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Πολιτική Απόφαση 6ου (έκτακτου) Συνεδρίου του Συνασπισµού της Αριστεράς 

των Κινηµάτων και της Οικολογίας 
 
Το 6ο συνέδριο του Συνασπισµού συνήλθε σε µια περίοδο που στη χώρα µας, στην 
Ευρώπη και στον κόσµο οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα βρίσκονται 
αντιµέτωποι µε τη µεγαλύτερη επίθεση των τελευταίων δεκαετιών. Στην Ελλάδα, η 
ενεργοποίηση του µηχανισµού «στήριξης» ΕΕ-∆ΝΤ από την κυβέρνηση είναι 
οικονοµικά αναποτελεσµατική και επικίνδυνη, αφού βαθαίνει την ύφεση, είναι 
κοινωνικά άδικη, ρίχνοντας τα βάρη της κρίσης στους εργαζόµενους και τα πιο 
αδύναµα κοινωνικά στρώµατα. Το εργατικό εισόδηµα µειώνεται δραστικά µε στόχο 
να γίνουν πιο φτωχοί οι εργαζόµενοι και συνεπώς πιο φθηνοί για τους εργοδότες και 
το κράτος. Οι εργασιακές σχέσεις κατεδαφίζονται, η ανεργία αυξάνεται µε 
δραµατικούς ρυθµούς, το ασφαλιστικό αποδοµείται πλήρως, η δηµόσια περιουσία 
παραδίδεται στο κεφάλαιο, όπως και ο χώρος των δηµόσιων και κοινωνικών 
αγαθών. Η δηµοκρατία συρρικνώνεται και ο αυταρχισµός και η καταστολή 
ενισχύονται. 
 
Οι ιστορικές αυτές εξελίξεις θέτουν στην ηµερήσια διάταξη την ανάγκη 
µεγάλων ρήξεων και ανατροπών, την ανάγκη µιας εναλλακτικής προοδευτικής 
πορείας που σήµερα συνδέεται περισσότερο από ποτέ µε την υπέρβαση του 
καπιταλιστικού κοινωνικοοικονοµικού σχηµατισµού και την προώθηση του 
σοσιαλισµού µε δηµοκρατία και ελευθερία. Η ανανεωτική και ριζοσπαστική 
Αριστερά σήµερα, υπερβαίνοντας τις ανεπάρκειές της, µπορεί και πρέπει να 
αναλάβει µε αισιοδοξία και έµπνευση τον ιστορικό της ρόλο. 
 
Η κρίση και η αντιµετώπισή της από τις κυρίαρχες δυνάµεις του κεφαλαίου 
 
Βρισκόµαστε στη δίνη µιας παγκόσµιας καπιταλιστικής κρίσης που έχει τη ρίζα της 
στην υπερσυσσώρευση του κεφαλαίου. Μια κρίση που είναι επίσης διατροφική, 
ενεργειακή, περιβαλλοντική. Μία επί της ουσίας, δηλαδή, δοµική κρίση του 
συστήµατος, που εκδηλώθηκε το 2008 αρχικά στις τράπεζες και το 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, στη συνέχεια στις επενδύσεις και στη µείωση της 
παραγωγής και πέρασε ως φυσική συνέπεια στην εργασία, την απασχόληση και τα 
εισοδήµατα. 
 
Η πρώτη φροντίδα των ισχυρών της ΕΕ και των ΗΠΑ ήταν να αποσοβήσουν την 
κατάρρευση του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού συστήµατος, γι’ αυτό αποφάσισαν 
να στηρίξουν τους βασικούς πυλώνες που κινδύνευαν, δηλαδή τις τράπεζες και το 
χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο, µε τη διοχέτευση πολλών εκατοντάδων δισ. ευρώ και 
πρόσθετη συνέπεια τη διόγκωση του δηµόσιου χρέους. Η προβλεπόµενη αναιµική 
οικονοµική µεγέθυνση στις ανεπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες της ∆ύσης 
συνοδεύεται από τη µια µεριά από ισχυρή αβεβαιότητα για την πραγµατοποίησή της 
και από την άλλη από την ισχυρή βεβαιότητα ότι θα συνοδεύεται από αύξηση της 
ανεργίας και εποµένως από εντονότατες πιέσεις στους όρους ζωής και 
αναπαραγωγής του κόσµου της εργασίας διεθνώς.  
  
Στη συνέχεια είχαµε την εµφάνιση της κρίση του χρέους, δηλαδή, την κρίση των 
δηµόσιων οικονοµικών των κρατών (αλλά και την κρίση του ιδιωτικού χρέους και των 
επιχειρήσεων). Μια κρίση η οποία εκτυλίσσεται και αποκτά νέα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά στο πλαίσιο πλήρους κυριαρχίας της διεθνούς του κεφαλαίου, όπως 
αυτή συγκροτείται µέσω των χρηµατοπιστωτικών αγορών και των θεσµών τους: η 
νεοφιλελεύθερη πολιτική θεσπίζει τις χρηµατοπιστωτικές αγορές ως «φυσικό 
φαινόµενο», στους νόµους του οποίου οφείλουν να πειθαρχούν οι κοινωνίες. Αυτή η 
εξέλιξη δεν είναι ούτε ατύχηµα, ούτε «ακρότητα», αλλά αποτέλεσµα της εφαρµογής 
της νεοφιλελεύθερης αντίληψης για την οικονοµία, την κοινωνία και την πολιτική στην 
προσπάθεια επαναπροσδιορισµού των όρων, των προϋποθέσεων και των κανόνων 
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του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού µοντέλου µε φανερό στόχο την 
ανταγωνιστικότητα µε Κίνα, Ινδία και ΗΠΑ. 
  
Οι δυνάµεις της εργασίας υφίστανται πολύ σκληρή εκµετάλλευση, σε ένα καθεστώς 
εργασιακού µεσαίωνα. Η πολιτική αυτή συνίσταται στην εµµονή και στη σκλήρυνση 
πολιτικών που ασκήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια και εµπεριέχονται στη 
νεοφιλελεύθερης σύλληψης συνθήκη της Λισαβόνας, που ισχύει και σήµερα. 
Περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική, αυτόµατοι κανόνες ελλειµµάτων και χρέους, µε 
αποτέλεσµα, σε συνθήκες κρίσης, την ισοπέδωση της αναπτυξιακής προοπτικής των 
οικονοµιών, στο όνοµα των υγιών προϋπολογισµών. Μια επίθεση η οποία δεν 
στηρίζεται µόνο στην εµπλοκή του πιο ισχυρού όπλου του κεφαλαίου, του ∆ΝΤ, αλλά 
και σε µια ευρωπαϊκής έµπνευσης οργάνωση θεσµών επιτήρησης και πειθάρχησης 
των κοινωνιών. Αυτό το σκληρό πρότυπο και συνταγολόγιο που εφαρµόζεται, όχι 
µόνο δεν αποδυναµώνει τις υφεσιακές τάσεις, αλλά αντίθετα τις ενισχύει, µε 
αποτέλεσµα να βυθίζονται ακόµα πιο βαθιά στην κρίση οι χώρες µε οικονοµική 
στασιµότητα και τροµακτική διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. 
 
Η χρηµατοπιστωτική κρίση, αλλά ιδιαίτερα η κρίση του χρέους και η ύφεση, 
αποκάλυψαν τους βαθιά ταξικά όρους µε τους οποίους οικοδοµήθηκε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ως µια νοµισµατική ένωση υπεράσπισης των συµφερόντων του κεφαλαίου 
και µάλιστα του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου κατεξοχήν. Το ευρώ, οι συνθήκες που 
το υπηρετούν, από το Μάαστριχτ µέχρι και τη Λισαβόνα, και η αρχιτεκτονική των 
ευρωπαϊκών θεσµών, όπως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Συµφώνου 
Σταθερότητας, συνοµολογήθηκαν ως µηχανισµός διατήρησης της υψηλής 
κερδοφορίας των πιο επιθετικών τµηµάτων του κεφαλαίου και ταυτόχρονα ως 
διαδικασία παράκαµψης της δηµοκρατικής βούλησης των λαών και της λαϊκής 
κυριαρχίας. Με αυτή την έννοια, µετά τη λανθασµένη κριτική υποστήριξη της 
συνθήκης του Μάαστριχτ, η καταψήφιση από τον Συνασπισµό της συνθήκης της 
Νίκαιας, της «Ευρωπαϊκής Συνταγµατικής Συνθήκης» και πρόσφατα της συνθήκης 
της Λισαβόνας αποτελούν έναν ορθό επαναπροσδιορισµό της ευρωπαϊκής µας 
πολιτικής.  
 
Στον ευρωπαϊκό χώρο οι κυρίαρχες δυνάµεις επιµένουν στη νεοφιλελεύθερη πολιτική 
που γέννησε την κρίση και σήµερα την επιδεινώνει επικίνδυνα. Η κρίση χρέους 
εξαπλώνεται ταχύτατα σε όλη την ευρωζώνη, ενώ µέτρα όπως η αγορά 
οµολόγων των κρατών από την ΕΚΤ στη δευτερογενή αγορά δεν αντιµετωπίζουν το 
πρόβληµα της έκθεσης των κρατών στις διεθνείς χρηµαταγορές, αλλά επιχειρούν 
απλώς να διαχειριστούν τις συνέπειες. Η οξύτητα του προβλήµατος είναι τέτοια που 
µπορεί να οδηγήσει στην αποσύνθεση της ευρωζώνης, αν δεν εγκαταλειφθεί το 
νεοφιλελεύθερο υπόδειγµα. Σε τέτοιες συνθήκες, η Αριστερά πρέπει να είναι έτοιµη 
να αντιµετωπίσει µια σειρά από διαφορετικά σενάρια που µπορεί να προκύψουν το 
επόµενο διάστηµα. 
 
