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Η ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
(ΛΑΕ) συγκροτήθηκε ως συσπείρωση 
αριστερών πολιτικών οργανώσεων και 
ανένταχτων αγωνιστών μετά την μετατροπή 
από την κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου του 
περήφανου ΟΧΙ του λαού και της νεολαίας 
στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 σε 
ταπεινωτικό ΝΑΙ, με την ψήφιση στη Βουλή 
από ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΠΟΤΑΜΙ 
του 3ου μνημονίου.

Είχαμε πει ΤΟΤΕ ότι η ηγεσία του 
ΣΥΡΙΖΑ, που υπέγραψε το 3ο Μνημόνιο και 
έκτοτε εγκωμιάζεται από τους εκπροσώπους 
των δανειστών και της εγχώριας ολιγαρχίας, 
δεν θα απεγκλωβιζόταν από αυτό. Εάν 
πάρεις το λάθος τρένο, όλοι οι σταθμοί που 
θα συναντήσεις στη διαδρομή σου θα είναι 
λάθος.

Οι εξελίξεις, που ακολούθησαν, 

επιβεβαίωσαν την πολιτική μας πρόβλεψη. 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που προέκυψε 

από τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 
2015, συνέχισε, εφαρμόζοντας 
το 3ο μνημόνιο, το φαύλο κύκλο 
της λιτότητας, που ξεκίνησαν οι 
μνημονιακές κυβερνήσεις ΝΔ 
και ΠΑΣΟΚ. Εργαζόμενοι, νέοι, 
συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι αγρότες 
και επαγγελματίες συνέχισαν 
να καταστρέφονται, η δημόσια 
περιουσία να ξεπουλιέται και οι 
λαϊκές κατοικίες και περιουσίες 

να εκπλειστηριάζονται για να 
εξασφαλισθούν οι δόσεις της δανειακής 

«βοήθειας», οι οποίες πήγαιναν, κατά 
το 99%, είτε στους δανειστές, είτε στους 

τραπεζίτες. 
Λόγω της επέκτασης των ελαστικών 

εργασιακών σχέσεων έχουν τετραπλασιασθεί 
στις 250.000 οι εργαζόμενοι των 250 
ευρώ και τριπλασιάστηκαν στις 570.000 οι 
εργαζόμενοι των 500-600 ευρώ. Η συνολική 
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των 
λαϊκών νοικοκυριών υπερέβη το 30% τα 8 
τελευταία χρόνια

Οι νέοι και οι νέες οδηγήθηκαν 
σε ακόμα μεγαλύτερη ανεργία ή σε 
κακοπληρωμένη, ανασφάλιστη εργασία 
χωρίς δικαιώματα ή στην ξενιτιά για 
αναζήτηση εργασίας. 

Την ίδια, όμως, περίοδο εξαιτίας της 
λιτότητας, της κατεδάφισης εργασιακών 
σχέσεων και μισθών ωφελήθηκαν 
και αύξησαν την κερδοφορία τους οι 
μεγάλες επιχειρήσεις. Τα κέρδη αυτά 
δεν επανεπενδύονται, ούτε οδηγούν σε 
αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά είτε 
αποθησαυρίζονται, είτε καταναλώνονται σε 
εισαγόμενα πολυτελή αγαθά. 

Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης για 

έξοδο από το μνημονιακο καθεστώς είναι 
πολιτικό παραμύθι, όπως αποδεικνύεται 
περίτρανα από τις ώρες διαπραγμάτευσης 
που καταναλώνονται με τους «θεσμούς» 
για κάθε νόμο (ακόμα και αν καταργεί την 
προστασία της πρώτης κατοικίας).

Η κυβέρνηση έχει αναλάβει δεσμεύσεις 
έναντι των δανειστών για πρωτογενή 
πλεονάσματα 3,5 % ετησίως μέχρι το 2022 
και 2,2% ετησίως μέχρι το 2060, δηλαδή για 
συνέχιση των πολιτικών λιτότητας, για μειώσεις 
συντάξεων και αφορολόγητου, για ένταση 
των πλειστηριασμών λαϊκής κατοικίας και 
περιουσίας και για ολοκληρωτικό ξεπούλημα 
της δημόσιας περιουσίας,. Ολόκληρο το 
μνημονιακό νομοθετικό καθεστώς συνεχίζει 
να εφαρμόζεται. 

Το δημόσιο χρέος όχι μόνο δεν 
κουρεύτηκε ούτε ένα ευρώ, αλλά αυξάνεται 
συνέχεια (το 2018 κατά 30 δις στα 358 δις) 
και μαζί με ιδιωτικό χρέος προς τράπεζες, 
ξένα funds, δημόσιο και ασφαλιστικούς 
οργανισμούς ξεπερνούν το 322% του ΑΕΠ.

ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, παρά τις διαφορές 
σε επίπεδο «διακηρύξεων», δεσμεύονται να 
εφαρμόσουν το ίδιο πλαίσιο οικονομικής 
πολιτικής, το οποίο στηρίζεται στα 
νεοφιλελεύθερα δόγματα και τις δεσμεύσεις 
προς την τρόικα, στο όνομα της «πάση 
θυσία» παραμονής στην ευρωζώνη. Στην 
εξωτερική πολιτική συμφωνούν στην πλήρη 
υποταγή στον ευρωατλαντικό ιμπεριαλισμό.

Επομένως, η συστηματική καλλιέργεια 
του «διλήμματος» της επιλογής μεταξύ 
«Τσίπρα - Μητσοτάκη», «δεξιάς - αντιδεξιάς», 
«προόδου - συντήρησης» ή με όποιες άλλες 
εκδοχές, δεν έχει πραγματική πολιτική 
βάση. Στόχο έχει τον πολιτικό και εκλογικό 
εγκλωβισμό του λαού σε πολιτικές λιτότητας 
και επιτροπείας.

Ετσι, στις ευρωεκλογές επιβεβαιώθηκαν τα 



αποτελέσματα της λογικής του μονόδρομου: 
αν ακολουθείς δεξιά πολιτική θα έρθουν 
στην εξουσία οι αυθεντικοί εκφραστές της 
πολιτικής αυτής για να την εφαρμόσουν. 

Μόνο ο ελληνικός λαός με την αγώνα 
του μπορεί να βάλει φρένο σε αυτή την 
πορεία καταλήστευσης του λαϊκού μόχθου 
και υποθήκευσης της δημόσιας περιουσίας.

 
Στις βουλευτικές εκλογές της 7-7 το 

πραγματικό ζήτημα είναι να βγει ενισχυμένη η 
ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ, προκειμένου παίξει το ρόλο 
της στην οργάνωση κοινωνικών αγώνων, και 
παράλληλα να αποτελέσει φορέα προβολής 
και προώθησης μεταβατικού εναλλακτικού 
στη λιτότητα φιλολαϊκού προγράμματος, 
για να μεταβληθεί ο κοινωνικός και πολιτικός 
συσχετισμός και να ανοίξει ο δρόμος στους 
αναγκαίους παραγωγικούς, οικολογικούς 
και κοινωνικούς μετασχηματισμούς, που θα 
μετατρέπουν τη σοσιαλιστική προοπτική, από 
ουτοπικό όραμα σε ρεαλιστική κατεύθυνση.

