ιπ.) ψζηε λα αξρίζεη  ε δηαδηθαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή απηνδπλακία ηεο ρψξαο. 

[6]. Δπαλαθνξά κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ζηα πξν Μλεκνλίσλ επίπεδα κε παξάιιειε επαλαπξφζιεςε ησλ απνιπκέλσλ 

ζηνλ δεκφζην ηνκέα, πνπ ζα αλαδηνξγαλσζεί νξζνινγηθά, ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο αλαδηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο κε 

βάζε ηελ αξρή ηεο απηνδπλακίαο. 

[7]. Κνηλσληθνπνίεζε ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ θιάδσλ παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θιάδσλ 

πνπ θαιχπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο, ζην πιαίζην ηνπ πξνηεηλφκελνπ παξαθάησ κίγκαηνο κνξθψλ ηδηνθηεζίαο θαη κεζφδσλ 

θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

[8]. Γεληθή θαηαγξαθή θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηαζέζεσλ ζην εμσηεξηθφ θαη επηβνιή 

δξαζηηθνχ «πξννδεπηηθνχ» θφξνπ κεγάιεο πεξηνπζίαο (θφξνο δειαδή αλάινγνο κε ην κέγεζνο ηεο πεξηνπζίαο πνπ κπνξεί 

λα θζάλεη θαη ζην 100% ηεο πεξηνπζίαο γηα ηηο πνιχ κεγάιεο πεξηνπζίεο θ.ιπ.), κε ζηφρν ηε δξαζηηθή αλαθαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πινχηνπ. 

[9]. Γεκηνπξγία ελφο πξαγκαηηθά ιατθνχ ζπζηήκαηνο Τγείαο, Δθπαίδεπζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ζα θαιχπηεη ηηο 

ιατθέο αλάγθεο θαη ζα ειέγρεηαη άκεζα απν απηνχο πνπ παξέρνπλ, αιιά θαη απηνχο πνπ δέρνληαη ηηο ππεξεζίεο απηέο. 

 



ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ ΣΟΥΟ: ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Δ ΔΝΧΔΗ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΛΑΟΤ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ 
ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ 
 
Μεζνπξόζεζκνο ζηόρνο ηνπ Μεηψπνπ ζα έπξεπε λα είλαη ε νηθνδφκεζε ησλ βάζεσλ κηαο απηνδχλακεο νηθνλνκίαο, 

δειαδή λα ιεθζνχλ κέηξα γηα λα μαλαθηηζηεί ε παξαγσγηθή δνκή ηεο ρψξαο, πνπ έρεη θαηαζηξαθεί νινθιεξσηηθά κεηά ηελ 

πιήξε ελζσκάησζή ηεο ζηε δηεζλνπνηεκέλε νηθνλνκία ηεο αγνξάο, θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ έληαμή καο ζηελ ΔΟΚ/ΔΔ, θαη λα 

δηακνξθσζεί έλα ζπλαθέο θαηαλαισηηθφ πξφηππν, πέξα απφ απηφ πνπ καο επέβαιαλ ε εμάξηεζή καο απφ ηελ ΔΔ θαη ην 

ππάξρνλ ζχζηεκα, θαη νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή πνιπδηάζηαηε θξίζε θαη ζηε ζπλαθφινπζε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. Υξεηάδεηαη δειαδή ζην ζηάδην απηό λα δεκηνπξγεζεί κηα ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΖ (όρη απηάξθεο) 

νηθνλνκία πνπ ζα ζηεξίδεηαη θαη’ αξρήλ ζηνπο εγρώξηνπο παξαγσγηθνύο πόξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ 

καο, θαη κόλν θαη’ εμαίξεζε ζε μέλνπο παξαγσγηθνύο πόξνπο, ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λ’ απνθηνχκε κέζσ ησλ 

εμαγσγψλ ησλ πιενλαζκάησλ καο, θαη ελφο ηνπξηζκνχ πνπ ζα ζέβεηαη ηνλ ειιεληθφ ιαφ θαη ην πεξηβάιινλ, πξνζθέξνληαο 

ππεξεζίεο, φρη απιά ζηα πξνλνκηνχρα θνηλσληθά ζηξψκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ζήκεξα, αιιά ζε θάζε θνηλσληθφ 

ζηξψκα, ζε έλα θιίκα δηεζλνχο αιιειεγγχεο. 
 

