
Εισήγηση 10 µελών της ΚΠΕ της ανανεωτικής πτέρυγας: 

Πολιτική και προγραµµατική κατεύθυνση για 

την εκλογική κάθοδο του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ 

Συνεδρίαση ΚΠΕ του Συνασπισµού, 10-11 Φεβρουαρίου 2007 

 

1.O Συνασπισµός εισέρχεται στην προεκλογική του προετοιµασία σε συνθήκες αντιπαράθεσης 

ανάµεσα στις δυνάµεις που υποστηρίζουν τη νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση και στις κοινωνικές 

και πολιτικές δυνάµεις της προόδου που την αντιπαλεύουν, διεθνώς και στη χώρα µας. 

1.α. Η διεθνής κατάσταση χαρακτηρίζεται από την κλιµάκωση της αµερικανικής επιθετικότητας µε 

πολιτική και ιδεολογική στήριξη των ανά τον κόσµο υποστηρικτών της νεοφιλελεύθερης 

παγκοσµιοποίησης. Ο πόλεµος µε τις στρατιωτικές επεµβάσεις των ΗΠΑ που έχουν την 

υποστήριξη του ΝΑΤΟ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, έγινε ενδηµικός, διαρκής, και 

χρησιµοποιείται εντατικά ως πολιτικό εργαλείο. 

Κλιµακώνονται όµως και οι αντιστάσεις: 

-Τα πολύµορφα κινήµατα για ένα άλλο κόσµο, που είναι εφικτός, αναπτύσσονται διεθνώς και 

αµφισβητούν τη νέα τάξη πραγµάτων. 

-Στη Λατινική Αµερική οι δυνάµεις, που αντιστέκονται στην ηγεµονία των ΗΠΑ, κερδίζουν τις 

εκλογές και σχηµατίζονται συµµαχικές κυβερνήσεις µε πυρήνα αριστερά και σοσιαλιστικά 

κόµµατα. 

-Στη Μέση Ανατολή, χώρο της πιο άγριας επέµβασης των ΗΠΑ µε τη συνδροµή του συµµάχου 

τους, του Ισραήλ, αντιστέκονται και δυνάµεις που δεν έχουν σχέση µε τον ισλαµικό 

φονταµενταλισµό. 

-Στις ίδιες τις ΗΠΑ αναπτύσσονται ισχυρές δυνάµεις που αµφισβητούν την επιθετική πολιτική 

Μπούς. 

-Στην Ευρώπη, οι δυνάµεις της αριστεράς καταγγέλλουν τον πόλεµο και τις αµερικάνικες 

στρατιωτικές επεµβάσεις, διεκδικώντας µια εναλλακτική πολιτική ασφάλειας. Καταπολεµούν 

παράλληλα και το άλλο πρόσωπο του πολέµου: την τροµοκρατία, που είναι ανεξάρτητη από τον 

πόλεµο παρά το ότι τροφοδοτείται από αυτόν και είναι εχθρός των λαών και της δηµοκρατίας. 

Παρά τη νεοφιλελεύθερη ηγεµονία, οι αριστεροί συντονίζονται και υπάρχουν αισιόδοξα µηνύµατα 

όπως η επιτυχία της «Ένωσης» στις ιταλικές εκλογές. 

Μόνο στην 'Απω Ανατολή, όπου αναπτύσσονται ραγδαία µε καπιταλιστικούς όρους οι νέοι 

οικονοµικοί γίγαντες (Κίνα, Ινδία), δεν εµφανίζονται ισχυρά κινήµατα αµφισβήτησης, αλλά στο 

οικονοµικό - ενεργειακό πεδίο αµφισβητείται η παντοδυναµία των ΗΠΑ από κοινού µε τις πρώην 

Σοβιετικές ∆ηµοκρατίες (Οµάδα της Σαγκάης κλπ). 