Την ίδια ώρα, από διάφορους κύκλους της διεθνούς του κεφαλαίου και των θεσµών 
της έχει τεθεί και διαµορφώνεται η ιδέα ότι αργά ή γρήγορα πρέπει να γίνει µια 
ρύθµιση των χρεών για µεγάλο αριθµό χωρών που είναι σε δεινή θέση όσον 
αφορά την αποπληρωµή των χρεών τους, ως αναγκαία κίνηση για την 
εξασφάλιση της λειτουργίας του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού και ως αναγκαίο 
µέτρο εξόδου από την πρωτοφανή κρίση χρέους. Πρόκειται για µια έξοδο από την 
κρίση που εγγυάται τη µεσοπρόθεσµη αναπαραγωγή του κεφαλαίου, σε βάρος όµως 
των δυνάµεων της εργασίας. Οι σηµερινοί ταξικοί συσχετισµοί στον κόσµο και στην 
Ευρώπη, η ταξική υπεροψία του κεφαλαίου, αποκλείουν, αν δεν παρέµβει ο λαϊκός 
παράγοντας, οποιαδήποτε αναδιανεµητική πολιτική, όπως συνέβη στην 
προηγούµενη µεγάλη κρίση του 1929. 
 
Γνωρίζουµε καλά ότι το οικονοµικό µοντέλο που η ΕΕ υιοθέτησε βρίσκεται σήµερα σε 
πρωτοφανές αδιέξοδο. Ως εκ τούτου, οι δυνάµεις της ευρωπαϊκής Αριστεράς 
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οφείλουν να µιλούν για µια επανίδρυση όλης της οικονοµικής και πολιτικής 
αρχιτεκτονικής της ΕΕ.  
 
 
Οδηγηθήκαµε ως εδώ µε την απόλυτη σύµπλευση της ευρωπαϊκής ∆εξιάς µε την 
ιδεολογικά και ηθικά χρεοκοπηµένη ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία. Απέναντι σε αυτή 
την κρίση, η εναλλακτική λύση δεν είναι ο εθνικός αποµονωτισµός ούτε η διάλυση της 
Ευρώπης. Το µόνο αντίπαλο δέος στο µπλοκ εξουσίας είναι η συνεργασία των 
«θιγόµενων», που όταν συνειδητοποιήσουν τη δύναµή τους θα αποκρούσουν και θα 
ακυρώσουν αυτά τα σχέδια, παρότι γνωρίζουν καλά ότι τα υπερασπίζονται όλα τα 
κράτη-µέλη της ΕΕ –είτε µε κεντροδεξιές, είτε µε σοσιαλδηµοκρατικές κυβερνήσεις–, 
αξιοποιώντας και τον υπερεθνικό συντονισµό θεσµών και κανόνων που έχουν τα ίδια 
δηµιουργήσει. Η εναλλακτική λύση είναι η πάλη των λαών της Ευρώπης για αλλαγή 
των συσχετισµών σε κάθε χώρα ξεχωριστά και ο κοινός συντονισµένος αγώνας για 
µια άλλη Ευρώπη. Μια Ευρώπη δηµοκρατική και κοινωνική, απελευθερωµένη από το 
µονεταρισµό και τους καταναγκασµούς του κεφαλαίου. Οι αγώνες των εργαζόµενων 
της Ευρώπης ανοίγουν ένα καινούριο δρόµο για το ευρωπαϊκό µέλλον. Γι’ αυτό το 
µέλλον αγωνιζόµαστε, σε συνεργασία µε τα κινήµατα και τις πολιτικές δυνάµεις της 
ριζοσπαστικής Αριστεράς όλων των χωρών της ΕΕ, καθώς και µε το Κόµµα της 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που σε πρόσφατη διακήρυξη του καλεί για «µια κοινωνική 
και πολιτική δυναµική, ώστε να οικοδοµήσουµε ένα ενωτικό, ευρωπαϊκό µέτωπο, 
φορέα εναλλακτικών προτάσεων, που θα απαντούν στις ανθρώπινες και οικολογικές 
ανάγκες». Και είµαστε ευγνώµονες για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη που 
παρέχει όλη η ευρωπαϊκή αριστερά στον ελληνικό λαό και στους αγώνες του. 
 
Η ευρωπαϊκή Αριστερά επιχειρεί να περιγράψει τις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές 
αλλά και ρήξεις µε τους τρόπους αναπαραγωγής του νεοφιλελεύθερου 
καπιταλιστικού υποδείγµατος, καθώς και να συγκροτήσει ένα πρόγραµµα µάχης –σε 
εθνικό και πανευρωπαϊκό πεδίο– απάντηση στην κρίση από τη µεριά των λαϊκών 
συµφερόντων, που να σκιαγραφούν ταυτόχρονα τη στρατηγική της σοσιαλιστικής 
µετάβασης. 
 
Το συνέδριο προτείνει η επόµενη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή να ορίσει σε εύλογο 
χρόνο ένα θεµατικό συνέδριο για τα ζητήµατα της ευρωπαϊκής πολιτικής του 
κόµµατος.  
 
Η κρίση στη χώρα µας και τα καταστροφικά µέτρα της κυβέρνησης. Η 
χρεοκοπία του δικοµµατικού-πολιτικού σκηνικού. 
 
  
Η κρίση στην Ελλάδα συνδέεται µε το ευρωπαϊκό και διεθνές νεοφιλελεύθερο 
µοντέλο καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά και µε τον τρόπο άσκησης εξουσίας και τις 
κοινωνικές συµµαχίες που επιδίωξαν όλη την προηγούµενη περίοδο οι δυνάµεις του 
δικοµµατισµού. Η στήριξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου, η κοινωνικοποίηση των 
χρεών των επιχειρήσεων και των τραπεζών, οι δαπάνες για τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες, η κρατική σπατάλη (ιδιαίτερα στον τοµέα των στρατιωτικών δαπανών), η 
µείωση των δηµοσίων εσόδων, µε την κατακρήµνιση των φορολογικών συντελεστών 
του κεφαλαίου στο 25%, οι πρακτικές του πελατειακού κράτους, η φοροδιαφυγή, οι 
εισφοροαπαλλαγές, η εισφοροδιαφυγή, η συστηµατική διαπλοκή, η διάχυτη 
διαφθορά, συγκροτούν τον ταξικό χαρακτήρα του χρέους. Συγχρόνως, µέρος αυτών 
των επιλογών δεν αποτελούν υστέρηση του ελληνικού καπιταλισµού, αλλά συστατικά 
στοιχεία για τη νοµιµοποίηση ενός οικονοµικού µοντέλου που αδυνατεί να 
νοµιµοποιηθεί εκ του αποτελέσµατος της πολιτικής του, µέσω δηλαδή της παροχής 
θέσεων εργασίας, ικανοποιητικών µισθών κ.λπ. 
 
Λόγω και των αντιλαϊκών επιλογών της κυβέρνησης, σε πλήρη πολιτική και 
οικονοµική ταύτιση µε την ΕΕ και το ∆ΝΤ, στο όνοµα «της σωτηρίας της πατρίδας» 
εφαρµόζονται τα πιο σκληρά, ανάλγητα και απάνθρωπα µέτρα εναντίον των πλατιών 
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λαϊκών στρωµάτων, µε θύµατα τους µισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους µικρούς 
επιχειρηµατίες και αγρότες, τις γυναίκες και τη νέα γενιά, αφήνοντας ανενόχλητους 
και ανέπαφους τους µεγαλοκεφαλαιούχους, τους τραπεζίτες και όλους εκείνους που 
επωφελήθηκαν την περίοδο της οικονοµικής επέκτασης. 
 
Τα µέτρα αυτά έχουν ταξικό στόχο να πάρουν πίσω τις κατακτήσεις του εργατικού και 
µαζικού κινήµατος των τελευταίων 100 χρόνων. Στοχεύουν στη στρατηγική 
αναθεµελίωση του νεοφιλελευθερισµού και όχι µόνο δεν συγκροτούν ανάχωµα στην 
κρίση, αλλά την εντείνουν και την παροξύνουν µέσα από την κατεδάφιση αυτού που 
έχει αποµείνει από το κοινωνικό κράτος, την εργασιακή ασφάλεια και το βιοτικό 
επίπεδο των εργαζοµένων. 
 
Αυτή η επιλογή µοιραία σπάει κοινωνικές συµµαχίες του κεφαλαίου µε µεσαία 
στρώµατα και αποδιοργανώνει τους κοµµατικούς σχηµατισµούς που µέχρι σήµερα 
διαµόρφωναν το κυρίαρχο µπλοκ εξουσίας (δικοµµατισµός). Έτσι, οδηγούµαστε σε 
µια πρωτοφανή κρίση πολιτικής και ιδεολογικής νοµιµοποίησης του συνόλου των 
κρατικών και πολιτικών θεσµών.  
 
