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ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
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Η κρίση, που ξέσπασε στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των 
ΗΠΑ και επεκτάθηκε σ' όλο τον κόσµο και στην πραγ-

µατική οικονοµία, διαµορφώνει ένα νέο παγκόσµιο τοπίο. Ο 
νεοφιλελευθερισµό̋, που κυριαρχεί  τα τελευταία 30 χρόνια, 
αποδείχτηκε κοινωνικά και περιβαλλοντικά καταστροφικό̋. 
Οι µέρε̋ που έρχονται για τα φτωχά κοινωνικά στρώµατα, 
του̋ εργαζόµενου̋, τη νεολαία και τι̋ γυναίκε̋ θα είναι δύ-
σκολε̋ και σκληρέ̋. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια, που 
έτσι κι αλλιώ̋ είναι σύµφυτε̋ µε τον καπιταλισµό, γίνονται 
πολύ πιο έντονα κυρίαρχα συστατικά τη̋ καθηµερινή̋ µα̋ 
ζωή̋. 

Στη χώρα µα̋ εξ αιτία̋ τη̋ σκληρή̋ νεοφιλελεύθερη̋ αντι-
λαϊκή̋ πολιτική̋, που εφαρµόζει η κυβέρνηση τη̋ Ν.∆., και 
των συνεπειών των µακρόχρονων νεοφιλελεύθερων πολιτι-
κών των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, η κατάσταση για τα φτωχά 
λαϊκά στρώµατα έχει φτάσει σε οριακό σηµείο, ενώ για τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία τη̋ νεολαία̋ προοιωνίζεται µια πολύ 
δύσκολη ζωή.

Όµω̋ τίποτα δεν είναι µοιραίο. Αρκεί οι λαϊκέ̋ δυνάµει̋ και 
οι νέοι άνθρωποι, οι πιο ζωντανέ̋ και δηµιουργικέ̋ δυνάµει̋ 
τη̋ ελληνική̋ κοινωνία̋, να αφυπνιστούν, να ενεργοποιηθούν 
και να πάρουν την υπόθεση τη̋ ζωή̋ του̋ και το µέλλον τη̋ 
χώρα̋ µα̋ στα χέρια του̋. ∆εν έχουν τίποτα να ελπίζουν απ’ 
τι̋ πολιτικέ̋ δυνάµει̋ του δικοµµατισµού. Είναι αυτέ̋ οι δυνά-
µει̋ που οδήγησαν τα πράγµατα στη σηµερινή κατάσταση που 
δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση τη̋ Ν.∆., που παίρνει µέτρα υπέρ 
των τραπεζών, δηλ. αυτών που έχουν την κύρια ευθύνη για 
την κρίση, όχι µόνο δεν µπορεί να εισφέρει σε θετική διέξο-
δο για το λαό αλλά αντίθετα κάθε µέρα που περνά δυναµώνει 
την βίαιη επίθεσή τη̋ κατά του λαϊκού εισοδήµατο̋, κατά του 
κοινωνικού κράτου̋, των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµά-
των και ελευθεριών, των δικαιωµάτων των γυναικών, κατά τη̋ 
λειτουργία̋ τη̋ δηµοκρατία̋ και των θεσµών. Το ΠΑΣΟΚ, που 
αυτοπροβάλλεται ω̋ αντιδεξιά δύναµη, υλοποίησε ω̋ κυβέρ-
νηση τι̋ νεοφιλελεύθερε̋ ιδέε̋ και επιλογέ̋ και συνεχίζει να 
τι̋ υπερασπίζει ω̋ αντιπολίτευση, όπω̋ φαίνεται απ’ι̋ θέσει̋ 
του για τα κρίσιµα ζητήµατα του τόπου. Γι’ αυτό είναι ανίκανο να 
πάρει σωστέ̋ φιλολαϊκέ̋ θέσει̋. 
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Σ’ αυτέ̋ τι̋ συνθήκε̋ οι ευθύνε̋ τη̋ Αριστερά̋ και ιδιαί-
τερα του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αναδειχθεί στη βασική αντιπολι-
τευτική δύναµη, είναι ιστορικέ̋. Η Αριστερά, η ριζοσπαστική 
Αριστερά είναι πολιτική δύναµη αντίσταση̋ ενάντια στο νεο-
φιλελευθερισµό, τον ιµπεριαλισµό και τον καπιταλισµό. ∆ύ-
ναµη που αγωνίζεται για µια άλλη κοινωνική και οικονοµική 
πολιτική, που βάζει τον άνθρωπο και το περιβάλλον πάνω 
απ’τα κέρδη. Για µια κοινωνία όπου ο καθένα̋ και η καθεµιά 
απαλλαγµένοι από την κοινωνική εξαθλίωση θα µπορούν να 
ζουν µε αξιοπρέπεια και ελπίδα για το µέλλον του̋ και για το 
µέλλον τη̋ νέα̋ γενιά̋. 

Τώρα που η χρεοκοπία των µύθων τη̋ νεοφιλελεύθερη̋ 
ιδεολογία̋, συνειδητοποιείται όλο και περισσότερο από τα 
πλατειά λαϊκά στρώµατα, χρέο̋ τη̋ Αριστερά̋ είναι να δώσει 
ξανά την ελπίδα στην εργατική τάξη, τη νεολαία, τι̋ γυναίκε̋, 
του̋ µετανάστε̋ και τι̋ µετανάστριε̋, του̋ φτωχού̋. 

Να προβάλει την προοπτική του σοσιαλισµού και τη̋ κοινω-
νική̋ δικαιοσύνη̋, στη χώρα µα̋, την Ευρώπη και τον κόσµο 
όχι µόνο σαν ένα απελευθερωτικό όραµα που αποτελεί τη 
µόνη εναλλακτική λύση στον καπιταλισµό και τη µόνη ελπι-
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δοφόρα προοπτική τη̋ κοινωνία̋, αλλά ω̋ 
ένα στόχο, που διαποτίζει και εµπλουτίζει 
τι̋ κατευθύνσει̋, τι̋ αντιλήψει̋ και του̋ 
αγώνε̋ του σήµερα. Και να προβάλει ένα 
άµεσο πολιτικό σχέδιο µεγάλων πολιτικών 
και κοινωνικών αλλαγών, που να βγάζουν 
το λαό και τη χώρα από το τέλµα του δι-
κοµµατισµού και τι̋ εργαζόµενε̋ τάξει̋ 
από τα αδιέξοδα του νεοφιλελευθερισµού. 
Ένα πολιτικό σχέδιο που, µε στρατηγική 
στόχευση και προοπτική, να συνιστά µια 
συνεκτική πολιτική αλλαγών, µεταρρυθµί-
σεων και µετασχηµατισµών και παράλληλα 
ένα πρόγραµµα δράση̋ των πολιτικών και 
κοινωνικών δυνάµεων για την άµεση ανα-
κούφιση και βελτίωση τη̋ ζωή̋ του εργα-
ζόµενου λαού, των ανέργων, των νέων και 
για τα δύο φύλα. Το σχέδιο αυτό θα προω-
θηθεί σε δηµιουργική σχέση και συνεργα-
σία µε το συνδικαλιστικό κίνηµα και τα πο-
λύµορφα κοινωνικά κινήµατα, στο πλαίσιο 
ενό̋ νέου διεθνισµού, σε ευρωπαϊκή και 
παγκόσµια κλίµακα. 

Σήµερα, στο πλαίσιο προγραµµατικών 
επεξεργασιών που έχει ξεκινήσει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, για τη διαµόρφωση µέσα από ανοιχτέ̋, 
µαζικέ̋, συµµετοχικέ̋ διαδικασίε̋ ενό̋ 
αγωνιστικού προγράµµατο̋ για τη λύση 
των προβληµάτων του λαού και τη συγκρό-
τηση µια̋ νέα̋ πλειοψηφία̋ κοινωνικών 
και πολιτικών δυνάµεων, παρουσιάζει 15 
άµεσου̋ στόχου̋ πάλη̋ για µια νέα πολι-
τική, έξω από τα όρια του δικοµµατισµού, 
σε ρήξη µε τι̋ πολιτικέ̋ των δυνάµεων του 
κεφαλαίου, του ιµπεριαλισµού και του πο-
λέµου. 

