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Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όσους όλους ήρθατε εδώ, αλλά ιδιαίτερα, αυτούς που
παρουσιάζουν το βιβλίο µας. Είµαστε κοντά στην «επέτειο» του ιστορικού
δηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015. Για αυτό θέλω να πω το εξής: Αν την στάση του
Π. Λαφαζάνη που µας τιµάει σήµερα µε την παρουσία του, την πολιτική κατεύθυνση του
Α.Ρ, και την λύση που πρότεινε τότε, ακολουθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, εφαρµόζοντας το Σχέδιο
Β που περιγράφαµε και µε τον Α. Αλαβάνο, σήµερα τα πράγµατα θα ήταν διαφορετικά, η
χώρα ελεύθερη και θα είχαµε σήµερα εδώ µια άλλη εκδήλωση.
Ζούµε στην πατρίδα µας επτά χρόνια που είναι σκοτεινά για την λογική, τα
χρόνια που θα µείνουν στην ελληνική ιστορία, ως χρόνια του ευρω-παραλογισµού. Ενώ
βιώνουµε µία απελπιστική κατάσταση, ενώ είναι πλέον σαφές ότι εντός της ευρωζώνης
δεν υπάρχει εναλλακτική σωτηρίας, η ηµι-ελίτ, πολιτική και οικονοµική που διευθύνει την
χώρα καταφέρνει και αντιστρέφει ιδεολογικά την πραγµατικότητα, παρουσιάζοντας τον
θάνατο, τον λεγόµενο ευρω-µονόδροµο, ως ζωή.
Όµως, όχι µόνο είναι εφικτή ή έξοδος από την κρίση, η απελευθέρωση και η
παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας µας, αλλά µπορεί να συνδυαστεί µε την
κοινωνική αλλαγή. Προτείνουµε ένα Πρόγραµµα Λαϊκού Μετώπου που θα εφαρµοστεί
κατά κύµατα και συµπεριλλάµβάνει έναν Δηµοκρατικό Πανεθνικό Σχεδιασµό όπου στο
επέκεινά του, θα είναι οι εργαζόµενοι που θα επιλέγουν τα επίπεδα παραγωγής,
κατανάλωσης και επένδυσης, τις ώρες εργασίας και τελικά θα διαµορφώνουν οι ίδιοι την
κοινωνία που θα ζουν, µέσα σε µια αυθεντική Δηµοκρατία, όπου οι έννοιες της
κοινότητας και της συλλογικής ζωής θα ξαναβρούν την σηµασία τους.
Το πρόγραµµα εξόδου από την κρίση, το οποίο παρουσιάζουµε εδώ δεν είναι
κατασκευασµένο στην άµµο κάποιας ιδεολογίας, αλλά στηρίζεται στα δεδοµένα της
ελληνικής οικονοµίας, της φωνής της λογικής και της επιστήµης. Άλλωστε η Αργεντινή
και η Ισλανδία πρόσφατα δεν εφάρµοσαν την επίσηµη συνταγή . Όχι τυχαία, οι φακοί
έκλεισαν όταν η Αργεντινή πέρασε στην ανάκαµψη µε ρυθµούς Κίνας, και, έτσι, αυτή η
περίοδος, όπου οι αρχές οικονοµικής πολιτικής της χώρας απέταξαν τα
«παγκοσµιοποιητικά» TINA-γιατροσόφια, δεν έγινε γνωστή στους τηλεθεατές. Μήπως,
όµως, το ίδιο δεν συνέβη και µε την Ισλανδία; Και φυσικά δεν είναι οι µόνες χώρες που
βάδισαν αντίστροφα µε την παγκοσµιοποίηση και βγήκαν κερδισµένες. Τα
επιτυχηµένα αντι-παραδείγµατα στην παγκοσµιοποίηση είναι πολλά. Ακόµη και
πρόσφατα, όταν η Κριστίνα Κίρσχνερ ήρθε στην Ελλάδα κανείς δεν έγραψε, από
κανένα µέσο δεν ειπώθηκε, το τι είπε στο Μέγαρο Μουσικής. Μίλησε για το τι έγινε στην
