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«Ο αγώνας μας στηρίζεται στην αρχή πως  η εθνική μας ανεξαρτησία αποτελεί προϋπόθεση για 

την πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας, πως η λαϊκή κυριαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την 

πραγμάτωση της κοινωνικής απελευθέρωσης, πως η κοινωνική απελευθέρωση αποτελεί 

προϋπόθεση για την πραγμάτωση της πολιτικής δημοκρατίας.» 

Ιδρυτική Διακήρυξη ΠΑ.ΣΟ.Κ. 1974 

Ιούνης 2011, 

Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται στην χώρα «πειραματόζωο» των 

αγορών, στην Ελλάδα που ένα χρόνο πριν έμπαινε στο μεικτό μηχανισμό στήριξης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου – Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, για να σωθεί από την δήθεν χρεωκοπία. Μια πολιτική επιλογή που όπως 

είχε προβλεφτεί μας οδηγεί σήμερα σε νέο δανεισμό με σκληρότερους όρους και 

μέτρα που το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και ο εφαρμοστικός νόμος προβλέπουν. 

Το τέλος του 2011 θα ήταν το έτος ανάκαμψης σύμφωνα με τους υπολογισμούς 

της Κυβέρνησης αλλά όπως φαίνεται, είναι το έτος ανάκαμψης των κοινωνικών 

κινημάτων και της αγανάκτησης των πολιτών για αυτή την σκληρή πολιτική 

περικοπών.  

Η σημερινή πραγματικότητα βρίσκει το πολιτικό σύστημα σε διάλυση, την 

δημοκρατία σε αναστολή, τα κόμματα σε αντιπαράθεση χωρίς ουσία και τον λαό 

στους δρόμους. Βρίσκει την νέα γενιά στα Πανεπιστήμια και στους χώρους δουλείας 

χωρίς καμία ελπίδα για τα επόμενα χρόνια, βρίσκει τους Έλληνες σε ένα ιστορικό 

σταυροδρόμι που θα πρέπει να επιλέξουν το είδος της κοινωνίας και της 

Δημοκρατίας που θέλουν για την Ελλάδα του μέλλοντος. Οι επιλογές μας ως λαός δεν 

είναι πολλές ή θα υποταχθούμε στα κελεύσματα των δανειστών μας ή θα χαράξουμε 

και θα επιβάλλουμε μια άλλη πολιτική για την διαχείριση των ζητημάτων χρέους, 

ανάπτυξης, πολιτικού συστήματος.  

Είναι σαφές για όλους μας ότι η σημερινή πολιτική δεν μπορεί να οδηγήσει 

στον δρόμο της ανάπτυξης, της ευημερίας και της αποπληρωμής του Δημοσίου 
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Χρέους. Είναι σαφές ότι ο συνεχιζόμενος δανεισμός, το ξεπούλημα του Δημοσίου 

πλούτου, οι περικοπές μισθών και συντάξεων και η οριζόντια φορολόγηση δεν είναι 

σχέδιο μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την πατρίδα που μπορεί να δημιουργήσει 

συνθήκες ανάκαμψης. Το «φάρμακο» που οι δανειστές μας προτείνουν και η 

Κυβέρνηση υλοποιεί θα οδηγήσει και σε νέο δανεισμό και σε νέο μνημόνιο μέσα στα 

επόμενα χρόνια. Δεν υπηρετεί τους διακηρυγμένους στόχους του. Αντιθέτως, 

στοχεύει στην διασφάλιση των πιστωτών μας, στην παροχή πολύτιμου χρόνου 

προκειμένου να «ξεφορτωθούν» με ασφάλεια και επικερδώς τα ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου, αφοπλίζοντας εν τέλει τη χώρα από το τελευταίο εναπομείναν 

διαπραγματευτικό χαρτί, δηλαδή τον συστημικό κίνδυνο που ενέχει μια ελληνική 

χρεωκοπία για το Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα και την Ευρωζώνη ειδικότερα. 

