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1. Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 

Η µεγάλη διεθνής καπιταλιστική κρίση δεν «αιφνιδίασε» µόνο τις κυρίαρχες 
διεθνείς πολιτικές και οικονοµικές ελίτ, αλλά και τις περισσότερες, ίσως, δυνάµεις της 
παγκόσµιας Αριστεράς. 

Πλήρης, σχεδόν, ο αιφνιδιασµός και της σύνολης Αριστεράς στη χώρα µας, 
συµπεριλαµβανοµένου και του ΣΥΝ. Η ουσιαστική εγκατάλειψη των  εργαλείων του 
δηµιουργικού µαρξισµού δυσχεραίνει αφάνταστα την κριτική θεωρητική και 
πολιτική σκέψη, ανάλυση και προετοιµασία της Αριστεράς για να βλέπει τις 
κυοφορούµενες εξελίξεις και πολύ περισσότερο την ετοιµότητα να τις αντιµετωπίσει.  

Ο ΣΥΝ οφείλει έστω και τώρα να συνειδητοποιήσει σε βάθος τις 
συγκλονιστικές συνέπειες και προεκτάσεις της παρούσας διεθνούς καπιταλιστικής 
κρίσης. Το Έκτακτο Συνέδριο είναι µια ευκαιρία να συζητήσουµε σε βάθος και να 
αντλήσουµε κρίσιµα, επίκαιρα συµπεράσµατα για την στρατηγική και τη δράση µας 
στη χώρα µας, την περιοχή µας, την Ευρώπη και τον κόσµο.  

Η διεθνής κρίση και η κρίση στην Ελλάδα θέτουν υπό επανεξέταση και 
πιθανά ριζοσπαστική τροποποίηση ή και ριζοσπαστικότερη αλλαγή όλα σχεδόν τα 
ζητήµατα στρατηγικής, λειτουργίας, προσανατολισµού και δράσης του 
κόµµατος.  

Η διεθνής κρίση επαναφέρει στο προσκήνιο  την επικαιρότητα του 
επαναστατικού µαρξισµού ως αναντικατάστατου εργαλείου όχι µόνο ανάλυσης 
των σύγχρονων εξελίξεων  του καπιταλιστικού συστήµατος, αλλά και εφοδίου 
για την επαναστατική αλλαγή των κοινωνιών και του κόσµου.  

Η διεθνής καπιταλιστική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2007 από τις ΗΠΑ και 
έκτοτε βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες στην ιστορία του 
καπιταλισµού και µπορεί να αποδειχθεί πολύ µεγαλύτερη από την κρίση του ’29, µε 
πολύ µεγαλύτερες και ευρύτερες τραγικές συνέπειες για την ανθρωπότητα.  

Η παρούσα διεθνής οικονοµική κρίση είναι πολύ πιο βαθιά και σύνθετη από 
όλες τις προηγούµενες αφού εκδιπλώνεται σε όλους τους οικονοµικούς και 
κοινωνικούς τοµείς, παίρνει καθολικό χαρακτήρα και συνδυάζεται µε µια βαθιά κρίση 
κλιµατικών αλλαγών, κρίση ενεργειακή, κρίση πρώτων υλών και κρίση 
διατροφική, οι οποίες έχουν τις ίδιες ή παρεµφερείς γενεσιουργές αιτίες, ενώ θέτουν 
σε νέα βάση τις προοπτικές και το περιεχόµενο του κοινωνικού µετασχηµατισµού και 
του σοσιαλισµού της εποχής µας.  

Η παρούσα σύνθετη καπιταλιστική κρίση επιβεβαιώνει και οριστικοποιεί τη 
χρεωκοπία δοµών και προσανατολισµών του σύγχρονου καπιταλιστικού κόσµου και 
της Ε.Ε. Θέτει υπό αµφισβήτηση την κυριαρχία του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού και 
αναδεικνύει την παταγώδη αποτυχία της Ε.Ε. Η κρίση αυτή θα αλλάξει συθέµελα την 
εικόνα και την πορεία του πλανήτη και της Ευρώπης. Τίποτα, σχεδόν, δεν θα µείνει 
όπως πριν.  
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Το θέµα και το µέγα διακύβευµα, η πρόκληση και το κρίσιµο πεδίο 
ιδεολογικής, πολιτικής, κοινωνικής και ταξικής αναµέτρησης είναι προς τα πού θα 
επισυµβούν αυτές οι αλλαγές.  

Το σύγχρονο µέγα δίληµµα είναι: Ή µια νέα επαναστατική ριζοσπαστική 
Αριστερά θα µπορέσει να κατακτήσει την πρωτοπορία και την ηγεµονία για να 
ανοίξει νέους ιστορικούς σοσιαλιστικούς δρόµους για τον πλανήτη ή ο κόσµος 
κάτω από την κυριαρχία των πιο τυφλών καπιταλιστικών δυνάµεων θα 
κυλήσει σε νεοσυντηρητικούς χειµώνες, κοινωνική και αξιακή εξαχρείωση, µια 
νέα βαρβαρότητα ή και γενικευµένους πολέµους.  

∆εν υπάρχει µέλλον για τις προοδευτικές και σοσιαλιστικές  ιδέες έξω από την 
πιο συνεκτική και ουσιαστική διεθνή συνεργασία όλων των αριστερών δυνάµεων που 
µάχονται τον καπιταλισµό και τον ιµπεριαλισµό. 

 Επιτακτική η ανάγκη διηπειρωτικής συνεργασίας και κοινής δράσης της 
Αριστεράς µε τη διαµόρφωση κοινών πλανητικών στόχων και αιτηµάτων.  

Η Αριστερά στη χώρα µας και ειδικότερα ο ΣΥΝ οφείλει να αναβαθµίσει µια 
παγκόσµια επαναστατική οπτική, να ανακαλύψει εκ νέου τη µάχη κατά του 
ιµπεριαλισµού και να προωθήσει ένα νέο αυθεντικό διεθνισµό για διεθνή 
αποτελεσµατική πολιτική και κινηµατική δράση, χωρίς γεωγραφικές περιχαρακώσεις 
και αγκυλώσεις.  

Η υποχώρηση του διεθνούς κινήµατος κατά της καπιταλιστικής 
παγκοσµιοποίησης  δεν πρέπει να µας οδηγήσει σε αναδίπλωση, αλλά αντίθετα να 
µας προβληµατίσει για ένα νέο παγκόσµιο κίνηµα µε πιο ισχυρές και συνεκτικές 
ταξικές, οικολογικές, δηµοκρατικές, αντιιµπεριαλιστικές και αντικαπιταλιστικές 
βάσεις. Ένα νέο κίνηµα των πέντε ηπείρων κατά των ΗΠΑ ως ηγεµονικής δύναµης 
στην τριάδα ΗΠΑ-Ε.Ε.- Ιαπωνία, κατά του ιµπεριαλισµού και του καπιταλισµού, για 
την πολιτική και κοινωνική απελευθέρωση των λαών του δεύτερου και τρίτου  
κόσµου, για ένα πιο δίκαιο και ειρηνικό κόσµο, για την πρόοδο, τη δηµοκρατία και το 
σοσιαλισµό. 
 
 

2. Ο Ι∆ΙΟΣ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 
Η διεθνής οικονοµική κρίση ξεκίνησε µε την κατάρρευση της τραπεζικής 

αγοράς των επισφαλών στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ. Η κατάρρευση αυτή 
επεκτάθηκε σε όλο, σχεδόν, τον αναπτυγµένο καπιταλιστικό κόσµο και είχε 
αλυσιδωτές επιπτώσεις και σε άλλες αγορές, κυρίως στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, 
πράγµα που είχε ως συνέπεια µεγάλα προβλήµατα, καταρρεύσεις και χρεωκοπίες 
τραπεζικών κολοσσών µε τοξικούς τίτλους.  

Η παρούσα κρίση αν και εκδηλώθηκε σε αρχική φάση στον χρηµατοπιστωτικό 
τοµέα, έχει βαθύτερες αιτίες που συνδέονται όχι µόνο µε την τυπική νεοφιλελεύθερη 
µορφή του καπιταλισµού, η οποία κυριαρχεί εδώ και δεκαετίες, αλλά και µε την ουσία 
και τη σύνολη λειτουργία του ίδιου του καπιταλισµού ως κοινωνικοοικονοµικού 
συστήµατος µε κοινά διακριτά γνωρίσµατα ανεξάρτητα από τη µορφή του.  

Για την παρούσα κρίση δεν φταίνε µόνο, όπως θέλει η τρέχουσα 
δηµοσιογραφική φιλολογία, τα λεγόµενα «golden boys» και η κυριαρχία και 
αχαλίνωτη κερδοσκοπία του χρηµατιστικού και χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου, 
πράγµατα που έχουν προσλάβει εφιαλτικές διαστάσεις στο σύγχρονο επιθετικό 
καπιταλισµό των «απελευθερωµένων» αγορών, της «ελεύθερης» διεθνούς κίνησης 
των κεφαλαίων και των κυµαινόµενων αγοραίων νοµισµατικών ισοτιµιών. 

Στο βάθος της σηµερινής διεθνούς κρίσης βρίσκεται ο ίδιος ο 
καπιταλισµός και ο σύµφυτος µε αυτόν ιµπεριαλισµός, κυρίως των ΗΠΑ-Ε.Ε.- 
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Ιαπωνίας, οι αβυσσαλέες παγκόσµιες, περιφερειακές και εθνικές οικονοµικές 
και κοινωνικές ανισότητες και η υπερσυσσώρευση-υπερσυγκέντρωση διεθνώς 
κεφαλαίου και πλούτου σε λίγα χέρια, απόρροια και αποτέλεσµα του 
σύγχρονου καπιταλισµού και του αναπόσπαστου µε αυτόν ιµπεριαλισµού. 

Όλες τις τελευταίες δεκαετίες η ανελέητη καταλήστευση εθνών και λαών του 
δευτέρου και του τρίτου κόσµου από µια χούφτα ιµπεριαλιστικών χωρών, η 
πρωτοφανής, ίσως, ιστορικά εκµετάλλευση της εργατικής τάξης στις καπιταλιστικές 
χώρες, η συστηµατική υστέρηση αυξήσεων των µισθών σε σχέση µε την αύξηση της 
παραγωγικότητας είχαν ως αποτέλεσµα την πρωτοφανή µυθώδη συσσώρευση 
κεφαλαίου και πλούτου σε ελάχιστα χέρια σε παγκόσµιο, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο. 

Όσο αυτή η υπερσυσσώρευση έβρισκε κερδοφόρες διεξόδους, ο παγκόσµιος 
καπιταλισµός γνώριζε νέους ρυθµούς ανάπτυξης και επέκτασης, παρά τις 
αυξανόµενες ανισότητες, αν και αρκετά µειωµένους σε σχέση µε τις µεταπολεµικές 
δεκαετίες. Το εµπόδιο, όµως, σε αυτήν την ανάπτυξη ήταν τα περιορισµένα και 
σχετικά µειούµενα εισοδήµατα των εργαζοµένων τάξεων και πλατιών λαϊκών 
στρωµάτων. Προκειµένου, λοιπόν, να τονωθεί η εργατική και λαϊκή ζήτηση γνώρισε 
απίστευτη εξάπλωση η καπιταλιστική κερδοσκοπία και το κερδοσκοπικό ρίσκο, των 
οποίων µια έκφραση ήταν η δανειοδοτική υπερεπέκταση προς τις εργαζόµενες τάξεις 
ως υποκατάστατο των περιορισµένων εισοδηµάτων τους. Αυτή η κατάσταση, η 
οποία συνοδευόταν µε µεγάλες παγκόσµιες εµπορικές, παραγωγικές, τεχνολογικές, 
κεφαλαιακές και νοµισµατικές ισορροπίες και ανισότητες, δεν µπορούσε να είναι 
διατηρήσιµη και να τροφοδοτεί την παγκόσµια ανάπτυξη. Οι «φούσκες» άρχισαν να 
σκάνε όταν τα επιτόκια γνώρισαν µια σχετική αύξηση και τα εισοδήµατα δεν 
µπορούσαν να ανταποκριθούν στις δόσεις αποπληρωµής. Ο πλανήτης, κυρίως οι 
ανεπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες άρχισαν τότε να βυθίζονται στην παρούσα κρίση.  

Η διεθνής αυτή κρίση θα είχε εµφανιστεί πολύ πιο γρήγορα αν ο καπιταλισµός 
και ο ιµπεριαλισµός δεν έβρισκαν διεξόδους τις τελευταίες δεκαετίες στο άνοιγµα 
νέων µεγάλων αγορών (Κίνα, Ινδία, Ανατ. Ευρώπη…) και στην είσοδο στην 
παγκόσµια αγορά περίπου ενός δισ. φτηνού αλλά επιδέξιου νέου εργατικού 
δυναµικού από αυτές τις νέες αγορές ή τη µετανάστευση, και τα τελευταία χρόνια 
στην εξαπόλυση πολέµων. Οι καταστάσεις αυτές τροφοδότησαν την παγκόσµια 
ζήτηση, νέες µεγάλες επενδύσεις και ενίσχυαν σηµαντικά τα καπιταλιστικά κέρδη, 
ενώ συγκρατούσαν χαµηλά τον πληθωρισµό και το κόστος παραγωγής, αφού 
καθήλωναν σε απαράδεκτα χαµηλά έως εξευτελιστικά επίπεδα τους µισθούς, 
απορρύθµιζαν τις εργασιακές σχέσεις και παραµέριζαν κάθε ίχνος περιβαλλοντικού 
περιορισµού. 

 
3. Η ΑΝΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ  
 

Οι όποιες τάσεις ανάκαµψης εµφανίζονται τους τελευταίους µήνες στις 
αναπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες –κυρίως στην ιµπεριαλιστική «τριάδα» ΗΠΑ-
Ε.Ε.- Ιαπωνία- είναι ισχνές, αναιµικές και ασταθείς και κινδυνεύουν γρήγορα να 
περιπέσουν σε νέα πιο ισχυρή ύφεση ή και σε νέο µεγάλο «κραχ».  

Αυτές οι αναιµικές ανακαµψιακές τάσεις των τελευταίων µηνών δεν οφείλονται 
στην ενδογενή οικονοµική δυναµική του ανεπτυγµένου ιµπεριαλισµού, αλλά κυρίως 
στα νέα τεράστια βουνά από ελλείµµατα και χρέη τα οποία συσσωρεύτηκαν µέσα 
στην κρίση και «σπαταλήθηκαν» στην κυριολεξία για να στηριχτούν τόσο το 
καταρρέον χρηµατοπιστωτικό σύστηµα όσο και µια µεγάλη σειρά πολυεθνικών 
επιχειρήσεων, εταιρειών και κλάδων της οικονοµίας. Μέσα στο 2008-2009 εξελίχθηκε 
η πιο µεγάλη παρέµβαση δηµόσιας επιδότησης στην ανθρώπινη ιστορία µε την 



[4] 

 

καταλήστευση και υπερχρέωση των λαών. Η «κοινωνικοποίηση» των τοξικών 
χαρτοφυλακίων των τραπεζών προσέλαβε ασύλληπτες διαστάσεις,  ενώ οι Κεντρικές 
Τράπεζες  από τη FED, την ΕΚΤ έως την BOF, δαπάνησαν τρις ευρώ για να 
στηρίξουν τη ρευστότητα κρατών και τραπεζών. Οι παρεµβάσεις αυτές για τη στήριξη 
του πολυεθνικού κεφαλαίου ξεπέρασαν το µυθώδες ποσό του 40% του παγκόσµιου 
ΑΕΠ! 

