
Ππωηοβοςλία ηων 1000 

για ένα πλαηύ πολιηικό και κοινωνικό Mέηωπο διεξόδος 

για ηη ζςμπαπάηαξη και ηην ενόηηηα ηηρ Απιζηεπάρ 

 

Η μνημονιακό κόλαςη, το αςτικό αδιϋξοδο, η αδυναμύα ριζοςπαςτικόσ διεξόδου από την κρύςη, η 
κοινωνικό απόχηςη τησ πρόταςησ για κυβϋρνηςη Αριςτερϊσ, αλλϊ και η μετεκλογικό ςυγκρότηςη 

μιασ ακραύασ νεοφιλελεύθερησ μνημονιακόσ ςυγκυβϋρνηςησ, οφεύλουν να αναςυντϊξουν και να 
επανακαθορύςουν τη ςκϋψη και τη δρϊςη των αριςτερών αγωνιςτών. Η παρϋμβαςό μασ αποςκοπεύ 

ςτη ςυγκρότηςη παρόμοιων  προβληματιςμών που ϋχει ϋνα μεγϊλο δυναμικό ςτο χώρο τησ 
Αριςτερϊσ. την ανϊληψη πρωτοβουλιών που θϋτουν την Αριςτερϊ ενώπιον των ευθυνών τησ. ε 

μια τϋτοια εποχό, η Αριςτερϊ  ϋχει κρύςιμο ρόλο και ευθύνη. Δεν πρϋπει να περιορύζεται ςτην 
αναμονό και ςτην αμηχανύα.  

1. Η καπιταλιςτικό κρύςη βαθαύνει, αλλϊ ο καπιταλιςμόσ δεν μπορεύ να υπερβεύ ό να κρύψει την 

κρύςη του. Σο ςύςτημα χρεοκοπεύ, φορτώνει όμωσ τη χρεοκοπύα του, ελλεύψει ικανού αντιπϊλου, 
ςτην εργαζόμενη κοινωνικό πλειοψηφύα. Απαιτεύται ϊμεςα η ςυγκρότηςη “υποκειμϋνων 

ανατροπόσ”, μετώπων και πολιτικών φορϋων που να δημιουργούν τισ προώποθϋςεισ για ςυςτημικό 
ανατροπό.  

2. όμερα, δύο δρόμοι υπϊρχουν. Ο ϋνασ όδη δοκιμϊζεται: Εντόσ ςυςτόματοσ, με τισ 
καταςτροφικϋσ πολιτικϋσ να ςτρϋφονται ενϊντια ςτον εργαζόμενο κόςμο. Ο ϊλλοσ εύναι εκτόσ, 
ςυνδϋοντασ τα ϊμεςα αιτόματα με τη ςοςιαλιςτικό προοπτικό. Ενδιϊμεςεσ λύςεισ δεν υπϊρχουν και 
όςοι τισ φανταςιώνονται θα βρεθούν μπροςτϊ ςτο δύλημμα: Οπιςθοχώρηςη και υποταγό ςτον 
νεοφιλελεύθερο κυνιςμό ό προχώρημα για ϋνα ϊλλο κοινωνικό ςύςτημα;  

3. Δεν εύναι ςτιγμό για αφηρημϋνεσ αλόθειεσ ό απόπειρεσ ιδεολογικόσ και μόνο καταγραφόσ . 

Πρϋπει να δοθεύ η μϊχη ϊμεςα, με την πεπούθηςη ότι ο αντύπαλοσ ςόμερα πρϋπει και μπορεύ να 
ανατραπεύ, ότι η εργατικό τϊξη και τα λαώκϊ ςτρώματα μπορούν ςόμερα να επιβϊλουν τη δικό τουσ 

λύςη. Δεν υπϊρχουν ϊλλα περιθώρια για αναμονό, υποχώρηςη ό οικονομύα δυνϊμεων για το μϋλλον. 

