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ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Η πιο αντιδραστική ολοµέτωπη επίθεση σύσσωµων των ξένων και ντόπιων ελίτ εναντίον των λαϊκών
στρωµάτων και η µετατροπή της χώρας σε µόνιµο προτεκτοράτο της υπερεθνικής ελίτ, συνεχίζεται µε
αµείωτη ένταση. Η µόνη απάντηση σ’ αυτή τη δόλια παράδοση του λαού στην ολοκληρωτική κυριαρχία του
συστήµατος, µέσω της ΕΕ και του ∆ΝΤ, είναι η αντεπίθεση από κάτω. Το ξεπούληµα του κοινωνικού
πλούτου της χώρας και το ξερίζωµα των κατακτήσεων ενός αιώνα µπορούν να ανατραπούν σήµερα
µόνο µετά από εκλογές για Συντακτική Συνέλευση που θα µπορούσε να προχωρήσει στις
απαιτούµενες ριζικές οικονοµικές και πολιτικές αλλαγές, αναθεωρώντας ριζικά το Σύνταγµα και
απαλλοτριώνοντας µετά την κοινωνικοποίηση του τον ληστευθέντα κοινωνικό πλούτο, θέτοντας τις
βάσεις µιας αυτοδύναµης οικονοµίας. ∆ηλαδή µιας οικονοµίας και κοινωνίας που βασίζεται πρώτιστα
στους δικούς της πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, και όχι σε αυτούς που «αποφασίζει» η Αγορά
και οι ελίτ που την ελέγχουν! Η ανατροπή αυτή µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε αγώνα για την
εγκαθίδρυση λαϊκής εξουσίας, ανάλογο σε έκταση µε τον αγώνα του ιστορικού ΕΑΜ κατά της ξένης
κατοχής, που δε θα στοχεύει πια µόνο στην εθνική απελευθέρωση, αφού ενωµένες οι ξένες και
ντόπιες ελίτ συµµετέχουν στην έσχατη υποτέλεια µας, αλλά θα δηµιουργήσει τις συνθήκες για την
κοινωνική απελευθέρωση στο µέλλον.
Είναι, γι' αυτό, επιτακτική ανάγκη σήµερα να υπάρξει ενότητα των αντισυστηµικών ∆υνάµεων (που
αµφισβητούν το ίδιο το σύστηµα και τους θεσµούς του, µε κυρίαρχη στο χώρο µας την ΕΕ), τόσο σε επίπεδο
πολιτικών οργανώσεων, όσο και ανένταχτων αγωνιστών, η οποία έχει νόηµα µόνο αν στηρίζεται σε κοινούς
στόχους και µέσα για την επίτευξη τους, αφήνοντας στην άκρη τις ιδεολογικές διαφορές µεταξύ των δυνάµεων
που θα την απαρτίζουν. Γι’ αυτόν το λόγο, στο στάδιο αυτό του εθνικο-κοινωνικού απελευθερωτικού
αγώνα δεν θέτουµε θέµα µορφής που θα πάρει η µελλοντική απελευθερωµένη ελληνική κοινωνία, την οποία
θα πρέπει να επιλέξει ο ίδιος ο Ελληνικός λαός, αφού προηγουµένως έχει αποτρέψει την ιστορική οικονοµική
καταστροφή και έχει ανακτήσει µια στοιχειώδη κοινωνική αυτοδιάθεση µέσα από την εγκαθίδρυση λαϊκής
εξουσίας.
Απώτερος στόχος της λαϊκής εξουσίας θα πρέπει να είναι η απεξάρτηση της χώρας από την
καπιταλιστική οικονοµία της αγοράς και τη νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση, όπως αυτή
εκφράζεται στο χώρο µας µε την ΕΕ, καθώς ήταν ακριβώς η ένταξη µας στην ΕΕ και στη συνέχεια
στην ΟΝΕ από τις οικονοµικές και πολιτικές ελίτ που διαφεντεύουν τις τύχες της χώρας από το τέλος
του εµφυλίου και µετά, που οδήγησαν στη σηµερινή έκρηξη της χρόνιας κρίσης και τη µετατροπή της
Ελλάδας σε προτεκτοράτο. Αυτό σηµαίνει ότι άµεσοι και επιτακτικοί στόχοι του Μετώπου πρέπει να είναι:
1) Άµεση µονοµερής έξοδος µας από την ΕΕ (όχι µόνο από την ΟΝΕ)
2) Στάση πληρωµής των τοκοχρεολυσίων και ολοκληρωτική διαγραφή του χρέους
3) Αναγκαστική απαλλοτρίωση χωρίς αποζηµίωση όλου του κοινωνικού πλούτου που έχει περάσει
στα χέρια των ξένων και ντόπιων ελίτ µέσω των ιδιωτικοποιήσεων.
4) Επανεισαγωγή της δραχµής και υποτίµηση της, µε παράλληλη λήψη µέτρων, ώστε να µην
πληγούν τα λαϊκά εισοδήµατα και οι µικροκαταθέτες
5) Αυστηροί κοινωνικοί έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίου, αγαθών και υπηρεσιών
6) Κατάργηση όλων των µνηµονίων, επαναφορά µισθών και συντάξεων στα προ µνηµονίων επίπεδα
και επαναπρόσληψη των απολυµένων του δηµοσίου, που θα αναδιοργανωθεί ορθολογικά µε βάση
την αρχή της αυτοδύναµης οικονοµίας.