Η διαχείριση του Δημοσίου χρέους, είναι σημαντικό ζήτημα, αλλά δεν είναι 

μόνο Ελληνικό ζήτημα, είναι Ευρωπαϊκό και μόνο έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το 

χρέος της χώρας μας δεν είναι αποκλειστικό χρέος του Ελληνικού λαού για να το 

πληρώσει. Είναι χρέος που δεν αντιστοιχεί σε καμία περίπτωση στην Ελληνική 

Οικονομία και ως εκ τούτου δεν μπορεί να απομυζά την χώρα και την ανάπτυξη της. 

Η ορθή πολιτική επιλογή θα έπρεπε να είναι η επιθετική αναδιαπραγμάτευση του 

χρέους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και η επιμήκυνση της αποπληρωμής του βιώσιμου και 

νόμιμου μέρους του. Ταυτόχρονα κρίνουμε αναγκαίο τον λογιστικό έλεγχο του 

χρέους για να μάθει επιτέλους ο Ελληνικός Λαός πότε , πως και με ποιο τρόπο 

χρεώθηκε ο λαός μας με αυτό το αμύθητο ποσό και εάν αυτό έχει προκύψει μέσα από 

νόμιμες διαδικασίες. 

Το μοντέλο δανεισμού των κρατών της Ευρωζώνης είναι άδικο και 

τοκογλυφικό. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να αντιμετωπίζονται οι αδύναμες χώρες 

ως παρίες και υπαίτιοι για τις δομικές συστημικές ανισοροπίες του Ευρώ. Η ενίσχυση 

των Οικονομιών του Νότου και η προστασία τους από τα χτυπήματα των αγορών και 

των χρηματοπιστωτικών οίκων θα έπρεπε να είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στα πλαίσια μιας πολιτικής ένωσης αλληλεγγύης. Η έκδοση Ευρωομολόγου κινείται 

στην σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν μπορεί μια αυτονόητη επιλογή να είναι θέμα 
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διαβούλευσης και συζήτησης την ίδια στιγμή που ο δανεισμός της Ελλάδας 

συνεχίζεται με επαχθείς όρους. 

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από άμεση ανασυγκρότηση του παραγωγικού της 

ιστού και του αναπτυξιακού προσανατολισμού της. Έχει ανάγκη από ένα άλλο 

πρότυπο ανάπτυξης που επενδύει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελληνικής 

επικράτειας. Ενισχύοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων 

μέσα από ένα συνολικό σχέδιο που αξιοποιεί τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες της 

Ελληνικής περιφέρειας. Όπως ποιοτικό τουρισμό σε σύνδεση με τον πολιτισμό και 

την κουλτούρα της χώρας, ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση που προσελκύει πολίτες 

εντός και εκτός Ε.Ε. στα Ελληνικά Δημόσια Ιδρύματα. Ποιοτικό αγροτικό προϊόν που 

εξάγεται σε όλο τον κόσμο. 

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης με 

παράλληλη ενίσχυση του Κοινωνικού κράτους, ένα μεσοπρόθεσμο κοινωνικό 

συμβόλαιο με τον λαό που σήμερα έχει χάσει κάθε ελπίδα. Συμβόλαιο με την νέα 

γενιά που σπουδάζει, εργάζεται, επιχειρεί σε συνθήκες δύσκολες και απαγορευτικές 

για δημιουργικότητα. Συμβόλαιο που θα εξασφαλίσει την υπεράσπιση των μη 

προνομιούχων κοινωνικών ομάδων και ταυτόχρονα θα δώσει κίνητρα για επενδύσεις 

στα πλαίσια της ανασυγκρότησης του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. 

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ουσιαστική αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, 

που σήμερα παραμένει αναξιοποίητη. Η Δημόσια περιουσία είναι περιουσία του 

Λαού και η κάθε Κυβέρνηση «διορίζεται» από τον λαό για την καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση της. Όλες οι κυβερνήσεις απέτυχαν σε αυτό. Αλλά σε καμία περίπτωση 

δεν νομιμοποιείται καμία Κυβέρνηση να ξεπουλήσει τον δημόσιο πλούτου έναντι 

πινακίου φακής, απλά γιατί οι πιστωτές μας το ζητούν, δεν έχει καμία νομιμοποίηση 

να πράξει απέναντι σε εκείνα για τα οποία ο λαός την επέλεξε. Η δημόσια περιουσία 

συγκροτεί ένα πλέγμα από ακίνητα, εκτάσεις και Δημόσιες επιχειρήσεις που έχει 

τεχνηέντως απαξιωθεί ώστε να φτάσουμε με «φυσικό τρόπο» στη σημερινή 
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προσπάθεια υφεσιακής εκποίησης σε πολυεθνικούς ομίλους και τους εγχώριους 

μεταπράτες τους. 

