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Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ  

 

Θέσεις για το Έκτακτο ΣΥΝέδριο 

 
 

Η βαριά δηµοσιονοµική κρίση που πιέζει πολύπλευρα την κοινωνία φέρνει σε αδιέδοξο, 

οδηγεί σχεδόν σε κατάρρευση, το πελατειακό κράτος των κοινωνικών ανισοτήτων που 

χτίστηκε επί δεκαετίες στον τόπο µας.  

 

Καθώς οι δυνάµεις της διεθνούς χρηµατιστηριακής κερδοσκοπίας επιβάλλουν τους 

τοκογλυφικούς όρους τους, έχουν ενισχυθεί – ιδιαίτερα µετά την ανακοίνωση των 

κυβερνητικών µέτρων της 3ης Μαρτίου - οι δυνάµεις που από χρόνια απαιτούσαν τη 

συµπίεση της αµοιβής της εργασίας και συστηµατικά υπονοµεύουν κάθε διάθεση και 

πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης.  

 

Γι αυτό και αναπτύσσεται σοβαρή και σηµαντική για τις µελλοντικές εξελίξεις 

κοινωνική δυσαρέσκεια, αντίδραση πλατύτατων στρωµάτων. Αλλά, η δίνη της κρίσης 

του πελατειακού καπιταλιστικού κράτους συµπαρασύρει πολλές δυνάµεις της κοινωνίας 

στη σύγχυση και πολλαπλασιάζει τις εκδηλώσεις ατοµικισµού, καθώς το δίληµµα που 

προβάλλεται είναι ανάµεσα στην επιβολή νεοφιλελεύθερων µέτρων ή στην αµυντική 

υποστήριξη των πελατειακών ρυθµίσεων. Η ανοχή που επέδειξαν οι ευρωπαϊκοί θεσµοί 

και κέντρα εξουσίας απέναντι στην κερδοσκοπική επίθεση έχουν δηµιουργήσει ευνοϊκό 

πεδίο για τη διάδοση των αδιέξοδων – και τεραστίου κοινωνικού κόστους - προτάσεων 

για έξοδο της χώρας από το ευρώ. 

 

Υπάρχει, όµως, και άλλος δρόµος :  

η επιβεβληµένη µείωση του ελλείµµατος και η συγκράτηση του χρέους να µη φορτωθεί 

στις πλάτες των συνήθων υποζυγίων αλλά να συνδυαστεί µε βαθιά αλλαγή του κράτους, 

του άδικου φορολογικού συστήµατος, της διαχείρισης των χρηµάτων του δηµοσίου, του 

παραγωγικού αλλά και του καταναλωτικού προτύπου, επιλογών και νοοτροπιών 

σπατάλης, διαφθοράς.  

Να οδηγήσει στην εξοικονόµηση πόρων για την υγεία και την παιδεία για την εφαρµογή 

κοινωνικών πολιτικών που θα µειώνουν πραγµατικά τις ανισότητες.  

Να προωθήσει νέες οικολογικές επιλογές στην ανάπτυξη και στην ενεργειακή πολιτική, 

να περιορίσει δραστικά τη σπατάλη φυσικών πόρων, την καταστροφή του 

περιβάλλοντος.  

 

Αυτές οι κατευθύνσεις δεν µπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την εγκατάλειψη της 

σκανδαλώδους ανοχής απέναντι στην υπέρογκη παραοικονοµία που κλέβει τους άλλους 

πολίτες, υπονοµεύει την κοινωνική αλληλεγγύη, συµπιέζει τις πραγµατικές αµοιβές της 

εργασίας.  

 

Και συνδυάζονται µε τους στόχους αλλαγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς την 

επείγουσα κατεύθυνση της οµοσπονδιακής δηµοκρατικής ενοποίησης :  

έλεγχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του τραπεζικού συστήµατος και των 

χρηµαταγορών από πολιτικούς θεσµούς, απεµπλοκή από τους ασφυκτικούς 
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δηµοσιονοµικούς κανόνες και αποδοχή της βαρύτητας των κριτηρίων απασχόλησης και 

κοινωνικής προστασίας, στήριξη του ευρώ µε ισχυρό κοινοτικό προϋπολογισµό, 

στήριξη χωρών όταν δέχονται τις κερδοσκοπικές επιθέσεις.  

 

Τώρα οι πολιτικές επιλογές των δύο κοµµάτων που κυβέρνησαν, του ΠΑΣΟΚ και της 

Ν∆ είναι φανερό ότι δεν εκφράζουν, δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της 

πλειοψηφίας της κοινωνίας. Γι΄ αυτό δυναµώνει το αίτηµα ο άλλος δρόµος να γίνει 

χειροπιαστός, ρεαλιστικός.  

 

Και οι αριστερές δυνάµεις καλούνται να κινηθούν ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής 

ζωής για να γείρουν την πλάστιγγα και τις µεσοπρόθεσµες εξελίξεις υπέρ των 

εργαζοµένων, γυναικών και ανδρών, των ανθρώπων της δηµιουργίας, των νέων, 

επιβάλλοντας νέες ρυθµίσεις και θεσµούς στη θέση των προνοµίων και διευκολύνσεων 

του πελατειακού κράτους.  

Να πρωτοστατήσουν στους αγώνες για διαφορετικές πολιτικές, για να αλλάξουν ριζικά 

τα κυβερνητικά µέτρα µε στόχους τη δίκαιη κατανοµή βαρών, την αντιµετώπιση των 

δοµικών προβληµάτων της ελληνικής διοίκησης, την υλοποίηση νέου αναπτυξιακού 

προτύπου της παραγωγικής βάσης, την οικολογική ανασυγκρότηση της οικονοµίας. 

Να αποκρούσουν τη διάβρωση του ρατσισµού, που έχει ισχυρό αλλά όχι µοναδικό 

µοχλό το ΛΑΟΣ, στηρίζοντας χωρίς όρους και προϋποθέσεις τα δικαιώµατα του 

ανθρώπου, πρωτίστως του ανίσχυρου κοινωνικά και πολιτικά µετανάστη και 

µετανάστριας.  

Να στηρίξουν πολλαπλά τις πρωτοβουλίες, οργανώσεις και κινήσεις κοινωνικής 

αλληλεγγύης.  

 

Σε αυτήν την προοπτική σηµασία δεν έχει µόνον η αντιπαράθεσή µας µε την πολιτική 

του ΚΚΕ που εγκλωβίζει λαϊκές δυνάµεις σε δρόµο χωρίς προοπτική και αναπαράγει 

τον καταγγελτικό λόγο.  

Στο δικό µας χώρο κεντρική σηµασία έχει η αντιπαράθεση µε τις αριστερίστικες θέσεις, 

ενέργειες και δυνάµεις οι οποίες: Ακυρώνουν τον ανανεωτικό ρόλο της αριστεράς., 

∆ιαιρούν τις κοινωνικές δυνάµεις, που πρέπει να συσπειρωθούν και υπονοµεύουν την 

αξιοπιστία, την υπευθυνότητα προτάσεων και διεκδικήσεων. Κλιµακώνουν την ένταση 

που αποδυναµώνει αντί να ενισχύει, την µαζική, ενωτική, ειρηνική κινητοποίηση των 

πολιτών.     

 

Όσες αριστερές δυνάµεις θέλουν να επιτελέσουν τον ιστορικό τους ρόλο οφείλουν να 

υιοθετήσουν πολιτικές πλατιών συγκλίσεων κοινωνικών και πολιτικών, ιδιαίτερα µε τον 

οικολογικό και το σοσιαλιστικό χώρο και να δώσουν τη µάχη των πειστικών, 

εναλλακτικών, υπεύθυνων προτάσεων για τη πορεία της χώρας, τις αλλαγές στο κράτος 

και την οικονοµία, για τη δηµοκρατική Ευρωπαϊκή προοπτική.  

Αυτό πρέπει να είναι και το περιεχόµενο της παρέµβασης στην αυτοδιοίκηση, της 

συνάντησης µε τα κινήµατα, της συνεργασίας µε τις κοινωνικές οργανώσεις, ιδιαίτερα 

τις συνδικαλιστικές που, όχι µόνον δεν είναι “εχθροί της εργατικής τάξης”, αλλά 

σήµερα καλούνται να σηκώσουν µε ενωτικούς αγώνες το µεγαλύτερο βάρος της 

υπεράσπισης των εργαζοµένων και των συνταξιούχων. Αλλιώς η όποια 

επαναστατικότητα εξαντλείται στα λόγια και τις καταγγελίες, δεν µορφοποιείται σε 

δύναµη αλλαγής του συσχετισµού δυνάµεων. 

 ∆εν ελπίζουµε στα τυφλά αδιέξοδα, δεν θα εργαστούµε για να γυρίσει το δικοµµατικό 

εκκρεµές στη Ν∆, αναζητούµε την προωθητική δηµοκρατική διέξοδο. 
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Προωθητική δύναµη µπορεί - και είναι ανάγκη - να είναι ο πολιτικός φορέας των 

ανανεωτικών αριστερών ιδεών, πολιτικών και πρωτοβουλιών. Ο “Συνασπισµός της 

Αριστεράς, των κινηµάτων και της οικολογίας” µε τις επιλογές της ηγεσίας του τα 

τελευταία χρόνια έχει µπει στη γωνία και πλήττεται, έχει οδηγηθεί σε κρίση ταυτότητας, 

αποδιαρθρώνεται πολιτικά, ιδεολογικά και οργανωτικά από τη συγκατοίκηση – κατ 

όνοµα συνεργασία – µε αριστερίστικες απόψεις και δυνάµεις στο “Συνασπισµό της 

Ριζοσπαστικής Αριστεράς”. Σε αυτή την κατάσταση η προγραµµατική εικόνα του ΣΥΝ 

στην κοινωνία έχει αλλοιωθεί, οι ορθές αναλύσεις και θέσεις στα κείµενα και απόψεις 

στελεχών εξανεµίζονται. Ιδιαίτερα έχει απονευρωθεί η οικολογική φυσιογνωµία του και 

δεν πρωτοστατεί στην προγραµµατική σύγκλιση αριστεράς και οικολογίας.  

 

Αυτό το κεντρικό κοµµατικό πρόβληµα δεν θα λυθεί – αντίθετα επιδεινώνεται 

καθοριστικά - µε τις επιθέσεις κατά του δικαιώµατος ελεύθερης έκφρασης της γνώµης 

µας, επιθέσεις που εκδηλώνονται τώρα ενόψει του εκτάκτου συνεδρίου, όπου 

θεωρητικά όλα θα συζητηθούν ελεύθερα και ανοιχτά. Τις επιπτώσεις αυτού του 

κλίµατος τις γνωρίζουµε πολύ καλά από την ιστορία του εργατικού κινήµατος.  

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως σχήµα πολιτικής συνεργασίας έχει κλείσει τον κύκλο του, η ταχύτερη ή 

πιο αργή µετατροπή του σε κόµµα είναι µέγιστο πρόβληµα. Η απεµπλοκή του ΣΥΝ από 

το ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρώτο και θεµελιώδες βήµα µιας πορείας ανασύνταξης και 

ανάκτησης του ευρύτερου πολιτικού του ρόλου στις εξαιρετικές συνθήκες αυξηµένων 

υποχρεώσεων και κοινωνικών απαιτήσεων που ζούµε. Αναπτύσσοντας τη συµπόρευση 

και συνεργασία µε τους Οικολόγους-Πράσινους και άλλες δυνάµεις της ευρύτερης 

αριστεράς.  

 

Με το κείµενό µας αυτό καταθέτουµε υπεύθυνα τις απόψεις και τις προτάσεις µας στα 

µέλη του κόµµατος, στους αριστερούς πολίτες µε κεντρικές θέσεις την ΑΝΑΝΕΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, την ανάκτηση του ρόλου της ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ των πραγµατικών 

εξελίξεων, της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ διεξόδου από την κρίση. 

 
 

1. Συµπεράσµατα απο τη διετία 
 

Εν µέσω της εκδίπλωσης της οικονοµικής κρίσης σε όλες της τις διαστάσεις, των 

πρωτοφανών, από το 1974 µέχρι σήµερα, κυβερνητικών µέτρων της 3
ης

 Μαρτίου 

2010, αλλά και των αναµενόµενων νέων µέτρων τον προσεχή Μάιο, ο ΣΥΝ 

αποφάσισε να συγκαλέσει το Έκτακτο Συνέδριό του.  

Πρόκειται για επιλογή η οποία συνάντησε σηµαντική αµφισβήτηση, ως προς την 

πολιτική της αναγκαιότητα και κυρίως ως προς τον χρονισµό της.  

 

1.1. Από το 5
ο
 ΣΥΝέδριο µέχρι την προκήρυξη του Εκτάκτου 

 

Ο απολογισµός από το προηγούµενο Συνέδριο είναι απολύτως χρήσιµος. Μπορεί να 

βοηθήσει αποφασιστικά στην πορεία µας, αν καταφέρουµε να τον απαλλάξουµε από 

την ανειλικρίνεια, την παραµυθία και την εµµονή στη δικαίωση όλων των επιλογών 

της ηγεσίας.  

Θα είναι παραγωγικό, κατά την διάρκεια των προσυνεδριακών διαδικασιών του 

Εκτάκτου Συνεδρίου να αναστοχαστούµε τις κεντρικές αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου 

και την πορεία µας ως σήµερα. 
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 Όταν εκλέχτηκε ο Αλ. Τσίπρας πρόεδρος του κόµµατος οι δηµοσκοπήσεις έδιναν 

στο κόµµα 9%, µετά ανέβηκε σε διψήφια ποσοστά. Τώρα είναι περί το 4%.  

- Κύριος παράγων που εξηγεί αυτή την µεταστροφή της προτίµησης ήταν η 

πολιτική αλαζονεία, που επιδείχθηκε την περίοδο αυτή όταν το ΠΑΣΟΚ 

κλυδωνίζονταν από εσωτερικά προβλήµατα και σηµαντικός αριθµός των 

πολιτών που αυτοπορσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί ή και αριστεροί 

ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ προσέβλεπαν στον ΣΥΝ και κατ΄ επέκταση στον 

ΣΥΡΙΖΑ ως δυνητική ελπιδοφόρα αντιπολίτευση. Επρόκειτο για την ανάδειξη 

µιας νέας «κοινωνικής αριστεράς», και διαφαίνονταν ένας προσανατολισµός 

των προοδευτικών κοινωνικών στρωµάτων στην κατεύθυνση µιας νέας 

εναλλακτικής ηγεµονίας µε επίκεντρο την αριστερά. Εµείς µε «αριστερή» 

πολιτική τύφλωση δεν κατορθώσαµε να υποδεχτούµε αυτόν τον κόσµο. 

 

- Στο 5
ο
 Συνέδριο, αποφασίσαµε να ενισχύσουµε τον ΣΥΝ, ως επιλογή µακράς 

πνοής, σε όλα τα επίπεδα. Σήµερα το κόµµα είναι πολύ πιο αποδυναµωµένο. 

Στη διάρκεια αυτών των δύο χρόνων, η αποδυνάµωση υπήρξε και προϊόν 

συνειδητής πολιτικής επιλογής της πλειοψηφίας που έλεγε «όλα στον 

ΣΥΡΙΖΑ». ∆εν έγιναν πολιτικές εξορµήσεις, καµπάνιες, δεν 

πραγµατοποιήθηκαν ηµερίδες, θεµατικά συνέδρια, δεν διεκδικήσαµε το 

αυτονόητο δικαίωµά για την αυτόνοµη πολιτική µας δραστηριότητα. Το 

ακυρώσαµε. 

 

- Ενώ η συνεδριακή απόφαση αναφέρονταν στον ΣΥΡΙΖΑ ως µια πολιτική 

συµµαχία, στην οποία, έχοντας το µεγαλύτερο µέρος της πολιτικής επιρροής, 

θα διεκδικούσαµε έναν ρόλο πολιτικά ηγεµονικό, πράξαµε το αντίθετο. 

Σήµερα στον ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχούν κρίσεις, αδιέξοδα, «κόλπα», αριστερισµός 

και µια ακραία σύγκρουση του πρώην µε τον νυν πρόεδρο του κόµµατος. 

 

- Η συνεδριακή απόφαση προέβλεπε να προωθήσουµε µια µεγάλη στρατηγική 

συµµαχία, στο όνοµα της «µεγάλης αριστεράς», µε το ΚΚΕ. Οι πλέον 

διαπρύσιοι κήρυκες της επιλογής αυτής, τον ∆εκέµβρη του 2008 

συνειδητοποίησαν ότι το ΚΚΕ είναι ένα διαφορετικό πολιτικό κόµµα, 

ανταγωνιστικό προς τον ΣΥΝ, µια βαθιά συντηρητική δύναµη και δεν µας 

χωρίζει από αυτό µόνο η αντιενωτική του τακτική. 

 

- Αλλά και τον ∆εκέµβρη, συνολικά, παρά το γεγονός ότι τόσο ο ΣΥΝ, ο 

ΣΥΡΙΖΑ και η νεολαία του ΣΥΝ από την πρώτη στιγµή στάθηκαν δίπλα στην 

νεολαιίστικη έκρηξη, µετά τη δολοφονία του Αλέξη, δεν έγινε ξεκάθαρο ότι 

την ώρα που ήµασταν στο πλευρό των νέων ήµασταν ταυτόχρονα χωρίς «ναι 

µεν» και «αλλά» ενάντιοι στην βία 

Οφείλαµε, όχι µόνο να δηλώνουµε, αλλά και µε τις πολιτικές πρακτικές µας 

να πείθουµε ότι, για τον ΣΥΝ, αυτοί που καίνε, καταστρέφουν και λεηλατούν 

δεν είναι «λαϊκοί αγωνιστές µε λάθος µεθόδους και µορφές πάλης», αλλά 

εχθροί της δηµοκρατίας, άρα και εχθροί της Αριστεράς. 

Έτσι έπρεπε ο ΣΥΝ να µιλήσει στη νέα γενιά, έτσι καθαρά και αριστερά. Να 

κάνει συνεχώς σαφές πως ο ΣΥΝ ως η Αριστερά του δηµοκρατικού δρόµου 

θεωρεί τη δηµοκρατία, την συνεχώς αυτοελεγχόµενη δηµοκρατία, ταυτισµένη 

µε το σοσιαλισµό. Να µιλήσει για τα απόλυτα αδιέξοδα της βίας. Να γίνεται 

συνεχώς ξεκάθαρο ότι ο δηµοκρατικός δρόµος είναι µία διαρκής ειρηνική 
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γιγαντιαία µεταρρυθµιστική διαδικασία. Η φυσιογνωµία µας, τούτων 

δοθέντων, αλλά και µε την επιπρόσθετη πίεση των ΜΜΕ έβγαινε «θολή». 

 

- Το Συνέδριο είχε απορρίψει την πρόταση της Ανανεωτικής Πτέρυγας που 

έλεγε για µια επιδίωξη σύµπλευσης, µε στρατηγικό ορίζοντα και παρά τις 

όποιες προγραµµατικές διαφορές, µε τους Οικολόγους-Πράσινους. Τόσο τα 

αποτελέσµατα των ευρωεκλογών όσο και των εκλογών που ακολούθησαν 

απέδειξαν ότι η επιλογή αυτή ήταν λαθεµένη. 

 

- Πριν από ένα χρόνο, στο ∆ιαρκές Συνέδριο, ψηφίστηκε το Πρόγραµµα του 

κόµµατος, µε ευρεία πλειοψηφία. Το πρόγραµµα αυτό εξαφανίστηκε. 

Προφανώς την αξιοποίηση και την προβολή του δεν την εµπόδισε η 

µειοψηφία που ψήφισε λευκό. Το Πρόγραµµα τέθηκε στα αζήτητα γιατί 

θεωρήθηκε από τη γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ «ρεφορµιστικό». 