Ο δικοµµατισµό̋ χρειάζεται να ηττηθεί 
οριστικά. Τα κεντροαριστερά σενάρια και 
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ο Κυβερνητισµό̋ υπηρετούν σε τελευταία ανάλυση τον νε-
οφιλελευθερισµό και τι̋ πολιτικέ̋ του και δεν αφορούν τη 
Ριζοσπαστική Αριστερά.

Όραµά µα̋ είναι και παραµένει ο σοσιαλισµό̋. Οι θεωρίε̋ 
για το τέλο̋ τη̋ ιστορία̋ και το τέλο̋ των ιδεολογιών, που 
µα̋ βοµβάρδιζαν όλα αυτά τα χρόνια, κατέρρευσαν. Η επι-
καιρότητά του σοσιαλισµού υπογραµµίζεται ακόµη πιο έντο-
να από τι̋ συνέπειε̋ τη̋ βάρβαρη̋ καπιταλιστική̋ κρίση̋, 
που βιώνει σήµερα ολόκληρο̋ ο πλανήτη̋.

Απέναντι στην εξελισσόµενη οικονοµική και κοινωνική 
κρίση, την κρίση των κυρίαρχων πολιτικών και του ίδιου του 
συστήµατο̋ του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού, βρέθηκε 
το τελευταίο διάστηµα ένα µεγάλο κίνηµα και ξέσπασµα δια-
µαρτυρία̋ και οργή̋ τη̋ νέα̋ γενιά̋.

Η δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 
έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει.

Οι µεγάλε̋ κινητοποιήσει̋ τη̋ νεολαία̋, που συνεχίσθη-
καν για µεγάλο διάστηµα µε αξιοθαύµαστη αντοχή, συγκέ-
ντρωσαν την αλληλεγγύη ενό̋ πλατύτατου τµήµατο̋ των ερ-
γαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων.

Ανέδειξαν, ταυτόχρονα, την ανάγκη η ελληνική κοινωνία 
να αφουγκραστεί τη νέα γενιά, την κραυγή αγωνία̋ τη̋, τα 
προβλήµατα και τι̋ ανάγκε̋ τη̋. Να σταθεί ο ίδιο̋ ο ελλη-
νικό̋ λαό̋ ω̋ συµπαραστάτη̋ και πρωταγωνιστή̋ δίπλα στα 
νιάτα τη̋ χώρα̋ µα̋ για να υπάρξει ουσιαστική διέξοδο̋ από 
τα σηµερινά αδιέξοδα. 

Όλε̋ οι δυνάµει̋ τη̋ Ριζοσπαστική̋ Αριστερά̋, µέσα κι 
έξω απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ανάγκη να αναλάβουν το ρόλο 
και τι̋ ευθύνε̋ του̋, συσπειρώνοντα̋ στι̋ γραµµέ̋ του̋ τι̋ 
κοινωνικέ̋ δυνάµει̋ που πλήττονται. Να στηρίξουν τι̋ κοι-
νωνικέ̋ αντιστάσει̋, ενθαρρύνοντα̋ τι̋ εργατικέ̋ και νεο-
λαιΐστικε̋ διεκδικήσει̋, συµβάλλοντα̋ σε πρωτοβουλίε̋ σε 
τοπικό και κλαδικό επίπεδο για την ανάπτυξη των αγώνων. 
Για τη Ριζοσπαστική Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ κανένα σχέδιο 
µετασχηµατισµού τη̋ κοινωνία̋ δεν µπορεί να προχωρήσει 
απ’ τα πάνω αν δεν στηρίζεται στην οργάνωση και του̋ αγώ-
νε̋ των εργαζόµενων. 
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Υπεράσπιση τη̋ Ειρήνη̋, 
αγώνα̋ ενάντια στον πόλεµο 
και τον ιµπεριαλισµό.
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Αναζωογόνηση του φιλειρηνικού κινήµατο̋. Αντίσταση 
στη στρατιωτικοποίηση, τη Νέα Τάξη και τον µιλιταρισµό. 
Μέτωπο στον εθνικισµό.

Αποχώρηση τη̋ Ελλάδα̋ από το ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα 
αγώνα̋ για τη διάλυσή του.

Κλείσιµο των βάσεων τη̋ Σούδα̋ και του Άκτιου.

Απόρριψη τη̋ αµερικάνικη̋ αντιπυραυλική̋ ασπίδα̋ και 
κάθε σχεδιασµού και δράση̋ που επιχειρεί να σηκώσει 
νέα ψυχροπολεµικά τείχη και διαιρέσει̋ στην Ευρώπη.

∆ραστική µείωση των εξοπλισµών και των στρατιωτικών 
δαπανών, σε όφελο̋ τη̋ κάλυψη̋ κοινωνικών αναγκών. 
Κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων και των όπλων 
µαζική̋ καταστροφή̋.

Άµεση απεµπλοκή τη̋ χώρα̋ µα̋ από διεθνεί̋ ή δι-
µερεί̋ συµφωνίε̋ και δράσει̋ που συνδέονται µε τον 
λεγόµενο «πόλεµο κατά τη̋ τροµοκρατία̋», οι οποίε̋ 
υπηρετούν µόνο λογικέ̋ περιστολή̋ δηµοκρατικών δι-
καιωµάτων, καταστολή̋ κινηµάτων και αντιστάσεων και 
τα ηγεµονικά σχέδια των ΗΠΑ και των κυρίαρχων δυνά-
µεων τη̋ Ε.Ε.

Αποχώρηση των ελληνικών στρατιωτικών δυνάµεων από 
ξένα εδάφη, άµεσο̋ τερµατισµό̋ τη̋ κατοχή̋ στο Αφγα-
νιστάν, το Ιράκ και τα Βαλκάνια, δικαιοσύνη στην Παλαι-
στίνη, όχι στην πολεµική απειλή κατά του Ιράν.

Κανένα̋ στρατιώτη̋ έξω από τα σύνορα τη̋ χώρα̋ του.

Προώθηση τη̋ ειρήνη̋ και τη̋ σταθερότητα̋ στα Βαλ-
κάνια και το Αιγαίο. Μια̋ πολιτική̋ φιλία̋, συνεργασία̋ 
και αλληλεγγύη̋ ανάµεσα στου̋ λαού̋ τη̋ περιοχή̋, 
ανάπτυξη̋ των διακρατικών σχέσεων, τη̋ καλή̋ γειτο-
νία̋, τη̋ ισότιµη̋ συνεργασία̋ και του σεβασµού του 
αµοιβαίου οφέλου̋ και τη̋ εδαφική̋ ακεραιότητα̋ όλων 
των χωρών. Μόνο σ’ αυτή τη βάση µπορούν να προωθη-
θούν δίκαιε̋ λύσει̋ στα µεγάλα προβλήµατα του Κυπρι-
ακού, των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τη̋ FYROM, του 
Κόσσοβου κ.ά. 
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Για µια άλλη Ευρώπη: 
Αγώνα̋ για την ανατροπή 
των νεοφιλελεύθερων επιλογών. 

Φλωρεντία 2000
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Ο ΣΥΡΙΖΑ αµφισβητεί συνολικά το πλαίσιο των Συνθη-
κών πάνω στι̋ οποίε̋ διαµορφώθηκε και λειτουργεί 

η Ε.Ε. ω̋ νεοφιλελεύθερη, µονεταριστική και ατλαντική 
Ένωση χωρών και διεκδικεί και παλεύει για:

Κατάργηση των Συνθηκών τη̋ Ε.Ε. και ιδιαίτερα των δια-
τάξεων τη̋ Συνθήκη̋ του Μάαστριχ και τη̋ Λισσαβόνα̋, 
που προωθούν συνταγµατική θεσµοθέτηση του νεοφι-
λελευθερισµού, καταπατώντα̋ κάθε δηµοκρατική διαδι-
κασία, ακόµα και σε κράτη µέλη που οι λαοί του̋ έχουν 
εκφρασθεί διαφορετικά όπω̋ η Γαλλία, η Ολλανδία και 
η Ιρλανδία. 

