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Προλογικό Σηµείωµα 

Το παρακάτω κείµενο είναι η συµβολή του Συνασπισµού της Αριστεράς, των 

Κινηµάτων και της Οικολογίας στο πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ. Συµβολή αναλυτική, 

εκτενής και –κατά το δυνατόν– συνεκτική, που διαµορφώθηκε στο πλαίσιο της 

προσπάθειας που άρχισε εδώ και καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση της 

προγραµµατικής µας πρότασης. 

Η συµβολή µας κινείται στην κατεύθυνση της διαµόρφωσης ενός προγράµµατος που 

θα είναι ανοιχτό στις εξελίξεις και θα υπηρετεί τους άµεσους πολιτικούς µας στόχους, 

χωρίς ωστόσο να είναι αποκοµµένο από το όραµά µας για ένα σοσιαλισµό µε 

ελευθερία και δηµοκρατία. Συνιστά µια δέσµη ριζοσπαστικών µεταρρυθµίσεων και 

µετασχηµατισµών που απαντούν σε συγκεκριµένα προβλήµατα, υποδεικνύουν 

εναλλακτικές, αξιόπιστες και άµεσα διεκδικήσιµες πολιτικές λύσεις και ανοίγουν 

δρόµους για συνολικότερες ρήξεις. Το κείµενο αυτό προσδοκούµε να αποτελέσει τη 

βάση για περαιτέρω συζητήσεις και επεξεργασίες, µε στόχο τη συσπείρωση και 

διεύρυνση της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ και το χτίσιµο δεσµών εµπιστοσύνης µε 

τον κόσµο της εργασίας, τη νεολαία, τους ενεργούς πολίτες, την κοινωνία συνολικά. 

Για τη διαµόρφωση της πρότασής µας επιδιώξαµε µια ανοιχτή διαδικασία, 

ενσωµατώνοντας τις εµπειρίες του κόσµου των αγώνων και των κινηµάτων αλλά και 

ανθρώπων µε ειδικές γνώσεις. Μολονότι η διαδικασία δεν πήρε αυτόν το χαρακτήρα 

στο εύρος που θα επιθυµούσαµε, ενέπλεξε ωστόσο τα Τµήµατα της ΚΠΕ του ΣΥΝ, 

συντρόφους και συντρόφισσες, καθώς και έναν πρωτοφανή αριθµό ανθρώπων –

µελών του ΣΥΝ ή µη– που κατέθεσαν τις εµπειρίες, τις ιδέες και τις γνώσεις τους. Σε 

κάθε περίπτωση, η συµβολή που καταθέτουµε σήµερα αποτελεί µια συγκροτηµένη 

βάση για να αναπτύξουµε και να βαθύνουµε περαιτέρω τη συζήτηση και την 

επεξεργασία των θέσεών µας, όχι µόνοι αλλά µαζί µε εκείνους στους οποίους 

απευθυνόµαστε, µέσα στους κοινωνικούς αγώνες. 

Το κείµενο χωρίζεται σε τρία µέρη. Το πρώτο µέρος αφιερώνεται στο βασικό πλαίσιο 

των αρχών και των κατευθύνσεων που διέπουν την προγραµµατική πρόταση του 

Συνασπισµού. Αρχικά περιγράφεται η σηµερινή κατάσταση στην Ελλάδα και τον 

κόσµο και στη συνέχεια αναλύεται το αριστερό σχέδιο διεξόδου από την τρέχουσα 

οικονοµική κρίση, απαντώντας συγχρόνως στο ερώτηµα ποιες είναι οι κοινωνικές 

οµάδες στις οποίες πρωτίστως απευθυνόµαστε.  

Το δεύτερο µέρος είναι η καρδιά του κειµένου. Εδώ παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

θέσεις µας µε τη µορφή 22 προγραµµατικών αξόνων-στόχων πάλης. Σε κάθε 

επιµέρους στόχο, αφού προηγηθεί µια σύντοµη ανάλυση της υφιστάµενης 

κατάστασης και καταδειχθεί το τι πρέπει να αλλάξει, παρουσιάζονται οι προτάσεις 

µας για την προοδευτική επίλυση των προβληµάτων που µαστίζουν σήµερα την 

οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Πρόκειται για προτάσεις µε 

άµεσο αλλά και µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα υλοποίησης.  

Το τρίτο µέρος αποτελείται από ένα σύνολο παραρτηµάτων που συµπληρώνουν το 

κυρίως σώµα του προγράµµατος. Πρόκειται για κείµενα ειδικότερου ενδιαφέροντος, 

η επεξεργασία των οποίων δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί από την Επιτροπή 

Προγράµµατος. Καταχωρούνται έτσι ως συλλογικές ή ατοµικές συµβολές που θα 
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αξιοποιηθούν στην πορεία µαζί µε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που 

ενδεχοµένως θα γίνουν στο πλαίσιο του ∆ιαρκούς Συνεδρίου. 

 

Η Επιτροπή Προγράµµατος 

Γιάννης ∆ραγασάκης, Γιάννης Μπαλάφας, Αριστείδης Μπαλτάς, Σίσσυ  

Βελισσαρίου, Χάρης Γολέµης, Λίτσα ∆ουδούµη, Αλέκος Καλύβης, Χάρης 

Κωνσταντάτος, Παναγιώτης Λαφαζάνης, Ασηµίνα Ξηροτύρη, Παναγιώτης 

Τριγάζης 

 

Η Επιτροπή Προγράµµατος αξιοποίησε τις συµβολές πολλών συντρόφων και µη. 