«Πολτοποιήθηκε» κάτω από το βάρος των «15 σηµείων πάλης» και από τα 

ακαθόριστα ευχολόγια για τις «ανάγκες των πολλών». 

Αντί αυτού προβλήθηκαν τα περίφηµα «15 σηµεία». 

 

- Η συγκρότηση του ευρωψηφοδελτίου αποτέλεσε µια σειρά ατυχών πολιτικών 

επιλογών και λαθών. Το κοµµατικό σώµα ψήφισε, µέσα από µαζικότατες 

διαδικασίες και ανέδειξε τον πρώτο και το δεύτερο µε βραχεία κεφαλή. Η 

ενωτική επιλογή θα έπρεπε να είναι να βρίσκονται και οι δύο µε την ίδια 

σειρά στις πρώτες θέσεις του ψηφοδελτίου και η τρίτη θέση να δίνονταν σε 

εκπρόσωπο συνιστώσας του ΣΥΡΙΖΑ. Επιβλήθηκε η µετατόπιση του πλέον 

επιτυχηµένου ευρωβουλευτή στην τρίτη θέση. Ταυτοχρόνως η συνολική 

προεκλογική εκστρατεία για να εκφράσει τον ΣΥΡΙΖΑ συρρικνώθηκε σε µια 

άκρως ευρωσκεπτικιστική εκδοχή, µακριά από την εικόνα που η ελληνική 

κοινωνία είχε διαµορφώσει για τον χώρο. Όλα αυτά προκάλεσαν σοβαρά 

ρήγµατα στη σχέση του κόµµατος µε πάρα πολλούς αριστερούς, ενεργούς 

πολίτες, αγωνιστές και αγωνίστριες που δεν αναγνώριζαν σε αυτές τις 

επιλογές τον ανανεωτικό, δηµοκρατικό, αριστερό ευρωπαϊκό προσανατολισµό 

του ΣΥΝ. 

Η ήττα των ευρωεκλογών ήλθε ως αναπόφευκτη. 

 

- Η ψήφος «δεύτερης ευκαιρίας» προς τον ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές 

δεν ήταν αποτέλεσµα µιας ριζικής αλλαγής της πολιτικής-ιδεολογικής 

παρουσίας του χώρου. Το θετικό εκλογικό αποτέλεσµα εξηγούν: ο 

παραµερισµός της «αριστερής στροφής», η µείωση του εκπεµπόµενου 

αντισυστηµικού λόγου και η προβολή προγραµµατικών θέσεων καθώς και η 

θετική παρουσία του προέδρου του ΣΥΝ, αλλά κυρίως η πρωτοφανής 

πολιτική συγκυρία της διεξαγωγής αυτών των εκλογών σε συνθήκες 

παράδοσης της διακυβέρνησης από την Ν∆ στο ΠΑΣΟΚ, της απόλυτης 

βεβαιότητας του εκλογικού σώµατος – πρωταρχικά των αριστερών πολιτών- 

για τον σχηµατισµό αυτοδύναµης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ µε την 

συνακόλουθη απουσία ανταγωνιστικής διεκδίκησης των ψήφων του 

ενδιάµεσου χώρο µεταξύ ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ-γεγονός πρωτοφανέρωτο στη 

µεταπολιτευτική περίοδο. 

 

- Μετά τη σχετική ύφεση της εσωστρέφειας και της συζήτησης για τα 

εσωκοµµατικά θέµατα, λόγω της προεκλογικής περιόδου, επανήλθαν όλα τα 
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προβλήµατα που απασχόλησαν τον ΣΥΝ και τον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο του 

καλοκαιριού (θέµατα πολιτικής γραµµής µε αιχµή το χαρακτήρα της 

αντιπολίτευσης, σχέσεις ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ, προοπτική ΣΥΡΙΖΑ, ηγεσία κλπ). 

 

- Ο εγκλωβισµός του ΣΥΝ, µέσω του ΣΥΡΙΖΑ, σε ατζέντα αριστερισµού, 

αντισυστηµικές πολιτικές θέσεις, ιδεολογική αδράνεια απέναντι στον 

εξτρεµισµό και σε εκδηλώσεις βίας, ακραίο αντιευρωπαϊσµό, επιλογές που 

παρουσιάστηκαν ως νέα ενότητα, έχει βαθύνει τα ρήγµατα και την κατάτµηση 

στον χώρο που παραδοσιακά εξέφρασε ο ΣΥΝ. 

 

- Η ηγετική επανεµφάνιση του Αλ. Αλαβάνου, µε κινήσεις, παρεµβάσεις, 

πολιτικές πρωτοβουλίες αποσταθεροποιεί την ηγεσία του ΣΥΝ και την οδηγεί 

σε διαγκωνισµούς, σπασµωδικές κινήσεις, πλειοδοσία «αριστεροσύνης» και 

αντισυστηµισµού καθώς και σε πολιτικές πρωτοβουλίες αναντίστοιχες µε την 

κρισιµότητα των καιρών. 

 

- Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, από την ΚΠΕ του ΣΥΝ, σχεδόν οµόφωνα, 

υιοθετήθηκε ο όρος «αριστερή προγραµµατική αντιπολίτευση» απέναντι στην 

κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και αποφασίσαµε να εµβαθύνουµε σ΄ αυτήν. 

«Αριστερή», όχι αριστερίστικη, «προγραµµατική», όχι καιροσκοπική και 

«αντιπολίτευση», όχι συµπολίτευση. Κορυφαία στελέχη της πλειοψηφούσας 

τάσης τον όρο «αριστερή προγραµµατική αντιπολίτευση» δεν τον έχουν 

αναφέρει ούτε µια φορά, όχι τυχαία. 

 

- Ο διχασµός επιλογών στρατηγικού χαρακτήρα για την ύπαρξη του κόµµατος 

εµφανίστηκε από την ηγεσία του κόµµατος, το τελευταίο διάστηµα, 

ταυτόχρονα. Και η άποψη «Συνασπισµός, επιλογή µακράς πνοής», µια 

οµόφωνη συνεδριακή µας απόφαση, και η επιλογή «όλα στα ΣΥΡΙΖΑ» ως 

ενιαίο άλλο κόµµα. Το κοµµατικό σώµα ήταν αδύνατον να παρακολουθήσει 

όλα αυτά. 

 

Επιπροσθέτως οι αποφάσεις της 3ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του 

ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν αρνητική τοµή στην πορεία του. Στις πολιτικές επιλογές 

και θέσεις του σχήµατος ήλθε να προστεθεί και η απόφαση για θέσπιση 

ενιαίου µητρώου µελών, κάρτας µέλους, συγκρότησης Κινήσεων ΣΥΡΙΖΑ 

παντού, ενδιάµεσων οργάνων, Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ, και λήψη αποφάσεων 

επί παντός θέµατος µε πλειοψηφίες, πράγµα το οποίο διαµορφώνει µια 

εντελώς καινούργια πραγµατικότητα. Το συµµαχικό πολιτικό σχήµα 

µετατρέπεται σε κοµµατικό σχηµατισµό εντός του 2010. Η οµολογηµένη 

φιλοδοξία είναι η 4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ να επικυρώσει 

τη «νέα ποιότητα» και το ποιοτικό άλµα. 

 

Η αναντιστοιχία των κεντρικών επιλογών της ηγεσίας µε το αποτύπωµα της 

κοινωνικής βάσης οδηγεί σε βαθιά ρήγµατα (όπως απέδειξαν και δύο 

πρόσφατες εκλογικές αναµετρήσεις) και σε πολιτικό αδιέξοδο το χώρο. 

 

Ένας ευρύτατος κοινωνικοπολιτικός χώρος που καλύπτει ο ΣΥΝ, ο 

Ανανεωτικός χώρος δεν εκφράζεται, δεν αναγνωρίζεται στην κεντρική εικόνα 

του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ (παρά µόνον περιπτωσιακά και σε ορισµένα θέµατα, 
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κυρίως ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων). ∆ρα σε συνθήκες πολιτικής 

και ιδεολογικής ασφυξίας. 

 

Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο: 

 

Ο ΣYN και η Aνανεωτική αριστερά έχει µακρά παράδοση στο χώρο της πολιτικής 

οικολογίας. Η άσκηση ουσιαστικής περιβαλλοντικής πολιτικής, η πρόταση 

συγκεκριµένων µέτρων και πολιτικών, η ανάδειξη των σηµαντικότερων 

περιβαλλοντικών προβληµάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αποτέλεσαν 

διαχρονικά σήµα κατατεθέν για το κόµµα µας. Στη συνείδηση εκατοντάδων χιλιάδων 

πολιτών ο ΣYN ταυτίζεται µε την πολιτική οικολογία. 

Σήµερα όµως φαίνεται ότι την κληρονοµιά, που µας άφησαν πρωτοπόρα στελέχη του 

πολιτικού µας χώρου και της οικολογίας, την αποποιούµαστε µη αντέχοντάς την.  

Το κόµµα µας έχει χάσει το συγκριτικό του πλεονέκτηµα, όχι τόσο γιατί βρίσκονται 

στην πολιτική αρένα οι Οικολόγοι -Πράσινοι ούτε γιατί τα περισσότερα πολιτικά 

κόµµατα έχουν βάψει πράσινη την πρόσοψή τους, αλλά γιατί το δικό µας κόµµα στο 

εσωτερικό του, περιβαλλοντικά είναι πιο άδειο από ποτέ.  

Εκεί που κάποτε υπήρχαν πραγµατικά ριζοσπαστικές προτάσεις και µέτρα –

προτάσεις που άλλοι πολιτικοί σχηµατισµοί θα κατανοούσαν χρόνια µετά- σήµερα 

υπάρχουν γενικόλογοι, κενοί και σε κάποιες περιπτώσεις στείροι αφορισµοί.  

Μας ελέγχει και µας καθοδηγεί ένα φοβικό σύνδροµο.  

Φοβόµαστε να προτείνουµε πραγµατικά «πράσινα» µέτρα και πολιτικές και 

προτιµάµε να κρυβόµαστε πίσω από φθηνά και εύκολα συνθήµατα.  

Μπορούµε να πιστεύουµε ότι αν στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ ενσωµατωθεί το 

εξωτερικό κόστος από τα εργατικά ατυχήµατα, η καταστροφή του τοπικού 

περιβάλλοντος, η κλιµατική αλλαγή, τότε θα είναι δυνατόν να µιλάµε για φθηνή 

ενέργεια και η ∆ΕΗ να είναι ανταγωνιστική ως προς τις απολύτως ιδιωτικές εταιρίες; 

Αν πιστεύουµε ότι η κλιµατική αλλαγή είναι ο µεγαλύτερος κίνδυνος και η πιο 

σηµαντική απειλή για τα δάση µας, τη βιοποικιλότητά µας και τις θάλασσες µας και 

αν όντως συµφωνούµε ότι η Κοπεγχάγη απέτυχε και ότι ο πλανήτης χρειάζεται να 

φτάσει σε µηδενικές εκποµπές µέχρι τα µέσα του αιώνα, γιατί δεν υποστηρίζουµε την 

ταχύτατη και άµεση προώθηση των ΑΠΕ, οι οποίες σε συνδυασµό µε την 

εξοικονόµηση ενέργειας πρέπει να υποκαταστήσουν τη χρήση ορυκτών καυσίµων;  

Είναι οι ίδιες πολιτικές που οδήγησαν στην οικονοµική κρίση που προκάλεσαν το 

περιβαλλοντικό αυτό αδιέξοδο. Φυσικά δεν παραγνωρίζουµε το γεγονός ότι αν δεν 

είχε καταρρεύσει ο υπαρκτός σοσιαλισµός, η ατµόσφαιρα του πλανήτη σήµερα θα 

είχε κάποια δισεκατοµµύρια τόνους αερίων του θερµοκηπίου παραπάνω.  

Οι πολιτικές αυτές πρέπει να αλλάξουν. Αυτό δε θα συµβεί ποτέ όµως αν δεν 

προτείνουµε εµείς οι ίδιοι τις αλλαγές για τις οποίες θα αγωνιστούµε. Η κοινωνία 

είναι πιο αποπροσανατολισµένη, συγχυσµένη και απογοητευµένη από ό,τι ίσως έχει 

υπάρξει εδώ και δεκαετίες.  

Απέναντι σε αυτήν την κοινωνία έχουµε ως ΣΥΝ ένα χρέος: για κάθε πρόβληµα 

πρέπει να έχουµε τη λύση (και όχι να σκεφτόµαστε προβλήµατα σε κάθε λύση, όπως 

κάνουµε πολλές φορές). Οι καταγγελίες και τα ουτοπικά συνθήµατα δεν αρκούν, δεν 

απηχούν στην ευρύτερη κοινωνία, συγκινούν µόνο ένα ακραίο και συντηρητικό της 

κοµµάτι. Ίσως κάποιες από αυτές τις λύσεις είναι πολιτικά επώδυνες, είναι όµως µόνο 

αυτές που στο τέλος θα πείσουν την κοινωνία για την υπευθυνότητα και τη συνέπειά 

µας και αυτές που θα την εµπνεύσουν να µας ακολουθήσει.  
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Εξ αιτίας όλων αυτών το κόµµα µας βρίσκεται από άποψη συγκρότησης, λειτουργιών 

αλλά και αυτοεκτίµησης σε πολύ άσχηµη κατάσταση. Η απογοήτευση κυριαρχεί. Η 

ανάπτυξή του είναι αδύναµη. Η αποστράτευση µελών είναι έντονη. Η κρίση 

εµπιστοσύνης στις σχέσεις βάσης και ηγεσίας γιγαντώνεται. Η αδυναµία της ηγεσίας 

να εµπνεύσει και να µεταστοιχειώσει ακόµα και ορθές κατά βάση προγραµµατικές 

επεξεργασίες σε πολιτικές πρωτοβουλίες και έµπνευση είναι διάχυτη. Η συνολική 

εικόνα του κοµµατικού σώµατος στον καθρέπτη του κοινωνικού και πολιτικού 

γίγνεσθαι είναι θολή και συγκεχυµένη. 

 

 

1.2. Σχέσεις ΣΥΝ- ΣΥΡΙΖΑ.  

 

Έχει αναδειχθεί ένα κεντρικό ζήτηµα που αφορά την ίδια τη φύση του ΣΥΝ, την 

ιδιοσυστασία του, το παρόν και το µέλλον του. Για πρώτη φορά, µετά από είκοσι 

χρόνια ενεργού παρουσίας του ΣΥΝ, στελέχη, µέλη και συµµαχικές «συνιστώσες» 

του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούν πολιτικά µε σχεδόν αποκλειστικό κίνητρο τη διάλυση του 

ΣΥΝ, την περιθωριοποίησή του, ή έστω την υπέρβασή του, στο όνοµα ενός ρευστού 

κοµµατικού αµορφισµού. 

 

Οι αποφάσεις της 3ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαίωσαν την 

προϋπάρχουσα τάση «ρευστοποίησης» του ΣΥΝ εντός του ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέποντας, 

έτσι, τη µετεξέλιξη µιας πολιτικής συµµαχίας σε άτυπο ενιαίο κόµµα µε «κάρτα 

µέλους», οργανωτικές δοµές, και πολλαπλά πολιτικά κέντρα αποφάσεων. 

 

Στο µεταξύ, τα φαινόµενα αυτής της νέας θολής κοµµατικότητας πληθαίνουν: Οι 

«κόκκινες κάρτες» µέλους του ΣΥΡΙΖΑ, κυκλοφορούν στις οργανώσεις, ή 

φυλάσσονται στα γραφεία του ΣΥΝ, ως αδιάθετες, ερµηνευτικές επί ερµηνευτικών 

εγκύκλιοι κυκλοφορούν για να δώσουν την αληθή ερµηνεία των αποφάσεων της 3ης 

Πανελλαδικής, στα αµφιθέατρα του Πολυτεχνείου το πλήθος των ΣΥΡΙΖαίων θέλει 

να «φωτίσει τις αιτίες που τ’ αφήνουνε µισό», σε αλλεπάλληλες παρεµβάσεις ο 

πρώην πρόεδρος του ΣΥΝ και άλλες συνιστώσες προωθούν το «Μέτωπο Ανατροπής 

και Αλληλεγγύης», άλλες συσσωµατώσεις συνιστωσών ή τάσεων του ΣΥΝ 

διαµορφώνουν την ΑΝΑΣΑ, στα κόκκινα blogs διάφοροι σύντροφοι και φίλοι 

υπογράφουν κείµενα για το «ΣΥΡΙΖΑ 2, 3 κλπ.».  

Όλα αυτά και πολλά άλλα συµπτώµατα ενισχύουν την πεποίθηση πως τόσο ο ΣΥΝ 

όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πλέον οριστικά εισέλθει σε µια βαθύτατη κρίση 

καταστατικού χαρακτήρα, που καταλήγει πρακτικά στην αποσύνθεση της ίδιας της 

συµµαχίας, τουλάχιστον έτσι όπως ιδρύθηκε, κρίση που συνοδεύεται από την 

ταυτόχρονη ανάδυση µιας πολυδιάσπασης, η οποία ολοένα και περισσότερο 

προβάλλει τα απολύτως προσωποκεντρικά της χαρακτηριστικά : οι «έντεκα αρχηγοί» 

των πρόσφατων εκλογών – έστω και ως καρικατούρα µιας απόφασης που δεν 

τηρήθηκε ποτέ – θα πρέπει να θεωρηθούν ως αφετηριακό σηµείο αυτής της νέας 

πολιτικής αλαζονείας, που θεωρεί πως ένα κόµµα (ΣΥΝ) και µια συµµαχία (ΣΥΡΙΖΑ) 

µπορούν απλώς να καταφύγουν στον αµορφισµό για να καλύψουν ατοµικές 

διαδροµές, µικρότητες και εύθραυστες ισορροπίες. 

 

 Ο διαµορφούµενος «ΣΥΡΙΖΑ των µελών» καθηµερινά και ολοένα και περισσότερο 

δίνει την εντύπωση ένα φέουδο των «συνιστωσών» που εκβιάζουν προκειµένου να 

πείσουν ότι πολύ µικρά πολιτικά µορφώµατα έχουν υπέρτερη ισχύ από ένα 

αναγνωρίσιµο κόµµα µε ιστορία είκοσι χρόνων. 
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Το τελευταίο – πολύ χαρακτηριστικό - επεισόδιο αυτής της επιθετικής υπονόµευσης 

του ΣΥΝ από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν η απαράδεκτη, για συµµαχικό σχήµα, ανακοίνωση 

ορισµένων µελών της Γραµµατείας του ΣΥΡΙΖΑ από διάφορες συνιστώσες εναντίον 

του Φώτη Κουβέλη και Σπ. Λυκούδη. Για πρώτη φορά, στα χρονικά της 

µεταπολιτευτικής δηµοκρατίας εγκαλείται κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αριστερού 

κόµµατος επειδή δήθεν προωθεί το κλίµα της νεοφιλελεύθερης «συναίνεσης»! Το 

αίτηµα της καθαίρεσης του Φώτη Κουβέλη από τη θέση του κοινοβουλευτικού 

εκπροσώπου συνιστά πρωτόγνωρη ενέργεια που έπληξε ευθέως την οµαλή λειτουργία 

και την αυτονοµία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας αλλά και την ιδιοσυστασία του 

ΣΥΝ. 
 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως συµµαχία αφού πρώτα απέτυχε ως ιδιαίτερη µορφή οργάνωσης της 

νέας κοινωνικής αριστεράς, τώρα αποτυγχάνει και στο πεδίο της πολιτικής πρακτικής 

αφού δεν καταφέρνει να προβάλει ένα ενιαίο πειστικό πολιτικό πρόταγµα απέναντι 

στη κοινωνική συγκυρία. 

 

Το στοίχηµα αυτό χάθηκε οριστικά, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι µόνο δεν µπόρεσε να 

αξιοποιήσει αλλά συρρίκνωσε αυτές τις πολιτικές προσδοκίες, επιλέγοντας µια 

στρατηγική που τον έκανε «κόµµα διαµαρτυρίας» παρά υπεύθυνη πολιτική δύναµη. 

