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Η επιδείνωση και επέκταση της κρίσης στην πατρίδα µας και 
την ευρωπαϊκή περιφέρεια και ο τρόπος διαχείρισής της έχει 
αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόµενους και την κοινωνία. Η 
ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση συνεχούς αλλαγής των µορφών 
εκδήλωσής της, τώρα ως «κρίση χρέους», είναι δεδοµένη σε κάθε στάδιο 
εξέλιξής της. Η αναχαίτισή της είναι – πλέον – διαρκές ζητούµενο αφού 
τα έως τώρα µέτρα διέψευσαν τα χρονοδιαγράµµατα και δεν 
επιβεβαιώνονται στα αποτελέσµατά τους. Το «ελληνικό» µνηµονιακό 
δεκάµηνο της εσωτερικής υποβάθµισης – υποτίµησης του βιοτικού 
επιπέδου, ακραίας ανατροπής εργασιακών, ασφαλιστικών, κοινωνικών 
δικαιωµάτων, επιχειρείται να αποτελέσει το υπόβαθρο του Συµφώνου 
Ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Αποκρύπτεται η κοινωνική 
καταστροφή, η αποδιάρθρωση των παραγωγικών δυνατοτήτων, η 
υπονόµευση των αναπτυξιακών πολιτικών και προοπτικών που 
προκαλείται. 

Οι κοινωνικές αντιδράσεις στη χώρα µας, αλλά και τις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες -από τη δυναµική της απεργίας της 23ης Φεβρουαρίου 
έως την αντίδραση των πιο ισχυρών συνδικάτων στην Ευρώπη, µε πρώτα 
τα γαλλικά και γερµανικά τα οποία απορρίπτουν το σχέδιο 
µονιµοποίησης της λιτότητας, µαζικών απολύσεων, συρρίκνωσης των 
Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων- καταγράφουν σοβαρές κοινωνικο-
πολιτικές διεργασίες και µεταβολές. 
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Η πρόκληση µιας νέας κατεύθυνσης τίθεται όλο και πιο ισχυρά, 
από πολλές και διαφορετικές πλευρές, κυρίως από τα µεσαία, 
χαµηλά, αδύναµα και φτωχά κοινωνικά στρώµατα. Όλο και 
περισσότερες κυβερνήσεις είναι αντιµέτωπες µε τις κοινωνίες για την 
πολιτική, που ανέλαβαν µε τον άδικο και κοινωνικά σκληρό 
επιµερισµό του κόστους της κρίσης που παρήγαγε το 
χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο και η κερδοσκοπία. Σήµερα η 
παραγωγική ανασυγκρότηση, η αλλαγή του καταναλωτικού προτύπου, η 
νέα ανάπτυξη προϋποθέτουν σχέδιο και συνδέονται µε µια ριζικά 
διαφορετική πολιτική στην Ευρώπη. Οι πτυχές µιας νέας πολιτικής 
στρατηγικής για έξοδο από την κρίση στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
µπορούσαν να είναι: 

• Αναδιοργάνωση της χρηµατοδότησης του δηµόσιου 
χρέους των ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως του Νότου, µε 
δίκαιη προς όφελος των λαών ρύθµιση και µείωση επιτοκίων 
και υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από τις χρηµαταγορές. Η 
δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής «Τράπεζας Κρατικών ∆ανείων» 
ή Ταµείου -αντί µηχανισµών προσωρινού και αντικοινωνικού 
χαρακτήρα- είναι µια ρεαλιστική πρόταση. 

• Η καθιέρωση ευρωοµολόγων για τη χρηµατοδότηση του 
δηµόσιου χρέους των ευρωπαϊκών χωρών µέχρι το 60% του 
ΑΕΠ, καθώς και για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων. 

• Προώθηση πολιτικών εναρµόνισης σε κοινωνικά 
αποδεκτά επίπεδα των µισθών, των συντάξεων, των 
εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων, των κοινών 
ορίων στη φορολογία, των επιχειρήσεων και της περιουσίας 
αλλά και της κερδοσκοπίας (π.χ. µε την καθιέρωση φόρου επί 
των συναλλαγών). 

Είναι προφανές ότι η λύση βρίσκεται στην αµοιβαιότητα και την 
αλληλεγγύη που σηµαίνει φυγή από τα δόγµατα περί 
«ανταγωνιστικότητας» που πολλαπλασιάζουν το κοινωνικό και 
φορολογικό ντάπιγκ, τις οικονοµικές ανισορροπίες ανάµεσα στις 
ευρωπαϊκές χώρες, διατηρούν νοµισµατικές πολιτικές, όπως η 
απαγόρευση της ΕΚΤ στη χρηµατοδότηση του δηµόσιου χρέους και 
οδηγούν στην εφαρµογή της θεωρίας του «δόγµατος σοκ» µε  επώδυνες 
επιπτώσεις για τους ευρωπαϊκούς λαούς. 

