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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα αποτελέσµατα των εκλογών της 9ης Απριλίου υποχρεώνουν το ΣΥΝ να θέσει
προς συζήτηση και αποσαφήνιση το σύνολο των στοιχείων που συγκροτούν την
ιδεολογικοπολιτική τoυ φυσιογνωµία.
Επίσης τα εκλογικά αυτά αποτελέσµατα, στο µέτρο που απηχούν κοινωνικά, πολιτικά
και οικονοµικά δεδοµένα, µιας νέας περιόδου της πολιτικής ζωής, επιβάλλουν
συστηµατική και διορατική ανάλυση. Αυτό το αναλυτικό πλαίσιο και τα κριτήριά του
δεν νοείται να παραπέµπουν διαρκώς στην εικοσιπενταετία της µεταπολίτευσης, τις
κατακτήσεις της ή τις απώλειες της από πλευράς πολιτικών αποκρυσταλλώσεων και
διαρθρωτικών αλλαγών. Επιβάλλεται, µε τρόπο ουσιαστικό και διορατικό, να
ανιχνευτεί και να ερµηνευτεί αυτή η νέα περίοδος, µε τα δικά της χαρακτηριστικά,
µετά ένα τέταρτο του αιώνα από τη µεταπολίτευση, µε την Ελλάδα εντός της ΟΝΕ,
στην έναρξη του 21ου αιώνα.
Η εξασφάλιση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του ΣΥΝ, µας δίνει τη δυνατότητα
µιας ψύχραιµης συζήτησης. Όµως οι σηµαντικές εκλογικές απώλειες δεν αφήνουν
περιθώρια εφησυχασµού ή επιφανειακών ερµηνειών.
Η ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσµατος και της δυναµικής του δεν πρέπει να είναι
περιγραφική αποτίµηση, µε την κλειστή λογική, της µιας κι έξω ερµηνείας των
δεδοµένων. Οφείλει να είναι σύνθετη και διαρκής ανάλυση της πολυπλοκότητας των
συνθηκών, που έχουν διαµορφωθεί και των επιπτώσεών τους στο κοινωνικό,
οικονοµικό, πολιτικό, θεσµικό και πολιτισµικό πεδίο.
Είναι αυτονόητο ότι και για το ΣΥΝ, το εκλογικό αποτέλεσµα επιβάλλει συζήτηση
ουσιαστική, για πολύ πιο σοβαρά θέµατα, από τις αντιγνωµίες για την επάρκεια της
µιας ή της άλλης γραµµής, ή από τις αντιπαραθέσεις για από την δικαίωση της µιας ή
της άλλης τακτικής.
Ο ΣΥΝ ολοκληρώνει µια δεκαετία πολιτικής παρουσίας στα δηµόσια πράγµατα της
χώρας και η διαδροµή του σηµαδεύεται από έντονες πολιτικές και κοµµατικές
δοκιµασίες.
Αυτός ο πρώτος κύκλος εµπειριών, θετικών κι αρνητικών, επιβάλλεται να αναλυθεί
και να αξιοποιηθεί όχι σε κλίµα παρελθοντολογίας ή εσωστρέφειας, αλλά
προκειµένου να απαντηθεί µε τεκµηριωµένο και αξιόπιστο τρόπο, στις σηµερινές
συνθήκες µια σειρά ερωτηµάτων:
γιατί ο ΣΥΝ έχει πολιτικό χώρο παρέµβασης, µε ιδεολογικές και κοινωνικές
αναφορές, αλλά και πολιτικό ρόλο µε εκλογική και κοινωνική βάση, στη σηµερινή
πραγµατικότητα και την προοπτική της,
γιατί ο ΣΥΝ µπορεί και πρέπει να εκφράσει την δηµοκρατική Αριστερά των
κοινωνικών κινηµάτων και της οικολογίας, ως ριζοσπαστική κι απαραίτητη δύναµη
για τον προοδευτικό εκσυγχρονισµό και τον σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της
χώρας,
γιατί στην πορεία για την οικοδόµηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σύγχρονη
Ευρωπαϊκή Αριστερά, τα κοινωνικά και οικολογικά κινήµατα, οι κινήσεις πολιτών για
την προστασία των δικαιωµάτων, της ποιότητας ζωής και των καταναλωτών έχουν
πρωτοποριακό κι αναντικατάστατο ρόλο να διαδραµατίσουν.
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γιατί το εύρος και οι συνέπειες των νέων συνθηκών στις διεθνείς σχέσεις στην
παγκόσµια αγορά, στις οικονοµικές και εµπορικές εξελίξεις, στις χρηµαταγορές, στις
τραπεζικές και νοµισµατικές πολιτικές, αλλά και τα µέσα επικοινωνίας και τα
διαδίκτυα ψηφιακής τεχνολογίας, παράγουν νέες αντιθέσεις, ανισότητες κι αντιφάσεις,
που καθιστούν αναγκαία την δηµιουργική παρέµβαση των δυνάµεων της σύγχρονης
Αριστεράς για την εναλλακτική στρατηγική ρύθµισης, ελέγχου και δηµοκρατικής
οργάνωσης των οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισµικών δεδοµένων,
προς όφελος της ανθρωπότητας.
Τα προβλήµατα της φυσιογνωµίας, της πολιτικής συµµαχιών, της οργανωτικής
συγκρότησης και της δηµόσιας εικόνας του κόµµατος, πρέπει να συζητηθούν σε
βάθος και να υπάρξουν εκείνες οι επιλογές που θα άρουν τις υπαρκτές ασάφειες,
συγχύσεις και αντιφάσεις, ώστε στη νέα περίοδο να υπάρξει ανοδική πορεία του
ΣΥΝ. Αποφασιστική προϋπόθεση γι'αυτό το στόχο, είναι ο εµπλουτισµός και η
εµβάθυνση του προγραµµατικού λόγου, η διεύρυνση και η συστηµατοποίηση των
θεωρητικών και ιδεολογικών αναζητήσεων.
Το 3ο τακτικό συνέδριο οφείλουµε να το πραγµατοποιήσουµε, έτσι ώστε να είναι ένα
συνέδριο στρατηγικού προσανατολισµού, κάτω από τις νέες συνθήκες που έχουν
διαµορφώσει τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσµατα, αλλά και συνέδριο που θα δώσει
πολιτική αποτελεσµατικότητα κι οργανωτική επάρκεια, για µια διαρκή κι αξιόπιστη
πολιτική παρέµβαση του ΣΥΝ.
Στη διάρκεια του επόµενου χρόνου είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθεί ένα νέο
προγραµµατικό συνέδριο, µε κεντρικό στόχο την εµβάθυνση των προγραµµατικών
επεξεργασιών σε όλα τα επίπεδα και την ενεργοποίηση και συσπείρωση ευρύτερων
πνευµατικών και επιστηµονικών δυνάµεων που κινούνται στο χώρο της σύγχρονης
Αριστεράς.

1.