Ακόµη περισσότερο, το αρχικό εγχείρηµα του ΣΥΡΙΖΑ ως πολυφωνικής συνύπαρξης 

διαφορετικών αριστερών σχηµάτων που θα µπορούσαν, δυνητικά έστω, να 

συµπορεύονται µε ενιαίο στόχο ανεστάλη, ακριβώς επειδή – και αυτό είναι 

σηµαντικό- για πρώτη φορά στην πορεία του προέκυψαν µείζονα ζητήµατα 

εσωτερικής ιδεολογικής διαφοροποίησης, που τα έθεσε η ίδια η κοινωνία και όχι ο 

εσωτερικός «πόλεµος των τάσεων». («∆εκέµβρης», Ευρώπη, προγραµµατική 

αντιπολίτευση). 

 

Ξεκάθαρη θέση στο Έκτακτο Συνέδριο 
 

Επί του ζητήµατος των σχέσεων ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ, που για τις κοµµατικές εξελίξεις 

θεωρούµε µείζον, ως µέλη της ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ, υπογραµµίζουµε για µια 

ακόµη φορά, ότι η υφιστάµενη κατάσταση εναγκαλισµού µε το ΣΥΡΙΖΑ και το εν 

εξελίξει πολιτικό σχέδιο έχουν επιφέρει σηµαντική φυσιογνωµική µετάλλαξη στο ΣΥΝ. 

 

Είχαµε υποστηρίξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραµείνει πολιτική συµµαχία. Είχαµε 

ζητήσει τον ανακαθορισµό των σχέσεων ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ. Η κρίση που βαθαίνει 

καθηµερινά στο σχήµα αποδεικνύει τα πραγµατικά όριά του. 

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως σχήµα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Ότι είχε να δώσει το έδωσε. 

Τώρα λειτουργεί µόνο ως τροχοπέδη των εξελίξεων ή ως όχηµα που βαδίζει στον 

αντισυστηµισµό και τον αριστερισµό. 

 

Ζητάµε γι΄ αυτό την απεµπλοκή του ΣΥΝ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι γατί δεν 

προσβλέπουµε στην αναγκαιότητα συµµαχικών σχηµάτων. Αυτό το συγκεκριµένο 

σχήµα, αυτοαποκαλούµενο µάλιστα και ως ενότητα της αριστεράς, δεν µπορεί να έχει 

προοπτική. 

Η πρότασή µας για συµµαχικό σχήµα µε τους οικολόγους-πράσινους ανοικτή σε 

δυνάµεις της αριστεράς είναι δεδοµένη. 
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Επαναβεβαιώνουµε τη θέση µας ότι είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι στην µετατροπή 

του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο κόµµα. ∆εν θα πάρουµε κάρτες µέλους του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα 

δεχθούµε να εγγραφούµε σε ενιαίο µητρώο µελών στις τοπικές οργανώσεις. ∆εν 

δεχόµαστε τις σχετικές αποφάσεις της 3ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ 

και απορρίπτουµε τη λογική της συγκρότησης και της πολιτικής κατεύθυνσης όπως ήδη 

έχει προκαθορισθεί, της 4ης Παν. Συνδιάσκεψης. Σε αυτά τα ζητήµατα θεωρούµε ότι το 

Έκτακτο Συνέδριο του ΣΥΝ οφείλει να λάβει ξεκάθαρες αποφάσεις. 

Ξεκάθαρες θέσεις σε ότι αφορά στο τι ακριβώς εµείς ως ΣΥΝ, υλοποιούµε από τις 

αποφάσεις της 3
ης

 Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ. Για τα κοινά µητρώα 

µελών, για τις κάρτες µέλους, για τις κοινές συνελεύσεις, για τις αποφάσεις, για την 

προετοιµασία και κυρίως την κατεύθυνση της προγραµµατισµένης 4
ης

 Πανελλαδικής. 

 Η δική µας «κόκκινη γραµµή» επί του ζητήµατος αυτού πρέπει να θεωρείται ως 

δεδοµένη.  

 

 
2. Ας πιάσουµε το νήµα των βασικών αρχών και αφετηριών 

µας 
 

Ο συγχρωτισµός µας, η κοινή πορεία και δράση µε τις δυνάµεις που αποτελούν τον 

ΣΥΡΙΖΑ, η απόφαση που, ως ΣΥΝ έχουµε λάβει άρρητα αλλά την εφαρµόζουµε, 

στην πράξη ρητά, όλες µας δηλαδή οι πολιτικές πρωτοβουλίες, οι εκδηλώσεις, και οι 

παρεµβάσεις αιχµής µας να γίνονται όχι πλέον από τον ΣΥΝ αλλά από τον ΣΥΡΙΖΑ 

έχουν και τις προφανείς παρενέργειες.  

Η ουσιαστική εξαφάνιση του Προγράµµατος του κόµµατος είναι η πρωταρχική. 

  

Επειδή ακριβώς τα ζητήµατα, που τίθενται ως ύλη του Εκτάκτου Συνεδρίου, εκ των 

πραγµάτων ανάγονται σε βασικές προγραµµατικές πολιτικές µας θέσεις, οι οποίες 

µάλιστα, πλείστες όσες φορές, αγνοούνται, όταν δεν λοιδορούνται από τους 

«συµµάχους», είναι αναγκαίο και να τις επανεξετάσουµε και να τις 

επαναβεβαιώσουµε, µε όσες ενδεχοµένως αλλαγές θεωρούνται αναγκαίες από τις 

ίδιες τις πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις.  

 

 

2.1. Κεντρικά ζητήµατα των προγραµµατικών -πολιτικών µας επιλογών. 

 

- Η ένταξη των µικρών και µεγάλων κοινωνικών αγώνων στη στρατηγική του 

δηµοκρατικού δρόµου προς το σοσιαλισµό, ειδικά µέσα στις συνθήκες της 

οικονοµικής κρίσης και της πολιτικής – ηθικής κρίσης. Με καθηµερινό αγώνα 

για τη διεύρυνση της δηµοκρατίας, για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, των 

νέων, των γυναικών, των ανέργων, των µεταναστών, την προστασία του 

περιβάλλοντος, την δηµοκρατική ολοκλήρωση και την προοδευτική 

Ευρωπαϊκή πορεία. 

Σοσιαλισµός και δηµοκρατία αποτελούν πεδία αλληλένδετα. Η δηµοκρατία 

νοείται ως αποκλειστικό πεδίο και στόχος. Πρώτιστος στόχος η 

καταπολέµηση της αµφισβήτησης και της υπονόµευσης των δηµοκρατικών 

θεσµών που σήµερα πλήττονται από τα αδιαφανή κέντρα εξουσίας. Επιδίωξη 

η συµµετοχή, όσο το δυνατόν πιο ισχυρή, σε όλους τους θεσµούς. 
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- Οι αλλαγές δεν µπορούν να έχουν ως προωθητική δύναµη τη βία, αλλά την 

πλατιά λαϊκή ενότητα πάνω σε ώριµους στόχους. ∆εν µπορούν να στηρίζονται 

στον κρατικισµό, στο δογµατισµό και στην αυταρχική κοµµατική εξουσία. 

Φορείς εξουσίας για δηµοκρατικές, προοδευτικές αλλαγές µπορούν και πρέπει 

να αποτελέσουν οι νέες συσπειρώσεις και συνασπισµοί πολιτικών και 

κοινωνικών δυνάµεων. Αυτές καλλιεργούνται µε την ιδεολογική µάχη υπέρ 

της ενότητας, την απόδειξη της αποτελεσµατικότητάς τους στην άσκηση 

εξουσίας σε επιµέρους θεσµούς. Επιδιώκουν τη θεσµική αναδιάρθρωση του 

κράτους µε αποκέντρωση στην πράξη, αλλά και ενίσχυση του ρόλου των 

δυνάµεων της εργασίας και της δηµιουργίας. Έχουν στόχο την ανάληψη της 

κυβερνητικής εξουσίας, αλλά δεν εξαντλούνται εκεί. 

 

- Οι πολιτικές παρεµβάσεις και επιλογές νοούνται από θέση ευθύνης για την 

πορεία της χώρας µε πλήρη απόρριψη της πολιτικής της καλλιέργειας κρίσεων 

και καταστροφικών αδιεξόδων. Οι κοινωνικοί αγώνες αποκτούν προοπτική 

και δύναµη όταν χαράσσουν διεξόδους - βαθιές αλλαγές στο σηµερινό κράτος 

και την οικονοµία. 

 

- Η συγκρότηση και ο ρόλος της κρατικής εξουσίας οφείλουν να αποτελούν 

κεντρικό πεδίο παρέµβασης της αριστεράς. Η ανάδειξη του κράτους σε 

αποτελεσµατικό µηχανισµό διοίκησης, σε αποτελεσµατικό παραγωγικό 

µηχανισµό, σε αποτελεσµατικό αναδιανεµητικό µηχανισµό, αλλά και σε 

αποτελεσµατικό µηχανισµό περιορισµού του ρόλου της αγοράς. 

Το ελληνικό κράτος δεν είναι απλώς παραγωγός αναποτελεσµατικότητας, 

ούτε απλώς φορέας µιας κουλτούρας διαφθοράς. Είναι παραγωγός κοινωνικής 

αδικίας. Στις ανισότητες που δηµιουργεί η σχέση κεφάλαιο-εργασία 

επισωρεύονται οι ανισότητες που δηµιουργούνται σε βάρος όσων στερούνται 

κοινωνικών δικτύων πρόσβασης στο κυνικό ελληνικό κράτος. Έχει 

διαµορφωθεί µια ανοµοιογενής οµάδα πληθυσµού που συνδυάζει τον χαµηλό 

µισθό ή σύνταξη, την ανεργία ή την πρόσκαιρη εργασία, µε την έλλειψη 

πρόσβασης στα δίκτυα του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Αυτό 

δηµιουργεί έναν πληθυσµό όχι απλώς αδικηµένων, αλλά συντριπτικά 

χαµένων. 

 

- Η “κατακερµατισµένη” δοµή του φορολογικού συστήµατος και του 

κοινωνικού κράτους στη χώρα µας παράγουν και αναπαράγουν τροµερές 

κοινωνικές ανισότητες, προφανώς ανάµεσα στα πλουσιότερα και τα 

φτωχότερα στρώµατα, αλλά και ανάµεσα σε διαφορετικές κατηγορίες 

εργαζοµένων. Αποτελούν το βασικό πρότυπο πάνω στο οποίο δρα ο 

δικοµµατισµός εδώ και δεκαετίες. Οι βαθιές κοινωνικές ανισότητες που 

δηµιουργούν και αναπαράγουν οδηγούν στο αδιέξοδο του δηµοσιονοµικού 

ζητήµατος. Χωρίς την αναδιανοµή του εισοδήµατος µέσω του φορολογικού 

συστήµατος (ενιαίου και καθολικού) και την άµβλυνση των ανισοτήτων στο 

κοινωνικό κράτος, δεν υπάρχει επίλυση του δηµοσιονοµικού ζητήµατος. 

 

- Η εξυπηρέτηση των λαϊκών συµφερόντων – και στην εθνική τους διάσταση- 

ταυτίζεται µε τη σταθερή και ενεργό θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Καταγγελία κάθε σκέψης υπαναχώρησης από το ευρώ και τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από αυτό. Οικοδόµηση συµµαχιών σε επίπεδο κρατών και 
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πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων για κοινές δράσεις και ενωσιακές 

πολιτικές διεξόδου από την κρίση µε αλληλεγγύη. 

Οι άξονες πολιτικών σε µια µεσοµακροπρόθεσµη βάση, που θα προωθούν το 

σταθερό όραµα µιας πολιτικά ενοποιηµένης Ευρωπαϊκή Ένωση(Ε.Ε.) 

κοινωνικής και οικολογικής, αφετηριακό στοιχείο τους έχουν την πολιτική 

απόφαση για ενιαία ευρωπαϊκή οικονοµική διακυβέρνηση σε προοδευτική 

κατεύθυνση. Τη διαπραγµάτευση ενός νέου Συµφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης, όπου θα συµπεριλαµβάνεται το κριτήριο της απασχόλησης, µε 

την διασφάλιση του πολιτικού ελέγχου της ΕΚΤ από τα εκλεγµένα θεσµικά 

όργανα, της λειτουργίας της ως «δανειστή της ύστατης στιγµής», της 

προικοδότησής της µε ένα ισχυρό αποθεµατικό ταµείο. Τις µακρόπνοες 

διαρθρωτικές πολιτικές, πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και 

για την ενίσχυση της απασχόλησης. Τη διεκδίκηση ενός νέου προοδευτικού 

ευρωπαϊκού συντάγµατος οµοσπονδιακού χαρακτήρα. 

 

- Οι πόλεµοι συνεχίζονται στον πλανήτη µε την ευθύνη των ΗΠΑ και τη 

σύµπλευση χωρών της Ευρώπης, η βία δεν µειώνεται και η άνιση κατανοµή 

πλούτου και εισοδηµάτων κυριαρχεί.. Ο αριστερός µας διεθνισµός δεν 

περιορίζεται στους ευρωπαϊκούς λαούς. Αυτό το πνεύµα καθοδηγεί τη 

φιλειρηνική µας στάση στη Μέση Ανατολή, στις σχέσεις µε την Τουρκία, στη 

στάση έναντι της ΠΓ∆Μ. Η λύση του Κυπριακού στη βάση που προωθεί η 

Κυπριακή κυβέρνηση ωφελεί όχι µόνον τον κυπριακό λαό, αλλά την ειρηνική 

συµβίωση σε όλη την περιοχή. Ο παραδοσιακός εθνικισµός και ο ρατσισµός 

παραλύει τη δηµιουργική λαϊκή δύναµη και ακυρώνει τα αισθήµατα 

αλληλεγγύης. Η στάση αλληλεγγύης µας απέναντι στους µετανάστες στη 

χώρα µας είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του µεγάλου αγώνα για ένα ειρηνικό 

και ασφαλή κόσµο για όλους τους λαούς, για κάθε άνθρωπο. 

 

- Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι παγκόσµιες και καθολικές αξίες και έχουν 

απόλυτο χαρακτήρα. ∆εν σχετικοποιούνται στη βάση γεωγραφικών περιοχών 

και πολιτιστικών παραδόσεων, ούτε η υπεράσπισή τους εξαρτάται από 

οικονοµικά και κρατικά συµφέροντα ή από εθνικές, θρησκευτικές, ταξικές, 

«αντιιµπεριαλιστικές» ή άλλες σκοπιµότητες και ιδεολογίες.  

Είναι αδιαίρετα. ∆εν µπορεί να υπάρξει ικανοποίηση των ατοµικών και 

πολιτικών δικαιωµάτων, αν δεν ικανοποιούνται τα θεµελιώδη οικονοµικά, 

κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα, αλλά και το αντίστροφο.  

Είναι ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά, την καταγωγή και τις πεποιθήσεις 

τόσο του θύµατος όσο και του θύτη (αρχή της αµεροληψίας). 

 

- O νέος αριστερός µεταρρυθµισµός έχει νόηµα και γόνιµες προοπτικές µόνον 

όταν επιχειρείται σε κάθε βήµα µε τη συµµετοχή, την πάλη και τον έλεγχο 

των εργαζοµένων, όταν οι συγκεκριµένες λύσεις και πολιτικές που προωθεί 

εµπνέονται και χαρακτηρίζονται από τις αρχές του δηµοκρατικού 

σοσιαλισµού και της οικολογίας, όταν είναι δηλαδή κοινωνικά γενικεύσιµες 

και υπηρετούν την ελευθερία, την ισότητα και την αλληλεγγύη, όταν έχουν 

διαρθρωτικό χαρακτήρα, όταν είναι συµβατές µε την προστασία και την 

αναβάθµιση του περιβάλλοντος, όταν εγγράφονται στη λογική της αειφορίας 

και της πράσινης-οικολογικής ανασυγκρότησης της οικονοµίας. 
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- Η ενσωµάτωση στον πυρήνα της συγκρότησης της ανανεωτική αριστεράς ότι 

Αριστερά και Οικολογία δεν είναι πλέον δυνατό να λειτουργήσουν χωριστά 

ως δυνάµεις σφαιρικού µετασχηµατισµού. 

Μαζί όµως µπορούν να συνθέσουν ένα καινούριο όραµα για τον κόσµο και τις 

σύγχρονες κοινωνίες. Αυτό όµως σηµαίνει βαθιές αλλαγές στον τρόπο που, ως 

αριστεροί/ές, σκεφτόµαστε και δρούµε, στα οράµατα, στις αξίες, στις 

προτάσεις µας. 

Η µεγάλη ανάγκη της εσωτερίκευσης του περιβαλλοντικού κόστους µπορεί να 

αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για µια νέα φάση στις προσεγγίσεις πολλών 

σύγχρονων αναπτυξιακών διληµµάτων και να αποκαταστήσει πολλές από τις 

στρεβλώσεις, που η κυρίαρχη «οικονοµοκρατούµενη» λογική επέβαλε στην 

αξιολόγηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων και σχεδιασµών. 

Το «οµοούσιον της ανάπτυξης», απαιτεί τη διαµόρφωση νέων, ενιαίων 

«κριτηρίων αειφορίας», µε την εισαγωγή και ενσωµάτωση νέων ποιοτικών 

στοιχείων που δεν αποκαθιστούν, ή δεν περιορίζουν απλώς τις ζηµιές στο 

περιβάλλον, αλλά θα εντάσσουν την παράµετρο του περιβάλλοντος στον 

ενιαίο αναπτυξιακό σχεδιασµό, δηλαδή, θα φέρνουν σε ισότιµη θέση το 

φυσικό, δωρεάν µέχρι τώρα, αγαθό του περιβάλλοντος, είτε ως πόρο, είτε ως 

φυσική δυνατότητα, είτε και ως αισθητική αξία. 

 

- Οι δυνάµεις της τεχνολογίας και της επιστήµης και του πολιτισµού στον 21ο 

αιώνα αποτελούν τη δύναµη κοινωνικού µετασχηµατισµού. ∆εν πρόκειται για 

µεµονωµένους επιστήµονες ή περιορισµένες πληθυσµιακές οµάδες, όπως 

συνέβαινε έως τα µέσα σχεδόν του 20ού αιώνα. Σήµερα όλο και οι 

περισσότεροι εργαζόµενοι, ακόµη και σε χώρες όπως η Ελλάδα, έχουν υψηλή 

εκπαίδευση ή θα έχουν σε λίγα χρόνια (αν όχι ανωτάτης παιδείας, 

τουλάχιστον µέσης). Από την θέση τους στην παραγωγή δύνανται να 

λειτουργήσουν ως απελευθερωτές της κοινωνίας. Για τον κεντρικό τους ρόλο 

αυτό είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ανανεωτικής Αριστεράς. Ο 

αγώνας, η µέριµνα και η αλληλεγγύη για την «ξεχασµένη κοινωνία»( άνεργοι, 

χαµηλά αµειβόµενοι και σε άτυπες µορφές εργασίας, µετανάστες, φτωχοί, 

συνταξιούχοι, αποκλεισµένοι, κυνηγηµένοι κλπ.) αποτελούν αυτονόητες 

προτεραιότητες. 

 

 

3. Στη δίνη της οικονοµικής κρίσης. Η δική µας απάντηση 

 

Η χώρα µας βρίσκεται στη δίνη µιας οικονοµικής κρίσης, τέτοιας που δεν έχει 

γνωρίσει από την µεταπολίτευση. Σε µια Ε.Ε., που έχει κλυδωνισθεί από την 

παγκόσµια κρίση, απόρροια της κυριαρχίας του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού 

µοντέλου, που οι ασθενέστερες χώρες του Νότου δεν µπορούν να παρακολουθήσουν 

την πορεία των πρώτων βηµάτων ανάκαµψής της και που επιπλέον απειλούνται, 

αρχής γενοµένης από την Ελλάδα, από τις επιθέσεις των πιο άγριων κερδοσκοπικών 

κεφαλαίων.  