4. Η αςθμαύνουςα μνημονιακό ςυγκυβϋρνηςη ΝΔ, ΠΑΟΚ, ΔΗΜΑΡ, αναδεικνύει το αδιϋξοδο από τη 
μεριϊ του ςυςτόματοσ. Η παρϊταςη τησ υποταγόσ τησ Ελλϊδασ ςτα κελεύςματα και τισ προςταγϋσ 

τησ Σρόικασ οξύνει το αδιϋξοδο αυτό ςυνθλύβοντασ παρϊλληλα τον εναπομεύναντα κοινωνικό ιςτό.  
Σο μνημονιακό πρόγραμμα, που βαφτύζεται ωσ πολιτικό διϋξοδοσ από την αςτικό τϊξη, αποτελεύ το 

κοινωνικό ολοκαύτωμα των λαώκών ςτρωμϊτων. Καμύα κοινωνικό ό εθνικό πρόοδοσ δεν μπορεύ να 
υπϊρξει μϋςα από αυτό την πολιτικό. 

5. Η ςυγκυβϋρνηςη του μνημονύου δοκιμϊζεται, την ύδια ςτιγμό που ςτηρύζεται λυςςωδώσ από την 
τρόικα και τον εγχώριο αςτιςμό. Η δυναμικό παρουςύα και ειςβολό τησ Χρυςόσ Αυγόσ όδη 
δημιουργεύ αςφυκτικό πύεςη ςτισ δημοκρατικϋσ λειτουργύεσ και θα μετατοπύζει ςυνεχώσ την 
αςκούμενη πολιτικό δεξιότερα, ενώ αναδεικνύεται εξαιρετικϊ επικύνδυνη για τη ςυνεύδηςη των 
λαώκών μαζών. Χρειϊζονται ϊμεςα πρωτοβουλύεσ για τη δημιουργύα μαζικών, μετωπικών 
αντιφαςιςτικών επιτροπών ςε κϊθε χώρο, ώςτε να μπει φραγμόσ ςτην ϊνοδο του νεοφαςιςμού.    

6. Απϋναντι ςτην κυριαρχύα μιασ πολιτικϊ ςτεύρασ αςτικόσ τϊξησ, η Αριςτερϊ μπορεύ να δώςει 
απϊντηςη ςτο πρόβλημα, να ανακουφύςει το λαό και να ανακόψει την πορεύα τησ κοινωνικόσ 

καταςτροφόσ. Μονϊχα ϋνα πλατύ πολιτικό και κοινωνικό μϋτωπο με πυρόνα τισ δυνϊμεισ τησ 
Αριςτερϊσ, μπορεύ να αναμετρηθεύ με το ςτόχο τησ κυβερνητικόσ εξουςύασ και να προκαλϋςει την 

όττα των μνημονιακών κυβερνόςεων τησ Δεξιϊσ, από μια λαώκό αριςτερό κυβϋρνηςη που θα 
ςτηρύζεται και θα ελϋγχεται από την κοινωνικό πλειοψηφύα. Σο μϋγεθοσ τησ καπιταλιςτικόσ κρύςησ 



και επύθεςησ, ο αρνητικόσ διεθνόσ ςυςχετιςμόσ δύναμησ, η πολιτικό ςυςπεύρωςη του μνημονιακού 
νεοφιλελεύθερου μπλοκ, η ενύςχυςη τησ ναζιςτικόσ Ακροδεξιϊσ, η κατϊςταςη ςύγχυςησ και 
πολυδιϊςπαςησ των εργαζομϋνων, το πρόβλημα τησ λαώκόσ επιβύωςησ, κϊνουν αναγκαύα την 
πολιτικό ςυμπαρϊταξη τησ Αριςτερϊσ.  