Βιώνουµε ταυτόχρονα µια πρωτοφανή οικολογική κρίση, που προκαλείται από τις 
χρόνια συσσωρευµένες αντιφάσεις του καπιταλιστικού µοντέλου ανάπτυξης, την 
υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων, την ενεργειακή σπατάλη και εξάρτηση, την 
κυριαρχία των δηµόσιων έργων και του real estate, την άναρχη αστικοποίηση και 
ερήµωση της υπαίθρου. 
 
Από την άλλη, οι κυρίαρχες σήµερα προτάσεις περί «πράσινης ανάπτυξης» δεν 
αµφισβητούν τα δοµικά χαρακτηριστικά του χρεοκοπηµένου αυτού αναπτυξιακού 
µοντέλου και στοχεύουν απλώς στη δηµιουργία ενός νέου πεδίου πολυεθνικής 
κερδοφορίας µε «πράσινο» προσωπείο, στο πλάι του γνώριµου ρυπογόνου και 
αντικοινωνικού µοντέλου που γνωρίσαµε. Η πρόταση της «πράσινης ανάπτυξης», 
τόσο διεθνώς όσο και στην εγχώρια εκδοχή της, προωθεί την περαιτέρω 
ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων φυσικών αγαθών και την απόσπαση της διαχείρισής 
τους από τον δηµόσιο και κοινωνικό έλεγχο. 
 
Βρισκόµαστε µπροστά σε µια περίοδο ραγδαίων αλλαγών στο πολιτικό σκηνικό. Στο 
βωµό της διατήρησης της ίδιας πολιτικής στρώµατα που είτε συναινούσαν είτε 
παρέµεναν ουδέτερα απέναντι στις πολιτικές υπέρ του κεφαλαίου γίνονται σήµερα 
στόχος, τη στιγµή που διεξάγεται µια µεγάλη επιχείρηση υποκριτικής «κάθαρσης» 
του πολιτικού προσωπικού του αστισµού, ώστε να υπάρξει έλεγχος της κοινωνικής 
δυσαρέσκειας µέσω της τιµωρίας των «ενόχων» (αλλά και διαµόρφωσης 
εναλλακτικών σεναρίων). 
 
Ο «Καλλικράτης», στην ίδια ακριβώς γραµµή και πέρα από τον κυρίαρχο στόχο 
µείωσης των πόρων για την αυτοδιοίκηση, συγκεντροποιεί την αυτοδιοικητική 
εξουσία µε σκοπό να την κάνει πιο πολύ «κράτος» και να τη χειραφετήσει από τις 
«δουλείες» τοπικών διαµεσολαβήσεων, από τις κοινωνικές κατακτήσεις και τις 
δυνατότητες παρέµβασης και διεκδίκησης από τις «τοπικές κοινωνίες».  
 
Την ίδια ώρα, πυκνώνουν τα φαινόµενα εκτροπής, αντιδηµοκρατικών µεθοδεύσεων, 
τροµοκρατίας (και συντεταγµένης διαχείρισης της κοινής γνώµης) από τα ΜΜΕ, 
αυταρχισµού και καταστολής, αστυνοµικής βίας, ως εργαλείων από τη µία για την 
αντιµετώπιση των κοινωνικών εντάσεων και εκρήξεων που γεννά µε µαθηµατική 
ακρίβεια η πολιτική της κυβέρνησης και από την άλλη για τη διαµόρφωση της 
«κατάλληλης» ηγεµονικής πρότασης διαχείρισης της ταξικής επίθεσης και της κρίσης.  
 
Η εναλλακτική απάντηση της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής Αριστεράς 
 
Η ανάκαµψη της οικονοµίας δεν µπορεί να επιτευχθεί µέσα στο ίδιο πλαίσιο και µε τα 
ίδια εργαλεία που τη δηµιούργησαν, γιατί µε µαθηµατική ακρίβεια θα οδηγηθεί στην 
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αποτυχία. Στο κάδρο της σήψης και της παρακµής των τριών πολιτικών δυνάµεων 
(ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΛΑΟΣ) που συνοµολόγησαν τα αντικοινωνικά µέτρα δεν χωρά η 
Αριστερά. Ούτε χωρούν προτάσεις πολιτικού εξωραϊσµού, µέσω των πολλαπλών 
πολιτικών σεναρίων, που αποσκοπούν στην αυτοκάθαρση του συστήµατος για την 
εδραίωση εντέλει των ίδιων πολιτικών. Η όποια εναλλακτική απάντηση οφείλει να 
στηρίζεται στην ανάπτυξη αγώνων για τη στήριξη του εισοδήµατος, την υπεράσπιση 
της κοινωνικής ασφάλισης, την προστασία της δηµόσιας περιουσίας και του 
περιβάλλοντος, την αναβάθµιση της εργασίας, την απασχόληση, την ανάδειξη της 
σηµασίας του κοινωνικού ελέγχου, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και 
την αναδιανοµή του πλούτου. 
 
Το χρέος, όµως, µε δεδοµένο τον ταξικό χαρακτήρα του, είναι παρόν και η 
αντιµετώπισή του περνάει µέσα από τη ρύθµισή του, µέσα από την ανάπτυξη, µε 
ανάκαµψη της παραγωγής, της απασχόλησης και την αύξηση των δηµόσιων 
επενδύσεων και µε µια µεγάλης έκτασης αναδιανοµή εισοδηµάτων και πλούτου.  
 
Προϋπόθεση για τον εναλλακτικό αυτό δρόµο είναι η συγκρότηση ενός µετώπου 
κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων που θα αγωνίζεται για την απόκρουση και 
ακύρωση όλων των αντιλαϊκών µέτρων προκειµένου να υψώσει µια ασπίδα 
κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης· που θα επεξεργάζεται και θα προωθεί ένα 
εναλλακτικό, προγραµµατικό και πολιτικό σχέδιο. Αποφασιστική θα είναι η συµβολή 
των δυνάµεων της Αριστεράς και των συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων στη 
συγκρότηση ενός τέτοιου µετώπου.  
 
Γι’ αυτό τους καλούµε να ανταποκριθούν στο ενωτικό µας κάλεσµα και να 
αγωνιστούµε όλοι µαζί και σε στενή συνεργασία µε τα κινήµατα και τα κόµµατα 
της ριζοσπαστικής Αριστεράς στην Ευρώπη για ένα Άµεσο Εναλλακτικό 
Πρόγραµµα Προοδευτικής Εξόδου από την Κρίση και να διεκδικήσουµε τη 
µεγάλη κοινωνική και πολιτική ανατροπή η οποία είναι κατεπείγουσα 
αναγκαιότητα σήµερα.  

� Να απεµπλακούµε από το µηχανισµό «στήριξης» που συγκρότησε η ΕΕ και το 
∆ΝΤ και την πολιτική τους. Να διεκδικήσουµε τον απ’ ευθείας δανεισµό της 
χώρας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε ευνοϊκούς όρους, τουλάχιστον 
εκείνους µε τους οποίους δανείζονται οι ιδιωτικές τράπεζες, συµµαχώντας µε τις 
χώρες που αντιµετωπίζουν ανάλογο πρόβληµα χρέους και ελλειµµάτων.  

� Να απαιτήσουµε την αλλαγή των ευρωπαϊκών συνθηκών, µε προτεραιότητα την 
κατάργηση του Συµφώνου Σταθερότητας και την αντικατάστασή του µε ένα 
Σύµφωνο για την κοινωνική προστασία, την εξασφαλισµένη αξιοπρεπή 
απασχόληση και την αειφόρο ανάπτυξη.  

� Αγωνιζόµαστε για την άµεση ακύρωση του προγράµµατος «σταθερότητας και 
ανάπτυξης» και όλων των άλλων αντιλαϊκών και αντεργατικών µέτρων που 
επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία µε την ΕΕ και το ∆ΝΤ. 

� Να διεκδικήσουµε στην Ελλάδα, στην ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο την 
επαναδιαπραγµάτευση του χρέους, µε στόχο την επιµήκυνση του χρόνου 
αποπληρωµής, τη µείωση των επιτοκίων και τη διαγραφή µέρους του. Σε κάθε 
περίπτωση, η όποια ρύθµιση του εξωτερικού χρέους, που και εµείς διεκδικούµε, 
θέλουµε να είναι επωφελής για το λαό και να υπηρετεί ένα σχέδιο αλλαγής της 
κοινωνίας και όχι τη διαιώνιση της εξουσίας στις σηµερινές ελίτ. Η όποια ρύθµιση 
του χρέους θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιανοµής και 
επαναπροσδιορισµού του περιεχοµένου, του σκοπού και του τρόπου ανάπτυξης. 
Αντίστοιχα πρέπει να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα του ιδιωτικού χρέους, ιδιαίτερα 
για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. 

� Να τεθούν υπό δηµόσιο κοινωνικό έλεγχο οι τράπεζες και το χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα, προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος, για τις ανάγκες του 
κοινωνικού συνόλου, των εργαζοµένων και της πραγµατικής οικονοµίας, µε 
άµεση διεκδίκηση τη διαµόρφωση του πυλώνα των τριών τραπεζών. 
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� Αµφισβήτηση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων - Επιβολή φόρου Τόµπιν και 
άλλων αντίστοιχων µέτρων - Ακύρωση απελευθέρωσης αγορών σε συνδυασµό 
µε την εφαρµογή αναπτυξιακής και βιοµηχανικής πολιτικής και κλαδικών 
πολιτικών σε κρίσιµους τοµείς.  