Η ΛΑΕ είναι πρωτοπόρα αριστερή, 
αντιμνημονιακή δύναμη ενότητας, συνέπειας, 
σταθερότητας, ειλικρίνειας ανιδιοτέλειας, και 
αγωνιστικότητας και δικαιούται να ζητά την 
πολιτική και εκλογική στήριξη του λαού και 
της νεολαίας.

Είμαστε πολιτικά συνεπείς, δεν είπαμε 
ψέματα, δεν συμβιβαστήκαμε, δεν 

υποταχτήκαμε.
Συμμετέχουμε σταθερά και είμαστε στην 

πρώτη γραμμή στους λαϊκούς αγώνες 
ενάντια στην αρπαγή της λαϊκής κατοικίας 
και στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, 
για τους μισθούς, συντάξεις, εργασιακά, 
κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα, για το 
περιβάλλον για τα δικαιώματα της νεολαίας 
στην εργασία και στις σπουδές. 

Επιμένουμε στον αγώνα για ανατροπή 
του μνημονιακού  καθεστώτος. Έχουμε 
ριζοσπαστική, ανατρεπτική, ρεαλιστική, 
βιώσιμη εναλλακτική πρόταση.

Προσπαθούμε με επιμονή για την ενότητα 
των δυνάμεων στην Αριστερά και στο εργατικό 
και λαϊκό κίνημα, επιδιώκουμε συνεργασίες 
και με δημοκρατικές αντιμνημονιακές και 
αντισυστημικές δυνάμεις.

Δεν επιδιώκουμε καμία αυτοεπιβεβαίωση. 
Θέλουμε με τις δυνάμεις μας να συμβάλλουμε 
στην οργάνωση των κοινωνικών αγώνων, 
θέλουμε να συμβάλλουμε στη συγκρότηση 
της Αριστεράς που έχουν ανάγκη οι καιροί. 
Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε όσους έχουν 
πεισθεί για την εναλλακτική μας πρόταση, 
αλλά και σε όσους/ες αντιλαμβάνονται ότι 
πρέπει να ακολουθηθεί άμεσα ένας άλλος 
δρόμος ενάντια στη διαρκή ποδηγέτηση 
των εργαζομένων, της νεολαίας και των 
λαϊκών στρωμάτων από τη χρεοκρατία, 
το νεοφιλελευθερισμό και τα μνημόνια 
διαρκείας.

Λάθη κάναμε, όπως κάθε πολιτική 
δύναμη που αγωνίζεται στους δρόμους και 
όχι στα γραφεία, όπως κάθε δύναμη που 
παρεμβαίνει για να αλλάξει τα πράγματα 
προς όφελος των εργαζομένων, του λαού, 
της νεολαίας. Σημασία έχει να διδασκόμαστε 
από τα λάθη για να μπορέσουμε με νέα ορμή 
να συμβάλλουμε σ’αυτό τον αγώνα

Η ΛΑΕ, διαθέτει αξιόλογη συμμετοχή 
στους αγώνες, όπως και παρεμβάσεις 
σε συνδικαλιστικό και τοπικό επίπεδο. 
Αποτελεί ένα σημαντικό πόλο αναφοράς και 
συσπείρωσης για την επόμενη μέρα.  

Ενίσχυση της ΛΑΕ στην κοινωνία, στα 
κινήματα, στο πολιτικό προσκήνιο, είναι η 
καλλίτερη εγγύηση για ενωτικό μέτωπο, για 
δυναμική αντιπολίτευση, για ανατροπή και 
για να μείνει ζωντανή η ελπίδα για εναλλακτική 
λύση. 
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Απορρίπτουμε το θεώρημα, των 
μνημονιακών δυνάμεων και των κυρίαρχων 
ΜΜΕ, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στα 
μνημόνια πολιτική και ότι αυτά αποτελούν 
πλέον μία κανονικότητα για το λαό και τη 
χώρα μας. 

Υπάρχει εναλλακτική φιλολαϊκή λύση. 
Αυτή είναι ριζοσπαστική και ανατρεπτική, 
αλλά και ρεαλιστική και βιώσιμη. 

Προσπαθούμε να πείσουμε το λαό να 
αποβάλλει την απογοήτευση και τον φόβο. 
Να  ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση και την 
πίστη του ότι μπορεί και αξίζει να αγωνιστεί 
για μία ελπιδοφόρα εναλλακτική λύση, που 

θα λειτουργήσει προς όφελος του, σε βάρος 
του μεγάλου κεφαλαίου, που θα απαλλάξει 
την Ελλάδα από την λιτότητα και την 
ασφυκτική επικυριαρχία των ιμπεριαλιστικών 
κέντρων. 

Οι προτάσεις μας, που περιέχονται 
σε αυτή την προεκλογική διακήρυξή μας 
και αντιπαραθέτουμε στις δημαγωγίες και 
τις κάλπικες και ψεύτικες προεκλογικές 
εξαγγελίες των Τσίπρα και Μητσοτάκη, 
ανακουφίζουν τα λαϊκά στρώματα. 
Απαντούν στις σημερινές πραγματικές 
ανάγκες του λαού και της χώρας. 
Αποτελούν μέτωπα για πραγματική 

κοινωνική και πολιτική αντιπολίτευση, 
αλλά και στοιχεία ενός μεταβατικού 
προγράμματος φιλολαϊκής διεξόδου από 
την κρίση.. Ανοίγουν το δρόμο για θετική 
διέξοδο, για μία κοινωνία με αλληλεγγύη 
δικαιοσύνη, ελευθερία και αξιοπρέπεια, στο 
δρόμο για το σοσιαλισμό του 21ου αιώνα.  

Αγωνιζόμαστε για

Κατάργηση της λιτότητας 
Kατάργηση της λιτότητας και όλου του μνημονιακού καθεστώτος των 714 μνημονιακών εφαρμοστικών νόμων και των χιλιάδων υπουργικών 
αποφάσεων και εγκυκλίων, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή τους και εξακολουθούν να ισχύουν.  Η περίοδος των μνημονίων ενίσχυσε 
τη θέση και το εισόδημα του κεφαλαίου εν γένει. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί και να ενισχυθεί η θέση, τα δικαιώματα και το εισόδημα των 
εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, αυτών που παράγουν πραγματικά τον κοινωνικό πλούτο.

Αποκατάσταση Εργασιακών δικαιωμάτων και μισθών.
Κατάργηση της εργασιακής ζούγκλας και επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων που κατεδαφίστηκαν από τα μνημόνια. 
Επαναφορά κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ το μήνα. Καθορισμός κατώτατου μισθού με συλλογικές διαπραγματεύσεις και ΕΓΣΣΕ, όχι με 
αποφάσεις Υπουργού Εργασίας.

Απαγόρευση ανταπεργίας, πλήρης αποκατάσταση απεργιακού δικαιώματος. Επαναφορά της Κυριακής αργίας, τήρηση του οχταώρου 
στην πράξη.
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Αποκατάσταση και αναβάθμιση του προμνημονιακού θεσμικού πλαισίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (μονομερής προσφυγή 
στη διαιτησία, υποχρεωτικότητα, επεκτασιμότητα, αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, μετενέργεια των κλαδικών σσε, επαναχορήγηση 
παγωμένων τριετιών, διατήρηση όλων των επιδομάτων μετά τη λήξη της σσε κλπ). Επέκταση του δικαιώματος υπογραφής σσε σε επίπεδο 
επιχειρηματικών ομίλων. 