 

3.1. Ο χαρακτήρας της παγκόσµιας κρίσης 

 

 Όταν τον Σεπτέµβριο του 2008 η χρεοκοπία της αµερικανικής Lehman Brothers 

πυροδότησε τη γενικευµένη χρηµατοπιστωτική κρίση, ολόκληρο το παγκόσµιο 
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τραπεζικό σύστηµα κινδύνευσε να καταρρεύσει, συµπαρασύροντας την πραγµατική 

οικονοµία στην καταστροφή. Την απειλή απέκρουσαν, κινητοποιώντας τεράστιους 

δηµόσιους πόρους µε την πιο συντονισµένη παρά ποτέ παρέµβασή τους οι 

κυβερνήσεις.  

 

Ο νεοφιλελευθερισµός µπορεί να φαντάζει λειτουργικός όταν η οικονοµία 

αναπτύσσεται και η πίτα µεγαλώνει. Σε περιόδους κρίσης όµως, αναδεικνύεται η 

τροµερή του αναπηρία, όταν «ο µεγάλος εχθρός», το κράτος, αναδεικνύεται ως ο 

µόνος σωτήρας. 

 

Η επερχόµενη φοβερή ύφεση µετριάσθηκε σε βάθος και σε διάρκεια. Γεννήθηκαν 

τότε κάποιες ελπίδες. Καθώς η κοινή γνώµη έκπληκτη πληροφορούνταν τις 

σκανδαλωδώς ανεύθυνες, ή και ανέντιµες πρακτικές των µεγαλύτερων και πιο 

«ευυπόληπτων» τραπεζών, περίµενε να µπουν πλέον φραγµοί στην κερδοσκοπία και 

τις φούσκες, να τεθεί σε νέες βάσεις η λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, 

ώστε να υπηρετεί την ανάπτυξη της παραγωγής των αγαθών. 

 

 Μια «νέα αρχιτεκτονική» υπόσχονταν άλλωστε πρωθυπουργοί και πρόεδροι του 

G20, όπου µε τους πλουσιότερους Αµερικανούς και Ευρωπαίους που γέννησαν την 

κρίση συνεργάζονταν τώρα οι ηγέτες της Κίνας, της Ινδίας, της Βραζιλίας, των άλλων 

αναπτυσσοµένων χωρών. Η επί τριάντα χρόνια κυρίαρχη ιδεολογία των 

αυτορρυθµιζόµενων αγορών έµοιαζε τελειωµένη, το αίτηµα για διαφάνεια, 

καταλογισµό ευθυνών, αυξηµένο εντέλει δηµόσιο έλεγχο στην οικονοµία δυνάµωνε.  

 

∆εκαοκτώ µήνες αργότερα η παγκόσµια οικονοµία έχει βγει από τη βαθιά ύφεση. Η 

ανεργία όµως εξακολουθεί να ανεβαίνει, ενώ στις προηγµένες δυτικές οικονοµίες η 

µεγέθυνση διαγράφεται ακόµα ασθενική και αβέβαιη. Και το τοπίο δεν είναι όπως το 

2009. Οι τράπεζες παίρνουν πάλι τα πάνω τους, αρκετές γράφουν κέρδη δεκάδων 

δισεκατοµµυρίων δίνοντας την εντύπωση ότι γύρισαν στους παλιούς καλούς καιρούς.  

 

Τις πρακτικές τους δεν τις αλλάζουν, καθώς ελάχιστα προχώρησε η θέσπιση νέων 

διεθνών κανόνων και µηχανισµών εποπτείας, για πολλούς µήνες οι αψιµαχίες µε τις 

κυβερνήσεις και την κοινή γνώµη περιορίζονταν στα δευτερεύοντα, πόσα «µπόνους» 

λόγου χάρη νοµιµοποιούνται να δίνουν στα «χρυσά» τους στελέχη. Το πώς βγάζουν 

τα κέρδη τους ακόµα τώρα, κερδοσκοπώντας εις βάρος των ίδιων των πελατών τους, 

και µάλιστα όταν οι πελάτες τους είναι χώρες ολόκληρες, πολύ πρόσφατα άρχισε να 

συζητείται ευρύτερα. 

 

Τώρα σε δύσκολη θέση βρίσκονται τα κράτη, έχοντας σωρεύσει ήδη πελώρια χρέη 

και διατηρώντας αναγκαστικά µεγάλα ελλείµµατα. ∆ανείζονται έτσι υπέρµετρα, τώρα 

και για µερικά χρόνια ακόµα, επειδή χρειάστηκε να πληρώσουν τεράστια ποσά για να 

γλυτώσουν τις τράπεζες από τη χρεοκοπία, για να συντηρήσουν παραγωγικές 

δραστηριότητες και θέσεις εργασίας που πλήττονται, ενώ η ύφεση µείωσε δραστικά 

τα έσοδά τους. Και για να δανειστούν εξαρτώνται από το ίδιο χρηµατοπιστωτικό, 

τραπεζικό σύστηµα το οποίο προκάλεσε όλο το πρόβληµα και δεν αλλάζει τις 

κερδοσκοπικές του συµπεριφορές. Αντί να αµυνθούν όµως, να συντονιστούν µεταξύ 

τους καλύτερα από πέρυσι για να επιβάλουν ευνοϊκούς όρους δανεισµού προς όφελος 

των κοινωνιών τους, πλέον συνεργάζονται λιγότερο: Και πάνω από τον Ατλαντικό, 

που ως ένα βαθµό µπορεί να εξηγηθεί µε αντιτιθέµενες αντιλήψεις και συµφέροντα 

στις δύο όχθες του, αλλά και µεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, όπου η έλλειψη 
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συντονισµού διακυβεύει την επιβίωση της Νοµισµατικής Ένωσης εις βάρος όλων των 

πληθυσµών της.  

 

Τον παραλογισµό αυτό επισηµαίνουν επίµονα επιστήµονες, αναλυτές και οικονοµικοί 

παράγοντες σε όλον τον ευρωπαϊκό Τύπο, υποστηρίζοντας την ενίσχυση της 

πολιτικής συνεργασίας, το αίτηµα της αλληλεγγύης προβάλλουν ευρωπαϊστικές 

πολιτικές δυνάµεις της Αριστεράς, των Πρασίνων, µειοψηφικά και στα περισσότερα 

άλλα κόµµατα. 

 

 Το µείζον διακύβευµα παραµένει. Αν θα µπορέσουν, δηλαδή, να ανακόψουν την 

τάση εθνικής αναδίπλωσης που φαίνεται να δυναµώνει στην εκτεταµένη ανασφάλεια 

που εγκατέστησε η κρίση; 

 

Η «ελληνική κρίση του ευρώ» έχει προσλάβει θεαµατικές διαστάσεις τρεις µήνες 

τώρα, αφότου η χώρα µας έγινε στόχος των κερδοσκόπων. Πολύ µελάνι έχει χυθεί 

στα διεθνή µέσα για το αν θα σηµάνει το τέλος της Ευρωζώνης, του «ανάπηρου 

νοµίσµατος χωρίς κράτος και προϋπολογισµό», ή αν, αντίθετα, η ελληνική περίπτωση 

θα δώσει την ώθηση για να γίνει ένα αναγκαίο βήµα ή ακόµη περισσότερο θα 

αποτελέσει τη «µήτρα» όπου θα επωασθεί η πολιτική ένωση της ΕΕ.. Η πρώτη 

εκδοχή, στην οποία µιζάρουν οι αντίπαλοι του ευρώ αλλά και της Ε.Ε. ως πολιτικής 

οντότητας, θα είχε τόσο κόστος (όχι µόνο για την Ελλάδα) που λογικά θα πρέπει να 

αποκλεισθεί, για τη δεύτερη όµως εξακολουθούν οι πολιτικές προϋποθέσεις να είναι 

συγκεχυµένες.  

 

Σε κάθε περίπτωση όταν ενέσκηψε η παγκόσµια κρίση ήδη στην χώρα µας υφίστατο 

ήδη µια δική µας, εγγενής κρίση. Απόρροια της αδυναµίας των κυβερνήσεων, των 

οικονοµικών και κοινωνικών δυνάµεων της χώρας- αλλά και της δικής µας αριστεράς 

να λειτουργήσει καταλυτικά και να αφυπνίσει- έτσι ώστε τα προηγούµενα χρόνια να 

αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήµατα του ευρώ, τα χαµηλά επιτόκια µαζί µε τους 

κοινοτικούς πόρους, για να αναπτυχθούν παραγωγικές ικανότητες, να διευρυνθεί η 

απασχόληση, να µειωθούν οι ανισότητες.  

 

Αντί γι' αυτά η χώρα µας αύξησε, υπερβολικά το δηµόσιο δανεισµό της. Ο 

υπερδανεισµός της χώρας υπήρξε επιλογή των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Ν∆, 

εξυπηρέτησης πελατειακών αναγκών, τραπεζικών και εργολαβικών συµφερόντων 

που αποκόµισαν τεράστια κέρδη. Το κόστος που δηµιουργήθηκε έτσι, τώρα πρέπει να 

αρχίσουµε να το πληρώνουµε κάτω από όρους δυσµενέστερους, αφού αντί σε 

µεγέθυνση, αύξηση παραγωγής και εισοδηµάτων, βρισκόµαστε σε ύφεση. 

Ταυτόχρονα η Ελλάδα χρειάζεται να διαπραγµατευτεί και να σχεδιάσει την ανάπτυξη 

σε όλους τους τοµείς. Πολύ πιο δύσκολο θα είναι όσο η στήριξη της Ε.Ε. δεν γίνεται 

συγκεκριµένη, για να απαλλαγεί από το ληστρικό κόστος δανεισµού που επιβάλλουν 

οι κερδοσκόποι. 

 

3.2. Η κρίση στην Ε.Ε.  

Οικονοµική διακυβέρνηση µε στόχο την Οµοσπονδιακή Συγκρότηση 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συµπεριλαµβανοµένης της ΟΝΕ, αποτελεί ατελή οικονοµική-

πολιτική ενοποίηση, µε µεγάλα δηµοκρατικά και κοινωνικά ελλείµµατα. Σε 

ορισµένους τοµείς (εµπορική πολιτική) λειτουργεί ενιαία, σε άλλους (άµυνα) όχι. Το 

εγχείρηµα ΟΝΕ εµπεριέχει γενναία δόση πειραµατισµού. Η κοινή νοµισµατική 
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πολιτική (προσφορά χρήµατος, επιτόκιο) ορίζεται από την ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Αντιθέτως, κάθε κράτος καταρτίζει προϋπολογισµό, 

υποχρεούµενο να σεβαστεί το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης(ΣΣΑ).  

 

Όταν επικυρώνονταν η Συνθήκη του Μάαστριχτ, ο ΣΥΝ ψηφίζοντας υπέρ, ως 

αναγκαστικό µε βάση τους συσχετισµούς πρώτο βήµα, αναδείκνυε παράλληλα την 

απόλυτη αναγκαιότητα της προώθησης ουσιαστικής οικονοµικής και πολιτικής 

ενοποίησης της Ε.Ε., επισηµαίνοντας την υποχρέωση της συµπλήρωσης του ΣΣΑ, µε 

κοινωνικά κριτήρια σύγκλισης, και τον πολιτικό έλεγχο της ΕΚΤ. 

 

Μια ολοκληρωµένη µακροοικονοµική ενοποίηση θα όφειλε να συνοδεύεται από 

βαρύνοντα κεντρικό προϋπολογισµό - όπως στις ΗΠΑ: θα οδηγούσε στη µεταβίβαση 

πόρων από τις πλουσιότερες στις ασθενέστερες περιοχές, ιδίως σε φάσεις κρίσης. Ο 

υπάρχον προϋπολογισµός του 1% της ΕΕ που, όντας µικρός, απέχει πολύ από το να 

ασκεί αναδιανεµητική δηµοσιονοµική πολιτική. 

 

Τέτοια οµοσπονδιοποίηση συνεπάγεται εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων, 

δύσπεπτη για τα εθνικιστικά αντανακλαστικά - δεξιά και αριστερά. Εµπεριέχει 

πολιτική βούληση, προϋποθέτει αποδοχή και από τους ευρωπαίους πολίτες. δεν είναι 

καθόλου αυτονόητο για τον γερµανό φορολογούµενο να ενισχύει τον έλληνα πολίτη.  

Επιπρόσθετα, τέτοια αναδιανοµή θα σήµαινε εύνοια για τους «εντός ΟΝΕ» χρόνια 

ασθενείς (Ελλάδα) και ψίχουλα για τους πολύ φτωχότερους «εκτός ΟΝΕ» εταίρους 

(Βουλγαρία, Ρουµανία κ.ά.). Το πολύ οι τελευταίοι να έµπαιναν στην ευρωζώνη. 

Αλλά σε συνθήκες κρίσης και αβεβαιότητας, τέτοια διεύρυνση δύσκολα γίνεται 

αποδεκτή, ιδίως από πλούσια κράτη µέλη.  

 

Η µέχρι τώρα ενοποίηση υπήρξε µονόδροµα οικονοµική, στενά νοµισµατική, µε 

ατροφικό κοινωνικό σκέλος. Όµως, η παρούσα διεθνής κρίση υπερσυσσώρευσης δεν 

οφείλεται σε αυτό. Απλώς θα εκδηλωνόταν διαφορετικά αν τα πράγµατα ήταν 

αλλιώς. Αν υποθετικά υφίστατο κοινή δηµοσιονοµική πολιτική, οι κλυδωνισµοί θα 

κατανέµονταν διαφορετικά, θα υπήρχε ένα είδος «αµορτισέρ». Ιστορικά, τέτοιες 

κρίσεις οδηγούν συχνά σε εντάσεις-συγκρούσεις και λειτουργούν ως καταλύτες 

αλλαγών, θετικών ή αρνητικών. Άδηλο το µέλλον.  

 

Ρεαλιστικά αισιόδοξη προοπτική είναι απλώς να αποφευχθούν τα χειρότερα (διάλυση 

ΟΝΕ, δραµατική πτώση βιοτικού επιπέδου χωρών µελών σε περίπτωση πτώχευσης).  

Να υπάρξουν δηλαδή µερικές χρήσιµες παρεµβάσεις στο οικοδόµηµα. Αυτά θα 

απορρέουν κυρίως από την αίσθηση ότι κινδυνεύουν όλοι να βγουν χαµένοι (αν και 

σε διαφορετικό βαθµό) από τυχόν χρεοκοπία ενός µέλους, µε κίνδυνο ντόµινο. 

 

Η «στρατηγική της Λισαβώνας», που θα καθιστούσε το 2010 την Ευρώπη την πιο 

ανταγωνιστική περιοχή του κόσµου, αφού έδωσε προτεραιότητα, σύµφωνα µε τις 

νεοφιλελεύθερες επιταγές, στην ανταγωνιστικότητα σε σχέση µε την κοινωνική 

σύγκλιση, ναυάγησε ολοκληρωτικά στην κρίση, έχοντας πριν προσκρούσει, σε 

εύλογες και µη, εθνικές αντιστάσεις. 

 

Ως συνέχειά της αναµένεται η νέα που εκπονείται για το 2020, συνισταµένη 

φιλελεύθερων και σοσιαλδηµοκρατικών αντιλήψεων, διαφορετικών εθνικών 

παραδόσεων που συνυπάρχουν στην Ένωση. Μεγάλη αντίφαση παραµένει το ενιαίο 

νόµισµα χωρίς αντίστοιχο οµοσπονδιακό προϋπολογισµό, ενιαία φορολογία και 
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δηµοσιονοµική πολιτική, η διατήρηση χωριστών πολιτικών σε κάθε χώρα που 

αγνοούν τις ανάγκες της Ένωσης συνολικά. Παράδειγµα, για να κλείσουν τα 

εξωτερικά τους ελλείµµατα αυξάνοντας εξαγωγές και απασχόληση η Ελλάδα, η 

Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, θα έπρεπε η πλεονασµατική Γερµανία να αυξήσει 

τη ζήτηση για τα προϊόντα τους, εξακολουθεί όµως να συµπιέζει µισθούς και 

εισοδήµατα. 

 

Σήµερα στο πλαίσιο της ΕΕ, ούτε ο ενιαίος δήµος υπάρχει ούτε µια ενιαία και 

µοναδική κρατική εξουσία, ούτε ισχυρές υπερεθνικές πανευρωπαϊκού τύπου 

οργανώσεις (κόµµατα, συνδικάτα ή κινήµατα), ούτε φυσικά ισχυρές υπερεθνικές 

ταυτότητες.  

 

Το πολιτικό σχέδιο µιας ισχυρής παρέµβασης της ευρωπαϊκής αριστεράς στο πλαίσιο 

της ΕΕ και των 27 κρατών-µελών καλείται να ελέγξει ή να επηρεάσει ένα πολιτικό 

σύστηµα χωρίς ισχυρή κεντρική δηµόσια εξουσία- πολλά κέντρα εξουσίας-, 

θωρακισµένο από πολλές βαλβίδες ασφαλείας-(τουλάχιστον 27, όσα και τα κράτη-

µέλη.  

 

Το πεδίο της Ευρώπης είναι το πεδίο του µεταρρυθµισµού. 

 

 Ο πόλεµος θέσεων, όχι ο πόλεµος κινήσεων, είναι το κεντρικό διακριτικό του 

γνώρισµα. 

 

∆υνάµεις του αντισυστηµισµού, και όχι µόνο, µε εξαίρεση το στόχο της ενίσχυσης 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητούν την κατάργηση όλων των Συνθηκών («Να 

καταργηθούν αµέσως Σύµφωνα και κανόνες, από το Μάαστριχτ ώς τη Λισσαβόνα»), 

το οποίο σηµαίνει επιστροφή στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, δηλαδή στη συµφωνία 

στη βάση της οποίας οργανώθηκε ο τρελός χορός του νεοφιλελευθερισµού στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα! (Και σύµφωνα µε την οποία, φυσικά, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο είναι εξαιρετικά αδύναµο: οι Συνθήκες που ακολούθησαν ήταν αυτές 

που ενίσχυσαν τον θεσµικό του ρόλο.)  

 

Μια αριστερή στρατηγική θα έπρεπε να εκκινήσει από την προσπάθεια κοινής 

οργάνωσης και διεκδίκησης των συµφερόντων των εργαζοµένων σε όλη την Ευρώπη, 

από την ανάπτυξη της επικοινωνίας και αλληλεγγύης µεταξύ τους, από την 

καταπολέµηση των µεγάλων ανισοτήτων που συντηρούνται µέσα από τον κοινοτικό 

προϋπολογισµό, τις αγροτικές επιδοτήσεις κ.λπ. Το αντίθετο δηλαδή από το φάσµα 

του «πολωνού υδραυλικού» που προβαλλόταν ως απειλή στη Γαλλία.  

 

 

Πολυποίκιλες δυνάµεις της αριστεράς σήµερα επιδίδονται σε ένα διαρκές 

καταγγελτικό σφυροκόπηµα της Ένωσης. Χωρίς επαρκή προβολή επεξεργασµένων 

θετικών προτάσεων, δίνουν την εντύπωση ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για µια 

εναλλακτική κατεδάφιση παρά για µια εναλλακτική ευρωπαϊκή οικοδόµηση, τη 

στιγµή που η διεθνής πολυσύνθετη και πολυεπίπεδη κρίση έχει καταστήσει φανερή 

όσο ποτέ την ανάγκη προώθησης µιας κοινής ευρωπαϊκής οικονοµικής και πολιτικής 

διακυβέρνησης. Είναι η µόνη ορατή δυνατότητα για να επανακτήσει η Πολιτική την 

κυριαρχία έναντι των πανίσχυρων Αγορών, ώστε να ανοίξει ο δρόµος για την επιβολή 

κανόνων και ρυθµίσεων υπέρ των εργαζοµένων και των κοινωνικά πιο αδύναµων. Η 

στασιµότητα ισοδυναµεί µε αυτοκτονία. Και αυτή τη στιγµή η Ε.Ε αυτοκτονεί µε 
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ανεπαρκείς ηγεσίες που συνεχίζουν να εφαρµόζουν το ίδιο, όπως και προ κρίσης, 

ανεπαρκές µοντέλο πολιτικής.  