Ιδιαίτερα κατά την τελική φάση της συγγραφής και της επιµέλειας των κειµένων, είχε 

τη βοήθεια των: Βούτση Νίκου, Ζαµπέλη Κατερίνας, Ιωαννίδη Γιώργου, Μανώλη 

Σταυρούλας, Μπαλαµπανίδη Γιάννη, Ντόβολου Μάκη, Πανταλού Ειρήνης, Πάντου 

Παναγιώτη και Πούλου Ουρανίας. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Κεφάλαιο Ι: Οι αφετηρίες µας  

Προοίµιο 

Η συγκρότηση του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς αποτέλεσε σηµαντική 

τοµή στην ιστορία της Αριστεράς στην Ελλάδα, τοµή που έχει ήδη αρχίσει να 

κερδίζει την εµπιστοσύνη των εργαζόµενων τάξεων στον τόπο µας αλλά και να 

προκαλεί ευρύτερο ενδιαφέρον ως πρωτότυπη πολιτική πρωτοβουλία. Πολιτικές 

δυνάµεις και οργανώσεις της Αριστεράς, µε διαφορετικές καταβολές, µε διαφορετική 

ιστορία, µε διαφορετικές εµπειρίες, µαζί µε πολλούς ανέντακτους αγωνιστές και 

αγωνίστριες, αποφάσισαν να απαντήσουν στον κατακερµατισµό και την 

αναποτελεσµατικότητα που χαρακτήριζαν µέχρι πρόσφατα την Αριστερά µε την 

κοινή τους δράση. Αποφάσισαν να αντιµετωπίσουν τα µεγάλα προβλήµατα, παλιά 

και νέα, µε διαρκή και ενεργό διάλογο, χωρίς να επαφίενται στις έτοιµες συνταγές 

του παρελθόντος, αποφάσισαν να διαµορφώσουν από κοινού το πολιτικό πλαίσιο που 

θα καθιστούσε ξανά την Αριστερά πρωταγωνίστρια των εξελίξεων στη χώρα µας. Κι 

αυτό χωρίς προκαταβολικούς αποκλεισµούς, δηλαδή αφήνοντας µόνιµα και ενεργά 

ανοιχτό το ενδεχόµενο να ενταχθούν στο ίδιο πλαίσιο όλες οι δυνάµεις της 

Αριστεράς. Ήδη αποδείχθηκε ότι η ενότητα και η κοινή δράση ανταποκρίνονται στις 

διαθέσεις και τις προσδοκίες της µεγάλης πλειοψηφίας των αριστερών της χώρας. 

Ταυτόχρονα, η ενότητα και η κοινή δράση εξακολουθούν να αποτελούν στόχο η 

ολοκληρωµένη επίτευξη του οποίου µπορεί να διαρρήξει αποφασιστικά το πλαίσιο 

της δικοµµατικής εναλλαγής και να αλλάξει ριζικά το πολιτικό τοπίο στον τόπο µας. 

Στρατηγικός στόχος του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι ο 

σοσιαλισµός, ο σοσιαλισµός µε δηµοκρατία και ελευθερία, ο σοσιαλισµός στην 

Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσµο, ο σοσιαλισµός του 21ου αιώνα. Κοινή 

πεποίθηση όλων των συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ, όλων των δυνάµεων που 

συσπειρώνει, ενταγµένων και ανέντακτων, είναι ότι το οικονοµικό και κοινωνικό 

σύστηµα του καπιταλισµού συσσώρευσε και εξακολουθεί να συσσωρεύει µύρια δεινά 

για ολόκληρη την ανθρωπότητα και ότι ο σκληρός πυρήνας του –η απόλυτη 

προτεραιότητα του κέρδους– δεν επιδέχεται εξωραϊσµό. Τόσο οι αγώνες των 

εργαζοµένων όσο και οι εσωτερικές αντιφάσεις του τείνουν να αλλάξουν πολλά από 

τα χαρακτηριστικά της φυσιογνωµίας του, αλλά το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα 

έχει µέχρι στιγµής κατορθώσει να προσαρµόζεται στις εκάστοτε νέες συνθήκες –

κάποιες φορές, είναι αλήθεια, µε εντυπωσιακή ευελιξία– προκειµένου να κρατήσει 

αλώβητο τον πυρήνα του, δηλαδή να διαιωνίσει τις διαδικασίες επίτευξης του 

µέγιστου κέρδους.  

Η ένταση της εκµετάλλευσης και το µέγεθος των ανισοτήτων που χαρακτηρίζουν το 

καπιταλιστικό σύστηµα υπόκεινται πάντοτε στους κοινωνικούς και πολιτικούς 

συσχετισµούς και εξαρτώνται από τη δράση των εργαζόµενων τάξεων. Κατά 

συνέπεια, η διεκδίκηση αιτηµάτων και οι µικρές ή µεγαλύτερες νίκες που 

επιτυγχάνονται αποτελούν βήµατα που οικοδοµούν ευνοϊκότερους συσχετισµούς 

προς την κατεύθυνση µιας κοινωνίας αλληλεγγύης, ισότητας και κοινωνικής 

δικαιοσύνης, βήµατα που µπορούν, ακόµη, να αλλάξουν θεσµούς ή να 
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δηµιουργήσουν νέους, µε κύριο περιεχόµενο την ανάδειξη και τη διεύρυνση της 

ουσιαστικής δηµοκρατικής συµµετοχής. Τέτοιες επιµέρους κατακτήσεις οφείλουν να 

τυγχάνουν µόνιµης υπεράσπισης, να διευρύνονται και να εµβαθύνονται διαρκώς, 

προκειµένου να µην αποτελέσουν απλές δικλείδες ασφαλείας ενός οικονοµικού και 

κοινωνικού συστήµατος το οποίο, στη ρίζα του, δεν µπορεί να αποκτήσει ανθρώπινο 

ή έστω οικολογικό πρόσωπο. Από την άλλη µεριά, ο σοσιαλισµός µε δηµοκρατία και 

ελευθερία δεν συνιστά ουτοπικό όραµα. Συνιστά, αντίθετα, πολιτικά επιτεύξιµο 

στόχο. Στις σηµερινές συνθήκες µάλιστα, η επικαιρότητα του στόχου αυτού, η 

επικαιρότητα του σοσιαλισµού µε δηµοκρατία και ελευθερία, αναδεικνύεται πλατιά, 

κινητοποιώντας δυνάµεις σε διαρκώς ευρύτερη κλίµακα λίγο πολύ παντού στον 

πλανήτη.  