Ενίσχυση των δημόσιων μηχανισμών ελέγχου της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και ταχείας απονομής δικαιοσύνης στις 
εργατικές διαφορές (Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας κλπ). 

Ενίσχυση της πλήρους και σταθερής εργασίας. Κατάργηση των ελαστικών και επισφαλών μορφών εργασίας, ξεκινώντας από το 
δουλεμπορικό καθεστώς της ενοικίασης εργαζομένων και της εκ περιτροπής εργασίας.

Διευκόλυνση και διασφάλιση της ελεύθερης δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε όλους τους χώρους δουλειάς 
Στήριξη της ανατροφής τέκνων με δημόσιες κοινωνικές υποδομές και προσαρμογή των εργασιακών δικαιωμάτων και των αδειών 

ανατροφής στις ανάγκες των γονέων.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη στήριξη των 
ανέργων.

Διπλασιασμός, τουλάχιστον, των δημοσίων επενδύσεων. Χρηματοδότηση προγραμμάτων δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 
ιδιαίτερα στον δημόσιο και κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Στήριξη κλαδικών πολιτικών για αναζωογόνηση συγκεκριμένων κλάδων του 
ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μείωση ωρών εργασίας, χωρίς μείωση αποδοχών.

Επαναφορά και αναβάθμιση της προστατευτικής από απολύσεις εργατικής νομοθεσίας και της άδειας δημόσιας αρχής για ομαδικές 
απολύσεις. Απαγόρευση των αναιτιολόγητων ατομικών απολύσεων.

Χρονική επιμήκυνση και αύξηση του επιδόματος ανεργίας στους ανέργους. Χαλάρωση των προϋποθέσεων χορήγησης του.

Αναβάθμιση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και 
των συντάξεων:

Επαναφορά του δημόσιου – καθολικού - αναδιανεμητικού χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης, με κατάργηση όλων των νόμων, 
που ψηφίστηκαν στη διάρκεια των μνημονίων, με τους οποίους οι συντάξεις κατεδαφίστηκαν και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
μετατράπηκε κατά 70% σε κεφαλαιοποιητικό.

Να σταματήσουν αμετάκλητα οι μειώσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ παροχών και για τους παλιούς και για τους 
νέους συνταξιούχους. 

Αποκατάσταση των μειωμένων κατά 50 %-80% μετά το 2010 συντάξεων, ξεκινώντας από τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Εφαρμογή για όλους τους συνταξιούχους των δικαστικών αποφάσεων, που κρίνουν παράνομες τις μνημονιακές μειώσεις των 

συντάξεων και την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης. Επιστροφή στους συνταξιούχους των παράνομα παρακρατηθέντων.
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 Κύρια σύνταξη 80% του συντάξιμου μισθού και επικουρική στο 20%. Απονομή κατώτερης σύνταξης στο 65ο έτος ηλικίας, ίση με 20 
ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

Επαναφορά των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη  στα 65 από τα 67 έτη και στα 60 για μειωμένη. Προϋπόθεση ασφάλισης 
35 ετών για πλήρη σύνταξη στα 58 έτη και 37 ετών ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας. Συντάξιμος μισθός ο μέσος όρος της καλύτερης πενταετίας. 
Η κοινωνική ασφάλιση να στηρίζεται στην τριμερή χρηματοδότηση, και στα πλαίσια της να ενισχυθεί η δημόσια χρηματοδότηση της.  
Αποκατάσταση της διαχρονικής λεηλασίας των αποθεματικών της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, με ανακεφαλαιοποίησή της. 
Ενίσχυση της με τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. 

Δίκαιο και απλό φορολογικό σύστημα
 Χρειάζεται μία μεγάλη δημοκρατική, ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση. Στον αντίποδα της πολιτικής ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ που 
διαγωνίζονται ποιος θα υποσχεθεί περισσότερες φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο χρειάζεται η θέσπιση ενός δίκαιου και απλού φορολογικού 
συστήματος, που θα καταργεί τη φορολογική ασυλία του μεγάλου κεφαλαίου και θα συμβάλλει στην ριζική αναδιανομή πλούτου υπέρ των 
λαϊκών τάξεων και στον αναπτυξιακό παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Αγωνιζόμαστε για:

Ενιαία τιμαριθμοποιημένη προοδευτική κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Κατοχύρωση ετησίου αφορολόγητου 
ατομικού εισοδήματος 12.000 ευρώ.

Κατάργηση των ειδικών χαριστικών φορολογικών καθεστώτων (ναυτιλίας, τραπεζών, συμβάσεων παραχώρησης κλπ). 
Αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροαποφυγής και ειδικά της μεταφοράς κερδών σε άλλες χώρες (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές), με 
ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού και επαναφορά της επιβολής φόρου στις τριγωνικές συναλλαγές με χώρες, που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς. 

Μείωση έμμεσων φόρων, που πλήττουν περισσότερο τα λαϊκά στρώματα, ώστε να μειωθεί ριζικά το ποσοστό τους στα φορολογικά 
έσοδα. Μονοψήφιοι έως και μηδενικοί συντελεστές Φ.Π.Α. σε αγαθά και υπηρεσίες λαϊκής κατανάλωσης καθώς και στα φάρμακα. Μείωση 
όλων των συντελεστών ΦΠΑ με αυστηροποίηση των ελέγχων και των κυρώσεων για την μη απόδοσή του. Κλιμακωτοί συντελεστές στα είδη 
πολυτελείας. Οριστική επαναφορά των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά. 

Άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και αντικατάστασή του από φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Κατάργηση της ΑΑΔΕ και επαναφορά 
των υπηρεσιών του φορολογικού και τελωνειακού εμηχανισμού στο Υπουργείο Οικονομικών. Καμία εκχώρηση ελεγκτικού έργου στον 
ιδιωτικό τομέα

Οικονομική ανακούφιση των υπερχρεωμένων στην εφορία,  στους ΟΤΑ και στις ΔΕΚΟ ή πρώην ΔΕΚΟ λαϊκών νοικοκυριών και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αγροτών (διαγραφή ή πάγωμα οφειλών, δραστική αύξηση του αριθμού των δόσεων, χρονική επιμήκυνση 
αποπληρωμής κλπ). 

Κατάργηση της διάταξης για ηλεκτρονικές κατασχέσεις και κυρίως πλειστηριασμούς για χρέη προς το δημόσιο πάνω από 500 
ευρώ.
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6Διακοπή αποπληρωμής – βαθειά διαγραφή του δημοσίου χρέους 

Το υπέρογκο δημόσιο χρέος της χώρας, είναι μη βιώσιμο, αβίωτο, επαχθές, άδικο. Πρέπει να διακοπεί η αποπληρωμή του και να 
διεκδικηθεί πολιτικά και νομικά η διαγραφή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του. Η διαιώνισή του οδηγεί σε παρατεταμένη λιτότητα, 
φορολεηλασία, φτωχοποίηση, συρρίκνωση κοινωνικών δικαιωμάτων, περιορισμό δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας.