� ∆ιεκδικούµε ένα άµεσο πρόγραµµα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της 
ελληνικής οικονοµίας που θα τονώνει την ανάπτυξη, και θα δηµιουργεί ασπίδα 
κοινωνικής προστασίας κατά της ανεργίας και της νέας φτώχειας. Με 
στοχευµένες δηµόσιες επενδύσεις, για ένα εναλλακτικό µοντέλο ανάπτυξης, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στην αγροτική οικονοµία, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τον 
ήπιο τουρισµό, τις νέες τεχνολογίες και τα έργα υποδοµής.  

� Απαιτούµε την προώθηση ενός στρατηγικού σχεδίου µεταρρύθµισης και 
ανασυγκρότησης του κράτους, που θα αποκαθιστά την αξιοπιστία του, θα 
λειτουργεί µε διαφάνεια και αξιοκρατία, θα καταπολεµά τη γραφειοκρατία και τη 
ρουσφετολογία και θα γίνεται έτσι ικανό και αξιόπιστο εργαλείο ανάπτυξης και 
κοινωνικής συνεισφοράς. 

� Αγωνιζόµαστε να µπει τέλος στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και των 
Σ∆ΙΤ. Αυτός ο αγώνας γίνεται πιο επίκαιρος µετά την εξαγγελία από την 
κυβέρνηση του ξεπουλήµατος του νερού (ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ), των ταχυδροµείων, 
αυτοκινητόδροµων, των σιδηροδρόµων, των καζίνο, ενώ προχωράει και η 
ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση των λιµανιών, των αεροδροµίων, της ενέργειας και 
των τηλεπικοινωνιών. Προωθούµε σταδιακά µια στρατηγική ανάκτησης από το 
∆ηµόσιο –µε νέους προοδευτικούς όρους ανάπτυξης, ανασυγκρότησης, 
επενδύσεων και αποτελεσµατικότητας, και µε όρους κοινωνικής ιδιοκτησίας και 
εργατικού ελέγχου, διαφάνειας και κοινωνικής εξυπηρέτησης– των πιο κρίσιµων 
στρατηγικών κλάδων και επιχειρήσεων της οικονοµίας (π.χ. ενέργεια, 
τηλεπικοινωνίες, κοινωφελή αγαθά και υπηρεσίες, συγκοινωνίες, υποδοµές, 
λιµάνια κ.λπ). 

� Προωθούµε µια στρατηγική στήριξης, µε σειρά άµεσων µέτρων, των µικρών και 
πολύ µικρών επιχειρήσεων, των µικρών και πολύ µικρών επαγγελµατιών και 
βιοτεχνών. Στηρίζουµε τη µικροµεσαία αγροτιά της χώρας µας και την αγροτική 
παραγωγή, σε µια περίοδο που περιθωριοποιούνται και που ο µικροµεσαίος 
αγρότης, ιδιαίτερα ο νέος, τείνει να γίνει µουσειακό είδος. Προωθούµε την 
ανασυγκρότηση και την ποιοτική και οικολογική αναδιάρθρωση της αγροτικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγής µε επώνυµα, τυποποιηµένα, πιστοποιηµένα, ασφαλή 
και υγιεινά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και είµαστε ριζικά αντίθετοι µε τη 
χρήση µεταλλαγµένων. Υποστηρίζουµε την εκ βάθρων ανασυγκρότηση του 
αγροτικού κινήµατος και την αυτοοργάνωση των αγροτών µέσα από 
δηµοκρατικές, συµµετοχικές διαδικασίες. Στηρίζουµε τη δηµιουργία από µηδενική 
βάση νέων συνεταιρισµών, τοπικών αγορών παραγωγών και αλληλέγγυων 
δικτύων διακίνησης τροφίµων.  

Οι αναγκαίες άµεσες παρεµβάσεις πρέπει να εστιάζουν στα παρακάτω θέµατα: 

• Φορολογική µεταρρύθµιση µε µείωση των έµµεσων φόρων και αύξηση των 
άµεσων, αύξηση της φορολογίας των ΑΕ στο 45%, διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης προς τα µεγάλα εισοδήµατα, φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. 
Καταστολή της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής τόσο στις µεγάλες όσο και στις µικρές 
και µεσαίες επιχειρήσεις.  

• Άµεση µείωση κατά 50% των στρατιωτικών δαπανών και των εξοπλιστικών 
προγραµµάτων. Ανάκληση των εκστρατευτικών στρατιωτικών δυνάµεων της χώρας 
από το εξωτερικό. Επιµονή στη στρατηγική διάλυσης του ΝΑΤΟ. 

• Υπεράσπιση του δηµόσιου, αναδιανεµητικού, κοινωνικού χαρακτήρα του 
συνταξιοδοτικού συστήµατος και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων. Αναγνώριση και 
σταδιακή καταβολή των καταληστευθέντων πόρων και των κρατικών υποχρεώσεων. 
Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόµων. 
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• Προστασία των ανέργων και των µακροχρόνια ανέργων. Ειδικά προγράµµατα 
απασχόλησης στον κοινωνικό και παραγωγικό τοµέα. 

• Άµεση τροποποίηση της εργατικής νοµοθεσίας, µε στόχο τον περιορισµό των 
απολύσεων και την προστασία των θέσεων εργασίας.  

• Προστασία και ενίσχυση των εργατικών εισοδηµάτων µε ουσιαστικές αυξήσεις 
µισθών, συντάξεων, επιδοµάτων ανεργίας και χτύπηµα της ακρίβειας. Ενίσχυση 
της σταθερής εργασίας, και δηµοκρατική επαναρύθµιση των εργασιακών 
σχέσεων. Ενίσχυση του κατώτατου µισθού. Θεσµοθέτηση του ελάχιστου 
εγγυηµένου εισοδήµατος, καθώς και της εγγυηµένης πρόσβασης σε δηµόσια 
αγαθά και βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.  

Για µια άλλη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία 

Ο Συνασπισµός και ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται σήµερα να αναπτύξουν δράσεις 
ενηµέρωσης και ενίσχυσης της αντίστασης της κοινωνίας. Με την πρωτοπόρα 
συµµετοχή στους αγώνες των συνδικάτων, των σωµατείων και των κοινωνικών 
φορέων. Με την ενίσχυση της συγκρότησης πλατειών Επιτροπών Αγώνα στους 
τόπους κατοικίας και εργασίας, ενάντια στα µέτρα της κυβέρνησης και τις επιπτώσεις 
τους. Το κόµµα µας πρέπει έµπρακτα να εκφράσει την αλληλεγγύη του σε αυτούς 
που πλήττονται µέσα από αντίστοιχες πρωτοβουλίες.  

∆εδοµένου ότι σήµερα βρισκόµαστε µπροστά σε µια δοµική κρίση του καπιταλισµού, 
η πάλη για εναλλακτική διέξοδο δεν µπορεί παρά να συνδέεται µε τον αγώνα για 
ριζική ανατροπή του σηµερινού συσχετισµού δυνάµεων, µε στόχο µια άλλη κοινωνική 
και πολιτική πλειοψηφικά, η οποία θα υπηρετεί τα συµφέροντα των εργαζοµένων και 
των πλατειών αδύναµων κοινωνικών στρωµάτων και θα προωθεί τη ριζική αλλαγή 
της κοινωνίας και το σοσιαλισµό. Η εναλλακτική µας πρόταση πρέπει να γίνει καθαρή 
στον κόσµο, µε αλλεπάλληλες, συστηµατικές και διαρκείς παρεµβάσεις. Υποχρέωσή 
µας είναι να προτείνουµε στην κοινωνία τον εναλλακτικό δρόµο και να την καλέσουµε 
να αγωνιστεί για να τον επιβάλει. 

Για ένα ισχυρό µαζικό κίνηµα, προϋπόθεση για αποτελεσµατική αντίσταση  
 

Η τεράστια επίθεση που εξελίσσεται εναντίον των εργαζοµένων και των λαϊκών 
στρωµάτων απαιτεί πρώτα από όλα την αντίστασή τους µέσα από το οργανωµένο 
µαζικό κίνηµα. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνδυάζει την ανάπτυξη των αγώνων 
µε τη διαδικασία ανασυγκρότησης και αναγέννησης των κινηµάτων και ιδιαίτερα του 
εργατικού κινήµατος, που ταλανίζεται από ηγεσίες οι οποίες µε το συµβιβασµό τους 
έχουν συµβάλει στην απαξίωση των συνδικάτων.  
 