Η επίτευξη ενός στόχου τέτοιας σηµασίας απαιτεί την αντίστοιχη αξιόπιστη 

στρατηγική, στρατηγική που δεν µπορεί παρά να ξεκινά από το γεγονός ότι η χώρα 

µας είναι ευρωπαϊκή χώρα του ώριµου καπιταλισµού µε ισχυρές δηµοκρατικές 

παραδόσεις. Αν ο σοσιαλισµός που διεκδικούµε είναι σοσιαλισµός µε δηµοκρατία και 

ελευθερία, τότε ο δρόµος που οδηγεί σε αυτόν δεν µπορεί παρά να είναι και ο ίδιος 

δηµοκρατικός. Οι επιµέρους τοµές, οι µεταρρυθµίσεις, οι ρήξεις, οι διαρθρωτικές 

αλλαγές µεγαλύτερης ή µικρότερης εµβέλειας που θα απαιτηθούν δεν µπορεί παρά να 

προκύψουν από τη δράση των πολλών και δεν µπορούν παρά να στηρίζονται στην 

ενεργό συµµετοχή, την πλατιά συναίνεση, τη ρητή δηµοκρατική έγκριση. Τη µάχη 

για το σοσιαλισµό τη δίνουµε ήδη από σήµερα, προσπαθώντας να συµβάλουµε στις 

κοινωνικές διεργασίες που συντελούνται, ενισχύοντας πάντοτε την αρχή της 

δηµοκρατικής συµµετοχής και προβάλλοντας πάντοτε το σεβασµό στη 

διαφορετικότητα. Μαχόµαστε συστηµατικά τις σχέσεις εκµετάλλευσης και 

εξουσιασµού και τη βία που συνδέεται µαζί τους, πιστεύοντας ακράδαντα ότι µόνο η 

συλλογική δηµοκρατική δράση των πολλών είναι ικανή να φέρει αποτελέσµατα που 

θα βελτιώνουν τις συνθήκες της ζωής όλων. «Πεφωτισµένες ηγεσίες» ή συνωµοτικές 

οµάδες που θέτουν τον εαυτό τους υπεράνω των πολλών, «παραδειγµατικές 

ενέργειες» που επιδιώκουν να υποδείξουν τον «εχθρό» σε όσους δήθεν δεν τον 

γνωρίζουν, πράξεις ατοµικής ή στοχευµένης βίας που τροµοκρατούν τους πολλούς, 

αποδιώχνοντάς τους έτσι από τις συλλογικές διαδικασίες µαχητικής διεκδίκησης και 

πάλης, αντιστρατεύονται τις αρχές µας, υπονοµεύουν τον πάντοτε δηµοκρατικό 

αγώνα µας και αποµακρύνουν την προοπτική της δηµοκρατίας και του σοσιαλισµού. 

Σε αυτό το πλαίσιο και υπό αυτούς τους όρους, το κεντρικό καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ, το 

καθήκον που δικαιολογεί την ίδια την ύπαρξή του, είναι το να συµβάλλει 

συστηµατικά στην ενεργοποίηση και στη συσπείρωση των εργαζόµενων τάξεων, 

καθώς και το να συνθέτει τα αιτήµατά τους στη συνεκτική πολιτική στρατηγική που 

αποσκοπεί στην οικοδόµηση µιας κοινωνίας ισότητας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, 

µιας κοινωνίας ουσιαστικά δηµοκρατικής, µιας κοινωνίας σοσιαλιστικής.  

Η χάραξη της στρατηγικής αυτής δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σε συνάρτηση µε τους 

αγώνες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο που ήδη αναλαµβάνονται και 

µέλλει να αναληφθούν, απαιτείται η σοβαρή και πολυδιάστατη θεωρητική 

επεξεργασία ολόκληρης της εµπειρίας που συσσώρευσε εν προκειµένω ο 20ός 

αιώνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πείσει αν δεν δείξει προς πάσα κατεύθυνση, τόσο 

θεωρητικά όσο και έµπρακτα, µε ολόκληρη τη δράση και τη λειτουργία του, ότι έχει 

διδαχθεί από την εµπειρία αυτή και ότι έχει κατανοήσει σε βάθος τα αδιέξοδα στα 

οποία οδηγήθηκαν όλες λίγο πολύ οι απόπειρες εγκαθίδρυσης του σοσιαλισµού κατά 

τον 20ό αιώνα. Πρέπει, εποµένως, να αποδείξει και να αποδεικνύει καθηµερινά ότι ο 
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δρόµος που ο ίδιος ακολουθεί δεν οδηγεί σε ανάλογα αδιέξοδα και ότι είναι πάντα σε 

θέση να διδάσκεται από τα λάθη του παρελθόντος και να τα διορθώνει. 