Διεκδικούμε άμεσα- πολιτικά, νομικά, κινηματικά- τις γερμανικές οφειλές, δηλαδή το κατοχικό δάνειο και οι αποζημιώσεις για τα 
θύματα και τις καταστροφές της ναζιστικής θηριωδίας. 

 
 

Εθνικοποίηση τραπεζών
Επανάκτηση δημόσιας ιδιοκτησίας και ελέγχου στην ΤτΕ. Λειτουργία της ως πραγματικής «Κεντρικής Τράπεζας Ελλάδος» που θα 

έχει το «εκδοτικό προνόμιο» εκτύπωσης και διάθεσης εθνικού νομίσματος, ως «δανειστής τελευταίας καταφυγής» του ελληνικού δημοσίου, 
ως βασικός φορέας επεξεργασίας, με την εποπτεία της κυβέρνησης, της νομισματικής, συναλλαγματικής και πιστωτικής πολιτικής (ύψος 
επιτοκίων, πιστωτική επέκταση, χρηματοδότηση κλάδων) και της εξασφάλισης ρευστότητας στις τράπεζες για χρηματοδότηση της 
οικονομίας. 

Εθνικοποίηση των τραπεζών, ώστε να λειτουργούν με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο και διασφαλισμένες τις καταθέσεις για τη 
χρηματοδοτική στήριξη της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας, αντί για την έκδοση επισφαλών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 
την κάλυψη της διαφυγής κεφαλαίων στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να φορτώνεται το δημόσιο και ος λαό με συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις. 

Να ξεπαγώσει άμεσα από τη δικαιοσύνη η έρευνα σχετικά με τη μήνυση της ΛΑΕ για το μέγα σκάνδαλο των τριών ανακεφαλαιοποιήσεων 
των τραπεζών από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις.

«Σεισάχθεια» σε ιδιωτικά χρέη. Σταμάτημα κατασχέσεων και 
πλειστηριασμών λαϊκής κατοικίας και περιουσίας.

Νομοθέτηση ακατάσχετου της πρώτης κατοικίας. Μεγάλη «σεισάχθεια» (διαγραφή) στα «κόκκινα» τραπεζικά δάνεια λαϊκών 
νοικοκυριών. Αντίστοιχα μέτρα για τα χρέη προς το κράτος, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ.  Γενναίες ρυθμίσεις για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Κατάργηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και κατασχέσεων, 
σταμάτημα της αρπαγής λαϊκής κατοικίας και περιουσίας.

Σταμάτημα των αποκοπών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, που αδυνατούν λόγω ανέχειας να 
εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους.

Μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης μέσω μείωσης των υπέρογκων έμμεσων φόρων που το επιβαρύνουν.
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96 Ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων, παραγωγική και δημοκρατική 

ανασυγκρότηση του δημοσίου τομέα.
Άμεσο σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων-ξεπουλημάτων του δημοσίου πλούτου, των δημοσίων επιχειρήσεων, δικτύων και υποδομών 

της χώρας. 
Άμεση κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ και του “Υπερταμείου”, στο οποίο είναι υποθηκευμένη για 99 χρόνια όλη η δημόσια περιουσία της 

χώρας.
Ανάκτηση από το δημόσιο των δημόσιων επιχειρήσεων και υποδομών στρατηγικής και κοινωνικής σημασίας, που ιδιωτικοποιήθηκαν. 

Ανασυγκρότηση, κοινωνικοποιημένη λειτουργία τους και αξιοποίησή τους ως βασικού μοχλού για τον παραγωγικό μετασχηματισμό και 
την αναβάθμιση των κοινωνικών πολιτικών. 

Οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες - παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, μεταφορές, νερό, ενέργεια, επικοινωνίες –και οι δημόσιες 
υποδομές (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια), πρέπει να είναι δημόσια κοινωνικά αγαθά, προσιτά στον καθένα/μια και όχι πεδία ιδιωτικής 
κερδοσκοπίας. 

Η απάντηση στο ψευτοδίλημμα «κρατισμός» ή «ιδιωτικοποιήσεις» είναι μία: δημόσια και κοινωνική ιδιοκτησία ΔΕΚΟ, επέκταση τους σε 
στρατηγικούς τομείς, αναπτυξιακή και αναδιανεμητική λειτουργία, κοινωνικός και εργατικός έλεγχος.

Παραγωγικός και οικολογικός μετασχηματισμός.
Προτεραιότητά μας είναι ο παραγωγικός μετασχηματισμός, η ανασύνταξη και ανάταξη της οικονομίας και της κοινωνίας. 
Το δικό μας όραμα είναι μία, πολύ διαφορετική από τη σημερινή, κοινωνία και οικονομία, που θα βασίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη 

και στη δημοκρατία. Ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας θα εδράζεται στην κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων 
υλικών και ανθρώπινων πόρων, σε νεα καταναλωτικά πρότυπα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στη 
δημοκρατία και στο άνοιγμα μιας σύγχρονης σοσιαλιστικής προοπτικής. Αύξηση των δημοσίων δαπανών, ώστε να αποτελέσουν την 
βάση για την αναδιανομή υπέρ των εργαζόμενων τάξεων αλλά και για μία άλλη αναπτυξιακή πολιτική. Τόνωση της λαϊκής κατανάλωσης 
μέσα από την ανατροπή της λιτότητας. Ενεργητική παρέμβαση του κράτους στην ενίσχυση της απασχόλησης με εκτεταμένες προσλήψεις 
σε τομείς, που σχετίζονται με τις δημόσιες υποδομές και τις κοινωνικές υπηρεσίες (υγεία, παιδεία, πολιτική προστασία, κοινωνική φροντίδα).

 Σημαντικά επαυξημένο και παραγωγικά επανασχεδιασμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, με βασικά εργαλεία τον δημόσιο 
και κοινωνικό τομέα και τις εθνικοποιημένες επιχειρήσεις, που θα συμβάλλει:
α)στην ενίσχυση κλάδων και τομέων, αναγκαίων για μία άλλη πολιτική σε όφελος των λαϊκών τάξεων 
β)Στη στήριξη της μικρομεσαίας αγροτιάς και αναβάθμισης της πρωτογενούς παραγωγής. 
γ)Στη στήριξη των μικρομεσαίων και ιδιαίτερα των μικρών επιχειρήσεων, στο βαθμό που συμβάλλουν στην παραγωγική και τεχνολογική 
αναβάθμιση και μετασχηματισμό της χώρας, την αύξηση των θέσεων εργασίας, την προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και του 
περιβάλλοντος.
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Αγροτική πολιτική που θα αξιοποιεί όλες τις παραγωγικές δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα της γεωργίας-κτηνοτροφίας-
αλιείας, για την κάλυψη των λαϊκών διατροφικών αναγκών, με ασφαλή, ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα, και για την δημιουργία ενός 
ισορροπημένου εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων.

Απαλλαγή από τους περιορισμούς στην παραγωγή που επιβάλλει η ΚΑΠ. Αξιοποίηση εθνικών επιδοτήσεων. Στήριξη 
ανασυγκροτημένων αγροτικών συνεταιρισμών, με εγγυήσεις αποτελεσματικότητας και λογοδοσίας. Προώθηση καλλιεργειών ισχυρής 
προστιθέμενης αξίας με έμφαση στην τυποποίηση προϊόντων, βελτίωση καλλιεργητικών μεθόδων, εισαγωγή νέων ποικιλιών και αναβίωση 
παλιότερων, στήριξη της βιολογικής γεωργίας. 