1.β. Στη χώρα µας είµαστε ήδη σε προεκλογική τροχιά και δεν φαίνεται µέχρι τώρα να κινδυνεύει η 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας ∆ηµοκρατίας. Η Κυβέρνησή της συνεχίζει µε αυταρχισµό, 

µε επιθετικότητα, συνέπεια και µε εντατικότερους ρυθµούς τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές των 

προηγούµενων χρόνων. 
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Η οικονοµική κατάσταση στη χώρα δεν έχει βελτιωθεί παρά τους µεγάλους αριθµητικούς δείκτες 

ανάπτυξης. 

Τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης παραµένουν ανεκµετάλλευτα, κυρίως για τη δηµιουργία 

ανθρώπινων υποδοµών, την υλοποίηση βιώσιµων αναπτυξιακών πολιτικών. Το περιβάλλον 

υποβαθµίζεται. Η χώρα µας είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στις εκποµπές ρύπων πολύ πάνω από τα 

όρια του πρωτοκόλλου του Κιότο. 

Η δηµόσια περιουσία εκποιείται. Η ανεργία, το πρώτιστο κοινωνικό πρόβληµα, εξακολουθεί να 

πλήττει ιδίως τους νέους και τις γυναίκες. Οι εργασιακές σχέσεις ελαστικοποιούνται. Η ακρίβεια, οι 

ανατιµήσεις και η κερδοσκοπία οργιάζουν. 

Η παιδεία µαστίζεται από διαρκή κρίση. Ενώ υποχρηµατοδοτείται, επιχειρούν επίµονα να 

εφαρµόσουν πάνω της τα δόγµατα του νεοφιλελευθερισµού. 

Η επανίδρυση του κράτους εφαρµόζεται ως προώθηση των παιδιών της Ν∆ µε αποτελέσµατα την 

εµφάνιση των «κουµπάρων» και την περαιτέρω αποδιάρθρωση του κρατικού µηχανισµού. 

Η ατοµική τροµοκρατία, που επανεµφανίζεται µε καπηλεία των οραµάτων της αριστεράς 

χρησιµοποιείται ως πρόσχηµα για την αµφισβήτηση των δηµοκρατικών αυτονόητων της 

µεταπολιτευτικής περιόδου και για να πληγούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα (κάµερες, ένταση 

ελέγχων, κλπ) 

Η εξωτερική πολιτική σε όλα τα µέτωπα προσδιορίζεται από την πρωθυπουργική επιλογή της µη 

ενεργού συµµετοχής και τήρησης απόστασης από όλες τις τρέχουσες εξελίξεις σε Ευρώπη, 

Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, µε την ταυτόχρονη πρόσδεση της χώρας ακόµη περισσότερο στο άρµα 

της αµερικάνικης πολιτικής σ' αυτές τις περιοχές. 

Βεβαίως, στις έρευνες της κοινής γνώµης,, παρά το ότι δείχνουν έντονη δυσαρέσκεια των λαϊκών 

στρωµάτων τόσο από την κυβερνητική πολιτική όσο και από την τακτική της αξιωµατικής 

αντιπολίτευσης, εν τούτοις τα ποσοστά του δικοµµατισµού παραµένουν υψηλότατα και η Ν.∆. 

διατηρεί σαφές προβάδισµα. 

2. Με αυτά τα δεδοµένα βαδίζουµε προς τις εκλογές. Ο ΣΥΝ πρέπει να ετοιµαστεί εγκαίρως και 

στο πλαίσιο αυτής της προετοιµασίας τίθεται ξανά το ζήτηµα της εκλογικής του συνεργασίας µε το 

σχήµα ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτήθηκε, κατ’ αρχήν, ως εκλογική σύµπραξη (αµφίβολης όπως αποδείχθηκε 

αποτελεσµατικότητας) για να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε πολιτικό σχηµατισµό αποκλειστικά 

σχεδόν κορυφής µε διατυπωµένη άποψη - απαίτηση να υποκαταστήσει τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ στην 

παραγωγή και στην άσκηση πολιτικής και να αποτελέσει το κέντρο των αποφάσεων σε ότι µας 

αφορά. 