Η πρωτοφανής αυτή επιδότηση του µεγάλου διεθνούς κεφαλαίου, 
στοιβάζοντας οροσειρές από ελλείµµατα και χρέη, µε αντίκρισµα µια ισχνή και 
παραπαίουσα ανάκαµψη, δεν µπορεί να παραταθεί, αφού ήδη έχει προκαλέσει 
τροµακτικές παρενέργειες, των οποίων την έκταση και το βάθος δεν την έχουµε 
ακόµα εντοπίσει, µιας και ήδη, µπορεί ολόκληρος ο πλανήτης και όχι µόνο η Ελλάδα, 
όπως αρέσει σε ορισµένους διεθνείς κύκλους, να βρίσκεται στα πρόθυρα της 
χρεωκοπίας.  

Ο διεθνής καπιταλισµός και ο σύµφυτος µε αυτόν ιµπεριαλισµός, απέναντι σε 
τέτοιας έκτασης και βάθους οικονοµικές κρίσεις έβρισκε συνήθως διεξόδους είτε µε το 
άνοιγµα νέων ανεξερεύνητων και µεγάλων αγορών, που έδιναν τη δυνατότητα νέων 
επενδύσεων επέκτασης και πωλήσεων, είτε µε την αξιοποίηση πραγµατικά µεγάλων 
και επαναστατικών τεχνολογιών, µέσω των οποίων έµπαινε στο περιθώριο το παλιό 
παραγωγικό δυναµικό και ανασυγκροτείτο η οικονοµία είτε µέσω µεγάλων και 
γενικευµένων ιµπεριαλιστικών πολέµων, στους οποίους τα θύµατα δεν ήταν µόνο 
οι παραγωγικές δυνάµεις, αλλά κυρίως οι λαοί, οι οποίοι πλήρωναν ατελείωτο φόρο 
αίµατος.  

Σήµερα, που βρισκόµαστε ενώπιον µιας µεγάλης αλλά και πολύ πιο σύνθετης 
και πολύπλευρης κρίσης του διεθνούς καπιταλισµού, ποια είναι η διέξοδος που θα 
αναζητήσουν ή θα «υποχρεωθούν» να ακολουθήσουν οι κυρίαρχες δυνάµεις του 
κεφαλαίου;  

Είναι έτοιµες οι δυνάµεις της Αριστεράς στον κόσµο, την Ευρώπη, την περιοχή 
µας και στη χώρα µας να απαντήσουν στην πρόκληση της κρίσης και να βάλουν τη 
σφραγίδα τους για να αλλάξει η πορεία της ιστορίας;  

Η ετοιµότητα αυτή απαιτεί µια ιδεολογική στερεότητα και µια βαθιά θεωρητική 
και επιστηµονική επεξεργασία. Απαιτεί µια κατάλληλη επαναστατική στρατηγική 
και πολιτική ανατροπής και µετάβασης. Απαιτεί ένα νέο σχέδιο για τη µελλοντική 
σοσιαλιστική ανάπτυξη και οικονοµία. Απαιτεί επανασύνδεση µε τις 
εκµεταλλευόµενες κοινωνικές δυνάµεις και την ικανότητα εκπροσώπησης της 
σύγχρονης εργατικής τάξης, των άµεσων και προοπτικής συµφερόντων της, ως 
εκφραστή ενός νέου κοινωνικού ταξικού µετώπου. Απαιτεί, τέλος, ένα νέο 
δηµοκρατικό και αυτοπειθαρχηµένο επαναστατικό συλλογικό πολιτικό κόµµα, 
ικανό να καταξιωθεί ως µια νέα εθνική και κοινωνική πρωτοπορία.  

 
4. Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 
Η Ε.Ε., παρόλον ότι υποτίθεται πως διέθετε το πλέον αποτελεσµατικό πλαίσιο 

εποπτείας και ελέγχου, όχι µόνο δεν κατόρθωσε να εντοπίσει έγκαιρα και πολύ 
περισσότερο να εµποδίσει τα κρισιακά φαινόµενα αλλά και υπήρξε κατεξοχήν 
συνυπεύθυνη µαζί µε τις ΗΠΑ για το ξέσπασµά τους, ενώ οι συνέπειες της 
καπιταλιστικής κρίσης µπορεί να αποδειχθούν µεγαλύτερες, βαθύτερες και ίσως 
µονιµότερες στο χώρο της Ε.Ε. 

Η Ε.Ε. και η ευρωζώνη εδώ και καιρό και ιδιαίτερα  µέσα στην κρίση, χάνουν 
συνεχώς  έδαφος στο πλαίσιο του παγκόσµιου καπιταλισµού, του οποίου το κέντρο 
βάρους διαρκώς µετατοπίζεται από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού προς τη ζώνη 
του Ειρηνικού. Όσο ο καπιταλισµός της Ε.Ε. βλέπει να χάνει έδαφος τόσο καθίσταται 
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οικονοµικά και κοινωνικά πιο επιθετικός και πολιτικά πιο αντιδηµοκρατικός, 
αυταρχικότερος, ενώ τόσο περισσότερο αξιοποιεί τους υπερεθνικούς µηχανισµούς 
και τις υπερεθνικές δυνατότητες της Ε.Ε. σε βάρος των λαών και των εργαζοµένων 
για την ακύρωση της βούλησης και των αγώνων τους.  

Η Ε.Ε. µπροστά στην κρίση, αντί να  αντλήσει συµπεράσµατα, λειτούργησε και 
συνεχίζει να λειτουργεί όλο και περισσότερο ως ένας σκληρός υπερεθνικός 
µηχανισµός των Τραπεζών και των πολυεθνικών µεγαθηρίων. Η Ε.Ε. για την 
αντιµετώπιση της κρίσης ενέκρινε σχέδια µε ένα πακτωλό εκατοντάδων δις ευρώ για 
τη «διάσωση» τραπεζών και τη διοχέτευση προνοµιακής ρευστότητας στο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ενώ ενθάρρυνε πιεστικά σκληρά µέτρα  περεταίρω 
συµπίεσης µισθών και συντάξεων, διάλυσης εργασιακών σχέσεων, 
«απελευθέρωσης» των αγορών, διάλυσης των ασφαλιστικών συστηµάτων, 
συρρίκνωσης των κοινωνικών κατακτήσεων.  

Η Ε.Ε.  µε τους προσανατολισµούς που κυριαρχούν, τόσο στα κράτη µέλη και 
κυρίως σε «ενωσιακό» επίπεδο, επιχειρεί να απαντήσει στην κρίση µε ένα ακόµα πιο 
ακραίο νεοφιλελεύθερο µονεταριστικό πρότυπο και συνταγολόγιο, πράγµατα που 
έχουν ως συνέπεια να ενισχύονται αντί να αποδυναµώνονται οι υφεσιακές τάσεις και 
οι τάσεις οικονοµικής στασιµότητας στις χώρες-µέλη, να διευρύνονται οι κοινωνικές 
ανισότητες, να αναπτύσσονται οι εθνικοί περιφερειακοί ανταγωνισµοί και µαζί τους οι 
εθνικές και περιφερειακές αποκλίσεις ενώ αναδεικνύεται ακόµα περισσότερο ο 
ιδιοτελής και αρπακτικός ρόλος του γερµανικού καπιταλισµού και ιµπεριαλισµού και 
της γερµανο-γαλλικής ηγεµονίας στο πλαίσιο της Ε.Ε., ειδικότερα της Ευρωζώνης.  

Η Ε.Ε. ως ιδιότυπη συµµαχία καπιταλιστικών χωρών θα έβαινε, κατά τους 
εµπνευστές της, προς όλο και περισσότερη σύγκλιση και ενοποιητικές εξελίξεις. Η 
σηµερινή κρίση, στην οποία κατά τεκµήριο δοκιµάζονται τέτοιας µορφής «ενωσιακές» 
απόπειρες και όχι σε περιόδους «οµαλής» καπιταλιστικής ανάπτυξης, δείχνει 
ακριβώς το αντίθετο. Καταδεικνύει ότι στο πλαίσιο της Ε.Ε. αναπτύσσονται και 
λαµβάνουν νέα έκταση οι καπιταλιστικοί ανταγωνισµοί, οι διαιρέσεις και ανισότητες, 
οι ηγεµονικές επιθετικές βλέψεις των χωρών που κυριαρχούν µε κεντρικό ρόλο σε 
αυτή την κατεύθυνσης της Γερµανίας, την ίδια ώρα που αναπτύσσεται και γίνεται όλο 
και πιο επιθετικός ο συνολικός ιµπεριαλιστικός ρόλος  της Ε.Ε. απέναντι στην 
υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως απέναντι στον υπόλοιπο κόσµο.  

Σήµερα, κι ενώ η καπιταλιστική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη, διαγράφονται 
εναργέστερα οι κεντρόφυγες διαιρετικές, αν όχι αποσυνθετικές και διαλυτικές, τάσεις 
στην Ε.Ε. και ειδικότερα στην Ευρωζώνη, τάσεις που συχνά συνδέονται µε 
γεωγραφικές κατατάξεις. Μια υπερεθνική ένωση όπως η Ε.Ε. που προωθείται και 
εξελίσσεται µε όρους αγοράς και νοµίσµατος, διαπερνάται από εγγενείς αντιφάσεις 
και έχει άκρως προβληµατικό µέλλον και προοπτική. Σε συνθήκες περεταίρω 
κλιµάκωσης της κρίσης είναι αρκετά πιθανόν τη Ε.Ε. και η ευρωζώνη να 
συµπαρασυρθούν στη δίνη των κρισιακών εξελίξεων και να οδηγηθούν στην 
αποσύνθεση και τη διάλυση.  

Η Ε.Ε., ως ιδιότυπη καπιταλιστική περιφερειακή ολοκλήρωση και ως 
ιµπεριαλιστική συµµαχία καπιταλιστικών χωρών, εξελίσσεται στο κατεξοχήν πεδίο 
εφαρµογής, σε πλανητική κλίµακα, των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων 
µονεταριστικών δογµάτων και σε κατεξοχήν υπερεθνικό µηχανισµό κατεδάφισης 
εργασιακών, µισθολογικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και 
κατακτήσεων. Ακόµα χειρότερα,  η Ε.Ε. οικοδοµείται µε τον πλέον αυταρχικό και 
αντιδηµοκρατικό τρόπο, χωρίς και ενάντια στη βούληση των λαών, η οποία 
παρακάµπτεται µε άκρως «πραξικοπηµατικές» µεθοδεύσεις, ενώ η ίδια ως 
υπερεθνικός µηχανισµός αξιοποιείται για την υποβάθµιση και συρρίκνωση, συχνά 
κάθε ίχνους, και αυτής της αστικής αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας.  
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Η απόπειρα περεταίρω πολιτικής ενοποίησης της Ε.Ε., όσο η τελευταία 
διατηρεί τον καπιταλιστικό – και πολύ περισσότερο τον ακραίο νεοφιλελεύθερο- 
προσανατολισµό της, πέραν των όποιων δυσχερειών του εγχειρήµατος, θα 
σηµατοδοτηθεί από ακόµα πιο ηγεµονικά, αντιδηµοκρατικά, αντικοινωνικά και 
αντεργατικά χαρακτηριστικά, από ακόµα πιο σκληρές επικυριαρχίες των πλέον 
ισχυρών κρατών στο εσωτερικό της, περισσότερες «ταχύτητες» και «δουλείες» των 
µικρότερων και πιο αδύνατων χωρών και ακόµα χειρότερα, από ένα πιο σκληρό, 
επιθετικό και επεκτατικό ιµπεριαλιστικό ρόλο της Ε.Ε. ως σύνολο.  

Η πολιτική ένωση  των ευρωπαϊκών χωρών ή θα γίνει κάτω από τις 
σηµαίες της προόδου και του σοσιαλισµού ή αλλιώς δεν µπορεί να υλοποιηθεί 
παρά µόνο ως ακραία αντίδραση.  

Η συνεχής διεύρυνση της Ε.Ε. –µαζί µε την ανάπτυξη των «προτιµησιακών» 
συµφωνιών της-  η οποία κλιµακώνεται στο χρόνο, µε τους όρους µάλιστα που 
προωθείται, ενδυναµώνει τον ακραίο νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα της Ένωσης και τη 
διαµορφώνει ως αγοραία «αυτοκρατορία» και απέραντη λεία του γερµανο-γαλλικού 
κατά κύριο λόγο ιµπεριαλισµού, αλλά και ως «πόλο» έλξης και αδίστακτης 
εκµετάλλευσης των οικονοµιών του «δεύτερου» και «τρίτου» κόσµου. 

Ο ΣΥΝ έκανε κρίσιµο στρατηγικό λάθος µε την υπερψήφιση το 1992  της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία αποτέλεσε τη «ραχοκοκαλιά» για την 
απαράδεκτη συγκρότηση µε αποκλειστικά ταξικούς και τους πλέον ιεραρχικούς 
ιδιοτελείς όρους της ΟΝΕ, διαµορφώνοντας ένα ενιαίο νόµισµα το οποίο έφερε και 
φέρνει τη σφραγίδα της γερµανικής επικυριαρχίας, της επικυριαρχίας τους 
ευρωπαϊκού κεφαλαίου και ιµπεριαλισµού σε βάρος λαών και εργαζοµένων και του 
ανταγωνισµού για τη παγκόσµια νοµισµατική πρωτοκαθεδρία.  

Σήµερα φαίνεται πιο καθαρά η αποτυχία της Ε.Ε. και η παταγώδης αποτυχία 
της ευρωζώνης. Η ενιαία απελευθερωµένη αγορά και το ευρώ στη βάση του 
Συµφώνου Σταθερότητας και της ενιαίας «ανεξάρτητης» αντιπληθωριστικής 
νοµισµατικής πολιτικής, µπορεί να εξυπηρετούν θαυµάσια τις πιο ισχυρές και 
«ανταγωνιστικές» µερίδες του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, ιδιαίτερα του πολυεθνικού και 
πρώτα απ’ όλα και κυρίως το χρηµατιστικό και χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο, αλλά 
λειτουργούν ως η τέλεια δογµατική συνταγή  οικονοµικής καχεξίας και ανταγωνισµού 
για τη διάλυση εργασιακών, µισθολογικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών δικαιωµάτων, 
για την εκτίναξη της ανεργίας και την εξουθένωση, µέχρι εξαντλήσεως, βοηθούσης 
και της νέας ΚΑΠ, των πολύ µικρών επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών 
προσπαθειών και κυρίως των µικροµεσαίων αγροτών. 

Από τότε που ο Μαρξ µίλαγε για το «φάντασµα που πλανιέται πάνω από 
την Ευρώπη» και υπογράµµιζε ότι «όλες οι δυνάµεις των καθεστώτων της 
ηπείρου έχουν συνασπισθεί σε ιερή συµµαχία εναντίον του» έχει κυλήσει 
αρκετό νερό στο αυλάκι, αλλά κάποιες αναλογίες παραµένουν. Το «φάντασµα» 
µοιάζει να επιστρέφει ξανά, ενώ η «ιερή ευρωπαϊκή συµµαχία» του κεφαλαίου 
βρήκε στο πρόσωπο της Ε.Ε. ένα πολύ πιο συνεκτικό, πιο ενοποιηµένο, πιο 
αποφασιστικό  και σιδερένιο υπερεθνικό πολιτικό οδοστρωτήρα ενάντια στο 
εργατικό κίνηµα και τις κατακτήσεις του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η ριζοσπαστική Αριστερά οφείλει να προωθεί την πλέον ενισχυµένη 
συνεργασία και αλληλεγγύη των αριστερών δυνάµεων των χωρών της Ε.Ε., στο 
πλαίσιο της πιο πλατιάς συνεργασίας και αλληλεγγύης των αριστερών δυνάµενων 
όλων των χωρών της Ευρώπης, της ευρύτερης περιοχής µας και κυρίως του 
πλανήτη.  