Μείωση του κόστους παραγωγής. Μειωμένο ΦΠΑ και επομένως μειωμένες τιμές πετρελαίου κίνησης, ηλεκτρικού ρεύματος, 
καλλιεργητικών εφοδίων, μηχανημάτων και φαρμάκων. Χαμηλότοκη χρηματοδότηση από Δημόσια Αγροτική Τράπεζα, που θα 
επανασυσταθεί. Κλαδικές πολιτικές και εθνική πολιτική για τα βασικά αγροτικά προϊόντα, καθετοποίηση της παραγωγής, μείωση της 
ψαλίδας των τιμών από το χωράφι στον καταναλωτή, ανάπτυξη της έρευνας και της σποροπαραγωγής, απαγόρευση καλλιέργειας και 
εμπορίας μεταλλαγμένων. Αξιοποίηση κινημάτων χωρίς μεσάζοντες για την άμεση πρόσβαση των παραγωγών στους καταναλωτές. 

Εκπαίδευση - κατάρτιση αγροτών στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών. Στήριξη νέων αγροτών με φορολογικά, 
επενδυτικά, εκπαιδευτικά μέτρα. 

Πολύπλευρη ενεργειακή πολιτική, που να στηρίζεται σε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Εθνικός ενεργειακός και χωροταξικός 
σχεδιασμός με βάση τις σημερινές και μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες, που να αξιοποιεί και τους εγχώριους φυσικούς πόρους, πάντα 
με σεβασμό στο περιβάλλον.

Σχεδιασμένη ανάπτυξη των μεταφορών, ιδιαίτερα των μέσων σταθερής τροχιάς, των δημοσίων έργων και κοινωνικών υποδομών. 

Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος
    Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, του φυσικού πλούτου της χώρας, των ελεύθερων δημοσίων χώρων ενάντια στην 
κερδοσκοπική βουλιμία των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και στις αντιπεριβαλλοντικές πολιτικές των κυβερνήσεων. Μπροστά στην 
απειλή της κλιματικής αλλαγής και την εν γένει υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο όνομα μιας ανεμπόδιστης καπιταλιστικής ανάπτυξης 
είναι επείγον το καθήκον για βαθιές αλλαγές στην οργάνωση της παραγωγής και της κοινωνίας με στόχο να προληφθεί μια μεγάλη 
καταστροφή, τις συνέπειες της οποίας θα πληρώσουν κυρίως οι λαϊκές τάξεις.

    Κατάργηση όλων των νομοθετικών ρυθμίσεων (που πολλαπλασιάστηκαν στα μνημονιακά χρόνια) που επιτρέπουν σε κάθε λογής 
«επενδύσεις» να παρεκκλίνουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία, που επιτρέπουν την καταστροφή δασικών εκτάσεων, που παραδίδουν 
ελεύθερους δημόσιους χώρους σε επιχειρηματικά συμφέροντα.

   Βιώσιμη ενεργειακή πολιτική που να στηρίζεται στη μείωση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, τον περιορισμό της εξάρτησης από 
ορυκτά καύσιμα, τον διεθνή συντονισμό ενάντια στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
με βάση εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό και σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες.

   Διαμόρφωση πλαισίου για την μεταλλευτική εξορυκτική βιομηχανία ενάντια στη λογική της λεηλασίας και της 
περιβαλλοντικής καταστροφής που κυριαρχεί σήμερα. Απαγόρευση του fracking. Oχι στις καταστροφικές εξορύξεις 
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υδρογονανθράκων και χρυσού, που αυξάνουν τα κέρδη των πολυεθνικών σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων. 
Ολοκληρωμένη πολιτική για τη διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο όχι τα κέρδη των κάθε λογής εργολάβων αλλά την προστασία του περιβάλλοντος.  
 
 

Κάλυψη των κοινωνικών αναγκών σε Παιδεία, Υγεία, Πολιτισμό.
Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική και πολυτεχνική εκπαίδευση και παιδεία, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Δραστική αύξηση 

δημόσιας χρηματοδότησής της, ενίσχυσή της με ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές και στήριξη των κοινωνικά ασθενέστερων στρωμάτων. 
Πολιτιστική αναγέννηση, ενίσχυση του πολιτισμού ως δημοσίου κοινωνικού αγαθού και στήριξη από το δημόσιο της πολιτιστικής 

παραγωγής και πνευματικής δημιουργίας καθώς και η διευκόλυνση της πρόσβασης του λαού σ’ αυτή. 
Στήριξη και προώθηση του μαζικού λαϊκού αθλητισμού, με έμφαση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Παροχή δωρεάν αθλητικών 

εγκαταστάσεων και υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες. Σύγκρουση με τα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής στον επαγγελματικό 
αθλητισμό. Το χάρισμα των γηπέδων στους βαρόνους του ποδοσφαίρου μπορεί και πρέπει άμεσα να σταματήσει 

Ολοκληρωμένο δημόσιο συστήμα υγείας και πρόνοιας για άμεση, δωρεάν, καθολική και ισότιμη πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου με ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης και κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό.

Δημιουργία Κρατικής Φαρμακοβιομηχανίας και Εθνικής Φαρμακαποθήκης, καθώς και ουσιαστική αναβάθμιση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκου (ΕΟΦ), ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες σε βασικά φάρμακα και να λειτουργούν ως εξυγιαντικοί παρεμβατικοί 
μοχλοί σε όλο το κύκλωμα παραγωγής, τιμολόγησης, ποιοτικού ελέγχου και επάρκειας των αναγκαίων φαρμάκων. Αλλαγή του συστήματος 
κρατικών προμηθειών για την επίτευξη διαφάνειας και ποιότητας.
Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής στα φάρμακα, που θα στηρίζεται στον έλεγχο του πραγματικού κόστους παραγωγής, και των 
αυθαίρετων ανατιμήσεων, υπερ-υποτιμολογήσεων των πολυεθνικών. 

Πρόνοια – ΑμεΑ. 
Εθνικό πρόγραμμα δημοσίων πολιτικών για τα ΑμεΑ, πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους για βελτίωση της 

θέσης τους με πλήρη προστασία των δικαιωμάτων και επιδομάτων τους. 
Εξαίρεση αναπηρικών επιδομάτων από τα εισοδηματικά όρια και κριτήρια, που μπαίνουν σε μέτρα κοινωνικής στήριξης φτωχών 

λαϊκών νοικοκυριών. 

Στήριξη της αυτονομίας, αποϊδρυματοποίησης και ανεξάρτητης διαβίωσης των ΑμεΑ. Στελέχωση με ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό όλων των κέντρων και μονάδων παρακολούθησης των ΑμεΑ και των χρόνιων πασχόντων. Αναβάθμιση δημόσιων Κέντρων 
Αποκατάστασης Αναπήρων και κέντρων εκπαίδευσης, κοινωνικής υποστήριξης, διαβίωσης και κατάρτισής τους. Μηδενική συμμετοχή τους 
στα συνταγογραφούμενα φάρμακα και για τα συνοδά νοσήματα, που επιφέρει μία χρόνια πάθηση ή αναπηρία, στα τεχνικά βοηθήματα 
κλπ. 