Αργεντινή, για εθνικοποιήσεις, για επανακοινωνικοποίηση του συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης, για αύξηση της εγχώριας ζήτησης και των µισθών και µε αυτό τον τρόπο
εξάλειψη της ανεργίας, και άλλα πολλά, αλλά είπε και δύο απλές αλήθειες που πάνε
γάντι και στην Ελλάδα, που ενοχλούν όµως βαθιά τον εγχώριο και ξένο παράγοντα που
λεηλατεί την πατρίδα µας. Δεν µπορούσε η Αργεντινή να έχει το ίδιο νόµισµα, το δολάριο
µε τις ΗΠΑ, αλλά µήπως η Ελλάδα µπορεί να έχει το ευρώ; το ίδιο νόµισµα µε την
Γερµανία;
Επίσης θύµισε την ιστορική οµιλία του προέδρου Κίρσχνερ στον ΟΗΕ, «οι
πεθαµένοι δεν πληρώνουν χρέη». Μήπως η Ελλάδα δεν είναι σε κλινικό θάνατο και για
αυτό δεν έχει άλλη επιλογή παρά να διαγράψει χρέος µέσω του µοναδικού τρόπου που

υπάρχει διεθνώς; της κήρυξης χρεοστασίου στους ξένους δανειστές; Μόνο έτσι µπορεί
να ξαναγίνει κυρίαρχη χώρα και να κερδίσει το διεθνή σεβασµό. Ο οικονοµικός όµως
παραλογισµός, µέσω των ξένων πιστωτών, λέει ότι η Ελλάδα µπορεί να αλυσοδεθεί, για
να ξεπληρώσει το µεγαλύτερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, που υπάρχει σήµερα στον
κόσµο για ανεπτυγµένη χώρα. Λένε ότι δεν έχει σηµασία το ύψος του χρέους, αλλά η
Ελλάδα µπορεί να αποπληρώνει ετησίως τοκο-χρεολύσια της τάξης του 15% του ΑΕΠ
της, ποσοστό που αντιστοιχεί για το έτος 2016 στο 50% των συνολικών εξαγωγών
αγαθών και υπηρεσιών της χώρας. Όταν, όπως σηµειώνουµε και στο βιβλίο, ένας από
τους λησµονηµένους παράγοντες βιωσιµότητας χρέους είναι η ρήτρα λόγου
εξυπηρέτησης χρέους, που σηµαίνει ότι οι τόκοι και τα χρεολύσια αν διαιρεθούν προς τις
εξαγωγές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10%.
Ο ελληνικός λαός πρέπει να κατανοήσει ότι η κρίση που βιώνουµε, δεν είναι µία
συνηθισµένη οικονοµική κρίση. Από πλευράς ύφεσης, χρονικής διάρκειας και ανεργίας,
είναι η µεγαλύτερη ιστορικά κρίση που έχει γνωρίσει χώρα µεταπολεµικά µε µέσο ή
υψηλό επίπεδο κεφαλαιοκρατικής ανάπτυξης.
Η µείωση του ΑΕΠ είναι στο 25%, η πραγµατική ανεργία βρίσκεται στο 30%, ενώ
αν δεν υπήρχε η µετανάστευση, η πρόωρη συνταξιοδότηση, και η αύξηση της
υποαπασχόλησης θα είχαµε σπάσει τα ρεκόρ της Ν. Αφρικής, και το 40% και πλέον
ανεργία. Τα εργατικά δικαιώµατα σαρώνονται, οι εργασιακές σχέσεις αποδιαρθρώνονται,
ενώ το αναιµικό κοινωνικό κράτος διαλύεται. Η µετανάστευση εξειδικευµένου εργατικού
δυναµικού και επιστηµόνων, οδηγεί σταθερά σε µία οικονοµία όλο και χαµηλότερης
παραγωγικότητας, άρα και χαµηλών µισθών. Στην Ελλάδα επιβάλλεται το ίδιο ακριβώς
µοντέλο προσαρµογής, που εκτελέστηκε µετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, στις
«ανατολικές» χώρες.
Όσο ακολουθείται η εφαρµοζόµενη πολιτική παραµονής µας στην Ευρωζώνη
(ΕΖ), η Ελλάδα θα µετατραπεί σε µόνιµη παρηκµασµένη και αποψιλωµένη περιφέρεια
του Βορρά, µε «οάσεις» τύπου Μαϊάµι, λόγω τουρισµού.
