
 

 
 
 

Σηµείωµα για την Περιφερειακή Πολιτική του Κόµµατος 

 

Αγαπητοί σ/φοι, 

Αρχικά να σας διατυπώσουµε την βασική µας διαφωνία για την θεσµική µορφή που επιλέξατε να 

λάβει το τµήµα Αυτοδιοίκησης µε την ταυτόχρονη κατάργηση ή ενσωµάτωση του τµήµατος 

Περιφερειακής Πολιτικής & Ανάπτυξης , στο τµήµα Αυτοδιοίκησης του ΣΥΝ.   

Προφανώς και η δυνατότητα «συνάντησης» του συνόλου των οργανωµένων µας δυνάµεων που 

ασχολούνται στον χώρο της Αυτοδιοίκησης ως εργαζόµενοι, απασχολούµενοι, αιρετοί και από 

επιστηµονικό ενδιαφέρον  είναι χρήσιµη.  

Όχι όµως ως θεσµός που θα υποκαταστήσει την κυρίαρχη ενασχόληση των οργανωµένων µας 

δυνάµεων στο πεδίο (περιφερειακή ή δηµοτική οργάνωση – αυτόνοµη λειτουργία  αυτοδιοικητικών 

παρατάξεων). Όχι ως µιας  αποτυχηµένης από τα παλιά «κοµµουνιστικής έµπνευσης» Κοµµατικής 

Οµάδας παρέµβασης στα µαζικά κινήµατα – άρα και στο αυτοδιοικητικό -  όπου εκ των πραγµάτων θα 

συζητούνται θέµατα γενικής πολιτικής.  

Προφανώς και καταλαβαίνουµε την ανάγκη να υπάρχει µια οµάδα υποστήριξης της δουλειάς του  

σ/φου υπεύθυνου από την γραµµατεία και συνολικά της ΚΠΕ, υποστήριξης της παρέµβασης 

των εκλεγµένων µας-ιδιαίτερα σε επίπεδο ∆ήµων–κυρίως σε θέµατα διαχειριστικά και γραφειοκρατικά 

του Καλλικράτη, σε συνθήκες µάλιστα πρωτογενούς εφαρµογής του. 

Πιστεύουµε όµως  ότι η παρέµβαση και η εκπροσώπηση του χώρου της Ανανεωτικής Ριζοσπαστικής 

Αριστεράς, σε όλα τα περιφερειακά συµβούλια των περιφερειών όπου συµµετέχουµε, 

αναδεικνύει την ανάγκη συγκρότησης του Τµήµατος Περιφερειακής Πολιτικής του 

Κόµµατος και επανασχεδιασµού µε εµπλουτισµό της θεµατολογίας παρέµβασης του 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ στο επίπεδο των περιφερειών της χώρας.  



 2 

Και εξηγούµαστε…  

Βρισκόµαστε στην περίοδο της περιφερειακής συγκρότησης του κράτους...∆ηµιουργείται ένα 

νέο πεδίο πολιτικής µε κάποια, ελάχιστη, σχετική αυτονοµία, στα όρια άσκησης της 

κρατικής πολιτικής και της αυτοδιοίκησης, ένα νέο πεδίο πολιτικής µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά... 

Στο αυτό το νέο πεδίο (περιφερειακό επίπεδο), θα µεταφέρονται σταδιακά οι αντιθέσεις της 

κεντρικής πολιτικής σκηνής, κυρίως σε θέµατα αναπτυξιακού σχεδιασµού και εφαρµογής 

περιφερειακής πολιτικής.  

Ήδη καταγράφονται 311 αρµοδιότητες πολιτικής στις αιρετές περιφέρειες, όπου η εφαρµογή κάθε 

µίας, πυροδοτεί διαδικασίες διαλόγου, πολιτικών αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων, εφαρµογή 

πολιτικών, διαδικασίες στις οποίες η αριστερά µπορεί να πρωταγωνιστήσει και να αναδείξει 

τον διαφορετικό της λόγο.   