Άµεση απόσυρση τη̋ υπογραφή̋ τη̋ Ελλάδα̋ από τη 
Συνθήκη τη̋ Λισσαβόνα̋. Θεσµοθέτηση των δηµοψηφι-
σµάτων για κάθε τροποποίηση των Συνθηκών τη̋ Ε.Ε.

Κατάργηση του Συµφώνου Σταθερότητα̋. Κοινή δράση 
και αγώνα̋ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δι-
αµόρφωση πολιτικών που θα προωθούν το δικαίωµα για 
πλήρη και σταθερή απασχόληση. 

Κατάργηση τη̋ πολιτική̋ ασυλία̋, που επέβαλε η Συν-
θήκη του Μάαστριχ και κατοχύρωση του δηµόσιου πο-
λιτικού και κοινοβουλευτικού ελέγχου τη̋ Ευρωπαϊκή̋ 
Κεντρική̋ Τράπεζα̋ (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Συστή-
µατο̋ Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), ανάµεσά του̋ και 
τη̋ Τράπεζα̋ τη̋ Ελλάδα̋. 

Συγκρότηση πανελλαδικών και πανευρωπαϊκών µετώ-
πων πάλη̋ ενάντια στι̋ κυρίαρχε̋ οικονοµικέ̋, κοινωνι-
κέ̋ και γεωστρατηγικέ̋ πολιτικέ̋ τη̋ Ε.Ε. που κινούνται 
σε αντεργατική και αντιλαϊκή κατεύθυνση. Υποστήριξη 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικών για την καταπολέ-
µηση τη̋ ανεργία̋ και λήψη µέτρων για την απασχόληση 
και την κοινωνική πολιτική.

Πάλη για µια Ευρώπη, που θα κινείται έξω από τα δόγ-
µατα του ατλαντισµού σε προοδευτική και σοσιαλιστική 
κατεύθυνση.  

•
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Αγωνιζόµαστε για ριζοσπαστική προοδευτική 
αλλαγή στη χώρα µα̋ κι ω̋ απαραίτητη προϋ-

πόθεση θεωρούµε τη ριζική τροποποίηση του υφι-
στάµενου πλαισίου για την άσκηση οικονοµικών 
και κοινωνικών πολιτικών. Στη βάση αυτή προτεί-
νουµε και διεκδικούµε:

Να επανέλθουν υπό δηµόσια ιδιοκτησία και 
κοινωνικό έλεγχο  όλε̋ οι ∆ηµόσιε̋ Επιχει-
ρήσει̋ και Οργανισµοί  στου̋ τοµεί̋ τη̋ Ενέρ-
γεια̋, των Τηλεπικοινωνιών, των Υδάτινων 
πόρων - ύδρευση̋ και των Μεταφορών, χωρί̋ 
αποζηµίωση των µεγαλοµετόχων. ∆ηµιουργία 
κοινωνικού φορέα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών 
µε ευθύνη τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ και του 
Κράτου̋.

Ανάκτηση του δηµόσιου ελέγχου και ιδιοκτησί-
α̋ των υποδοµών τη̋ χώρα̋ (λιµάνια, αεροδρό-
µια, µαρίνε̋, δρόµοι, τουριστικέ̋ εγκαταστάσει̋ 
κλπ), που έχουν παραχωρηθεί ή ξεπουληθεί 

3Για ένα αντινεοφιλελεύθερο πλαίσιο 
άσκηση̋ τη̋ οικονοµική̋ πολιτική̋ 
σε όφελο̋ των εργαζοµένων 
και τη̋ κοινωνία̋.
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σε ιδιώτε̋ και ελληνικέ̋ και ξένε̋ πολυεθνικέ̋ επιχει-
ρήσει̋ χωρί̋ αποζηµίωση. Ακύρωση των Σ∆ΙΤ και των 
συµβάσεων παραχώρηση̋. Ριζική αναµόρφωση, πλήρη̋ 
διαφάνεια και λαϊκό̋ έλεγχο̋ στο σύστηµα ανάθεση̋ – 
εκτέλεση̋ µεγάλων έργων και στι̋ πολιτικέ̋ γη̋. 

Συγκρότηση κρατικού πόλου παρέµβαση̋ στο τραπεζικό 
σύστηµα, µε πυλώνε̋ την Εθνική Τράπεζα, την ΑΤΕ και 
το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, που περνούν σε απόλυτο 
δηµόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία.

Εθνικοποίηση, χωρί̋ αποζηµίωση, κάθε Τράπεζα̋, που 
αδυνατεί να εξυπηρετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ και του̋ κατα-
θέτε̋ - καταθέτριέ̋ τη̋ και χρειάζεται Κρατική στήριξη.

∆ηµόσιε̋ επενδύσει̋ µε οικολογικό χαρακτήρα. Ενθάρ-
ρυνση µορφών συλλογική̋ και συνεταιριστική̋ οικονο-
µία̋. Ισόρροπη ανάπτυξη κέντρου περιφέρεια̋.

Θεσµοθέτηση και κατοχύρωση του κοινωνικού ρόλου 
και ελέγχου των εργαζοµένων και των Συνδικάτων του̋, 
στι̋ ∆ηµόσιε̋ Επιχειρήσει και Οργανισµού̋ (∆ΕΚΟ).
Οι εθνικοποιήσει̋ που αγωνιζόµαστε δεν αφορούν µόνο 
του̋ τίτλου̋ ιδιοκτησία̋, αλλά και την αλλαγή τη̋ διάρ-
θρωση̋ των δηµοσίων επιχειρήσεων µε τη συµµετοχή 
των εργαζοµένων στη λήψη των αποφάσεων και µε τον 
κοινωνικό έλεγχο, έτσι ώστε οι  επιχειρήσει̋ αυτέ̋ να 
µην υπηρετούν την καπιταλιστική συσσώρευση, αλλά τι̋ 
κοινωνικέ̋ ανάγκε̋. 

∆ιαχειριστικό̋ έλεγχο̋ µε τη συµµετοχή των εργαζοµέ-
νων σε όσε̋ επιχειρήσει̋ απολύουν, φοροδιαφεύγουν 
ή καταχρώνται κρατικέ̋ επιδοτήσει̋.

Οι παραπάνω στόχοι έρχονται σε σύγκρουση µε τι̋ ρυθµί-
σει̋ και την πολιτική τη̋ Ε.Ε. Ο αγώνα̋ µα̋, όµω̋, δεν περι-
ορίζεται ή αναβάλλεται έω̋ ότου αλλάξει η Ε.Ε. Το αντίθετο. 
Η προώθηση των στόχων αυτών, αποτελούν βήµατα µια̋ δι-
αδικασία̋ ανατροπή̋ του νεοφιλελευθερισµού σε τοπικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο και συµβάλλουν στη διαµόρφωση µια̋ 
εναλλακτική̋ πολιτική̋ στο εσωτερικό τη̋.

Για ένα αντινεοφιλελεύθερο πλαίσιο 

•

•

•

•
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Αφοπλισµό̋ των αστυνοµικών µονάδων στη δι-
άρκεια κινηµατικών, συνδικαλιστικών και πολι-
τικών εκδηλώσεων.

Κατάργηση των ειδικών µονάδων (ΜΑΤ, ΕΚΑΜ) 
και των ειδικών σωµάτων (Ειδικοί φρουροί).

Απαγόρευση τη̋ χρήση̋ χηµικών αερίων.

Ίσα δικαιώµατα, άρση και καταπολέµηση κάθε 
διάκριση̋ λόγω φύλου, θρησκεία̋, χρώµατο̋, 
καταγωγή̋, σεξουαλικού προσανατολισµού. 
Θετικέ̋ δράσει̋ για την εξάλειψη υφισταµένων 
ανισοτήτων.

4Πολιτικά δηµοκρατικά και 
ατοµικά δικαιώµατα. 
Ποιότητα τη̋ ∆ηµοκρατία̋.
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Ελεύθερη, ισότιµη και νοµικά κατοχυρωµένη επιλογή 
τρόπου συµβίωση̋, ανεξαρτήτω̋ σεξουαλικού προσα-
νατολισµού. Όχι στι̋ συντηρητικέ̋ αλλαγέ̋ στο οικογε-
νειακό δίκαιο.