Όπως ήταν αναµενόµενο για ένα σχηµατισµό χωρίς βάση, που περιόριζε όλο το προηγούµενο 

διάστηµα τη παρουσία του σε συναντήσεις εκπροσώπων κορυφής πολιτική δεν µπόρεσε να 

παράξει. Παρήγαγε όµως εντάσεις και βάρος του ΣΥΝ και σε βάρος όλων των συνιστωσών. 

Καταγράφουµε µεταξύ άλλων δύο ιδιαίτερα αρνητικές περιπτώσεις: 

Τη διαφορετική παρουσία στις Ευρωεκλογές εξ αιτίας της διαφωνίας για τον επικεφαλής του 

ψηφοδελτίου (ότι πιο δυσφηµιστικό για την Αριστερά) και τις επιλογές στις πρόσφατες 

Αυτοδιοικητικές εκλογές, όπου µόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις υπήρξε συνεργασία όλων των 

συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ µε τα ψηφοδέλτια που συµµετείχε ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ. 
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Σε πολλούς νοµούς και δήµους συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ συγκρότησαν ψηφοδέλτια που πολέµησαν 

τους συνδυασµούς που υποστήριξε ο ΣΥΝ. Παρόµοια ήταν η κατάσταση σε εκλογές µεγάλων 

µαζικών φορέων.(πχ ΤΕΕ, ΕΛΜΕ, κλπ) 

Η συµπόρευση µε άλλες αριστερές οργανώσεις ιδίως στο πλαίσιο του Ελληνικού Κοινωνικού 

Φόρουµ(ΕΚΦ) και στα κινήµατα ενάντια στον πόλεµο, τη νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση και 

τον περιορισµό των δικαιωµάτων ήταν πολύτιµη και πρέπει να συνεχιστεί και να εµπεδωθεί, παρά 

τις ουσιώδεις πολιτικές διαφορές µας. Οι διαφορές µέσα στα κινήµατα, ακόµα και οι πιο ριζικές, 

είναι ζωογόνες. Είναι λάθος να ευνουχίζονται µε αποσιωπήσεις και µε υποκριτικούς συµβιβασµούς. 

Τα κινήµατα µπορούν να αµφισβητούν, όποτε τιο κρίνουν, και να πιέζουν τα κόµµατα, ακόµα και 

αυτά που συµµετέχουν συντεταγµένα σ' αυτά. 

Η σύγχυση όµως κινηµάτων και εκλογικών συνεργασιών και συµπράξεων είναι βλαπτική και για 

τα κινήµατα και για τα κόµµατα. 

Αποσαφήνιση χρειάζεται και ένα άλλο ζήτηµα πρώτιστης πολιτικής σηµασίας. Αυτό της ενότητας 

δράσης της Αριστεράς, που αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα των 

λαϊκών αγώνων. 

Αυτή η ενότητα δράσης υπονοµεύεται δυστυχώς από το ΚΚΕ όχι µόνο γιατί εµµένει σε 

συντηρητικές θέσεις περιχαράκωσης αλλά και γιατί αντιδρά στην κοινή δράση για οποιοδήποτε 

θέµα. 

Αντιθέτως υπάρχουν και αναπτύσσονται δυνατότητες κοινής δράσης µε δυνάµεις του ΠΑΣΟΚ. 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις η συµµετοχή οργανωµένων δυνάµεων του ΠΑΣΟΚ και κεντρικών 

του στελεχών στις αντιπολεµικές πορείες και τη διεθνή συνάντηση του ΕΚΦ µε παρούσες τις 

κεντρικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ ή, και πιο χαρακτηριστικό, οι πολλές 

κατά τόπους συνεργασίες στις Αυτοδιοικητικές εκλογές. Ακόµη η αντίθεση µελών και στελεχών 

του ΠΑΣΟΚ στην αναθεώρηση του άρθου 16. 