Συνεπώς, πρέπει ΤΩΡΑ και όχι αύριο, να στρέψουµε το ενδιαφέρον των κοµµατικών µας δυνάµεων 

σε αυτές τις διαδικασίες που άνοιξαν µε την διοικητική µεταρρύθµιση. Είτε το θέλουµε είτε όχι, 

είµαστε υποχρεωµένοι – αρχίσαµε να το κάνουµε ήδη - να «µετριόµαστε καθηµερινά» µε τα 

θέµατα περιφερειακής πολιτικής, σχεδιασµού και εκπόνησης εναλλακτικών προτάσεων, µε 

θέµατα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιφέρειας, τις νέες µορφές της 

συλλογικής οικονοµίας, την ανάπτυξη της υπαίθρου, το περιβάλλον, την αγροτική 

οικονοµία.  

Συγκεκριµένα όµως, και όχι µε ένα λόγο εν γένει αριστερό ή  λαϊκίστικα καταγγελτικό, ή 

αποσπασµατικό ή στρεφόµενο γενικά κατά πάντων.      

Η νέα περίοδος µας «δίδει την δυνατότητα» να οργανώσουµε τις δυνάµεις µας στις περιφέρειες, µε 

σχέδιο που θα αφορά την επανενεργοποίηση και την επανεκκίνηση του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, µε 

όρους πολιτικής, και µε όρους επαναπροσέγγισης της κοινωνίας, µε ένα νέο κάλεσµα 

συµµετοχής όλων των συντρόφων στην πολιτική δράση και στην ανάληψη πολιτικών 

πρωτοβουλιών.  

Για µας η υπόθεση αυτή, είναι στενά συνδεδεµένη µε την ανασυγκρότηση του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ 

στην περιφέρεια και µάλιστα µέσω της διατύπωσης και εξειδίκευσης του προγραµµατικού του 

λόγου.   
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Αγαπητοί σ/φοι   

Η πολιτική περίοδος που διανύουµε απαιτεί σχέδιο σε βάθος χρόνου, επιµονή, νέες ιδέες και   

πειραµατισµούς, που προϋποθέτουν συνδυασµό µε τις παρακάτω βασικές παραδοχές:  

• Την ανασυγκρότηση του Κόµµατος πάνω στα υπαρκτά κοινωνικά προβλήµατα, στα 

προβλήµατα της ελληνικής περιφέρειας (αλλά και των περιφερειών), και όχι µόνο µε την 

ενασχόληση µε την εν...γένει πολιτική.   

• Την εξειδίκευση του προγραµµατικού µας λόγου και την περιφερειοποίηση της πολιτικής µας.   

• Την τόνωση των οργανωτικών διαδικασιών και των πολιτικών λειτουργιών των οργανώσεων.  

• Την παραγωγή πολιτικής σε πρωτογενές επίπεδο.   

• Την δηµιουργία ενός «νέου ακροατηρίου και κοινού του κόµµατος» εκεί όπου πλέον 

«παίζονται» και «διαφοροποιούνται» οι πολιτικές προτιµήσεις και οι συµπεριφορές των 

κοινωνικών στρωµάτων, δηλαδή στο πεδίο της πραγµατικής πολιτικής, στην καθηµερινή ζωή.   

Σήµερα η παρουσία µας στα νέα περιφερειακά όργανα αποτελεί µια επί πλέον ξεχωριστή και 

ιδιαίτερη ευκαιρία για ανασυγκρότηση των κοµµατικών δυνάµεων.   