Σήµερα, πολύ περισσότερο από άλλες φορές, απαιτείται η ενότητα των 
εργαζοµένων, η αγωνιστική τους στάση πάνω στα προβλήµατα, µε πολύµορφες 
κινητοποιήσεις και δράσεις, το ξεπέρασµα των διαχωριστικών γραµµών που 
επιχειρεί να αξιοποιήσει η κυβέρνηση, η έµπρακτη αλληλεγγύη στα στρώµατα που 
πλήττονται. Στην κατεύθυνση αυτή το αυτόνοµο ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα πρέπει 
να κινείται µε πρωτοβουλίες και από τα πάνω, αλλά κυρίως από τα κάτω, µέσα από 
το συντονισµό πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων οργανώσεων, τη δηµιουργία 
συσπειρώσεων επισφαλώς εργαζοµένων και ανέργων, ώστε να πιέζονται 
αποφασιστικά οι ηγεσίες και να αναπτύσσεται δράση στους χώρους εργασίας και 
κατοικίας. Απαιτείται ο άριστος συνδυασµός του ειδικού µε το γενικό, ώστε τα 
επιµέρους ρυάκια του αγώνα να µετατρέπονται σε µεγάλα ποτάµια µε τα µείζονα 
γεγονότα που πρέπει να δηµιουργούν οι µεγάλες κινητοποιήσεις των κεντρικών 
συνδικάτων. Η αξιοποίηση και των πιο απλών µορφών πάλης δεν πρέπει να 
υποτιµάται, διότι η οικονοµική κρίση θα δηµιουργεί πρόσθετα εµπόδια στη 
συµµετοχή στις απεργίες.  
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Η εξέλιξη της κρίσης και η επίπτωση των αντεργατικών µέτρων θα αυξάνει σταδιακά 
τη δυσαρέσκεια των εργαζοµένων και γι’ αυτό το λόγο ο µακροχρόνιος αγώνας θα 
έχει εξάρσεις και υφέσεις και το κίνηµα πρέπει να έχει την ικανότητα να συντηρεί και 
να εντείνει την αγωνιστική δράση του κόσµου της εργασίας. Η ανανεωτική και 
ριζοσπαστική Αριστερά έχει το χρέος να δίνει πολιτική διέξοδο στους αγώνες, να 
τους τροφοδοτεί µε µεγάλα αιτήµατα και να ανατροφοδοτείται από αυτούς, να 
δουλεύει σαν το ψάρι µέσα στο νερό στους εργαζόµενους, να παρεµβαίνει 
ιδεολογικά, να προσπαθεί να εντάξει µεγάλες µάζες των εργαζοµένων στο πολιτικό 
της σχέδιο µε σεβασµό πάντα στην αυτονοµία των κινηµάτων. Βασικό ζήτηµα είναι η 
δηµιουργία κοινωνικών συµµαχιών αυτών που πλήττονται από την κρίση και τις 
αντιλαϊκές πολιτικές, η δηµιουργία κοινωνικού µετώπου που πρέπει να χτίζεται στη 
βάση, στους εργασιακούς χώρους και στις γειτονιές των µεγάλων πόλεων, και να 
απλώνεται στην περιφέρεια όλης της χώρας. 
 
Οργάνωση του κόσµου της εργασίας και των αδύναµων τάξεων και 
πραγµάτωση από σήµερα µιας ανταγωνιστικής λογικής 

  
Ο ΣΥΝ αντιλαµβάνεται το πρόβληµα της εξουσίας ως κάτι περισσότερο και πιο 
σύνθετο από την κυβερνητική εξουσία. Γι’ αυτό δεν αρκεί ο πρώτος άξονας, δηλαδή 
το κάλεσµα των εργαζοµένων και των υποτελών τάξεων σε έναν αγώνα για τη 
διαµόρφωση µιας πολιτικής πλειοψηφίας η οποία θα είναι σε θέση να επιβάλει µια 
άλλη ανταγωνιστική πολιτική από κυβερνητικές θέσεις. Η υπόθεση της κοινωνικής 
αλλαγής, αν δεν στηρίζεται ενεργά στην κινητοποίηση και αυτοοργάνωση των 
υποτελών τάξεων, δεν έχει προοπτική.  
 
Γι’ αυτό καλούµε τους εργαζόµενους της χώρας να ενισχύσουν τους αγώνες για την 
ανατροπή των κυβερνητικών πολιτικών και ταυτόχρονα να πάρουν την κατάσταση 
στα χέρια τους στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στους δηµόσιους χώρους 
κ.λπ. για να κάνουµε πράξη από σήµερα µια ανταγωνιστική λογική. Αυτή την ώρα 
που καταρρέουν όλα τα ιδεολογήµατα του αστισµού, η ριζοσπαστική αριστερά 
πρέπει να αναδείξει µια ανταγωνιστική λογική για την κοινωνική και οικονοµική 
οργάνωση. Να αξιοποιήσει τις επεξεργασίες του προγραµµατικού συνεδρίου και να 
αναδείξει τόσο σε επίπεδο εκφώνησης όσο και έµπρακτα νέες µορφές οικονοµικής 
δραστηριότητας και πρακτικές αλληλεγγύης.  
 
Καλούµε τους εργαζοµένους να αναζωογονήσουν το συνδικαλιστικό κίνηµα, 
ξεκινώντας από «τα κάτω» και µε νέα ορµή να συγκρουστούν µε κατεστηµένες 
πρακτικές του δικοµµατικού συστήµατος ώστε να ενισχυθούν και να διαµορφωθούν 
όπου δεν υπάρχουν τα αναγκαία υποκείµενα αντίστασης στην οξεία ταξική επίθεση. 
 
Αγωνιζόµαστε ώστε τα σωµατεία να εκπονήσουν σχέδια αυτοδιαχείρισης των 
παραγωγικών µονάδων τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, ειδικά στις 
περιπτώσεις κλεισίµατος εργοστασίων, οι οµοσπονδίες να συγκροτήσουν 
αναπτυξιακά σχέδια για τους κλάδους τους µε γνώµονα τις ανάγκες του λαού, και ο 
κόσµος της εργασίας να αναπτύξει από κοινού σχέδια για τον εργατικό και κοινωνικό 
έλεγχο τοµέων της οικονοµίας που βρίσκονται υπό κατάρρευση. Να δώσουµε το 
µήνυµα ότι δεν θα κάτσουµε αδρανείς και ότι ο κόσµος της εργασίας προετοιµάζεται 
να πάρει την τύχη του στα χέρια του.  
 
Μαζί µε τον κόσµο της εργασίας παίρνουµε την πρωτοβουλία να οργανώσουµε 
πλατιά δίκτυα καταγραφής ικανοτήτων και αναγκών και µορφές στήριξης των 
ανέργων, ώστε µέσα από πρακτικές αλληλεγγύης ο κόσµος της εργασίας να 
αντεπεξέλθει στην επίθεση στηριζόµενος στις δικές του δυνάµεις.  
 
Παρεµβαίνουµε στις τοπικές κοινωνίες και τις γειτονιές προτείνοντας την 
αυτοοργάνωση, ώστε να αναλάβουν την υπεράσπιση των δηµόσιων χώρων και του 
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περιβάλλοντος, να προωθήσουν τη λογική της τοπικής παραγωγής και 
κατανάλωσης. 
 
Καλούµε όλο τον κόσµο της εργασίας, τον κόσµο που πλήττεται σήµερα από την 
επίθεση του κεφαλαίου, να προβάλει έµπρακτα µια άλλη αντίληψη για την οικονοµική 
και κοινωνική ζωή, στη βάση των αναγκών, της αλληλεγγύης, του κοινωνικού 
ελέγχου, της περιβαλλοντικής ισορροπίας, τη λογική της ολιγαρκούς αφθονίας 
απέναντι στη λογική του ανταγωνισµού, της περιβαλλοντικής καταστροφής και των 
στρεβλών µοντέλων κατανάλωσης. 
 
Οι ιστορικές προκλήσεις των καιρών απαιτούν να εγκαταλείψουµε άµεσα λογικές 
καταγραφής των προτάσεων και ικανοποίησης από την έκφραση της ιδιαίτερης 
πολιτικής ταυτότητας, οι οποίες κυριαρχούν σε πολλούς χώρους. Καλούµε κάθε 
αριστερό και κάθε πολίτη που κινητοποιείται να εµπλουτίσει, να σκεφτεί και να 
υλοποιήσει πρακτικές που στοχεύουν στο αποτέλεσµα, που συντάσσονται, 
στοχεύουν και ασκούνται µε κριτήριο την επίλυση κοινωνικών προβληµάτων και όχι 
την καταγραφή δυνάµεων. Τώρα είναι η ώρα η αριστερά να γίνει η νέα αριστερά, που 
απαιτούν οι ιστορικές συνθήκες. 
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Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ 
 
«Στρατηγική επιλογή» για τον ΣΥΝ ήταν και παραµένει η κοινή δράση και η 
συνεργασία, πέρα από διαφορές, όλων των δυνάµεων της Αριστεράς και της 
ριζοσπαστικής οικολογίας στη χώρα µας, στη βάση των ώριµων µεγάλων 
κοινωνικών αιτηµάτων και ενός κοινού σύγχρονου προοδευτικού προγράµµατος µε 
σοσιαλιστική κατεύθυνση. 
 

Στις σηµερινές συνθήκες της τρέχουσας οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής και 
οικολογικής κρίσης, καθίσταται ακόµα πιο επίκαιρη η κοινή δράση µε το ΚΚΕ και τις 
άλλες οργανώσεις και κινήσεις της Αριστεράς, παρά τις λανθασµένες, αντιενωτικές 
πολιτικές και τακτικές που κυριαρχούν στις ηγεσίες τους σήµερα. Στις συνθήκες που 
βιώνουµε είναι επίσης επιτακτική η ανάγκη για τη µεγάλη ενωτική Αριστερά, που 
θα εµπνεύσει την πιο πλατιά συσπείρωση, τη σύγκλιση και την κοινή δράση όλων 
των δυνάµεων της Αριστεράς στη χώρα µας, απέναντι στη λαίλαπα των 
νεοφιλελεύθερων επιλογών των κυρίαρχων τάξεων, που επιδιώκουν να ξεπεράσουν 
την κρίση εις βάρος και πάλι των δυνάµεων της εργασίας.  