Νοµιµοποίηση και ένταξη στην κοινωνική ασφάλιση 
όλων των εργαζοµένων µεταναστών. Κατοχύρωση των 
πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων του̋, αποδέ-
σµευση τη̋ νοµιµοποίηση̋ από ασφαλιστικέ̋ προϋπο-
θέσει̋, έκδοση πιστοποιητικού γέννηση̋ των παιδιών 
του̋, δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στι̋ τοπικέ̋ 
εκλογέ̋, ένταξη των µεταναστών στο οργανωµένο συν-
δικαλιστικό κίνηµα. Σεβασµό̋ στα δικαιώµατα των µειο-
νοτήτων, των Ροµά και των φυλακισµένων.

Πολιτικό άσυλο στου̋ πρόσφυγε̋. Ιθαγένεια σε όσα 
παιδιά γεννιούνται στην Ελλάδα ή έρχονται σε µικρή 
ηλικία. Χορήγηση ιθαγένεια̋ του̋ µετανάστε̋/µετανά-
στριε̋ ύστερα από 7 χρόνια παραµονή̋ στη χώρα.

Κατάργηση του τροµονόµου, των διατάξεων που επι-
βάλλουν την κοινωνία τη̋ επιτήρηση̋ (κάµερε̋   πα-
ρακολούθηση̋ των πολιτών), καθώ̋ και απόρριψη των 
διεθνών συνθηκών και οδηγιών, που µε πρόσχηµα την 
τροµοκρατία υπονοµεύουν την δηµοκρατία και υποσκά-
πτουν τα πολιτικά δικαιώµατα.

Κατάργηση όλων των διατάξεων που επιτρέπουν την επι-
στράτευση απεργών ή την καταναγκαστική εργασία σε 
κλάδου̋ εργαζοµένων.

Ριζική µεταρρύθµιση του σωφρονιστικού συστήµατο̋. 
Χάρτη̋ δικαιωµάτων των κρατουµένων. 

Απλή αναλογική, ω̋ πάγιο εκλογικό σύστηµα, σε όλα 
τα επίπεδα αντιπροσώπευση̋ και για όλα τα αιρετά όρ-
γανα. Θεσµοθέτηση τη̋ ισόρροπη̋ εκπροσώπηση̋ των 
δύο φύλων. 

Μείωση τη̋ στρατιωτική̋ θητεία̋ σε 6 µήνε̋, αναγνώ-
ριση του δικαιώµατο̋ άρνηση̋ για λόγου̋ συνείδηση̋, 
εναλλακτική κοινωνική θητεία ίση̋ διάρκεια̋ µε τη 
στρατιωτική.

•
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5Μισθοί – Συντάξει̋ 
(γενικά πλαίσια διαµόρφωση̋)
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Υπεράσπιση του θεσµού των Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύ-
σεων και των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασία̋ σ’ όλα τα 
επίπεδα, Επιχειρησιακών, Κλαδικών και τη̋ Εθνική̋ Γενική̋ 
Συλλογική̋ Σύµβαση̋ Εργασία̋ (ΕΓΣΣΕ), που καλύπτει τα 
κατώτερα όρια αποδοχών (µεροκάµατα – µισθοί ασφάλεια̋).

Άµεση εξίσωση των κατώτερων αποδοχών µε τον µέσο όρο 
των χωρών τη̋ ΕΕ-15, που έχουν καθιερώσει κατώτερε̋ 
αποδοχέ̋ και µε προοπτική τα 1.300 € τον µήνα. Άµεση 
καταβολή µηνιαίων διορθωτικών αυξήσεων µισθού 300 
ευρώ το 2009 και εφεξή̋, ω̋ ελάχιστο µέτρο άµυνα̋ του 
εργατικού εισοδήµατο̋ απέναντι στην κρίση.

Καθιέρωση γνήσια̋ ΑΤΑ για µισθού̋ – ηµεροµίσθια – συ-
ντάξει̋, ω̋ ελάχιστη διασφάλιση απέναντι στην ακρίβεια.

Αναπροσαρµογή αποδοχών στα πλαίσια των Επιχειρησιακών 
και Κλαδικών Συµβάσεων, αλλά και των συντάξεων σε ποσο-
στά που θα συνυπολογίζουν τουλάχιστον τον πληθωρισµό, τη 
συµµετοχή στην αύξηση του ΑΕΠ και τη̋ παραγωγικότητα̋.

Κατώτερη σύνταξη ίση τουλάχιστον µε 20 ηµεροµίσθια τη̋ 
ΕΓΣΣΕ για την κύρια σύνταξη και 5 για την επικουρική και 
επάνοδο̋ τη̋ κύρια̋ σύνταξη̋ στο 80% των συντάξιµων 
αποδοχών.

Οι αναπροσαρµογέ̋ όλων των συντάξεων να γίνονται µε 
βάση τι̋ αυξήσει̋ των εν ενεργεία εργαζοµένων.

Επίδοµα ανεργία̋ ίσο µε το 80% των αποδοχών και επι-
δότηση για όλο το διάστηµα τη̋ ανεργία̋. Ειδικό επίδο-
µα ανεργία̋ για του̋ νέου̋ και νέε̋ µέχρι 29 ετών που 
γράφονται στι̋ λίστε̋ του ΟΑΕ∆.

Παροχή επιδόµατο̋ ανεργία̋ και συνοδευτικών δικαιω-
µάτων χωρί̋ προϋποθέσει̋ σε γυναίκε̋ που διέκοψαν 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα την εργασία λόγω φροντί-
δα̋ ανηλίκων ή ατόµων µε ειδικέ̋ ανάγκε̋.

Καθορισµό̋ ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατο̋ στο 
ύψο̋ του 80% των κατώτερων αποδοχών τη̋ ΕΓΣΣΕ.

∆ιαµόρφωση εργατικού τιµάριθµου που θα αποτυπώνει 
τι̋ πραγµατικέ̋ αυξήσει̋ στα βασικά είδη κατανάλωση̋ 
τη̋ εργατική̋ οικογένεια̋. 

•
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6Μεταρρύθµιση 
του φορολογικού συστήµατο̋
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Αναστροφή τη̋ σχέση̋ άµεσων – έµµεσων φό-
ρων και τη̋ φορολογία̋ κεφαλαίου – εργασία̋.

Αποκατάσταση τη̋ προοδευτικότητα̋ και αναλο-
γικότητα̋ των φορολογικών συντελεστών. Επα-
ναφορά του συντελεστή 40% για τα κέρδη ΑΕ 
και ΕΠΕ άνω των 30.000 €.

Αφορολόγητο όριο 15.000 € για όλα τα φυσι-
κά πρόσωπα (µισθωτού̋, συνταξιούχου̋, ΕΒΕ, 
αγρότε̋, εισοδηµατίε̋). Τιµαριθµοποίηση φορο-
λογικών κλιµακίων και αφορολόγητου ορίου.

Φορολόγηση τη̋ µεγάλη̋ ακίνητη̋ περιουσία̋.

Εφαρµογή µηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βα-
σικά είδη απαραίτητα για την επιβίωση, παιδικά 
είδη και βιβλία.

Αποφασιστικό χτύπηµα τη̋ φοροδιαφυγή̋, τη̋ 
φοροκλοπή̋ και τη̋ εισφοροδιαφυγή̋ µε πλήρη 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και υπό τον 
όρο σεβασµού των ατοµικών δικαιωµάτων. Αξι-
οποίηση σ’ αυτή την κατεύθυνση των εργαζοµέ-
νων και των αντιπροσωπευτικών του̋ οργάνων 
σε κάθε επιχείρηση.

Κατάργηση κάθε είδου̋ οικονοµική̋ δραστηριό-
τητα̋ ή συναλλαγή̋ µέσω «off shore» εταιριών.

Κατάργηση όλων των φορολογικών προνοµίων 
του εφοπλιστικού κεφαλαίου, των µεγάλων ει-
σοδηµάτων και τη̋ Εκκλησία̋.
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Στο πλαίσιο τη̋ καταπολέµηση̋ τη̋ ακρίβεια̋ 
και τη̋ αισχροκέρδεια̋, απαιτούνται:

Ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για τον ουσιαστικό, 
αυστηρό και αποτελεσµατικό έλεγχο των κάθε 
λογή̋ καρτέλ, των ολιγοπωλιακών και εναρµο-
νισµένων πρακτικών στην αγορά, ω̋ προ̋ τι̋ 
τιµέ̋, την ποιότητα, την ασφάλεια και την υγιει-
νή προϊόντων και υπηρεσιών.