Ο ΣΥΝ φιλοδοξεί να εκφράσει στην Ελλάδα ένα νέο ρεύµα ιδεών - αξιών - πολιτικών
προτάσεων και πολιτικής κουλτούρας, που υπερβαίνει τις εµπειρίες των µεγάλων
ιστορικών µοντέλων που γνώρισε η Αριστερά κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.
Παρακολουθούµε βέβαια µε προσοχή και ενδιαφέρον τις ζυµώσεις και διεργασίες
που συντελούνται και σήµερα στο εσωτερικό τους, όµως ο ΣΥΝ δεν µπορεί να
υπάρχει ως τµήµα αυτών των διεργασιών.
Στην απόφαση του ιδρυτικού µας συνεδρίου του 1992 λέγαµε:
"Συγκροτούµε τη νέα δηµοκρατική, ριζοσπαστική Αριστερά πέρα από τη
παραδοσιακή σοσιαλδηµοκρατία και τον γραφειοκρατικό ολοκληρωτικό "σοσιαλισµό".
Μια Αριστερά που υπερβαίνει τα διλήµµατα και τις περιχαρακώσεις του ιστορικού
σχίσµατος του αριστερού κινήµατος. Ξέρουµε ότι µε την κατάρρευση των κοινωνιών
του "υπαρκτού σοσιαλισµού", ο κύκλος του παραδοσιακού κοµµουνιστικού κινήµατος
έκλεισε οριστικά. Και αυτό σηµαίνει σαφή απόρριψη των χαρακτηριστικών του
µονοκοµµατισµού, της κρατικής ιδεολογίας, του διπολισµού ως συστήµατος ρύθµισης
των διεθνών σχέσεων, του άτεγκτου κεντρικού σχεδιασµού, του µύθου της
αντιπαράθεσης αντιπροσωπευτικής - άµεσης δηµοκρατίας.
Ξέρουµε όµως το ίδιο καλά ότι η παραδοσιακή σοσιαλδηµοκρατία περνά κι αυτή τη
δική της κρίση, τις δικές της ιστορικές αποτυχίες, γνωρίζει τα δικά της όρια. Ότι,
ιδιαίτερα, µετά το τέλος του ψυχρού πολέµου, αυτό το ρεύµα έχει χάσει ακόµα και την
προηγούµενη µεταρρυθµιστική του πνοή, εγκλωβίζεται όλο και περισσότερο στις
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λογικές της φιλελεύθερης διαχείρισης, ενσωµατώνεται στις κυρίαρχες εθνικές
ηγεµονικές βλέψεις, αδυνατεί να χαράξει µια εναλλακτική πρόταση για την Ευρώπη.
Αλλά, ξέρουµε επίσης ότι στη βάση αυτών των εµπειριών αποτυχίας και
αντιµετωπίζοντας τις νέες αντιθέσεις και προβλήµατα, νέοι προβληµατισµοί
αναπτύσσονται, που διαπερνούν οριζόντια και τα δύο ιστορικά ρεύµατα. Θέλουµε
λοιπόν µια Αριστερά που θα απορρίπτει την αντίληψη που θεοποιεί το "µέσο" και
ξεχνά το σκοπό ή απολυτοποιεί το σκοπό θεωρώντας ότι αυτός µπορεί να "αγιάζει"
και τα µέσα". Μια Αριστερά που δεν θα περιορίζεται στην άρνηση, στην υπέρβαση,
αλλά θα στηρίζεται θετικά στη σύνθεση, στη ζωντανή σχέση ρήξης και
µεταρρύθµισης.
Συγκροτούµε λοιπόν το διακριτό ρεύµα της νέας δηµοκρατικής - ριζοσπαστικής
Αριστεράς ως τη βασική δύναµη που θα δράσει αποφασιστικά, καταλυτικά για τη
ριζική ανασύνταξη του χώρου της ευρύτερης Αριστεράς για τη δηµιουργία µιας νέας
Αριστεράς πέρα από τα σηµερινά µας όρια.
Ξεκινάµε λοιπόν για να διαψεύσουµε σήµερα, όσους βιάστηκαν να ταυτίσουν τα
οράµατα αυτά µε τα γραφειοκρατικά καθεστώτα του λεγόµενου "υπαρκτού
σοσιαλισµού" που κατέρρευσαν ή µε την αποτυχία της σοσιαλδηµοκρατίας.
Συγκροτούµε το νέο ισχυρό κόµµα, που θα είναι η έµπρακτη αµφισβήτηση του µύθου
πως στις σύγχρονες κοινωνίες δεν έχει θέση η Αριστερά. Ότι, τάχα, είναι
αναπότρεπτη η πολιτική πόλωση ανάµεσα σε δύο πολιτικούς χώρους: το
συντηρητικό και την υπάρχουσα σοσιαλδηµοκρατία.
Και σε αυτούς που µας καλούν να αφοµοιωθούµε λοιπόν µέσα στο χώρο της
κεντροαριστεράς απαντούµε: Είναι οι πραγµατικές ανάγκες όλων εκείνων που
υφίστανται τις αδικίες, τις ανισότητες της υπάρχουσας κατάστασης πραγµάτων, που
απαιτούν την ύπαρξη της Αριστεράς. Και οι νέες αντιθέσεις που επιβάλλουν την
ανάγκη µιας νέας ριζοσπαστικής Αριστεράς. Αυτόνοµης, µαζικής, µαχόµενης. Είναι η
αποτυχία της παραδοσιακής σοσιαλδηµοκρατίας, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα,
να αποκρούσει τη συντηρητική επίθεση και να δώσει βιώσιµες λύσεις προοπτικής
που κάνουν αναγκαία την ύπαρξη του δικού µας διακριτού ρεύµατος ιδεών,
πολιτικής, πράξης.
Να γιατί λέµε ότι η οικοδόµηση του νέου κόµµατος είναι επιλογή µακράς πνοής,
επιλογή αδιαπραγµάτευτη".
Επιβεβαιώνουµε και σήµερα ότι ο στόχος µας είναι η διαµόρφωση ενός κόµµατος της
Σύγχρονης ∆ηµοκρατικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Της Αριστεράς του 2000,
που εκφράζει τις προοδευτικές δυνάµεις των κοινωνικών κινηµάτων και της
οικολογίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΥΝ απορρίπτει απόψεις, που τον οδηγούν σε
συµπληρωµατικό ρόλο ως προς το ΠΑΣΟΚ, αφού προτείνουν να είναι ο ΣΥΝ στο
ακραίο αριστερό σηµείο του πόλου, όπου το ΠΑΣΟΚ οριοθετεί τον λεγόµενο
εκσυγχρονιστικό χώρο.
Απορρίπτει επίσης κάθε λογική συµπληρωµατικότητας απέναντι στο ΚΚΕ που
οδηγούν σε απόψεις περί στρατηγικής συνάντησης µε το Κ.Κ.Ε. και δηµιουργίας ενός
"ενιαίου πόλου της Αριστεράς".
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Αµετακίνητος στρατηγικός στόχος του ΣΥΝ είναι ο σοσιαλιστικός µετασχηµατισµός
της ελληνικής κοινωνίας.
Είµαστε αντίθετοι στις θεωρίες περί του τέλους της ιστορίας και της οριστικής
επικράτησης του καπιταλισµού, µε την παγκόσµια αγορά και την "ενιαία σκέψη".
Το ίδιο αντίθετοι, όµως, είµαστε και σε κάθε νοσταλγία για τα καταρρεύσαντα
πρότυπα των κοινωνιών του τέως υπαρκτού σοσιαλισµού.
Θεωρούµε τον εαυτό µας κοµµάτι της νέας Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που, όπως κι
εµείς, βρίσκεται στα πρώτα της βήµατα, θέτοντας ερωτήµατα, αµφισβητώντας τις
κυρίαρχες σήµερα αντιλήψεις και αναζητώντας την στρατηγική που θα µετατρέψει την
σηµερινή κριτική και αµφισβήτηση, σε θετικό πολιτικό σχέδιο για τον προοδευτικό και
σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
Επιδιώκουµε την συνάντηση µας µε τις ιδέες και τις δυνάµεις της οικολογίας, µε τα
σύγχρονα κοινωνικά κινήµατα, µε τη ριζοσπαστική διανόηση και αναζητούµε σε αυτή
τη συνάντηση τα στοιχεία της νέας κοινωνικής δυναµικής, της ανανέωσης της
πολιτικής σε επίπεδο θέσεων και δράσης, της εναλλακτικής πορείας για το νέο
κοινωνικό κράτος, για τις πολυπολιτισµικές κοινωνίες της αλληλεγγύης, την ισόρροπη
κι αξιοβίωτη ανάπτυξη, την διευρυµένη δηµοκρατία της συµµετοχής και των ελέγχων.
Εκτιµάµε ότι είναι όχι µόνο απαραίτητη, αλλά αναντικατάστατη, µια Αριστερά που δεν
θα αφοµοιώνεται στην διεκπεραιωτική λογική της σοσιαλδηµοκρατίας, που στις
σηµερινές συνθήκες συγκλίνει και συµβιβάζεται µε τον φιλελευθερισµό. Μια
αριστεράς που δεν θα ταυτίζεται µε τη νοσταλγία του δογµατικού κοµµουνισµού και
την πολιτική επανίδρυσης των µοντέλων του υπαρκτού σοσιαλισµού.
Στην αυτόνοµη ύπαρξη και παρουσία αυτής της Αριστεράς επιµένουµε, αναζητώντας
σε κάθε φάση να αποσαφηνίζουµε και να τεκµηριώνουµε περαιτέρω την
φυσιογνωµία της και την πολιτική της.

2.

Στις αρχές του 21ου αιώνα, το πλαίσιο µέσα στο οποίο καλείται να δράσει η Αριστερά
και να διατυπώσει τις στρατηγικές της προτάσεις, είναι το πλαίσιο της
παγκοσµιοποίησης.
Και µέσα σε αυτό το πλαίσιο, τίθενται µε νέους όρους όλα τα µεγάλα κοινωνικά και
πολιτικά προβλήµατα.
Απορρίπτουµε την άποψη ότι η παγκοσµιοποίηση ταυτίζεται νοµοτελειακά µε τον
νεοφιλελευθερισµό.
Η ταύτιση αυτή, που σήµερα υπάρχει, είναι αποτέλεσµα συγκεκριµένων πολιτικών
και κοινωνικών επιλογών. Επιλογών που γίνονται στο πλαίσιο του σηµερινού
συσχετισµού δυνάµεων. Απαντάµε µε όρους σύγχρονης αριστεράς και
ριζοσπαστικών προγραµµατικών προτάσεων και παρεµβάσεων, στο ποια είναι η
διακριτή και αξιόπιστη πολιτική φυσιογνωµία µας έναντι των άλλων πολιτικών
δυνάµεων.
Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού στο τέλος της δεκαετίας του '80, η
ιδεολογικοπολιτική επικράτηση του νεοφιλελευθερισµού και η ανάδειξη των ΗΠΑ ως
της µόνης σήµερα υπερδύναµης, διαµόρφωσαν τους όρους, ώστε οι διαδικασίες
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παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας, να αξιοποιηθούν για την προώθηση σε πλανητική
κλίµακα των νεοφιλελεύθερων επιλογών.
Επιλογών που εξυπηρετούν τα οικονοµικά συµφέροντα των ΗΠΑ στα πλαίσια του
ανταγωνισµού τους µε άλλες ισχυρές οικονοµίες.
Επιλογών που εξυπηρετούν τα συµφέροντα µεγάλων επιχειρηµατικών,
χρηµατιστηριακών και τραπεζικών οµίλων, µε παγκόσµιο και περιφερειακό ρόλο.
Επιλογών που εξυπηρετούν τα συµφέροντα συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων
και στρωµάτων των αναπτυγµένων χωρών, που κερδοσκοπούν απροκάλυπτα σε
βάρος ολόκληρων περιοχών του πλανήτη, ολόκληρων λαών και σε βάρος της
πλειοψηφίας των εργαζοµένων στις αναπτυγµένες χώρες.
Οι επόµενες δεκαετίες θα σφραγιστούν από κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις για
την ανατροπή αυτών των επιλογών, καθώς και για την αλλαγή του συστήµατος
διεθνών σχέσεων, που προωθείται ώστε να εξασφαλίζει τη σταθερή και απρόσκοπτη
λειτουργία τους.
Αυτή η ανατροπή, όσο δύσκολη κι αν είναι, ιστορικά είναι εφικτή, διότι η ίδια η
σηµερινή πραγµατικότητα δηµιουργεί τις δυνάµεις και τους όρους της αλλαγής της.
Στο πεδίο αυτών των αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων θα προσδιορισθεί και θα
συγκροτηθεί εκ νέου, ως δύναµη ιστορικής προοπτικής και κοινωνικής αλλαγής η
Σύγχρονη Αριστερά. Η αριστερά της εποχής µας προσδιορίζεται, σε όλα τα επίπεδα,
µέσα από τις αναζητήσεις της για το µέλλον, ως απάντηση στις δηµοκρατικές,
οικονοµικές, κοινωνικές και οικολογικές προκλήσεις στο σύγχρονο κόσµο.
Ο αγώνας κατά του νεοφιλελευθερισµού στις σηµερινές συνθήκες παγκοσµιοποίησης
απαιτεί µια Αριστερά που να διαθέτει όραµα για τον τρόπο οργάνωσης και
διεύθυνσης του σύγχρονου κόσµου, για την διαµόρφωση ενός δηµοκρατικού πολύπολικού κόσµου, µε αµυντικά περιφερειακά συστήµατα κι αξιόπιστους διεθνείς
οργανισµούς.
Η νέα παγκόσµια ρύθµιση και η πολιτική διακυβέρνηση της παγκοσµιοποίησης σε
αντίθεση µε την σηµερινή κυριαρχία των δυνάµεων της αγοράς, είναι οι µεγάλοι
στόχοι που από την πλευρά της Αριστεράς πρέπει να τεθούν στην ηµερήσια διάταξη,
των πολιτικών, κοινωνικών και θεωρητικών προταγµάτων.
Ο
αγώνας
κατά
του
νεοφιλελευθερισµού,
στις
σηµερινές
συνθήκες
παγκοσµιοποίησης, απαιτεί µια Αριστερά που να διαθέτει όραµα και σχέδιο για τις
σχέσεις αναπτυγµένων υπανάπτυκτων χωρών, όραµα και σχέδιο για την οικολογική
πολιτική στον πλανήτη, για την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση, για τον
ελεύθερο χρόνο και τον πολιτισµό στις σηµερινές συνθήκες αλµατώδους ανάπτυξης
των νέων τεχνολογιών, για την προστασία των καταναλωτών και την εξασφάλιση
ποιότητας ζωής και κοινωνικής προστασίας καθολικής εφαρµογής, χωρίς
αποκλεισµούς ή επιλεκτικότητες.
Απαιτεί µια Αριστερά που να έχει όραµα και σχέδιο για την λειτουργία της
δηµοκρατίας, τη φύση και την προστασία των σύγχρονων ατοµικών, πολιτικών και
κοινωνικών δικαιωµάτων, για την αντιµετώπιση των ρατσιστικών κι εθνικιστικών
φανατισµών, της ξενοφοβίας και των αποκλεισµών, των νέων κινδύνων που
διαµορφώνουν για την προσωπική και κοινωνική ζωή οι νέες τεχνολογίες στην
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καθηµερινότητα, στις σχέσεις κράτους και πολίτη, στην απασχόληση και στην
παραγωγή µεταλλαγµένων προϊόντων.
Απαιτεί συνολικά µια Αριστερά ικανή να υποδείξει µια εναλλακτική, προς την
σηµερινή, προοπτική για τον σύγχρονο κόσµο, αµφισβητώντας τη λογική και τις
πρακτικές "των αναγκαστικών µονόδροµων".
Και βεβαίως µια Αριστερά ικανή να συγκρούεται, να εµπνέει κινήµατα και ταυτόχρονα
ικανή να δρα πολιτικά, να οικοδοµεί συµµαχίες και να προωθεί µεταρρυθµίσεις.