Άμεσα μέτρα προσβασιμότητας των ΑμεΑ στην εκπαίδευση, στην εργασία, στο σύστημα των δημοσίων μεταφορών, σ’ όλες τις 
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υποδομές και στην καθημερινή ζωή. Δωρεάν μετακίνησή τους από τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς.

Έκδοση κάρτας αναπηρίας, η οποία θα χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση που το ΑμεΑ, καλείται να ασκήσει νόμιμο δικαίωμά του. 
Προώθηση και διασφάλιση θέσεων εργασίας των ΑμεΑ και των οικογενειών τους. 

Προστασία και αναβάθμιση δημοκρατικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων.

Δημοκρατική ριζοσπαστική αναθεώρηση του Συντάγματος.

Κατοχύρωση, αναβάθμιση των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Θέσπιση κοινωνικού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα. Σπάσιμο 
των αντιδημοκρατικών στεγανών στη δικαιοσύνη, το στρατό και την αστυνομία. Κατάργηση των ιδιώνυμων αυταρχικών νομοθετικών 
ρυθμίσεων. Απαγόρευση χρήσης χημικών σε λαϊκές κινητοποιήσεις. Διάλυση των ΜΑΤ και των κατασταλτικών μηχανισμών, που δρουν 
ενάντια στους λαϊκούς αγώνες.

Εκ βάθρων αναθεώρηση του Συντάγματος, με στόχο την καθιέρωση μίας προωθημένης δημοκρατίας. Εκτεταμένη κατοχύρωση 
των δημόσιων κοινωνικών αγαθών ενάντια στην ιδιωτική εκμετάλλευσή. Προστασία από ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων φορέων που 
διαχειρίζονται δημόσια κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος. Διευκόλυνση των εθνικοποιήσεων. Θέσπιση μορφών 
εργατικού και λαϊκού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα. Θεσμική κατοχύρωση του αυτόνομου ρόλου των κοινωνικών κινημάτων. Διαχωρισμός 
εκκλησίας και κράτους.  Καθιέρωση της απλής και ανόθευτης αναλογικής ως παγίου εκλογικού συστήματος. Θεσμοθέτηση λαϊκής 
νομοθετικής πρωτοβουλίας. Αναβάθμιση της Βουλής σε βάρος των πρακτικών έκτακτης νομοθέτησης της εκτελεστικής εξουσίας. 
Περιορισμός βουλευτικής ασυλίας μόνο σε αδικήματα συνδεόμενα με την έκφραση γνώμης κατά την άσκηση νομοθετικού και ελεγκτικού 
έργου. Κατάργηση του επαίσχυντου νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε να σταματήσει η ειδική προθεσμία παραγραφής για αδικήματά 
τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και για να ελέγχονται από την τακτική δικαιοσύνη. Κατάργηση βουλευτικών προνομίων. 
Ανακλητότητα αιρετών από αυτούς που τους εξέλεξαν. Προστασία από ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων φορέων που διαχειρίζονται δημόσια 
κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος. Διευκόλυνση των εθνικοποιήσεων. Διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους. 

Εργατικός και λαϊκός έλεγχος και εργατική συμμετοχή: 
Συμμετοχή εργαζόμενων στη διοίκηση των δημόσιων επιχειρήσεων. Εργατικός έλεγχος στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ενίσχυση των μορφών 
άμεσης δημοκρατίας. Εθνικός και περιφερειακός δημοκρατικός σχεδιασμός της ανάπτυξης. Συμμετοχή εκπρόσωπων κοινωνικών φορέων 
στη διαδικασία κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού. Θέσπιση δομών και διαδικασιών κοινωνικού ελέγχου στις σημαντικότερες 
δημόσιες υπηρεσίες. Εφαρμογή του «συμμετοχικού προϋπολογισμού» στους δήμους και περιφέρειες, συμμετοχική αξιολόγηση 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Κοινωνικός έλεγχος σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων 
και κοινωνικών ομάδων, που χρησιμοποιούν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
εκλεγμένων εργαζομένων από τις δημόσιες επιχειρήσεις. Καθιέρωση εργατικής συμμετοχής και ελέγχου στις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
με ριζική αλλαγή του νόμου 1767/1988 για τα Συμβούλια Εργαζομένων, ώστε να έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες και δικαίωμα παρέμβασης 
στην παραγωγική διαδικασία. Αναγνώριση και επέκταση της συλλογικής διαπραγμάτευσης σε επίπεδο επιχειρηματικών ομίλων, και 
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συναπόφασης σε θέματα συνθηκών εργασίας, ενίσχυση αρμοδιοτήτων των εργαζόμενων σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας και πτώχευσης 
επιχειρήσεων, σε ζητήματα ομαδικών απολύσεων και απόπειρας μαζικής επιβολής βλαπτικών συνθηκών εργασίας από τις επιχειρήσεις. 

Αυτοδιοίκηση 
Κατάργηση του θεσμικού πλαισίου Κλειθένη-Καλλικράτη και των μνημονιακών ρυθμίσεων, που συνεπάγονται οικονομική ασφυξία. 

Ρήξη με τη λογική της ανταποδοτικότητας, αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης και αναβαθμισμένη δημοκρατία, που να εγγυάται 
αυξημένη λαϊκή συμμετοχή.

Αυτοδιοίκηση με ουσιαστική συμμετοχή στα μεγάλα κοινωνικά  ζητήματα και κινήματα της περιόδου για την ανεργία, την προστασία 
της λαϊκής κατοικίας, των δημόσιων αγαθών, της δημόσιας περιουσίας, των αεροδρομίων, των λιμανιών, του ενεργειακού πλούτου της 
χώρας, των ελεύθερων-δημόσιων χώρων.

Ολοκληρωμένα συστήματα δημόσιας διαχείρισης των απορριμμάτων με αποκέντρωση, σχεδιασμό, χρηματοδότηση. Έμφαση στη 
διαλογή στην πηγή και στην ανακύκλωση.

Ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία και το φασισμό. 
Είμαστε απέναντι σε κάθε ξενοφοβική και ρατσιστική αντιμετώπιση- με ακραία την περίπτωση της φασιστικής Χρυσής 