Πρέπει όµως να είναι σαφές ότι η αναδίπλωση του ΚΚΕ, η επιστροφή του στο παρελθόν και οι 

µεγάλες πολιτικές και προγραµµατικές διαφορές µας( πχ. Η εµµονή του στα δόγµατα του υπαρκτού 

σοσιαλισµού, οι θέσεις του για αποδέσµευση από την ΕΕ, για λαϊκή οικονοµία κλπ) καθώς και ο 

συντηρητικός πολιτικός προσανατολισµός του ΠΑΣΟΚ δεν αφήνουν σήµερα τα περιθώρια 

γενικότερης πολιτικής ή εκλογικής συνεργασίας µαζί τους. 

Με βάση τις παραπάνω εκτιµήσεις ο ΣΥΝ σε ένα οπωσδήποτε ευνοϊκότερα διαµορφωµένο κλίµα 

πρέπει να οδηγηθεί στιες κάλπες µε εµπιστοσύνη στη φυσιογνωµία του και την πολιτική του. ∆εν 

συµφωνούµε µε την κάθοδο του κόµµατος στις εκλογές µε το σχήµα ΣΥΡΙΖΑ. 

Προτείνουµε την εκλογική κάθοδο του ΣΥΝ µε αµφίπλευρες συνεργασίες που θα αποτυπώνουν ως 

πολιτικό προσανατολισµό τα χαρακτηριστικά µιας σύγχρονης δηµοκρατικής αριστεράς και µε 

εκλογικό πρόγραµµα που θα συνδιαµορφώσουµε µε ανοιχτές διαδικασίες. 

*** 

Οι σύντροφοι Μιχάλης Σαµπατακάκης και 'Αγγελος Μανταδάκης, στις διατυπώσεις που αφορούν 

τον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζουν την παρακάτω προσέγγιση: 

Έχουµε εκφράσει τις επιφυλάξεις µας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει, βεβαίως, η απόφαση του 

Συνεδρίου. Τις προγραµµατικές µας προτάσεις τις καταθέτουµε σε διάλογο στην κοινωνία, στον 

κόσµο της ευρύτερης Αριστεράς, στις δυνάµεις της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Οικολογίας. 

Σε ένα τέτοιο διάλογο, όµως, υπάρχουν και αυτονόητα όρια για τη συντριπτική πλειοψηφία των 
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µελών και των φίλων του ΣΥΝ. ∆εν υπάρχει νοµιµοποίηση για πολιτική συµφωνία σε 

περιθωριακές και αντιευρωπαϊκές κατευθύνσεις, που αλλοιώνουν τη φυσιογνωµία του ΣΥΝ, 

µετατρέποντάς τον σε οµάδα διαµαρτυρίας, καθώς και για ρευστοποίηση του ΣΥΝ και για 

παρασκηνιακά παζάρια κορυφής. 

*** 

3. Στις επερχόµενες βουλευτικές εκλογές δεν αρκεί να καταγγέλλουµε την Κυβέρνηση της Ν∆ και 

τις προηγούµενες του ΠΑΣΟΚ. Ούτε πείθουµε κανένα µε το να προβάλουµε το σύνολο των 

αιτηµάτων των συνδικαλιστικών φορέων. Θα πρέπει να προτάξουµε κεντρικές πολιτικές - 

προγραµµατικές προτεραιότητες για τη χώρα και τους πολίτες (τους εργαζόµενους, τους ανέργους, 

τους νέους, τις γυναίκες, τους συνταξιούχους κλπ). 

Α. Το αίτηµα της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας µας, µε διεύρυνση της απασχόλησης και 

της κοινωνικής συνοχής δεν µπορεί να νοείται ως επιτάχυνση της απελευθέρωσης των αγορών και 

ένταση των ιδιωτικοποιήσεων. 