3.

Η νέα Ευρωπαϊκή Αριστερά οφείλει να βρεθεί στην πρωτοπορία του αγώνα κατά της
ταύτισης της παγκοσµιοποίησης µε τον νεοφιλελευθερισµό. Στην πρωτοπορία για την
πολιτική διακυβέρνηση της παγκοσµιοποίησης.
Και µέσα απ'αυτόν ακριβώς τον αγώνα να αποσαφηνίσει τα χαρακτηριστικά και την
στρατηγική της.
Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, µε δηµοκρατικούς, κοινωνικούς και οικολογικούς όρους
µπορεί να είναι η απάντηση των λαών της Ευρώπης στις µεγάλες προκλήσεις της
παγκοσµιοποίησης. Και αυτή η προοπτική πρέπει να αποτελέσει την σηµαία της
Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
Αυτό σηµαίνει ότι θα ενισχυθούν οι διαδικασίες πολιτικής ενοποίησης, ότι θα
προωθηθεί ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, ότι θα υπάρξουν δηµοκρατικά
νοµιµοποιηµένα Ευρωπαϊκά πολιτικά όργανα, ότι θα ενισχυθεί ουσιαστικά ο
κοινοτικός προϋπολογισµός, ότι θα προωθηθεί η αµυντική ολοκλήρωση και θα
υπάρξει χειραφέτηση από την στρατιωτική και αµυντική κηδεµονία των ΗΠΑ, ότι θα
διαµορφωθεί αυτόνοµη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας στη λογική
της κατάργησης του ΝΑΤΟ, ότι θα υπάρξουν θεσµοί και ρυθµίσεις στην λειτουργία
και τον ανταγωνισµό της αγοράς, ότι θα αποτελεί βασικό στόχο το κοινωνικό κράτος
και η καταπολέµηση της ανεργίας, ότι θα προωθηθεί η ουσιαστική φορολογική
µεταρρύθµιση κι εναρµόνιση, ότι η οικολογική πολιτική θα είναι όρος της ισόρροπης
ανάπτυξης, ότι θα υπάρχει διαρκής προστασία και έλεγχος της δηµόσιας υγείας και
διατροφής.
Η Ευρώπη µέσα από την οικονοµική και πολιτική της ενοποίηση µπορεί να
συµβάλλει στην δηµιουργία ενός πολυπολικού κόσµου και στην υπέρβαση του
σηµερινού status της µιας και µόνης υπερδύναµης.
Αυτό σηµαίνει ότι µέσα από αυτή τη διαδικασία µπορεί και πρέπει να αµφισβητηθούν
η σηµερινή περιθωριοποίηση του ΟΗΕ και του ∆ιεθνούς ∆ικαίου για την ειρηνική
συνύπαρξη των λαών, ο νέος ρόλος του ΝΑΤΟ και των στρατιωτικών σχεδιασµών
που εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ΗΠΑ και την επιβολή της νέας τάξης.
Η Ευρώπη υπερασπιζόµενη και προωθώντας το δικό της ιστορικά διαµορφωµένο
κοινωνικό πρότυπο, το δικό της πολιτισµό, τη δική της δηµοκρατική παράδοση και
κουλτούρα, µπορεί να αµφισβητήσει ουσιαστικά την παγκόσµια ισχύ του
νεοφιλελευθερισµού και να συµβάλλει καθοριστικά σε µια νέα παγκόσµια ρύθµιση.
Αυτό σηµαίνει ότι θα διαµορφωθούν κοινές Ευρωπαϊκές πολιτικές µε στόχο την
πλήρη απασχόληση, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την οικολογική
προστασία, την προστασία των δικαιωµάτων.
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Αυτή είναι η προοπτική που η Ευρωπαϊκή Αριστερά πρέπει να δώσει στην
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση.
Όµως αυτή η προοπτική περνάει µέσα από την αµφισβήτηση και την αλλαγή των
σηµερινών προσανατολισµών της Ε.Ε., µέσα από την αµφισβήτηση και την αλλαγή
του µονόπλευρου χαρακτήρα οικοδόµησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσα από την
ανατροπή των τάσεων που θέλουν την Ευρώπη να προσεγγίζει και να υιοθετεί το
Αµερικανικό κοινωνικό πρότυπο.
Με αυτήν την έννοια ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής ενοποίησης αναδεικνύεται το
κεντρικό πεδίο σύγκρουσης των δυνάµεων της νέας Ευρωπαϊκής Αριστεράς µε τον
νεοφιλελευθερισµό και τις δυνάµεις που τον εκπροσωπούν. Και είναι σαφές ότι η
Ευρωπαϊκή Αριστερά οφείλει να συγκρουστεί µε τις τάσεις αναδίπλωσης στα όρια
του εθνικού κράτους από όπου και αν προέρχονται.
Το δίληµµα ανάµεσα σε µια Ε.Ε. ενσωµατωµένη και αφοµοιωµένη πλήρως στο
σηµερινό µοντέλο παγκοσµιοποίησης και σε µια Ε.Ε. ισχυρή δύναµη αλλαγής αυτού
του µοντέλου, είναι το δίληµµα, που διαµορφώνει τις νέες διαχωριστικές γραµµές και
θα οριοθετήσει τα πολιτικά ρεύµατα και τις πολιτικές δυνάµεις στον ευρωπαϊκό χώρο.
Από αυτήν τη σκοπιά και µε αυτό το κριτήριο πρέπει να κρίνεται και να αξιολογείται η
πολιτική και των δυνάµεων της σοσιαλδηµοκρατίας που σήµερα ασκούν την εξουσία
στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών και των άλλων δυνάµεων της Αριστεράς,
είτε βρίσκονται σε σχέσεις συµµαχίας µαζί της είτε βρίσκονται στην αντιπολίτευση.

4.