Μια ευκαιρία που, µε την δική της δυναµική θα µας επιτρέψει προωθητικά να «ξεφύγουµε» από τις 

συνεχείς διενέξεις της «κεντρικής αριστερής σκηνής» που µας βάζει στο κάδρο των «πολιτικάντηδων 

συντηρητικών πολιτικών», να αναβαθµιστούµε και να επαναβεβαιώσουµε τα χαρακτηριστικά µας µε 

την δράση µας,  της «καθηµερινότητας»   δίπλα – µέσα και µαζί µε την κοινωνία και την νεολαία.  

 Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ και το ιδεολογικοπολιτικό ρεύµα που εκπροσωπεί, δηλαδή ο κόσµος του 

και οι ιδέες του, ιστορικά έχουν καταγραφεί ως αριστερός πολιτικός χώρος και ως κόµµα της 

προγραµµατικής πολιτικής.  

Συνεπώς δεν µπορεί παρά να συγκροτείται µέσα στην κοινωνία µε την ολόπλευρη στροφή 

στα προβλήµατα της κοινωνίας, στις αριστερές εναλλακτικές προτάσεις.  

∆εν δικαιολογούµαστε να ξανακάνουµε τα ίδια, όπως κάναµε πάντα µετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. 

Να «ξαναπέφτουµε» στην γενική πολιτικολογία, στην αοριστολογία, στις γενικές ιδεοληψίες. 

Και βέβαια οφείλουµε να διασφαλίσουµε πως η δράση µας δεν µπορεί να έχει οιανδήποτε σχέση 

µε προσωπικές πολιτικές και παραγοντισµούς.      
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Τι  να κάνουµε ;   

1. ∆εδοµένου ότι–ανάµεσα στα προαναφερθέντα-θα δηµιουργηθεί Ελληνική Κεντρική Ένωση 

Περιφερειών (µε κύριο θέµα την περιφερειακή πολιτική) κατά τα πρότυπα της ΕΝΑΕ, υπάρχει ανάγκη 

µόνιµου προσανατολισµού µας στην περιφερειακή πολιτική, αλλά υπάρχει και ανάγκη 

συνεργασίας µε τις ευρωπαϊκές περιφέρειες στα πλαίσια της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ. 

Στη βάση αυτή, πρέπει να συγκροτήσουµε το Τµήµα Περιφερειακής Πολιτικής του 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ µε σαφή προσανατολισµό, ιεράρχηση και στόχευση.   

• Στο νέο τµήµα Περιφερειακής Πολιτικής  θα συµµετέχουν:  Οι εκλεγµένοι  σύντροφοι  στα αιρετά 

περιφερειακά συµβούλια, δύο-τρείς (2-3) σύντροφοι από κάθε Περιφερειακή Επιτροπή ή  

Περιφερειακό Συµβούλιο του Κόµµατος, ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος από την δουλειά της 

Κοινοβουλευτικής και Ευρωκοινοβουλευτικής Οµάδας (που από την µια θα διασυνδέει την 

Κοινοβουλευτική δουλειά µε την δουλειά του τµήµατος Περιφερειακής Πολιτικής και τα θέµατα της 

Περιφέρειας ενώ από την άλλη θα «διδάσκει» τους εκλεγµένους), από έναν (1) εκπρόσωπο των άλλων 

τµηµάτων του Κόµµατος (αγροτικό, οικονοµικό κλπ). 

• Το Τµήµα Περιφερειακής Πολιτικής  θα παρακολουθείται από µέλος της ΠΓ (µε ουσιαστική και 

όχι παράταιρη –τυπική χρέωση), και θα έχει γραµµατεία για την αποτελεσµατική λειτουργία του.  

• Το Τµήµα Περιφερειακής Πολιτικής µε αυτήν την σύνθεση, δουλεύει πολιτικά, τεκµηριώνει 

πολιτικές για την ελληνική περιφέρεια, παρακολουθεί και τεκµηριώνει τις πολιτικές στα 

περιφερειακά συµβούλια, ανταλλάσσει τεχνογνωσία, ιδέες, προτάσεις, διαµορφώνει στρατηγική 

επί αυτού του πεδίου (δηλαδή της περιφερειακής πολιτικής) και προφανώς δεν µπορεί να 

ταυτίζεται µε το  Τµήµα Αυτοδιοίκησης.    