Η στρατηγική για το σοσιαλισµό του 21ου αιώνα δεν µπορεί παρά να αποσκοπεί στην 

απάλειψη της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και να εµφορείται από τις 

αξίες και τα ιδανικά της Αριστεράς –την αλληλεγγύη, την ισότητα, τη συναδέλφωση, 

τη γενική ελευθερία, την καθολική δικαιοσύνη– και να προσανατολίζεται σύµφωνα 

µε τις ιδέες της. Από την άλλη µεριά, η ίδια στρατηγική δεν µπορεί παρά να ξεκινά 

από τα συσσωρευµένα σήµερα µεγάλα προβλήµατα στον τόπο µας και διεθνώς. Μόνο 

αν απαντήσει πειστικά σε αυτά τα συγκεκριµένα προβλήµατα θα µπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ 

να λειτουργήσει καταλυτικά για την ανατροπή των υφιστάµενων κοινωνικών και 

πολιτικών συσχετισµών και να συµβάλει στη συγκρότηση της απαιτούµενης νέας 

κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας, της πλειοψηφίας που θα µπορέσει να 

διεκδικήσει αλλά και θα είναι σε θέση να υλοποιήσει, όταν το επιτρέψουν και το 

απαιτήσουν οι περιστάσεις, το σοσιαλισµό µε δηµοκρατία και ελευθερία.  

Το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ που προτείνεται εδώ αποτελεί ένα αναγκαίο βήµα προς 

αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα πρόγραµµα που προσπαθεί να υπηρετήσει τη 

σοσιαλιστική στρατηγική ξεκινώντας από την απάντηση στα τρέχοντα µεγάλα 

προβλήµατα, όπως αυτά διαµορφώνονται στις συγκεκριµένες σήµερα συνθήκες, 

συνθήκες που έχουν αλλάξει δραµατικά σε σχέση µε το χθες και οι οποίες συνεχίζουν 

να αλλάζουν ραγδαία.  

Το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ 

Το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ που καταθέτουµε:  

•••• Είναι το πρόγραµµα που επιδιώκει να συσπειρώσει τις ευρύτερες κοινωνικές 

δυνάµεις που πλήττονται καίρια από την υπάρχουσα κατάσταση, το πρόγραµµα 

που διατυπώνει τις ώριµες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η 

κοινωνία µας, το πρόγραµµα που δίνει πολιτική έκφραση στα λαϊκά αιτήµατα που 

διεκδικούνται σήµερα δυναµικά αλλά και σε εκείνα που βρίσκονται σήµερα υπό 

διαµόρφωση.  

•••• Είναι το πρόγραµµα που συναρθρώνει σε ενιαίο σύνολο τους στόχους του αγώνα 

µας. Οι προγραµµατικοί στόχοι που θέτει δεν αποδέχονται τους περιορισµούς που 

απορρέουν από τους υφιστάµενους συσχετισµούς δυνάµεων στην Ελλάδα, την 

Ευρώπη και τον κόσµο, ούτε συµβιβάζονται µε τους αντίστοιχους 

καταναγκασµούς, γιατί βρίσκονται σε ριζική αντίθεση µε την κυρίαρχη σήµερα 

πολιτική στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσµο και τα συµφέροντα που 

υπηρετεί. Οι προγραµµατικοί µας στόχοι δεν δεσµεύονται από την ένταξη της 

Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, ενώ βρίσκονται σε αντιπαράθεση µε το Σύµφωνο 

Σταθερότητας. ∆εν δεσµεύονται από τις παγιωµένες καταστάσεις που έχει 

επιβάλει η πολύχρονη µονοπώληση της εξουσίας από τις δυνάµεις του 

δικοµµατισµού, από τη γενικευµένη κοµµατικοποίηση και διαπλοκή, από τη 

διάχυτη διαφθορά, από την κοινωνική αποσύνθεση. Αντίθετα, οι προγραµµατικοί 

µας στόχοι συνιστούν πρόταση ρήξης, ανατροπής και υπέρβασης του πλαισίου 

που διαµορφώνει αυτούς τους περιορισµούς και καταναγκασµούς. Οι στόχοι 

αυτοί δεν είναι ούτε ουτοπικοί ούτε ανέφικτοι. Είναι όλοι άµεσα διεκδικήσιµοι, 

γιατί, εφόσον αναπτυχθούν οι αντίστοιχοι αγώνες, κάποιοι από αυτούς µπορούν 

να επιτευχθούν ακόµη και σήµερα. Ωστόσο, έχουµε επίγνωση ότι η υλοποίηση 

του προγράµµατος στο σύνολό του προϋποθέτει διαφορετικούς κοινωνικούς και 
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πολιτικούς συσχετισµούς και διαφορετικές δοµές εξουσίας, συσχετισµούς και 

δοµές που καλείται να προωθήσει µια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία, 

εκείνη που οικοδοµείται καθηµερινά από τους κοινωνικούς και πολιτικούς 

αγώνες.  

•••• Είναι το πρόγραµµα που θέτει στο επίκεντρό του τα µεγάλα αιτήµατα-στόχους 

που έχουν αναδειχθεί στον τόπο µας και διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται 

για αιτήµατα-στόχους των οποίων η ικανοποίηση καθίσταται ήδη εξαιρετικά 

επείγουσα από την τρέχουσα µείζονα οικονοµική και κοινωνική κρίση. Αυτά 

είναι: η ριζική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της 

κοινωνίας µας υπό τις αρχές της αειφορίας και της σύµµετρης ανάπτυξης, σε 

συνάρτηση µε τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και υπό παραγωγικές σχέσεις που 

θα γέρνουν διαρκώς την πλάστιγγα προς όφελος της εργασίας. Η αποκατάσταση 

µηχανισµών αναδιανοµής του παραγόµενου πλούτου προς όφελος των 

εργαζοµένων. Η εξασφάλιση για όλες και όλους δουλειάς, αξιοπρεπούς µισθού ή 

σύνταξης, στέγης, παιδείας, κατάρτισης, υγείας, κοινωνικής ασφάλειας και 

ουσιαστικής συµµετοχής στο πολιτιστικό γίγνεσθαι. Η προστασία και διεύρυνση 

του δηµόσιου χώρου, της δηµοκρατίας, των κοινωνικών, πολιτικών και ατοµικών 

δικαιωµάτων. Η ριζική αναδιάρθρωση του κράτους και των θεσµών. Η πάταξη 

της γενικευµένης διαπλοκής και της διάχυτης διαφθοράς. Η µαχητική επιδίωξη 

και εµπέδωση της διαρκούς ειρήνης στη γειτονιά µας και παντού στον κόσµο. Η 

πολιτιστική αναγέννηση.  