Η συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, ως συµµαχικού πλαισίου ισότιµης συνάντησης 
διαφορετικών δυνάµεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της οικολογίας και 
ανένταχτων αγωνιστών, συνιστά ένα µεγάλο βήµα στην κατεύθυνση της κοινής 
δράσης και συνεργασίας όλου του φάσµατος αριστερών και ριζοσπαστικών 
οικολογικών κοµµάτων, οργανώσεων, κινήσεων και κινηµάτων. 

Σταθερή επιδίωξη του ΣΥΝ είναι η ενδυνάµωση και η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινή 
δράση και συµπαράταξη της Αριστεράς µέσα από µια πολυεπίπεδη και πολύµορφη 
διαδικασία, ώστε να βρίσκουν πολιτική έκφραση και πεδίο κοινής δράσης παλιοί και 
νέοι αγωνιστές από τη ριζοσπαστική Αριστερά, το σοσιαλιστικό χώρο, την 
κοµµουνιστική Αριστερά και τη ριζοσπαστική Οικολογία. 

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Χρειαζόµαστε έναν διαφορετικό Συνασπισµό, για να ανταποκριθεί στα νέα του 
καθήκοντα. Χρειαζόµαστε έναν καλύτερο ΣΥΡΙΖΑ, καταλύτη για τη δηµιουργία µιας 
νέας Αριστεράς, ικανής να ανταποκριθεί στις ανάγκες της περιόδου, που τις ορίζουν 
η οικονοµική κρίση, η κρίση του χρέους, οι ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και οι 
περιφερειακές συγκρούσεις. Γνωρίζαµε από την αρχή ότι η υπόθεση της ενότητας 
είναι δύσκολη. Σήµερα, έχουµε διανύσει µια µεγάλη διαδροµή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 
αποκτήσει ταυτότητα και στις γραµµές του συµµετέχουν άνδρες και γυναίκες 
οργανωµένοι σε συνιστώσες και ανένταχτοι. Γνωρίζαµε επίσης ότι τα πολιτικά 
ζητήµατα, οι διαφωνίες που οφείλονται στις διαφορετικές ταυτότητες και διαδροµές, 
λύνονται στο έδαφος της δηµοκρατίας.  

Το κόµµα µας, ως η µεγαλύτερη συνιστώσα, φέρει και τη µεγαλύτερη ευθύνη για τη 
σηµερινή δύσκολη κατάσταση που βιώνουµε στο συµµαχικό µας σχήµα. Για µας ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί µια απλή πολιτική συµµαχία, αλλά µια συµµαχία µε νέα 
χαρακτηριστικά, µια συµµαχία συνιστωσών της Αριστεράς και ανένταχτων 
αγωνιστών µε κοινή πολιτική και κοινωνική δράση στους χώρους δουλειάς και στις 
γειτονιές, που πλέον µετά από αρκετά χρόνια συµπόρευσης, κοινών πολιτικών 
µαχών και εκλογικών καθόδων, έχει αποκτήσει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα στην 
ελληνική κοινωνία. Σήµερα στόχος είναι, όλοι και όλες, ανένταχτοι και συνιστώσες, να 
πάρουµε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια µας και να τον µετατρέψουµε σε ένα ανοιχτό πολιτικό 
σχήµα, χώρο ένταξης νέων αγωνιστών, όχηµα που δοκιµάζει την ενότητα σήµερα σε 
συνθήκες που είναι πιο χρήσιµη από ποτέ. Στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί να 
µην υλοποιούµε αποφάσεις στις οποίες δεσµευόµαστε, δεν µπορούµε όµως να 
επιτρέψουµε και τη µετατροπή του σε χώρο όπου κυριαρχεί η µάχη της γραµµής για 
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το έλασσον, σε χώρο ανελέητων µικροκοµµατικών ανταγωνισµών και εφαλτήριο για 
κεντρόφυγα πολιτικά σχέδια.  

Σήµερα πρέπει να οργανώσουµε µια σοβαρή ιδεολογική και πολιτική συζήτηση, που 
θα µας επιτρέψει να κουβεντιάσουµε ανοιχτά τις πολιτικές διαφωνίες, και να µην τις 
αντιµετωπίζουµε κάθε φορά εκφυλισµένες σε οργανωτίστικα ζητήµατα που 
παραλύουν τη λειτουργία µας. Μια τέτοια δυνατότητα µπορεί να αποτελέσει αφετηρία 
και για διαδικασίες ανασύνθεσης, που δεν θα πληγώνουν όµως την ενότητα.  

∆υστυχώς, η κατάσταση το τελευταίο διάστηµα στον ΣΥΡΙΖΑ έχει επιβαρυνθεί από 
τις άγονες αντιπαραθέσεις µεταξύ συνιστωσών, από την επιθετική στάση απέναντι 
στον ΣΥΝ και από αρνητικές τοποθετήσεις για την ύπαρξη και λειτουργία του ίδιου 
του ΣΥΡΙΖΑ. Καµιά πολιτική συµµαχία δεν µπορεί να προχωρήσει µε την ύπαρξη 
ανταγωνιστικών πολιτικών σχεδίων στο εσωτερικό της.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει άµεσα να βγει από αυτή τη διελκυστίνδα. Να αποκατασταθούν 
σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ των συνιστωσών, να γειωθεί η δράση του περισσότερο 
στα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας, να αποκτήσει συλλογικότερη πολιτική 
λειτουργία και δραστήρια ενιαία παρέµβαση µε βάση τα προβλήµατα του κόσµου της 
εργασίας. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα µπορεί να εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης µέσα στην κρίση, που θα 
µας βγάζει στην κοινωνία πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητες για τη συγκρότηση 
ενός µεγάλου κινήµατος αντίστασης στην επίθεση που δεχόµαστε, αµφισβήτησης 
των µονόδροµων και της κυρίαρχης ερµηνείας της κρίσης, καθώς και των πολιτικών 
διαχείρισής της, αλλά και έµπρακτης αλληλεγγύης στα ολοένα και διευρυνόµενα 
τµήµατα των εργαζοµένων και της νεολαίας που πετιούνται βάναυσα στο περιθώριο 
της κοινωνίας. 

Με βάση τα παραπάνω, ο ΣΥΝ θα εργαστεί το επόµενο διάστηµα για: 

- Τη διαµόρφωση ενός νέου πολιτικού συµβολαίου φερέγγυας 
συνεννόησης µεταξύ των συνιστωσών, που θα δίνει νέα ώθηση στο 
ενωτικό εγχείρηµα και θα δηµιουργεί προϋποθέσεις για την υλοποίηση 
των συναινετικών αποφάσεων των συνδιασκέψεων του ΣΥΡΙΖΑ. 

- Την αποκατάσταση κλίµατος αλληλεγγύης και συντροφικότητας µεταξύ 
των συνιστωσών που συναπαρτίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, αναγκαία προϋπόθεση 
για την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή του. 

- Τέλος, πρέπει να αποκατασταθεί ο σεβασµός της ιστορικότητας και της 
ιδιαιτερότητας κάθε συλλογικότητας που συµµετέχει στον ΣΥΡΙΖΑ. Να 
αισθανθούν ακόµα και οι πιο µικρές δυνάµεις της συµµαχίας ότι δεν 
παίζουν περιθωριακό ρόλο και ότι υπολογίζεται ισότιµα η άποψή τους, 
χωρίς όµως να αγνοείται ο υπαρκτός συσχετισµός δυνάµεων. 

 

Η περίοδος που διανύουµε είναι δυνητικά µια πολύ καλή περίοδος για τη 
ριζοσπαστική Αριστερά και είναι χρέος όλων µας να αντιστοιχηθούµε µε τις ανάγκες 
της εποχής, που χρειάζεται έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, καλά γειωµένο στην κοινωνία, 
εναλλακτικό στο δικοµµατισµό σύστηµα και τα διάφορα στηρίγµατά του, φορέα 
µεγάλων συσπειρωτικών διαδικασιών στο χώρο της Αριστεράς και προωθητική 
δύναµη ριζοσπαστικών αλλαγών ενταγµένων σε µια πορεία για το σοσιαλισµό του 
21ου αιώνα. 
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Το κόµµα µας 

Παρά τις σωστές διαπιστώσεις που έχουµε κάνει κατά καιρούς, ο ΣΥΝ απέχει από 
το να είναι κόµµα των µελών του και από το να προσπαθεί να ανιχνεύει νέους 
δρόµους για να κάνει πολιτική. 

Το προηγούµενο διάστηµα εγκαταλείψαµε το «εθνικό ακροατήριο» και εστιάσαµε την 
προσοχή µας στη µισθωτή εργασία, στα στρώµατα που πλήττονται από τις 
νεοφιλελεύθερες καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις: στους ηττηµένους της αγοράς, στις 
κατηγορίες της κοινωνικής ανασφάλειας και της εργασιακής περιπλάνησης, στη γενιά 
των 700 ευρώ, στη νεολαία της αµφισβήτησης.  