.Από τις µελέτες µας για την ελληνική οικονοµία, έχουµε καταλήξει στο
συµπέρασµα ότι η παρούσα κρίση είναι κυρίως αποτέλεσµα της συµµετοχής της χώρας
στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και ιδιαίτερα στην ΟΝΕ και στην ΕΖ. Η εν λόγω συµµετοχή
είναι, µε άλλα λόγια, ο «παράγοντας σταθερής επενέργειας» που βρίσκεται πίσω από την
παρούσα κρίση. Η χώρα πληρώνει την ευρωπαϊκή πόλωση (και όχι ολοκλήρωση!), την
οποία δηµιουργεί, τελικά και αναπόφευκτα, η σχέση «κέντρου-περιφέρειας» (για να το
εκφράσουµε εν συντοµία). Ήδη, από τα µέσα της δεκαετίας του 1950, ο G. Myrdal είχε
υποδείξει τη διαδικασία «κυκλικής και σωρευτικής αιτιότητας», την οποία ενεργοποιεί η
προαναφερθείσα σχέση, ενώ στο µακρινό έτος 1962, ο Η. Ηλιού είχε χαρακτηρίσει,
προσφέροντας αρκετά οικονοµολογικά και πολιτικά επιχειρήµατα, την είσοδο της
πατρίδας µας στην ΕΟΚ ως είσοδο στο «Λάκκο των Λεόντων». Ήταν σαφές, σύµφωνα
µάλιστα και βάσει της κυρίαρχης οικονοµικής επιστήµης, δηλαδή της «Θεωρίας των
Άριστων Νοµισµατικών Περιοχών», ότι το κόστος της ΟΝΕ θα ήταν πρωτοφανές για την
Ελλάδα (και, γενικά, για τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες και περιφέρειες χωρών). 36
χρόνια µετά την ένταξη στην ΕΟΚ, το κατακεφαλήν εισόδηµα στην πατρίδα µας
βρίσκεται, σε σταθερές τιµές ευρώ, στα επίπεδα εκείνου του έτους 1980!!!!
Η συµµετοχή στην ευρωπαϊκή πόλωση και µάλιστα στον σκληρό πυρήνα της
ζώνης της υπερπαγκοσµιοποίησης, και λέµε υπερπαγκοσµιοποίηση γιατί εδώ στην Ε.Ε.
η ταύτιση µε τις ορίζουσες της παγκοσµιοποίησης, της ελευθερίας του εµπορίου των
κεφαλαίων κλπ είναι καθολική, διαµορφώνει ως κύρια την αντίθεση ανάµεσα στο εθνικόπατριωτικό ζήτηµα και τον οικονοµικό ιµπεριαλισµό. Διότι η Ελλάδα και ο
ευρωπαϊκός Νότος, δεν δύναται να αναπτυχθούν εντός των ευρωζωνικών και
ευρωενωσιακών δεσµών. Άρα οδηγούνται στην στασιµότητα και στην παρακµή,

µετατρεπόµενοι στην καλύτερη περίπτωση ως εξαρτήµατα του Βορρά και έτσι οξύνεται
και η δεύτερη αντίθεση η κυρίαρχη σε εθνικό επίπεδο, ανάµεσα στο κεφάλαιο και στην
εργασία. Η άνευ προηγουµένου γεωγραφική πόλωση στον ευρωπαϊκό χώρο και η
ραγδαία υποβάθµιση της χώρας µέσα στον διεθνή καταµερισµό εργασίας διαµορφώνει
λοιπόν και µια πρωτοφανή κοινωνική πόλωση. Από πλευράς αντικειµενικού παράγοντα
υπάρχουν λοιπόν όλοι οι όροι, για την δηµιουργία ενός πατριωτικού-αντιιµπεριαλιστικού
και εργατικού, για την δηµιουργία ενός µεγάλου Λαϊκού Μετώπου.
Με τα σηµερινά δεδοµένα, η διάρρηξη της ιµπεριαλιστικής αλυσίδας στον
ευρωπαϊκό νότο δεν µπορεί να γίνει αλλιώς παρά µε την ανάδειξη Λαϊκο Μετωπικών
Κυβερνήσεων οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε ένα άλλο τρόπο συνεργασίας των
Λαών. Μια τέτοια προσπάθεια ήταν και η Μπολιβαριανή Συµµαχία των Λαών της
Λατινικής Αµερικής, γνωστής ως ΑLBA. Eπειδή φυσικά ζούµε σε ένα κόσµο από έθνηκράτη, αυτή η προσπάθεια εξόδου από την κρίση και κοινωνικής αλλαγής δεν µπορεί
παρά να είναι κατ΄αρχάς εθνική.