Από αυτή τη γενικότερη σκοπιά για τις παγκόσµιες και τις ευρωπαϊκής εξελίξεις ο
ΣΥΝ ως κόµµα της Σύγχρονης ∆ηµοκρατικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς
διαµορφώνει την στρατηγική του πρόταση για την ελληνική κοινωνία του 21ου αιώνα.
α) Για το ΣΥΝ το µέλλον της ελληνικής κοινωνίας είναι συνυφασµένο µε το µέλλον της
Ευρώπης, το χαρακτήρα, το εύρος και την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.
Εποµένως, το κεντρικό ζήτηµα της περιόδου που διανύουµε είναι η διαµόρφωση µιας
συνολικής στρατηγικής για την συµµετοχή και την συµβολή της Ελλάδας στις
ευρωπαϊκές διαδικασίες για την αλλαγή τους.
Για την Ελλάδα η Ευρώπη είναι ο χώρος µέσα από τον οποίο µπορούν να υπάρξουν
απαντήσεις για τη συνειδητή παρέµβαση της κοινωνίας, την αναβάθµιση της
πολιτικής και µια νέα συγκρότηση και λειτουργία του εθνικού κράτους.
Και στα πλαίσια αυτά η Ελληνική Αριστερά οφείλει να αναδείξει τα πολιτικά και
κοινωνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει αυτή η στρατηγική. Οφείλει να
αγωνιστεί ώστε να διαµορφωθούν οι κοινωνικοί και πολιτικοί συσχετισµοί που θα
στηρίξουν και θα επιβάλουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
Αναµφισβήτητα η ένταξη στην οικονοµική και νοµισµατική ένωση που ολοκληρώθηκε
πριν από λίγες µέρες, αποτελεί σηµαντική θετική εξέλιξη.
Εµείς ως ΣΥΝ είχαµε µε σαφήνεια ταχθεί από την αρχή υπέρ του στόχου ένταξης της
χώρας στην ΟΝΕ.
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Ασκήσαµε όµως έντονη κριτική στον µονόπλευρο τρόπο που σχεδιάστηκε και
προωθήθηκε συνολικά η ΟΝΕ, µε χαρακτηριστική την άρνησή µας να επικυρώσουµε
µε την ψήφο µας την συνθήκη του Αµστερνταµ.
Όπως ασκήσαµε και έντονη κριτική και στην πολιτική µε την οποία οι κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ επέλεξαν για να επιδιώξουν την ένταξη της χώρας µας στην ΟΝΕ.
Σήµερα τονίζουµε και πάλι πως η ένταξη στην ΟΝΕ διαµορφώνει για την καλύτερη
αντιµετώπιση των µεγάλων οικονοµικών, κοινωνικών και εθνικών προβληµάτων και
κυρίως γιατί εξασφαλίζει µεγαλύτερες δυνατότητες να παρακολουθήσουµε και σε
κάποιο βαθµό να επηρεάσουµε τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, που αποκτούν µια νέα και
πολύ σηµαντική δυναµική.
Ταυτόχρονα όµως θεωρούµε πως τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι εσωτερικές
εξελίξεις δικαιώνουν τις κριτικές που άσκησε ο ΣΥΝ. Θεωρούµε ότι η δική µας
ανάλυση είναι εκείνη που µπορεί να αποτελέσει τη βάση για µια εθνική στρατηγική
στις νέες περίπλοκες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εξελίξεις.
Η πραγµατική σύγκλιση ως προσδοκώµενος στόχος, δεν θα επιτευχθεί µε αυτόµατο
πιλότο. Η συµµετοχή µας στην ΟΝΕ δεν συνεπάγεται από µόνη της ούτε την
ταχύτερη ανάπτυξη ούτε καλύτερες προϋποθέσεις για ευηµερία και κοινωνική
συνοχή.
Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται µε την προώθηση διαφορετικών από αυτές που
εφαρµόσθηκαν την προηγούµενη τετραετία και είχαν ως αποτέλεσµα την κοινωνική
απόκλιση και αποδιάρθρωση.
Η συµµετοχή µας στην ΟΝΕ δεν αποτελεί πανάκεια αλλά δεν µπορεί να
χρησιµοποιείται ως ένα διαρκές άλλοθι για την πορεία στην πεπατηµένη. Θα πρέπει
να συνδυαστεί µε µια ευρεία και συντονισµένη εθνική προσπάθεια για την
αναδιανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου και τη συγκρότηση ενός
ολοκληρωµένου και αποτελεσµατικού συστήµατος κοινωνικής προστασίας
αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιµα µέσα πολιτικής και εξαντλώντας όλα τα περιθώρια
αυτόνοµων εθνικών πρωτοβουλιών. Υπάρχουν και γίνεται.
β) Η συµµετοχή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και η µη περιθωριοποίηση
της, πολύ περισσότερο η φιλοδοξία ενεργητικής συµµετοχής στις ευρωπαϊκές
διαδικασίες για την ευρωπαϊκή οικοδόµηση µε τα νέα κοινωνικά, πολιτικά και
οικολογικά χαρακτηριστικά, επιβάλλουν, ασφαλώς, την ταχύτατη σήµερα υπέρβαση
των µεγάλων αναχρονισµών και καθυστερήσεων, σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης του
κράτους, της οικονοµία, της κοινωνίας µε κοινωνική συνοχή και στήριξη.
Και εδώ ακριβώς είναι που προκύπτουν οι διαφορετικές στρατηγικές προσέγγισης,
για την πορεία της ελληνικής κοινωνίας τα επόµενα χρόνια.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στο όνοµα του εκσυγχρονισµού της Ελληνικής κοινωνίας,
έχει προωθήσει µέχρι στιγµής και εξαγγέλλει για τη νέα τετραετία ένα συγκεκριµένο
πρόγραµµα.
Βασική επιδίωξη αυτού του προγράµµατος, που περιλαµβάνει αποκρατικοποιήσεις,
απελευθέρωση αγορών, ελαστικοποίηση των µορφών απασχόλησης, περιορισµό
των δηµοσίων δαπανών, αλλαγή του ασφαλιστικού συστήµατος και σφιχτή
εισοδηµατική πολιτική, είναι η δηµιουργία του ευνοϊκού κατά την κυβέρνηση πλαισίου
απρόσκοπτης και επιθυµητής λειτουργίας των νόµων και των δυνάµεων της αγοράς.
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Ευνοϊκού πλαισίου, σύµφωνα µε τα κριτήρια που επικρατούν στους κυρίαρχους
σήµερα οικονοµικούς κύκλους της Ε.Ε., και που κινούνται στη λογική των
νεοφιλελεύθερων δογµάτων.
Και είναι φανερό ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως η διαµόρφωση ενός
τέτοιου ευνοϊκού πλαισίου, για τη λειτουργία της αγοράς, θα δηµιουργήσει τους όρους
για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µας και για την ικανότητα της να πορευτεί
στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.
Αυτή η στρατηγικού χαρακτήρα επιλογή του ΠΑΣΟΚ θα έχει µεγάλες και αρνητικές
συνέπειες στην κοινωνική συνοχή και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
Οι µεγάλες διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας, οι δοµές του ελληνικού
κοινωνικού κράτους και οι ιδιοµορφίες της γεωγραφικής θέσης της χώρας,
επιβάλλουν έναν πολύ σοβαρό σχεδιασµό της αναπτυξιακής πορείας και επίσης τη
δηµιουργία εκείνων των θεσµών, που θα εξασφαλίζουν τη συµβολή και τη στήριξη
όλων των κοινωνικών δυνάµεων.
Η τυφλή λειτουργία της αγοράς, σε συνδυασµό µε ένα αναποτελεσµατικό και
διαβρωµένο πολιτικό σύστηµα, θα οδηγήσουν σε έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων
και σε υπονόµευση κάθε σοβαρής αναπτυξιακής προοπτικής.
Σε αντίθεση µε αυτήν την επιλογή του ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΝ προτείνει µια πολιτική
στρατηγικού σχεδιασµού της ανάπτυξης της χώρας, παραγωγικής και θεσµικής
ανασυγκρότησης σε όλα τα επίπεδα, που να εξυπηρετεί αυτόν τον σχεδιασµό.
Μια πολιτική που να µπορεί να απαντήσει στις µεγάλες διαρθρωτικές αδυναµίες της
ελληνικής οικονοµίας, στις ιδιοµορφίες της γεωγραφικής θέσης της χώρας, στις
υπανάπτυκτες δοµές του κράτους και του πολιτικού συστήµατος, στο ισχνό κοινωνικό
κράτος, στο έντονο πρόβληµα κοινωνικής συνοχής, στις σοβαρές περιφερειακές
ανισότητες.
Οι αναχρονισµοί, οι καθυστερήσεις και οι στρεβλώσεις του ελληνικού καπιταλισµού
βεβαίως και πρέπει να ξεπεραστούν.
Όµως η απάντηση στα σύγχρονα προβλήµατα ανάπτυξης και µετασχηµατισµού
βρίσκεται πολύ πέρα από την απλή αντιµετώπιση αυτών των καταστάσεων, της
καθυστέρησης, του αναχρονισµού και των στρεβλώσεων.
Στην Ελλάδα σήµερα πρέπει να µπουν οι βάσεις για µια ανάπτυξη που δεν θα
στηρίζεται στην απορύθµιση της αγοράς εργασίας, που δεν θα στηρίζεται στην φτηνή
εργασία, που δεν θα στηρίζεται στην κατασπατάληση των φυσικών πόρων, που δεν
θα αναζητά την ανταγωνιστικότητα αποκλειστικά στο χαµηλό κόστος, που δεν θα
στηρίζεται στην συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και στην άδικη φορολογία, που
δεν θα είναι συµφιλιωµένη µε ψηλά ποσοστά ανεργίας.
Η πορεία για την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ, έπρεπε να έχει αυτά τα
χαρακτηριστικά.
Σε κάθε περίπτωση σήµερα, η συµµετοχή στην ΟΝΕ, πρέπει να αξιοποιηθεί, για να
προωθηθεί µια τέτοιου είδους συνολική πολιτική για την ανάπτυξη της χώρας.
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Κατ΄αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα και θα σταθεροποιήσει την θέση της στο
ανταγωνιστικό περιβάλλον της ΟΝΕ και θα έχει µια δηµιουργική συµβολή στην
συνολική πορεία της ενοποίησης και τα απαραίτητα και αναπαλλοτρίωτα κοινωνικά
χαρακτηριστικά της.
Θεωρούµε ότι αυτή η προοπτική, είναι µια ρεαλιστική για την Ελλάδα προοπτική.
Όµως για να υλοποιηθεί αυτή η προοπτική απαιτείται ένα σύνολο διαρθρωτικών
αλλαγών στο κράτος, την οικονοµία, το πολιτικό σύστηµα, που όντως θα
ανασυγκροτεί εκ βάθρων τη χώρα.
Απαιτείται ένα ευρύτατο µεταρρυθµιστικό σχέδιο, που θα ανατρέπει δοµές, θα
αναδιανέµει τον πλούτο και θα κατανέµει τα βάρη και τα ωφελήµατα δίκαια, θα
αναδιατάσσει εξουσίες, θα αλλάζει τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και τα κριτήρια
των επιλογών, θα εξασφαλίζει ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και των θυσιών.
Αυτό το µεταρρυθµιστικό σχέδιο επεχείρησε µέχρι σήµερα να σκιαγραφήσει ο ΣΥΝ µε
τις προτάσεις που κατέθεσε για την ανασυγκρότηση της χώρας, την εξωτερική
πολιτική, την αναθεώρηση του Συντάγµατος, την αντιµετώπιση της ανεργίας, την
παιδεία, το φορολογικό σύστηµα, την υγεία, το κοινωνικό κράτος, τον έλεγχο και την
διαφάνεια των ΜΜΕ και των διαπλεκοµένων συµφερόντων κ.α.
Είναι φανερό, όµως, ότι και οι καθυστερήσεις µας και η αδυναµία να αποτυπωθεί στις
επί µέρους προτάσεις, µε σαφήνεια, η γενική µας αντίληψη, αλλά και οι συγχύσεις
που προέκυψαν από τον τρόπο της δηµόσιας προβολής και υπεράσπισης της
πολιτικής µας, στα επί µέρους θέµατα, δεν επέτρεψαν µέχρι σήµερα να γίνει
κατανοητή στο σύνολό της η συνολική στρατηγική µας πρόταση.
Κυρίως δε να γίνει σαφής η διαφορά της από την πολιτική των άλλων κοµµάτων.
Στόχος του προγραµµατικού συνεδρίου που θα πραγµατοποιήσουµε στη διάρκεια
του επόµενου χρόνου θα είναι η παραπέρα επεξεργασία και η αποσαφήνιση αυτών
των προγραµµατικών προτάσεων, ώστε να προκύπτει µέσα από όλες, η στρατηγική
πρόταση του ΣΥΝ για την πορεία της ελληνικής κοινωνίας τα επόµενα χρόνια και για
την προοπτική της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

5.