Έχουµε να κάνουµε όµως πολλά ακόµα και έχουµε τη γνώση ότι είµαστε στην αρχή. 
Πρώτιστη δουλειά µας είναι να αλλάξουµε το κόµµα µας, αλλά και να 
υπερασπιστούµε την ανάγκη για ένα σύγχρονο κόµµα της Αριστεράς ως εργαλείο 
δηµοκρατικής συγκρότησης του πολιτικού υποκειµένου, ως µοντέλο δηµοκρατικής 
έκφρασης της µισθωτής εργασίας, της νεολαίας και των λαϊκών στρωµάτων. Σήµερα 
πρέπει να εργαστούµε σε µια κατεύθυνση αντίρροπη µε την κυρίαρχη τάση 
αµερικανοποίησης της αστικής δηµοκρατίας, που µετατρέπει τα κόµµατα σε 
αρχηγικούς χώρους και χώρους νοµής εξουσίας, επαναφέροντας τη δηµοκρατική 
οργάνωση ως το µοντέλο για την έφοδο των µαζών στο προσκήνιο. Να αφήσουµε 
πίσω το συγκεντρωτισµό, την ανάθεση και την υποκατάσταση, την 
αποϊδεολογικοποίηση, την «οµοσπονδιακή» λειτουργία, τις προσχηµατικές 
περιχαρακώσεις που διαιωνίζουν τα «φέουδα», µε δυο λόγια όλα όσα οικοδοµούν το 
Συνασπισµό ως κόµµα στελεχών και όχι ως κόµµα των µελών του.  

Είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε εκείνες τις πολιτικές και θεσµικές 
ρυθµίσεις ώστε να σταµατήσει επιτέλους η πολυγλωσσία, τα πολλαπλά κέντρα 
πολιτικής εκφώνησης, η µετατροπή των προσώπων σε θεσµούς που εκπέµπουν 
αυτόνοµο πολιτικό λόγο και η εκποµπή αντίθετων και ανταγωνιστικών πολιτικών 
σηµάτων. Εκφυλιστικά φαινόµενα που ακυρώνουν όχι µόνο κάθε έννοια 
εσωκοµµατικής δηµοκρατίας, αλλά και την ίδια την έννοια του κόµµατος. 
Ταυτόχρονα, αντιλαµβανόµαστε πως δεν νοείται κόµµα της σύγχρονης ανανεωτικής 
και ριζοσπαστικής Αριστεράς που δεν θα διαφυλάσσει τη δηµοκρατική πλουραλιστική 
του λειτουργία, µε ιδεολογικά ρεύµατα που λειτουργούν οργανωµένα στο εσωτερικό 
του, καθώς και την ισότιµη συµµετοχή και των δύο φύλων στα όργανα, τις αποφάσεις 
και τη δράση µας. Η κριτική που κάνουµε δεν απορρίπτει αυτό το µοντέλο, αλλά την 
εκφυλισµένη λειτουργία του που βιώνουµε εδώ και χρόνια. Στόχος µας ένα κόµµα 
που θα συγκροτείται µέσα στους µαζικούς χώρους και στον κοινωνικό αγώνα για τη 
στήριξη των υποτελών τάξεων, για τη συγκρότηση αντιστάσεων, για την αλλαγή των 
συσχετισµών.  

Στην παρούσα φάση η υιοθέτηση ενός πλέγµατος λειτουργικών ρυθµίσεων, που 
σταδιακά θα αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα των οργάνων του κόµµατος αλλά 
και θα ενισχύσουν τον ενιαίο χαρακτήρα του, είναι µια ενδεδειγµένη λύση. 
 
Οι ρυθµίσεις αυτές έχουν ως εξής: 

1. Αποτελεί υποχρέωση της ΠΓ και της ΚΠΕ να υπερασπίζονται επί της αρχής 
το καταστατικό του κόµµατος σε όποιες τυχόν αµφισβητήσεις ή επιθέσεις, και 
να διασφαλίζουν τη συζήτηση των όποιων αναγκαίων αλλαγών µε 
οργανωµένο τρόπο και όχι διά των ΜΜΕ. Το καταστατικό του κόµµατος 
ισχύει ολόκληρο, απαρέγκλιτα και για όλα τα µέλη του κόµµατος.  

2. Η ΚΠΕ αποτελεί, ανάµεσα σε δύο Συνέδρια, το αποφασιστικό όργανο του 
κόµµατος. Στη συνεδρίαση της µετά την εκλογή ΠΓ εγκρίνει κανονισµό 
λειτουργίας για την ίδια και την ΠΓ. Οφείλει να λειτουργεί συχνά, µε 
συστηµατική προετοιµασία κάθε συνεδρίασης, και να συζητά διεξοδικά όχι 
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µόνο θέµατα κεντρικής πολιτικής, αλλά και όλα τα µεγάλα θέµατα. Η ΚΠΕ 
οφείλει να συνέρχεται τουλάχιστον µια φορά το δίµηνο. Οφείλει, επίσης, να 
διοργανώνει θεµατικές συνεδριάσεις µε τη συµβολή των ανάλογων 
τµηµάτων. Κάθε µέλος της ΚΠΕ οφείλει να έχει συγκεκριµένη χρέωση. Μια 
φορά το χρόνο συγκαλείται ειδική συνεδρίαση απολογισµού δράσης της 
ΚΠΕ, της ΠΓ και των µελών της ΚΠΕ. Οι διαδικασίες ελέγχου των 
καθοδηγητικών οργάνων από την οργανωµένη βάση οφείλουν να 
ενισχυθούν και να γίνουν τµήµα της καθηµερινής λειτουργίας του κόµµατος. 
Οι σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης και συντροφικότητας πρέπει να 
αποκατασταθούν τόσο µεταξύ των µελών όσο και µεταξύ των οργάνων. 
Αυτό οφείλει να αποτελέσει πρωταρχικό µέληµα των καθοδηγητικών 
οργάνων που θα εκλεγούν από το συνέδριο.  

3. Πρέπει να ενεργοποιηθούν τα περιφερειακά συµβούλια µε γνωµοδοτική 
αρµοδιότητα προς την ΚΠΕ και τις ΝΕ για όλα τα κοµµατικά θέµατα. Σε αυτή 
τη περίοδο, και έως ότου υπάρξει καταστατική ρύθµιση, συντονιστής/στρια 
του Περιφερειακού Συµβουλίου είναι ο/η υπεύθυνος/η από την ΕΓ. 
Ξεχωριστά χρειάζεται να δούµε τη λειτουργία των ΝΕ και σε σχέση τη νέα 
διοικητική µορφή της χώρας. 

4. Βαθιά τοµή χρειάζεται να γίνει και στη συγκρότηση και λειτουργία των 
τµηµάτων. Το άρθρο 10 του καταστατικού ορίζει µε αναλυτική ακρίβεια τον 
τρόπο συγκρότησης. Το συγκροτηµένο Τµήµα εκλέγει τον/τη 
συντονιστή/στρια και τη γραµµατεία του. Σε κάθε Τµήµα επιδιώκεται να 
συµµετέχει τουλάχιστον 1 σύντροφος από κάθε περιφέρεια. Τµήµατα που 
έχουν συναφές αντικείµενο συγκροτούν αντίστοιχο τοµέα. Επικεφαλής του 
τοµέα είναι µέλος της ΠΓ. Ο Τοµέας συντονίζει και ενοποιεί τις επεξεργασίες 
του κόµµατος και προτείνει αντίστοιχες δράσεις. Τα Τµήµατα του κόµµατος 
πρέπει να συνδεθούν συστηµατικά µε το σύνολο του κόµµατος και µε την 
κοινοβουλευτική δουλειά. ∆εν νοείται οι τοποθετήσεις των βουλευτών µας να 
µη στηρίζονται και να µην εκφράζουν τη δουλειά στα Τµήµατα και στο κόµµα, 
καθώς και τον συλλογικό προβληµατισµό. 

5. Θεσµοθετούνται οι εξής επιτροπές: Μόνιµη Επιτροπή Προγράµµατος, 
Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασµού και Επιτροπή Στήριξης και Αξιοποίησης 
Κοινοβουλευτικού Έργου. Είναι γνωµοδοτικές επιτροπές, υποστηρικτικές της 
δουλειάς του κόµµατος, µε βασικό γνώµονα την προετοιµασία του και την 
τεκµηρίωση των θέσεων και επιχειρηµάτων µας. Λειτουργούν ήδη µε 
αξιόλογη αποτελεσµατικότητα από την προεκλογική περίοδο. Όλα τα 
τµήµατα και οι επιτροπές του κόµµατος επιδιώκουν την συνεργασία µε το 
Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς. 

6. Τα στελέχη που εργάζονται στο κόµµα καθώς και οι υπόλοιποι εργαζόµενοι 
οφείλουν να απασχολούνται σε συγκεκριµένο, ρητά καθορισµένο, τοµέα 
ευθύνης, να λογοδοτούν τακτικά (τουλάχιστον µία φορά το χρόνο) και να 
ελέγχονται για τον τοµέα ευθύνης τους. Ειδικός κανονισµός της ΚΠΕ 
καθορίζει τον τρόπο επιλογής των στελεχών που εργάζονται στο κόµµα και 
των αποσπάσεων, το χρόνο και τους όρους µε τους οποίους αυτές γίνονται. 
Η ΚΠΕ, αφού λάβει υπόψη όλα τα δεδοµένα και στη βάση της καλύτερης 
λειτουργίας του κόµµατος, αποφασίζει αιτιολογηµένα εντός ενός µήνα από το 
συνέδριο τις επαγγελµατοποιήσεις και αποσπάσεις. Η ειδική σχέση µε το 
κόµµα και την κοινοβουλευτική οµάδα δεν παράγει κανένα πλεονέκτηµα από 
αυτά που παρέχει το πολιτικό σύστηµα (π.χ. µονιµοποίηση στο ∆ηµόσιο). 
Ειδικές εξαιρέσεις που αφορούν το συνολικό σχεδιασµό του κόµµατος 
γίνονται µετά από απόφαση της ΚΠΕ.  