7. Ο λαώκόσ πόθοσ για μια κυβϋρνηςη που θα καταργόςει τα μνημόνια ϋδωςε την δυνατότητα ςτην 

Αριςτερϊ να ϋρθει ςε επαφό με πολύ μεγϊλα λαώκϊ ςτρώματα. Ο ςτόχοσ τησ αριςτερόσ κυβϋρνηςησ 
που θα καταργόςει τισ δανειακϋσ ςυμβϊςεισ και τουσ εφαρμοςτικούσ νόμουσ, τϋθηκε από τον 

ΤΡΙΖΑ και βρϋθηκε ςε αντιδιαςτολό με την προοπτικό μιασ μελλοντικόσ και αόριςτησ λαώκόσ 
εξουςύασ ό ακόμη και ενόσ μακρινού, χαμϋνου ςτα βϊθη του χρόνου και αφηρημϋνου 
επαναςτατικού ςοςιαλιςμού. Η αριςτερό πολιτικό πρόταςη οφεύλει να αφουγκρϊζεται τον παλμό 
και την απαύτηςη του κόςμου και να ϋχει το ςτοιχεύο τησ ϊμεςησ πολιτικόσ απϊντηςησ και διεξόδου. 
Γι’ αυτό χρειϊζεται ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα και πολιτικό ςυμμαχιών. Άλλωςτε, ο ςτόχοσ τησ 
κατϊληψησ τησ κυβερνητικόσ και πολιτικόσ εξουςύασ εύναι ϋνασ βαςικόσ ρόλοσ τησ Αριςτερϊσ.  

8. Μια αριςτερό κυβϋρνηςη δεν θα ςημϊνει αυτόματα λύςεισ ςτα κολοςςιαύα προβλόματα και ςτην 

πρωτοφανό επύθεςη που δϋχεται η ελληνικό κοινωνύα. Σα παραδεύγματα αριςτερών κυβερνόςεων 
που ανϋλαβαν να διαχειριςτούν την κρύςη του καπιταλιςτικού ςυςτόματοσ και τελικϊ 

ενςωματώθηκαν ς’ αυτό, οδηγώντασ ςε τραγωδύεσ, εύναι πολλϊ. Οι διεργαςύεσ και οι λαώκού αγώνεσ 
που οδηγούν ςε μια κυβϋρνηςη τησ Αριςτερϊσ εύναι απαραύτητο να ςυνοδεύονται με το αναγκαύο 

προγραμματικό πλαύςιο που μπορεύ να δώςει διϋξοδο ςτην κρύςη: 

 Μη αναγνώριςη του χρέουσ και άμεςη παύςη πληρωμών του. 

 Άμεςη κατάργηςη όλων των μνημονίων και των εφαρμοςτικών νόμων τουσ. 

 Καταγγελία όλων των αποικιοκρατικών δανειακών ςυμβάςεων.  

 Εθνικοποίηςη-κοινωνικοποίηςη των τραπεζών και ςυγκρότηςη μιασ νέασ χρηματοπιςτωτικήσ 
πολιτικήσ, με αποκλειςτικά αναπτυξιακά, παραγωγικά και κοινωνικά κριτήρια. 

 Ρύθμιςη των ιδιωτικών χρεών για τισ μικρέσ επιχειρήςεισ, τη μικρομεςαία εργαζόμενη  αγροτιά 

και τισ πιο αδύνατεσ κοινωνικέσ κατηγορίεσ.  

 Βαριά φορολογία ςτο κεφάλαιο, άρςη του τραπεζικού απόρρητου των μεγαλοκαταθετών, 
δραςτική μείωςη των εξοπλιςτικών δαπανών. 

 Εθνικοποίηςη των πιο κρίςιμων και ςτρατηγικών τομέων  και επιχειρήςεων τησ οικονομίασ. 

 τήριξη μιςθών, ςυντάξεων, κοινωνικών δαπανών και εργαςιακών ςχέςεων. Προώθηςη τησ 
δωρεάν υγείασ και δωρεάν παιδείασ ςε όλα τα επίπεδα. 

 Πραγματική δημοκρατία, με τη θεςμοθέτηςη του κοινωνικού και εργατικού ελέγχου και 
διαχείριςησ ςε όλο το φάςμα τησ οικονομίασ. 

 υγκρότηςη ενόσ προοδευτικού ςχεδίου παραγωγικήσ αναςυγκρότηςησ τησ οικονομίασ.  