•••• Τέλος, είναι το πρόγραµµα που συσπειρώνει τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το 

πρόγραµµα των δυνάµεων που τον συγκροτούν, των επιµέρους συνιστωσών του 

και των ανέντακτων αριστερών. Αλλά είναι και το πρόγραµµα όσων των 

προσεγγίζουν ή προσβλέπουν σε αυτόν ως δύναµη αντίστασης και ελπίδας. 

Αποτυπώνει τις αξίες που µας ενώνουν, τις προοπτικές που µας κινητοποιούν και 

τους ώριµους στόχους της πάλης µας.  

Το πρόγραµµα που καταθέτουµε δεν είναι προϊόν εγκεφαλικών κατασκευών, 

παραλυτικών συµβιβασµών ή άθροισµα συνθηµάτων. Είναι καρπός συλλογικής 

προσπάθειας, αποτέλεσµα της δράσης και της σκέψης χιλιάδων αριστερών, φίλων της 

Αριστεράς και άλλων πολιτών που προσβλέπουν σε αυτήν, ανθρώπων που κατέθεσαν 

ανιδιοτελώς τις εµπειρίες, τις γνώσεις και τις ιδέες τους σε µια πρωτόγνωρη 

διαδικασία πρωτοβουλιών και συζητήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Από την άλλη 

µεριά, το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ολοκληρώνεται µε όσα καταθέτουµε εδώ. Η 

διαδικασία συγκρότησης και σύνταξής του οφείλει να αποτελεί διαδικασία συνεχή 

και συνεχώς ανοιχτή, διαδικασία άρρηκτα συνδεδεµένη µε τους αγώνες µας, σταθερή 

διάσταση της όλης λειτουργίας µας. Υπογραµµίζουµε πως, σε τελευταία ανάλυση, η 

διαδικασία συγκρότησης και σύνταξης του προγράµµατος του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να 

αποτελεί διαδικασία αναπόσπαστη από την ίδια την υλοποίησή του. 

Η τρέχουσα κρίση και τα αίτιά της 

Η τρέχουσα κρίση φωτίζει µε ιδιαίτερα αποκαλυπτικό τρόπο το σύνολο των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα, ενώ ταυτόχρονα συνδέει µε τρόπο 

σχεδόν χειροπιαστό τα προβλήµατα αυτά µε το συνολικό µοντέλο ανάπτυξης που 

ακολουθήθηκε τα τελευταία αρκετά χρόνια. Αυτό είναι το µοντέλο της 

νεοφιλελεύθερης µορφής του σύγχρονου καπιταλισµού, το οποίο στηρίζεται στην 

απελευθέρωση των αγορών και της κίνησης του κεφαλαίου από κάθε εξωτερική 

ρύθµιση ή κοινωνικό έλεγχο, στην αναζήτηση της φτηνότερης εργατικής δύναµης 
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ανεξαρτήτως συνόρων, στον προσανατολισµό της παραγωγής σε προϊόντα που 

αποσκοπούν στην ταχύτερη δυνατή ανανέωση της κατανάλωσης, στην 

ιδιωτικοποίηση κάθε δηµόσιου αγαθού και κάθε δηµόσιας λειτουργίας και στη 

συνεπαγόµενη συνεχή µεταβίβαση πλούτου και εξουσιών από τη δηµόσια σφαίρα 

στην ιδιωτική. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι ανάγκες των ανθρώπων, όπως εκφράζονται 

από τα αντίστοιχα δικαιώµατα (το δικαίωµα στη στέγαση, στην υγεία και στην 

περίθαλψη, στην παιδεία και την εκπαίδευση, στην κοινωνική ασφάλιση, στο καθαρό 

περιβάλλον), µετατρέπονται ολοκληρωτικά σε εµπορεύσιµες και µπορούν να 

ικανοποιηθούν µόνο µε χρήµα. Και επειδή ούτε το εισόδηµα ούτε η αποταµίευση των 

πολλών επαρκεί για να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες, ο δανεισµός εµφανίζεται ως 

αρωγός, αν όχι ως σωτήρας, δηλαδή ως ο από µηχανής θεός που υποκαθιστά το 

κράτος πρόνοιας ενόσω εκείνο αποσύρεται εκχωρώντας τις αρµοδιότητές του στα 

ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύµατα. Έτσι, στο βαθµό που ο δανεισµός επεκτείνεται πέρα 

από τις «κλασικές» τράπεζες και γενικεύεται µε τις καθαρά επενδυτικές και τα 

ποικίλα χρηµατοπιστωτικά τους «προϊόντα», όχι µόνο τα νοικοκυριά και οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις αλλά και η ίδια η παραγωγή υποτάσσεται στο 

χρηµατιστηριακό-τραπεζικό κεφάλαιο, το οποίο γιγαντώνεται και, απελευθερωµένο 

από κάθε δηµόσιο έλεγχο, τείνει να κυριαρχήσει παντού. Σε αυτές τις συνθήκες, τα 

νοικοκυριά αποξενώνονται από το µελλοντικό τους εισόδηµα, που έχει ήδη 

µεταβιβασθεί στις τράπεζες, και η τύχη των παραγωγικών µονάδων υποθηκεύεται, 

ενόσω το σύνολο της οικονοµίας, η δηµόσια σφαίρα και το κράτος εξαρτώνται όλο 

και πιο καθοριστικά από την ανεξέλεγκτη διεθνή κίνηση του κεφαλαίου αυτού, 

κίνηση που αποσκοπεί πάντοτε στο βραχυπρόθεσµα µέγιστο κέρδος.  