Κοστολογικό̋ έλεγχο̋ σε όλα τα στάδια από 
την παραγωγή και την εισαγωγή ω̋ την κατα-
νάλωση. Θεσµοθέτηση εργατικού και λαϊκού 
ελέγχου στι̋ πηγέ̋ διαµόρφωση̋ του κόστου̋ 
και των τιµών.

Επαναφορά τη̋ υποχρέωση̋ του κράτου̋ να 
παρεµβαίνει στη διαµόρφωση των τιµών, να 
επιβάλλει ελεγχόµενα ποσοστά κέρδου̋, επα-
ναφέροντα̋, όπου χρειάζεται, αγορανοµικέ̋ 
διατάξει̋, που καταργήθηκαν συστηµατικά από 
ΠΑΣΟΚ και Ν∆ στο όνοµα τη̋ «ελεύθερη̋» 
αγορά̋.

Ανάκτηση των ΕΛΠΕ, µαταίωση τη̋ εισαγωγή̋ 
τη̋ ∆ΕΠΑ στο Χρηµατιστήριο και πλήρη̋ κρατι-
κό̋ και κοινωνικό̋ έλεγχο̋ του συστήµατο̋ δι-
ύλιση̋, διάθεση̋ και εµπορίου των καυσίµων.

Ενίσχυση καταναλωτικών κινηµάτων και οργα-
νώσεων.
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Ο αγώνα̋ για την πλήρη, σταθερή και ασφαλή ερ-
γασία για όλου̋ και όλε̋, είναι η απάντηση τη̋ Αρι-
στερά̋ στο νεοφιλελεύθερο σχέδιο τη̋ γενίκευση̋ 
τη̋ επισφαλού̋ απασχόληση̋ και τη̋ εργασιακή̋ 
περιπλάνηση̋, που θίγει πρώτα από όλου̋ τη νεο-
λαία, τη γενιά των 700 ευρώ και τι̋ γυναίκε̋.

Κατάργηση όλων των ελαστικών, µερικών και άτυπων 
µορφών εργασία  ̋ και αντικατάστασή από σχέσει̋  
πλήρου  ̋ απασχόληση .̋ Μέχρι την κατάργηση τη̋ 
µερική  ̋ απασχόληση ,̋ οι µερικά απασχολούµενοι 
και κάτω των 4 ωρών ασφαλίζονται τουλάχιστον µε 
την ασφαλιστική κλάση (ένσηµο) που αντιστοιχεί στα 
κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων τη  ̋ΕΓΣΣΕ.

Αντικατάσταση των συµβάσεων έργου, των συµ-
βάσεων ορισµένου χρόνου και προσωρινή̋ απα-
σχόληση̋ µε συµβάσει̋ αορίστου χρόνου. Τα-
κτοποίηση µε συµβάσει̋ αορίστου χρόνου όλων 

των σηµερινών συµβασιούχων στο δηµόσιο 
και ιδιωτικό τοµέα, που καλύπτουν 

πάγιε̋ και διαρκεί̋ ανάγκε̋. 
Κατάργηση έκτοτε του θεσµού 
του συµβασιούχου.

Κατάργηση των αντεργατικών 
νοµοθετικών ρυθµίσεων και 
οδηγιών τη̋ Ε.Ε. (οδηγία Μπο-
λγκενστάιν,flexicurity, διευ-
θέτηση συνολικού χρόνου 
απασχόληση̋, ενοικία-
ση εργαζοµένων, προ-
γραµµάτων stage, συµ-

βάσεων έργου κλπ).

Ίση αµοιβή για ίση εργασία και 
πλήρη̋ ισότητα εργασια-

κών δικαιωµάτων για 
τα δύο φύλα.

8Εργασιακέ̋ σχέσει̋ – 
απασχόληση – ανεργία
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Γονεϊκέ̋ (όχι µητρικέ̋) άδειε̋ δύο ετών για ιδιωτικό και 
δηµόσιο τοµέα. Μετά τη γονεϊκή άδεια η επιστροφή να γί-
νεται στο ίδιο επίπεδο εργασία̋ (θέση ευθύνη̋), χωρί̋ 
µείωση αποδοχών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων. Σεµι-
νάρια επανένταξη̋.

Παροχή επιδόµατο̋ ανεργία̋ και συνοδευτικών δικαιωµά-
των χωρί̋ προϋποθέσει̋ σε γυναίκε̋ που διέκοψαν για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα την εργασία λόγω φροντίδα̋ 
ανηλίκων ή ατόµων µε ειδικέ̋ ανάγκε̋.

Κατάργηση όλων των αρνητικών διακρίσεων σε βάρο̋ των 
νέων, που έχουν θεσπισθεί από το 1992 µέχρι σήµερα.

Απαγόρευση των οµαδικών απολύσεων, αλλά και µεµο-
νωµένων απολύσεων σε κερδοφόρε̋ επιχειρήσει̋. Όποια 
επιχείρηση επιδιώκει απολύσει̋, υποχρεούται σε άνοιγµα 
των βιβλίων τη̋ και διαχειριστικό έλεγχο µε τη συµµετοχή 
των εργαζοµένων. 

Εξίσωση τη̋ αποζηµίωση̋ απόλυση̋ των εργατών µε αυτή 
των υπαλλήλων.

Ασφαλιστική και υγειονοµική κάλυψη των ανέργων κατά 
τη διάρκεια τη̋ ανεργία̋. 

Ειδικά µέτρα για του̋ µακροχρόνια άνεργου̋ και του̋ 
άνεργου̋ άνω των 50 ετών.

Θέσπιση και έλεγχο̋ εφαρµογή̋ του 35ωρου – 7ωρου – 
5νθήµερου χωρί̋ µείωση αποδοχών, µε ειδικά µέτρα για 
τη στήριξη εφαρµογή̋ του µέτρου στι̋ µικροµεσαίε̋ επι-
χειρήσει̋.

Μαζικέ̋ προσλήψει̋ στην υγεία, την εκπαίδευση και τι̋ 
κοινωνικέ̋ υπηρεσίε̋. Άµεσο πρόγραµµα δηµιουργία̋ 
100.000 νέων θέσεων εργασία̋ µε στόχο να αποτραπεί 
η άνοδο̋ τη̋ ανεργία̋ από την κρίση και να βελτιωθεί το 
επίπεδο των υπηρεσιών στα νοσοκοµεία, σχολεία, Ταµεία 
και οργανισµού̋ κοινωνική̋ πολιτική̋ και πρόνοια̋.

Εφαρµογή του νόµου 3488/2006 για την Ίση Μεταχεί-
ριση Ανδρών και Γυναικών στου̋ χώρου̋ εργασία̋ που 
περιλαµβάνει και τη σεξουαλική παρενόχληση.
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Υπεράσπιση και ενίσχυση του δηµόσιου, κοινωνικού, 
καθολικού, αναδιανεµητικού και αλληλέγγυου χαρακτή-
ρα του ασφαλιστικού συστήµατο̋.

Κατάργηση των αντιασφαλιστικών διατάξεων των νόµων 
Σιούφα, Ρέππα και Πετραλιά. 

Βελτίωση και όχι υποβάθµιση των ασφαλιστικών όρων 
και παροχών. Να µην αυξηθούν τα γενικά και ειδικά όρια 
ηλικία̋ συνταξιοδότηση̋ και να επανέλθει το 60ο έτο̋ 
για τι̋ γυναίκε̋ και οι θετικέ̋ διακρίσει̋ για τι̋ µητέρε̋ 
µε ανήλικα παιδιά. Να επανέλθει ο θεσµό̋ τη̋ πλήρου̋ 
συνταξιοδότηση̋ µε 35ετία χωρί̋ όριο ηλικία̋.

Υπεράσπιση του θεσµού των βαρέων και ανθυγιεινών, 
επέκτασή του στο δηµόσιο τοµέα και νέα επαγγέλµατα.

