
αυτά που δεν λένε
στα δελτία των οκτώ

Ρητή δέσµευση των ηγεσιών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ προς την τρόικα για πιστή, µετεκλογική εφαρµογή του νέου µνη-
µονίου 

Περαιτέρω µείωση µισθών, απορρύθµιση εργασιακών σχέσεων και υπονόµευση των συλλογικών δια-
πραγµατεύσεων, στο όνοµα της «ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας». Στόχος η µείωση του κόστους εργασίας 
ανά µονάδα προϊόντος κατά 15% το  2012-14. Αυτό σηµαίνει πολλαπλάσια µείωση των µισθών στην Ελλάδα, οι 
οποίοι ρητά συγκρίνονται µε αυτούς των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουµανία κλπ). 

Συνέχιση της ακρίβειας, παρά τη µείωση µισθών, η οποία προκαλείται, µεταξύ άλλων, και από µνηµονιακές δεσµεύ-
σεις γα η αύξηση των τιµών της ηλεκτρικής ενέργειας και των εισιτήριων στα µέσα µεταφοράς (κατά 25% τουλάχιστον) 

Νέα άγρια περικοπή δηµόσιων δαπανών  (κυρίως συντάξεις και κοινωνικά επιδόµατα) 
• 3,3 δις ευρώ προαπαιτούµενες περικοπές, κυρίως στα φάρµακα, τις συντάξεις, τους µισθούς
• 11,5 δις ευρώ περικοπές αµέσως µετά τις εκλογές. 8 δις ευρώ από συντάξεις και κοινωνικά επιδόµα-
τα και 3,5 δις από κλείσιµο/συγχωνεύσεις δηµόσιων φορέων (σχολεία, νοσοκοµεία, καταστήµατα ΙΚΑ 
κλπ),  και µισθούς και απολύσεις εργαζοµένων στο δηµόσιο

Περαιτέρω αναδιανοµή από την εργασία στο κεφάλαιο µέσω της φορολογίας
• Δηµοσιονοµικά ουδέτερη φορολογική µεταρρύθµιση, που σηµαίνει νέα µείωση φοροαπαλλαγών για τα συνήθη υπο-
ζύγια και νέα µείωση  φόρου για τα επιχειρ. κέρδη
• Μείωση εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5% το 2012-13

Ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου, χωρίς όρια: 16 δις µέχρι το 2015, 50 δις µέχρι το 2022 και ρητή δέσµευση να 
εκποιούνται «επιπλέον περιουσιακά στοιχεία» αν δεν καλύπτονται οι στόχοι των εσόδων

Τράπεζες: κοινωνικοποίηση ζηµιών και ιδιωτικοποίηση κερδών. Προβλέπονται 50 δις ευρώ για ανακεφα-
λαιοποίηση, εκ των οποίων ανακτήσιµα από το δηµόσιο θεωρούνται µόλις τα 16 δις. Παραµένουν υπό τον έλεγχο των 
ιδιωτών. Καµία πρόβλεψη για ρύθµιση χρεών των δανειοληπτών.

Μη βιωσιµότητα δηµόσιου χρέους, παρά µόνο αν η Ελλάδα επιτύχει πρωτογενή πλεονάσµατα ύψους και διάρκειας 
όµοιας µε τη Ρουµανία του Τσαουσέσκου και την Αίγυπτο του Μουµπάρακ 

«Προτεραιότητα στις πληρωµές που εξυπηρετούν το χρέος» (πχ έναντι των συντάξεων). Ρητή δέσµευση ότι 
αυτό θα διασφαλίζεται νοµοθετικά, ακόµα και στο Σύνταγµα. 

Ύφεση επί 2 επιπλέον χρόνια, τουλάχιστον. Προβλέπεται ύφεση 4,7% του ΑΕΠ το 2012 και µηδενική ανάπτυξη 
το 2013, που εξαιτίας των περικοπών θα είναι βαθύτερη 

Καµία πρόνοια για την ανεργία, πέρα από το ιδεολόγηµα ότι θα υποχωρήσει αν ακολουθήσουµε επιθετικότητα την 
πολιτική του µνηµονίου/1 που την υπερδιπλασίασε!

Καµία ελπίδα βελτίωσης. Ρητή πρόβλεψη αφενός για νέα µέτρα αν δεν πιάνονται οι στόχοι και αφετέρου η όποια 
υπεραπόδοση µέτρων δεσµεύεται για την ταχύτερη µείωση ελλείµµατος και χρέους, και για τη µείωση του φόρου των 
κερδών των µεγάλων επιχειρήσεων.

Οι δεσµεύσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και Κυβέρνηση Παπαδήµου προς την Τρόικα



Άµεση απεµπλοκή από τα µνηµόνια και τις δανειακές συµβάσεις και ακύρωση των µέτρων που απορ-
ρέουν απ’ αυτά.