Το µοντέλο αυτό υποβαθµίζει τις πραγµατικές ανάγκες, διευρύνει τις τεχνητές και 

ανάγει την ικανοποίηση των τελευταίων σε σφραγίδα κοινωνικής καταξίωσης. Τόσο 

η ίδια η παραγωγή όσο και η επιστηµονική έρευνα και η αναζήτηση της καινοτοµίας 

προσανατολίζονται ανάλογα. Αφού, για παράδειγµα, η παραγωγή ενός σκευάσµατος 

αδυνατίσµατος αποδεικνύεται περισσότερο συµφέρουσα από εκείνη του φαρµάκου 

µιας σπάνιας ασθένειας ή η παραγωγή µεταλλαγµένων σπόρων περισσότερο 

κερδοφόρα από την αναπαραγωγή των φυσιολογικών, οι αντίστοιχες οικονοµικές 

δραστηριότητες τείνουν να κατακλύσουν την αγορά και να κυριαρχήσουν στην 

κλίµακα ολόκληρης της κοινωνίας. Από την άλλη µεριά, η διεύρυνση των τεχνητών 

αναγκών ενισχύει την υπερκατανάλωση, που δεν αποτελεί πλέον απλώς στρέβλωση, 

εξαίρεση ή υπερβολή ούτε µόνο απόρροια της άνισης κατανοµής των εισοδηµάτων. 

Η τάση για υπερκατανάλωση αναδεικνύεται σε κινητήρα για την ανάπτυξη της 

οικονοµίας, σε νέο τρόπο κίνησης της κοινωνίας, στο νέο όπιο των λαών. Καθώς δε η 

∆ύση βυθίζεται στη χαύνωση της υπερκατανάλωσης, ο Τρίτος Κόσµος λιµοκτονεί 

κατά απόλυτη κυριολεξία, ενόσω το δήθεν «ιστορικό δικαίωµα» της πρώτης στην 

ανάπτυξη µετατρέπει τον δεύτερο στη χωµατερή των κάθε λογής αποβλήτων. 

Σε οικονοµίες σαν την ελληνική, η υπερκατανάλωση στηρίζει προσωρινά σχετικά 

υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, ενόσω η ίδια ικανοποιείται από την υπερχρέωση, 

δηλαδή τη διά βίου πρόσδεση των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων, των 

νοικοκυριών και των ατόµων στα πιστωτικά ιδρύµατα. Το αποτέλεσµα είναι, από τη 

µια µεριά, µια επίπλαστη –αφού στηρίζεται στην υπερχρέωση– εικόνα «ευηµερίας» 

και, από την άλλη, η διεύρυνση των ζωνών της φτώχειας, της εργασιακής και 

συνταξιοδοτικής ανασφάλειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Όπως πιστοποιεί 

πολύ καθαρά η τρέχουσα κρίση, στις ζώνες αυτές δεν εντάσσονται πλέον µόνο οι 

οικονοµικοί µετανάστες που σπεύδουν να εισρεύσουν στον «παράδεισο» αλλά και τα 

θύµατα της υπερχρέωσης, δηλαδή όλο και πλατύτερα στρώµατα του γηγενούς 
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πληθυσµού στην πόλη και στην ύπαιθρο, και ιδιαίτερα οι νέοι και οι συνταξιούχοι. 

Ταυτόχρονα, το ίδιο µοντέλο, ενόσω διευρύνει το πεδίο των υποτιθέµενων 

«αναγκών» και για να το διευρύνει ακόµη περισσότερο, κατασπαταλά τους φυσικούς 

πόρους –τις πηγές ενέργειας, το νερό, τον αέρα, τα δάση, τις λίµνες, τις παραλίες–, 

διαρρηγνύει ή δηλητηριάζει την τροφική αλυσίδα και καταστρέφει συστηµατικά το 

περιβάλλον. Η ενεργειακή, η διατροφική και η περιβαλλοντική κρίση συνδέονται 

αξεδιάλυτα µε την τρέχουσα οικονοµική. 

Το µοντέλο αυτό νοµιµοποιείται ιδεολογικά από την επίκληση µιας απεριόριστης 

δήθεν ελευθερίας. Όλα τα µέσα επιστρατεύονται για να πείσουν πως ο καθένας, 

άτοµα και επιχειρήσεις, στέκει ισότιµα απέναντι στην αγορά και είναι «ελεύθερος» 

να ικανοποιήσει κάθε του «ανάγκη», υπό την προϋπόθεση ότι έχει τη δυνατότητα να 

αγοράσει το αντίστοιχο προϊόν. Και εφόσον τα πραγµατικά εισοδήµατα δεν 

επαρκούν, έρχονται τα πιστωτικά ιδρύµατα να του παράσχουν γενναιόδωρα τα µέσα, 

δηλαδή τη χρέωση. Η δουλειά του καθενός και ό,τι αυτή παράγει, ολόκληρος ο 

τρόπος ζωής, φτάνουν να υπόκεινται εξολοκλήρου σε αυτή την «αρχή ελευθερίας». 

Πρόκειται για µια «αρχή» που διδάσκει ότι η αγορά έχει την εγγενή ικανότητα να 

αυτορυθµίζεται, ενώ συλλογική βούληση ή δηµόσιο συµφέρον ουσιαστικά δεν 

νοείται, η πολιτική υποτάσσεται στους «σιδερένιους νόµους» της οικονοµίας, δηλαδή 

της αγοράς, και το κράτος δεν υποχρεώνεται να παίξει συναφώς κανέναν ρόλο. 