Αυγής των μεταναστών και προσφύγων. Άσυλο και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες- ίσα  εργασιακά 
και κοινωνικά δικαιώματα για τους μετανάστες. Δυνατότητα οικογενειακής συνένωσης των μεταναστών με τον/τη σύζυγο και 
τα τέκνα τους. Θέσπιση αποτελεσματικού πλαισίου εντοπισμού και προστασίας των θυμάτων trafficking. Καταπολέμηση της 
«μαύρης εργασίας» και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Ίσα δικαιώματα, ίση αμοιβή για ίση εργασία. Αγωνιζόμαστε 
εναντίον των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων που εντείνουν τις εμφύλιες διαμάχες και παροξύνουν το προσφυγικό και 
μεταναστευτικό πρόβλημα. Διεκδικούμε την κατάργηση του Δουβλίνου ΙΙΙ. Οι φράχτες, οι στρατοί, οι στόλοι, ακόμα και η απειλή 
του θανάτου, δεν αποτελούν εμπόδιο για όσους αντιμετωπίζουν άμεσα τον κίνδυνο επιβίωσης ή αναζητούν απελπισμένα 
μια καλύτερη ζωή. Διεκδικούμε, σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη της Γενεύης, την πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των 
προσφύγων στο άσυλο και την κατοχύρωση ασφαλούς διαδρόμου για να φτάνουν στις χώρες προορισμού τους. Απαιτούμε 
ανοιχτές  δομές φιλοξενίας και όχι γκέτο ή κέντρα κράτησης, εξασφάλιση κατάλληλων υπηρεσιών διερμηνείας και δωρεάν 
νομικής παράστασης σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παροχής του. Υπερασπιζόμαστε το ρόλο των κινηματικών πρωτοβουλιών 
αλληλεγγύης. Αρνούμαστε τη λογική των επαναπροωθήσεων και τις δολοφονικές πολιτικές της αποτροπής. Αγωνιζόμαστε 
ταυτόχρονα για να δοθεί ένας τέλος στις αμερικανονατοϊκές ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή μας με 
προτεραιότητα την απεμπλοκή της Ελλάδας από αυτές και ως πρώτο στόχο, την αποχώρηση του ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και την 
Ανατολική Μεσόγειο και την μη επέκτασή του στα Βαλκάνια. Να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία για να δοθεί η δυνατότητα να 
επιστρέψουν οι πρόσφυγες στις εστίες τους. Είμαστε αντίθετοι στην αντιπροσφυγική συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας,.
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18Ενάντια στο σεξισμό και την ομοφοβία
Αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε διάκριση με βάση το φύλο ή την ταυτότητα φύλου και τον κοινωνικό αποκλεισμό που τέτοιες διακρίσεις 
συνεπάγονται. Για ίσα δικαιώματα στην εργασία, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο, για δημόσιες πολιτικές και υποδομές για τη στήριξη της 
μητρότητας, των παιδιών και των λαϊκών οικογενειών. Ο αγώνας του φεμινιστικού κινήματος ενάντια στον σεξισμό και την πατριαρχία είναι 
αναγκαίο και αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου λαϊκού κινήματος για την ανατροπή και την κοινωνική χειραφέτηση.

Αγωνιζόμαστε για ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες και συνανθρώπους μας, ενάντια στον σεξισμό και την ομοφοβία, ενάντια στις 
διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΤ. 

Δικαιοσύνη:
Σεβασμός και διεύρυνση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών- λειτουργία της δικαιοσύνης προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων. 

Αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος των πολιτών σε δικαστική προστασία και δυνατότητα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, ώστε 
η οικονομική αδυναμία να μην μετατρέπεται σε δικονομική ανισότητα. Ριζική μείωση του κόστους πρόσβασής. Αύξηση του αριθμού 
των δικαστικών υπαλλήλων. Λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της καθυστέρησης στην εκδίκαση των υποθέσεων με πρόσληψη του 
απαιτούμενου αριθμού δικαστών. Κατοχύρωση πραγματικού συστήματος νομικής βοήθειας (legal aid) στους οικονομικά αδύναμους.

Καθιέρωση μορφών κοινωνικού ελέγχου στη Δικαιοσύνη, εκλογή της ηγεσίας της από ευρύτερο και αντιπροσωπευτικό εκλεκτορικό σώμα και όχι 
από το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο και αποτροπή των παρεμβάσεων σε αυτή της εκτελεστικής εξουσίας και των οικονομικών συμφερόντων. 
Κατάργηση όλων των ειδικών «αντιτρομοκρατικών» και κατασταλτικών πλαισίων, που αναιρούν τις προστατευτικές νομικές και δικονομικές 
εγγυήσεις υπέρ των πολιτών, ενθαρρύνουν την ωμή αστυνομική βία, την δικαστική αυθαιρεσία και την προληπτική καταστολή. Απαγόρευση 
στέρησης της ελευθερίας για μικρής κλίμακας παραβατικότητα, όπως για πλημμελήματα . Αντικατάσταση της φυλάκισης των ανηλίκων με την 
παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, εργασίας ή απεξάρτησης, σε ανοιχτές δομές προστασίας, με δυνατότητα φιλοξενίας 
όσων παιδιών στερούνται στέγης και οικογένειας. Ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, επέκταση εναλλακτικών 
κυρώσεων και εναλλακτικών τρόπων έκτισης ποινής. Κατάργηση του άβατου των φυλακών, πρόσβαση και έλεγχος από κοινωνικούς φορείς.  
_

Αγωνιζόμαστε για δουλειές με πλήρη δικαιώματα, με μισθούς, που να καλύπτουν τις ανάγκες για αξιοπρεπή ζωή, στη 
νεολαία. Για κοινωνικές πολιτικές και δομές, που να στηρίζουν τα νέα ζευγάρια, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τη 
μητρότητα. Για τα δικαιώματα των νέων στην εργασία, εκπαίδευση, πολιτισμό, αθλητισμό. Για την ανακοπή και αντιστροφή 
του κύματος μετανάστευσης εκατοντάδων χιλιάδων νέων, ιδιαίτερα επιστημόνων, στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας. 
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18 Η έξοδος από την ευρωζώνη και η μετάβαση στο εθνικό νόμισμα, 
ως βασική προϋπόθεση για την προώθηση των προτάσεών μας.

Οι τραγικές εμπειρίες από την Κύπρο, το 2013, και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ του πρώτου 6μήνου του 2015, απέδειξαν ότι η 
προσπάθεια μιας κυβέρνησης για αλλαγή πορείας προς μια φιλολαϊκή κατεύθυνση είναι αδύνατη εντός ευρωζώνης. Ομοιάζει με «Σισύφειο 
έργο».Θα υποστεί απ’ αυτή τους πιο ωμούς εκβιασμούς. 

Επιβάλλεται, επομένως, η καλά σχεδιασμένη, συντεταγμένη και προετοιμασμένη έξοδος από την ευρωζώνη. Η αποδέσμευση από 
το ασφυκτικό πλαίσιο της ΟΝΕ θα δώσει τη δυνατότητα ανάκτησης του ελέγχου της δημοσιονομικής, νομισματικής και εισοδηματικής 
πολιτικής. Θα διευκολύνει την άρση της λιτότητας, την έκδοση χρήματος χωρίς παράλογους περιορισμούς, όπως αυτούς που επιβάλλει η 
ΕΚΤ. Επίσης, στην εφαρμογή μέτρων φορολογικής δικαιοσύνης και αναδιανομής εισοδήματος υπέρ των λαϊκών στρωμάτων. Θα αντιστρέψει 
τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης. Θα διευκολύνει ένα σχέδιο μεγάλων δημόσιων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Θα προστατεύσει τον παραγωγικό ιστό και την αγροτική οικονομία από τις αθρόες εισαγωγές. Θα ενισχύσει τις εξαγωγικές 
δυνατότητες.

Το εθνικό νόμισμα δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι εργαλείο για την εφαρμογή ενός προοδευτικού, φιλολαϊκού προγράμματος ανασυγκρότησης 
και διεξόδου ία βιώσιμη και ελπιδοφόρα επιλογή σε όφελος του λαού και της χώρας. 