Η πιο συντονισµένη και αποφασιστική συνεργασία των αριστερών δυνάµεων 
των χωρών της Ε.Ε. και η ανάπτυξη αλληλέγγυων, κοινών ενωτικών αγώνων των 
εργαζοµένων στο επίπεδο της Ε.Ε. είναι απόλυτα αναγκαίος για να αποτραπούν 
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αντικοινωνικά µέτρα, για να προωθούν, όσο είναι δυνατόν, κοινούς θετικούς στόχους 
και να αναδεικνύουν την ανάγκη ανύψωσης των επιδιώξεων ως την ανατροπή του 
καπιταλισµού.  

Η Ε.Ε. είναι πεδίο ταξικών αγώνων και αντιπαραθέσεων αλλά δεν είναι ένα 
ουδέτερο πεδίο, αφού απέναντι στους µεµονωµένους ή συνολικότερους αγώνες των 
εργαζοµένων της Ε.Ε. αντιπαραθέτει όχι µόνο το σύνολο των αστικών κρατών της 
Ε.Ε. αλλά και τον στιβαρό και ταξικά προσηλωµένο υπερεθνικό συντονισµό τους 
µέσω των Κοινοτικών µηχανισµών, των θεσµών και των διασυνδέσεών τους.  

Η Ε.Ε., δοµηµένη πάνω σε συνθήκες που έχουν θεσµοθετηµένη µε 
Συνταγµατική κατοχύρωση τη βούλα του νεοφιλελευθερισµού και του 
καπιταλισµού, πολύ πιο προωθηµένη από τα Συντάγµατα των επιµέρους κρατών, 
δεν µπορεί από Ένωση του κεφαλαίου να µετατραπεί σε Ένωση που να εξυπηρετεί 
τα συµφέροντα των εργαζοµένων. Για να σηµειωθεί µια τέτοια εξέλιξη  προϋποθέτει 
µεγάλες ανατροπές σε κάθε χώρα µέλος, ώστε οι λαοί να επιλέξουν νέους 
προοδευτικούς και σοσιαλιστικούς δρόµους και να συνοµολογήσουν µεταξύ τους 
µια νέα, πολύ διαφορετική, ισότιµη, προοδευτική και σοσιαλιστική ενοποίηση.  

Μια νέα τέτοια ιστορική εξέλιξη, -λόγω της ανισόµετρης ανάπτυξη των 
πολιτικών και κοινωνικών αγώνων-, µπορεί να έχει ως αφετηρία επαναστατικές 
αλλαγές σε µια χώρα ή οµάδα χωρών, που θα βάλουν σε κρίση τη σηµερινή Ε.Ε., θα 
τη ρηγµατώσουν, θα ενθαρρύνουν µια νέα µεγάλη ενίσχυση των κοινωνικών αγώνων 
και θα ανοίξουν ένα µεγάλο κύκλο αντιπαραθέσεων που θα κρίνει την τελική πορεία 
της Ευρώπης.  

 
5. Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 
Η Ελλάδα, µε ευθύνη της πολιτικής των κυβερνήσεων της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, 

έχει περιέλθει από οικονοµική και κοινωνική άποψη, στο χειρότερο και πλέον κρίσιµο 
σηµείο µετά τον πόλεµο.  

Σε όλες τις µεταπολεµικές δεκαετίες «κουτσά-στραβά» η χώρα, παρά τις 
δυσκολίες, τα σκαµπανεβάσµατα, τη φτώχεια και τις πελώριες κοινωνικές ανισότητες, 
παρουσίαζε τελικά τάσεις ανάπτυξης, ενώ χάρις και στους σκληρούς αγώνες των 
εργαζοµένων σηµειώνονταν τελικά τάσεις σχετικής βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας, ασφάλισης και αµοιβής.  

Εδώ και χρόνια, αλλά ιδιαίτερα σήµερα, µπροστά στην παρούσα κρίση, 
κλιµακώνονται πολιτικές βίαιης και απότοµης κοινωνικής και εργασιακής εργασιακής 
κατεδάφισης, µεγάλης απόλυτης µείωσης µισθών αλλά και συντάξεων, παράλληλα 
µε την ένταση της φορολεηλασίας των λαϊκών στρωµάτων, τη διάλυση των 
ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων και την πρωτοφανή εκτίναξη της 
ανεργίας. Για πρώτη φορά διαγράφεται η βεβαιότητα η παρούσα και οι επόµενες 
γενιές να ζήσουν ως «χαµένες γενιές» κάτω από πολύ χειρότερες έως δραµατικά 
χειρότερες συνθήκες σε σχέση µε τις προηγούµενες.  

Η διεθνής καπιταλιστική κρίση µπορεί να µην ταρακούνησε άµεσα και γρήγορα 
την ελληνική οικονοµία αφού οι ελληνικές τράπεζες δεν διέθεταν ισχυρά «τοξικά» 
χαρτοφυλάκια, µόλις, όµως, µε την πάροδο του χρόνου άρχισε να διαβαίνει τα 
ελληνικά σύνορα, ακόµα και οι µικρές κρισιακές δονήσεις, κλόνισαν συθέµελα τις 
οικονοµικές βάσεις της χώρας, µιας και διέθεταν πολύ σαθρά έως ανύπαρκτα 
θεµέλια.  

Ζούµε αυτή την περίοδο την πλήρη και παταγώδη χρεωκοπία του 
νεοφιλελεύθερου πελατειακού καπιταλιστικού µοντέλου, που στο όνοµα είτε του 
εκσυγχρονισµού είτε της µεταρρύθµισης προωθήθηκες σε αυτή τη χώρα 
περισσότερο από δύο δεκαετίες.  
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Το νεοφιλελεύθερο αυτό µοντέλο το οποίο στηρίχτηκε στο στόχο της 
συµµετοχής της χώρας στην ΟΝΕ, τον οποίο ανήγαγε µάλιστα σε «ιδεολογία» και 
«όραµα», προώθησε ένα µεγάλο κύµα ιδιωτικοποιήσεων, απελευθερώσεων των 
αγορών και γενικής απορρύθµισης των εργασιακών σχέσεων, ενώ αποθέωσε το 
χρηµατοπιστωτικό, ναυτιλιακό και τουριστικό τοµέα ως τους µεγάλους µοχλούς  
οικονοµικής απογείωσης της χώρας, δίνοντας το σήµα  µιας γενικής παραγωγικής 
ερήµωσης αλλά και περιβαλλοντικής υποβάθµισης.  

Η παταγώδης αποτυχία αυτού του νεοφιλελεύθερου υποδείγµατος φαίνεται 
πιο καθαρά σήµερα. Επί µια εικοσαετία η χώρα στηρίχτηκε στη δανειακή 
υπερεπέκταση κυρίως του δηµοσίου και των νοικοκυριών αλλά και των 
επιχειρήσεων, χωρίς αντίστοιχο αναπτυξιακό και παραγωγικό αντίκρισµα. Αντίθετα 
µε όλους εκείνους, ακόµα και στην Αριστερά και στο χώρο µας, που είτε εκθείαζαν 
τον «εκσυγχρονισµό» είτε τον θεωρούσαν ως µια επιλογή η οποία ενδυνάµωνε την 
υγιή καπιταλιστική οικονοµική ανόρθωση, µε µοναδικό πρόβληµα την άνιση 
κατανοµή του πλούτου, η νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική ανάπτυξη των τελευταίων 
δεκαετιών απεδείχθη σαθρή, χωρίς θεµέλια, παραγωγικό υπόβαθρο, και χωρίς 
προοπτική, προσοµοιάζοντας περισσότερο  µε µια µεγάλη «φούσκα» από την οποία 
άντλησαν µυθώδη κέρδη  µια νεοφιλελεύθερη ολιγαρχία κυρίως κρατικοδίαιτη, ένας 
κύκλος πολυεθνικών επιχειρήσεων και αλυσίδων και κυρίως το χρηµατιστικό και 
χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο και ασφαλώς τα πανίσχυρα κρατικά και εξωκρατικά 
πελατειακά δίκτυα των κυβερνητικών κοµµάτων ΠΑΣΟΚ και Ν∆.  

Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι η ανάπτυξη γύρω στο 4% των τελευταίων 
χρόνων θεµελιώθηκε πάνων σε µια δανειοδοτική υπερεπέκταση δηµοσίου, 
επιχειρήσεων, νοικοκυριών, χωρίς το απαιτούµενο βάθος και χωρίς παραγωγική 
πνοή. Για κάθε ένα ευρώ αύξησης του ΑΕΠ απαιτούνταν περίπου 4 ευρώ δανειακοί 
και εισρέοντες Κοινοτικοί πόροι και πόροι από ιδιωτικοποιήσεις, κάτι που δεν 
µπορούσε να είναι διατηρήσιµο, πολύ περισσότερο που δεν συνοδευόταν από την 
παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά από την παραγωγική ερήµωση της χώρας και την 
απουσία επενδυτικής δυναµικής, ιδιαίτερα σε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό. 
Αυτό το τελευταίο είναι ιδιαίτερα εµφανές από τη διάρθρωση του ΑΕΠ, στο οποίο οι 
υπηρεσίες έφτασαν πάνω από το 80% του ΑΕΠ, ενώ η µεταποίηση έχει καταρρεύσει 
κάτω από το 10% και έχει χαµηλό τεχνολογικό επίπεδο, ενώ η γεωργία έχει σχεδόν 
εκµηδενιστεί και κινείται περίπου στο 3%.  

Τα υψηλά δίδυµα ελλείµµατα  της χώρας, τόσο του προϋπολογισµού όσο και 
του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωµών αντιπροσωπεύουν περισσότερο επιδότηση 
κερδών και το σχετικό «φόρο υποτέλειας» στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και το ξένο 
χρηµατιστικό κεφάλαιο και δεν έχουν σχέση µε ελλείµµατα που αξιοποιούνται για 
αναπτυξιακούς και παραγωγικούς στόχους.  

 
6. Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 
 
 Η δηµοσιονοµική κρίση και η κρίση χρέους της χώρας, η µοιραία εκδήλωση 

των νεοφιλελεύθερων κατεδαφιστικών πολιτικών Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, αλλά και του 
άνισου, ληστρικού και άδικου τρόπου λειτουργίας της ΟΝΕ, κάτι που έγινε ακόµα πιο 
φανερό σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης.  

Ένα ενιαίο νόµισµα όπως το ευρώ σε συνθήκες ενιαίας αγοράς και σε ένα 
πλαίσιο άνισων πολιτικών σχέσεων και επιπέδων οικονοµικής ανάπτυξης, 
αποδοτικότητας κλπ, λειτουργεί σε όφελος των ισχυρότερων κρατών, οικονοµιών, 
περιφερειών και επιχειρήσεων και βάρος αντίστοιχα των ασθενέστερων, ενώ σε 
συνθήκες κρίσης µετατρέπεται σε οδοστρωτήρα για τους πλέον αδύνατους.  
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Η δηµοσιονοµική διεθνής και εγχώρια τροµοκρατία  και τροµοϋστερία 
δυσανάλογη προς το πραγµατικό δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας και το ύψος 
του δηµόσιου χρέους. Το µέγεθος του προβλήµατος διαστέλλεται πέρα από κάθε 
όριο και κάθε λογική. Υπακούει µόνο στους κανόνες που επιβάλλει η δικτατορία των 
απελευθερωµένων διεθνών κεφαλαιαγορών και των ανεξέλεγκτων, χωρίς 
εµπόδια, κινήσεων κεφαλαίων.  

Η Ελλάδα έχει µετατραπεί σχεδιασµένα, αλλά και εξ αντικειµένου, σε «µαύρο 
πρόβατο», σε «πειραµατόζωο» και «εξιλαστήριο θύµα» των διεθνών κεφαλαιαγορών, 
του εγχώριου και διεθνούς χρηµατιστικού και χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου, αλλά 
και των διευθυντηρίων της Ε.Ε. και της «παγκοσµιοποίησης», τα οποία 
ανταγωνίζονται σε ληστρικές παρεµβάσεις στη χώρα µας.  

Η Ελλάδα έχει καταστεί ο «εύκολος στόχος» προς παραδειγµατισµό για να 
αποφευχθεί  ένας ανταγωνισµός υψηλών ελλειµµάτων, ιδιαίτερα ανάµεσα στις χώρες 
της ευρωζώνης και το ευάλωτο «πειραµατόζωο» για µια απόλυτη κοινωνική και 
εργασιακή κατεδάφιση που θα «σπάσει» την αντιστασιακή παράδοση του 
ελληνικού λαού και θα  µετατρέψει, αν είναι δυνατόν, τη χώρα  σε πρότυπο 
οικονοµίας χωρίς κοινωνική διάσταση  και εργασίας µε υποχρεώσεις αλλά χωρίς 
δικαιώµατα.  

Η κυβέρνηση «άβουλη» και «µοιραία» έχει παραδώσει άνευ όρων και 
χωρίς αντίσταση τη χώρα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, το διεθνές και εγχώριο 
χρηµατιστικό και χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο και τα διευθυντήρια της Ε.Ε. 
αλλά και στον υπερατλαντικό παράγοντα. Όλοι αυτοί έχουν «στήσει» ένα 
«τρελό» πάρτι µε την ιστορική καταλήστευση και κατεδάφιση της χώρας 
ανταγωνιζόµενοι για ένα όλο και µεγαλύτερο µερίδιο της λείας και των γενικών 
λαφύρων. Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Γ. Παπανδρέου έχουν ως µόνο 
ενδιαφέρον την δήθεν «αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας στις 
διεθνείς αγορές», αποτέλεσµα και απόρροια µιας λογικής πλήρους 
ενσωµάτωσης στις επιλογές των πιο ακραίων και επιθετικών καπιταλιστικών 
κύκλων της Ε.Ε. και της νεοφιλελεύθερης αµερικανοκαθοδηγούµενης 
«παγκοσµιοποίησης». 

Με τις επιλογές της κυβέρνησης η χώρα, εντός της περιφερειακής 
καπιταλιστικής ολοκλήρωσης της Ε.Ε., ξεπέφτει σε ένα είδος µισοαποικίας και έχει 
εισέλθει σε ένα καθεστώς σκληρής οικονοµικής επιτήρησης-κηδεµονίας 
χειρότερο από εκείνο του πάλαι ποτέ ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου. Αυτό το 
καθεστώς ισοδυναµεί µε οικονοµική κατοχή, αφού η υπαγωγή στο άρθρο 126 
παράγραφος 9 της ενοποιηµένης Συνθήκης της Ε.Ε., επισύρει τη λήψη µέτρων 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, στην ουσία ολοκληρωµένου οικονοµικού 
προγράµµατος  και χρονικών προδιαγραφών για την υλοποίηση τους, τα οποία 
αποφασίζονται από την Ε.Ε., χωρίς καν τη συναίνεση της χώρας µας. Η χώρα 
επιστρέφει µε νέους, σύγχρονους, ίσως όµως πολύ πιο επαχθείς και 
κοινωνικά οπισθοδροµικούς όρους σε ένα είδος εξανδραποδισµού και 
νεοϋποτέλειας που παραπέµπει σε αλήστου µνήµης µετεµφυλιακές εποχές 
κηδεµονίας και κατάργησης κάθε ίχνους συναίνεσης και λαϊκής 
νοµιµοποίησης.  