Για να δείξουµε το αδιέξοδο και να γίνουµε πιο σαφείς, γνωρίζουµε από αυτά που
µας διδάσκει η οικονοµική επιστήµη, ότι κάθε εθνική οικονοµία αποτελείται από τρεις
διακριτούς τοµείς, ήτοι τον Ιδιωτικό (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), το Δηµόσιο και τον
Εξωτερικό. Επίσης, σύµφωνα µε τις συµβολές του Μ. Kalecki και του J. M. Keynes, για
να βγει µία οικονοµία από µια βαθιά κρίση (η αναγκαία συνθήκη συνίσταται στο να
λειτουργήσει – τουλάχιστον – ένας εξ αυτών των τριών τοµέων ως «ατµοµηχανή»,
δηλαδή να καθοδηγήσει την τόνωση της συνολικής ενεργού ζητήσεως. Τέλος, αυτή η
τόνωση επιτυγχάνεται µέσω δηµοσιονοµικών, νοµισµατικών, συναλλαγµατικών,
εµπορικών και διαρθρωτικών πολιτικών. Ωστόσο, αυτοί οι µοχλοί οικονοµικής πολιτικήςτόνωσης της ζήτησης, έχουν πλήρως αδρανοποιηθεί εξ αιτίας της συµµετοχής της χώρας
στην ΟΝΕ.
Πρέπει, λοιπόν, να θεωρείται δεδοµένο και µη-συζητήσιµο ότι η Ελλάδα έχει
απόλυτη ανάγκη να ανακτήσει όσους περισσότερους µοχλούς οικονοµικής πολιτικής
µπορεί, προκειµένου να εξέλθει από την κρίση, δηλαδή, τους µοχλούς της
δηµοσιονοµικής, νοµισµατικής, συναλλαγµατικής, εµπορικής, βιοµηχανικής και, τέλος,
αγροτικής πολιτικής. Δίνουµε στο βιβλίο αναλυτική, συγκεκριµένη και ποσοτικά
προσδιορισµένη οικονοµική πολιτική για αυτούς τους µοχλούς.
Εκτιµούµε, βάσει µελετών µας, ότι, για να έρθει η ανεργία κοντά στο 10%, όπου
ήταν πριν την κρίση, απαιτείται ετήσιος ρυθµός µεγέθυνσης της οικονοµίας κοντά στο
5.4% για µια πενταετία και δηµιουργία περίπου 181.000 θέσεων εργασίας ανά έτος. Για
να αρχίσει να µειώνεται, έστω ελάχιστα, η µη-αλχηµιστικά µετρούµενη ανεργία απαιτείται
ρυθµός ανάπτυξης της τάξης του 2%-2.5%. Για να γίνει κατανοητό αυτό, σκεφτείτε µια
επιχείρηση που αυξάνει λίγο τον τζίρο της και από 100 δραχµές τον πάει στο 101, Δεν θα
κάνει προσλήψεις, απλώς λίγο κατά 1% θα ανέβει η παραγωγικότητα της
εργασίας. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι, ακόµη και εάν επιβεβαιωθούν τα πιο αισιόδοξα
σενάρια για την επόµενη πενταετία (προβλέψεις που δεν στηρίζονται, βεβαίως, πουθενά
από πλευράς οικονοµικής λογικής και µετρήσεων), ελάχιστα θα βελτιωθεί η κατάσταση
στην αγορά εργασίας ή το βέβαιο σενάριο είναι η επιδείνωση όλων των παραµέτρων της
εργασίας και της ζωής των εργαζοµένων.
Η Ελλάδα και ο λαός της δεν µπορούν να επιβιώσουν µέσα σε ένα διεθνές
παίγνιο απολύτως ανοικτού κεφαλαιοκρατικού ανταγωνισµού γιατί η ελληνική οικονοµία
παρουσιάζει διττό έλλειµµα ανταγωνιστικότητας:

1) Παραγωγικοτεχνικό χάσµα µε τις περισσότερες ευρωζωνικές οικονοµίες. Το
πρόβληµα
είναι
δοµικό
και
λύνεται
-µακροχρονίως
µε
σχεδιοµετρικό
προστατευτισµό, στοχευµένη βιοµηχανική πολιτική, παραγωγικές επενδύσεις.