Αντίθετα, οφείλει να απαλλαγεί από οποιοδήποτε αγαθό κατέχει ή διαχειρίζεται, 

προκειµένου να ενταχθεί και αυτό «ελεύθερα» στην αγορά και να υποστεί την τύχη 

που του µέλλεται εκεί.  

Η παρούσα κρίση αποκαλύπτει µε τρόπους εντυπωσιακά έκδηλους τη σαθρότητα των 

θεµελίων του όλου οικοδοµήµατος. Η επιδίωξη του µέγιστου κέρδους από την 

πλευρά του διεθνούς χρηµατιστηριακού κεφαλαίου και των τραπεζών και η 

απόσυρση του κράτους από κάθε συναφή έλεγχο οδήγησαν στην ανεξέλεγκτη 

παραγωγή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων που κεφαλαιοποιούσαν τα χρέη και τα 

διέχεαν ως οιονεί υλικές αξίες προς κάθε κατεύθυνση. Οι πρακτικές αυτές ενίσχυαν 

τον κυρίαρχο ρόλο των πιστωτικών ιδρυµάτων, επενδυτικών ή «κλασικών», 

µεγέθυναν τα ίδια και τα συνέδεαν µεταξύ τους σχεδόν αξεδιάλυτα. Αλλά από τη 

στιγµή που οι µισθοί και οι αποταµιεύσεις άρχισαν να µην αρκούν για να καλύψουν 

την υπερχρέωση, οι πρακτικές αυτές αποκαλύφθηκαν ως αυτό που ήταν, δηλαδή 

τίποτε περισσότερο από εξεζητηµένες πυραµίδες ή φούσκες, και το όλο οικοδόµηµα 

άρχισε να καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Η αποφασιστική παρέµβαση 

του κράτους έγινε έτσι αναγκαία προκειµένου να διασωθεί το κύριο, δηλαδή ο ίδιος ο 

καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής.  

Ο ελληνικός κοινωνικός σχηµατισµός απέναντι στην κρίση 

Το µοντέλο ανάπτυξης που µόλις περιγράψαµε ακολουθήθηκε µε άκρα 

συστηµατικότητα στην Ελλάδα, ενώ οι επιπτώσεις του επιβαρύνθηκαν από ορισµένα 

ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού πολιτικού 

συστήµατος. Ο «εκσυγχρονισµός» των κυβερνήσεων Σηµίτη δεν ήταν παρά ο 

βηµατισµός που θα υπήγαγε σύµπασα την ελληνική επικράτεια σε αυτό το µοντέλο, 

ενώ οι «µεταρρυθµίσεις» Καραµανλή δεν είναι παρά η βάναυση ολοκλήρωση του 

έργου. Τα επώδυνα αποτελέσµατα είναι ήδη αισθητά από όλους. Η ανεργία και η 

πραγµατική φτώχεια διευρύνονται µε εντυπωσιακούς ρυθµούς, η ακρίβεια καλπάζει, 

η ανασφάλεια και ο φόβος για το µέλλον γενικεύονται. Παράλληλα, οι εργασιακές 

σχέσεις περνάνε στη δικαιοδοσία της επισφάλειας, η µερική απασχόληση και η 
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ανασφάλιστη εργασία γίνονται ο κανόνας για τους νεότερους εργαζοµένους, ενώ τα 

συνδικαλιστικά δικαιώµατα συρρικνώνονται, οι ελευθερίες περιστέλλονται και κάθε 

συλλογική αντίδραση συκοφαντείται ως υπερβολική, άκαιρη ή «αντικοινωνική».  

Συγχρόνως, η δηµόσια σφαίρα στο σύνολό της υφίσταται ασφυκτικές πιέσεις. Οι 

επιχειρήσεις δηµοσίου συµφέροντος και κοινωνικής ωφέλειας εκχωρούνται µισοτιµής 

στο ιδιωτικό κεφάλαιο, ενώ τα ασφαλιστικά ταµεία οδηγούνται στην πτώχευση και η 

δηµόσια υγεία στην κατάρρευση, προκειµένου να ανοίξει ο δρόµος για την ιδιωτική 

ασφάλιση και την ιδιωτική υγεία. Παράλληλα, η δηµόσια παιδεία όλων των βαθµίδων 

κατεδαφίζεται συστηµατικά και υπό ένα πνεύµα ακραίας µισαλλοδοξίας και 

εκδικητικότητας απέναντι στους νέους, απέναντι στους δασκάλους τους, απέναντι 

στην ίδια τη σκέψη και την κριτική στάση.  

Η βίαιη αυτή εκχώρηση ολόκληρης της δηµόσιας σφαίρας στην επικράτεια του 

αχαλίνωτου ιδιωτικού κέρδους περιλαµβάνει επιπλέον τον αέρα που αναπνέουµε, το 

νερό που πίνουµε και µε το οποίο ποτίζουµε, τα δάση, τις θάλασσες, τις λίµνες και τις 

παραλίες, ολόκληρο τον φυτικό και ζωικό πλούτο της χώρας. Οι καταστροφές του 

περιβάλλοντος γίνονται έτσι ανυπολόγιστες και το µέλλον των επόµενων γενεών 

υποθηκεύεται σχεδόν χωρίς περιθώρια αποκατάστασης. 