Αντίθετα από τις κινδυνολογικές κραυγές, η έξοδος από την ΟΝΕ δεν οδηγεί σε οικονομικό απομονωτισμό, ούτε στην αδυναμία προμήθειας 
αγαθών, ούτε σε μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις στο νέο νόμισμα, αφού η ισοτιμία του νομίσματος επικαθορίζεται σε τελική ανάλυση 
από την εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κάθε χώρας. Η αναπροσαρμογή της ισοτιμίας του νομίσματος στις παραγωγικές 
δυνατότητες της οικονομίας (σε συνδυασμό με την παύση εξωτερικών πληρωμών για την εξυπηρέτηση του χρέους και τους περιορισμούς 
στη διεθνική κίνηση κεφαλαίων), όταν και εφόσον κριθεί αναγκαία θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα πλεονάσματα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών και θα τείνει να εξισορροπεί το εμπορικό ισοζύγιο.

Άλλωστε, η Ελλάδα παρά την κρίση και τις μνημονιακές πολιτικές καλύπτει αρκετές από τις βασικές ανάγκες τροφίμων από εγχώριες πηγές, 
έχει ικανοποιητική εγχώρια κάλυψη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διαθέτει βιομηχανία φαρμάκων με εξαγωγικό προσανατολισμό 
και ισχυρή βιομηχανία διύλισης προϊόντων πετρελαίου. Οι ενδεχόμενες δυσκολίες της εξόδου από την ΟΝΕ,, μπορούν να αντιμετωπιστούν, 
ιδιαίτερα εάν έχουμε έναν λαό αγωνιζόμενο και κινητοποιούμενο. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι δυσκολίες θα είναι μικρότερες απ’ αυτές που 
βιώνει ο λαός στο σημερινό μνημονιακό καθεστώς, αλλά και λιγότερες από τα οφέλη που θα έχουμε από την ανάκτηση του δημοκρατικού 
ελέγχου συνολικά της οικονομικής πολιτικής.

Αυτό το πρόγραμμα στην πορεία εφαρμογής του θα μας οδηγήσει σε σύγκρουση, ρήξη με τη νεοφιλελεύθερη και ολοκληρωτική ΕΕ, και 
στην αποδέσμευση της Ελλάδας.. Όχι για να επιστρέψουμε στην εποχή των εθνικών ανταγωνισμών και της απομόνωσης αλλά γιατί το 
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όραμα μιας νέας Ευρώπης της αλληλεγγύης, της συνεργασίας ανεξάρτητων και ισότιμων λαών και εθνών, της ισότητας, της δημοκρατίας, 
της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ειρήνης και του Σοσιαλισμού περνάει μόνο μέσα από το γκρέμισμα της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης 
των πλουσίων, του πολέμου και της καταπίεσης.

Για μία Ελλάδα ανεξάρτητη, ειρηνική με κυρίαρχο το λαό της

Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη, εναντίον των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή μας και για να αποτραπεί 
οποιαδήποτε εμπλοκή, άμεση ή έμμεση, της Ελλάδας σ’ αυτές. Για μία ανεξάρτητη Ελλάδα, σ’ ένα κόσμο που γίνεται όλο και πιο πολυπολικός, 
πολυκεντρικός και σύνθετος.

Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά μια νέα, ριζικά διαφορετική, πολυδιάστατη πολιτική διεθνών σχέσεων στον 
οικονομικό, πολιτικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα, με βάση τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των συνόρων. Μόνο μια ανεξάρτητη 
Ελλάδα, με κυρίαρχο το λαό της, θα μπορεί να αναπτύξει ισότιμες σχέσεις, στη βάση του αμοιβαίου συμφέροντος, επιδιώκοντας φιλικές 
σχέσεις με όλους, χωρίς να είναι δεδομένη για κανένα. 

Η έξοδος από την ευρωζώνη δεν θα απομονώσει την Ελλάδα, αλλά θα της δώσει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει ισότιμες σχέσεις 
τόσο με τις χώρες της Δύσης, όσο και με τις αναδυόμενες δυνάμεις της Ευρασίας και του κόσμου, όπως η Ρωσία, Κίνα, Ινδία και χώρες 
της Λατινικής Αμερικής.

Τασσόμαστε κατά του νέου «Ψυχρού Πολέμου» και μιας διαίρεσης της Ευρώπης με την ύψωση νέου τείχους προς τη Ρωσία με την 
καθοδήγηση των ΗΠΑ.

Αγωνιζόμαστε για την μη επέκταση του ΝΑΤΟ, μιας πολεμικής μηχανής, που διαλύει κράτη, καταδυναστεύει λαούς και αποσταθεροποιεί 
την περιοχή μας, στα Βαλκάνια. Για έξοδο της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ. Για την απομάκρυνση των αμερικανικών βάσεων από τη χώρα. 

Είμαστε ενάντιοι στον αντιδραστικό άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου, που σωρεύει εντάσεις και σύννεφα πολέμου στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Επιδιώκουμε την επίλυση των όποιων προβλημάτων με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου, χωρίς ιμπεριαλιστική επιδιαιτησία 
που οδηγεί στο «διαίρει και βασίλευε». 

Αγωνιζόμαστε για λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, για μια Κύπρο με ενιαία διεθνή προσωπικότητα, 
ανεξάρτητη, χωρίς ξένα στρατεύματα, βάσεις και εγγυήτριες δυνάμεις. 

Είμαστε αντίθετοι με τη ΝΑΤΟϊκή συμφωνία των Πρεσπών, που επιβλήθηκε για να διευκολύνει τη διεύρυνση - επέκταση του ΝΑΤΟ 
στα Δυτικά Βαλκανια. Αυτή η συμφωνία δεν συμβάλλει στην ειρήνη, στη συνεργασία και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Η επέκταση του 
ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια είναι παράγοντας αστάθειας και ανασφάλειας για την Ελλάδα και για όλους τους γειτονικούς λαούς και χώρες.

Υποστηρίζουμε την επίλυση των όποιων εκκρεμών προβλημάτων με τις γειτονικές χώρες στη βάση του σεβασμού των συνόρων, της 
καλής γειτονίας, της ισοτιμίας και της αντίθεσης με εθνικισμούς. Επιδιώκουμε τη σύναψη ενός βαλκανικού συμφώνου ειρήνης, συνεργασίας 
και συνανάπτυξης, έξω από ιμπεριαλιστικές κηδεμονίες και παρεμβάσεις. 

Οι βασικές αυτές προγραμματικές κατευθύνσεις δεν αποτελούν για εμάς προεκλογικές υποσχέσεις, αλλά ορίζουν τις διεκδικήσεις ενός 



αγωνιζόμενου λαού, τους στόχους ενός μεγάλου κινήματος, τις μάχες που καλούμαστε να δώσουμε, για να χαράξουμε ένα νέο δρόμο. 
Το δρόμο που θα βγάλει την κοινωνία από τα σημερινά αδιέξοδα, στα οποία την έσπρωξαν οι μνημονιακές δυνάμεις και θα επιτρέψει 
οι πραγματικές δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, οι δυνάμεις της εργασίας, της γνώσης και του πολιτισμού να γράψουν επιτέλους τη 
δική τους ιστορία, δικαιώνοντας τους αγώνες των προηγούμενων γενεών, διδάσκοντας αγώνα και αξιοπρέπεια, γράφοντας νέες σελίδες 
δικαιοσύνης και χειραφέτησης.