Στις πρωτοφανείς αυτές για ευρωπαϊκή χώρα  και ίσως πρωτόγνωρες 
µεταπολεµικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για υποτιθέµενο κυρίαρχο κράτος, ο αγώνας 
του ελληνικού λαού για µια προοδευτική διέξοδο από την κρίση έρχεται άµεσα 
αντιµέτωπος µε την καρδιά των µηχανισµών που διευθύνουν το σύγχρονο 
παγκόσµιο και ευρωπαϊκό καπιταλισµό και προσλαµβάνει βαθύτατα 
αντιιµπεριαλιστικά και αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά.   
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7. ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΙΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ  
 
Η κυβερνητική πολιτική παράδοσης της χώρας στις αγορές και τα 

αλλεπάλληλα πακέτα µέτρων κατεδάφισης, στο πλαίσιο του προκρούστειου 
Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, µετατρέπουν σε «κουρελόχαρτο» 
την ουσία κι αυτής της αστικής δηµοκρατίας, εξωθούν τη χώρα σε πολύ µεγαλύτερη 
ύφεση, ανοίγουν ένα ατελείωτο φαύλο κύκλο, που θα απαιτεί εντός ολίγου και άλλα 
πακέτα µέτρων και οδηγούν την οικονοµία σε καταστροφή και σε διάλυση ότι 
παραγωγικού έχει αποµείνει, ενώ υποθηκεύουν το µέλλον της για δεκαετίες. 

Η πολιτική «στήριξη» που προσφέρεται στη χώρα από Μέρκελ και Σαρκοζί 
είναι ανέξοδη και όταν δίδεται µε αντάλλαγµα τα σκληρά πακέτα µέτρων συνιστά 
στην ουσία επιλογή καταστροφής και όχι διάσωσης. Η επίκληση Γερµανο-γαλλικού 
σχεδίου για τη στήριξη της χώρας στο ενδεχόµενο χρεωκοπίας και η εξαγγελία 
δηµιουργίας ευρωπαϊκού Ταµείου ύστατης δανειοδοτική καταφυγής, αναλόγου του 
∆ΝΤ, συνιστούν ανοιχτή οµολογία των αξεδιάλυτων αντιφάσεων της ΟΝΕ, αν όχι και 
της χρεωκοπίας της.  

Η κρίση της ελληνικής οικονοµίας είναι ταυτόχρονα κρίση του ευρώ και της 
ΟΝΕ, κρίση της ευρωζώνης και της ίδιας της Ε.Ε. Τα οικοδοµήµατα της ΟΝΕ αλλά 
και της Ε.Ε. επέτειναν τα κρισιακά φαινόµενα και την υποβάθµιση της ελληνικής 
οικονοµίας, ενώ  κινδυνεύουν µέσα στην κρίση, εξαιτίας των εσωτερικών αντιφάσεών 
τους, να εξωθηθούν, µε την ενίσχυση  των κεντρόφυγων τάσεων και αποκλίσεων, σε 
αποσύνθεση ή και κατάρρευση.  

Η χώρα χρειάζεται επειγόντως µια ριζική αλλαγή και την εφαρµογή, σε ριζική 
αντίθεση µε τις εφαρµοζόµενες πολιτικές, ένα ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ σε προοδευτική και σοσιαλιστική 
κατεύθυνση.  

Η κυβερνητική πολιτική και οι πολιτικοί προσανατολισµοί ευρύτερης 
συναίνεσης ΠΑΣΟΚ-Ν∆ και ΛΑΟΣ δεν είναι καθόλου µονόδροµος. Αντίθετα, µας 
έφεραν στο σηµερινό κατάντηµα και µας εξωθούν σε µεγαλύτερα αδιέξοδα.  

∆εν υπάρχουν µαγικά «µέτρα» ή «θαυµατουργές» συνταγές που θα αφήσουν 
από τη µια τα πάντα άθικτα, τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τις νεοφιλελεύθερες 
µονεταριστικές δοµές της Ε.Ε., τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς «θεσµούς» κυριαρχίας 
του κεφαλαίου, την κυριαρχία του µεγάλου κεφαλαίου στη χώρα και την 
«πειθάρχηση» στις πιέσεις  και από την άλλη θα εφευρεθούν µέτρα που θα 
διασφαλίζουν µια ανώδυνη διέξοδο από την κρίση.  

Ένα έκτακτο προοδευτικό πρόγραµµα διεξόδου της χώρας από την 
κρίση είναι πρόγραµµα αµφισβήτησης του διεθνούς πλαισίου των 
απελευθερωµένων διεθνών αγορών. Πρόγραµµα αµφισβήτησης και ρήξης µε το 
πλαίσιο που κυριαρχεί στην Ε.Ε. Πρόγραµµα ανατροπών και συγκρούσεων µε 
τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις του µεγάλου κεφαλαίου στη χώρα µας. 
Πρόγραµµα που θα στηριχθεί πρώτα απ’ όλα και κυρίως σε µεγάλους ενωτικούς 
ταξικούς αγώνες και µια µεγάλη κοινωνική συµµαχία. 

Η πολιτική προώθηση ενός εκτάκτου προοδευτικού προγράµµατος 
καθιστά ακόµα πιο αναγκαία και επείγουσα τη διαµόρφωση της µεγάλης 
συµπαραταγµένης Αριστεράς µε την ενωτική συµβολή και συµµετοχή όλων 
ανεξαιρέτως των δυνάµεών της πέρα από διαφορές. 

Αυτή η κοινή δράση και η µεγάλη συµπαράταξη της Αριστεράς συνιστά 
σήµερα στοιχειώδη υπέρτατη ανάγκη υπεράσπισης εργασιακών και κοινωνικών αλλά 
και δηµοκρατικών κατακτήσεων του ελληνικού λαού, για τις οποίες χιλιάδες και 
χιλιάδες αγωνιστών της Αριστεράς προσέφεραν ανεκτίµητες θυσίες και αίµα. 
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Επείγουσα ανάγκη ακόµα και για την ίδια την επιβίωση, ίσως, σηµαντικών τµηµάτων 
του ελληνικού λαού στα επόµενα σκληρά χρόνια. Προτεραιότητα, επίσης, για τη 
ριζική αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, για την αποφασιστικότερη απόκρουση των 
«κεντροαριστερών» τεχνασµάτων  και κυρίως για την ήττα των επικίνδυνων ακραίων 
νεοσυντηρητικών οικονοµικών επιλογών και αυταρχικών εξελίξεων, στις οποίες 
δυστυχώς διαδραµατίζει ένα στρατηγικό ρόλο το πλήρως  «µεταλλαγµένο», πέρα 
από τα όρια µιας δεξιάς σοσιαλδηµοκρατίας ακόµα και του 
«σοσιαλφιλελευθερισµού», ΠΑΣΟΚ του κ. Γ. Παπανδρέου.  

Η συµπαραταγµένη Αριστερά στις σηµερινές συνθήκες έχει δυνατότητες να 
κατακτήσει ακόµα και την ηγεµονία στην ελληνική κοινωνία απέναντι στη βαθιά 
αποσυνθετική κρίση του κυρίαρχου δικοµµατικού πολιτικού συστήµατος και την 
απογοήτευση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού η οποία όσο δεν βρίσκει 
φερέγγυα ελπίδα και προοπτική στα αριστερά, µπορεί να τροφοδοτήσει ακραία 
συντηρητικές έως αυταρχικές και φασίζουσες εξελίξεις.  

Ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλουν να αναλάβουν σοβαρές πρωτοβουλίες για την 
κοινή δράση και συµπαράταξη των αριστερών δυνάµεων και των αριστερών 
πολιτών. Οι ιδέες της κοινής δράσης και συνεργασίας της Αριστεράς δεν πρέπει να 
είναι για εµάς ούτε σηµαίες ευκαιρίας, ούτε αφορµή για επικοινωνιακές πολιτικές 
«αποκάλυψης» των άλλων αριστερών δυνάµεων, αλλά πεδίο για την πλέον 
υπεύθυνη, επείγουσα, σηµαντική και σοβαρή άσκηση πολιτικής µε άµεσο στρατηγικό 
ορίζοντα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την λογική οφείλει να ξεπεράσει ένα κλίµα άγονων 
διαιρέσεων και εσωστρεφών αντιπαραθέσεων αναδεικνύοντας ένα «νέο συµβόλαιο» 
πολιτικής συµφωνίας,  αλληλεγγύης και δράσης ως µια προωθηµένη συµµαχία 
δυνάµεων για τη συµπαράταξη όλης της αριστεράς για ένα µεγάλο προοδευτικό 
πολιτικό και κοινωνικό µέτωπο διεξόδου από την κρίση.  

Για τη διαµόρφωση αυτού του Έκτακτου Προοδευτικού Προγράµµατος 
διεξόδου της χώρας από την κρίση ξεκινάµε από δυο βασικές παραδοχές: 

ΠΑΡΑ∆ΟΧΗ ΠΡΩΤΗ: 

Το πρόβληµα της χώρας δεν είναι κυρίως πρόβληµα δηµοσιονοµικό, 
πρόβληµα, δηλαδή, ανεξέλεγκτα υψηλού ελλείµµατος και ανεξέλεγκτα δυσβάστακτου 
χρέους. Αντίθετα, το πρόβληµα της χώρας είναι πρώτα απ’ όλα και κυρίως 
πρόβληµα αναπτυξιακό, µε την απουσία, σχεδόν, ενδογενούς αναπτυξιακής 
δυναµικής. Πρόβληµα παραγωγικό µε τη γενική παραγωγική, σχεδόν, ερήµωση της 
χώρας, ιδιαίτερα σε σύγχρονους τεχνολογικά τοµείς και σύγχρονα προϊόντα υψηλών 
ποιοτικών και οικολογικών προδιαγραφών. Πρόβληµα, τέλος, κοινωνικό µε την 
έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων και των κοινωνικών και εργασιακών 
προβληµάτων, αλλά και πρόβληµα οικολογικό µε τη ραγδαία οικολογική 
υποβάθµιση των οικονοµικών δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντος. 

Τα δίδυµα µεγάλα ελλείµµατα του προϋπολογισµού και του ισοζυγίου 
πληρωµών, ειδικότερα του εµπορικού ισοζυγίου, δεν είναι η αιτία αλλά το 
αποτέλεσµα των µεγάλων αναπτυξιακών, παραγωγικών, κοινωνικών αλλά και 
οικολογικών ελλειµµάτων της χώρας. 

Οι συναινετικές νεοφιλελεύθερες δικοµµατικές στρατηγικές πελατειακής 
διαχείρισης του κράτους, παράδοσης στις αγορές, ιδιωτικοποιήσεων και κυριαρχίας 
του εγχώριου και πολυεθνικού κεφαλαίου, είναι ανίκανες να απαντήσουν θετικά σε 
µια στέρεα αναπτυξιακή προοπτική, στην παραγωγική ανασυγκρότηση και την 
κοινωνική και οικολογική αναβάθµιση του τόπου. Αντίθετα, αυτές οι επιλογές 
παρήγαγαν συνεχώς δηµοσιονοµικά προβλήµατα για να ακολουθούν σκληρές 
πολιτικές δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης σε ένα ατελείωτο φαύλο κύκλο. 



[12] 

 

Τα σηµερινά πακέτα δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης δεν θα αναπαράγουν 
απλώς αυτά τα αδιέξοδα αλλά κινδυνεύουν και να επιφέρουν τη χαριστική βολή στο 
οικονοµικό µέλλον της χώρας. 

Ένα έκτακτο προοδευτικό πρόγραµµα οφείλει, εποµένως, να δώσει 
απόλυτη προτεραιότητα σε µια νέου τύπου παραγωγική ανάπτυξη και 
ανασυγκρότηση της οικονοµίας µε βαθύτατα κοινωνικό και οικολογικό περιεχόµενο 
ως το δρόµο και για τη βελτίωση των δηµοσιονοµικών δεδοµένων. 

ΠΑΡΑ∆ΟΧΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ: 

Τα θεµελιώδη µέτρα που είναι ικανά και αναγκαία για να διασφαλίσουν µια 
προοδευτική διέξοδο από την κρίση όχι µόνο δεν είναι συµβατά µε το θεσµικό 
πλαίσιο που ισχύει στην ΟΝΕ και στην Ε.Ε. αλλά και έρχονται σε ριζική αντίθεση µε 
θεµελιώδεις πτυχές της ενοποιηµένης ευρωπαϊκής Συνθήκης. Αυτό σηµαίνει ότι η 
προώθηση και πολύ περισσότερο η εφαρµογή ενός έκτακτου προοδευτικού 
προγράµµατος διεξόδου θα βρεθεί σε σύγκρουση µε τους θεσµούς και τις δυνάµεις 
που κυριαρχούν στο επίπεδο της ΟΝΕ και της Ε.Ε. 

Το ερώτηµα, λοιπόν, αν ένα έκτακτο προοδευτικό ανορθωτικό πρόγραµµα 
προϋποθέτει ή απαιτεί για να εφαρµοστεί την έξοδο της χώρας από την Ε.Ε. δεν 
δέχεται µια εκ των προτέρων απάντηση. Το κεντρικό ζητούµενο είναι η αµφισβήτηση 
στην ευρύτερη δυνατή κλίµακα των επιλογών που κυριαρχούν στη χώρα µας, την 
ευρωζώνη και την Ε.Ε. Το ζητούµενο και η απάντηση είναι µια άλλη Ελλάδα και µια 
άλλη Ευρώπη. Ο αγώνας για την ανάδειξη, καταξίωση, προώθηση και εφαρµογή 
προγραµµάτων προοδευτικού και σοσιαλιστικού προσανατολισµού στη χώρα µας, σε 
σειρά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε ολόκληρη την Ε.Ε. και γενικότερα στην 
Ευρώπη, θα κρίνει τελικά τη θέση και το µέλλον της Ελλάδας αλλά και θα καθορίσει 
την τύχη, τον προσανατολισµό, το είδος και το µέλλον της ίδιας της ευρωπαϊκής 
προοπτικής. Σε κάθε περίπτωση, στρατηγική µας επιδίωξη είναι η ήττα και η 
ανατροπή της Ε.Ε. ως υπερεθνικής καπιταλιστικής ολοκλήρωσης χωρών και η 
συγκρότηση µιας νέας ενοποιηµένης προοδευτικής και σοσιαλιστικής Ευρώπης από 
τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια, ως δύναµης καταπολέµησης του ιµπεριαλισµού, για 
την ειρήνη, τη σταθερότητα, τη δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος σε 
όλο τον κόσµο.  

Παραθέτουµε ενδεικτικά και προς συζήτηση δεκατρείς κατευθύνσεις 
πολιτικών και µέτρων ως θεµελιώδες προγραµµατικό περιεχόµενο µιας έκτακτης 
προοδευτικής διεξόδου από την κρίση.  

Πρώτον: άµεση αµφισβήτηση και ακύρωση των Συνθηκών πάνω στις 
οποίες στηρίζεται η Ε.Ε. και ειδικότερα η ΟΝΕ 

Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούµε κατά προτεραιότητα την άµεση κατάργηση του 
Συµφώνου Σταθερότητας της Ε.Ε. και σε πρώτη φάση ζητάµε την επ’ αόριστον 
αναστολή εφαρµογής του για τη χώρα µας. 