Καθιέρωση βιβλιαρίου υγεία̋ για όλου̋ όσου̋ κατοι-
κούν στην Ελλάδα.

Περιφρούρηση των πόρων τη̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ µε 
το χτύπηµα τη̋ ανασφάλιστη̋ εργασία̋ και τη̋ εισφο-
ροδιαφυγή̋, τη̋ εισφοροαπαλλαγή̋ και των χαριστικών 
ρυθµίσεων την απόδοση των οφειλών του κράτου̋ και 
τη̋ εργοδοσία̋ στα Ταµεία και την απαγόρευση χρηµατι-
στηριακών παιχνιδιών µε τα αποθεµατικά των Ταµείων.

Καθιέρωση τη̋ 3µερού̋ χρηµατοδότηση̋ του ασφαλι-
στικού συστήµατο̋ για όλου̋ του̋ ασφαλισµένου̋.

Σταδιακή επιστροφή των λεηλατηθέντων από το Κράτο̋ 
αποθεµατικών των Ταµείων και θεσµοθέτηση νέων πό-
ρων για το ασφαλιστικό σύστηµα.

Απόρριψη των Επαγγελµατικών Ταµείων και απόκρουση 
τη̋ προσπάθεια̋ επιβολή̋ του συστήµατο̋ των 3 πυλώ-
νων που ανοίγει διάπλατα την πόρτα στην ιδιωτική ασφά-
λιση.

•
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Η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και πολιτι-
κό δικαίωµα. Ελεύθερη πρόσβαση όλων των 

κατοίκων τη̋ χώρα̋ µα̋ σε  σύγχρονε̋ ποιοτικά 
αναβαθµισµένε̋ και δωρεάν υπηρεσίε̋ υγεία̋. 
Απαιτούµε:

∆ηµόσια δωρεάν υγεία για όλου̋ και όλε̋. 
Ολοκληρωµένο σύστηµα Πρωτοβάθµια̋ Φρο-
ντίδα̋ Υγεία̋ και συγκρότηση πλήρου̋ δικτύου 
στα αστικά κέντρα. 

Άµεσα διπλασιασµό̋ των δαπανών για την υγεία, 
µε ταυτόχρονη ορθολογική χρήση, διαφανή δια-
χείριση και κατανοµή. ∆εν µπορεί να γίνει ανε-
κτή καµιά κακοδιαχείριση, σπατάλη ή διαφθορά. 

Στο ∆ηµόσιο σύστηµα Πρωτοβάθµια̋ Φροντί-
δα̋ Υγεία̋ να ενταχθούν όλε̋ οι προληπτικέ̋ 
ιατρικέ̋ εξετάσει̋ που αφορούν τα ιδιαίτερα 
προβλήµατα υγεία̋ των γυναικών, δηλαδή εµ-
βόλιο κατά του τραχήλου τη̋ µήτρα̋, µαστογρα-
φία, τεστ-παπ, οστεοπόρωση̋, καρδιαγγειακά, 
δωρεάν για Ελληνίδε̋ και µετανάστριε̋.

Πανελλαδική και συνεχή̋ ενηµέρωση αντισύλ-
ληψη̋ και εισαγωγή τη̋ στα σχολεία.

∆ηµόσιε̋ υπηρεσίε̋ για ποιοτική φροντίδα και 
µέριµνα για τα παιδιά, του̋ ηλικιωµένου̋ και άτο-
µα µε αναπηρία, που εκτό̋ των άλλων στηρίζουν 
τι̋ γυναίκε̋ για να βγουν στην αγορά εργασία̋ 
και βοηθούν στην εναρµόνιση των επαγγελµατι-
κών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

∆ηµιουργία και χρηµατοδότηση κέντρων υποδο-
χή̋ για κακοποιηµένε̋ γυναίκε̋, σε όλη τη χώρα.

Ειδική φροντίδα, υποδοµέ̋ και κονδύλια για 
µονογονεϊκέ̋ οικογένειε̋

Χορήγηση επιδοµάτων για κάθε τέκνο στο ύψο̋ 
τη̋ Ε.Ε. των 15.
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 Μαζικέ̋ προσλήψει̋ ιατρικού και νοσηλευτικού προσω-
πικού στο ΕΣΥ και το ΙΚΑ, για την κάλυψη των χιλιάδων 
κενών οργανικών θέσεων.

Κατάργηση τη  ̋συµµετοχή  ̋στα φάρµακα για του  ̋συνταξιού-
χου ,̋ του  ̋άνεργου̋/άνεργε ,̋ του  ̋φοιτητέ̋/τριε  ̋και του  ̋πά-
σχοντε̋/ουσε  ̋από χρόνιε  ̋παθήσει̋ . Επαναφορά τη  ̋συµµε-
τοχή  ̋στο 10% για του  ̋υπόλοιπου  ̋ασφαλισµένου̋/νε .̋             

∆ηµιουργία Κέντρων Αποκατάσταση̋ και κοινωνική 
ένταξη πολιτών µε αναπηρίε̋ και AIDS.

Ευρεία χρηµατοδότηση και επέκταση θεραπευτικών προ-
γραµµάτων µε την δηµιουργία Κέντρων πανελλαδικά για 
την πρόληψη – θεραπεία – κοινωνική επανένταξη όλων 
των ευπαθών και ευάλωτων ατόµων και οµάδων 

Πλήρη̋ ανάπτυξη τη̋ τοµεοποίηση̋ των υπηρεσιών ψυ-
χική̋ υγεία̋. Ανάπτυξη πλήρου̋ φάσµατο̋  δωρεάν υπη-
ρεσιών για του̋ ψυχικά πάσχοντε̋ στι̋ µονάδε̋ ψυχική̋ 
υγεία̋. Επιτάχυνση τη̋ αποασυλοποίηση̋, αποϊδρυµατο-
ποίηση̋. Στήριξη όλων των στεγαστικών δοµών µε κατάλ-
ληλο ιατρικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό. Άµε-
ση και γενναία δηµόσια  χρηµατοδότηση των ψυχιατρικών 
νοσοκοµειακών µονάδων και των ψυχιατρικών κλινικών 
των γενικών νοσοκοµείων. Έµφαση στην πρόληψη των 
ψυχικών διαταραχών και την προαγωγή τη̋ ψυχική̋ υγεί-
α̋. Θέσπιση χρονοδιαγράµµατο̋ για οριστική κατάργηση 
µονάδων ψυχική̋ υγεία̋ του ιδιωτικού τοµέα.

∆ωρεάν  ιατροφαρµακευτική παροχή όλων των απαραί-
τητων θεραπειών, φαρµάκων κλπ. Πλήρε̋ δηµόσιο δί-
κτυο πρώιµη̋ και έγκαιρη̋ διάγνωση̋ τη̋ αναπηρία̋. 
Σύσταση κέντρων αποκατάσταση̋ σε όλα τα επίπεδα. 
Ενοποίηση όλων των επιδοµάτων αναπηρία̋ σε ένα και 
µετατροπή του σε ειδική κοινωνική σύνταξη. 

Στήριξη του ΟΚΑΝΑ, ευρεία χρηµατοδότηση και επέκτα-
ση όλων των θεραπευτικών προγραµµάτων.

Αποποινικοποίηση τη̋ χρήση̋, κατοχή̋ και προµήθεια̋ 
όλων των ουσιών για προσωπική χρήση. Αντιµετώπιση 
του χρήστη ω̋ ασθενού̋. Θεσµοθέτηση µέτρων για την 
αποκοπή των χρηστών από το παράνοµο εµπόριο. 

•
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•
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Υπεράσπιση και διεύρυνση του δηµόσιου δω-
ρεάν και κοινωνικού χαρακτήρα τη̋ εκπαίδευ-
ση̋  και τη̋ έρευνα̋. Όλοι όσοι κατοικούν σ’ 
αυτή τη χώρα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
ν’ απολαµβάνουν το δηµόσιο αγαθό τη̋ εκ-
παίδευση̋ δωρεάν, σε όλη τη διάρκεια τη̋ 
ζωή̋ του̋.  Η ιδιωτική εκπαίδευση σε όλε̋ τι̋ 
βαθµίδε̋ και τα φαινόµενα παραπαιδεία̋ απο-
τελούν παθογένεια του Εκπαιδευτικού Συστή-
µατο̋ η οποία οφείλει σταδιακά να γίνει περιτ-
τή  µέσα από την ουσιαστική αναβάθµιση του 
∆ηµόσιου Σχολείου και άρα τον µηδενισµό 
των αντίστοιχων οικογενειακών δαπανών. 