Είναι ανάγκη όµως στο πλαίσιο της απόφασης του 3ου Τακτικού Συνεδρίου του
κόµµατος να υπάρξει αναφορά σε ορισµένα κεντρικά ζητήµατα, τα οποία θα µας
απασχολήσουν ήδη από το αµέσως επόµενο διάστηµα και στα οποία θα καταγραφεί
το πολιτικοιδεολογικό στίγµα των διαφόρων προτάσεων.
α. Η νέα ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη της Ε.Ε.
Η νέα ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη που αποφασίστηκε στην σύνοδο κορυφής του
Ελσίνκι, µε θέµα την θεσµική ανασυγκρότηση της Ε.Ε., σε συνδυασµό µε την ήδη
προωθηµένη διεύρυνση της Ε.Ε., αποτελεί εξαιρετικά σηµαντική διαδικασία για το
µέλλον της Ευρώπης και την θέση που θα καταλάβει κάθε χώρα, στο υπό εξέλιξη
ευρωπαϊκό οικοδόµηµα.
Η Ελλάδα όχι µόνο δεν πρέπει να υποτιµήσει αυτήν την διαδικασία, αλλά απεναντίας
αµέσως οφείλει να διαµορφώσει τους στόχους, την τακτική και την αναγκαία πολιτική
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συµµαχιών, ώστε να επηρεάσει στο µέτρο του δυνατού τις εξελίξεις και σε κάθε
περίπτωση να εδραιώσει τις θέσεις της.
Κριτήριο των επιλογών της πρέπει να είναι η προώθηση της πολιτικής ενοποίησης,
µε όρους δηµοκρατικούς και στη βάση ισοτιµίας, όπως, επίσης, και η διαµόρφωση
των θεσµών και διαδικασιών που εξυπηρετούν αυτήν την προοπτική. Ταυτοχρόνως η
απόκρουση των εξελίξεων, που δια των πολλών ταχυτήτων, µε τη διαµόρφωση
διευθυντηρίου από τις ισχυρές χώρες και την δορυφοροποίηση των υπολοίπων,
οδηγούν από άλλο δρόµο στην υπονόµευση της πολιτικής ενότητας και πριµοδοτούν
τη λογική που θέλει την Ευρώπη απλώς ένα ενιαίο οικονοµικό χώρο, ως χώρο
αγοράς, χωρίς δηµοκρατική πολιτική ενότητα και στρατηγική υπόσταση. Για τα
θέµατα αυτά ο ΣΥΝ οφείλει να αναλάβει σοβαρές πρωτοβουλίες και στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Αριστεράς, µε στόχο την διαµόρφωση κοινών θέσεων και την προβολή
κοινών στόχων.
β. Η Βαλκανική πολιτική και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις
Οι εξελίξεις στα Βαλκάνια και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα σφραγίσουν την
πορεία της χώρας µας.
Βρισκόµαστε στην µετά τον απαράδεκτο πόλεµο του ΝΑΤΟ κατά της Γιουγκοσλαβίας
περίοδο, όπου η ρευστότητα και η αστάθεια διευρύνονται σε όλα τα Βαλκάνια, πέραν
του Κοσσυφοπεδίου, από το Μαυροβούνιο µέχρι και την ΠΓ∆Μ.
Η παρουσία του ΝΑΤΟ στο οποίο ηγεµονεύουν οι ΗΠΑ, παρουσία που
µονιµοποιείται και ενισχύεται στην περιοχή, εµπεδώνει στοιχεία ενός µιλιταρισµού,
που οδηγεί σε ακόµα µεγαλύτερη αποσταθεροποίηση της Βαλκανικής. Αποτελεί την
πρώτη εφαρµογή των "νέων δοµών" του ΝΑΤΟ σε αντιστοιχία µε τον "νέο ρόλο" του,
που το θέτει υπεράνω του ΟΗΕ και των διεθνών θεσµών, µετατρέποντάς το σε
επεµβατικό οργανισµό διεθνούς εµβέλειας. Θεσµοποίηση των επεµβάσεων στη
Βαλκανική αποτελεί και το ψευδεπίγραφο "Σύµφωνο Σταθερότητας", που διασπά την
ενότητα του χώρου µε την εξαίρεση της Γιουγκοσλαβίας.
Στη µετά το Ελσίνκι περίοδο που εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε οι
Ευρωτουρκικές και Ελληνοτουρκικές σχέσεις να µπουν στο σωστό δρόµο εξέλιξής
τους µέσα στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς ∆ικαίου του δηµοκρατικού ευρωπαϊκού
κεκτηµένου και των θεσµικοπολιτικών εγγυήσεών τους, χωρίς αµφισβήτηση
κυριαρχικών δικαιωµάτων της χώρας.
Στην περίοδο κρίσιµων εξελίξεων στο Κυπριακό για την απρόσκοπτη ένταξη της
Κύπρου ως µιας κρατικής οντότητας στην Ε.Ε. αλλά και για τη δίκαιη και βιώσιµη
λύση του Κυπριακού στα πλαίσια των αποφάσεων του ΟΗΕ και των διασκέψεων
κορυφής, µε διζωνική, δικοινοτική οµοσπονδία, µε ενιαία κυριαρχία και µια διεθνή
προσωπικότητα και απόκρουση συνοµοσπονδιακών και διχοτοµικών σεναρίων.
Ο ΣΥΝ θεωρεί ότι η Ελλάδα, ως η χώρα - µέλος της Ε.Ε. µε την αµεσότερη επαφή
και σχέση µε τα Βαλκάνια, τη Ν.Α. Ευρώπη και την περιοχή της Μ. Θάλασσας,
µπορεί και πρέπει να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στις εξελίξεις αυτής της κρίσιµης
περιοχής.
Αξιοποιώντας αυτή τη δυνατότητα µπορεί να αυξήσει κατακόρυφα το ειδικό της
βάρος στα πλαίσια της Ε.Ε. και να ενισχύσει τη θέση της, από κάθε άποψη.
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Προς τούτο απαιτούνται: απεµπλοκή από αδιέξοδα δόγµατα της εξωτερικής
πολιτικής δεκαετιών, απελευθέρωση από εθνικιστικές και αποµονωτικές αντιλήψεις,
σοβαρός σχεδιασµός και επιλογές, που θα εντάσσονται σε µια ελληνική στρατηγική
δεν θα ενσωµατώνονται στην στρατηγική άλλων.
Ο ΣΥΝ έχει αναγνωρίσει ορισµένα θετικά βήµατα στην εξωτερική πολιτική της
τελευταίας περιόδου, επισηµαίνοντας την έλλειψη εθνικής στρατηγικής και το
λαθεµένο γενικό προσανατολισµό της κυβερνητικής πολιτικής. Για παράδειγµα
εκτιµήσαµε θετικά την απόφαση του Ελσίνκι για τα Ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό και
τα Ευρωτουρκικά. Ζητήσαµε να προωθηθεί σε διµερές επίπεδο η πρόταση για
αµοιβαία κι ισόρροπη µείωση στρατιωτικών δαπανών κι εξοπλισµών. Κι επιµένουµε
να ζητάµε σχεδιασµένη τακτική προώθησης κι αντιµετώπισης των προβληµάτων,
µετά το Ελσίνκι, που µέχρι σήµερα δεν υπάρχει.
Όπως εδώ και χρόνια ο ΣΥΝ διατύπωσε πρωτοποριακές ιδέες στις οποίες πολύ
καθυστερηµένα προσχωρούν άλλες δυνάµεις, έτσι και τώρα επισηµαίνει διορατικά τα
νέα προβλήµατα που φέρνει στην επιφάνεια η δυναµική των εξελίξεων και οι νέες
αντιθέσεις.
Μ'αυτή την έννοια υπογραµµίζει µε έµφαση σήµερα και προειδοποιεί ότι τα
µακροπρόθεσµα ελληνικά συµφέροντα, δεν εξυπηρετούνται από την ταύτισή µας µε
τις επιλογές των ΗΠΑ στην περιοχή. Απεναντίας, η Ελλάδα πρέπει να εργαστεί για τη
διαµόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής για τη Ν.Α. Ευρώπη και σε αυτήν την προοπτική
να εντάξει αποφασιστικά το χειρισµό και των προβληµάτων στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις και τον χειρισµό των προβληµάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην
Γιουγκοσλαβία και την προσέγγιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε την
ανασυγκρότηση των Βαλκανίων.
Τέλος είναι ανάγκη να συνειδητοποιηθεί ότι στην ιστορική περίοδο που διανύουµε, η
αλληλεξάρτηση εξωτερικής και οικονοµικής πολιτικής είναι ισχυρότερη από κάθε
άλλη φορά. Μ'αυτήν την έννοια, παράλληλα µε τον σχεδιασµό της εξωτερικής
πολιτικής είναι αναγκαίος ένας σοβαρός σχεδιασµός πρωτοβουλιών στον τοµέα της
οικονοµίας, σε όλη αυτήν την περιοχή και κυρίως είναι αναγκαία η διαµόρφωση των
εργαλείων εκείνων που αιτούνται για την υλοποίηση τέτοιων σχεδιασµών. Και
δυστυχώς όλα αυτά αν δεν απουσιάζουν παντελώς βρίσκονται σε πολύ ανεπαρκές
και ερασιτεχνικό επίπεδο.
γ. Αναθεώρηση του Συντάγµατος
Η αναθεώρηση του Συντάγµατος από την παρούσα βουλή είναι κορυφαίας σηµασίας
διαδικασία.
Ο ΣΥΝ πιστεύει ότι η συνταγµατική αναθεώρηση πρέπει να εξυπηρετήσει την
ουσιώδη δηµοκρατική µεταρρύθµιση του κράτους και του πολιτικού συστήµατος,
ώστε αυτά να βρεθούν σε αντιστοιχία µε τις ανάγκες που η ελληνική κοινωνία έχει
στην παρούσα ιστορική φάση.
Η εναρµόνιση και ο καθορισµός των σχέσεων µεταξύ υπερεθνικών και εθνικών
οργάνων.
Η περιφερειακή συγκρότηση του κράτους µε την ριζική ανακατανοµή πόρων και
εξουσιών.
Η ενίσχυση του ρόλου της βουλής προς έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας.
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Η καθιέρωση της απλής αναλογικής.
Η καθιέρωση θεσµών διαφάνειας και η θωράκιση της πολιτικής έναντι των
οικονοµικών συµφερόντων της διαπλοκής και διαφθοράς.
Η ουσιαστική κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της ∆ικαιοσύνης.
Η διεύρυνση του κράτους δικαίου και των εγγυήσεων προστασίας των
δικαιωµάτων.