Μόνο η εφαρμογό ενόσ τϋτοιου προγρϊμματοσ μπορεύ να δώςει ςτο χειμαζόμενο λαό τη 
δυνατότητα διεξόδου από την κοινωνικό καταςτροφό που υφύςταται. Ένα τϋτοιο πρόγραμμα 
μπορεύ να δώςει προοδευτικό και λαώκό περιεχόμενο ςτην αποδϋςμευςη τησ ελληνικόσ κοινωνύασ 
από τη μϋγγενη τησ ΕΚΣ, τησ ΕΕ και του ΔΝΣ, καθώσ οδηγεύ ςε πλόρη πολιτικό αντιπαρϊθεςη με τισ 
νεοφιλελεύθερεσ πολιτικϋσ που εφαρμόζει η ΕΕ και με το ύδια την ςυνθόκη για το ευρώ. Η 
προςπϊθεια υλοπούηςησ αυτού του προγρϊμματοσ θα διαλύςει την αυταπϊτη ότι μπορεύ να υπϊρξει 

φιλολαώκό λύςη εντόσ τησ ΕΕ και τησ Ευρωζώνησ, μϋςα ςε ιμπεριαλιςτικούσ μηχανιςμούσ και 
καπιταλιςτικϋσ ολοκληρώςεισ.  



ταθερό επιδύωξό μασ εύναι η προςπϊθεια επϋκταςησ και ςυντονιςμού των αγώνων και ςε 
πανευρωπαώκό επύπεδο, με ςτόχο ςυνολικότερεσ ανατροπϋσ και ρόξεισ  ςτην Ευρώπη και διεθνώσ. 

9. Αυτό τη ςτιγμό, πρϋπει να αντιςτραφεύ το κλύμα αμηχανύασ και αναμονόσ. Να ςταματόςει ο 

εφηςυχαςμόσ τησ Αριςτερϊσ ότι μπορεύ να αναμϋνει ςαν ώριμο φρούτο την εξουςύα. Να μην 
επικρατόςει το όριο τησ υποταγόσ ςτην αςτικό νομιμότητα και τησ πϊςη θυςύα παραμονόσ τησ 

χώρασ ςτην Ευρωζώνη. Να ενεργοποιηθεύ ο λαόσ ενϊντια ςε λογικϋσ ανϊθεςησ ό εκλογικόσ 
προςμονόσ. Να ενιςχυθεύ, να γύνει κυρύαρχη η πρόταςη τησ μετωπικόσ πολιτικόσ ςυγκρότηςησ και 

κοινόσ πρόςκληςησ και δρϊςησ ςτην Αριςτερϊ. Να αποτραπεύ το ενδεχόμενο τησ ςυγκρότηςησ ενόσ 
πολιτικϊ εξουδετερωμϋνου ρεφορμιςτικού φορϋα “προοδευτικόσ” διαχεύριςησ τησ κρύςησ του 
ςυςτόματοσ. Να ενιςχυθούν οι αριςτερϋσ και ριζοςπαςτικϋσ πολιτικϋσ δυνϊμεισ, ώςτε να μη δύνουν 
μϊχεσ οπιςθοφυλακών και ςυντόρηςησ δυνϊμεων, αλλϊ αγώνεσ πραγματικόσ λαώκόσ οργϊνωςησ και 
προγραμματικόσ προετοιμαςύασ.   

10. Βριςκόμαςτε μπροςτϊ ςε μια ιςτορικό πρόκληςη και ευκαιρύα προσ τισ δυνϊμεισ τησ 
ριζοςπαςτικόσ Αριςτερϊσ για να αναδεύξουν μια πρόταςη αντιςυςτημικόσ διεξόδου. Η εκλογικό 

ϊνοιξη τησ Αριςτερϊσ πρϋπει να αποτελϋςει αφετηρύα. Η πολιτικό ϋκφραςη του αντιμνημονιακού 
κοινωνικού μπλοκ κυρύαρχα από την Αριςτερϊ, πρϋπει να γύνει το εφαλτόριο για τη ςυγκρότηςη 

των λαώκών τϊξεων ςε πιο αγωνιςτικό, ριζοςπαςτικό και μόνιμη βϊςη. Διαφορετικϊ, η απογοότευςη 
θα επικρατόςει ό και θα ενιςχυθούν λύςεισ παντόσ χρώματοσ. Σο υλικό υπόςτρωμα εύναι κατϊλληλο 

και για την Ακροδεξιϊ. Η ςυμπαρϊταξη των δυνϊμεων τησ Αριςτερϊσ και η προγραμματικό τουσ 
οργϊνωςη και λαώκό γεύωςη αποτελεύ ϊμεςη ανϊγκη και προτεραιότητα, ώςτε να αναπτυχθεύ μια 

ριζοςπαςτικό και προοδευτικό δυναμικό ςτην ελληνικό κοινωνύα.  