 

Χρειάζεται εναλλακτικό σχέδιο και αλλαγή συσχετισµών για αλλαγή πολιτικών στην 

πορεία οικοδόµησης της ενιαίας Ευρώπης. 

 Και εδώ το Κόµµα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ) µπορεί να παίξει καθοριστικό 

ρόλο. Γιατί ένα τέτοιο σχέδιο προϋποθέτει µια ευρωπαϊκή αριστερά που δεν θα είναι 

µόνο δύναµη αντίστασης, γενικόλογης καταγγελίας και διαµαρτυρίας, αλλά θα 

καταθέτει κυρίως πειστικές εναλλακτικές προτάσεις απέναντι σε όσα συµβαίνουν 

σήµερα στην Ευρώπη και τον κόσµο, θα προωθεί την εφαρµογή τους µε κινηµατική 

λογική και θεσµική συµµετοχή, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη συγκρότηση µιας νέας 

κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας για τον ευρωπαϊκό κοινωνικό 

µετασχηµατισµό. 

 

Με δεδοµένο ότι τα προβλήµατα που πρωτίστως απασχολούν σήµερα εν µέσω κρίσης 

τους Ευρωπαίους πολίτες είναι η απασχόληση, το εισόδηµα, η ανεργία και η 

δηµοκρατία, το Κόµµα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς θα πρέπει το επόµενο διάστηµα 

να προχωρήσει σε πιο ολοκληρωµένες επεξεργασίες για την οικονοµική 

διακυβέρνηση και τη θεσµική συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με έναν τέτοιο 

ισχυρό προγραµµατικό λόγο, που θα συγκροτεί και ένα εφικτό προοδευτικό όραµα 

για τη σηµερινή Ευρώπη, το Κόµµα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς θα µπορεί να 

επιδιώξει και τις ευρύτερες πολιτικές προγραµµατικές συγκλίσεις για την αλλαγή των 

σηµερινών ευρωπαϊκών πολιτικών συσχετισµών και προσανατολισµών που 

αποθεώνουν την αγορά έναντι της πολιτικής και της δηµοκρατίας.  

 

Οι δυνάµεις της Αριστεράς σε ευρωπαϊκή κλίµακα, τουλάχιστον εκείνες που 

αντιλαµβάνονται το σοσιαλισµό ως δηµοκρατική διαδικασία και όχι ως στάδια και 

τελικό στόχο, σε µια ευρύτερη συνεργασία που δεν θα περιορίζεται στις σχέσεις της 

µε τα κόµµατα της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Φόρουµ αλλά θα είναι ανοικτή στους ευρωπαίους Πράσινους, δεν πρέπει να µένουν, 

εξαιτίας της ατζέντας που επιβάλλει η κρίση και οι κυρίαρχες δυνάµεις, µόνο και 

κυρίως στο επίπεδο της οικονοµίας. Χρειάζεται να επαναφέρουν δυναµικά την 

αναγκαιότητα µιας Ευρωπαϊκής Συνταγµατικής Συνθήκης που θα προωθεί την 

ενοποίηση, ανεξάρτητα από την επιδιωκόµενη µετεξέλιξη του συσχετισµού δυνάµεων 

στα κράτη-µέλη, µε εκλεγµένη απευθείας από τους λαούς της Ευρώπης Συντακτική 

Συνέλευση, ρόλο που θα µπορούσε να αναλάβει και το εκλεγµένο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. 

 

 Έτσι, η Αριστερά υπερβαίνει ουσιαστικά την εθνική περιχαράκωση και ξαναπιάνει 

το νήµα ενός πραγµατικού και όχι µόνο θεωρητικού ή µονοµερούς και αδιέξοδου 

«από τα κάτω» διεθνισµού, καθώς η ευρωπαϊκή πολιτική ενοποίηση αποτελεί την 

ορατή απάντηση στις ανεξέλεγκτες αγορές και στην κυριαρχία του οικονοµικού επί 

του πολιτικού και επιπλέον είναι ουσιαστικό βήµα για την αναγκαία και επείγουσα 

πολιτική διεύθυνση της παγκοσµιοποίησης.  
 

 

Σε ότι αφορά τα αιτήµατα και τις διεκδικήσεις που σχετίζονται µε το ευρώ και την 

ευρωπαϊκή πολιτική και όπως αναδείχθηκαν µέσα από την κρίση µια αριστερή 

πολιτική στρατηγική οφείλει να περιλαµβάνει τέσσερα πάγια αιτήµατα: 
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- Η ΕΚΤ να «ελέγχεται» από πολιτικούς, δηµοκρατικούς θεσµούς,(Συµβούλιο 

και Ευρωκοινοβούλιο) και να πάψει να είναι «εξωκοινωνικός» θεσµός, που 

δεν υπόκειται σε κανένα έλεγχο. 

 

- Το ΣΣΑ, να απεµπλακεί από τους τρεις ασφυκτικούς δηµοσιονοµικούς 

κανόνες και να αποκτήσει και άλλα κριτήρια, όπως η απασχόληση και η 

κοινωνική προστασία, καθώς και δείκτες οικονοµικής ανάπτυξης. 

 

- Το ευρώ, ως έχει, να µην στερείται αυτονόητων προϋποθέσεων που 

συνοδεύουν ένα ενιαίο νόµισµα: ένα ισχυρό αποθεµατικό ταµείο στο οποίο θα 

προσφεύγουν οι οικονοµίες που έχουν προβλήµατα (ένας ευρωπαϊκός 

προϋπολογισµός που σταδιακά πρέπει να φτάσει στο 5% του ΑΕΠ της Ε.Ε.) 

και έναν «δανειστή της ύστατης στιγµής», η ΕΚΤ. 

 

- Το τραπεζικό σύστηµα, οι χρηµαταγορές και η αρχιτεκτονική τους πρέπει να 

υπόκεινται σε ρυθµιστικούς κανόνες και να υπηρετούν τις αναπτυξιακές και 

κοινωνικές προτεραιότητες, όπως αυτές καθορίζονται από τους κάθε φορά 

από τους πολιτικούς θεσµούς, όπου ο πολιτικός συσχετισµός ανάµεσα σε 

∆εξιά και Αριστερά µπορεί να αποβεί κρίσιµος. 

Μέσα σε ένα τέτοιο διαµορφωµένο περιβάλλον η ενοποίηση του χρέους των 

κρατών της ευρωζώνης σε έναν φορέα, όπου όλοι να δανείζονται µε τους 

ίδιους όρους, τα Ευρωπαϊκά Οµόλογα θα αποτελούν αυτονόητη λειτουργία 

ρουτίνας και όχι καθηµερινό βρόγχο στις αδύναµες οικονοµίες των χωρών 

µελών. 

 

 

3.3. Η περιβαλλοντική κρίση και η κλιµατική αλλαγή. 10 σηµεία. 

 

 Οι κλιµατικές αλλαγές έχουν ολέθριες συνέπειες για εκατοµµύρια ανθρώπους. Η 

ερηµοποίηση µεγάλων εκτάσεων του πλανήτη απειλεί το 40% του παγκόσµιου 

πληθυσµού, η λειψυδρία το 20%, ενώ 1,8 δις ανθρώπων θα αντιµετωπίσουν συνθήκες 

απόλυτης έλλειψης νερού έως το 2025. Η πείνα πλήττει 37 χώρες: πάνω από 2 δις 

ανθρώπων απειλούνται µε φυσική εξόντωση. 

 

Άρα το πρόβληµα επιβάλλεται να λυθεί. Η άνοδος της θερµοκρασίας δεν πρέπει να 

ξεπεράσει τους 2oC. 

 

Στο πλαίσιο των κοινών αλλά διαφοροποιηµένων ευθυνών, επειδή το 75% της 

κλιµατικής αλλαγής οφείλεται στις ανεπτυγµένες χώρες, στις οποίες και εντάσσεται η 

Ελλάδα οφείλουµε, ως ΣΥΝ, να προβάλλουµε και να διεκδικήσουµε ώστε η χώρα 

µας να δεσµευτεί ότι θα προβάλλει και θα στηρίξει σε µια συµφωνία για το κλίµα, 

στο Μεξικό πλέον, τα ακόλουθα δέκα σηµεία: 

 

1. ∆ηµιουργία ενός νοµικά δεσµευτικού πλαισίου, που θα τροποποιεί το 

Πρωτόκολλο του Κιότο και θα ενσωµατώνει το νέο «Πρωτόκολλο του Μεξικό», 

ώστε να διασφαλιστεί το µέλλον του πλανήτη 

2. Κορύφωση των παγκόσµιων εκποµπών το αργότερο έως το 2015 και ταχύτατη 

µείωση στη συνέχεια, ώστε οι συγκεντρώσεις αερίων θερµοκηπίου στην 

ατµόσφαιρα να µην υπερβούν τα 350-400 µέρη στο εκατοµµύριο (ppm) και µε 
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αυτόν τον τρόπο να αποφευχθεί η αύξηση της παγκόσµιας θερµοκρασίας πάνω 

από τους 1,5-2
ο
 C 

3. ∆έσµευση των ανεπτυγµένων κρατών για µειώσεις των εκποµπών της τάξης του 

τουλάχιστον 30-40% έως το 2020, και σχεδόν µηδενικές εκποµπές για αυτά τα 

κράτη έως το 2050 

4. Συµφωνία των αναπτυσσόµενων χωρών να αναλάβουν δράσεις σηµαντικής 

απόκλισης των εκποµπών κατά 30% σε σχέση µε τα σενάρια αναµενόµενης 

εξέλιξης έως το 2020 

5. ∆έσµευση για µηδενικές εκποµπές από την αποδάσωση το αργότερο έως το 2030, 

λαµβάνοντας υπόψη τα δικαιώµατα και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων 

6. ∆έσµευση για δηµόσια χρηµατοδότηση των ανεπτυγµένων κρατών προς τις 

αναπτυσσόµενες, ύψους τουλάχιστον €115 δις ετησίως για τους σκοπούς µείωσης 

των εκποµπών, κτήσης τεχνολογίας και προσαρµογής στην αλλαγή του κλίµατος. 

Η χρηµατοδότηση αυτή θα πρέπει να είναι επιπρόσθετη της Επίσηµης 

Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) 

7. ∆ηµιουργία πλαισίου για την προσαρµογή των χωρών στις επιπτώσεις της 

αλλαγής του κλίµατος µε συγκεκριµένους µηχανισµούς, ειδική πρόβλεψη για 

ενίσχυση των αδυνάτων και παροχή έκτακτης βοήθειας σε περιπτώσεις 

καταστροφών εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινοµένων 

8. ∆ηµιουργία µηχανισµού για την τεχνολογική συνεργασία των κρατών σε θέµατα 

έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και διάχυσης τεχνολογιών φιλικών προς το 

περιβάλλον και το κλίµα 

9. ∆ηµιουργία ενός νέου διοικητικού σχήµατος, υπό την αιγίδα της UNFCCC, που 

θα συντονίζει τις δράσεις των κρατών, θα φροντίζει για την διοχέτευση των 

πόρων, θα διασφαλίζει την τήρηση των δεσµεύσεων των κρατών και θα 

οργανώνει την απρόσκοπτη συνέχιση των προσπαθειών, κατά ένα δηµοκρατικό 

και απολύτως διαφανή τρόπο 

10. ∆έσµευση για σηµαντική µείωση των εκποµπών από τη ναυτιλία και τις 

αεροµεταφορές κατά τουλάχιστον 20-40% έως το 2020, σε σχέση µε τα επίπεδα 

του 1990. Οι πόροι που θα προκύψουν από την µείωση των εκποµπών, 

ενδεχοµένως µέσα από την επιβολή φόρου καυσίµου, πρέπει να κατευθυνθούν 

στην χρηµατοδότηση αποκλειστικά των φτωχών κρατών 

 

Τα παραπάνω δεν είναι µερικά ακόµα ευχολόγια. Είναι οι απαραίτητες συνθήκες που 

πρέπει να διαµορφωθούν στον οδικό χάρτη της µείωσης των εκποµπών. Είναι οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την σωτηρία των επόµενων γενεών. 

 

3.4. Η κρίση και το ελληνικό πρόβληµα  

 

Η δηµοσιονοµική κρίση της ελληνικής οικονοµίας ανέδειξε µε δραµατικό τρόπο τα 

αδιέξοδα του κοινωνικοοικονοµικού προτύπου που οικοδοµήθηκε στη χώρα ύστερα 

από τη µεταπολίτευση. Πρότυπο που συστηµατικά και µεθοδευµένα εξέθρεψαν τα 

κόµµατα του ΠΑΣΟΚ και της Ν.∆. που κυβέρνησαν τη χώρα, µαζί µε την 

επιχειρηµατική ολιγαρχία, τους µεγάλους προµηθευτές του δηµοσίου, τους διοικητές 

των ∆ΕΚΟ, και γενικά τα ισχυρά λόµπι, την ανώτατη νοµενκλατούρα του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα (διοικητικά συµβούλια εταιρειών του δηµοσίου, συνεταιρισµών σε 

ανώτατο επίπεδο, «επιτροπές», συνδικαλιστικά στελέχη). 

 

Το εν λόγω πρότυπο χαρακτηριζόταν από : 
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- Τεράστιες οικονοµικές ανισότητες µεταξύ τάξεων και στρωµάτων καθώς και 

παράλογες εισοδηµατικές ανισότητες µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών 

εργαζοµένων. Η ίδια λογική των κραυγαλέων ανισοτήτων θεµελίωσε και το 

συνταξιοδοτικό σύστηµα έτσι ώστε η άνιση σχέση υψηλότερης / χαµηλότερης 

σύνταξης να είναι πρωτοφανής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

- Παράδοση του δηµοσίου στους προµηθευτές του δηµοσίου και τους 

κατασκευαστές των µεγάλων έργων που κυριολεκτικά στράγγισαν µε κάθε 

τρόπο και µε την πλήρη συνενοχή των κυβερνώντων τα δηµόσια ταµεία. 

 

- Θεµελίωση ενός φορολογικού συστήµατος, επίσης, ακραία άνισου και 

προκλητικού µε ουσιαστική φορολογική ασυλία του πλούτου και απίστευτη 

αποµύζηση των εισοδηµάτων από εργασία (φοροαπαλλαγές, φοροαποφυγή, 

φοροκλοπή, σχέση άµεσων/έµµεσων φόρων, µη τιµαριθµοποίηση κλιµακίων, 

κ.λπ.).  

 

- Κατασπατάληση του γλίσχρου δηµοσίου χρήµατος µε όλους τους πιθανούς 

και απίθανους τρόπους για ίδιον όφελος των κυβερνώντων (µε την ευρεία 

έννοια) καθώς και για εξασφάλιση της διαιώνισής τους στην εξουσία 

(ρουσφέτια, διαπλοκή, διαφθορά, πελατειακό σύστηµα εν γένει). Έχοντας 

πλήρη συνείδηση της κατάχρησης που κατ΄ εξακολούθηση διέπρατταν 

φρόντισαν να έχουν το ακαταδίωκτο θεσµικά και κοινοβουλευτικά 

κατοχυρωµένο. 

 

- Αντιπαραγωγική χρησιµοποίηση των πόρων που εισέρρεαν από την Ε.Ε. µε 

αποτέλεσµα η συµµετοχή των πόρων αυτών στη διαµόρφωση του ΑΕΠ να 

είναι µηδαµινή, πάντως, µακράν χαµηλότερη στην Ε.Ε. (κάτω του 1%). 

 

- Έλλειψη αναπτυξιακής λογικής στις επενδύσεις που περιορίζονταν σε έργα 

κατασκευών (και µάλιστα, εν πολλοίς, κατασκευών πολυτελείας για τους 

ολυµπιακούς αγώνες) χωρίς µέριµνα για τη µεταποίηση. Μάλιστα, έκαναν ό, 

τι ήταν δυνατόν να προωθήσουν την ιδιωτική κατανάλωση και τη ρεµούλα 

αντί να χρησιµοποιήσουν την ευκαιρία των χαµηλών επιτοκίων για 

παραγωγικές επενδύσεις και ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της 

χώρας. 

 

- Ταύτιση της ανταγωνιστικότητας µε το χαµηλό κόστος εργασίας χωρίς καµιά 

εστίαση στις νέες τεχνολογίες, τις καινοτοµίες, την ποιότητα, την εκπαίδευση 

και την έρευνα. 

 

- Ασύδοτη, ολιγοπωλιακή διάρθρωση των αγορών, αχαλίνωτη κερδοσκοπία σε 

βάρος παραγωγών και καταναλωτών, απουσία δικτύων διανοµής και εµπορίας 

από τους παραγωγούς, απουσία ή απαξίωση ελεγκτικών µηχανισµών του 

κράτους. 

  

 

Έτσι, η συνέπεια ήταν η οικονοµία να υπονοµευτεί µέχρι χρεωκοπίας, η πολιτική και 

το δηµόσιο να υποταχθούν στην οικονοµική ολιγαρχία και να συγκεντρωθεί ο 

πλούτος σε λίγα χέρια ενώ, αντίστοιχα, η φτώχεια να διαχυθεί στους πολλούς. 
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3.5. Η αντιµετώπιση της κρίσης-Το τετράπτυχο της πρότασης του ΣΥΝ 

 

1. Η ήττα της κυβέρνησης Καραµανλή, που οδήγησε σε παροξυσµό το 

ακολουθούµενο πρότυπο συµπίπτοντας µάλιστα και την τελευταία περίοδο µε την 

εξέλιξη της παγκόσµιας κρίσης έχει αφήσει µακροχρόνιο σηµάδι. 

 Καλλιέργησε λαϊκές ελπίδες και στην κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου έχουν επενδυθεί 

προσδοκίες από µεγάλο τµήµα του ελληνικού λαού. 

 

Η κυβερνητική πρακτική και το έργο των πρώτων 100 ηµερών, όµως, αποδείχθηκε 

πολύ κατώτερη των προσδοκιών και των περιστάσεων. Πέρα από µεγάλες εξαγγελίες 

προθέσεων υπήρξαν µικρές παρεµβάσεις και έργα. 

 

Ο πειθαναγκασµός της κυβέρνησης σε αλληλοδιάδοχες λήψεις µέτρων που οι αγορές 

και τα κέντρα εξουσίας της Ε.Ε. επιβάλλουν για την αντιµετώπιση των 

συσωρευµένων µακροχρόνιων προβληµάτων, των ελλειµµάτων και του χρέους, που 

παροξύνονται από την οικονοµική κρίση, µαρτυράει έλλειψη σχεδίου και 

σταθερότητας επιλογών.  

 

Τα πακέτα των µέτρων που σχεδιάστηκαν, µε βάση τους στόχους του Προγράµµατος 

σταθερότητας και ανάπτυξης και, κυρίως, επιβλήθηκαν την 3η Μαρτίου 2010, 

ξεπερνούν τις αντοχές της χαµηλών και µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων. 

Ανατρέπουν το προεκλογικό πρόγραµµα µε το οποίο εξελέγη το ΠΑΣΟΚ, είναι έξω 

από την ιδεολογική και πολιτική φυσιογνωµία του κόµµατος, όπως ο πρωθυπουργός 

και τα κεντρικά στελέχη κυβέρνησης και κόµµατος οµολογούν. 

