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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ 65η ΣτΑ ΤΟΥ Ο.Ε.Ε

Με τη σημερινή, κοινή κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΛΑΟΣ, υπό τον τραπεζίτη Λουκά Παπαδήμο,
η οποία στηρίζεται από το κόμμα της Ντ. Μπακογιάννη, συγκροτείται και ανοιχτά μία άκρως
εχθρική συμμαχία για το λαό, ένα μαύρο μέτωπο των αστικών κομμάτων του κεφαλαίου με
αρχιμαέστρο την ΕΕ.

Στόχος τους δεν είναι να σώσουν το λαό, αλλά να τον υποτάξουν, να τον οδηγήσουν στο
ακόμα χειρότερο σφαγείο με τη δανειακή σύμβαση και τα μνημόνια χρεοκοπίας.

Αυτή η κυβέρνηση γίνεται για να επιβάλλει τα συμφέροντα του κεφαλαίου της Ελλάδας και
των άλλων κρατών - μελών της ΕΕ και σε συνθήκες κρίσης και ανταγωνισμού, να
αντιμετωπίσει τους τριγμούς στην ΕΕ, στην ευρωζώνη και τις δυσκολίες της αστικής τάξης
στην Ελλάδα.

Η αγωνία της αστικής τάξης είναι να περάσουν από αυτή την κυβέρνηση τα νέα βάρβαρα
μέτρα, τα μνημόνια, η δανειακή σύμβαση, η ενίσχυση των Τραπεζών και των μονοπωλίων, ο
προϋπολογισμός και οι περικοπές, οι εφεδρείες-απολύσεις στο δημόσιο, οι μαζικές
απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, το κούρεμα των ασφαλιστικών Ταμείων, τα χαράτσια που
οδηγούν στην πλήρη χρεοκοπία των λαϊκών στρωμάτων.

Ο λαός πρέπει να ξέρει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει ούτε το
χρέος, ούτε τα ελλείμματα, ούτε την πιθανή ανεξέλεγκτη χρεοκοπία. Η αποφυγή της
χρεοκοπίας δεν εξαρτάται από το μίγμα της αστικής πολιτικής και διαχείρισης, από το αν
υπάρχει κυβέρνηση μονοκομματική ή περισσότερων αστικών κομμάτων, κεντροδεξιά ή
κεντροαριστερή, όπως σε άλλες χώρες.
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Η κρίση και η χρεοκοπία είναι γέννημα του καπιταλιστικού συστήματος. Οι αστικές
κυβερνήσεις με την όποια διαχείριση οδηγούν το λαό στη χρεοκοπία, επιδιώκοντας τις
μικρότερες απώλειες για το κεφάλαιο και τα κέρδη του.

Απειλούν και εκβιάζουν ότι θα διώξουν την Ελλάδα από την Ευρωζώνη η οποία έχει
δυσκολίες, καθώς οξύνονται οι αντιθέσεις στο εσωτερικό της. Ο λαός, αντί να φοβάται
πρέπει να αξιοποιήσει τις δυσκολίες, τις αδυναμίες, τους φόβους τους, τις αντιθέσεις,
ακόμα και τις απειλές της λυκοσυμμαχίας της ΕΕ.

Να σηκώσει κεφάλι. Να πιστέψει στη λαϊκή δύναμη. Να οργανώσει την πάλη για την δική του
εξουσία.

Μοναδική λύση για το λαό είναι η εργατική λαϊκή εξουσία που θα κοινωνικοποιήσει
τα μονοπώλια, θα επιβάλλει την αποδέσμευση από την ΕΕ και τη μονομερή
διαγραφή του χρέους.

Η πάλη για την εργατική λαϊκή εξουσία θα δυναμώνει στις καθημερινές μάχες για την
παρεμπόδιση της αντιλαϊκής πολιτικής σε κάθε εργασιακό χώρο, σε κάθε κλάδο, σε κάθε
λαϊκή γειτονιά.

Με την οργάνωση μέσα από τα ταξικά σωματεία που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, με την
ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ, το ΜΑΣ, την ΟΓΕ για:
- Άμεση κάλυψη όλων των απωλειών των Ασφαλιστικών Ταμείων από το κράτος και
καταβολή των οφειλών του κράτους και της εργοδοσίας. Άμεση μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών των μισθωτών.
- Κατάργηση στην πράξη των επιχειρησιακών συμβάσεων που κατοχυρώνουν
μεσοπρόθεσμο-πολυνόμος. Επιβολή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
- Να μην περάσουν οι εφεδρείες-απολύσεις στο δημόσιο που θα διογκώσουν ακόμα
περισσότερο την ανεργία και θα έχουν αρνητικότατες συνέπειες για όλο το λαό
- Μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους για όλο το διάστημα της
ανεργίας.
- Όχι στη μείωση των μισθών, των συντάξεων, την κατάργηση των Συλλογικών
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Συμβάσεων Εργασίας. Διεκδίκηση αποδοχών για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
- Κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών του μεγάλου κεφαλαίου. Φορολογία των
κερδών του μεγάλου κεφαλαίου με συντελεστή 45% - Μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και
της εισφοροδιαφυγής των μονοπωλιακών ομίλων και κατάσχεση-εκποίηση περιουσιακών
στοιχείων των μεγαλομετόχων.
- Να μην πληρώσει ο λαός χαράτσια με οργανωμένη άρνηση πληρωμής, να αποτραπεί
στην πράξη τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε όσους δεν πληρώνουν και να καταργηθεί ο
νόμος.
- Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στο πετρέλαιο
θέρμανσης.
-

Η μάχη για δουλειά, μόρφωση, υγεία, κοινωνικές παροχές είναι σήμερα όσο ποτέ
άλλοτε δεμένη με το στόχο ανατροπής της εξουσίας των μονοπωλίων.

Αν δεν ανατραπεί η εξουσία των μονοπωλίων, αν δεν αποδεσμευτεί η Ελλάδα από
την ΕΕ, δε θα γλυτώσει ο λαός από τα δεσμά και τα μέτρα καταστροφής του.

Δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική λαϊκή πολιτική και διέξοδος.

Το πραγματικό δίλημμα ιδιαίτερα σήμερα είναι: Με το λαό ή με τα μονοπώλια. Δεν
υπάρχει ενδιάμεση λύση.

Αθήνα 10 Δεκέμβρη 2011
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
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