Για την ακίνητη περιουσία που σήμερα έχει περιέλθει στο δημόσιο είναι 

αναγκαία η αξιοποίηση μέρους της για την στέγαση δραστηριοτήτων του κράτους 

και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι αδιανόητο το ελληνικό δημόσιο 

να πληρώνει ενοίκια, όταν την ίδια στιγμή υπάρχουν δημόσιοι χώροι που ρημάζουν 

αναξιοποίητοι. Είναι ταυτόχρονα αδιανόητο το Ελληνικό Δημόσιο να έχει στην 

κατοχή του ακίνητα ( π.χ. Διαμερίσματα) που δεν μπορεί να αξιοποιήσει και δεν 

υπάρχει και λόγος να κατέχει. 

Για τις Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας η πολιτική επιλογή μιας 

προοδευτικής Κυβέρνησης θα έπρεπε να είναι ο διαχωρισμός τους σε στρατηγικά και 

κοινωνικά αναγκαίες και άνευ σημασίας για την κοινωνία και το κράτος. Σήμερα το 

Ελληνικό Δημόσιο κατέχει την κυριότητα ή ένα σημαντικό ποσοστό μετοχών σε 

πολλές Επιχειρήσεις και σίγουρα ο δημόσιος διάλογος θα έπρεπε να είναι για την 

αναγκαιότητα μείωσης ή ακόμα και αύξησης της Δημόσιας συμμετοχής σε αυτές, στο 

πλαίσιο της ίδιας της αναδιάταξης του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της 

χώρας.  

Η ενέργεια, οι επικοινωνίες, οι συγκοινωνίες, το νερό, τα λιμάνια είναι 

δημόσια αγαθά και δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να δοθεί το πλειοψηφικό πακέτο 

σε ιδιώτες. Αυτή ήταν η πολιτική επιλογή της δημοκρατικής παράταξης και ο 

προγραμματικός της λόγος. Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι η οικονομία μιας χώρας δεν 

μπορεί να είναι υποταγμένη στην ελεύθερη αγορά και στο χρηματιστικό κεφάλαιο, 

αλλά να εντάσσεται σε ένα μοντέλο κρατικού παρεμβατισμού προς όφελος της 

κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας. Κάθε σοβαρό δημοκρατικό κράτος οφείλει 

να παρεμβαίνει για να διαμορφώνει τόσο τις τιμολογιακές και εμπορικές πολιτικές, 

όσο και την ενίσχυση των κλάδων που η χώρα μας διαθέτει συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. 
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Για το τραπεζικό σύστημα στην χώρα μας είναι αδιανόητο σήμερα η Τράπεζα 

της Ελλάδας, βασικός διαμορφωτής της οικονομικής πολιτικής της χώρας να ανήκει 

σε ιδιώτες. Είναι αναγκαίο η κρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδας ώστε το 

κράτος να διαμορφώνει το ελεγκτικό πλαίσιο στις ιδιωτικές τράπεζες. Η πώληση των 

μετοχών του Δημοσίου είναι λάθος ειδικά σε μια περίοδο που το διεθνές τραπεζικό 

σύστημα διαμορφώνει την πολιτική σε βάρος των λαών.  

Ο Δημόσιος τομέας σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι μεγαλύτερος από τον μέσο 

όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι προβληματικός. 

Το σπάταλο και πελατειακό κράτος δεν είναι δημιούργημα των Δημοσίων 

υπαλλήλων, αλλά των Πολιτικών των τελευταίων χρόνων. Το πρόβλημα δεν είναι οι 

υπεράριθμοι υπάλληλοι, αλλά η ανισοκατανομή τους στις διάφορες υπηρεσίες. 