Άµεση αύξηση τη̋ χρηµατοδότηση̋ για την 
εκπαίδευση και την έρευνα από τον κρατι-
κό προϋπολογισµό τουλάχιστον στον µέσο 
Ευρωπαϊκό όρο (5,25% για την εκπαίδευση, 
3% για την έρευνα), µε προοπτική την αύξηση 
αθροιστικά στο 8- 9 %.

Θεσµοθέτηση τη̋ 2χρονη̋ προσχολική̋, τη̋-
12χρονη̋ υποχρεωτική̋ εκπαίδευση̋, του 
Ενιαίου Λυκείου, Θεωρία̋ και Πράξη̋ ω̋ µο-
ναδικού τύπου Λυκείου, ελεύθερη πρόσβαση 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

∆ηµόσια δωρεάν  µεταλυκειακή επαγγελµατική 
εκπαίδευση, µε σταδιακή απορρόφηση κάθε εί-
δου̋ Ιδιωτικού ΙΕΚ, ΚΕΣ κ.λ.π., η οποία θα οδη-
γεί σε πτυχία  µε επαγγελµατικά δικαιώµατα.

Κατάργηση σε όλε̋ τι̋ βαθµίδε̋ εκ-
παίδευση̋ και τα Ερευνητικά Κέντρα 

όλου του νοµοθετικού πλέγµα-
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το̋ ΠΑΣΟΚ & Ν∆,   που ιδιωτικοποιεί και εµπορευµατο-
ποιεί το ∆ηµόσιο Αγαθό τη̋ Παιδεία̋ και Έρευνα̋

Υπεράσπιση του άρθρου 16 του Συντάγµατο̋. Να απο-
συρθεί ο νόµο̋ για τα Κολέγια και να καταργηθεί νοµο-
θετικά κάθε δυνατότητα εµπορική̋ συµφωνία̋ αγορά̋ 
και πώληση̋ Ξένων πτυχίων (δικαιόχρηση̋) . ∆ωρεάν 
µεταπτυχιακέ̋ σπουδέ̋ 

Μαζικοί διορισµοί για κάλυψη όλων των κενών και αύξη-
ση των θέσεων εκπαιδευτικού διοικητικού και ερευνητι-
κού προσωπικού µε µόνιµου̋ λειτουργού̋, µε σταθερή 
εργασιακή σχέση πλήρου̋ και αποκλειστική̋ απασχό-
ληση̋. Οικονοµική αναβάθµιση των εργαζοµένων στην 
Εκπαίδευση και την Έρευνα ώστε να µπορούν να ζουν 
µε αξιοπρέπεια από το µισθό του̋.

Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών σε όλε̋ τι̋ βαθ-
µίδε̋. Με ουσιαστική συµµετοχή τη̋  εκπαιδευτική̋ κοινό-
τητα̋. Με δηµόσιο έλεγχο και διαφάνεια στι̋ διαδικασίε̋ 
ανάθεση̋ συγγραφή̋ και διακίνηση̋ των  συγγραµµάτων. 

Ένταξη τη̋ βία̋ κατά των γυναικών στα σχολικά προ-
γράµµατα όλων των βαθµίδων.

Πολύπλευρη ενίσχυση των ειδικών σχολικών µονάδων, 
ω̋ χώρων παροχή̋ ειδική̋ εκπαίδευση̋. ∆ηµιουργία 
δηµοσίου δικτύου πληροφόρηση̋ και συνεργασία̋ µε-
ταξύ φορέων αναπηρία̋ και δηµόσιων και µη φορέων 
που ασχολούνται µε την αναπηρία σε επίπεδο επιστηµο-
νικό, ερευνητικό, υποστηρικτικό κ.λπ. 

∆ηµοκρατία στην εκπαίδευση και την έρευνα όλων  των 
βαθµίδων µε κύτταρο του̋ συλλόγου̋ διδασκόντων και 
ερευνητών και την  εκπαιδευτική κοινότητα. Θεσµοθέτη-
ση µια̋ νέα̋ διοικητική̋ δοµή̋ και στι̋ τρει̋ εκπαιδευ-
τικέ̋ βαθµίδε̋ στη βάση τη̋ αιρετότητα̋ και τη̋ ανακλη-
τότητα̋. Όχι στην αξιολόγηση - χειραγώγηση

Σχολείο Ανεξίθρησκο, χωρί̋ διακρίσει̋ και αποκλεισµού̋. 
∆ιαχωρισµό̋ τη̋ Εκκλησία̋ από την Εκπαίδευση. Αντικα-
τάσταση του µαθήµατο̋ των Θρησκευτικών από µία επιστη-
µονική προσέγγιση του φαινόµενου τη̋ θρησκεία̋.

•
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Εθνική Πολιτική για τα δάση και το δασικό πλούτο τη̋ 
χώρα̋. Κατάργηση τη̋ εκτό̋ σχεδίου δόµηση̋. Κατάρτι-
ση δασολογίου. Προστασία του αιγιαλού και τη̋ ελεύθε-
ρη̋ πρόσβαση̋ όλων των πολιτών σ’ αυτόν.

Συµµόρφωση τη̋ Ελλάδα̋ µε του̋ στόχου̋ του Πρωτο-
κόλλου του Κιότο, που κι αυτού̋ - αν και ανεπαρκεί̋ 
- του̋ παραβιάζουµε. Συστηµατική εφαρµογή των ανα-
γκαίων µέτρων που θα προλαµβάνουν την κλιµατική αλ-
λαγή.

Ακύρωση του προγράµµατο̋ λιθάνθρακα τη̋ ∆ΕΗ, απα-
γόρευση τη̋ πυρηνική̋ ενέργεια̋ και όλων των µορφών 
και τεχνολογιών παραγωγή̋ ενέργεια̋ που επιβαρύ-
νουν δυσανάλογα το περιβάλλον. Συµµετοχή των ΟΤΑ 
στη χωροθέτηση εγκαταστάσεων παραγωγή̋ ενέργεια̋.

Φορολογικέ̋ και θεσµικέ̋ ρυθµίσει̋ που θα διευκολύ-
νουν τη στροφή στι̋ ανανεώσιµε̋ πηγέ̋ ενέργεια̋ µε 
σεβασµό του αισθητικού και φυσικού πλούτου των πε-
ριοχών εγκατάσταση̋. Προνοµιακή χρήση και ενίσχυση 
των ηλεκτροφόρων, σταθερή̋ τροχιά̋, συγκοινωνιών. 
∆ηµιουργία δικτύων ποδηλατοδρόµων στι̋ πόλει̋.

Αντιµετώπιση τη̋ λειψυδρία̋, των πληµµυρών και τη̋ 
ανθρωπογενού̋ διάβρωση̋ των εδαφών. Όχι στην υπε-
ρεκµετάλλευση των υδάτινων πόρων για ενεργειακού̋ 
λόγου̋.

Αυστηρό̋ περιβαλλοντικό̋ έλεγχο̋ σε κάθε διαδικασία 
διάνοιξη̋ δρόµων ταχεία̋ κυκλοφορία̋, εγκατάσταση̋ 
κεραιών, γεννητριών κλπ που επιβαρύνουν το περιβάλ-
λον και την υγεία.

Άµεση χωροθέτηση και έκδοση ρυθµιστικών σχεδίων 
για όλε̋ τι̋ περιοχέ̋ Natura. 

Χωροθέτηση και απαγόρευση δόµηση̋ των ελεύθερων 
χώρων στι̋ αστικέ̋ περιοχέ̋.

Απαγόρευση τη̋ παραγωγή̋ και χρήση̋ µεταλλαγµέ-
νων προϊόντων, αυστηρά µέτρα για την προστασία των 
καταναλωτών από τα µεταλλαγµένα.    