 

Οι νέες περικοπές των δηµοσίων δαπανών οδηγούν φέτος σε απώλειες µισθών πάνω 

από 10% κατά µέσο όρο τους εργαζόµενους στον δηµόσιο τοµέα. 

Λιγότερο, αλλά αισθητά θα µειώσουν οι αυξηµένοι έµµεσοι φόροι την αγοραστική 

δύναµη των παγωµένων συντάξεων, αφού ο πληθωρισµός θα φτάσει πιθανώς στο 4%. 

 

Τα µέτρα που τώρα επιβάλλονται πάνε πολύ πιο πέρα από εκείνα που συζητούνταν 

αρχικά, επειδή εν τω µεταξύ «αυξήθηκαν οι κίνδυνοι να µην επιτευχθούν οι στόχοι 

για τη µείωση του ελλείµµατος», οι γνωστές τέσσερις µονάδες του µείωσης του 

ελλείµµατος. Πρόκειται για επιβολή µακράς και σκληρής λιτότητας, που ωθεί στην 

φτώχεια µεγάλες κατηγορίες µισθωτών και συνταξιούχων. ∆εν έχουν αντίστοιχο 

προηγούµενο επέµβασης σους µισθούς και στην έµµεση φορολογία από την 

µεταπολίτευση.  

 

Η επιβολή λιτότητας µε τη δραστική µείωση των µισθών του δηµοσίου που θα 

συµπαρασύρουν, όχι µε την ίδια ένταση, και τους µισθούς στον ιδιωτικό τοµέα, το 

πάγωµα των συντάξεων, οι πρόσθετοι έµµεσοι φόροι, πέραν του εκρηκτικού 

κοινωνικού προβλήµατος που επιφέρουν, µαζί και µε την περικοπή του 

προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων και άλλες περικοπές δαπανών θα οδηγήσει σε 

έναν φαύλο κύκλο αυτοτροφοδοτούµενης παρατεταµένης ύφεσης, που θα επιδεινώσει 

τα ποσοστά ελλείµµατος-χρέους και θα αποµακρύνει και πάλι τον στόχο για το 

έλλειµµα. Θα έχουµε ακόµα βαθύτερη ύφεση, που σηµαίνει λιγότερες θέσεις 

εργασίας, περισσότερη ανεργία. 
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2. Ως ΣΥΝ οφείλουµε σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά να αναδείξουµε ότι 

υπάρχει και άλλος δρόµος. Το Τετράπτυχο της δικής µας πρότασης : δίκαιη 

κατανοµή βαρών, αντιµετώπιση των δοµικών προβληµάτων της ελληνικής 

διοίκησης, νέο αναπτυξιακό πρότυπο µε διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, 

πράσινη-οικολογική ανασυγκρότηση της οικονοµίας. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή απαιτούνται, πρωταρχικά, πολιτικές επιλογές αλλά και 

συγκεκριµένα µέτρα για να ανατραπούν άρδην αντιλήψεις και να αλλάξουν οι 

πολιτικές που τις διαµόρφωσαν, όπως: 

 

- Η αναχρονιστική αντίληψη ότι στο σηµερινό επίπεδο της τεχνολογίας είναι 

δυνατό µε χαµηλότερο µισθό να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να 

εκσυγχρονιστεί η παραγωγή. 

 

- Η αυταπάτη ότι οι βαθιές αναδιαρθρώσεις και οι προσαρµογές στα νέα 

τεχνολογικά και διεθνή δεδοµένα µπορούσαν να γίνουν µέσα από τους 

µηχανισµούς της αγοράς µόνο από τις µικρές ελληνικές επιχειρήσεις. 

 

- Η εδραιωµένη πεποίθηση ότι ο δηµόσιος τοµέας της οικονοµίας είναι ένα 

µεγάλο πεδίο συναλλαγής για τη διεύρυνση της κοµµατικής πελατείας, για τη 

στήριξη του κόµµατος στην εξουσία, διέξοδος για την αντιµετώπιση της 

ανεργίας και µηχανισµός συµπλήρωσης του ιδιωτικού τοµέα που συχνά 

καλείται να υπηρετήσει. 

 

- Η αντίληψη ότι το φορολογικό σύστηµα πρέπει να στηρίζει την παρούσα δοµή 

εισοδηµάτων. Το φορολογικό σύστηµα δεν παίζει στην Ελλάδα 

αναδιανεµητικό ρόλο, αλλά τον αντίστροφο από εκείνον που επιτελεί σε 

άλλες ανεπτυγµένες χώρες. ∆εν µειώνει τις ανισότητες, τις διευρύνει.  

 

 

Σταθερά τα τελευταία χρόνια επιµέναµε ότι απαιτούνταν και σήµερα ακόµη 

περισσότερο απαιτούνται διεύρυνση των εσόδων από δραστηριότητες και φυσικά 

πρόσωπα που διαφεύγουν, ανακατανοµή των διαθεσίµων πόρων και κινητοποίηση 

του παραγωγικού δυναµικού της χώρας θέτοντας ξεκάθαρες προτεραιότητες: 

βελτίωση της εκπαίδευσης, διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και των κοινωνικών 

υπηρεσιών, προστασία του φυσικού πλούτου, άµβλυνση των ανισοτήτων. Ένα µέρος 

των πόρων πλέον θα αφαιρείται για να αποπληρωθεί το χρέος που η χώρα 

συσσώρευσε τις περασµένες δεκαετίες.  
 

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η αξιοποίηση των διαθεσίµων από τα ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά ταµεία τα επόµενα τρία χρόνια Η έξοδος από την µακροχρόνια ύφεση 

και η διασφάλιση της αναγκαίας ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας δεν νοείται 

ότι µπορεί να οικοδοµηθεί πάνω στη συντήρηση παραγωγικών και διαχειριστικών 

προτύπων που στηρίζονται στη φθηνή εργασία, την εργασία χαµηλής 

παραγωγικότητας και την ραγδαία φθορά του περιβάλλοντος. Προϋποθέτει επίσης 

και µια βαθιά τοµή στο χώρο του δηµόσιου τοµέα, µε δηµόσια διοίκηση που θα 

µετατραπεί από τροχοπέδη κάθε παραγωγικής προσπάθειας σε αποφασιστικό αρωγό 

της και µε νέο ρόλο των απαραίτητων δηµόσιων επιχειρήσεων. 
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3. Υπάρχει δηµοκρατική αριστερή διέξοδος από την κρίση.  

 

Τώρα αξίζει να αναδειχθεί στη δηµόσια συζήτηση ένα πακέτο προτάσεων, 

αντιπροτάσεων στην κυβερνητική πολιτική.  

Επιµένουµε – σε αντίθεση µε τις διαβεβαιώσεις για το νεοφιλελεύθερο µονόδροµο 

και παρά τον αντισυστηµικό αναχωρητισµό µεγάλων τµηµάτων της αριστεράς – ότι 

υπάρχουν πολιτικές που ανοίγουν το δρόµο για δηµοκρατική, αριστερή διέξοδο από 

τη σηµερινή κρίση του πελατειακού κράτους.  

 

Ο εκτροχιασµός του ελλείµµατος, η υπερδιόγκωση του χρέους παραλύουν κάθε 

δυνατότητα άσκησης κοινωνικής και επενδυτικής πολιτικής του κράτους και 

υποθηκεύουν για πολλά χρόνια τα έσοδα από τη φορολογία. Ιδιαίτερα στις σηµερινές 

συνθήκες τοκογλυφικής αφαίµαξης του δηµόσιου ταµείου η επιδείνωση είναι 

επιταχυνόµενη και η οικονοµική επιβάρυνση που προκαλείται είναι αδύνατο να 

υποστηριχθεί – οδηγεί στην χρεοκοπία. 

 

Συνεπώς, ναι, το έλλειµµα πρέπει να µειωθεί σε διαχειρίσιµα επίπεδα. 

 

Αλλά πώς; Το κεντρικό πρόβληµα – όχι το µοναδικό - είναι η το άδικο και ανεπαρκές 

φορολογικό σύστηµα. Γεµάτο πελατειακές εξαιρέσεις, αφήνοντας εκτός φορολογίας 

το 40% της παραοικονοµίας, αφαιρεί περισσότερο εισόδηµα από τα λαϊκά στρώµατα 

µε τη συνεχή αύξηση της έµµεσης φορολογίας. Αντί της µείωσης των µικρών και 

µεσαίων εισοδηµάτων – τώρα από τους δηµοσίους υπαλλήλους, αύριο από τον 

ιδιωτικό τοµέα - είναι επείγουσα ανάγκη η καθιέρωση καθολικών φορολογικών 

ρυθµίσεων και η εκ βάθρων ανασυγκρότηση των φορολογικών µηχανισµών.  

 

Εποµένως, παραοικονοµία και φοροδιαφυγή – νόµιµη και παράνοµη – είναι οι πρώτοι 

στόχοι.  

 

Εξοικονόµηση δαπανών µπορεί και πρέπει να γίνει. Όταν καθιερώνεται ευρωπαϊκός 

έλεγχος στην εκτέλεση του προϋπολογισµού, δεν θα καθιερωθεί εσωτερικός έλεγχος 

από την κοινωνία που πληρώνει; Αυτό σηµαίνει διαφάνεια και δηµοσιότητα στις 

δαπάνες. Πολιτικές και νοµοθετηµένες εγγυήσεις για το πού θα µεταφερθούν οι 

εξοικονοµούµενοι και οι νέοι πόροι. ∆ιαφθορά, συναλλαγή, σπατάλη να τιµωρούνται 

τάχιστα γιατί κλέβουν από το εισόδηµα των εργαζοµένων και τις δυνατότητες 

κοινωνικού κράτους.  

 

Άρα, απαιτούνται εγγυήσεις για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, πραγµατικοί, 

αξιόπιστοι, αποτελεσµατικοί έλεγχοι στη διαχείριση. 

 

Το πελατειακό κράτος στις διεθνείς οικονοµικές συνθήκες των τελευταίων δεκαετιών 

δεν υποβάθµισε µόνον την παραγωγική δραστηριότητα της χώρας, αλλά διέδωσε το 

υπερκαταναλωτικό µοντέλο που πλήττει περιβάλλον, πηγές ενέργειας, την ποιότητα 

της ζωής, που αναζητά πηγές φθηνής εργασίας. Οι πάσης µορφής και µεθόδου 

ιδιωτικοποιήσεις δεν περιορίστηκαν στις επιχειρήσεις του δηµοσίου, αλλά 

υπονόµευσαν συστηµατικά τα δηµόσια αγαθά : Παιδεία, Υγεία, οργάνωση των 

πόλεων– όχι µόνον στο πεδίο των διατιθέµενων κονδυλίων, αλλά και των αξιών. 

Βιώσιµη αναπτυξιακή προοπτική δεν µπορεί να είναι η συνέχιση και επέκταση του 

µοντέλου που καταρρέει. 
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Χρειάζεται, λοιπόν, ριζική στροφή υπέρ αναπτυξιακών πολιτικών που προωθούν 

βιώσιµες παραγωγικές προοπτικές, τα δηµόσια αγαθά και η πράσινη ανάπτυξη.  

 

 

Αυτοί οι στόχοι δεν εξυπηρετούνται από το πακέτο των κυβερνητικών µέτρων και 

ορισµένοι ακυρώνονται. Όλο και περισσότερες δυνάµεις της κοινωνίας αναζητούν 

διέξοδο. ∆εν αρκούνται και δεν συσπειρώνονται µόνο στο αίτηµα της κατάργησης 

των κυβερνητικών µέτρων. Μπορούν όµως να ενωθούν απαιτώντας και νέες 

πολιτικές. Γι αυτό, στόχος για την επόµενη περίοδο είναι η ριζική αλλαγή του 

πακέτου των κυβερνητικών µέτρων στις κατευθύνσεις που αναφέρθηκαν.  

 

4. Για το «µπλοκάρισµα», την «αντίσταση», την ανατροπή των µέτρων λιτότητας, 

των σηµερινών και αυτών που έπονται, αλλά και για την προώθηση και επιβολή 

αντιπροτάσεων και το σηµαντικότερο αλλαγής αυτών των µέτρων απαιτείται η 

µεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση των συνδικάτων και των εργαζοµένων. 

 

Το ΠΑΜΕ, καταγγέλλοντας όλους συλλήβδην, προχωράει τον δικό του δρόµο, που 

έχει στην πράξη διασπάσει το συνδικαλιστικό κίνηµα. Μοναδικός του στόχος να 

«τσιµεντάρει» τις δυνάµεις του ή /και να τις διευρύνει, αδιαφορώντας ή αφήνοντας 

στην πράξη στους άλλους, τους «ρεφορµιστές» ή «στους συνεργάτες κυβέρνησης και 

εργοδοσίας», να ασχοληθούν µε βελτιώσεις, αλλαγές ή και ακύρωση µέτρων που θα 

προκύπτουν από ένα το µείγµα «προτάσεων, αγώνων, διαπραγµάτευσης». 
 
Βεβαίως το συνδικαλιστικό κίνηµα πόρω απέχει από το να βρίσκεται στις καλύτερες 

στιγµές του. 

Όταν όµως διεκδικούµε τη µεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση των δυνάµεων σε όλα τα 

επίπεδα της διάρθρωσης του συνδικαλιστικού κινήµατος πρέπει να υπολογίζουµε ότι 

αυτή δεν µπορεί παρά να προϋποθέτει την ευρύτατη κινητοποίηση των 

συνδικαλιστικών δυνάµεων και των εργαζοµένων που πολιτικά εκφράζονται ή έχουν 

εκφραστεί µέχρι τώρα από το ΠΑΣΟΚ. 

 

5. Προεξάρχουσα όµως θέση σε µια πρόταση της αριστεράς το αίτηµα για ένα νέο 

αναπτυξιακό πρότυπο µε διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, πράσινη-οικολογική 

ανασυγκρότηση της οικονοµίας. Ο ΣΥΝ οφείλει να προβάλλει το αίτηµα ενός 

προτύπου ανάπτυξης, µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος και την 

αειφορία για την παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας µας, µε διεύρυνση της 

απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Οι στοχεύσεις και οι πολιτικές-µέτρα θα 

βρίσκονται στον αντίποδα της επιτάχυνσης της απελευθέρωσης των αγορών και της 

έντασης των ιδιωτικοποιήσεων. 

Αυτό πρέπει να αποσκοπεί: 

 

- Στην ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές και 

την αειφορία ως βασικό κριτήριο των επιλογών σε όλους τους τοµείς, στη 

γεωργία, τη βιοµηχανία, τον τουρισµό, την ενέργεια εν γένει στις υπηρεσίες. 

 

- Στην κοινωνία και την οικονοµία της γνώσης και της τεχνολογίας σε 

συνθήκες προϊούσας διεθνοποίησης. Στην ολόπλευρη σύγκλιση µε την Ε.Ε. 
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- Στη διασφάλιση κοινωνικού κράτους γενικής εφαρµογής, µε αναδιανοµή του 

εισοδήµατος, µε καταπολέµηση της ανεργίας στην κατεύθυνση της πλήρους 

απασχόλησης, µε διαρκή βελτίωση της κοινωνικής προστασίας, ασφάλειας, 

υγείας και διαβίωσης, καθώς και µε επέκταση της πρόσβασης σε βασικά 

δηµόσια αγαθά. 

 

Αυτό πρέπει να περιλαµβάνει: 

 

- Την Αλληλεγγύη µε τη Φύση και το Παγκόσµιο Οικολογικό Σύστηµα που 

απαιτεί ριζικές αλλαγές στην ελληνική περιβαλλοντική νοµοθεσία. Την 

Αλληλεγγύη στις επόµενες γενιές που απαιτεί: την «ενεργειακή λιτότητα» µε 

ανάπτυξη ήπιων, ανανεώσιµων πηγών και καταστολή της κατανάλωσης 

ορυκτών ενεργειακών πόρων µε κάθε πρόσφορο τρόπο, την αποτελεσµατική 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος µε προστατευόµενες περιοχές, ακτές 

και δάση, µε διαχείριση των νερών ως φυσικό πόρο σε ανεπάρκεια, µε χωρικά 

δίκαιη διαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων, µε δεσµευτικό χωροταξικό 

και πολεοδοµικό σχεδιασµό και κατάργηση της εκτός σχεδίου δόµησης, την 

κατάργηση της γενετικής βιοµηχανίας, τα µέτρα προειδοποίησης και 

πρόληψης από τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. 

 

- Τη βαθιά τοµή στο χώρο του δηµόσιου τοµέα, µε δηµόσια διοίκηση που θα 

µετατραπεί από τροχοπέδη κάθε παραγωγικής προσπάθειας σε αποφασιστικό 

αρωγό της και µε νέο ρόλο των απαραίτητων δηµόσιων επιχειρήσεων. 

 

- Την κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά ισορροπηµένη περιφερειακή 

ανάπτυξη, µε αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση, την αιρετή περιφέρεια και 

λιγότερους δήµους για να είναι ισχυροί, µε την διεύρυνση του ρυθµιστικού 

και οικονοµικού τους ρόλου µε ιδιαίτερη συµβολή τους στην ανάπτυξη της 

«κοινωνικής οικονοµίας». 

 

- Τη δηµοκρατική φορολογική µεταρρύθµιση, που συνίσταται στην αναλογική 

και προοδευτική συµβολή όλων των πολιτών και περιλαµβάνει και τον 

αρνητικό φόρο εισοδήµατος για νοικοκυριά χαµηλού εισοδήµατος. Την 

εξοικονόµηση πόρων µέσα από τον περιορισµό στο ελάχιστο του τερατώδους 

µηχανισµού µεταφοράς εισοδηµάτων υπό τη µορφή κινήτρων, επιδοτήσεων, 

επιχορηγήσεων και φοροαπαλλαγών. Ιδιαίτερες περιοχές αναζήτησης πόρων η 

φορολόγηση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας, η εκκλησιαστική και 

µοναστηριακή περιουσία και οι φοροαπαλλαγµένες εµπορικές συναλλαγές 

τους. 

 

- Την αντιµετώπιση του υπέρογκου ελλείµµατος του ισοζυγίου συναλλαγών και 

του εµπορικού ισοζυγίου(σταθερά αρνητική πρωτιά στην Ε.Ε.) Το έλλειµµα 

αυτό αντανακλά δοµικά προβλήµατα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονοµίας. Η χώρα παράγει προϊόντα και υπηρεσίες που δεν καταναλώνονται 

ούτε στο εσωτερικό και αντιθέτως εισάγει άλλα ή οµοειδή συνεχώς. Αυτό 

σηµαίνει είτε λαθεµένες επιλογές παραγωγικών προτύπων είτε υψηλό κόστος 

παραγωγής. Τραγική συνέπεια είναι ότι διαρκώς επιχειρήσεις κλείνουν και η 

ανεργία εκτινάσσεται στα ύψη. Η πολιτική επιλογή πρέπει να εστιάζεται 

πρώτα απ’ όλα στον εντοπισµό των τοµέων παραγωγικής δραστηριότητας που 

είναι σε θέση να αποτελέσουν πόλους ανάπτυξης για τη χώρα ή εστίες 
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συγκριτικού πλεονεκτήµατος µέσω παραγωγικών και τεχνολογικών 

εξειδικεύσεων που ταυτόχρονα θα σέβονται το περιβάλλον. Στις γενναίες 

επενδύσεις στην παιδεία, στην επιστηµονική έρευνα.. Στην στήριξη στην 

πλήρη απασχόληση, στη σταθερή και ποιοτική εργασία και σε 

ικανοποιητικούς µισθούς. Η χώρα οφείλει να δώσει τη µάχη της 

ανταγωνιστικότητας στο πεδίο της καινοτοµίας και της ποιότητας των 

προϊόντων και των υπηρεσιών, που ενσωµατώνουν τεχνολογικό προβάδισµα 

και υψηλή προστιθέµενη αξία. 