Όσο αφορά την βιοµηχανική πολιτική, πιο συγκεκριµένα: 11 εµπορεύµατα
εµφανίζουν τις µεγαλύτερες διαρροές της οικονοµίας, και αποτελούν την µαύρη τρύπα, το
66% των εισαγωγών µας. Τα απαριθµώ συνοπτικά, για να καταλάβουµε ότι δεν λέµε να
σπείρουµε στάρι στο φεγγάρι, αλλά είναι µέσα στις δυνατότητες της χώρας η
βιοµηχανική αυτή πολιτική. Τρόφιµα ποτά και προϊόντα καπνού-εξορυκτική και λατοµική
δραστηριότητα,- Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, είδη ένδυσης,- Χηµικά, φάρµακα και
σκευάσµατα, -Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οπτικά και ηλεκτρονικά,- Ηλεκτρολογικός
εξοπλισµός,- Μηχανοκίνητα οχήµατα και εξοπλισµός µεταφορών, προϊόντα µεταποίησης
και έπιπλα.
2) Χρησιµοποιεί το πιο σκληρό νόµισµα του κόσµου, το ευρώ. Το πρόβληµα
λύνεται µε εξωτερική υποτίµηση.
Αντί της εξωτερικής συνεχίζεται η πολιτική της εσωτερικής υποτίµησης που
σηµαίνει όλο και µεγαλύτερη φτωχοποίηση και ανεργία. Αυτή η πολιτική δεν έχει ρίξει
τις τιµές των αγαθών. Η βελτίωση της πραγµατικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας σε όρους
τιµών, όπως µετριέται σε σχέση µε τους 28 κυριώτερους εµπορικούς εταίρους της χώρας
(µε βάση την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας. της Ελλάδας για το 2016) έχει βελτιωθεί
τα επτά σκοτεινά µνηµονιακά χρόνια µόνο κατά 10,9%, και ο κύριος λόγος είναι η όποια
πτώση του ευρώ (τα τελευταία, λίγα χρόνια, δηλαδή µετά το 2014-5), όχι η εσωτερική
υποτίµηση. Το 2009 η πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία είχε ανέλθει κατά 18,9%, µε
άλλα λόγια είχαµε ανατίµηση της πραγµατικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας κατά 18,9%
µέσα σε µια δεκαετία. Πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι όταν µπήκαµε στο ευρώ, στο
τέλος του 2001, κατά πολλές µελέτες, η δραχµή ήταν ήδη ανατιµηµένη έως και 30%,
λόγω της πολιτικής της σκληρής δραχµής που ξεκίνησε µε την συνθήκη του Μάαστριχτ.
Αυτή η υπερτίµηση φωτογραφιζόταν στο τότε ήδη υπερβολικό έλλειµµα του Ισοζυγίου
Τρεχουσών Συναλλαγών που πλησίαζε το 8%. Στην Ελλάδα τα εξωτερικά ελλείµµατα
οδήγησαν στην διόγκωση του εξωτερικού χρέους (δηµόσιου και ιδιωτικού) και τελικά
στην χρεοκοπία.
Μια εξωτερική υποτίµηση σε συνθήκες βαθιάς ύφεσης και υποαπασχόλησης
κεφαλαίου και εργασίας δεν πλήττει τα συµφέροντα των µισθωτών αντίθετα µε αυτά που
λέγονται.
Ο συνδυασµός της υποτίµησης µε επεκτατική οικονοµική πολιτική, µέσω της
ανάκτησης του εκδοτικού προνοµίου επιτρέπει την χρηµατοδότηση δηµόσιων δαπανών
και µείωσης φόρων κατά 10 δις. Επίσης µε το 3,5% πλεόνασµα που επιβάλλεται η
Ελλάδα µετατρέπεται σε δότρια χώρα . Για πρώτη φορά µετά το 1981 θα πληρώνουµε 4
δις ετησίως καθαρά στην Ε.Ε. για την συµµετοχή µας στην ευρωζώνη. Άρα εµφανίζεται
ένας µεγάλος δηµοσιονοµικός χώρος για να αρθεί η λιτότητα και να περάσουµε στην
ανάκαµψη.
