
Πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο ανατροπής εδώ και τώρα
Όχι στα μνημόνια νέα και παλιά

Όχι στα νέα μέτρα της τρίτης αξιολόγησης

Τα μέτρα της τρίτης αξιολόγησης έρχονται σήμερα να προστεθούν σε όλα τα άλλα που έχουν πάρει όλες 
οι κυβερνήσεις από το 2010 μέχρι σήμερα και που είχαν στο επίκεντρο τους μισθούς, τις συντάξεις, τη 
συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών, την αύξηση της φορολογίας, τη συρρίκνωση των ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων, την κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων, την αύξηση των απολύσεων και της ανεργίας. 
Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 35,6 % του ελληνικού 
Λαού να ζει σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η τρίτη αξιολόγηση έρχεται να προσθέσει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και την 
αρπαγή του σπιτιού που με κόπους και εργασία μιας ζωής κατάφερε να αγοράσει η κάθε 
λαϊκή οικογένεια, την ακόμη μεγαλύτερη μείωση των κοινωνικών παροχών και επιδομάτων 
(οικογενειακά, ατόμων με αναπηρία, πρόνοιας), την αύξηση του αυταρχισμού, τον περιορισμό 
της συνδικαλιστικής και κοινωνικής δράσης, τη θεσμοθέτηση όρων που κάνουν πιο δύσκολη 
την κήρυξη απεργίας, τη συνέχιση των πολιτικών της ιδιωτικοποίησης και την παράδοση και 
το ξεπούλημα στο κερδοσκοπικό κεφάλαιο κοινωνικών αγαθών όπως το ρεύμα και το νερό.
Η κυβέρνηση προωθώντας τα παραπάνω πανηγυρίζει για το δικό της success story το οποίο όμως 
δεν έχει να παρουσιάσει τίποτε θετικό, τίποτε διαφορετικό από τα αντίστοιχα των προηγούμενων 
κυβερνήσεων.

Το δημόσιο αποσύρεται υπέρ των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων, οι κοινωνικές δαπάνες 
εξαφανίζονται από τους κρατικούς προϋπολογισμούς και αντικαθίστανται από τα όποια και όσα ΕΣΠΑ 
και εργολάβους.



Κόβουν 1,6 δις € από κοινωνικά επιδόματα και παροχές υγείας.
Υλοποιούν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 

για να πάρουν τη λαϊκή περιουσία οι τράπεζες και τα ξένα funds.
Καταργούν για 140 χιλ. χαμηλοσυνταξιούχους, το ΕΚΑΣ 
(το είχαν ήδη καταργήσει και για άλλους 130 χιλ. πέρσι).

Το 2019 θα καταργηθεί και για όλους τους άλλους ! 

Οι ελαστικές και απλήρωτες θέσεις εργασίας εξαπλώνονται ραγδαία και γίνονται πλειοψηφία ακόμα 
και στο δημόσιο, την ώρα που στον ιδιωτικό τομέα η κατάσταση αφήνεται συνειδητά  ανεξέλεγκτη σε 
ό,τι αφορά τους εργοδότες, ενώ οι εργαζόμενοι παραμένουν χωρίς στοιχειώδες νομικό οπλοστάσιο και 
χωρίς καμιά προστασία και εργασιακά δικαιώματα.
Απέναντι σ’ αυτά οι συμβιβασμένες πλειοψηφίες στην ηγεσία του οργανωμένου συνδικαλιστικού 
κινήματος για άλλη μια φορά σφυρίζουν αδιάφορα σα να μην τρέχει τίποτε και αντικειμενικά γίνονται 
το δεκανίκι της κυβέρνησης και των άλλων μνημονιακών κομμάτων στο να περάσουν τις μνημονιακές 
πολιτικές χωρίς κοινωνικές αντιστάσεις.
Η ΛΑΕ καλεί την εργατική τάξη, το Λαό και τη νεολαία σε μαζική αντίδραση και αντίσταση, σε Παλλαϊκό 
ξεσηκωμό ενάντια  στα νέα μέτρα φτωχοποίησης και αυταρχισμού.
Οι πολιτικές φτωχοποίησης του Λαού δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστούν.
Υπάρχει άλλος δρόμος στον αντίποδα των μνημονίων, της φτωχοποίησης και του ευρωμονόδρομου που 
είναι δρόμος ελπιδοφόρος, δρόμος αξιοπρέπειας, κοινωνικής δικαιοσύνης, δημοκρατίας και εθνικής 
ανεξαρτησίας.
•	 Βασικά	 στοιχεία	 της	 εναλλακτικής	 πρότασης	 είναι	 η	 κατάργηση	 των	 μνημονίων,	 ο	 

τερματισμός της λιτότητας, η διαγραφή του δημοσίου χρέους, η γενναία «σεισάχθεια» 
«διαγραφή» στο ιδιωτικό χρέος λαϊκών νοικοκυριών και μικρομεσαίων επαγγελματιών 
και αγροτών, η εθνικοποίηση των τραπεζών, το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων και  
η ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα.

Αυτά προϋποθέτουν την έξοδο από την ευρωζώνη, τη σύγκρουση και ρήξη με την ΕΕ, τη σύγκρουση με 
το παγκόσμιο και ελληνικό κεφάλαιο. Προϋποθέτουν την προώθηση ενός ριζοσπαστικού προοδευτικού 
προγράμματος αναδιανομής του πλούτου και παραγωγικού μετασχηματισμού, που θα στηρίζει και 
θα ενισχύει τους μισθούς και τις συντάξεις, τα Λαϊκά εισοδήματα, τη λαϊκή κατοικία και περιουσία, τη 
δημόσια υγεία, παιδεία, πρόνοια και δεν θα εμπορευματοποιεί αγαθά όπως το ρεύμα και το νερό. Ένα 
πρόγραμμα που θα επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα επαναθεμελιώσει το εργατικό 
δίκαιο, θα προωθεί μέτρα προστασίας από απολύσεις, θα αντικαθιστά τις ελαστικές σχέσεις εργασίας με 
θέσεις πλήρους και σταθερής δουλειάς, θα επαναφέρει την Κυριακάτικη αργία και θα αναβαθμίζει τους 
δημόσιους ελεγκτικούς μηχανισμούς τήρησης της εργατικής νομοθεσίας. Ένα πρόγραμμα εν τέλει που 
θα ανοίγει το δρόμο για βαθύτερες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και για το σοσιαλισμό.  
•	 Σήμερα είναι ΑνΑγΚΑίο οΣο ΠοΤΕ η συγκρότηση ενός μεγάλου κοινωνικού και 

πολιτικού μετώπου όλων, χωρίς εξαίρεση των αριστερών και αντιμνημονιακών 
δημοκρατικών δυνάμεων, που θα προωθήσει τους παραπάνω στόχους, θα εμπνεύσει 
νέους αγώνες και θα δώσει νέα ελπίδα στο Λαό και στη νεολαία.