11. Ο χρόνοσ μϊσ πιϋζει αςφυκτικϊ. Εύναι επιτακτικό η ανϊγκη για ϋνα πλατύ πολιτικό και 
κοινωνικό μϋτωπο που θα διεκδικόςει την εξουςύα. Ένα μϋτωπο με πυρόνα τισ δυνϊμεισ τησ 
ριζοςπαςτικόσ Αριςτερϊσ. Η κοινό βϊςη ςτοιχεύων του πολιτικού προγρϊμματοσ, ϋχει οριακϊ 
αναδειχτεύ ςτο ςύνολο των δυνϊμεων τησ Αριςτερϊσ και κυρύωσ μϋςα από τουσ ταξικούσ και λαώκούσ 

αγώνεσ. Η προγραμματικό κατεύθυνςη βαςύζεται ςτην ανοικτό παραδοχό ότι η εφαρμογό ενόσ 
προγρϊμματοσ λαώκόσ ανακούφιςησ και ανακοπόσ τησ κοινωνικόσ οπιςθοδρόμηςησ δεν θα 

εξαρτηθεύ από τουσ εκβιαςμούσ των δόςεων ούτε από την πϊςη θυςύα παραμονό ςτο ευρώ και την 
ΕΕ. τη βϊςη αυτό, εύναι αναγκαύο να κινηθούμε αποφαςιςτικϊ και ςυντροφικϊ ςτην κατεύθυνςη 

τησ ενωτικόσ ςυςπεύρωςησ των ςημερινών ςχημϊτων. το πλαύςιο μιασ τϋτοιασ πολιτικόσ 
ςυςπεύρωςησ, αςφαλώσ, η κϊθε ξεχωριςτό δύναμη θα διατηρεύ τη δικό τησ ιδεολογικό, πολιτικό και 

οργανωτικό ανεξαρτηςύα. 

12. Σο ςτούχημα αυτό εύναι εφικτό για τισ δυνϊμεισ τησ Αριςτερϊσ, ςτο βαθμό που εμπεδωθεύ μια 
ςυνθετικό προγραμματικό δυναμικό, που θα βλϋπει ωσ πραγματικό ενδεχόμενο τη ςύγκρουςη τησ 
ελληνικόσ κοινωνύασ με τη νεοφιλελεύθερη Ευρωζώνη και την ΕΕ, και θα προετοιμϊζεται γι αυτό, 
εύτε ωσ αναγκαιότητα, εύτε ωσ επιθετικό διεκδύκηςη εύτε ωσ εναλλακτικό ςχϋδιο διεξόδου.  

13. Αυτό το ςημεύο τομόσ δεν εύναι ςόμερα κατακτημϋνο. Παραμϋνει ζητούμενο εντόσ τησ 

Αριςτερϊσ. Για αυτό, εύναι αναγκαύο να ενιςχύεται ςυνεχώσ εκεύνο το αριςτερό αντιςυςτημικό ρεύμα 
που εύναι παρϊλληλα ανοικτό ςτη λογικό των πολιτικών  ςυνεργαςιών. Ρεύμα που ςυγκροτεύται 

ςτην κατεύθυνςη τησ αντιςυςτημικόσ διεξόδου από την κρύςη, αλλϊ ταυτόχρονα πρωτοςτατεύ ςε 
μετωπικϋσ πρωτοβουλύεσ και ςτην κεντρικό πολιτικό ςκηνό και ςτουσ μαζικούσ χώρουσ. τισ 
ςημερινϋσ ςυνθόκεσ, αυτό το πολιτικό ρεύμα μπορεύ να ενιςχύςει, να διεκδικόςει και τελικϊ να 
προκαλϋςει τη ριζοςπαςτικό αναςύνθεςη όλησ τησ Αριςτερϊσ. Μόνο ϋτςι αυτό το μϋτωπο μπορεύ να 
ςυγκροτηθεύ, να μην υποκύψει ςτισ πολιτικϋσ πιϋςεισ του ταξικού αντύπαλου και να οδηγόςει ςε νύκη 
το λαό. 