Αν δεν καταργηθεί ή τουλάχιστον δεν ανασταλεί η εφαρµογή του Συµφώνου 
Σταθερότητας της Ε.Ε. είναι αδύνατη µια προοδευτική διέξοδος από την κρίση.  

∆εύτερον: Αγωνιζόµαστε ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να 
τεθεί υπό άµεσο πολιτικό έλεγχο και να αλλάξει ριζικά τον προσανατολισµό της, 
για να θέσει ως κύριες προτεραιότητες των πολιτικών της την ανάπτυξη, τη σύγκλιση 
χωρών και περιφερειών και την πλήρη απασχόληση, στο πλαίσιο διεθνών πολιτικών 
και παρεµβάσεων κατά του νοµισµατικού «ιµπεριαλισµού», για τη διεθνή νοµισµατική 
σταθερότητα µε όρους δικαιοσύνης για όλες τις χώρες και οικονοµίες του πλανήτη.  

Σε αυτό το πλαίσιο διεκδικούµε τη διαµόρφωση της ενιαίας νοµισµατικής 
πολιτικής της Ε.Ε. µε δηµιουργική ευελιξία, έτσι ώστε η Κεντρική Τράπεζα σε κάθε 
χώρα µέλος να διαθέτει σχετική αυτονοµία και να παρεµβαίνει λαµβάνοντας υπόψη 
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τις εθνικές οικονοµικές ιδιοµορφίες, τον οικονοµικό κύκλο και τα ιδιαίτερα 
προβλήµατα της συγκυρίας.  

∆ιεκδικούµε άµεσα τη δυνατότητα της ΕΚΤ να δανειοδοτεί µε ειδικούς 
προνοµιακούς όρους, ανάλογους, τουλάχιστον, µε εκείνους που χορηγεί 
ρευστότητα στις εµπορικές τράπεζες (σήµερα µε επιτόκιο 1%!), τις χώρες µέλη που 
εµφανίζουν ειδικές οικονοµικές δυσκολίες και δοκιµάζονται µε δυσανάλογο κόστος 
δανεισµού και κερδοσκοπικές πιέσεις.  

∆ιεκδικούµε, µε τους ως άνω όρους, άµεση έκτακτη δανειοδότηση της 
χώρας µας από την ΕΚΤ ως απόλυτα αναγκαία για τη διάσωση της οικονοµίας και τη 
στοιχειώδη στήριξη του ελληνικού λαού. 

Η ιστορική καταλήστευση της χώρας µε τοκογλυφικά επιτόκια δεν µπορεί να 
συνεχιστεί, όπως δεν είναι δυνατόν να εκλιπαρούµε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 
και την Ουάσιγκτον για να µετριασθεί απλώς η έκταση και το βάθος της ληστείας.  

Αν η ΕΚΤ, κατά τα ως άνω, ή άλλες ευρωπαϊκές παρεµβάσεις δεν 
εξασφαλίσουν «αξιοπρεπείς» όρους δανεισµού χωρίς όρους και «δεσµεύσεις», θα 
πρέπει να θέσουµε υπό συζήτηση και εξέταση µια σειρά από άλλες εναλλακτικές 
«λύσεις» µεταξύ των οποίων τη ρύθµιση του χρέους, ή την 
επαναδιαπραγµάτευσή του κλπ. 

Τρίτον:  Αγωνιζόµαστε για την άµεση ακύρωση του Προγράµµατος 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των συναφών κατεδαφιστικών κυβερνητικών 
πακέτων µέτρων που ακολούθησαν την έγκρισή του και το οποίο διαµορφώθηκε κατ’ 
επιταγή του Συµφώνου Σταθερότητας της Ε.Ε  

Η απόπειρα να µειωθεί το δηµοσιονοµικό έλλειµµα από το 12,7% του ΑΕΠ 
σήµερα, κάτω από το 3% σε τρία χρόνια, όπως προβλέπει το Πρόγραµµα 
Σταθερότητας, όχι µόνο είναι ανέφικτη, αλλά και θα οδηγήσει τη χώρα σε καταστάσεις 
οικονοµικής και κοινωνικής ερηµοποίησης.  

Η χώρα, αντί του Προγράµµατος Σταθερότητας, -στην πραγµατικότητα 
αποσταθεροποίησης- χρειάζεται επειγόντως για να βγει από την κρίση µε ένα 
έκτακτο πρόγραµµα προοδευτικής ανασυγκρότησης. 

Τέταρτον: Θέτουµε υπό συζήτηση και προωθούµε ένα στρατηγικό σχέδιο 
µεταρρυθµίσεων για την αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση του κράτους, µε στόχο 
ένα νέο σύγχρονο, αποδοτικό κρατικό µηχανισµό, ικανό να καταστήσει το δηµόσιο 
ένα αξιόπιστο και αποτελεσµατικό εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής 
συνεισφοράς.  

Βάζουµε άµεσα τέρµα σε κάθε µορφής πελατειακές-ρουσφετολογικές σχέσεις 
και αποκαθιστούµε πλήρως την αξιοκρατία, την απόλυτη διαφάνεια και τον κοινωνικό 
έλεγχο σε όλες τις κρατικές λειτουργίες και τις δηµόσιες υπηρεσίες.  

Ένα νέο σύγχρονο, δηµοκρατικό, αντιγραφειοκρατικό, αποτελεσµατικό και υπό 
κοινωνικό έλεγχο κράτος, µαζί µε ένα σύγχρονο και αποδοτικό ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα, καθίστανται θεµελιώδεις ατµοµηχανές µιας νέας αναπτυξιακής παραγωγικής 
προσπάθειας µε βαθύ κοινωνικό και οικολογικό περιεχόµενο.  

Πέµπτον: ∆ιεκδικούµε την αναδιαµόρφωση και τον 
επαναπροσανατολισµό των δαπανών του προϋπολογισµού και την 
κατοχύρωση της πλήρους και απόλυτης δηµοσιονοµικής διαφάνειας µε στόχο να 
αποκτήσει ο προϋπολογισµός -ως σύνολο και τα επί µέρους κονδύλια του- το 
µέγιστο δυνατό και µετρήσιµο αναπτυξιακό, παραγωγικό και κοινωνικό αποτέλεσµα.  

Προτείνουµε µια µεγάλη αύξηση και τον ποιοτικό επαναπροσανατολισµό 
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), έτσι ώστε να καταστεί 
κεντρικός µοχλός για την αναπτυξιακή, παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής 
οικονοµίας.  
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Το Π∆Ε από πρόγραµµα «τσιµέντου» και «ασφάλτου» µετατρέπεται σε 
πρόγραµµα ενίσχυσης κατά προτεραιότητα άµεσων παραγωγικών επενδύσεων και 
τοµεακών πολιτικών. 

Πρώτη προτεραιότητα του προϋπολογισµού γίνεται η µεγάλη αύξηση και 
ποιοτική αναβάθµιση µε µετρήσιµα αποτελέσµατα των κονδυλίων της Παιδείας, της 
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας.  

Έκτον: Αµφισβήτηση των επιλογών της απελευθέρωσης των αγορών και της 
«ελεύθερης κίνησης», ιδιαίτερα των κερδοσκοπικών κεφαλαίων, στο πλαίσιο της Ε.Ε. 
Άµεση αναστολή σε πρώτη φάση της απελευθέρωσης των αγορών σε κρίσιµους 
επιλεγµένους κλάδους της οικονοµίας (π.χ. χρηµατοπιστωτικός, ενέργεια, ναυπηγεία, 
κλωστοϋφαντουργία κλπ) και άµεσος έλεγχος στην κίνηση, ιδιαίτερα των 
κερδοσκοπικών κεφαλαίων από και προς τη χώρα µας.  

Σχεδιασµός και ανάπτυξη ειδικών κλαδικών παραγωγικών πολιτικών σε 
κρίσιµους στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας ή τοµείς που διαθέτουµε συγκριτικό 
πλεονέκτηµα, µε στόχους τη σύγχρονη παραγωγική αναδιάρθρωση και 
ανασυγκρότηση της οικονοµίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.  

Έβδοµον: Το δηµόσιο και η κοινωνία ανακτά, από µια νέα προοδευτική 
σκοπιά και προοπτική, το κρισιµότερο εργαλείο άσκησης µιας προοδευτικής 
αναπτυξιακής προοπτικής, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.  

Προωθούµε σταδιακά µια στρατηγική πλήρους δηµόσιου ελέγχου των 
τραπεζών και της χρηµατοπιστωτικής αγοράς µε στόχο την ανάπτυξη νέων 
χρηµατοπιστωτικών πολιτικών µε αποκλειστικά αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια. 

Καταργείται η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ως όργανο των Τραπεζών και αντικαθίσταται 
από µια δηµόσια υπηρεσία που λειτουργεί µε κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια.  

Όγδοον: Βάζουµε τέλος στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και 
των Σ∆ΙΤ. Προωθούµε σταδιακά µια στρατηγική ανάκτησης από το δηµόσιο –µε 
νέους προοδευτικούς όρους ανάπτυξης, ανασυγκρότησης, επενδύσεων και 
αποτελεσµατικότητας και µε όρους κοινωνικού ελέγχου, διαφάνειας και κοινωνικής 
εξυπηρέτησης- των πιο κρίσιµων στρατηγικών κλάδων και επιχειρήσεων της 
οικονοµίας (π.χ. ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, κοινωφελή αγαθά και υπηρεσίες, 
συγκοινωνίες, υποδοµές, λιµάνια κλπ) 

Ένα νέος ευρύτερος, ανασυγκροτηµένος, αντιγραφειοκρατικός, 
αποτελεσµατικός και υπό κοινωνικό έλεγχο δηµόσιος τοµέας γίνεται το πλέον 
ισχυρό και αξιόπιστο εργαλείο για την αναπτυξιακή, παραγωγική, κοινωνική και 
οικολογική απογείωση της χώρας. 

Ένατον: Προωθούµε µια µεγάλη φορολογική µεταρρύθµιση για ένα δίκαιο, 
απλό, εύληπτο, αναπτυξιακό φορολογικό σύστηµα και για τον δραστικό περιορισµό 
της φοροδιαφυγής.  

Πρώτα βήµατα αυτής της µεταρρύθµισης είναι η κατάργηση της ουσιαστικής 
φορολογικής ασυλίας του µεγάλου κεφαλαίου, των µεγάλων κερδών, εισοδηµάτων 
και περιουσιών και ειδικότερα η κατάργηση των ειδικών φορολογικών καθεστώτων 
µεταξύ των οποίων του εφοπλιστικού κεφαλαίου και της εκκλησιαστικής περιουσίας.  

∆έκατον: Ακολουθούµε µια νέα στρατηγική για τη στήριξη και αναβάθµιση 
µισθών και συντάξεων, για την πλήρη απασχόληση, για την κατάργηση όλων των 
αντεργατικών νόµων και διατάξεων που προωθούν την επισφάλεια, για ασφαλείς 
και σταθερές σχέσεις εργασίας, για την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών 
νόµων από τις αρχές της δεκαετίας έως σήµερα, για τη στήριξη και αναβάθµιση του 
ασφαλιστικού συστήµατος και του δηµόσιου, κοινωνικού και αναδιανεµητικού 
χαρακτήρα του.  
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Ενδέκατον: Προωθούµε µια στρατηγική στήριξης, µε σειρά άµεσων µέτρων, 
των µικρών και πολύ µικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, των µικρών και 
πολύ µικρών επαγγελµατιών και βιοτεχνών.  

Θέτουµε ουσιαστικούς δραστικούς φραγµούς που φτάνουν ως την 
απαγόρευση σε πολλές περιοχές της χώρας (αναγόρευση σε κορεσµένες), για την 
αδειοδότηση και τον τρόπο λειτουργίας των πολυεθνικών εµπορικών αλυσίδων, των 
πολυκαταστηµάτων και των µεγάλων εµπορικών κέντρων, των οποίων η εξάπλωση 
πνίγει την εγχώρια παραγωγή, ιδιαίτερα των εγχώριων βιοτεχνικών επιχειρήσεων, 
ενώ διαλύει τις τοπικές, συνοικιακές και δηµοτικές αγορές. 

Προσανατολίζουµε διαφορετικά το δηµόσιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε 
βασική κατεύθυνση τη θετική χρηµατοδοτική αντιµετώπιση και τη στήριξη µε 
ευνοϊκούς όρους των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων. 

∆ωδέκατον: Στηρίζουµε τη µικροµεσαία αγροτιά της χώρας µας και την 
αγροτική παραγωγή, σε µια ώρα που περιθωριοποιούνται και ο µικροµεσαίος 
αγρότης, ιδιαίτερα ο νέος, τείνει να γίνει µουσειακό είδος.  

Απορρίπτουµε την απαράδεκτη σηµερινή ΚΑΠ και αγωνιζόµαστε για µια νέα 
που θα διασφαλίζει ελάχιστες τιµές και τη στήριξη ιδιαίτερα των µικρότερων κλήρων 
και των ελλειµµατικών για την Ε.Ε. προϊόντων του Ευρωπαϊκού Νότου.  

Προωθούµε την ανασυγκρότηση και την ποιοτική και οικολογική 
αναδιάρθρωση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής µε επώνυµα, 
τυποποιηµένα, πιστοποιηµένα, ασφαλή και υγιεινά αγροτικά και κτηνοτροφικά 
προϊόντα.  

Προωθούµε ένα νέο, σύγχρονο, αποδοτικό, προοδευτικό συνεταιριστικό 
κίνηµα και νέους δηµοκρατικούς, αντιγραφειοκρατικούς συνεταιρισµούς που θα 
λειτουργούν µε απόλυτη διαφάνεια και έλεγχο και οι οποίοι θα αναλάβουν κεντρικό 
ρόλο από την παραγωγή, την έρευνα, την τυποποίηση, τη µεταποίηση ως την 
εµπορία και τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων.  

∆έκατο τρίτο: Προωθούµε άµεσα τη ριζική µείωση των εξοπλιστικών 
δαπανών οι οποίες δεν έχουν σχέση µε άµεσες πραγµατικές εθνικές αµυντικές 
ανάγκες. ∆ιακόπτουµε πλήρως όλες τις εξοπλιστικές δαπάνες που έχουν άµεση ή 
έµµεση σχέση µε Νατοϊκές προδιαγραφές και προγραµµατισµούς ή πελατειακές 
σχέσεις µε τις µεγάλες ιµπεριαλιστικές χώρες.  

Αποσύρονται άµεσα όλα τα στρατιωτικά τµήµατα της χώρας που 
εκτελούν αποστολές στο εξωτερικό και πρώτα απ’ όλα όσα µετέχουν (πεζικό, 
αεροπορία, ναυτικό) στους βρώµικους ιµπεριαλιστικούς πολέµους στο Ιράκ και στο 
Αφγανιστάν, στις επιχειρήσεις στον Κόλπο, τις λεγόµενες  «αντιτροµοκρατικές» 
επιχειρήσεις στη Μεσόγειο, ή τις λεγόµενες «ειρηνευτικές» αποστολές στα 
Βαλκάνια. 

Προωθούµε µια στρατηγική αποχώρησης της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και 
διάλυσης του τελευταίου, ενώ οργανώνουµε την αποµάκρυνση όλων των ξένων 
στρατιωτικών βάσεων στη χώρα, Νατοϊκών ή αµερικάνικων.  