Αποσκοπεί: 

· Στην κοινωνία και την οικονοµία της γνώσης και της τεχνολογίας σε συνθήκες προϊούσας 

διεθνοποίησης. 

· Στην αειφόρο ανάπτυξη, ως κριτήριο των πολιτικών σε όλους τους τοµείς, στη γεωργία, τη 

βιοµηχανία, τον τουρισµό, τις µεταφορές, την ενέργεια κλπ 

· Στη διασφάλιση κοινωνικού κράτους γενικής εφαρµογής. Η καταπολέµηση της ανεργίας στην 

κατεύθυνση της πλήρους απασχόλησης, η διαρκής βελτίωση των ορίων ασφάλειας, η κοινωνική 

προστασία και διαβίωση και η επέκταση της πρόσβασης σε βασικά δηµόσια αγαθά αποτελούν 

κεφαλαιώδη κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών. Η βασική αρχή και προτεραιότητα της 

αλληλεγγύης οφείλει να περιλαµβάνει ανέργους και εργαζόµενους και επιβάλλει τη 

χρηµατοδότηση του κοινωνικού κράτους από την αναλογική και προοδευτική συµβολή όλων των 

πολιτών, κυρίως µέσω του φορολογικού συστήµατος. 

Περιλαµβάνει: 

· Τη βαθιά τοµή στο χώρο του δηµόσιου τοµέα, µε δηµόσια διοίκηση, που θα µετατραπεί από 

τροχοπέδη κάθε παραγωγικής προσπάθειας σε αποφασιστικό αρωγό της και µε νέο ρόλο των 

απαραίτητων δηµόσιων επιχειρήσεων. 

· Την κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά ισορροπηµένη περιφερειακή ανάπτυξη, την 

περιφερειακή αποκέντρωση και ανασυγκρότηση της αυτοδιοίκησης σε όλους τους βαθµούς και τη 

διεύρυνση του ρυθµιστικού και οικονοµικού της ρόλου µε ιδιαίτερη συµβολή της στην ανάπτυξη 

της «κοινωνικής οικονοµίας». 

· Τη δηµοκρατική φορολογική µεταρρύθµιση, την εξοικονόµηση πόρων µέσα από τον περιορισµό 

στο ελάχιστο του τερατώδους µηχανισµού µεταφοράς εισοδηµάτων υπό τη µορφή κινήτρων, 

επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων. 

· Τη µάχη της ανταγωνιστικότητας στο πεδίο της καινοτοµίας και της ποιότητας των προϊόντων και 

των υπηρεσιών, που ενσωµατώνουν τεχνολογικό προβάδισµα και υψηλή προστιθέµενη αξία. 

· Την επιδίωξη της πολυλειτουργικότητας του αγροτικού τοµέα, µε έµφαση στη βιολογική γεωργία 

και κτηνοτροφία και την εξυγίανση και πλήρη ανασυγκρότηση των αγροτικών συνεταιρισµών. 
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· Την ουσιαστική στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

· Την διασφάλιση του δικαιώµατος στη µόρφωση µέσα από την εφαρµογή 12χρονης υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης, τον αυτόνοµο µορφωτικό ρόλο του Λυκείου, την διαρκή µεταρρύθµιση και 

αναβάθµιση του δηµόσιου Πανεπιστηµίου, τη γενναία επένδυση στη δηµόσια ανώτατη εκπαίδευση 

και στην έρευνα, καθώς και τη διασφάλιση της συνεχούς επιµόρφωσης, κατάρτισης και της 

µετεκπαίδευσης. Τη χρηµατοδότηση της παιδείας στο 5% του ΑΕΠ. 

Β. Οι δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις στον τοµέα των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων 

οφείλουν να αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία µιας πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης, πολύ 

περισσότερο όταν σήµερα ως µεταπολιτευτικό δηµοκρατικό κεκτηµένο αµφισβητούνται. 