14. Με βϊςη τα ςημερινϊ δεδομϋνα τησ αντιμετωπικόσ πολιτικόσ των ηγεςιών ΚΚΕ και 

ΑΝΣΑΡΤΑ, αλλϊ και των ορύων του ΤΡΙΖΑ και του ορατού κινδύνου ενςωμϊτωςόσ του, εκτιμούμε 
ότι η εκλογικό επιρροό του ΤΡΙΖΑ ςτα λαώκϊ ςτρώματα αποτελεύ ςτοιχεύο ιςτορικόσ ςημαςύασ. ε 



μεγϊλο βαθμό, οι εξελύξεισ μϋςα ςτην Αριςτερϊ αντικειμενικϊ καθορύζονται και από τισ αντιθϋςεισ 
που αναπτύςςονται ςτον ΤΡΙΖΑ. την ςυγκυρύα αυτό, αναγνωρύζουμε πωσ όλα τα ενδεχόμενα εύναι 
ανοιχτϊ. Σόςο η αςτικό ενςωμϊτωςη και πολιτικό εξουδετϋρωςη του ΤΡΙΖΑ, όςο όμωσ και το 
αντύςτροφο. Αυτό η αςταθόσ ιςορροπύα εύναι όδη φανερό και ςτισ λαώκϋσ μϊζεσ , αλλϊ και ςτισ 
κυρύαρχεσ τϊξεισ. Εύναι ςαφϋσ πωσ η  ϊρνηςη του ΤΡΙΖΑ να επιμεύνει ςτη  θϋςη “καμιϊ θυςύα για το 
ευρώ”, αφόνει ανοιχτό την πόρτα τησ ενςωμϊτωςησ του, επύςησ όμωσ εύναι ςαφϋσ πωσ οι θϋςεισ του 
ΤΡΙΖΑ για ακύρωςη των μνημονύων ανούγουν την πόρτα για τη ςύγκρουςη με την Ευρωζώνη, 
δηλαδό την ανοιχτό ςύγκρουςη με τισ αςτικϋσ επιλογϋσ. Η ανϊπτυξη μιασ μετωπικόσ ςτρατηγικόσ 

των αριςτερών δυνϊμεων εύναι δυνατό να παρϋμβει ςε αυτϊ τα ενδεχόμενα και να τα ενιςχύςει από 
την πλευρϊ των λαώκών ςυμφερόντων.  

15. ε αυτόν την κατεύθυνςη και με το ζητούμενο ενόσ πλατιού μετώπου με κϋντρο τισ δυνϊμεισ 
τησ Αριςτερϊσ και την ενύςχυςη τησ προοπτικόσ τησ αριςτερόσ κυβϋρνηςησ ςτη βϊςη ενόσ 
μεταβατικού  πολιτικού προγρϊμματοσ διεξόδου τησ ελληνικόσ κοινωνύασ από την κρύςη, εύναι 
αναγκαύο η ςχετικό ςυζότηςη να ανούξει ακόμη περιςςότερο ςε όλη την χώρα. Εύναι αναγκαύεσ 
ανοιχτϋσ ςυζητόςεισ και πολιτικϋσ ςυςκϋψεισ ςε όλεσ ςτισ μεγϊλεσ πόλεισ , ώςτε να καλεςτούν και να 
παροτρυνθούν ϊμεςα όλεσ οι αριςτερϋσ δυνϊμεισ να ςυμμετϋχουν και να ενιςχύςουν το διϊλογο 
αυτόν. Εύναι αναγκαύο να αναπτυχθούν ςχετικϋσ πρωτοβουλύεσ, να  ςυγκροτηθούν κοινϋσ λαώκϋσ 
επιτροπϋσ βϊςησ ςε γειτονιϋσ και εργαςιακούσ χώρουσ, προκειμϋνου να διευρύνουν και να 
ενιςχύςουν την ενιαύα αριςτερό και λαώκό προγραμματικό ςυμφωνύα και τη ςυγκρότηςη 
πρωτοβουλιών ενωτικόσ δρϊςησ αντύςταςησ και λαώκόσ αλληλεγγύησ. Σο κϊλεςμα απευθύνεται ςτο 
ςύνολο των δυνϊμεων τησ Αριςτερϊσ, ΤΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΑΝΣΑΡΤΑ, ΜΑΑ, και τισ ϊλλεσ δυνϊμεισ τησ 
εξωκοινοβουλευτικόσ Αριςτερϊσ. Ο καθϋνασ θα πρϋπει να αναλϊβει τισ ευθύνεσ του. Η υπόθεςη τησ 