Προτείνουµε και παλεύουµε για την αποπυρηνικοποίηση και την ευρύτερη 
αποστρατιωτικοποίηση των Βαλκανίων.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ,  ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 
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Η  ανάπτυξη του καπιταλισµού στην Ελλάδα και κυρίως η νεοφιλελεύθερη φάση  
εξέλιξης του  έχει  διαφοροποιήσει την κοινωνική δοµή της χώρας µας, έχει 
αναπροσαρµόσει τις συµµαχίες  της αστικής τάξης  και τους όρους διαιώνισης της 
κυριαρχίας της. Η  οικονοµική κρίση δηµιουργεί, επιπρόσθετα,  νέα  εκρηχτικά 
δεδοµένα. 
Η στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου  για ένταξη στο  ΕΥΡΩ µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που το ίδιο επιθυµούσε, όσο και η  τέλεση των ολυµπιακών αγώνων 
στην χώρα µας  µπορεί να αποτέλεσαν νέες ευκαιρίες  για  δράση του κεφαλαίου, 
πλην όµως  στο νεοφιλελεύθερο πλαίσιο που  πραγµατοποιήθηκαν, οδήγησαν στην 
περαιτέρω στρέβλωση του µοντέλου ανάπτυξης, αποδιάρθρωσαν την εργασία και τα 
κοινωνικά δικαιώµατα, ενίσχυσαν τον εξαρτηµένο χαραχτήρα του ελληνικού 
καπιταλιστικού σχηµατισµού και υποθήκευσαν το µέλλον της χώρας. 
Η νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση και η επιπτώσεις της, οι αλλαγές στην  
τεχνολογική βάση και την οργάνωση  της παραγωγής και της εργασίας  σε 
συνδυασµό µε τα πιο πάνω οδήγησαν σε σηµαντικές αλλαγές  στο εσωτερικό των   
κυρίαρχων και κυριαρχούµενων τάξεων. Σήµερα  στη φάση της κρίσης που 
διανύουµε, εφαρµόζεται ένα σχέδιο ανασυγκρότησης  του καπιταλισµού στη χώρα 
µας µε προϋποθέσεις που υποσκάπτουν πλήρως  ακόµη και το σηµερινό   εξαιρετικά 
αδύναµο  επίπεδο αµοιβών  και όρων αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης. 
Στα πλαίσια της αστικής τάξης ενισχύθηκε σηµαντικά η µερίδα της που συνδέεται µε 
το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο και αυτό που έχει δεσµούς µε το πολυεθνικό 
κεφάλαιο που δραστηριοποιείται σε ευρωπαϊκή βάση. Ενισχύθηκε η παρουσία του 
διεθνικού κεφαλαίου   και µε όρους επενδύσεων και εµπορευµάτων, ιδίως όµως µε 
βραχυπρόθεσµες κινήσεις κεφαλαίου. Ταυτόχρονα  µερίδα του κεφαλαίου 
επενδύθηκε  στα βαλκάνια και τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης αξιοποιώντας το 
χαµηλό κόστος και τους καλύτερους όρους αξιοποίησης του κεφαλαίου. Η 
δραστηριότητα αυτή του κεφαλαίου δεν διαφοροποιεί  αλλά αντίθετα  υπογραµµίζει  
τον άνισο σε σχέση µε τις άλλες χώρες της ευρωζώνης και τον εξηρτηµένο 
χαραχτήρα  ανάπτυξης της χώρας µας  
 Η µισθωτή εργασία  αυξήθηκε  σε αριθµό, έχει  αυξηθεί το µορφωτικό της επίπεδο 
και ο ρόλος της  αλλά έχει υποστεί ουσιώδεις εσωτερικές αλλαγές.. Σηµαντική µερίδα  
από τα µεσαία στρώµατα και την µικρή αγροτιά έχει περάσει στις γραµµές της.. Η 
εργατική τάξη στην βιοµηχανία έχει υποστεί σηµαντική µείωση, ο δηµόσιος τοµέας 
έχει συρρικνωθεί  τουλάχιστον όσον αφορά τους σταθερά απασχολούµενους,  ενώ 
έχει αυξηθεί θεαµατικά ο τριτογενής τοµέας Το ανειδίκευτο  και χαµηλής ειδίκευσης 
κοµµάτι της εργατικής τάξης έχει υποκατασταθεί  από µετανάστες  οι οποίοι  
εργάζονται  κυρίως στην οικοδοµή,  στις βοηθητικές οικιακές εργασίες, στην 
κλωστοϋφαντουργία και στην αγροτική παραγωγή. Η  νέα γενιά εργαζοµένων παρότι 
έχει καλύτερα εφόδια  εντάσσεται µε σηµαντική καθυστέρηση και  µε χειρότερους  
όρους στην παραγωγή  και µε εξαιρετικά άδηλο το µέλλον της. 
Η εργατική τάξη της χώρας µας που  αποτελείται  από το συντριπτικά µεγαλύτερο 
ποσοστό της µισθωτής εργασίας, έχει χαµηλό βαθµό οργάνωσης, είναι στο 
µεγαλύτερο µέρος της κατακερµατισµένη λόγω του µεγάλου αριθµού εργαζοµένων 
σε µικρές επιχειρήσεις, αµείβεται εξαιρετικά χαµηλά σε σχέση µε  την εργατική τάξη 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες , παρότι   ο ρόλος της οικογένειας και τα  έσοδα από 
αγροτικές η άλλες δραστηριότητες  απορροφά κραδασµούς  που θα προέκυπταν  
από το χαµηλό εισόδηµα της µισθωτής εργασίας. .Η γυναικεία απασχόληση έχει 
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, υπολείπεται ωστόσο σηµαντικά από το ποσοστό 
απασχόλησης στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ  οι γυναίκες εργαζόµενες  
υφίστανται µεγαλύτερη εκµετάλλευση  αφού απασχολούνται σε υποβαθµισµένες 
θέσεις εργασίας και στη ζώνη της επισφάλειας. 
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Σταδιακά  κατά την διάρκεια των προηγούµενων δεκαετιών  έχουν  προκληθεί 
σηµαντικές αλλαγές στην διάταξη των συµφερόντων και των προτεραιοτήτων εντός 
της εργατικής τάξεις, µε µοχλό  την διαφοροποίηση  των συνθηκών εργασίας την 
ευελιξία των εργασιακών σχέσεων, την πολιτική µισθών,  την εξάρτηση από τις 
τράπεζες, την αύξηση της ανεργίας, τους διαχωρισµούς των ασφαλιστικών 
δικαιωµάτων.  Αυξήθηκε ο βαθµός εκµετάλλευσης  και ο βαθµός συγκάλυψης της 
εκµετάλλευσης. Ο κατακερµατισµός  των επί µέρους συµφερόντων, ο ατοµισµός, η 
ένταση ιδεολογικής παρέµβασης κυρίως µέσω των ηλεκτρονικών µέσων 
ενηµέρωσης,  η  συµβιβαστική στάση των συνδικάτων  έχουν  δυσκολέψει εξαιρετικά 
τους όρους άσκησης της ταξικής πάλης. Τα  µεγάλα  προβλήµατα εµφανίζονται  
κυρίως στο  παραδοσιακό κοµµάτι της βιοµηχανίας, στον χώρο της επισφάλειας και 
στην ζώνη της ανεργίας, όπου  τα µεγάλα προβλήµατα επιβίωσης και ανασφάλειας  
τους  κάνουν να υποκλίνονται  πιο εύκολα  στον κοινωνικό αυτοµατισµό  και  να 
βλέπουν σαν  εχθρό τους όχι το κεφάλαιο και το σύστηµα, αλλά τον διπλανό τους 
που έχει σταθερή εργασία ή στον µετανάστη. Τα φαινόµενα αυτά θα ενταθούν λόγω 
της οικονοµικής  κρίσης  και θα αξιοποιηθούν από την κυβέρνηση  η οποία θέλει να 
αποκρύψει την ταξικότητα των επιλογών της. 
 
 Ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ ,  πρέπει να ενισχύσουν τις κοινωνικοταξικές τους αναφορές, 
να εκφράσουν πιο ουσιαστικά τα συµφέροντα  της εργατικής τάξης, των νέων 
µισθωτών στρωµάτων,  αλλά και της µικρής και µεσαίας αγροτιάς, των 
αυτοαπασχολουµένων,  των ΕΒΕ και της νεολαίας 
 Η αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης απαιτεί µια ολοκληρωµένη 
ιδεολογικοπολιτική παρέµβαση στην εργατική τάξη,  την ισχυροποίηση του εργατικού 
συνδικαλιστικού κινήµατος ώστε να αποκτήσει η εργατική τάξη συνείδηση των 
δυνατοτήτων της, του ρόλου της και της προοπτικής της σε αντιπαράθεση µε το 
καπιταλιστικό σύστηµα. 
Η κατάσταση αυτή επιβάλλει τον συνολικό επαναπροσανατολισµό του κόµµατος  
στην ιδεολογικοπολιτική  δουλειά στην εργατική  τάξη. Κεντρικός  και άµεσος στόχος 
µας το επόµενο διάστηµα όπου θα εκδηλωθούν  µε τραγικό τρόπο οι  δραµατικές 
συνέπειες της οικονοµικής κρίσης  είναι ο γενικός ξεσηκωµός των εργαζοµένων σε 
πλήρη αντιπαράθεση  µε τις εφαρµοζόµενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Για να 
υπάρξει αυτή η εξέλιξη πρέπει να αρθούν τα εµπόδια  που αδρανοποιούν τους 
εργαζόµενους. Να αποκαλυφθεί ο χαραχτήρας των κυβερνητικών µέτρων  που είναι  
άδικα,  βαθειά ταξικά και αναποτελεσµατικά. Να διαλυθούν οι φόβοι  και η 
παραπλάνηση  για την δήθεν αναγκαιότητά τους. Να αποκρουστούν ρατσιστικές 
συµπεριφορές, τυφλές αντιδράσεις και κοινωνικοί αυτοµατισµοί. Να ενταχθούν οι 
όποιες αυθόρµητες και σποραδικές κινητοποιήσεις σε ένα σχέδιο µεγάλων 
κινητοποιήσεων  για την ανατροπή αυτών των πολιτικών και την προώθηση 
εναλλακτικών λύσεων.  
 
 
 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ  ΚΑΙ Η 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ  
 
 
Το µαζικό κίνηµα στη χώρα µας, ιδίως το συνδικαλιστικό κίνηµα της εργατικής τάξης  
έχει µια µακρά αγωνιστική παράδοση, παρά το γεγονός ότι  επλήγη  µε διάφορους 
τρόπους από τις κυβερνήσεις και το κεφάλαιο  που πήραν τον χαραχτήρα  από 
εξόντωση συνδικαλιστικών στελεχών σε ανώµαλες συνθήκες µέχρι τον αυταρχισµό 
και την εξαγορά. Παρόλα αυτά το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα στάθηκε όρθιο, 
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κρατήθηκε ενωµένο, αγωνίστηκε. Καθοριστικό στήριγµα στην ανάπτυξή του ήταν η 
δράση της  αριστεράς στο σύνολό της  που ασκούσε σηµαντική επιρροή στην 
εργατική τάξη. Σηµαντική εξέλιξη αρνητικού χαραχτήρα  ήταν  η κατοχύρωση    του  
ηγεµονικού ρόλου του συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ µε όρους υποταγής στις επιλογές της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που υπονόµευσε τον ταξικό και αγωνιστικό χαραχτήρα του  
που οδήγησε, σε συνεργασία µε τους συνδικαλιστές της Ν∆ σε  µια µετάλλαξη του 
ελληνικού εργατικού κινήµατος  σε  ένα κακέκτυπο αντίγραφο του δεξιού 
ρεφορµισµού στην Ευρώπη. Η κατάσταση αυτή υποβοηθήθηκε αντικειµενικά από  
την διάσπαση της αριστεράς  και την  διαχωριστική γραµµή που επέλεξαν οι δυνάµεις 
του ΚΚΕ και την οποία τραβά µέχρι τα άκρα µε την σηµερινή του  τακτική.. 
Σταδιακά αυτές οι µεταβολές στον χαραχτήρα του κινήµατος που αφορούν την  
στάση της ηγεσίας τους µεταφέρθηκαν µέχρι την βάση, απέκτησαν πολλές φορές 
εκφυλιστικό χαραχτήρα και  διασταυρώθηκαν µε τις αντικειµενικές αλλαγές που 
επέφερε η πολιτική του νεοφιλελευθερισµού, στην  θέση και την συνείδηση των 
εργαζοµένων. 
Σήµερα η  κατάσταση επιβαρύνεται δραµατικά από τις συνέπειες της οικονοµικής 
κρίσης, η οποία κινδυνεύει να καταστεί µια νέα ευκαιρία  για τον νεοφιλελευθερισµό 
να ξεµπλέξει µε το εργατικό κίνηµα. Να πετύχει δηλαδή στην περίοδο της κρίσης του 
αυτό που δεν µπόρεσε να πετύχει στην περίοδο της αλµατώδους ανάπτυξής του. 
∆ιότι   αφού το κίνηµα αποδυναµώθηκε όλη την προηγούµενη περίοδο, σήµερα είναι 
πολύ ευάλωτο να δεχτεί την χαριστική βολή.  
Κεντρικό ζήτηµα στην πολιτική µας σκόπευση είναι η αγωνιστική ανασυγκρότηση των 
συνδικάτων, ώστε να ανακτήσει µε σύγχρονους όρους τον ταξικό και αγωνιστικό του 
χαραχτήρα. Η δράση µας προς αυτή την κατεύθυνση δεν υπονοεί σε καµία 
περίπτωση την υποκατάσταση του µε µια άλλης µορφής κοµµατική χειραγώγηση. 
Οι εργατικοί θεσµοί  όπως συγκροτήθηκαν µε την µορφή των συνδικάτων  πρέπει να 
έχουν την αυτονοµία τους, τις εσωτερικές τους δηµοκρατικές διαδικασίες, την 
γνησιότητα στην καταγραφή των συσχετισµών στις ηγεσίες τους. Α ν αυτά 
παραβιάζονται τότε η προσπάθεια για  την αποκατάστασή τους  δεν θα γίνει από τα 
έξω αλλά από τα µέσα. 
Στις σηµερινές συνθήκες  που οι ηγεσίες των συνδικάτων δεν παίζουν τον ρόλο τους  
πρέπει  να ενταθούν οι προσπάθειες για 
 
Αλλαγή  µε ριζικό τρόπο του συσχετισµού των δυνάµεων. 
 
Οργάνωση µαζικών αγώνων  για την αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης  
 
Μαζικοποίηση  των συνδικάτων ιδιαίτερα µε την νέα γενιά εργαζοµένων, τις γυναίκες 
και τους  µετανάστες εργαζόµενους . Η τροποποίηση των σηµερινών  συσχετισµών  
δεν θα προκύψει από την διατήρηση της σηµερινής κατάστασης, από την  
συντήρηση ενός οργανωµένου κοµµατιού που έχει συµβιβαστεί  µε την 
αναπαραγωγή ενός σκληρού µηχανισµού διαµόρφωσης συσχετισµών, αλλά από το 
άνοιγµα των συνδικάτων στις νέες γενιές και τα  πιο καταπιεσµένα στρώµατα της 
τάξης µας, στους µετανάστες   που θα επιβάλλουν το δικό τους στίγµα µέσα στα 
συνδικάτα. 
Οι στόχοι αυτοί µπορούν να επιτευχθούν µε τους εξής τρόπους  
 
Α) Με τον αναπροσανατολισµό   του κόµµατος και του ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική δουλειά 
µέσα  στην εργατική τάξη. Αυτή η προτεραιότητα πρέπει να διαχυθεί στο σύνολο των 
οργανώσεων  µε σχέδιο στόχους και προοπτική. Πρέπει  να εξειδικευτεί  σε  πλάνο   
προσέλκυσης στο κόµµα των πιο δραστήριων εργαζοµένων, των νέων, των 
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µεταναστών  και σε ένταση της ιδεολογικής δουλειάς. Με την ενίσχυση του ρόλου των 
κλαδικών οργανώσεων  και κυρίως µε την οργανωτική κοµµατική συγκρότηση  στο 
χώρο του ιδιωτικού τοµέα  και της βιοµηχανίας. 
 