Η κατοχύρωση της προστασίας των νέων δικαιωµάτων που προκύπτει ως ανάγκη
στις κοινωνίες της πληροφορικής και της κυριαρχίας των ΜΜΕ.
Ο χωρισµός εκκλησίας και κράτους,
είναι βασικές αιχµές της αναγκαίας κατά τον ΣΥΝ συνταγµατικής αναθεώρησης.
Ειδικά για το τελευταίο θέµα - του χωρισµού εκκλησίας και κράτους - είναι ανάγκη να
τονιστεί η ιδιαίτερη πολιτική και ιδεολογική σηµασία, που αυτό προσλαµβάνει στο όλο
σύστηµα αξιών που σήµερα διαµορφώνεται στην ελληνική κοινωνία. Επίσης, για το
θέµα της περιφερειακής δοµής του κράτους, να αναδειχθεί η πρωταρχική
αναπτυξιακή και κοινωνική σηµασία, που έχει σήµερα για την αναδιάρθρωση της
παραγωγικής βάσης και τον πολιτικό και θεσµικό µετασχηµατισµό της χώρας. Τέλος
κατά την αναθεωρητική διαδικασία να αναδειχθεί ότι η κύρια αιτία για την απώλεια
ιστορικού χρόνου, τα οικονοµικά, κοινωνικά και δηµοκρατικά ελλείµµατα, τις
αποκλίσεις και τις στρεβλώσεις σε όλα τα επίπεδα, είναι το πολιτικό σύστηµα
κρατικής οργάνωσης και κυβερνητικής λειτουργίας, οι δοµές, οι θεσµικοί µηχανισµοί
και οι πρακτικές τους. Αυτή είναι και µια από τις βασικές αιτίες της έρπουσας
πολιτικής κρίσης, παρά τα εκάστοτε εκλογικά αποτελέσµατα, αλλά και της
αποξένωσης του πολίτη και της κοινωνίας, της ενίσχυσης των δεδοµένων
διάβρωσης, διαφθοράς και διαπλοκής.
δ. Αξιοποίηση του Γ' Κ.Π.Σ.
Ο σχεδιασµός του Γ' Κ.Π.Σ., της τελευταίας ίσως µεγάλης αναπτυξιακής δυνατότητας
µε κοινοτικούς πόρους, έχει πολύ µεγάλη σηµασία γιατί απ'αυτόν εξαρτάται εν
πολλοίς το µοντέλο ανάπτυξης που θα προωθηθεί τα επόµενα χρόνια.
Ο ΣΥΝ δεν είναι αντίθετος γενικώς µε τα µεγάλα έργα, όµως θεωρεί ότι
προτεραιότητα πρέπει να αποκτήσει η προώθηση συγκεκριµένων αναπτυξιακών
επιλογών στη βάση ενός σχεδίου, που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της
χώρας και θα τοποθετήσει την ελληνική οικονοµία και γενικότερα την αναπτυξιακή
προοπτική µέσα στο εξελισσόµενο διεθνές πλαίσιο, µε περιβαλλοντική ποιότητα και
οικολογική ισορροπία.
Επί όλων αυτών µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει καµία σοβαρή συζήτηση στην Ελλάδα
και αυτό συνιστά πολύ µεγαλύτερο πρόβληµα από όλα τα µεγάλα προβλήµατα
αδιαφάνειας στην αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.
ε. Σχέσεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας
Το θέµα αυτό βρίσκεται ήδη και θα βρεθεί ακόµα περισσότερο στη νέα περίοδο στο
επίκεντρο των εξελίξεων και επιλογών, στο χώρο της οικονοµίας. Πρόκειται για ένα
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από τα κεντρικά ζητήµατα αντίληψης, που προσδιορίζει την συνολικότερη
τοποθέτηση των πολιτικών δυνάµεων.
Ο ΣΥΝ είναι ξένος προς τις αντιλήψεις του κρατισµού. Αντιλήψεις, που για λόγους
σχετιζόµενους µε την ιδιόµορφη ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισµού και µε το
πελατειακό πολιτικό σύστηµα, επηρέασαν την πολιτική των ελληνικών κυβερνήσεων
για δεκαετίες.
Ταυτόχρονα, όµως, ο ΣΥΝ είναι αντίθετος προς τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις
ιδιωτικοποίησης του δηµοσίου τοµέα και της θεοποίησης της αγοράς, µε την
εκποίηση στρατηγικών τοµέων της οικονοµίας, κοινωνικών αγαθών και υποδοµών
άσκησης κοινωνικής πολιτικής.
Στις σηµερινές συνθήκες συρρίκνωσης των εξουσιών του εθνικού κράτους και της
µεταφοράς των µεγάλων επιλογών οικονοµικής πολιτικής σε υπερεθνικά κέντρα,
ένας αποτελεσµατικός δηµόσιος τοµέας της οικονοµίας, µπορεί να αποτελέσει βασικό
µοχλό εθνικού σχεδιασµού στον χώρο της οικονοµίας και ταυτοχρόνως βασικό µοχλό
άσκησης πολιτικών, µε γνώµονα το εθνικό, το δηµόσιο και το κοινωνικό συµφέρον
και όχι απλώς το επιχειρηµατικό κέρδος ή το πολιτικοκοµµατικό όφελος µε κοινωνικό
και δηµόσιο κόστος.
Ένας τέτοιος δηµόσιος τοµέας πρέπει να είναι συγκεντρωµένος σε τοµείς που
σχετίζονται µε το δηµόσιο συµφέρον και επίσης σε στρατηγικής και κοινωνικής
σηµασίας τοµείς της οικονοµίας, όπου η παρουσία και η δράση του θα δηµιουργεί
προϋποθέσεις ανάπτυξης και του ιδιωτικού τοµέα σε νέα πλαίσια.
Γι'αυτό ακριβώς είναι αναγκαίες ριζικές µεταρρυθµίσεις στη λειτουργία του δηµόσιου
τοµέα, µε σαφή προοπτική όµως την διασφάλιση του δηµόσιου και κοινωνικού
χαρακτήρα, του ρόλου του και της ποιοτικής του επάρκειας και όχι, βεβαίως, την
πλήρη αποδιάρθρωσή του.
στ. Σχέσεις ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής
Και το θέµα αυτό σχετίζεται µε κρίσιµες επιλογές και γι'αυτό επιβάλλεται η
αποσαφήνιση των αντιλήψεων µας, προκειµένου η πολιτική µας στα επί µέρους
θέµατα να διαπνέεται από ενιαία λογική.
Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, αναµφισβητήτως πρέπει να είναι
κεντρική επιδίωξη όλων των εφαρµοζόµενων πολιτικών.
Ο στόχος της ανταγωνιστικότητας, όµως, αν δεν είναι άρρηκτα δεµένος µε την
κοινωνική συνοχή, είναι κενός περιεχοµένου και οδηγεί µε ακρίβεια στην κοινωνική
ζούγκλα, στον κοινωνικό αυτοµατισµό, στην αντίληψη του "όποιος αντέξει".
Ο ανταγωνισµός ή θα είναι υγιής µε θεσµικά πλαίσια και αξιόπιστους ρυθµιστικούς
κανόνες και θα έχει ως κοινωνικό περιεχόµενο και στόχο την βελτίωση του επιπέδου
της συλλογικής ευηµερίας, την αναβάθµιση της θέσης των εργαζοµένων στην
οικονοµία και στην κοινωνία ή θα είναι αγοραίος µε όλες τις αρνητικές συνέπειες που
ήδη βιώνουµε.
Υπάρχουν δύο δρόµοι για την ανταγωνιστικότητα.
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Ο πρώτος: Με έµφαση στις νέες επενδύσεις, στην έρευνα, στη γνώση, στην
καινοτοµία, στην οργανωτική και λειτουργική εξέλιξη, στην αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναµικού και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους
απασχόλησης και στην αναδιοργάνωση του κράτους και
Ο δεύτερος: Με έµφαση στη µείωση του εργατικού κόστους, του κόστους κεφαλαίου,
τους απασχολήσιµους χωρίς πλήρη απασχόληση, χωρίς κοινωνική ασφάλεια, µε
διαρκή συµπίεση των δικαιωµάτων προς τα κάτω, µε περιορισµό του κοινωνικού
κράτους.
Η κυβέρνηση έθεσε µεν τον στόχο, αλλά στο ερώτηµα "ποιος θα κάνει την επιλογή
της προοπτικής η πολιτική ή η αγορά;", προτιµά να εκχωρεί το δικαίωµα στην αγορά.
Οι πιέσεις της αγοράς όµως δεν µπορούν να λύσουν τα προβλήµατα της κοινωνίας
και της ∆ηµοκρατίας, όπως δεν λύνουν ούτε και τα προβλήµατα της πραγµατικής
οικονοµίας.
Για µας, για τον ΣΥΝ, αποτελεί βασικό σηµείο η επιλογή του δρόµου για το αύριο της
χώρας.
Είναι ο δρόµος του προοδευτικού εκσυγχρονισµού µε κοινωνική συνοχή και
αλληλεγγύη. Με πρόγραµµα και µεταρρυθµίσεις που "δεν θα αφήνουν τα πίσω
βαγόνια του τρένου να εκτροχιάζονται".
Η ελληνική οικονοµία πρέπει να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της στηριζόµενη
στην καλύτερη οργάνωση, στην εισαγωγή της γνώσης σε όλα τα επίπεδα, στην
αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού, στην αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων της χώρας µας, στην ανάπτυξη της έρευνας, στην ποιότητα και την
καινοτοµία.
Όλα αυτά είναι εφικτά. Και είναι εφικτά διότι µέχρι σήµερα η ελληνική οικονοµία
βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας, παρά την πολύ µικρή συµµετοχή
της εργασίας στο συνολικό κόστος παραγωγής, παρά την µεγάλη ανεργία, παρά τις
πολύ ελαστικές µορφές απασχόλησης και παρά τα πολύ χαµηλά επίπεδα κοινωνικής
προστασίας.
Και αυτό γιατί είναι, σε όλα τα άλλα στοιχεία που υπάρχουν, µεγάλες οι
καθυστερήσεις και εκείνα είναι τελικά τα κρίσιµα.
Από την πλευρά της Αριστεράς, ο ΣΥΝ υπερασπίζεται µια διαφορετική ιεράρχηση
αξιών και ιδεών, και προτάσσει, σε κάθε περίπτωση, τις αξίες και τις ιδέες της
κοινωνικής
αλληλεγγύης
και
δικαιοσύνης.
Όπως επίσης και τις αξίες συνεργασίας των χωρών έναντι του στυγνού
ανταγωνισµού.