Βασικές δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις είναι: 

· Ο άµεσος διαχωρισµός εκκλησίας και κράτους. 

· Η συστηµατική ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου στα ΜΜΕ. 

· Η πλήρης νοµιµοποίηση των µεταναστών. 

· Η κατάργηση του τροµονόµου, των διατάξεων που επιβάλλουν παντού τις κάµερες 

παρακολούθησης. Είναι αυτονόητη η απόλυτη αντιπαράθεση του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ στις πρακτικές 

των κουκουλοφόρων. Οι µολοτοφόροι των εµπρησµών και των βανδαλισµών δεν είναι αριστεροί 

σε λάθος δρόµο. Είναι εχθροί της Αριστεράς. 

· Η κατάργηση όλων των διατάξεων που επιτρέπουν την επιστράτευση απεργών ή την 

καταναγκαστική εργασία κλάδων εργαζοµένων. 

· Η κατάργηση των διακρίσεων λόγω φύλλου, φυλής, εθνότητας, πεποιθήσεων, σεξουαλικού 

προσανατολισµού στο νοµικό εποικοδόµηµα,. 

· Η προώθηση µέτρων κοινωνικής στήριξης των ευπαθών οµάδων (Ροµά, φυλακισµένοι, 

µειονότητες κα.). 

Γ. Η εξωτερική πολιτική της χώρας οφείλει να βρίσκεται στο πλευρό όσων αγωνίζονται για την 

υπεράσπιση της διεθνούς νοµιµότητας και να αντιτίθεται στις επεµβάσεις και τους πολέµους. 

· Να προωθεί την ειρηνική λύση των διαφορών µε τις γειτονικές χώρες, θέτοντας τέλος στο κυνήγι 

των εξοπλισµών. 

· Να στηρίζει µια δίκαιη και βιώσιµη λύση, στο Κυπριακό που θα διασφαλίζει το ενιαίο οµόσπονδο 

δικοινοτικό κράτος και θα βάζει τέλος στην ύπαρξη στρατευµάτων κατοχής. 

· Να υποστηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία και πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

µε πλήρη σεβασµό του ευρωπαϊκού κεκτηµένου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων καθώς και την 

επίλυση όλων των ελληνοτουρκικών διαφορών µε πλήρη ατζέντα προς επίλυση όλων των 

υπαρκτών ελληνοτουρκικών διαφορών και την υπογραφή για συνυποσχετικό και διαιτησία στη 

Χάγη. 

· Να επιδιώκει την άµεση απεµπλοκή και διευθέτηση του προβλήµατος της ονοµασίας της FYROM 

µε σύνθετη ονοµασία. 
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· Να συµµετέχει ενεργά σε διεθνείς πρωτοβουλίες για δικαιοσύνη και ειρήνη στην Παλαιστίνη και 

στο Λίβανο και να ενώνει τη φωνή της µε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τον άµεσο 

τερµατισµό της κατοχής στο Ιράκ και τη απόσυρση όλων των ιµπεριαλιστικών στρατευµάτων. 

· Να αρνείται σθεναρά τη συµµετοχή και διευκόλυνση στους διαρκείς πολέµους των ΗΠΑ και των 

προθύµων συµµάχων τους. 

∆. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός του αριστερού κινήµατος στη χώρα µας αποτελεί µια 

ρεαλιστική και γόνιµη επιλογή στην οποία επιµένουµε µε σταθερότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Αριστερά έχει αποδεχθεί τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης µε όρους 

δηµοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί θεωρεί ότι σ� αυτό το πεδίο ταξικών, κοινωνικών, 

πολιτικών και ιδεολογικών αγώνων ο προγραµµατικός της στόχος του σοσιαλισµού µε δηµοκρατία 

και ελευθερία µπορεί να αποβεί ρεαλιστικά εφικτός. Υπερασπίζεται και αγωνίζεται να διευρύνει το 

«ευρωπαϊκό κεκτηµένο» προσδίδοντάς του το δικό της κοινωνικό και πολιτικό περιεχόµενο. 