Σήμερα έχουμε ανάγκη από αναδιάρθρωση των Δημοσίων υπηρεσιών με βάση τις 

σημερινές πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Αναδιάρθρωση με στόχο την ποιοτική 

παροχή υπηρεσιών αλλά και την στήριξη της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. 

Κρίνουμε αναγκαία την υποχρεωτική μετάταξη εξειδικευμένου προσωπικού στις 

υπηρεσίες που έχουν ανάγκη και την πρόσληψη μέσα από της διαδικασίες του ΑΣΕΠ 

του αναγκαίου προσωπικού σε κρίσιμους τομείς της Υγείας- Πρόνοιας και της 

Παιδείας. Παράλληλα θεωρούμε αναγκαία την συγκρότηση σοβαρών ελεγκτικών 

μηχανισμών αξιολόγησης του Δημόσιου Τομέα. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι ο 

μεγάλος Δημόσιος τομέας, αλλά η μη αξιοποίηση των υπαλλήλων του με στόχο το 

κοινωνικό και αναπτυξιακό όφελος. 

Ταυτόχρονα οφείλει η πολιτεία να διαμορφώνει συνθήκες φορολογικής 

δικαιοσύνης. Συνθήκες που δεν στραγγαλίζουν την παραγωγική οικονομία, αλλά 

και δεν εξαθλιώνουν και τον μέσο Έλληνα εργαζόμενο. Η λογική της 

«οριζοντιότητας», που αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της οικονομικής πολιτικής τον 

τελευταίο χρόνο είναι κοινωνικά άδικη και δεν οδηγεί πουθενά. Η αύξηση του 

Φ.Π.Α. σε είδη πρώτης ανάγκης, η εξίσωση του πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, η 

αύξηση ειδικών φόρων είναι πολιτικές σκληρά νεοφιλελεύθερες που καμία κοινωνία 

δεν μπορεί να ανεχθεί. Ιδιαίτερα όταν για πολλοστή φορά καλούνται να πληρώσουν 
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τον λογαριασμό τα γνωστά υποζύγια εξαιτίας της διαχρονικής έλλειψης πολιτικής 

βούλησης για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής. Όταν οι δείκτες 

ανεργίας ανεβαίνουν καθημερινά δεν μπορεί μια κυβέρνηση να απαιτεί από τον λαό 

και άλλες θυσίες, έχει έρθει η ώρα να αλλάξει αυτή η πολιτική. 

Η μονομερής και κλιμακούμενη επίθεση στους μη προνομιούχους πυροδοτεί 

μεγάλες κοινωνικές συγκρούσεις. Την ίδια στιγμή που ο μέσος Έλληνας είδε την 

συρρίκνωση των εισοδημάτων του τον τελευταίο χρόνο, δεν είδε την αναλογική 

τουλάχιστον συρρίκνωση των εισοδημάτων σε όλα τα κοινωνικά στρώματα της 

Ελληνικής κοινωνίας. Θεωρούμε αυτονόητο σε αυτή την δυσχερή κατάσταση για την 

πατρίδα να πληρώσουν όλοι αναλογικά με τις ανάγκες τους. Δεν γίνεται την ίδια 

ώρα που ο συνταξιούχος ζει με δυσκολία η παρασιτική άρχουσα τάξη της χώρας να 

αποθησαυρίζει καταθέσεις που έχουν προκύψει από την παραοικονομία σε ευαγή 

Τραπεζικά Ιδρύματα του Εξωτερικού. Δεν γίνεται οι Δημόσιοι λειτουργοί διορισμένοι 

ή αιρετοί να ζουν πλουσιοπάροχα παίρνοντας αποφάσεις για την πορεία της χώρας. 

Κρίνουμε αναγκαία την πάταξη της μαύρης οικονομίας και την δέσμευση όσων 

περιουσιακών στοιχείων έχουν προκύψει από τέτοιες πηγές. Παράλληλα απαιτείται 

περικοπή των μισθών όλων των αιρετών στο 40% για τα επόμενα 4 χρόνια με 

ταυτόχρονο εξορθολογισμό όλων των μισθών στο Δημόσιο τομέα με θέσπιση λογικών 

ανώτερων και κατώτερων μισθών.  