6.

Το εκλογικό αποτέλεσµα της 9ης Απριλίου διαµόρφωσε µια αυτοδύναµη
κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ καλείται τώρα να υλοποιήσει το
πρόγραµµά του.
Ο ΣΥΝ, απέναντι στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θα ασκήσει υπεύθυνη
προγραµµατική αντιπολίτευση, από την σκοπιά του δικού του προγράµµατος από
την σκοπιά της συνολικής στρατηγικής του πρότασης, για την πορεία της ελληνικής
κοινωνίας.
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Η αντίθεση που υπάρχει στην στρατηγική σύλληψη, για το εύρος και το περιεχόµενο
των αλλαγών, που σήµερα απαιτούνται, δεν αποκλείει συµπτώσεις σε επί µέρους
θέµατα. Και αυτές τις συµπτώσεις ο ΣΥΝ, όπου υπάρξουν, δεν θα διστάσει να τις
αναγνωρίσει, όπως δεν θα διστάσει να στηρίξει και συγκεκριµένα θετικά βήµατα για
την υλοποίησής τους.
Κεντρική επιδίωξη, όµως, του ΣΥΝ, µέσα από την προγραµµατική του αντιπολίτευση
και µέσα από την προβολή του εναλλακτικού του προγράµµατος, θα είναι να πείσει
τις δηµιουργικές δυνάµεις της ελληνικής κοινωνίας ότι η προοπτική βρίσκεται προς
την κατεύθυνση που αυτός υποδεικνύει και κατ'αυτόν τον τρόπο να πετύχει την
αλλαγή των υφιστάµενων σήµερα κοινωνικών και πολιτικών συσχετισµών.
Βεβαίως ο ΣΥΝ δεν είναι ένα κόµµα διαµαρτυρίας ή προπαγάνδας. Στόχος του είναι,
µέσα από την αλλαγή των κοινωνικών και πολιτικών συσχετισµών, να καταστήσει
δυνατή την υλοποίηση των βασικών κατευθύνσεων του προγράµµατός του.
Μ'αυτήν την έννοια και ως στοιχείο του συνολικού προγράµµατος, που προτείνει
προς την ελληνική κοινωνία, διατυπώνει και την εναλλακτική του πρόταση για την
διακυβέρνηση της χώρας.
Είναι φανερό ότι η πρόταση αυτή δεν µπορεί να αποσπαστεί από το προγραµµατικό
της πλαίσιο και κυρίως δεν µπορεί να αποσπαστεί από τις προϋποθέσεις αλλαγής
του δικοµµατικού πολιτικού συστήµατος, την αλλαγή του εκλογικού νόµου και την µη
ύπαρξη αυτοδυναµίας.
Και είναι επίσης φανερό ότι, όλα αυτά τα στοιχεία, δεν υπάρχουν σήµερα αποτελούν,
γι'αυτό το λόγο σηµεία αντιπαράθεσης µε τις άλλες πολιτικές δυνάµεις και στόχους
προς κατάκτηση. Μ'αυτήν την έννοια ο ΣΥΝ, αµφισβητεί το δικοµµατικό µοντέλο και
θεωρεί στρατηγικής προτεραιότητας στόχο την αλλαγή του. Με το πρόγραµµά του και
µε την εναλλακτική πρόταση εξουσίας σκοπεύει σε µια µεταφιλελεύθερη πολιτική και
διακυβέρνηση. Θέλει να συµβάλει στην διαµόρφωση των προϋποθέσεων για τον
προοδευτικό εκσυγχρονισµό της χώρας, την αλλαγή του τρόπου οργάνωσης του
κράτους και των περιφερειακών δοµών, την αλλαγή του µοντέλου διακυβέρνησης. Να
συµβάλλει στην ενίσχυση των δυνάµεων, που θα αγωνιστούν για τις προοδευτικές
µορφές και το κοινωνικό περιεχόµενο των ριζικών και εκτεταµένων διαρθρωτικών
αλλαγών και για τη συγκρότηση της νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας.
Η πρόταση του ΣΥΝ απαιτεί και προϋποθέτει ισχυρή κι αξιόπιστη πολιτική παρουσία
του ΣΥΝ, ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, που θα στηρίζουν το αίτηµα
για θεσµικούς και πολιτικούς µετασχηµατισµούς, για διαρθρωτικές αλλαγές στο
πολιτικό σκηνικό, για ουσιαστικές επιλογές προοδευτικού εκσυγχρονισµού.
Στη κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαίο το άνοιγµα του κόµµατος στην κοινωνία, η
αξιόπιστη παρουσία του στους χώρους των προβληµάτων µε τις κοινωνικές οµάδες,
που τα βιώνουν, η ενίσχυση των σχέσεών του µε τα κοινωνικά κινήµατα, τις µαζικές
οργανώσεις και τις κινήσεις πολιτών. Ο αυτόνοµος χαρακτήρας και το ιδιαίτερο
πολιτικό στίγµα του ΣΥΝ µπορούν να κατοχυρωθούν µόνο όταν αυτός αποκτήσει
µόνιµες και στέρεες βάσεις στα κοινωνικά κινήµατα - το εργατικό, το φεµινιστικό, το
οικολογικό εναλλακτικό, το αντιρατσιστικό, το αντιεθνικιστικό, τα κινήµατα ειρήνης, τα
δίκτυα πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων - και τα κινήµατα κριτικής και
αµφισβήτησης του καπιταλισµού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αυτές οι
σχέσεις αποτελούν όρο επιβίωσης για τη ριζοσπαστική αριστερά. Η όσµωση, λοιπόν,
του ΣΥΝ µε τα κοινωνικά κινήµατα δεν είναι αποτέλεσµα µιας ασπόνδυλης
προστασιολογίας αλλά της προνοµιακής σχέσης που ο ΣΥΝ, στρατηγικά, επιδιώκει
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να οικοδοµήσει µε τα στρώµατα της κοινωνίας που θίγονται από την διαδικασία της
καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, µε του φτωχούς, τους κοινωνικά αποκλεισµένους, τις
κοινωνικές οµάδες που αντιστέκονται στις παλιές και σύγχρονες µορφές
εκµετάλλευσης. Επίσης ο συντονισµός δράσης και πρωτοβουλιών και κοινωνικό και
πολιτικό επίπεδο, όπου είναι πρόσφορες οι συνθήκες µε δεδοµένες τις πολιτικές µας
διαφορές και µε σαφείς οριοθετήσεις απέναντι σε φαινόµενα περιχαράκωσης,
αποµονωτισµού, εθνικιστικών και αντιδηµοκρατικών αντιλήψεων, που επιβιώνουν σε
στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς.
Με αυτές τις παρατηρήσεις αναδεικνύεται ακόµα περισσότερο η σηµασία της
πολιτικής και κοινωνικής οντότητας του ΣΥΝ, της κοινοβουλευτικής του δράσης στην
ελληνική βουλή και στο ευρωκοινοβούλιο, της κοινωνικής παρουσίας του στην
αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς χώρους, τα µαζικά κινήµατα, τους χώρους της
πολιτιστικής δηµιουργίας, των κοινωνικών κινηµάτων και κινήσεων πολιτών για τα
δικαιώµατα, την ποιότητα ζωής, τη δηµόσια υγεία και την οικολογική εγρήγορση.
Σ'αυτή την προοπτική η συνέχιση της προεκλογικής συνεργασίας µε δυνάµεις του
οικολογικού χώρου, της ριζοσπαστικής αριστεράς και των κοινωνικών κινηµάτων
αποτελεί για το ΣΥΝ σηµαντική προτεραιότητα (ΑΚΟΑ, Οικολόγοι- εναλλακτικοί.
Ιστορικά στελέχη της ευρύτερης Αριστεράς).

7.

Η ολοκλήρωση της εναλλακτικής στρατηγικής πρότασης συνδέεται άρρηκτα και µε
την συγκρότηση του πολιτικού υποκειµένου. Του κόµµατος της Σύγχρονης
∆ηµοκρατικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Το 3ο Τακτικό Συνέδριο του κόµµατος οφείλει να αφιερώσει µεγάλο µέρος της
προσοχής του σε αυτό το κρίσιµο πρόβληµα.
Έχοντας συγκεντρώσει µια πλούσια εµπειρία και µε απόλυτη συνείδηση των
δυσκολιών, που, στις σηµερινές ιστορικές συνθήκες, παρουσιάζει η συγκρότηση ενός
πολιτικού κόµµατος, θα πρέπει να εντοπίσουµε τα πιο κρίσιµα προβλήµατα και να
επιδιώξουµε κατ'αρχήν την συνειδητοποίηση και στην συνέχεια την επίλυσή τους.
α. Η σχέση κόµµατος - στρατηγικής πρότασης
Η συγκρότηση ενός πολιτικού κόµµατος προϋποθέτει ένα στρατηγικό σχέδιο, για την
κοινωνία στην οποία απευθύνεται.
Αυτό σηµαίνει ότι τα προβλήµατα της οργανωτικής αµορφίας, της χαλαρότητας, της
µη συµµετοχής, δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν παρά µονάχα σε συνάρτηση µε
την αποσαφήνιση της αριστερής ριζοσπαστικής, οικολογικής κι ευρωπαϊκής µας
φυσιογνωµίας, την αποσαφήνιση της εναλλακτικής στρατηγικής µας και των
προγραµµατικών µας προτάσεων. Από την εµβέλεια και την αποδοχή αυτών των
προτάσεων από όλα τα κοινωνικά στρώµατα, τις πνευµατικές και κοινωνικές
δυνάµεις, τη νεολαία.
Ο θετικός προσδιορισµός και το οριστικό τέλος στον ετεροπροσδιορισµό, είναι η
αφετηρία για την συγκρότηση µάχιµου κόµµατος της Αριστεράς.
β. Οι σχέσεις του ΣΥΝ µε την Νέα Ευρωπαϊκή Αριστερά
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Η µορφοποίηση του ρεύµατος της νέας Eυρωπαϊκής Aριστεράς και η οριοθέτηση του,
τόσο από την σοσιαλδηµοκρατία και το νέο κέντρο όσο και από το ρεύµα του
δογµατικού κοµµουνισµού, είναι κρίσιµο στοιχείο που ο ΣΥΝ οφείλει να το θέσει στο
κέντρο της προσοχής και των πρωτοβουλιών του.
Σ'αυτήν την κατεύθυνση αποκτά στρατηγική σηµασία η συνάντηση, τόσο στην
Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε τις δυνάµεις της Αριστερής Οικολογίας και
µε ριζοσπαστικά κοινωνικά κινήµατα.
γ. Οι σχέσεις του ΣΥΝ µε τους διανοούµενους
Η συγκρότηση και η ανάπτυξη ενός κόµµατος της Αριστεράς συνδέεται στενά µε το
ρόλο και την παρέµβαση των διανοουµένων. Ο ΣΥΝ, ως φορέας πολιτικών και
ιδεολογικών πρωτοβουλιών, οφείλει να αναπτύξει σχέσεις και να συµβάλλει στην
ριζοσπαστικοποίηση στρωµάτων της ελληνικής διανόησης. Η αντιπαράθεση στον
νεοφιλελευθερισµό, στην ενιαία σκέψη, στον εθνικισµό, "στη νέα τάξη" και στον
νεοσυντηρητισµό, στο ρατσισµό και τους αποκλεισµούς, για τη διεύρυνση των
δηµοκρατικών εγγυήσεων προστασίας των δικαιωµάτων και τη λειτουργία των
πολυπολιτισµικών κοινωνιών, για το πραγµατικό περιεχόµενο της αλληλεγγύης, για
την ειρήνη και την συνεργασία των λαών, είναι τα πεδία, όπου µπορεί και πρέπει να
εκδηλωθεί η ριζοσπαστικοποίηση της ελληνικής διανόησης. Και σ'αυτά τα πεδία οι
πολιτικές πρωτοβουλίες του ΣΥΝ µπορούν να δηµιουργήσουν δυνατότητες για να
ανοίξουν δρόµοι εξελίξεων.
δ. Οι σχέσεις του ΣΥΝ µε τη νεολαία
Τα εκλογικά αποτελέσµατα κατέγραψαν µε οδυνηρό τρόπο την απόσταση που
χωρίζει σήµερα την αριστερά από την νέα γενιά. Και αυτό δεν είναι µόνο οργανωτικό
πρόβληµα. Αντικατοπτρίζει την θολή φυσιογνωµία, την απουσία οράµατος, την
έλλειψη πνευµατικής και ηθικής ακτινοβολίας.
Οι µαθητικές και σπουδαστικές κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων αναδεικνύουν
τα κολοσσιαία προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική νεολαία. Αναδεικνύουν
όµως και την δυνατότητα επανασύνδεσης του νεολαιίστικου κινήµατος µε το ιστορικό
νήµα των µεγάλων κινηµάτων της ΕΠΟΝ, του 15%, του 114 του αντιδικτατορικού
αγώνα και της γενιάς του Πολυτεχνείου, των κινηµάτων που ανέδειξαν τη νεολαία ως
αυτόνοµη και αναντικατάστατη δύναµη στην πορεία του ελληνικού λαού για την
υπεράσπιση της δηµοκρατίας, της πανανθρώπινης ελευθερίας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης, αξίες που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία οράµατος για το
σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας. Υποχρέωσή µας είναι να στηρίξουµε
όλες εκείνες τις πολιτιστικές κινήσεις που προβάλλουν εναλλακτικές συµπεριφορές
και τρόπους ζωής και έρχονται σε αντίθεση µε το µονόχρωµο τοπίο της σηµερινής
τάσης για την διασκέδαση και την ψυχαγωγία, που διέπεται από την κυρίαρχη
ιδεολογία του ατοµικισµού.
Πρώτιστο καθήκον για όλο το κόµµα και πρώτα από όλους για τα καθοδηγητικά
όργανα αποτελεί η ολόπλευρη στήριξη της Νεολαίας του ΣΥΝ και ολοκλήρωση ενός
συγκροτηµένου σχεδίου ανάπτυξης της.
Οφείλουµε να προσδιορίσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια την πολιτική µας πρόταση για
τα µεγάλα προβλήµατα της νέας γενιάς (ανεργία, παιδεία, ποιότητα ζωής, ναρκωτικά
κλπ.) που γεννούν και διογκώνουν οι σύγχρονες κοινωνικές αντιθέσεις και η επιβολή
νεοφιλελεύθερων µοντέλων πολιτικής διαχείρισης.