Μια νέα πολιτική κατεύθυνση στην Ευρώπη µπορεί να οδηγήσει 
στη σταθεροποίηση, την ανάπτυξη, την προστασία και την αύξηση 
της απασχόλησης. Οι «νέες» εκδοχές επί των παλαιών συνταγών και 
κυρίως του πλαισίου του Μάαστριχτ, θα αναπαράγουν την κρίση σε 
ορίζοντα µεγάλης χρονικής κλίµακας. Εδώ είναι το διακύβευµα για το 
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παρόν και το µέλλον της Ε.Ε. , του Ευρώ, της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και της προόδου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, των επικείµενων Συνόδων 
Κορυφής. 

Η Κυβέρνηση µετά τους όρους του µνηµονίου που συµφώνησε µε 
τους δανειστές και τις αγορές, µε ακριβό τίµηµα για την κοινωνική 
συνοχή και µε επιπτώσεις  την ανεργία, τη βαθιά και µακρά ύφεση, 
επιδεινώνει σε άγνωστη χρονική κλίµακα τη θέση κάθε εργαζόµενου και 
συνταξιούχου και ιδιαίτερα κάθε νέου, ανέργου, απλού ανθρώπου και 
νοικοκυριού. 

Η απαίτηση του Συµφώνου για µείωση του χρέους στο 60% του 
ΑΕΠ, για µια χώρα το χρέος της οποίας προβλέπεται να φτάσει το 
160% του ΑΕΠ (προϋποθέτει πλεονάσµατα πάνω από 6% το χρόνο 
για να µειώνεται κατά 1/20 το χρέος) είναι εκ των πραγµάτων 
ανέφικτη, χωρίς µισθούς των 500 ευρώ, συντάξεις των 300 ευρώ, 
µηδενισµό της λαϊκής κατανάλωσης, ελαχιστοποίηση των 
κοινωνικών επιδοµάτων, των κοινωνικών παροχών και των 
κοινωνικών πολιτικών.  

Ο κίνδυνος να χάσει η χώρα το δικαίωµα ψήφου στις αποφάσεις 
είναι πλέον ορατός και η επιβολή ενός άλλου -πιο επαχθούς- τύπου 
αναδιάρθρωσης (πέραν των επιµηκύνσεων κ.ά.) διαφαίνεται πια καθαρά 
στον ορίζοντα, µε εγγυήσεις στη δηµόσια περιουσία και ρήτρες 
παρακράτησης της τάξεως του 0,2% του ΑΕΠ ως ποινή σε περίπτωση 
απόκλισης από τους νέους δείκτες. 

Πέρα από το έλλειµµα διαφάνειας για το πώς δηµιουργήθηκε το 
δηµόσιο χρέος, τι ευθύνεται και ποιοι κέρδισαν, η αποσιώπηση ότι 
κατέστη µη ελέγξιµο µετά την χρηµατοοιοκονοµική κρίση (και όχι 
εξαιτίας της κοινωνικής πολιτικής) µεγεθύνει το πολιτικό, 
οικονοµικό, κοινωνικό πρόβληµα αναποτελεσµατικότητας της 
φορολογικής, νοµισµατικής και εµπορικής πολιτικής.  Είναι φανερό ότι 
χωρίς την επαναδιαπραγµάτευση µε στόχο την διαγραφή του 
απεχθούς και τοκογλυφικού µέρους του χρέους, η κατάσταση για 
τους εργαζόµενους και την οικονοµία της χώρας θα είναι δραµατική.  

Σήµερα είναι απαραίτητη η διαφυγή από προσωρινές και 
συγκυριακές πολιτικές.  

Είναι ευδιάκριτο πλέον ότι οικονοµική ανάκαµψη χωρίς 
ανάκαµψη της απασχόλησης, χωρίς βελτίωση της αγοραστικής 
δύναµης των µισθών και των συντάξεων, χωρίς ανάκαµψη των 
κοινωνικών πολιτικών, της κοινωνικής ασφάλισης και συνοχής δεν 
προκύπτει και δεν µπορεί να υπάρξει.  

Σήµερα επειδή οι εξελίξεις εγείρουν µείζονα ζητήµατα σε σχέση και 
µε τις ίδιες τις δηµοκρατικές διαδικασίες, η πλήρης ενηµέρωση, η 
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συµµετοχή και έκφραση των ευρωπαϊκών λαών για το Σύµφωνο 
Ανταγωνιστικότητας είναι µείζον δηµοκρατικό αίτηµα.  

Η Α.∆.Ε.∆.Υ. πρώτη είχε θέσει εδώ και δύο περίπου µήνες τη 
θέση για δηµοψήφισµα. Είναι ώρα ειδικά για τη χώρα µας που 
οδηγείται σε µία µακροχρόνια διαπραγµάτευση µε παρανοµαστή την 
πτώση του βιοτικού επιπέδου να υπάρξει δηµοψήφισµα και πλήρης 
ενηµέρωση του λαού, των πολιτών για τα προβλήµατα, τις αιτίες, τις 
πολιτικές και τις λύσεις που προτείνονται.  

 
• ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ, ΩΡΑ 6:00 µ.µ., ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ, ΕΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. 

 
• ΑΓΩΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ -ΤΩΡΑ ΤΗ 
ΛΙΒΥΗ-  ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ, 
ΑΝΤΙ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΟΙ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΠΛΟ ΦΟΒΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ Α∆ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ 
ΕΞΙΣΩΣΗΣ: ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ – ΠΟΛΕΜΟΣ – 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 

 
 
 

Από  την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. 