Ζ απηνδχλακε νηθνλνκία απνηειεί άιισζηε ηε κφλε δπλαηή δηέμνδν απφ ηελ δηεζλνπνηεκέλε νηθνλνκία ηεο αγνξάο, πνπ 

πξνζθέξεη ελαιιαθηηθή ιχζε ζηε λενθηιειεχζεξε παγθνζκηνπνίεζε. Καη θπζηθά απηφ δελ ζεκαίλεη «απνκνλσηηζκφ» φπσο 

δηαζηξεβιψλνπλ ηελ απηνλνκία νη «Δπξσπατζηέο» ζηε ξεθνξκηζηηθή Αξηζηεξά, ηα Παλεπηζηήκηα θ.ιπ. πνπ έρνπλ άκεζα ή 

έκκεζα νηθνλνκηθά θαη άιια ζπκθέξνληα απφ ηελ παξακνλή καο ζηελ ΔΔ. Απηή είλαη ε κφλε θηινιατθή ιχζε, ηδηαίηεξα αλ 

απνηειέζεη ηκήκα νηθνλνκηθψλ ελψζεσλ κε γεηηνληθέο ρψξεο ζε παξφκνην επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (π.ρ. ρψξεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νφηνπ, Βαιθαληθέο ρψξεο, ρψξεο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο θ.ιπ.). Οη λέεο απηέο νηθνλνκηθέο ελψζεηο πνπ ζα 

ζεκειηψλνληαη ζηελ αιιειεγγχε ησλ ιαψλ, αληί γηα ηηο ζεκεξηλέο ιεζηξηθέο ελψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ειίη, φπσο ε ΔΔ, 

απνηεινχλ ηνλ κφλν αιεζηλφ δηεζληζκφ ζήκεξα, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ ςεπηνδηεζληζκφ ηεο ξεθνξκηζηηθήο «Αξηζηεξάο» πνπ 

δήζελ ζα θηηζηεί κέζα ζηελ ΔΔ ηνπ θεθαιαίνπ! Πην ζεκαληηθφ, ε ίδξπζε απηνδχλακσλ νηθνλνκηψλ απνηειεί ηελ αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη δπλαηή ε αλάπηπμε ηνπ αγψλα γηα κηα λέα κνξθή θνηλσλίαο. Οχηε κηα Πεξηεθηηθή Γεκνθξαηία, νχηε 

κηα ζνζηαιηζηηθή (θξαηηθνζνζηαιηζηηθή ή ειεπζεξηαθή) νηθνλνκία, είλαη δπλαηέο ζήκεξα ζε κηα ρψξα πνπ δελ έρεη αλαθηήζεη 

ηελ νηθνλνκηθή απηνδπλακία ηεο θαη ηελ απεμάξηεζή ηεο απφ ηελ δηεζλνπνηεκέλε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο. 
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Πην ζεκαληηθφ, ε ίδξπζε απηνδχλακσλ νηθνλνκηψλ απνηειεί ηελ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη δπλαηή ε αλάπηπμε ηνπ 

αγψλα γηα κηα λέα κνξθή θνηλσλίαο. Οχηε κηα Πεξηεθηηθή Γεκνθξαηία, νχηε κηα ζνζηαιηζηηθή (θξαηηθνζνζηαιηζηηθή ή 

ειεπζεξηαθή) νηθνλνκία, είλαη δπλαηέο ζήκεξα ζε κηα ρψξα πνπ δελ έρεη αλαθηήζεη ηελ νηθνλνκηθή απηνδπλακία ηεο θαη ηελ 

απεμάξηεζή ηεο απφ ηελ δηεζλνπνηεκέλε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο.  Έηζη, φηαλ ζα έρεη νξζνπνδήζεη ν ιαφο απφ 

ηε ζεκεξηλή θξίζε, θαη κε δεδνκέλν φηη δελ ππάξρνπλ ζήκεξα επαλαζηαηηθέο ζπλζήθεο, παξά ηηο ππεξ-επαλαζηαηηθέο 

θνξψλεο πνπ αθνχγνληαη,  ζα κπνξεί λα επηιέμεη δεκνθξαηηθά ην είδνο θνηλσλίαο πνπ ζα ήζειε γηα λα δήζεη ζε ακνηβαία 

ζπλεξγαζία κε άιινπο ιανχο θαη ζε έλαλ πξαγκαηηθφ δηεζληζκφ, φπσο ζε κηα πλνκνζπνλδηαθή πξαγκαηηθή (Πεξηεθηηθή) 

Γεκνθξαηία. 
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