Πολιτική Απόφαση του 3ου Συνεδρίου του Συνασπισµού

-18-

Η "ΧΑΡΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ" επεξεργασµένη από την Νεολαία
ΣΥΝ είναι εργαλείο και οδηγός για την ανάπτυξη των κινηµάτων νεολαίας:
Για το δικαίωµα στην απασχόληση
Για το δικαίωµα στον αυτοκαθορισµό
Για το δικαίωµα σε µια ανοιχτή εκπαίδευση
Για το δικαίωµα στην ποιότητα ζωής
Για το δικαίωµα στον ελεύθερο χρόνο
Για τα δικαιώµατα των γυναικών
Σ'αυτές τις κατευθύνσεις ο ΣΥΝ πρέπει να αναζητήσει την επανασύνδεσή του µε τις
νέες γενιές και τη δηµιουργία νέας δυναµικής στο χώρο των νεολαιίστικων
κινηµάτων, µε τα οποία φιλοδοξεί να έχει σχέσεις αµφίδροµης έµπνευσης.
ε. Οι σχέσεις του ΣΥΝ και του κινήµατος για την ισότητα των φύλων
Ο ΣΥΝ θεωρεί ως πολιτικό καθήκον προτεραιότητας να αγωνίζεται για να
ξεπεραστούν οι άµεσες και έµµεσες διακρίσεις λόγω φύλου. Γι'αυτό προτείνει
πρόσθετα µέτρα- νοµοθετικά και διοικητικά- που θα διαµορφώνουν το κοινωνικό και
θεσµικό πλαίσιο για πραγµατική και πλήρη ενσωµάτωση της αρχής της ισότητας των
φύλων στο σύνολο των πολιτικών, που εφαρµόζονται.
Ιδιαιτέρως, πιστεύει, ότι η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στην πολιτική και τους
θεσµούς συνιστά ένα ανεπίτρεπτο έλλειµµα δηµοκρατίας και πολιτισµού.
Προσπαθώντας να συµβάλει στην άρση αυτού του ελλείµµατος εφαρµόζει στην
οργανωτική του πρακτική τα µέτρα των θετικών δράσεων, σύµφωνα και µε την
καταστατική του πρόβλεψη. Η δεκαετής εµπειρία δείχνει, ότι η υιοθέτηση των ειδικών
θετικών δράσεων, µε τα αποτελέσµατα που είχε, αναγνωρίζεται ως θετικό
φυσιογνωµικό χαρακτηριστικό του ΣΥΝ. Απόδειξη, ότι ο ΣΥΝ στις τελευταίες
εκλογικές αναµετρήσεις έχει προβάδισµα στις γυναικείες ψήφους, κάτι που
αποτελούσε ανέκαθεν χαρακτηριστικό του δικοµµατισµού. Στα χρόνια που έρχονται η
αναβάθµιση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία πρέπει να αποτελεί αγωνιστική
προτεραιότητα για τον µετασχηµατισµό της ελληνικής κοινωνίας και την αναβάθµιση
της ποιότητας των θεσµικών λειτουργιών και της παραγόµενης πολιτικής σε όλες τις
δοµές του πολιτικού συστήµατος, κρατικές, κοινωνικές, κυβερνητικές και κοµµατικές.
στ. Εσωκοµµατική δηµοκρατία και δηµόσια εικόνα του κόµµατος
Το πρόβληµα της πολυγλωσσίας και της κακής δηµόσιας εικόνας του κόµµατος είναι
πια κοινή συνείδηση. Βεβαίως και αυτό δεν είναι απλά οργανωτικό ή καταστατικό
πρόβληµα. Η βαθύτερη ρίζα του βρίσκεται στα προβλήµατα φυσιογνωµίας και
στρατηγικής του κόµµατος.Προβλήµατα που το 3ο Συνέδριο καλείται να
αποσαφηνίσει και θα αποσαφηνίσει. Όµως υπάρχει και µια σοβαρή οργανωτική και
καταστατική πλευρά. Ο ΣΥΝ είναι το µόνο ελληνικό κόµµα µε καταστατικά
κατοχυρωµένο το δικαίωµα λειτουργίας ξεχωριστών τάσεων. Και αυτό είναι µια
δηµοκρατική κατάκτηση.
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Μέσα στο συγκεκριµένο όµως πολιτικό σύστηµα, µε δεδοµένο τον σκληρό πόλεµο
που οργανώνεται κατά του ΣΥΝ από το κυβερνητικό κόµµα και δεδοµένη την ισχυρή
διάθεση παρέµβασης των µεγάλων εκδοτικών συγκροτηµάτων και των µεγάλων
ΜΜΕ, αυτή η δηµοκρατική κατάκτηση κινδυνεύει, πολλές φορές να µετατραπεί στην
Αχίλλειο πτέρνα του ΣΥΝ. Η λύση δεν βρίσκεται στην υποχώρηση από τους θεσµούς
της εσωκοµµατικής δηµοκρατίας και στην επιστροφή σε ένα µονολιθικό κόµµα.
Η λύση βρίσκεται στην ωρίµανση αυτών των θεσµών, στην αναλυτικότερη
καταστατική ρύθµισή τους και στη διαµόρφωση κανόνων, που θα τονώνουν τον
ενιαίο χαρακτήρα και θα εγγυώνται την προβολή και εφαρµογή της δηµοκρατικά κάθε
φορά διαµορφωµένης πολιτικής του κόµµατος.
Η συζήτηση που γίνεται για την ασάφεια της πολιτικής µας, την εναλλακτική πρόταση
εξουσίας, τον προγραµµατικό µας λόγο και την διακριτή κι αξιόπιστη παρουσία µας,
αθροίζεται στην κοινή διαπίστωση ότι στα µέλη µας και στην κοινωνία φτάνει µια
εικόνα σύγχυσης.
Και η σύγχυση αυτή οφείλεται σε δύο λόγους.
Πολλές φορές η σύνθεση, που παράγεται ανάµεσα στις διαφορετικές απόψεις δεν
είναι αποτελεσµατική και είναι πίσω από τις απαιτήσεις των προβληµάτων. Και ο
δεύτερος λόγος είναι ότι πάρα πολλές φορές προβάλλονται όχι οι θέσεις του ΣΥΝ,
αλλά οι διαφορετικές απόψεις ή οι προσωπικές εκτιµήσεις των στελεχών. Υπάρχει
πια πρόβληµα αντιλήψεων για τη συλλογικότητα µε δηµοκρατικές διαδικασίες.
Οι νέες συλλογικότητες της δηµοκρατικής αριστεράς των κοινωνικών κινηµάτων και
της οικολογίας, επιβάλλεται να διευρύνουν ολοένα και περισσότερο τον δηµοκρατικό
πλουραλισµό, να στηρίζονται στην δηµιουργική συµµετοχή των µελών, να παράγουν
πολιτική, ιδέες, προτάσεις, νέες σχέσεις µε την κοινωνία και τα προβλήµατα. Οι
περιχαρακωµένες οµάδες ακυρώνουν τον πλουραλισµό, κλείνουν την κοινωνία έξω
από τις κοµµατικές λειτουργίες, εκτρέφουν τον παραγοντισµό, περιορίζουν το ρόλο
και την ανανέωση των µελών και στελεχών, υποκαθιστούν τη συλλογική άποψη από
την προσωπική τακτική, µειώνουν την αξιοπιστία του συλλογικού υποκειµένου και
προβάλλουν την αναγνωρισιµότητα των προσωποποιηµένων τακτικών.
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