Για να δώσω ένα παράδειγµα, η βενζίνη έχει 70% φόρους, λόγω µνηµονίων και
στην Ελλάδα έχει σχεδόν την πιο ακριβή τιµή στον κόσµο. Στη Βουλγαρία, όπου οι
συµπατριώτες µας από την Β. Ελλάδα πάνε και γεµίζουν τα αυτοκίνητά τους, έχει 1
ευρώ Μετά την υποτίµηση τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο Θα κοστίζουν σε
δραχµές το ίδιο ή λιγότερο από ότι σήµερα σε ευρώ, λόγω µείωσης των φόρων.
Μια υποτίµηση σύµφωνα µε τις µελέτες µας δηµιουργεί για τον πρώτο χρόνο
έναν υποπενταπλάσιο πληθωρισµό στην χειρότερη περίπτωση. Είναι σαφές ότι σε µια

πορεία κοινωνικής αλλαγής οι αυξήσεις των µισθών θα είναι µεγαλύτερες από τον
πληθωρισµό.
Κλείνοντας θέλω να πω ότι αυτοί οι οικονοµολόγοι που από το 2010
υποστηρίζουν την παραµονή στο ευρώ και είναι σήµερα υπουργοί, οι Σταθάκηδες, οι
Τσακαλώτοι και οι υπόλοιποι (ορισµένοι δήλωναν και δηλώνουν, µάλιστα, µαρξιστές!),
είχαν ως µοναδικό επιχείρηµα ότι η υποτίµηση θα κτυπήσει τους µισθούς, θα βλάψει το
προλεταριάτο. Επιχείρηµα που από την ουσία του είναι φαιδρό στις σηµερινές συνθήκες
της χώρας, αλλά γίνεται περισσότερο φαιδρό όταν για την παραµονή στο ευρώ οι
µισθωτοί έχουν γονατίσει και αυτοί οι κύριοι υπογράφουν λιτότητα και εσωτερική
υποτίµηση, εξαθλίωση και φτωχοποίηση µέχρι το σωτήριο έτος 2060. Αλλά και οι τιµές
των ακινήτων δεν έχουν συνθλιβεί; Τώρα, που µείναµε στην ΕΖ, δεν µπορούν (όπως µας
έλεγαν) το ξένο και ελληνικό µεγάλο-κεφάλαιο να αγοράζει τσάµπα ό,τι επιθυµεί;
Τέλος, να τελειώνουµε µε την σύγχυση . Έχουµε δικαίωµα στην χρεοκοπία,
έχουµε το ηθικό, πολιτικό και νοµικό δικαίωµα να αρνηθούµε το χρέος, όπως τόσες
χώρες στην σύγχρονη ιστορία. Έχουµε δικαίωµα να επαναφέρουµε το νόµισµά µας,
έχουµε δικαίωµα να φύγουµε από την Ε.Ε. αν αυτή δεν ικανοποιεί βιώσιµους όρους για
τον λαό µας σύµφωνα µε το άρθρο 50 όπως κάνει το Ηνωµένο Βασίλειο
Η Ελλάδα είναι σαν µια γυναίκα σε ένα γάµο µε την Ε.Ε. που την κακοποιεί ο
άντρας- νταβατζής της, µε έναν βούρδουλα το ευρώ και αυτή µένει στο γάµο από
ανασφάλεια. Ακόµη λοιπόν και αν το διαζύγιο είναι ταραχώδες, και δεν είναι συναινετικό,
είναι καλύτερα ένα ταραχώδες διαζύγιο από έναν κακό γάµο.
Εµείς, στο µετωπικό πρόγραµµα που καταθέτουµε για συζήτηση, δεν
στηριζόµαστε σε βοήθεια από κανέναν. Είναι ο ελληνικός λαός, αυτοδύναµος, µε την
Λαϊκοµετωπική του κυβέρνηση που ανακτώντας την οικονοµική του κυριαρχία θα βγει
από την κρίση, δηµιουργώντας πιθανότατα και ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό
παράδειγµα. Έτσι, αυτός ο λαός είναι, τότε, που θα δώσει βοήθεια στους λαούς όλου του
«Νότου», στους λαβωµένους από την παγκοσµιοποίηση και στο σύγχρονο προλεταριάτο
όλης της Ευρώπης.