ριζοςπαςτικόσ ενότητασ τησ Αριςτερϊσ πρϋπει και μπορεύ να γύνει υπόθεςη των ύδιων των 
αριςτερών δυνϊμεων και των αγωνιςτών τησ.   

 

Όςοι θϋτουμε την υπογραφό μασ κϊτω από αυτό το κεύμενο: 

 Θεωρούμε πωσ η μοναδικό λύςη απϋναντι ςτην κοινωνικό και οικονομικό καταςτροφό 
ςτον τόπο μασ, βρύςκεται ϋξω από τα  πλαύςια του καπιταλιςτικού ςυςτόματοσ.  

 Λύςη μπορεύ να δώςει μόνο ϋνα πλατύ πολιτικό και κοινωνικό μϋτωπο, με ϋνα πρόγραμμα 
ρόξησ με τη ςημερινό εξουςύα. 

 Η κρύςη εύναι διεθνόσ και πανευρωπαώκό. Παλεύουμε για μια ριζικό ανατροπό ςτην Ελλϊδα, 

πυροδότη διεθνών εξελύξεων. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε το μεγαλύτερο δυνατό 
ςυντονιςμό και κοινό πϊλη με τα κινόματα που αναπτύςςονται διεθνώσ.  

 Υποςτηρύζουμε τη μεγαλύτερη δυνατό ςυνεργαςύα και ενότητα ςτη δρϊςη του ςυνόλου τησ 
ελληνικόσ Αριςτερϊσ, ςτη βϊςη ενόσ τϋτοιου πολιτικού προγρϊμματοσ, αλλϊ και ςτον κοινό 
αγώνα για τη λαώκό επιβύωςη και αλληλεγγύη. 

 Στηρύζουμε την προοπτικό μιασ κυβϋρνηςησ τησ Αριςτερϊσ, γνωρύζοντασ ότι μια τϋτοια 

εξϋλιξη δεν αποτελεύ το τϋλοσ του δρόμου, αλλϊ την απαρχό μιασ πορεύασ ανϊταςησ του 
λαώκού κινόματοσ και ςυγκρούςεων με το παρελθόν. 

 Η Αριςτερϊ οφεύλει να επιδιώξει την πλατύτερη ςυνεργαςύα των δυνϊμεών τησ ςτην πϊλη 

ενϊντια ςτο μνημόνιο, την τρόικα και την ελληνικό ϊρχουςα τϊξη, αρχόσ γενομϋνησ από το 
αύτημα “καμιϊ θυςύα για το ευρώ”. 

 Ωσ πρωτοβουλύα, απευθυνόμαςτε ςτο ςύνολο των δυνϊμεων και των αγωνιςτών που 
ϋχουν παρόμοια αντύληψη, ανεξϊρτητα από τον πολιτικό/κομματικό χώρο ςτον οπούο εύναι 

τοποθετημϋνοι, για διεύρυνςη τησ απόχηςησ των πιο πϊνω θϋςεων, επιδιώξεων και 
ςτόχων. 