 

- Τη διαµόρφωση ενός ισχυρού πυλώνα στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα υπό 

τον έλεγχο του δηµοσίου, που θα περιλαµβάνει την Εθνική, όπου το δηµόσιο 

επανακτά το κρίσιµο πακέτο µετοχών για τον ουσιαστικό έλεγχό της, και τις 

λοιπές τράπεζες δηµόσιου συµφέροντος. Στόχος η εξασφάλιση της οµαλής 

ροής του χρήµατος και της χρηµατοδότησης της οικονοµίας, η συµπίεση των 

επιτοκίων. 

 

- Την ουσιαστική στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µε ενίσχυση για 

απρόσκοπτη ροή της χρηµατοδότησής τους, µε νοµοθετική κατάργηση των 

καταχρηστικών πρακτικών και χρεώσεων των τραπεζών, µε οργάνωση και 

έλεγχο του τοµέα παροχής υπηρεσιών, µε συλλογική συµµετοχή τους στις 

κρατικές προµήθειες. 

 

- Την πρωταρχική κρατική µέριµνα για χρήσεις γης στην ύπαιθρο, για 

εκσυγχρονισµό της γεωργίας, των µεταποιητικών µονάδων αλλά και των 

δικτύων εµπορίου και διακίνησης αγροτικών αγαθών, για µεταφορά πόρων 

στον πυλώνα της Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να ενισχυθούν κατά 

προτεραιότητα τα αγροτικά νοικοκυριά. Την επιδίωξη της 

πολυλειτουργικότητας του αγροτικού τοµέα, µε έµφαση στη βιολογική 

γεωργία και κτηνοτροφία. Την στοχευµένη και συνεπή ενίσχυση της 

κτηνοτροφίας, κύριας πηγής εισοδήµατος αγροτικού πληθυσµού για περιοχές 

όπου δεν υπάρχουν άλλες πηγές απασχόλησης. Την εξυγίανση και πλήρη 

ανασυγκρότηση των αγροτικών συνεταιρισµών και οργάνωση των αγροτών 

όπως οι οµάδες παραγωγών. 

 

- Την πλήρη και αξιοπρεπή απασχόληση και τη θέσπιση της 35ωρης 

εβδοµαδιαίας εργασίας. Εργασιακές σχέσεις και συνθήκες υγιεινής και 

ασφάλειας που παρέχουν στους εργαζόµενους, Έλληνες και µετανάστες 

σιγουριά, και διαµορφώνουν όρους δηµιουργικής και υπεύθυνης 

απασχόλησης, που ευνοούν τη συλλογικότητα, τη συνεργασία, την ανάληψη 

ευθυνών και την αλληλεγγύη. 

 

- Τη διασφάλιση της κοινωνικής ασφάλειας όσων διαβιούν στη χώρα µέσα από 

ένα ασφαλιστικό σύστηµα που θα εξασφαλίζει τη σταθερή και µε ενιαίους 

όρους χρηµατοδότησή του από τους εργαζόµενους, το κράτος και τους 

εργοδότες, χωρίς την οποιαδήποτε ανάγκη άνισης καταφυγής σε κοινωνικούς 

πόρους, την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαπαλλαγής και 

της ανασφάλιστης εργασίας καθώς και την πρόσβαση και χρήση των 

υπηρεσιών υγείας, που θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πλήρη ισότητα για 

όλους τους πολίτες. 
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- Την αλλαγή του βασικού προσανατολισµού στον τοµέα της υγείας στην 

κατεύθυνση της πρόληψης και ανάπτυξης της πρωτοβάθµιας φροντίδας µε 

ιδιαίτερη έµφαση στην αναµόρφωση του ΕΣΥ, στη δηµιουργία ενός Ενιαίου 

Φορέα Υγείας στη γενναία χρηµατοδότηση του δηµόσιου συστήµατος υγείας 

και άµβλυνση των εξωπραγµατικών ιδιωτικών δαπανών. 

 

6. Ο ΣΥΝ οφείλει να αναδείξει τον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας(ΑΠΕ) 

ως τοµέα πρωταρχικής επιλογής στήριξης και δηµόσιας παρέµβασης η προώθηση 

µέτρων εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.. Η χώρα έχει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα απόδοσης και ανάπτυξης των ΑΠΕ(αιολική, ηλιακή, 

κυµάτων). Η εντατική επενδυτική πρωτοβουλία, η σταδιακή ενσωµάτωση 

τεχνογνωσίας η ανάπτυξη της καινοτοµίας της έρευνας µπορεί να έχει πολύπλευρη 

απόδοση, τόσο στην επάρκεια της χώρας σε κεφαλαιουχικό και τεχνολογικό 

εξοπλισµό όσο και στην ενίσχυση της εξαγωγικής της προσπάθειας. Πρώτα απ΄ όλα 

θα έχει άµεσα αποτελέσµατα στην ουσιαστική µείωση της ενεργειακής εξάρτησης 

καθώς και στην ουσιαστική αύξηση της απασχόλησης περιφερειακά κατανεµηµένης. 

Γι΄αυτό και πρέπει να κρίνονται απολύτως απαραίτητα στοχευµένα κίνητρα, 

χωροταξικές επιλογές και η διασφάλιση τοπικών συναινέσεων. 
 

 

6.1. Ενίσχυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή  

 

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο του 

Ενεργειακού και Κλιµατικού Πακέτου για διείσδυση των ΑΠΕ στην τελικά 

κατανάλωση ενέργειας κατά 18% το 2020 (20% πλέον µε απόφαση του ΥΠΕΚΑ) σε 

σχέση µε περίπου 6,8% που είναι σήµερα, συνεπάγεται 3πλασιαµό της ενεργειακής 

παραγωγής από ΑΠΕ στη χώρα µας. ∆εδοµένου ότι ι το σηµερινό επίπεδο διείσδυσης 

των ΑΠΕ διαµορφώνεται κυρίως από τη χρήση παραδοσιακής βιοµάζας (της οποίας 

το ποσοστό στο µέλλον θα συρρικνώνεται) και µεγάλων ΥΗΕ (το εκµεταλλεύσιµο 

δυναµικό των οποίων κατά βάση έχει εξαντληθεί), τότε η κάλυψη του στόχου θα 

πρέπει να γίνει µε νέες τεχνολογίες ΑΠΕ.  

Στο πλαίσιο αυτό η υλοποίηση µεγάλης κλίµακας έργων ΑΠΕ είναι αναπόφευκτη. 

Έτσι, η πλειονότητα των προβλέψεων που γίνονται προς την κατεύθυνση αυτή 

αφορούν σε: 

 

� Αιολικά πάρκα 6.000-9.000 ΜW. 

� Φωτοβολταϊκά συστήµατα 1.000 MW. 

� Μικρά ΥΗΕ 450 MW. 

� Γεωθερµικές µονάδες 150 MW. 

� Μονάδες βιοµάζας 300 MW. 

�  

Οι αναγκαίες επενδύσεις είναι της τάξης των 3,0 δις. € ανά έτος για όλη την περίοδο 

µέχρι το 2020 και οι οποίες, εφ΄ όσον υλοποιηθούν αναµένεται να δηµιουργήσουν 

συνολικά 100.000 νέες θέσεις εργασίας. ∆εδοµένου του µεγάλου επενδυτικού 

ενδιαφέροντος για υλοποίηση έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, κρίσιµες παράµετροι για την 

επίτευξη αυτών των στόχων θεωρούνται: 

 

- Η απλοποίηση του θεσµικού πλαισίου και η απο-ενοχοποίηση των 

τεχνολογιών ΑΠΕ που σήµερα επί της ουσίας διώκονται ως ρυπογόνες 
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δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό θεωρείται απαραίτητη και η αναθεώρηση 

του χωροταξικού για τις ΑΠΕ. 

 

- Η περαιτέρω ανάπτυξη υποδοµών ηλεκτρικών δικτύων προκειµένου να 

µπορούν να αξιοποιηθούν περιοχές µε πλούσιο αιολικό δυναµικό, και κυρίως 

η διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου µε το διασυνδεδεµένο ηλεκτρικό 

σύστηµα στην προοπτική υλοποίησης έργων ΑΠΕ µεγάλης κλίµακας. 

 

- Η ενηµέρωση των πολιτών για τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα αλλά και 

τις πραγµατικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων ΑΠΕ.  

 

- Η ριζική αναθεώρηση του συστήµατος επιδοτήσεων και τιµολόγησης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Σταδιακά θα πρέπει να εκλείψουν οι 

επιδοτήσεις στο κόστος επένδυσης των έργων (τα οποία θα πρέπει να 

καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τους επενδυτές) και να αυξηθούν σηµαντικά 

οι τιµές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στη βάση και του 

περιβαλλοντικού οφέλους που θα προκύπτει από την υποκατάσταση 

ηλεκτρισµού που άλλως θα παραγόταν από ρυπογόνες µονάδες. Ταυτόχρονα, 

θα πρέπει να αυξηθεί και το ποσοστό των εσόδων έργων ΑΠΕ που 

κατακρατείται υπέρ των ΟΤΑ στους οποίους εγκαθίστανται τα έργα, µέρος 

των οποίων θα πρέπει να αποδίδεται απ’ ευθείας στους µόνιµους κατοίκους, 

καθιστώντας τους πραγµατικά συµµέτοχους στο όλο εγχείρηµα.  

 

- Η θέσπιση κινήτρων για ανάπτυξη βιοµηχανίας παραγωγής τεχνολογιών ΑΠΕ 

στη χώρα (σε αναλογία µε το πετυχηµένο παράδειγµα της ανάπτυξης 

εγχώριας βιοµηχανίας παραγωγής ηλιακών συστηµάτων), έτσι ώστε 

πραγµατικά να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε επενδύσεις για την 

προστασία του περιβάλλοντος να έχουν και σηµαντικό θετικό αντίκτυπο στην 

οικονοµία, αντισταθµίζοντας την απώλεια θέσεων εργασίας από τη 

συρρίκνωση του µεριδίου της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής.  

 

6.2. Εξοικονόµηση ενέργειας  

 

∆εύτερος βασικός άξονας άµεσης προτεραιότητας για την επίτευξη των στόχων του 

Ενεργειακού και Κλιµατικού Πακέτου της ΕΕ στην Ελλάδα αποτελεί η προώθηση 

µέτρων εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας. Τα περιθώρια στον 

τοµέα αυτό είναι τεράστια, πρωτίστως στα κτίρια και στις µεταφορές, αλλά και στη 

βιοµηχανία. Οδηγός και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι η εκπλήρωση των 

στόχων της χώρας στο χρονικό ορίζοντα του 2020 σε σχέση µε τη µείωση των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, και την αύξηση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας. Εκτιµάται ότι για την υλοποίηση των στόχων αυτών οι ετήσιες 

δαπάνες την περίοδο 2010-2020 θα φθάσουν τα 2 δις. € ανά έτος, δίνοντας σηµαντική 

ώθηση κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο αλλά και σε άλλους οικονοµικούς 

κλάδους, και άρα δηµιουργώντας θετικό αντίκτυπο και στην οικονοµία της χώρας. 

Και πάλι όµως ιδιαίτερα κρίσιµο σηµείο είναι οι υποστηρικτικές πολιτικές που θα 

εφαρµοστούν προκειµένου να κινητοποιήσουν την οικονοµία προς την κατεύθυνση 

αυτή. Βασικές πολιτικές παρεµβάσεις µεταξύ άλλων θεωρούνται: 

 

- Η επικαιροποίηση του θεσµικού πλαισίου, η ενεργοποίηση επιτέλους της 

Κοινοτικής Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή συµπεριφορά των 
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κτιρίων, η υιοθέτηση αυστηρότερων κανονισµών θερµοµόνωσης, και η 

διαµόρφωση σαφούς χρονοδιαγράµµατος προς την κατασκευή κτιρίων 

µηδενικών εκποµπών άνθρακα. 

 

- Η χρήση κατάλληλα σχεδιασµένων οικονοµικών κινήτρων για την προώθηση 

τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας µε υψηλό αρχικό κόστος, αποκλειστικά 

για τα ασθενέστερα οικονοµικά στρώµατα. 

 

- Η επιβολή πράσινων φόρων για όλους της καταναλωτές που δεν 

χρησιµοποιούν ορθολογικά την ενέργεια, οι οποίοι κατά 50% θα διατίθενται 

σε έργα εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ και κατά 50% στην ενίσχυση της 

απασχόλησης.  

 

- Η ανάπτυξη πράσινων υποδοµών στον τοµέα των µεταφορών, και ιδιαίτερα 

όσον αφορά στην προώθηση των µέσων µαζικής µεταφοράς στον αστικό ιστό 

και της ανάπτυξης δικτύου σύγχρονων σιδηροδρόµων.  

 

- Η εκπαίδευση και ενηµέρωση των πολιτών, καθώς και η ανάπτυξη της 

έρευνας για τα ζητήµατα αυτά.  

 

-  

 

4. Η δική µας Aριστερή Προγραµµατική Αντιπολίτευση 

 
∆εν µπορεί να υπάρξει σοβαρή αντιπολίτευση, δεξιά, κεντρώα, αριστερή ή 

αριστερίστικη, που δεν θα είναι προγραµµατική, που δεν θα έχει µια ισχυρή 

προγραµµατική διάσταση. Η εύκολη αντιπολίτευση, η δηµαγωγική, η µη δουλεµένη 

αντιπολίτευση, είναι ο κύριος τρόπος που άσκησαν και ασκούν πολιτική τα δύο 

µεγάλα κόµµατα. Έχει σε µεγάλο βαθµό υιοθετηθεί και από δυνάµεις της Αριστεράς, 

του ΚΚΕ προεξάρχοντος.  

 

Η επιλογή της αριστερής προγραµµατικής αντιπολίτευσης από το κόµµα µας, µετά τις 

εκλογές του Οκτωβρίου είναι ορθή. 

  

Όµως η διαρκής προσαρµογή του ΣΥΝ στις απαιτήσεις και την αντισυστηµική 

πολιτική φιλοσοφία των συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ, ξεθωριάζει, περιθωροποιεί και εν 

τέλει εξαφανίζει τη δυνατότητα άσκησης σοβαρής αριστερής αντιπολίτευσης στη 

βάση προγραµµατικών προτάσεων, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί από τις 

επεξεργασίες οργάνων, τµηµάτων και συνεδρίων του ΣΥΝ.  

 

Ο µόνος δρόµος για τη βελτίωση και την αξιοποίησή του είναι η απεµπλοκή του ΣΥΝ 

από το στενό κορσέ του συµµαχικού σχήµατος που θέλει την αντιπολίτευση όχι 

προγραµµατική, αλλά κινηµατική, µαχητική, ριζοσπαστική, αγωνιστική ή 

συνοδευόµενη από άλλα κενά περιεχοµένου επίθετα, δηλωτικά µιας αριστερής 

επαναστατικής καθαρότητας. 

 

Η γραµµή της προγραµµατικής αντιπολίτευσης – όποτε γίνεται πράξη – µπορεί και 

αξιοποιεί και τις παρούσες δυνατότητες για θετικές αλλαγές, χωρίς να µεταθέτει τα 

πάντα στο απώτερο µέλλον. Αποδεικνύεται και εκλογικά επωφελής για τον ΣΥΝ, 
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όπως φάνηκε στις εθνικές εκλογές όπου το συµµαχικό σχήµα διασώθηκε, επειδή 

προεκλογικά ο εκφερόµενος πολιτικός λόγος από τον πρόεδρο και τα στελέχη 

µεταστράφηκε προς προσεκτικότερες, πιο ορθολογικές, σοβαρές και προγραµµατικές 

διατυπώσεις αντί του στείρου αντισυστηµικού καταγγελτισµού.  

 

Ως σύγχρονη δηµοκρατική αριστερά δεν κτίζουµε και δεν επενδύουµε στη συνεχή 

φραστική καταγγελία, δεν αρκούµαστε στην «αποκάλυψη» και στο «ξεσκέπασµα» 

των συντηρητικών πολιτικών, αλλά ενδιαφερόµαστε για τη διατύπωση ρεαλιστικών 

εναλλακτικών προγραµµατικών προτάσεων που θα πείθουν και θα δηµιουργούν 

κοινωνική δυναµική για µεταρρυθµίσεις και ρήξεις µε κατεστηµένες νοοτροπίες και 

πολιτικές επιλογές που αναπαράγουν τα σηµερινά αδιέξοδα. 

 

Επειδή επιδιώκουµε µε αντιπροσωπευτικές διαδικασίες, αλλά και κινηµατικές 

συσπειρώσεις, την παρεµβολή και τη συµµετοχή των πολιτών στη διαµόρφωση των 

πολιτικών εξελίξεων, µακριά από αδιέξοδες συντεχνιακές λογικές, είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική η σχέση που έχουµε αναπτύξει ως κόµµα µε τα παραδοσιακά και τα νέα 

κοινωνικά κινήµατα. Πρόκειται όµως για σχέση ιδιαίτερα ευαίσθητη που χρειάζεται 

προσεκτικούς χειρισµούς ώστε ούτε το κόµµα να διαχέεται και να ταυτίζεται µε τα 

κινήµατα υιοθετώντας άκριτα κάθε κινηµατικό αίτηµα στο όνοµα µιας υποτιθέµενης 

συµπόρευσης, ούτε να επιχειρείται η υποκατάστασή τους, η ποδηγέτηση και η 

καθοδήγηση των κινηµάτων για άµεσα κοµµατικά οφέλη. Τέτοιου είδους πρακτικές, 

που επί της ουσίας ταύτιζαν στα µάτια των πολιτών κοµµατικούς φορείς και 

κινήµατα, οδήγησαν σε απίσχναση και παρακµή το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουµ. Η 

αυτονοµία των επιµέρους χώρων και ο µεταξύ τους διάλογος αποτελεί αξιακό κανόνα 

για τη σύγχρονη δηµοκρατική αριστερά.  

 

 

5. Εναλλακτικό σχέδιο σύγκλισης κοινωνικών και πολιτικών 

δυνάµεων 

 
Εµείς, ως ΣΥΝ, δεν επιδιώκουµε να συµβάλλουµε στην οµαλή λειτουργία του 

δικοµµατικού εκκρεµούς. Να αποτύχει και να ηττηθεί το ΠΑΣΟΚ ώστε να γυρίσει 

πάλι η Ν∆. 

Απορρίπτουµε την τυφλή αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ και την πολιτική επένδυση στα 

αδιέξοδα. 

Στόχος µας είναι να ετοιµάζουµε την επόµενη µέρα. 

 

Να διαµορφωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις σε επίπεδο σύγκλισης 

προγραµµατικών θέσεων, πολιτικών προτάσεων, φερεγγυότητας προσώπων, για την 

υλοποίηση µιας εναλλακτικής προοπτικής προοδευτικής διακυβέρνησης µέσα από τη 

σύγκλιση ευρύτατων κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων. Αυτός ο πλατύς 

συνασπισµός δυνάµεων στο πολιτικό πεδίο δεν µπορεί παρά να περιλαµβάνει τους 

Οικολόγους–Πράσινους και τους σοσιαλιστές και να είναι ανοικτός σε κάθε άλλη 

δύναµη της αριστεράς. 

 

Απαραίτητη επίσης συνθήκη, που δεν συντρέχει τις τελευταίες δεκαετίες, είναι να 

καλλιεργηθεί και µια κουλτούρα συνεργασιών στους χώρους της αριστεράς. 

 

Σήµερα, αυτή η προοπτική δεν βρίσκεται στην ηµερήσια διάταξη. Τίθεται εκτός, εξ 
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αιτίας του τρόπου που το ΠΑΣΟΚ αντιµετωπίζει την οικονοµική κρίση και των 

µέτρων λιτότητας που επιβάλλει, καθώς και της ισχυρής κοινοβουλευτικής 

αυτοδυναµίας του..  