Β) Με την συγκρότηση ενός µαζικού    αυτόνοµου, ταξικού και ενωτικού  ρεύµατος 
µέσα στο συνδικαλιστικό κίνηµα  µε κορµό  τις δυνάµεις  του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ το 
οποίο θα µπορεί να συσπειρώνει  και αγωνιστές  εργαζόµενους από το ΠΑΣΟΚ και 
από άλλες δυνάµεις της αριστεράς, που θα λειτουργεί µε όρους δικτύου στο 
εσωτερικό των συνδικάτων. 
 
3)Με την  εκπόνηση και εφαρµογή ενός σχεδίου  µαζικοποίησης των συνδικάτων. Σε 
αυτή την κατεύθυνση δεν µπορεί να υπάρχει ούτε ένα κοµµατικό µέλος  που έχει την 
ιδιότητα του εργαζόµενου  και είναι εκτός συνδικάτων.  Η µαζικοποίηση έχει σχέση 
αλλά δεν εξαντλείται σε αναγκαίες αλλαγές της δοµής του συνδικαλιστικού κινήµατος, 
ώστε να αρθούν ότι εµπόδια υπάρχουν. Η προσπάθεια αυτή για να αποδώσει πρέπει 
να πείθει τον κόσµο για ένταξη στα συνδικάτα όπου υπάρχουν, για την δηµιουργία 
νέων συνδικάτων  και  για την δηµιουργία άτυπων θεµατικών συσπειρώσεων για την 
επισφαλή εργασία και τους ανέργους που θα λειτουργούν ως προθάλαµοι ένταξης 
στα συνδικάτα και ως ζωντανά παραδείγµατα  άσκησης αγωνιστικής δράσης. 
 
4)Με  την συγκρότηση  ενός µεγάλου αγωνιστικού  κοινωνικού µετώπου  για την 
αντιµετώπιση των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης. ∆εδοµένου ότι  βιώνουµε µια 
έκτακτη κατάσταση  και ταυτόχρονα την  ολιγωρία των κεντρικών συνδικάτων, χωρίς 
να εγκαταλείπουµε την παρέµβασή µας και την πίεσή µας στις ηγεσίες τους, 
απαιτείται η ταυτόχρονη συγκρότηση αγωνιστικού µετώπου από τα κάτω, η 
δηµιουργία ενός κινήµατος µέσα στο κίνηµα, µε συντονισµό σωµατείων µε επιτροπές 
αγώνα µε  συντονισµό της εργατικής τάξης µε την µικρή αγροτιά  και τους 
αυτοαπασχολούµενους Αυτή η πρακτική είναι σε αντιδιαστολή µε την πρακτική των 
δυνάµεων του ΚΚΕ, δεν συνιστά πρακτική  αντιπαράθεσης µε τα συνδικάτα  αλλά µια 
µορφή που προσθέτει και δεν διαιρεί.. 
 
 
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ  
 
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ  συνιστά  κεντρική επιλογή του κόµµατος  στα πλαίσια της πολιτικής µας 
για την κοινή δράση  της αριστεράς.. Αποτελεί  ένα σχήµα πολιτικής συµµαχίας και 
αυτό  το σχήµα επιθυµούµε να  συνεχίσει επί µακρόν να λειτουργεί και να γίνει το 
όχηµα που θα οδηγήσει  σε µεγάλες ανακατατάξεις στην ελληνική οικονοµία και 
κοινωνία, ο υποδοχέας της δυσαρέσκειας τµηµάτων από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ,  ο 
φορέας  που θα προκαλέσει την αριστερής ριζοσπαστικοποίηση  των  εργαζόµενων 
στρωµάτων και θα προβάλλει  ένα εναλλακτικό σχέδιο  µεγάλων προοδευτικών 
αλλαγών  στην πορεία προς τον Σοσιαλισµό. 
Για να πραγµατοποιηθεί όµως 
 αυτό  απαιτείται  το άµεσο ξεπέρασµα  παθολογιών που ενυπάρχουν σε δυνάµεις 
της αριστεράς  και  προκαλούν σοβαρές δυσκολίες στην λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. 
Στα όργανα  και, στις λειτουργίες του ΣΥΡΙΖΑ   διασταυρώνονται  διαφορετικές 
αντιλήψεις για το χαραχτήρα της σύγχρονης αριστεράς τον 21ο αιώνα. Αυτό είναι 
θεµιτό και  λογικό αφού όλοι µας αποτελούµε θραύσµατα της κοµουνιστικής και 
σοσιαλιστικής αριστεράς. Όµως αυτό δεν µπορεί  να οδηγεί σε µια εσωτερική 
διαµάχη ισχύος , σε ένα ανταγωνισµό ζυµώσεων   κατά το πρότυπο λειτουργίας 
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µαζικών χώρων. Η πολιτική συµµαχία κινείται µε βάση αυτά που ενώνουν τις 
διαφορετικές συνιστώσες, ο όποιος ανταγωνισµός ιδεών και πολιτικών δεν εµποδίζει 
τη ν κοινή δράση, δεν παραλύει την κοινή λειτουργία,  δεν προκαλεί µε µια χαοτική  
εικόνα  σύγχυσης στο κόσµο της αριστεράς.. Ο ΣΥΝ έχει κατηγορηµατική αντίθεση  
στην µετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε κόµµα διότι µια τέτοια εκδοχή στην εξέλιξή του  θα 
αποδυνάµωνε τον πλουραλιστικό χαραχτήρα του, θα στένευε την επιρροή του  και θα 
ενίσχυε τις διαχωριστικές τάσεις στο εσωτερικό του. Με αυτό  τον τρόπο 
ερµηνεύουµε την τελευταία απόφαση της 3ης  πανελλαδικής του σύσκεψης.. Τα 
όποια αναγκαία µέτρα  πιο δηµοκρατικής λειτουργίας και συµµετοχής του 
κόσµου της ριζοσπαστικής αριστεράς, ιδίως των ανένταχτων  που είναι  
επιβεβληµένα  να ληφθούν  δεν  µπορούν να παραβιάζουν την αρχή της 
λειτουργίας του ως πολιτικής συµµαχίας. 
Η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ έχει  επιβαρυνθεί  το τελευταίο διάστηµα από πρακτικές 
στις οποίες  µεγάλη ευθύνη έχουν  πρώην ηγετικά στελέχη του κόµµατος, τα οποία 
µέσα από έναν άγονο και επιθετικό ανταγωνισµό µε τον ΣΥΝ  επιχειρούν  να 
αναβιώσουν  την  ηγετική  τους παρουσία, αξιοποιώντας συµµαχίες µε άλλες 
συνιστώσες.. Η ανασυνθετική διαδικασία  εντός του ΣΥΡΙΖΑ  που είναι θεµιτή  δεν 
µπορεί όµως να συγκροτείται µε όρους αποκλεισµού ή µείωσης του ρόλου του ΣΥΝ  
που αποτελεί  την πιο µεγάλη  και καθοριστική συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ. 
Ο  ΣΥΝ το επόµενο διάστηµα θα εργαστεί µε βάση τους παρακάτω άξονες: 
 

� Την αποκατάσταση ενός κλίµατος αλληλεγγύης και συντροφικότητας µεταξύ 
των συνιστωσών που συναπαρτίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ  

 
� Την κατάκτηση της συλλογικότητας και την εξασφάλιση της πολιτικής 

λειτουργίας της γραµµατείας ώστε να µπορεί έγκαιρα και αποτελεσµατικά να 
παρεµβαίνει στην συγκυρία. 

 
� Την συγκρότηση και λειτουργία των τοπικών επιτροπών του  µε βάση  τα 

τοπικά προβλήµατα και το άνοιγµά τους στα προβλήµατα που απασχολούν 
τους εργαζόµενους και τις τοπικές κοινωνίες, µακριά από τεχνητά διλήµµατα  
γύρω από το θέµα των µητρώων και των καρτών.  Το κεντρικό ζήτηµα είναι η 
συµµετοχή όλων των µελών των συνιστωσών, των ανένταχτων  των 
αριστερών ανθρώπων που θέλουν να στηρίξουν τον ΣΥΡΙΖΑ, µέσα από 
διαδικασίες  στη βάση της συναίνεσης. Η ιδιότητα του µέλους του ΣΥΡΙΖΑ σε 
καµία περίπτωση δεν αναιρεί την κοµµατική ένταξη κανενός, ούτε αποτρέπει 
την συµµετοχή αριστερών ανθρώπων που θέλουν να συµµετέχουν χωρίς 
πιθανά την προϋπόθεση της ένταξης τους.. 

 
� Το άνοιγµα του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την επικράτεια ώστε να παίξει έναν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης, αλλά και 
της ίδιας της κρίσης, µε πολιτικές πρωτοβουλίες, µε στήριξη στους 
κοινωνικούς αγώνες. 

 
� Την δηµιουργία δικτύου συσπείρωσης των δυνάµεων του στο εργατικό 

συνδικαλιστικό κίνηµα, στους αγρότες και το κίνηµα των ΕΒΕ. 
 

� Την κοινή στάση εφόσον υπάρξει συµφωνία στην συγκρότηση των 
αυτοδιοικητικών σχηµάτων στις επερχόµενες δηµοτικές και περιφερειακές 
εκλογές. 
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� Την πλουραλιστική εκπροσώπηση  του σχήµατος στα ηλεκτρονικά µέσα µε 
σεβασµό στον κοινό  πολιτικό πλαίσιο που έχει συναφθεί. 

 
 Ο ρόλος του ΣΥΝ στην προώθηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι καταλυτικός. Υπό την  
προϋπόθεση  της ενιαίας δηµόσιας εικόνας του και παρουσίας του  στα πλαίσια του 
ΣΥΡΙΖΑ ο ρόλος αυτός µπορεί να  γίνει ακόµη πιο ισχυρός.  
Ο ρόλος φυσικά αυτός δεν επιβάλλεται  στις άλλες  συνιστώσες αλλά καταχτιέται.  
Χρειάζεται να αποκατασταθεί ο σεβασµός µεταξύ  της ιστορικότητας και της 
ιδιαιτερότητας της κάθε δύναµης, να  αισθανθούν  οι πιο µικρές δυνάµεις της 
συµµαχίας ότι  δεν παίζουν  ένα περιθωριακό ρόλο και ότι  υπολογίζεται η άποψή 
τους, αλλά επίσης ότι ο συσχετισµός  µεταξύ των δυνάµεων  πρέπει επίσης να 
υπολογίζεται. Η περίοδος που διανύουµε είναι δυνητικά µια  πολύ καλή περίοδος για 
την ριζοσπαστική  αριστερά  και χρέος όλων µας είναι να αντιστοιχηθούµε µε τις 
ανάγκες της εποχής που χρειάζεται έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ καλά γειωµένο στην 
κοινωνία., εναλλακτικό στο σύστηµα και τον δικοµµατισµό, φορέα µεγάλων  
προοδευτικών αλλαγών  ενταγµένο σε µια πορεία για τον Σοσιαλισµό του 21ου αιώνα.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  

 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

 
Η κατάσταση που έχει περιέλθει ο ΣΥΝ το τελευταίο διάστηµα µας επιβάλλει να 

προωθήσουµε µέτρα για την ουσιαστική αναζωογόνηση και ανασυγκρότησή του και 
τη θέσπιση νέων πλαισίων και κανόνων λειτουργίας που να διασφαλίζουν την ενιαία 
δηµόσια εικόνα και πολιτική δράση του.  

Τα µέλη του κόµµατος έδωσαν µε αυταπάρνηση τη µάχη των πρόσφατων 
βουλευτικών εκλογών, συνέβαλαν καθοριστικά στη σχετική εκλογική επιτυχία του 
ΣΥΡΙΖΑ και στην ανάπτυξη µεγάλων πολιτικών και κοινωνικών αγώνων.  

Η σηµερινή όµως κατάσταση στο ΣΥΝ χαρακτηρίζεται από φαινόµενα 
κούρασης, απογοήτευσης, παραίτησης και χαµηλής συµµετοχής ενός µεγάλου 
τµήµατος των µελών του στην λειτουργία και τη δράση των πολιτικών κινήσεων και 
στους κοινωνικούς αγώνες, από την υπολειτουργία των οργανώσεων και των 
Νοµαρχιακών Επιτροπών, από µεγάλα κενά της επαφής και των σχέσεων της 
ηγεσίας µε την οργανωµένη βάση του κόµµατος. Από την χαλαρή σύνδεση των 
οργανώσεων του κόµµατος µε τις πραγµατικές κοινωνικές διεργασίες και τα 
κοινωνικά δρώµενα στο χώρο ευθύνης τους. Ταυτόχρονα στο κόµµα αναπτύσσονται 
φυγόκεντρες δυναµικές και όχι τάσεις συσπείρωσης και ανάπτυξης. 
Όλα τα παραπάνω προβλήµατα στο κόµµα δεν οφείλονται µόνο στην γενικότερη 
κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης και κοµµατικής ένταξης, ούτε µόνο στον άκρατο  
ατοµικισµό που καλλιεργεί η κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία και τα ΜΜΕ, ούτε 
µόνο στις πρόσθετες δυσκολίες που προκαλούν οι συνέπειες της οικονοµικής κρίσης. 
Οφείλονται και σε ευθύνες των ηγετικών οργάνων του ΣΥΝ, που δεν µπόρεσαν 
έγκαιρα να αντιµετωπίσουν κρισιακές εσωκοµµατικές καταστάσεις και φαινόµενα 
εσωστρέφειας στο κόµµα, αλλά και πολιτικές εκκρεµότητες που προέκυψαν µε τους 
συµµάχους µας στο ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλονται επίσης στη δηµόσια εκδηλωµένη, 
συστηµατική και συντονισµένη αµφισβήτηση των αποφάσεων του προηγούµενου 
Συνεδρίου µας από ορισµένα ηγετικά στελέχη, που µε τις δηµόσιες παρεµβάσεις τους 
δηµιουργούν πολιτικές συγχύσεις, υπονοµεύουν τη συλλογική δράση και 
αµαυρώνουν την εικόνα του κόµµατος. 

Τα προβλήµατα του ΣΥΝ έχουν κατ’ αρχή ιδεολογικές και πολιτικές αιτίες και 
κατά δεύτερο οργανωτικές, που έχουν να κάνουν µε την αδυναµία µας να 
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αντικαταστήσουµε το δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό, που από καιρό έχουµε 
εγκαταλείψει, µε ζωντανές µορφές λειτουργίας και δράσης του κόµµατος, που να 
εµπνέουν τη ενεργή συµµετοχή των µελών του. 

Με βάση αυτά τα δεδοµένα πρέπει να πάρουµε τέτοια µέτρα που προκαλούν 
ένα δηµιουργικό σεισµό στο κόµµα µας.  