•

•

•

•

•

•

•

•



28

Πλήρη̋ διαχωρισµό̋ ρόλων Εκκλησία̋ – Κρά-
του̋, µε πλήρη αρµοδιότητα τη̋ Πολιτεία̋ σε 
ζητήµατα γάµου, ονοµατοδοσία̋, ανεξιθρη-
σκεία̋, θρησκευτικού όρκου, µαθήµατο̋ θρη-
σκευτικών, αµοιβών ιερωµένων κλπ.

Η θρησκευτική ελευθερία είναι απαραβίαστη. 

Το Κράτο̋ διασφαλίζει την ακώλυτη άσκησή 
τη̋ και σέβεται όλα τα θρησκεύµατα.

Το µάθηµα των θρησκευτικών διδάσκεται στη 
στοιχειώδη και µέση εκπαίδευση, έτσι ώστε να 
µην έχει οµολογιακό χαρακτήρα, αλλά η ύλη 
του να περιλαµβάνει εισαγωγή στην ιστορία, 
την κοινωνιολογία και τη δογµατική όλων των 
θρησκειών.

Επιστροφή στο Κράτο̋ τη̋ µεγάλη̋ ακίνητη̋ 
εκκλησιαστική̋ και µοναστηριακή̋ περιουσία̋ 
και  απόδοσή τη̋ σε ακτήµονε̋ και σε δηµόσια 
χρήση.

Τα εισοδήµατα των Εκκλησιαστικών Ενώσεων 
και Οργανώσεων από εµπορικέ̋ δραστηριότη-
τε̋, χρεώγραφα και εκµετάλλευση ακινήτων, 
φορολογούνται κανονικά.

13
Χωρισµό̋ Εκκλησία̋ – Κράτου̋
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Εθνική στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη, προώθηση 
αναδιαρθρώσεων, µέτρα βελτίωση̋ των υποδοµών τη̋ 
αγροτική̋ οικονοµία̋ και τη̋ ποιότητα̋ των αγροτικών προ-
ϊόντων, ενίσχυση τη̋ βιολογική̋ γεωργία̋ και κτηνοτροφί-
α̋. Έλεγχο̋ τη̋ χρήση̋ χηµικών λιπασµάτων και φυτοφαρ-
µάκων, προ̋ την κατεύθυνση του δραστικού περιορισµού 
του̋.

Μέτωπο ενάντια στην νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, που 
µετατρέπει την επιδότηση των αγροτικών προϊόντων σε 
εισοδηµατικέ̋ ενισχύσει̋ των παραγωγών. Η πολιτική 
αυτή αποξενώνει την ΚΑΠ από τα προϊόντα και τη θέση 
του̋ στην αγορά, µε καταστροφικέ̋ συνέπειε̋ στην ίδια 
την παραγωγή και αποβλέπει στη συντοµότερη δυνατή 
κατάργηση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Στήριξη των µικροµεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων τόσο µε 
τι̋  τιµέ  ̋των προϊόντων, όσο και µε τη διάθεση µε ευνοϊκού̋ 
όρου  ̋µηχανηµάτων, εφοδίων και καλλιεργητικών µέσων.

Ανασύνταξη του συνεταιριστικού κινήµατο̋. Ενίσχυση µε 
ισχυρά κίνητρα και µέσα τη̋ διαµόρφωση̋ νέου τύπου, 
σύγχρονων, ισχυρών, διαφανών, αποδοτικών και δηµοκρα-
τικών Συνεταιρισµών, µακριά από κοµµατικέ̋ και πελατει-
ακέ̋ εξαρτήσει̋. Παρέµβασή του̋ σε όλε̋ τι̋ φάσει̋ του 
κυκλώµατο̋ παραγωγή̋, µεταποίηση̋ και εµπορία̋. Στήρι-
ξη των οµάδων παραγωγών στα πλαίσια του συνεταιριστι-
κού κινήµατο̋. 

Ειδικά µέτρα ανακούφιση̋ των αγροτών και κτηνοτρό-
φων από τα χρέη. Να µπει ένα πλήρε̋ και οριστικό τέλο̋ 
στου̋ τόκου̋ υπερηµερία̋ (πανωτόκια). 

Εδική στήριξη τη̋ κτηνοτροφία̋ µε ενίσχυση των παρα-
γωγών στη µεταφορά του προϊόντο̋, στην αγορά ζωο-
τροφών και επέκταση τη̋ εθνική̋ καλλιέργεια̋ ζωοτρο-
φών και έλεγχο̋ τη̋ σύσταση̋ του̋.

14
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Προώθηση µια̋ νέα̋ στρατηγική̋ στήριξη̋ των 
µικροµεσαίων και ιδιαίτερα των πολύ µικρών, 
ατοµικών και οικογενειακών επιχειρήσεων, µε 
ταυτόχρονη προάσπιση των δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων σ’ αυτέ̋.

Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου για του̋ 
ΕΒΕ, του̋ ελεύθερου̋ επαγγελµατίε̋ και επι-
τηδευµατίε̋.

∆ιαµόρφωση αφορολόγητου αποθεµατικού για 
τι̋ µικρέ̋ και πολύ µικρέ̋ επιχειρήσει̋.
Προώθηση συνεταιριστικών µορφών για την 
έρευνα, επιµόρφωση, οργάνωση και προώθηση 
προϊόντων.

Ειδική χαµηλότοκη πιστωτική πολιτική, µε ευ-
νοϊκού̋ όρου̋ αποπληρωµή̋. Αξιοποίηση στην 
κατεύθυνση αυτή τη̋ ΤΕΜΠΕ ΑΕ µε τη µετατρο-
πή τη̋ σε ∆ηµόσια Τράπεζα ειδικού σκοπού.

Στήριξη του ΟΑΕΕ, εξασφάλιση τη̋ βιωσιµότη-
τά̋ του, αναβάθµιση των παροχών σύνταξη̋ και 
υγεία̋ προ̋ του̋ ασφαλισµένου̋ του. 

Αυτόνοµη ασφάλιση για τα συν-βοηθούντα και 
µη αµειβόµενα µέλη οικογενειακών επιχειρή-
σεων, που είναι γυναίκε̋.
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Βασική προϋπόθεση ώστε τα ζητήµατα τη̋ εργασία̋, το κοι-
νωνικό ζήτηµα να γίνει η αιχµή στην πολιτική και κοινωνική 
αντιπαράθεση µε το νεοφιλελευθερισµό είναι η ανασύνταξη 
του συνδικαλιστικού κινήµατο̋. Αυτό σηµαίνει µια νέα ποι-
ότητα στο συνδικαλισµό µε εξουδετέρωση τη̋ γραφειοκρα-
τία̋ και του εργοδοτικού συνδικαλισµού, µε συνδικάτα τα-
ξικά, αγωνιστικά, συµµετοχικά που ενθαρρύνουν τη µαζική 
συµµετοχή ανδρών και γυναικών στη δράση του̋ σε κάθε 
εργασιακό χώρο. Με συνδικάτα που θα συσπειρώνουν στι̋ 
γραµµέ̋ του̋ νέου̋ και τι̋ νέε̋, του̋ µετανάστε̋ και τι̋ µε-
τανάστριε̋, του̋ άνεργου̋ και τον κόσµο τη̋ επισφάλεια̋.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, που από την ίδρυσή του έχει ταχθεί δηµόσια 
και αποφασιστικά υπέρ τη̋ κοινή̋ δράση̋ και τη̋ πολιτική̋ 
συνεργασία̋ των δυνάµεων τη̋ Ριζοσπαστική̋ Αριστερά̋, 
απευθύνει του̋ 15 άµεσου̋ στόχου̋ σε όλε̋ τι̋ δυνάµει̋ 
τη̋ Αριστερά̋ για διάλογο και κοινή δράση στην κοινωνία και 
τα κινήµατα.

Σε κάθε περίπτωση οι στόχοι αυτοί,  αποτελούν πρόταση 
προ̋ τι̋ εργαζόµενε̋ δυνάµει̋ τη̋ κοινωνία̋ και θα οριστι-
κοποιηθούν ω̋ προ̋ το περιεχόµενό του̋ µέσα από ένα µε-
γάλο και αγωνιστικό πολιτικό και κοινωνικό διάλογο. 

Αθήνα 15-12-2008                                 
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
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