• Το Τµήµα Περιφερειακής Πολιτικής διαθέτει µία θέση στο SITE του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ για την 

ανάπτυξη και δηµόσια ανάρτηση των θέσεων, των προγραµµάτων και των ανακοινώσεων των 

περιφερειακών οργάνων του Κόµµατος, αλλά και των παρατάξεων στις περιφέρειες και, σε δεύτερη 

φάση διαχειρίζεται την δηµιουργία ειδικού διµηνιαίου ένθετου στην ΑΥΓΗ.    

• Στα πλαίσια του τµήµατος και υπό την αιγίδα της γραµµατείας του, λειτουργεί ένα διαρκές 

φόρουµ από επιστήµονες σ/φους και φίλους του ΣΥΝ, που συζητά και επεξεργάζεται 
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ιδεολογικά, πολιτικά, επιστηµονικά από αριστερή σκοπιά θέµατα της περιφερειακής πολιτικής 

ανάπτυξης.  

2. Οι Νοµαρχιακές Οργανώσεις της κάθε Περιφέρειας (µε σαφή όµως επιλογή και κατεύθυνση 

της ΚΠΕ), συγκροτούν το Περιφερειακό τους Συµβούλιο (έτσι και αλλοιώς υπάρχει καταστατική 

πρόβλεψη) και ταυτόχρονα δηµιουργούν σε κάθε περιφέρεια την Επιτροπή Περιφερειακού 

Προγράµµατος για την εκπόνησή του και την δυναµική - διαρκή επαναξιολόγησή του.  

∆εδοµένης της καταστατικής δέσµευσης για την περιφερειακή συγκρότηση του Κόµµατος, την 

«αναγκαστική» συγκρότησή µας σε Περιφερειακά Όργανα λόγω της διαµόρφωσης ενός ακόµη 

επιπέδου πολιτικής, η πρότασή µας καθίσταται ωφέλιµη και προωθητική για την λειτουργία του 

Κόµµατος. Οφείλουµε άµεσα και χωρίς καθυστέρηση  να συγκεντρώσουµε ιδέες, ανθρώπους, 

δυνάµεις, επιστήµονες.  

Ήδη (για τα «περιφερειακά») έχει δηµιουργηθεί µία µορφή οριζόντιας «επαφής» µε πολλούς 

συντρόφους µας που είναι εκλεγµένοι, και άλλους που εργάζονται στον Αναπτυξιακό Προγραµµατισµό 

των Περιφερειών, για ανταλλαγή ιδεών, προτάσεων και πολιτικής εµπειρίας.  

Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι που «περιµένουν» να τους βρούµε, να τους ενθαρρύνουµε, να τους 

αξιοποιήσουµε. Αρκεί να υπάρξει η βούληση και ο προσανατολισµός.  

 

Νίκος Στουπής / Περιφερειακός Σύµβουλος Επικεφαλής Παράταξης ΡΙΖ.Ο.ΣΕ.  Στ. Ελλάδας 

Βασίλης Τσιτσιρίγκος / Συντονιστής Οµάδας Σχεδιασµού Προγράµµατος ΣΥΝ Στ. Ελλάδας 

 

 

Στερεά Ελλάδα, Όπου 

11-03-2011 

 

Προς  

• Γραµµατέα ΚΠΕ σ. ∆.Βίτσας  

• Υπεύθυνος Τµ. Αυτοδιοίκησης σ. Ν.Βούτσης 

• Συντονιστής Περ. Συµβουλίου ΣΥΝ Στ. Ελλάδας σ. Π.Ρήγας    

• Εκλεγµένα µέλη του ΣΥΝ στα Περιφερειακά Συµβούλια των περιφερειών  

  