Ένα χρόνο πριν τον Μάη του 2010, μιλήσαμε για την λάθος πορεία του πλοίου 

«Ελλάδα», μιλήσαμε για την ανάγκη της επιβίωσης των επιβατών μέχρι την 

προσέγγιση του απάνεμου λιμανιού της «σωτηρίας».  Δυστυχώς σήμερα η Κυβέρνηση 

συνεχίζει να οδηγεί την χώρα σε λάθος πορεία με μια πολιτική που έχει αποτύχει. Το 

μνημόνιο και τα μέτρα του ήταν λάθος. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε για ποιό λόγο 

το μνημόνιο 2 και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα αποδειχτεί σωστό. Η πίεση των 

πιστωτών για ψήφιση του μέσα από σύντομες κατ’ επείγουσες διαδικασίες, 

επιβεβαιώνει τη διάχυτη πλέον πεποίθηση της Ελληνικής Κοινωνίας για την απώλεια 

της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας. Πλέον η οικονομική κρίση έχει μετατραπεί σε 

πολιτική κρίση και αποκαλύπτει στον Ελληνικό Λαό την πολιτική ανεπάρκεια της 
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τελευταία 20-ετίας. Ο Λαός ως κυρίαρχος ρυθμιστής της Δημοκρατίας στέλνει τον 

τελευταίο μήνα το μήνυμα της αγανάκτησης στην Κυβέρνηση και το πολιτικό 

σύστημα, αλλά τα απολιθωμένα σχήματα εξουσίας αδυνατούν να το αντιληφθούν. Ο 

Λαός μάχεται καθημερινά και αδιαμεσολάβητα στους δρόμους και τις πλατείες  

διεκδικώντας περισσότερη Δημοκρατία, ριζική πολιτική ανανέωση και μια νέα λαϊκή 

μεταπολίτευση. Διεκδικεί να αποδοθούν ευθύνες σε όσους μας έφεραν ως εδώ. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. από Κίνημα του Λαού και εγγυητής της Εθνικής Ανεξαρτησίας 

σήμερα έχει μεταλλαχτεί  στο συνεπέστερο εφαρμοστή της σκληρότερης εκδοχής 

του νεοφιλελευθερισμού. Έχει καταληφθεί από τους εντός και εκτός της χώρας 

πολιτικούς και κοινωνικούς εκπροσώπους του. Αυτοκαταργείται καθημερινά! Η 

κοινωνική βάση της Δημοκρατικής Παράταξης απελευθερώνεται από την ιδεολογική 

τρομοκρατία που συστηματικά και για πάνω από έναν χρόνο της καλλιέργησαν. 

Υπερασπίζεται ότι η Κοινωνική Δικαιοσύνη προϋποθέτει Εθνική Ανεξαρτησία, και 

ότι η Εθνική Ανεξαρτησία δεν μπορεί να προκύψει διαμέσου της περαιτέρω 

εξάρτησης και των Μνημονίων.  

Εμείς ως νέοι προοδευτικοί πολίτες της χώρας δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα 

στηρίξουμε και δεν θα επικροτήσουμε πολιτικές που υποθηκεύουν το μέλλον μας, 

πολιτικές που ξεπουλούν τον Δημόσιο Πλούτο, πολιτικές που οδηγούν την Ελληνική 

Κοινωνία σε εθνικό μαρασμό, εξαθλίωση και κοινωνική πτώχευση. Δεν μπορεί καμία 

Κυβέρνηση να εκβιάζει τον λαό με ψευτοδιλήμματα στις μέρες μας, αλλά ούτε και 

να δέχεται τον στυγνό εκβιασμό των δανειστών. Δηλώνουμε παρόντες στις 

Κοινωνικές διεργασίες του λαού. Καλούμε την νέα γενιά της χώρας να μην αφήσει σε 

κανένα το δικαίωμα να ορίσει το μέλλον μας. Θα μας βρουν απέναντι!!! 

Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για 

Εθνική Ανεξαρτησία – Λαϊκή Κυριαρχία – Κοινωνική Απελευθέρωση  

Προοδευτική Κίνηση Νέων Αριστερών 
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