 

Ταυτόχρονα όµως, σήµερα που οι πολίτες, αριστεροί και κεντροαριστεροί, επένδυσαν 

µε την ψήφο τους και τη στάση τους στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν κοινωνικές αλλά και 

πολιτικές διεξόδους οφείλουµε περισσότερο από άλλες φορές, να κτίζουµε γέφυρες 

διαλόγου και κοινής δράσης µε τον κόσµο αυτόν, που θα ξεκινά από την αντίσταση 

την ανατροπή των µέτρων λιτότητας, και την προώθηση και επιβολή αντιπροτάσεων 

και το σηµαντικότερο αλλαγής αυτών των µέτρων, αλλά και θα διεκδικεί, από τα 

κάτω, αλλαγή πολιτικών και πολιτικού προσανατολισµού.  

 

Μπορούµε µόνο έτσι να προσβλέπουµε στην οικοδόµηση ενός πλατιού προοδευτικού 

ρεύµατος στην ελληνική κοινωνία ικανού να εµπνεύσει κοινωνικές και κυρίως 

πολιτικές συµµαχίες µε δυνατότητες πλειοψηφίας και προοδευτικής διακυβέρνησης 

του τόπου.  

 

Με την έννοια αυτή η επιδίωξη συµµαχίας µας µε τους Οικολόγους- Πράσινους είναι 

στρατηγικής σηµασίας.  

 

 

6. Προς διαφορετική συµµαχική στόχευση  

 Οικολόγοι –Πράσινοι. Ανοικτοί σε δυνάµεις της Αριστεράς 
 

Η ανάγκη στρατηγικής σύµπλευσης µε τον οικολογικό χώρο προκύπτει, πρωτίστως, 

από το γεγονός ότι τα περιβαλλοντικά προβλήµατα ξεπερνούν πλέον τα στενά 

κλαδικά τους πλαίσια και αποκτούν τη σηµασία της καθολικής οπτικής στην 

αναπτυξιακή προοπτική. Τώρα που το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής γίνεται 

οµπρέλα και συµπυκνώνει το συνολικό αναπτυξιακό αδιέξοδο του πλανήτη στην 

εποχή της παγκοσµιοποίησης και της µεγάλης οικονοµικής κρίσης.  

Αυτήν την πραγµατικότητα καλείται να προσεγγίσει και να διαχειριστεί µια πολιτική 

µε όρους πράσινης αριστεράς. 

 

Οι Οικολόγοι- Πράσινοι κατέγραψαν ένα ικανοποιητικό ποσοστό στις ευρωεκλογές, 

διαθέτουν ευρωκοινοβουλευτική εκπροσώπηση και έχουν εισέλθει στο πολιτικό 

σκηνικό. Παρά τη µικρή τους πρόσβαση στο κοινωνικό και τοπικό επίπεδο και την 

ελάχιστη προεκλογική προβολή τους από τα ΜΜΕ, η καταγραφή τους επιβεβαιώνει 

και τη δική µας εκτίµηση για την υψηλή προτεραιότητα της οικολογίας στη 

συνείδηση των πολιτών και της νεολαίας. 

 

Ο ΣΥΝ οφείλει να προσβλέπει σε µια συνάντηση της Αριστεράς µε την οικολογία, ως 

µια κεντρική επιλογή, συναρθρώνοντας τις προτεραιότητες της κοινωνικής κριτικής 

µε τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες. 

 

Σε πολιτικό επίπεδο, ο ΣΥΝ πρέπει να αναζητήσει, σε ισότιµη βάση, δυνατότητες 

συνεργασίας µε τους Οικολόγους- Πράσινους, αξιοποιώντας και την αρνητική 

εµπειρία από τη µη προώθηση της εκλογικής συνεργασίας σε προηγούµενης 

εκλογικές αναµετρήσεις. 
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Η πρόταση αυτή είχε διατυπωθεί έγκαιρα στα καθοδηγητικά όργανα του ΣΥΝ και δεν 

έγινε αποδεκτή στο 5
ο
 Συνέδριο του κόµµατος. Εάν είχε υιοθετηθεί θα υπήρχαν 

πολλαπλασιαστικά, πιο εντυπωσιακά, αποτελέσµατα στην πρόσφατη εκλογική 

αναµέτρηση και µια ευρύτερη αλλαγή του πολιτικού τοπίου. 

  

Σε αυτή τη κατεύθυνση, πρέπει στη παρούσα φάση µε ανοικτές διαδικασίες, να 

επιδιωχθεί διάλογος για συγκεκριµένα ζητήµατα και παραπέρα προσέγγιση και 

συνεργασία στο µέγιστο δυνατό βαθµό. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεµβρίου 

του 2010 πρέπει να διαµορφώσουν όρους ευρύτερης συνεργασίας και σύγκλισης των 

δύο χώρων.  

 
Τα οξύτατα προβλήµατα της συγκυρίας και η αίσθηση της ευθύνης επιβάλλουν τη 

συνάντηση, µε όρους ισοτιµίας και αυτονοµίας, δύο χώρων µε διαφορετικές µέχρι 

σήµερα στρατηγικές ιεραρχήσεις και προτεραιότητες. Η υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος και η κοινωνική οπισθοδρόµηση συµβαδίζουν αποτελώντας τις δύο 

όψεις του ίδιου νοµίσµατος.  

 

Είναι η ώρα να ξεκινήσει ο διάλογος και οι κοινές δράσεις µε τους Οικολόγους -

Πράσινους και µε όλες τις δυνάµεις της αριστεράς και της οικολογίας που θεωρούν 

αναγκαία και επιθυµούν µια τέτοια συνάντηση, που θα προχωρήσει τη συµπόρευση 

αριστεράς και οικολογίας πέρα από την απαραίτητη υπεράσπιση των ελεύθερων 

χώρων, του πρασίνου και της ποιότητας ζωής στις πόλεις, προς ένα συνολικό 

αναπροσανατολισµό του παραγωγικού και αναπτυξιακού µοντέλου µε βάση τις αρχές 

της αειφορίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.  

 

Θέλουµε να προωθήσουµε στην Ελλάδα ένα σύνολο µεταρρυθµίσεων που 

αποβλέπουν στο µετασχηµατισµό του σηµερινού στρεβλού, αντικοινωνικού και 

ξεπερασµένου µοντέλου ανάπτυξης, πέρα από την απλή κατάργηση ή αναθεώρηση 

συντηρητικών διευθετήσεων που επέβαλε µε την αυτοδυναµία της η κυβέρνηση της 

Ν.∆. και εν πολλοίς υιοθέτησε και το ΠΑΣΟΚ.  

Θα είναι εξαιρετικά θετικό αν κατορθώσουµε µε την κοινή µας δράση να 

επηρεάσουµε τη δηµόσια συζήτηση για να έλθουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

ουσιαστικά θέµατα που αφορούν το περιβάλλον και τους εργαζόµενους, ιδίως σήµερα 

όπου το εγχώριο εύρος και βάθος της οικονοµικής κρίσης επικεντρώνουν την 

πολιτική ατζέντα αποκλειστικά σε αυτήν.  
 

 

7. Το ΚΟΜΜΑ 

 
1.Η λειτουργία του κόµµατος τη διετία που πέρασε επηρεάστηκε και σε µεγάλο 

βαθµό καθορίστηκε από δύο βασικές παραµέτρους 

 

Α) Την διευρυνόµενη απαξίωση, από σηµαντικά κοµµάτια της ελληνικής κοινωνίας, 

του πολιτικού συστήµατος όπως διαµορφώθηκε µεταπολιτευτικά και κατ’ επέκταση 

των κοµµάτων αλλά και της συλλογικής δράσης. 

Β) Την αποτυχία του πολιτικού σχεδίου της πλειοψηφίας, όπως διατυπώθηκε και 

εγκρίθηκε στο 4
ο
 και 5

ο
 συνέδριο του ΣΥΝ. 
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Το δίπτυχο ενότητα της αριστεράς – οργανωτική ανασυγκρότηση, απέτυχε και στα 

δύο του σκέλη, µε αποτέλεσµα η κρίση πολιτικής και προσανατολισµού της 

πλειοψηφίας να µετατρέπεται σε κρίση πολιτικής και προσανατολισµού του 

κόµµατος, στο σύνολό του και να επηρεάζει καθοριστικά τις λειτουργίες του. 

 

2. Η επισήµανση των σοβαρών δυσλειτουργικών προβληµάτων του κόµµατος έγινε 

έγκαιρα από την πλευρά της Ανανεωτικής Πτέρυγας. Με επιστολή προς την ΠΓ 

(10.11.08), τα µέλη της ΠΓ που πρόσκεινται στην Ανανεωτική Πτέρυγα µεταξύ 

άλλων, τόνιζαν ότι:  

 

«∆ιατυπώνουµε σήµερα και γραπτώς τις ενστάσεις που έχουµε πολλές φορές και µε 

διάφορες αφορµές καταθέσει στα όργανα του κόµµατος για σοβαρό έλλειµµα 

ουσιαστικής και εύρυθµης λειτουργίας των κορυφαίων οργάνων του κόµµατος της 

Π.Γ. και της ΚΠΕ και για ακόµα µεγαλύτερο έλλειµµα στον τοµέα της συµµετοχής 

αυτών των οργάνων στη διαµόρφωση των πολιτικών επιλογών και πρωτοβουλιών του 

ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ. 

 

Αυτό το πρόβληµα γίνεται οξύτερο γιατί επηρεάζει µε τη σειρά του και τα σηµαντικά 

για τη δοµή του κόµµατος µεσαία όργανα, µε αποτέλεσµα τη χαλάρωση των 

διαδικασιών αρκετών Νοµαρχιακών Επιτροπών και τη µετατροπή τους σε 

διεκπεραιωτικούς µηχανισµούς χωρίς επαρκείς πολιτικές λειτουργίες και συµµετοχή 

στους πολιτικούς προσανατολισµούς του κόµµατος. 

 

Εκτιµάµε ότι η πανελλαδική λειτουργία και η παρουσία και ανάπτυξη του πολιτικού 

ρόλου των οργανώσεών µας σε όλη τη χώρα, είναι πολύ πιο πίσω από τις ανάγκες 

των καιρών και αναντίστοιχη µε τη δηµοσκοπική άνοδο του κόµµατος. Η οργανωτική 

δυσκαµψία του ΣΥΝ προφανώς δεν χρεώνεται, µε βάση την άποψή µας, σε κάποιους.  

 

Είναι γνωστές οι χρόνιες αδυναµίες στον οργανωτικό τοµέα. ∆εν είναι όµως µόνο 

αυτή η αιτία. Το πρόβληµα παίρνει ευρύτερη διάσταση γιατί, περισσότερο από ποτέ, 

σήµερα δεν αισθάνονται ότι έχουν την πολιτική ευθύνη στο χώρο τους. Έχουν αφεθεί 

να παρακολουθούν απλώς κεντρικούς σχεδιασµούς χωρίς τις πιο πολλές φορές να 

γνωρίζουν και ποιος τους διαµορφώνει.» 
 

Σήµερα, δυστυχώς, οι περισσότερες από τις παραπάνω επισηµάνσεις δικαιώνονται. 

Οι οργανωτικές και πολιτικές λειτουργίες σε όλη την κλίµακα του κόµµατος, από τις 

ΠΚ έως και την ΚΠΕ, βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία τόσο µε τις δυνατότητες 

που υπάρχουν όσο και µε τις ανάγκες της πολιτικής συγκυρίας. 

 

Οι ΠΚ λειτουργούν υποτυπωδώς, απουσιάζουν οι ιδιαίτεροι προγραµµατισµοί για το 

χώρο ευθύνης τους, απουσιάζουν οι κατευθύνσεις για τις προτεραιότητες σε κάθε 

χώρο µε αποτέλεσµα τη απουσία συγκεκριµένου περιεχοµένου δράσης και την 

αδράνεια της µεγάλης πλειοψηφίας των µελών. 

 

Τα ενδιάµεσα όργανα, ιδιαίτερα οι ΝΕ των µεγάλων πόλεων, λειτουργούν 

περισσότερο διεκπεραιωτικά και λιγότερο ή καθόλου µε µια αίσθηση ευρύτερης 

ευθύνης για την περιοχή τους. 

Η ΚΠΕ δεν έχει συµβάλλει στην επεξεργασία και την υλοποίηση πολιτικών για τα 

θέµατα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Η λειτουργία της θυµίζει 

περισσότερο γενική συνέλευση σωµατείου, µε δεδοµένους συσχετισµούς και 
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προειληµµένες αποφάσεις παρά βουλευόµενο πολιτικό όργανο. Η εικόνα αυτή δεν 

αλλάζει τόσο για τα τµήµατα της ΚΠΕ όσο και για την ΠΓ. 

 

Σε όλα τα παραπάνω, αν προστεθούν η έλλειψη διάθεσης για συνεννόηση, η απουσία 

συνθέσεων και η συστηµατική καλλιέργεια της θεωρίας των «εντός και εκτός» 

πολιτικού σχεδιασµού του κόµµατος – θεωρία που ευνοεί κάθετους διαχωρισµούς – 

διαµορφώνεται ανάγλυφα η εικόνα ενός αναποτελεσµατικού πολιτικού οργανισµού. 

 

Καθοριστικό ρόλο για τη διαµόρφωση της σηµερινής πραγµατικότητας, παίζει η 

συµµετοχή του ΣΥΝ στον ΣΥΡΙΖΑ. Το «ενωτικό εγχείρηµα της αριστεράς» σύµφωνα 

µε τις αποφάσεις των τελευταίων συνεδρίων, όχι µόνο δεν έχει συµβάλλει στην 

ουσιαστική ενότητα των δυνάµεων της αριστεράς, αλλά αντίθετα, συνεχίζει να 

διχάζει το κόµµα. Οι διαφωνίες για την ορθότητα και την αποτελεσµατικότητα της 

επιλογής έχουν επιπτώσεις και στην καθηµερινή λειτουργία του ΣΥΝ. Σηµαντικές 

δυνάµεις του κόµµατος δεν εµπνέονται από την εκπεµπόµενη πολιτική γραµµή, 

αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις διαρκείς παλινωδίες µε αποτέλεσµα την απουσία 

τους από την καθηµερινή λειτουργία του κόµµατος και την ουσιαστική αδρανοποίησή 

τους. 

 

3. Είναι λάθος να αντιµετωπίζεται η οργανωτική συγκρότηση του κόµµατος, 

ανεξάρτητα από την πολιτική του γραµµή, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα των 

προτεραιοτήτων που τίθενται κάθε φορά. Είναι δύο φορές λάθος τα συµπτώµατα της 

κρίσης των πολιτικών επιλογών να ανάγονται σε αιτίες και να καλλιεργείται η 

αυταπάτη ότι αν ληφθούν οργανωτικά µέτρα και εκπονηθούν κανόνες θα 

ξεπεραστούν αυτόµατα τα προβλήµατα. 

 

Παράγωγο αυτής της λογικής είναι η κριτική στον πολυτασικό χαρακτήρα του 

κόµµατος και η καλλιέργεια αντιλήψεων που ουσιαστικά προωθούν, στο όνοµα της 

αποτελεσµατικότητας, ξεπερασµένα από την εµπειρία της αριστεράς µονολιθικά 

πρότυπα λειτουργίας. 

 

Η συγκρότηση του ΣΥΝ, προ εικοσαετίας, υπήρξε ένα καινούργιο και πρωτότυπο 

εγχείρηµα για το χώρο της Αριστεράς τόσο στα βασικά φυσιογνωµικά 

χαρακτηριστικά, όσο και στον τρόπο λειτουργίας. Με πλήρη συναίσθηση των 

δυσκολιών προσπαθήσαµε και προσπαθούµε να οικοδοµήσουµε έναν πολιτικό 

οργανισµό που θα έχει την ικανότητα να ενσωµατώνει δηµιουργικά πολλές και 

διαφορετικών προελεύσεων δυνάµεις της αριστεράς. Γνωρίζαµε και γνωρίζουµε ότι η 

µετάβαση από τα κόµµατα της ιδεολογικής καθαρότητας, που γνώρισε η Αριστερά, 

σε κόµµα πολιτικής ενότητας, η µετάβαση από τα κόµµατα που υιοθετούσαν τον 

δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό σε πολυτασικό κόµµα δεν είναι εύκολη υπόθεση. 

Οφείλουµε ως ΣΥΝ  όµως  να είµαστε πεισµένοι ότι οι επιλογές µας αυτές είναι  

επιλογές χωρίς επιστροφή. Στο όνοµα των όποιων – τεχνητών ή πραγµατικών – 

προβληµάτων, δεν πρέπει να θα επιστρέψουµε στο παρελθόν. Αντίθετα, αυτό που 

χρειάζεται είναι η επιµονή και συστηµατική προσπάθεια ενίσχυσης αυτών των 

χαρακτηριστικών. Η ενίσχυση της πολιτικής λειτουργίας της ΚΠΕ των ΝΜΕ και των 

ΠΚ. Η ενίσχυση της δηµοκρατίας και της πολυφωνίας. Με πλήρη συνείδηση ότι 

αυτό, που για άλλους αποτελεί αδυναµία, είναι στην ουσία η προωθητική δύναµη για 

τον ΣΥΝ. 

 

4. Χρειαζόµαστε ένα κόµµα, στο οποίο τα µέλη ενηµερώνονται λεπτοµερειακά για 
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όλα τα ζητήµατα, συνδιαµορφώνουν τις απόψεις τους στις κοµµατικές συζητήσεις 

και, πάνω απ΄ όλα, συµµετέχουν ενεργά στην επεξεργασία και τη διαµόρφωση της 

πολιτικής του κόµµατος σε όλα τα επίπεδα. 

 

Ανανέωση σηµαίνει πάνω απ΄ όλα βαθιά τοµή στην οργάνωση και τη λειτουργία του 

κόµµατος. 

 

Στο ΣΥΝ έχουµε κατακτήσει ένα επίπεδο δηµοκρατικής λειτουργίας που µας 

διαφοροποιεί τόσο από τα συγκεντρωτικά κόµµατα όσο και από τα αρχηγικά 

κόµµατα. ∆εν κατορθώσαµε όµως να δηµιουργήσουµε ένα πραγµατικό κόµµα των 

µελών του. 

 

Χρειάζεται ένα σύγχρονο, µαζικό, πλουραλιστικό κόµµα που να στηρίζεται στην 

συµµετοχή, την πρωτοβουλία και τη δράση των ίδιων των µελών του. Ένα κόµµα 

ανοικτό στα κοινωνικά κινήµατα, χωρίς να επιχειρεί την υποκατάστασή τους ή να 

διαχέεται µέσα σε αυτά. 

 

Ένα κόµµα οργανωτικά ελκυστικό σε περιεχόµενο και µορφές δράσης. 

Ένα κόµµα που να τολµά να αποκαταστήσει την κλονισµένη σχέση του πολίτη µε την 

πολιτική. 

 

Χρειαζόµαστε µια πραγµατική στροφή προς την βάση του κόµµατος, την οργάνωση 

και το περιεχόµενό της, η οποία δεν υπήρξε παρά τη δέσµευση του προηγουµένου 

συνεδρίου. 

 

Στόχος πρέπει να είναι η πολιτικοποίηση της λειτουργίας των οργανώσεών µας και το 

άνοιγµά τους στο ευρύτερο ακροατήριο των φίλων και των ψηφοφόρων του 

κόµµατος. Κλειδί οποιασδήποτε αλλαγής, είναι η αναβάθµιση της ιδιότητας του 

κοµµατικού µέλους, µε την ουσιαστική συµµετοχή του στην επεξεργασία και την 

λήψη των σηµαντικών αποφάσεων του κόµµατος. 

 

 

Τα µέλη της Επιτροπής Θέσεων  

 Κάρης Κώστας  

 Χατζησωκράτης ∆ηµήτρης 

Αθήνα 12 Μαρτίου 2010 

  
 

 

 

 
 

 

  