Αντιστρατεύεται αποφασιστικά το µιλιταρισµό κάθε λογής σε πλήρη σύγκρουση τόσο µε την 

πολιτική των ΗΠΑ, όσο και µε το νεοφιλελευθερισµό, που εξακολουθεί να κυριαρχεί στην 

Ευρώπη. 

Ο ΣΥΝ θεωρεί ότι η ΟΝΕ και η υιοθέτηση του Ευρώ ως ενιαίου νοµίσµατος αποτελεί ιστορική 

πολιτική πρωτοβουλία, παρά τις αθρόες ανατιµήσεις και την ακρίβεια που ακολούθησε µε την 

κυκλοφορία του σε πολλές χώρες ως αποτέλεσµα κερδοσκοπικών πιέσεων. Επαναβεβαιώνει το 

στόχο του, που είναι η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης σε οµοσπονδιακή βάση, µε ταυτόχρονη 

διαφύλαξη της αυτοτέλειας των εθνικών κρατών και των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων τους. 

Απαιτεί τη συνταγµατική κατοχύρωση των δηµοκρατικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, τάσσεται 

υπέρ της επεξεργασίας και υιοθέτησης µιας νέας Ευρωπαϊκής Συνταγµατικής Συνθήκης, που θα 

προωθεί προοδευτικές µεταρρυθµίσεις σε µια κατεύθυνση δηµοκρατική, κοινωνική, οικολογική. 

Πυρήνας της δικής του θέσης είναι η πλήρης διασφάλιση της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και των 

µορφών ουσιαστικής άσκησης της. Θεωρεί, πρώτα απ� όλα, αναγκαίο να αποκτήσει νοµική 

προσωπικότητα η Ε.Ε. Επιδιώκει αναγκαίες θεσµικές και πολιτικές αλλαγές των οποίων η 

αρχιτεκτονική τους θα δίνει την προτίµηση στη δηµοκρατία και όχι στην αγορά, όπως συµβαίνει 

σήµερα, καθώς και µια πολιτικοποιηµένη διαδικασία για ανάδειξη κυβερνητικού χαρακτήρα 

θεσµών. ∆ιεκδικεί η διαχείριση να γίνεται διά των επιλογών και όχι διά των κανόνων. 

Ο ΣΥΝ τάσσεται υπέρ της οικοδόµησης µιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 

της Ε.Ε, παρά τις προφανείς δυσκολίες. Κοινή εξωτερική πολιτική δεν σηµαίνει απλώς συµφωνία 

σε κάποιες θέσεις ανάλογα µε τις ανάγκες της στιγµής. Σηµαίνει διάρκεια µέσα στο χρόνο και από 

κοινού διαµόρφωση θέσεων και δράσεων, µε κοινούς κανόνες για ανάλυση και απόφαση, κοινά 

όργανα για εφαρµογή. Απαιτεί επίσης αµυντική θωράκιση και αντίστοιχες δαπάνες. Οι πολιτικές 

δυνάµεις που υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή ενοποίηση οφείλουν να αναλάβουν το αντίστοιχο 

πολιτικό κόστος. 

Την πολιτική συγκυρία, τους συσχετισµούς, τις κατευθύνσεις αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τείνουν να επηρεάζουν οι πολύτιµες δράσεις σε επίπεδο κινηµάτων ή πολιτικής και κοµµατικής 

συγκρότησης, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ και το Κόµµα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. 

Εµείς επιδιώκουµε µε τη συµβολή, τη συµµετοχή µας και την αγωνιστική δράση να επηρεάσουµε 

την πορεία της Ε.Ε. σταθερά προς οµοσπονδιακή, δηµοκρατική, προοδευτική, κοινωνική, 

οικολογική κατεύθυνση. 