Συγκεκριµένα: 
1. Είµαστε αντίθετοι µε οποιαδήποτε µορφή «προεδροκεντρικού»,  αρχηγικού 

κόµµατος ή κόµµατος στελεχών και παραγόντων, που θέλουν να κάνουν 
καριέρες στην πολιτική, ή «κόµµατος στούντιο τηλεόρασης». Θέλουµε ένα 
κόµµα των ενεργών και συνειδητών µελών του, που συγκροτείται από 
πολιτικές κινήσεις µε ζωντανή και πλούσια πολιτική λειτουργία και δράση σε 
σύνδεση µε τα κοινωνικά προβλήµατα και τις κοινωνικές δυνάµεις του χώρου 
τους. Οι πολιτικές κινήσεις και όλα τα όργανα του κόµµατος πρέπει να έχουν 
τακτική λειτουργία, να έχουν γνώµη και γνώση για όλες τις πλευρές της 
πολιτικής του κόµµατος και αµφίδροµη  σχέση επικοινωνίας µε την Κεντρική 
Πολιτική Επιτροπή.  
Το βασικό κύτταρο µιας επιτυχούς κοµµατικής ανασυγκρότησης είναι η 
Πολιτική Κίνηση. 
Η ενίσχυση της εσωτερικής δηµοκρατικής ζωής και της συντροφικής 
αλληλεγγύης προκύπτει µόνο µέσα από την  πολύπλευρη αναβάθµιση του 
ρόλου του µέλους. Η διεξαγωγή εσωκοµµατικών δηµοψηφισµάτων για τα 
κρίσιµα πολιτικά ζητήµατα, οι διαδικασίες επικύρωσης και εµπλουτισµού από 
τα µέλη των σχεδίων αποφάσεων των ανωτέρων οργάνων, η διεύρυνση της 
κοµµατικής πολιτικής ύλης, θα συµβάλλουν καίρια στην διαµόρφωση και 
εµπέδωση των συλλογικών αποφάσεων.  

2. Η σύγχρονη αριστερή ριζοσπαστική κινηµατική ταυτότητα που θέλει να έχει ο 
ΣΥΝ αποκτά ουσία τότε µόνον, όταν τροφοδοτείται από τη δηµιουργική σχέση 
του µε την κοινωνία και τη σύγχρονη εργατική τάξη. Είναι  αναντικατάστατη η 
ζωντανή σχέση του κόµµατος, των στελεχών και των µελών του µε τις 
κοινωνικές δυνάµεις και τα κοινωνικά προβλήµατα, η άµεση, πρόσωπο µε 
πρόσωπο, επαφή των οργανώσεων µε τους πολίτες, η ζωντανή παρουσία 
των κοµµατικών µελών στους εργασιακούς χώρους, στον συνδικαλισµό, στους 
µαζικούς φορείς, γενικά στις κοινωνικές διεργασίες και εξελίξεις. 

Το συνδικάτο εργαζοµένων, η αγροτική ένωση, η οµάδα καλλιεργητών, 
ο επαγγελµατικός σύλλογος, οι ενώσεις συνταξιούχων, οι διάφοροι σύλλογοι 
για τον πολιτισµό, αθλητισµό και την προστασία του περιβάλλοντος, οι 
εθνικοτοπικοί σύλλογοι, οι κοινότητες της διασποράς, οι σύλλογοι γονέων, τα 
δίκτυα στήριξης δικαιωµάτων κλπ είναι κοινωνικοί χώροι όπου το µέλος του 
ΣΥΝ αγωνίζεται από τη σκοπιά των αξιών της Αριστεράς µαζί µε άλλους 
πολίτες διαφορετικών πολιτικών και ιδεολογικών τοποθετήσεων για τα κοινά 
προβλήµατα. 

Είναι µη αποδεκτό για τον ΣΥΝ, ως κόµµα της αριστεράς, ένα µεγάλο 
ποσοστό των µελών του να µην είναι γραµµένα ως µέλη στις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις του χώρου εργασίας τους ή του κλάδου τους και κατά συνέπεια να 
µην έχουν καµία παρέµβαση σε αυτές. Ο ΣΥΝ θα πρέπει να προχωρήσει 
άµεσα σε «εσωκοµµατική καµπάνια» για εγγραφή όλων των µελών του 
στα συνδικάτα και για την ενεργοποίηση τους για τη στήριξη των 
αγωνιστικών ταξικών συνδικαλιστικών παρατάξεων του χώρου τους ή για τη 
συγκρότηση τέτοιων όπου δεν υπάρχουν. 
Η ουσιαστική παρέµβαση του ΣΥΝ στις πραγµατικές διεργασίες που 

συντελούνται στην κοινωνία απαιτεί καλύτερη ανάπτυξη του κόµµατος 
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στους εργατικούς χώρους και στις λαϊκές γειτονιές, στενότερη σχέση του  
µε το εργατικό κίνηµα και µε τα κινήµατα που αναπτύσσονται ενάντια στη 
νεοφιλελεύθερη πολιτική. 
Στο αµέσως επόµενο διάστηµα θα πρέπει να ανασυγκροτήσουµε και θα 

στηρίξουµε τις πολιτικές κινήσεις του κόµµατος στους εργασιακούς 
χώρους και κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα όπου θα ρίξουµε ιδιαίτερο 
πολιτικό βάρος. Θα ενισχυθεί επίσης η συνεργασία του τµήµατος εργατικής 
πολιτικής του κόµµατος µε τη Νεολαία αφενός για τον προσανατολισµό της 
στην εργατική δουλειά και αφετέρου για την οργανωµένη ανανέωση των 
συνδικαλιστικών στελεχών µας. 
Τα ζητήµατα αυτά αποτελούν πρώτη προτεραιότητα του ΣΥΝ στη νέα 
περίοδο. 
 

3. Ο ΣΥΝ πρέπει να ενισχύσει την ιδεολογική του ταυτότητα ως κόµµα του 
Μαρξισµού του 21ου αιώνα. Οι θεωρητικές βάσεις του κόµµατος µας έχουν 
βασική αναφορά στο έργο του Μαρξ και των µετέπειτα διανοητών της 
Αριστεράς που το εµπλούτισαν δηµιουργικά µε γόνιµες επεξεργασίας, χωρίς 
υπεραπλουστεύσεις ή εργαλειοποιήσεις. 
Οι θεωρητικές – ιδεολογικές βάσεις του ΣΥΝ δεν είναι µια κλειστή κατασκευή 

από κατεψυγµένα δόγµατα, αλλά ένα συνεκτικό και ανοικτό σύστηµα αξιών, 
εννοιών και νοητικών εργαλείων που γειώνονται στην κοινωνική 
πραγµατικότητα και φιλοδοξεί όχι µόνο να την εξηγήσει αλλά και να την 
αλλάξει. Που έχει µία αντίληψη της κοινωνίας και της αναγκαίας αλλαγής της 
από την σκοπιά εκείνων των κοινωνικών τάξεων και στρωµάτων που 
υφίστανται την εκµετάλλευση, την καταπίεση   και τον εξουσιασµό. Που 
βασίζεται στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της 
ισότητας της ελευθερίας, στις αρχές της ταξικής πάλης, της αντίθεσης 
κεφαλαίου - εργασίας ως βασικής αντίθεσης που διαπερνά την καπιταλιστική 
κοινωνία, της κοινωνικής σύγκρουσης και της µάχης ενάντια σε κάθε µορφής 
εκµετάλλευσης  και καταπίεσης.  
Στις σηµερινές συνθήκες απαιτείται µια πολύ επίµονη θεωρητική δουλειά  όχι 
µόνο για να κατανοήσουµε την παρούσα οικονοµική κρίση και τις αιτίες της 
ούτε µόνο για να οικοδοµήσουµε την εναλλακτική πρόταση εξόδου απ’ αυτή µε 
ορίζοντα το σοσιαλισµό, αλλά και για να ανασυστήσουµε κριτικά τις 
ιδεολογικές βάσεις µας κάτω από το φως των νέων εξελίξεων. Επίσης για να 
συµβαδίζει η πολιτική µας δηµιουργικά µε τις αξίες µας,  χωρίς αυτές να 
µετατρέπονται σε δόγµατα αλλά ούτε και να υποκρύπτονται για λόγους 
πολιτικών σκοπιµοτήτων. Το ίδρυµα «Νίκος Πουλαντζάς» µπορεί και πρέπει 
να συµβάλει ουσιαστικά προς αυτές τις κατευθύνσεις. Πρέπει όµως να έλθει 
πιο κοντά στο γενικό σχεδιασµό και στις µελλοντικές ανάγκες του κόµµατος, 
να αξιοποιεί καλλίτερα τις συλλογικές επεξεργασίες και το επιστηµονικό 
δυναµικό του ΣΥΝ.  
 

4. Στο κόµµα µας είναι κατοχυρωµένη καταστατικά η λειτουργία των τάσεων. Η 
θεσµοθέτηση και η λειτουργία τους συνέβαλαν καθοριστικά στην αντοχή του 
κόµµατος και στη διατήρηση της ενότητας του. Ορισµένες όµως φορές οι 
τάσεις λειτούργησαν µε όρους περιχαράκωσης και ενδοτασικής πειθαρχίας σε 
βάρος της ανοικτής ιδεολογικής αντιπαράθεσης και των αναγκαίων 
προωθητικών συνθέσεων. Ιδιαίτερα σήµερα η κατάσταση στο κόµµα έχει 
σχηµατοποιηθεί σε κυβερνώσα πλειοψηφία και σε αντιπολιτευόµενη σε όλα 
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µειοψηφία κι αυτό πρέπει να ξεπεραστεί, γιατί δίνει στην κοινωνία για µας την 
εικόνα δυο ξεχωριστών κοµµάτων στη συσκευασία του ενός.  
 Οι τάσεις δεν πρέπει να καταργηθούν αλλά να λειτουργήσουν σύµφωνα 
µε το καταστατικό ως διακριτά ρεύµατα ιδεών και προγραµµατικών 
επεξεργασιών που να  βοηθούν σε δίκαιες και δηµιουργικές συνθέσεις των 
διαφορετικών απόψεων. Ταυτόχρονα δεν θα υποκαθιστούν τα δηµοκρατικά 
δικαιώµατα των µελών του κόµµατος και θα διασφαλίζεται ότι οι απόψεις της 
πλειοψηφίας θα γίνονται σεβαστές και ότι η συλλογική µας δράση θα είναι 
αποτελεσµατική.  
 Ταυτόχρονα θα πρέπει να λειτουργούν σταθερά, τακτικά και µε πολιτικό 
περιεχόµενο η ολοµέλεια της συνέλευσης των µελών της κάθε πολιτικής 
κίνηση του κόµµατος και οι κατά τόπους Νοµαρχιακές Επιτροπές του. Θα 
πρέπει επίσης να κατοχυρωθεί στην πράξη οι ουσιαστικός πολιτικός ρόλος 
της ΚΠΕ του κόµµατος και να µην υποκαθίσταται από εκτελεστικά όργανα 
όπως η Π.Γ. η ή Εκτελεστική Γραµµατεία.  
 Για την παρουσία των µελών του κόµµατος στα ΜΜΕ πρέπει να 
εγκριθεί από το συνέδριο ή την ΚΠΕ κώδικας δεοντολογίας, ώστε να 
διασφαλίζεται µε την ευθύνη του γραφείου τύπου η παρουσία των κατάλληλων 
συντρόφων, η στελεχική ανανέωση και κυρίως η ενιαία δηµόσια εικόνα του 
κόµµατος και η προβολή της πολιτικής του.   
 

5. Το κόµµα µας πρέπει να συνδυάσει την πορεία ανασυγκρότησης και 
αναγέννησης του µε µια συνεχή και επίµονη προσπάθεια για την ανάπτυξη 
του µε την ένταξη σε αυτό νέων µελών που να  προέρχονται κυρίως από τους 
εργαζόµενους, τους αγρότες, τις γυναίκες, τους µετανάστες, ενώ χρειάζεται 
συγκεκριµένη πολιτική και οργανωτική δουλειά στους χώρους της λεγόµενης 
επισφαλούς εργασίας. 
 Ο ΣΥΝ θα πρέπει επίσης να διαµορφώσει πολιτική ανάδειξης στελεχών 
του όχι µε κριτήρια φύλου, ηλικίας, παρέας αλλά µε βάση αρχές και αξίες της 
Αριστεράς (ανιδιοτελής προσφορά, σταθερότητα σε αρχές, σεβασµός στη 
συλλογικότητα, βαθύ αίσθηµα συντροφικής αλληλεγγύης, ιδεολογική – 
πολιτική συγκρότηση, ταξική κοινωνική συνείδηση, άρνηση παραγοντισµού και 
αριβισµού).  
 Κριτήριο για την προώθηση της πολιτικής και οργανωτικής 
ανασυγκρότησης είναι η αξιολόγηση των στελεχών µε βάση την υλοποίηση 
των συγκεκριµένων πολιτικών στόχων και την επαρκή ανταπόκρισή τους. 
 Η επιλογή σε εκλόγιµες θέσεις στελεχών µας στη Βουλή, 
Ευρωβουλή, Περιφέρειες, Νοµαρχίες,  πρέπει να γίνεται µε δηµοκρατικές 
εσωκοµµατικές διαδικασίες σε όλο το κόµµα. 
 Στις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές ενώσεις καθώς 
και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µε έγκριση των συλλογικοτήτων που καλούνται 
να εκπροσωπήσουν (παρατάξεις). 
 Σηµαντικό στοιχείο για την αποτελεσµατική λειτουργία του κόµµατος 
είναι η επιλογή, η κρίση και αξιολόγηση των επαγγελµατικών και 
αποσπασµένων στελεχών. 
 Ταυτόχρονα χρειάζεται µία συστηµατική προσπάθεια ολόκληρου του 
κόµµατος για την ενίσχυση των οικονοµικών του, ώστε να µην εξαρτιέται η 
λειτουργία και δράση του αποκλειστικά από την κρατική χρηµατοδότηση. 

 
 



[25] 

 

6. Στον τοµέα της επικοινωνιακής πολιτικής η συµβολή του Ρ/Σ 105,5 στο 
κόκκινο για την ενηµέρωση και κινητοποίηση των δυνάµεων µας είναι 
σηµαντική, υπάρχουν όµως σοβαρές αδυναµίες, όσον αφορά τη διακριτότητα 
του πολιτικού στίγµατος που εκπέµπει, που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Η 
ΑΥΓΗ έχει κάνει ορισµένα βήµατα, είναι όµως ακόµα πολύ πίσω από τις 
ανάγκες µας για µια σύγχρονη λαϊκή εφηµερίδα, της ανανεωτικής και 
ριζοσπαστικής Αριστεράς. Είναι επίσης αναγκαία η έκδοση θεωρητικού 
περιοδικού του κόµµατος.   

 
7. H δουλειά στη Νεολαία πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητά µας και να 

γίνει µόνιµο στοιχείο στη λειτουργία και τον προσανατολισµό του κόµµατος.  
Οι κινητοποιήσεις στο χώρο της Παιδείας ανέδειξαν νέες δυνατότητες και 
συνέβαλαν στο να βελτιωθεί η κατάσταση.  
 Η βοήθεια του κόµµατος  πρέπει να επικεντρωθεί τόσο στον πολιτικό 
προσανατολισµό των οργανώσεων της Νεολαίας, όσο και στην οργανωτική 
της ανάπτυξη όχι µόνο στους χώρους σπουδών αλλά και στους χώρους 
κατοικίας και εργασίας. Η ίδια η νεολαία του ΣΥΝ θα πρέπει να ρίξει το κύριο 
βάρος της στην ανάπτυξη κινήµατος της νεολαίας για τα ίδια τα προβλήµατά 
της (παιδεία, ανεργία, εργασιακή επισφάλεια, πολιτισµός, αθλητισµός, 
περιβάλλον).  
 

 