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συµπεριλαµβανόµενων όλων των κλάδων που καλύπτουν βασικές ανάγκες.
8) Γενική καταγραφή κινητής και ακίνητης ιδιωτικής περιουσίας όλων των Ελλήνων µέσα και έξω
από τη χώρα,µε σκοπό την επιβολή δραστικού «προοδευτικού» φόρου µεγάλης περιουσίας.

9) ∆ηµιουργία ενός πραγµατικά λαϊκού συστήµατος υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών
10) Ριζική αποκέντρωση της πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας, µε το χτίσιµο νέων τοπικών
οικονοµικών και πολιτικών δοµών µε έδρα τους δήµους, ώστε οι θεσµοί να ελέγχονται άµεσα από
τους πολίτες.
Είναι όµως αναγκαίο, στο µεταβατικό αυτό στάδιο, να ληφθούν µέτρα για να ξαναχτιστεί η παραγωγική δοµή
της χώρας και να τεθούν έτσι οι βάσεις µιας αυτοδύναµης οικονοµίας, µέσα από ένα µίγµα µορφών
ιδιοκτησίας και µέσων παραγωγής (κρατική, δηµοτική, συνεταιριστική, οικογενειακή µικροϊδιοκτησία), καθώς
και ένα αντίστοιχο µίγµα των µεθόδων κατανοµής των οικονοµικών πόρων (ενδεικτικός σχεδιασµός,
οικονοµική δηµοκρατία κ.τλ.), που θα µπορούσε να στηριχτεί:
1) Στους κρατικοποιηµένους κλάδους παραγωγής που καλύπτουν ανάγκες οι οποίες ξεπερνούν τα
όρια των δήµων και των συνεταιρισµών (π.χ. ενέργεια, µεταφορές)
2) Στις νέες δηµοτικές επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που θα ελέγχουν οι συνελεύσεις των εργαζόµενων σε
αυτές µαζί µε τις συνελεύσεις των δηµοτών
3) Στους συνεταιρισµούς
4) Στην ατοµική µικροϊδιοκτησία, η παραγωγή της οποίας θα είναι ενταγµένη στον εθνικό µακροοικονοµικό σχεδιασµό (όπως και όλων των παραπάνω)
Η νέα αυτή παραγωγική δοµή θα οδηγήσει στη δηµιουργία και ενός νέου καταναλωτικού πρότυπου,
δηµιουργώντας έτσι µια αυτοδύναµη (όχι όµως αυτάρκη, δηλαδή «κλειστή») οικονοµία που θα στηρίζεται κατ'
αρχήν στους εγχώριους παραγωγικούς πόρους και µόνο κατ' εξαίρεση σε ξένους. Η αυτοδύναµη οικονοµία
είναι η µόνη διέξοδος από την καπιταλιστική οικονοµία της αγοράς, η µόνη εναλλακτική στη
νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση, και δε σηµαίνει σε καµία περίπτωση «αποµονωτισµό». Είναι η
µόνη φιλολαϊκή λύση, ιδιαίτερα αν αποτελέσει τµήµα οικονοµικών ενώσεων µε γειτονικές χώρες σε
παρόµοιο επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης. Πάνω απ’ όλα, η ίδρυση αυτοδύναµων οικονοµιών
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη του αγώνα για µια νέα µορφή
κοινωνίας.
Σ’ αυτό το Μέτωπο (που θα αποτελεί το πολιτικό υποκείµενο του αγώνα) θα µπορούσαν να µετέχουν
όλες οι δυνάµεις (οργανωµένες πολιτικές δυνάµεις, συνδικάτα, σύλλογοι, ανένταχτοι κτλ που θα
αποτελούν το κοινωνικό υποκείµενο), προϋποτιθεµένου ότι θα δεσµεύονταν από τους παραπάνω
στόχους. Οι συνιστώσες αυτές θα διατηρούσαν την ιδεολογική και οργανωτική αυτονοµία τους ως
προς τη µελλοντική µορφή της κοινωνίας που επιδιώκει η καθεµία, και η δέσµευση τους θα ήταν
µόνο σε συγκεκριµένους στόχους που αφορούν την οικοδόµηση µιας αυτοδύναµης οικονοµίας.
Οι µορφές του παλλαϊκού αγώνα για την έξοδο από την κρίση θα µπορούσαν να κυµανθούν από ένα
κίνηµα άγριων απεργιών «από τα κάτω» µέχρι τις καταλήψεις, και το κυριότερο, θα απαιτούσαν την
οργανωµένη µαζική άρνηση πληρωµών των χαρατσιών. Το Μέτωπο θα έπαιζε έτσι καθοριστικό
ρόλο, πολιτικοποιώντας τις απεργίες διαφόρων κλάδων, µε τελικό στόχο µια γενική απεργία
διαρκείας που θα εξανάγκαζε σε προκήρυξη εκλογών για Συντακτική Συνέλευση µε τους παραπάνω
στόχους. Μόνο η οργάνωση όλων µας γύρω από ένα τέτοιο µέτωπο µπορεί να σταµατήσει τη
σηµερινή καταστροφή και να οδηγήσει σε µια αυτοδύναµη οικονοµία αρχικά και τελικά σε µια
απελευθερωτική κοινωνία.
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