4. Ο ΣΥΝ δεν είναι ένα κόµµα διαµαρτυρίας ή προπαγάνδας. Στόχος του είναι να εφαρµοστούν οι 

προτάσεις του µε αλλαγή των κοινωνικών και πολιτικών συσχετισµών. 'Αρα στοιχείο του 

συνολικού προγράµµατός του είναι και η εναλλακτική του πρόταση για την διακυβέρνηση της 

χώρας. 
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Θετική είναι η εµπειρία ορισµένων κοµµάτων του Κόµµατος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς(καθώς 

και των Πρασίνων) από τις προσπάθειές τους να απαντήσουν σε θέµατα διακυβέρνησης των χωρών 

τους. 

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 και την µη ύπαρξη αυτοδυναµίας. 

Ο ΣΥΝ, αµφισβητεί το δικοµµατικό µοντέλο και επιδιώκει την αλλαγή του. Με το πρόγραµµά του 

και µε την εναλλακτική πρόταση σκοπεύει σε µια µεταφιλελεύθερη πολιτική και διακυβέρνηση. 

Θέλει να συµβάλλει στην ενίσχυση των δυνάµεων, που θα αγωνιστούν για εκτεταµένες 

διαρθρωτικές αλλαγές µε κοινωνικό περιεχόµενο και για τη συγκρότηση µιας νέας κοινωνικής και 

πολιτικής πλειοψηφίας. 

Είναι φανερό, ότι όλα αυτά τα στοιχεία και οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν σήµερα. Αυτό όµως δεν 

συνεπάγεται εφησυχασµό, ή αναγκαστική αυτοπεριχαράκωση στις γραµµές του κόµµατος. 

Αντιθέτως αποτελεί µια συνεχή ανοιχτή πολιτική πρόκληση - πρόσκληση που πρέπει να 

απευθύνεται στους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες, ενταγµένους ή µη, στις πολιτικές 

δυνάµεις και κινήσεις που διακηρύσσουν την αντίθεσή τους στο νεοφιλελευθερισµό και θεωρούν 

ότι τους αφορά η µεγάλη περιπέτεια της συµπόρευσης του συνόλου των δυνάµεων που του 

δηµοκρατικού σοσιαλισµού και της οικολογίας. Ο ΣΥΝ, κρατώντας ταυτόχρονα τα µέτωπα της 

πολιτικής και ιδεολογικής διαπάλης αναπεπταµένα, µέρα µε την ηµέρα, οφείλει να πείθει ότι 

εργάζεται για την πραγµατοποίηση µιας τέτοιας ανοικτής και έντιµης πολιτικά πρότασης. Να 

πιστώνεται τις όποιες προοπτικές και δυνατότητες προσέγγισης και να χρεώνονται οι άλλες 

πολιτικές δυνάµεις για τις αδράνειες και την ακύρωσή της. 

Η πρόταση αυτή απαιτεί και προϋποθέτει ισχυρή κι αξιόπιστη πολιτική παρουσία του ΣΥΝ και 

ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, που θα στηρίζουν το αίτηµα για θεσµικούς και 

πολιτικούς µετασχηµατισµούς, για διαρθρωτικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. 

Γι' αυτό, στις ερχόµενες βουλευτικές εκλογές, κεντρική πολιτική επιδίωξη του ΣΥΝ είναι η µέγιστη 

δυνατή εκπροσώπησή του στη Βουλή και η ευρύτερη συναίνεση στις πολιτικές και προγραµµατικές 

του θέσεις. 
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Κώστας Ζάµπας, Φώτης Κουβέλης, Σπύρος Λυκούδης, 'Αγγελος Μανταδάκης, Θόδωρος Μαργαρίτης, 

Στέφανος Μπαγεώργος, Γιάννης Μπαλάφας, Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Μιχάλης Σαµπατακάκης, 

∆ηµήτρης Χατζησωκράτης 