7. Το κόµµα στο σύνολό του, τα καθοδηγητικά όργανα και οι Πολιτικές Κινήσεις, 
οφείλουν να εκπονήσουν συγκεκριµένα και εξειδικευµένα προγράµµατα 
δράσης για το χώρο ευθύνης τους, µε προσωπικές χρεώσεις, η υλοποίηση 
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των οποίων θα ελέγχεται. Οφείλουµε να προσπαθήσουµε ώστε κάθε 
κοµµατικό µέλος να παίρνει συγκεκριµένη χρέωση µε βάση το πρόγραµµα 
που θα εκπονεί η ΠΚ στην οποία ανήκει. Για τη λειτουργία των γραφείων της 
έδρας του κόµµατος θα εκπονηθεί εντός τριµήνου ειδικό οργανόγραµµα µε 
περιγραφή θέσεων. 

8. Το κόµµα οφείλει να πάρει όλα τα αναγκαία µέτρα για την πλήρη 
πληροφόρηση των µελών του όχι µόνο για την πολιτική του, αλλά και για 
τους όρους και τη γνώση µε βάση τις οποίες αυτή η πολιτική διαµορφώθηκε. 
Σε αυτή την κατεύθυνση οφείλει να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες της 
τεχνολογίας. Η ιστοσελίδα του κόµµατος αποτελεί εργαλείο ενηµέρωσης για 
τις δραστηριότητες και τις θέσεις του κόµµατος στην εκάστοτε τρέχουσα 
επικαιρότητα, συγχρόνως αποτελεί και χώρο διαλόγου για όλα τα µέλη του 
κόµµατος (συγχώνευση/συνέργεια του «Τµήµατος Πληροφορικής» και της 
«Επιτροπής ∆ιαδικτύου» του Τµήµατος Επικοινωνίας & ΜΜΕ). 

9. Οι σοβαρές µεταβολές σε θέµατα θέσεων και οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ 
οφείλουν να συζητιούνται στο κόµµα και να εγκρίνονται από την ΚΠΕ. Σε 
κάθε περίπτωση, οφείλουµε να τονίσουµε πως η ιδιότητα του µέλους του 
ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί για τα µέλη του ΣΥΝ παράγωγη ιδιότητα που προκύπτει 
από την εθελοντική τους ένταξη στο ΣΥΝ. 

10. Οι τάσεις πρέπει να υπακούουν στις καταστατικές διατάξεις και όταν οι 
απόψεις τους διαφοροποιούνται από αυτές του κόµµατος οφείλουν να το 
δηλώνουν ρητά. Οι τάσεις δεν µπορούν να συµµετέχουν σε συλλογικότητες 
εκτός κόµµατος, ούτε βέβαια να συνδιοργανώνουν δηµόσιες εκδηλώσεις µε 
άλλες πολιτικές οργανώσεις.  

11. Τα οικονοµικά του κόµµατος αποτελούν ευθύνη όλου του κόµµατος. 
Λαµβάνοντας υπόψη µας και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, το 
επόµενο διάστηµα θα εκπονήσουµε ένα συνολικό σχέδιο για την εξυγίανση 
της οικονοµικής µας κατάστασης. Στην ιστοσελίδα µας και σε µηνιαία βάση 
θα αναγράφονται τα έσοδα και τα έξοδά µας, οι προϋπολογισµοί και η 
πορεία εκτέλεσής τους. Το ίδιο ισχύει και για τα ερευνητικά ιδρύµατα και τα 
ΜΜΕ. 

12. Στο άρθρο 16 § ιδ ορίζεται ότι «την ευθύνη για την εκπροσώπηση του 
κόµµατος στα τηλεοπτικά ΜΜΕ την έχει το Γραφείο Τύπου, στο πλαίσιο των 
ρυθµίσεων του κώδικα δεοντολογίας που καθορίζει η ΚΠΕ». 

Ο κώδικας δεοντολογίας έχει ως εξής: 
 

α) Ο πρόεδρος του κόµµατος εκπροσωπεί µε βάση το καταστατικό το κόµµα 
δηµόσια. Το Γραφείο Τύπου πρέπει να συντονίζει και να αξιοποιεί τις παρεµβάσεις 
τόσο του προέδρου όσο και όλων των στελεχών του κόµµατος. 

β) Οι ατοµικά προσκεκληµένοι σύντροφοι/σσες σε τηλεοπτικές συζητήσεις ή 
δελτία ειδήσεων πανελλαδικής εµβέλειας ενηµερώνουν και συνεννοούνται µε το 
Γραφείο Τύπου.  

γ) Για λόγους ισότητας κανένα στέλεχος του κόµµατος δεν µπορεί να 
εµφανίζεται σε τηλεοπτικές εκποµπές πανελλαδικής εµβέλειας πάνω από 4 φορές 
το µήνα, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος έκτακτος λόγος (πολύ εξειδικευµένο θέµα, 
έκτακτο γεγονός κ.λπ.).  

δ) Η Πολιτική Γραµµατεία µέσω του Γραφείου Τύπου έχει την τελική ευθύνη 
της επιλογής του/της σ. µε βάση τα παρακάτω: 
 

1. Την καλύτερη δυνατή δηµόσια παρουσία του κόµµατος. 
2. Την πλουραλιστική εκπροσώπηση των διαφορετικών απόψεων.  
3. Την ειδική κοινοβουλευτική χρέωση για τους/τις βουλευτές και Ευρωβουλευτές. 
4. Την ειδική χρέωση στην ΠΓ ή την ΚΠΕ για τα αντίστοιχα στελέχη. 
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5. Την ειδική χρέωση µε βάση τα τµήµατα του κόµµατος. 
6. Κάθε µήνα το Γραφείο Τύπου συντάσσει έκθεση-απολογισµό προς την ΠΓ, η οποία 

εγκρίνεται από την ΠΓ και κοινοποιείται στα µέλη της ΚΠΕ. Με αυτό τον τρόπο το 
Γραφείο Τύπου ελέγχεται για την ορθή λειτουργία του.  
 

ε) Σε τηλεοπτικές συζητήσεις ή δελτία ειδήσεων πανελλαδικής εµβέλειας, το 
στέλεχος του κόµµατος προβάλλει πρώτα τις θέσεις του κόµµατος και µετά αν το 
επιθυµεί εκφράζει την προσωπική του άποψη. Στο βαθµό που τυχόν διαφωνία του 
δεν του επιτρέπει να υποστηρίξει την άποψη του κόµµατος, επιχειρούµε το κόµµα 
να εκπροσωπηθεί από άλλο σύντροφο ή συντρόφισσα. 

στ) Παραβίαση των παραπάνω συνεπάγεται το δικαίωµα των συλλογικών 
οργάνων για την αποκατάσταση της άποψης του κόµµατος µε δηµόσια ανακοίνωση. 
Συνεχής παραβίαση µπορεί να οδηγήσει και σε στέρηση του δικαιώµατος 
εκπροσώπησης του κόµµατος στα ΜΜΕ. 
 

Συνολικά, χρειάζεται να δηµιουργούµε πνεύµα και κλίµα συλλογικότητας, 
συντροφικής αλληλεγγύης και συνευθύνης ανάµεσα σε όλα τα µέλη του κόµµατος 
από όποια θέση και αν προσφέρουν τις δυνάµεις και ικανότητες τους προς το 
κόµµα, την Αριστερά και την κοινωνία. 
 
Επίλογος 

Το 6ο συνέδριο µπορεί και πρέπει να γίνει η αφετηρία για ένα νέο ξεκίνηµα του 
κόµµατος, για ένα νέο ξεκίνηµα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς, ώστε 
να ανταποκριθούµε µε πολιτική, ιδεολογική και οργανωτική επάρκεια στις νέες 
συνθήκες. Να παίξει το ρόλο του καταλύτη για τη µεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση 
και δράση της Αριστεράς, να γίνει ο υποδοχέας της δυσαρέσκειας του κόσµου του 
ΠΑΣΟΚ, όλου του κόσµου της εργασίας που ανεξάρτητα πολιτικών πεποιθήσεων 
θέλει να παλέψει για τα δικαιώµατά του. 
 
Οι σύγχρονες κοινωνίες δεν έχουν ανάγκη τη βαρβαρότητα όλων των εκδοχών του 
καπιταλισµού και του ιµπεριαλισµού, αλλά την ελπίδα προοδευτικών αλλαγών σε 
Ελλάδα, Ευρώπη και στον κόσµο, µε στόχο το σοσιαλισµό του 21ου αιώνα, το 
σοσιαλισµό µε δηµοκρατία και ελευθερία, προοπτική που από σήµερα πρέπει να 
οικοδοµούµε. 
 
Μπορούµε να γίνουµε ο φορέας αναγέννησης του ΣΥΡΙΖΑ, της κατάκτησης της 
ενότητας όλης της Αριστεράς και της δηµιουργίας µιας νέας κοινωνικής και πολιτικής 
πλειοψηφίας.  
 
Μπορούµε να γίνουµε η ψυχή των αντιστάσεων των εργαζοµένων, των νέων και 
των στρωµάτων που πλήττονται από τη βάρβαρη επίθεση που βιώνουµε.  
 
 
 
 