Ανατροπή της πολιτικής λιτότητας - να πληρώσουν οι πλούσιοι και αυτοί που δηµιούργησαν την κρίση.
Δραστική µείωση της φορολόγησης των λαϊκών εισοδηµάτων. Αύξηση της φορολογίας στο µεγάλο κεφάλαιο, στους 
βιοµήχανους και τους εφοπλιστές. Άµεσα µέτρα επιβίωσης του λαού. Μέτρα για την αντιµετώπιση της ακρίβειας και της 
υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Αυξήσεις στους µισθούς και τις συντάξεις. Υπεράσπιση και αποκατάσταση των εργασια-
κών δικαιωµάτων. Διαφάνεια και πραγµατική Δικαιοσύνη παντού.

Προτεραιότητα οι ανάγκες της κοινωνίας.
Οι θυσίες που επέβαλαν δεν αφορούν ούτε τη διάσωση του ευρώ ούτε τη βιωσιµότητα του χρέους, αλλά µόνο την αύ-
ξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Απαντάµε: Καµία θυσία για τα κέρδη τους, καµία θυσία για το ευρώ, καµία υποταγή στα ψεύτικα διλήµµατα µνηµόνιο ή 
χρεοκοπία, ευρώ ή καταστροφή. Παλεύουµε κόντρα στην σηµερινή Ε.Ε., για ένα ευρωπαϊκό µέτωπο που θα χτίσει µια 
Ευρώπη της ειρήνης, των κοινωνικών δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας, µια Ευρώπη σοσιαλιστική.

Διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους.
Το χρέος δεν είναι διαχειρίσιµο, είναι προϊόν τοκογλυφικών πρακτικών και δεν το αναγνωρίζουµε ως χρέος των εργαζο-
µένων. Μόνη λύση είναι η διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του και η εξυπηρέτηση του υπόλοιπου µε ευνοϊκούς όρους 
και ρήτρα ανάπτυξης της χώρας. Στη θέση του PSI, αντιπροτείναµε αναστολή πληρωµών για εύλογο χρονικό διάστηµα. 
Αν δεν το αποδεχτούν, η µονοµερής αναστολή πληρωµών είναι αναγκαία. Για µας η απάντηση στο δίληµµα «λεφτά για 
µισθούς, συντάξεις, πρόνοια ή για τους πιστωτές» είναι δεδοµένη: προτεραιότητα είναι οι ανάγκες της κοινωνίας.

Δηµόσιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα υπό κοινωνικό-δηµοκρατικό έλεγχο. Εθνικοποίηση/κοινωνικοποί-
ηση των τραπεζών.
Εθνικοποίηση/κοινωνικοποίηση των τραπεζών - επιστροφή στο Δηµόσιο των επιχειρήσεων και οργανισµών που έχουν 
µερικά ή ολικά ιδιωτικοποιηθεί - διατήρηση ή επιστροφή στον έλεγχο του Δηµοσίου βασικών για την ανάπτυξη παραγω-
γικών µονάδων. Ριζική αλλαγή των όρων, των κριτηρίων και του τρόπου λειτουργίας τους µε δηµοκρατικό, κοινωνικό και 
εργατικό έλεγχο.

Μέτρα για την οικονοµική ανασυγκρότηση της χώρας.
Υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού µοντέλου, στη βάση των αναγκών της κοινωνίας. Αναζωογόνηση της υπαίθρου και 
ανόρθωση του πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας. Το περιβάλλον και η φύση είναι αναπαλλοτρίωτος συλλογικός πόρος, 
κρίσιµος για την ευηµερία µας. Ανάπτυξη νέων µορφών οικονοµικής δράσης: Δηµοκρατικά οργανωµένοι συνεταιρισµοί, 
δοµές αλληλέγγυας και κοινωνικής οικονοµίας, δυνατότητα αυτοδιαχείρισης επιχειρήσεων που κλείνουν.

Υπεράσπιση δηµόσιων αγαθών.
Υπεράσπιση του δηµόσιου, καθολικού, αναδιανεµητικού και κοινωνικού χαρακτήρα του συστήµατος κοινωνικής ασφά-
λισης. Μέτρα κοινωνικής προστασίας των χαµηλών εισοδηµάτων, των ανέργων και των άστεγων. Υπεράσπιση και διεύ-
ρυνση του δηµόσιου, δωρεάν χαρακτήρα της Εκπαίδευσης και της Υγείας για όσους/ες κατοικούν στη χώρα. Λεφτά για 
νοσοκοµεία και σχολεία.

Υπεράσπιση της δηµοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας.
Απόκρουση της καταστολής και του αυταρχισµού, του ρατσισµού, του εθνικισµού και της ακροδεξιάς και υπεράσπιση 
των δηµοκρατικών δικαιωµάτων, ριζική αναµόρφωση του σάπιου πολιτικού συστήµατος, ανασυγκρότηση του συνδικα-
λιστικού κινήµατος και λαϊκοί θεσµοί ελέγχου και άµεσης δηµοκρατίας.Υιοθέτηση µιας νέας εξωτερικής πολιτικής στη 
βάση της αλληλεγγύης, του διεθνισµού, της υπεράσπισης της λαϊκής κυριαρχίας της κάθε χώρας µε στόχο την ειρήνη 
και τη συνεργασία των λαών.

ή εµείς ή αυτοί
µαζί µπορούµε να τους ανατρέψουµε
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