Τα χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήµατος που επικρατεί στη χώρα επιδεινώνουν 

σηµαντικά τις επιπτώσεις που απορρέουν από το ίδιο πάντα µοντέλο ανάπτυξης. Το 

πρωθυπουργοκεντρικό σύστηµα και ο θεσµικά µειωµένος ρόλος της αντιπολίτευσης, 

οι εκλογικοί νόµοι που νοθεύουν τη λαϊκή βούληση, η διαπλοκή των κοµµάτων του 

δικοµµατισµού µε τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα, την Εκκλησία και τα ΜΜΕ, η 

ασυλία που προσφέρει το Σύνταγµα στα µέλη της εκάστοτε κυβέρνησης, η υπαγωγή 

της δικαιοσύνης και ουσιαστικά όλων των θεσµών στην εκάστοτε πολιτική εξουσία, 

η απουσία µηχανισµών ελέγχου ή η ακύρωσή τους στην πράξη συνιστούν ένα 

σφιχτοπλεγµένο σύστηµα σχέσεων που αφήνει τους φορείς του νεοφιλελεύθερου 

µοντέλου ανάπτυξης, κόµµατα αλλά και κοµµατικά ή κυβερνητικά στελέχη, να δρουν 

χωρίς κανέναν απολύτως φραγµό. Έτσι, εκτός των άλλων, δικαιώµατα καταργούνται, 

η καταστολή διευρύνεται και «εκλεπτύνεται» µέσα από τις νέες τεχνολογίες, η 

διάχυτη διαφθορά νοµιµοποιείται, οι µικροεγωισµοί της καθηµερινότητας και το 

βόλεµα γίνονται ο κανόνας για όλους, η ασφυξία γενικεύεται και η αίσθηση της 

σήψης τείνει να επικρατήσει παντού, ενόσω αποκλείεται η δυνατότητα να 

αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά οποιοδήποτε µεγάλο πρόβληµα τύχει να συναντήσει 

η χώρα, από τις πυρκαγιές και τους σεισµούς µέχρι την κλοπή δηµόσιου χρήµατος ή 

την εξόφθαλµη κατάχρηση εξουσίας. 

Ιδιαίτερο ρόλο για την ιδεολογική νοµιµοποίηση µιας τέτοιας πολιτικής και των 

αποτελεσµάτων της διαδραµατίζουν στη χώρα µας τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ και κυρίως 

η ιδιωτική τηλεόραση. Στο πλαίσιο των προγραµµάτων της, όσα συγκροτούν τη 

νεοφιλελεύθερη ιδεολογία παρουσιάζονται, τις πιο πολλές φορές υπόρρητα αλλά 

πάντοτε συστηµατικά, ως η µόνη νόµιµη, ως η µόνη δυνατή σκέψη. Η επιλεκτική 

ενηµέρωση, οι κοκοροµαχίες στα «παράθυρα», τα στρογγυλά τραπέζια, που τις πιο 

πολλές φορές αγνοούν το κύριο προς όφελος του σκανδαλώδους ή του εφήµερου, 

διαµορφώνουν συστηµατικά µια εικονική πραγµατικότητα όπου η κοινωνία και τα 

προβλήµατά της ουσιαστικά απουσιάζουν, ενώ η πολιτική εξαντλείται στη διαχείριση 

δηµοσκοπικών ευρηµάτων. Οι πολιτικές δυνάµεις του δικοµµατισµού φτάνουν έτσι 

να ταυτίζουν την πολιτική τους µε την –τηλεοπτική κατά βάση– «επικοινωνία» και να 

διαστρεβλώνουν συστηµατικά ή ακόµη και να αγνοούν πλήρως τις βαθιές κοινωνικές 

διεργασίες που συντελούνται και τις κοινωνικές αντιστάσεις που αναπτύσσονται. 
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Η τρέχουσα κρίση όχι µόνο επιδεινώνει το σύνολο αυτών των προβληµάτων αλλά και 

αναδεικνύει µε τρόπο ορατό από όλους το πόσο σφιχτά είναι αυτά συνδεδεµένα 

µεταξύ τους και το πώς δεν µπορεί να υπάρξει η οριστική λύση του ενός χωρίς την 

ουσιαστική αντιµετώπιση των άλλων. Η δική µας στρατηγική και το πρόγραµµα που 

προτείνουµε κινούνται προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση. Κεντρικός µας στόχος 

είναι η συνολική αλλαγή της παραγωγικής βάσης και του όλου µοντέλου ανάπτυξης 

της χώρας µέσα από την προώθηση και την εµπέδωση ενός ισχυρού και διαρκώς 

διευρυνόµενου δηµόσιου χώρου υπό αποτελεσµατικό κοινωνικό έλεγχο. Αυτός ο 

δηµόσιος χώρος, όπως θα λειτουργεί µε δηµοκρατική συµµετοχή τόσο στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων όσο και στον έλεγχο της υλοποίησής τους, θα 

καταστεί ο βασικός πυλώνας που θα επιτρέψει την αποεµπορευµατοποίηση των 

κοινωνικών αγαθών και την ανασυγκρότηση της οικονοµίας µας και της κοινωνίας 

µας ολόκληρης στην κατεύθυνση της δηµοκρατίας και του σοσιαλισµού. 

Το διεθνές πλαίσιο και τα ζητήµατα που θέτει  

Η ελληνική κοινωνία δεν είναι βεβαίως αποµονωµένη. Η Ελλάδα µετέχει σε διεθνείς 

οργανισµούς και σε περιφερειακές συνεργασίες, είναι µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, χώρα των Βαλκανίων και της Μεσογείου, µε ιδιαίτερους δεσµούς µε τις 

αραβικές χώρες, µε αναπτυσσόµενες σχέσεις µε τη Ρωσία, µε τις χώρες της Λατινικής 

Αµερικής και µε άλλες δυνάµεις. Η θέση της σε µια περιοχή που αποτελεί κρίσιµο 

γεωπολιτικό σταυροδρόµι, όπου υπάρχουν χρόνια προβλήµατα και βρίσκουν την 

έκφρασή τους παλιές και σύγχρονες διεθνείς αντιθέσεις, προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία 

στην εξωτερική της πολιτική και στις επιλογές που γίνονται στο πεδίο αυτό. Γίνεται 

σήµερα περισσότερο επιτακτική η αναζήτηση ειρηνικών λύσεων στο Κυπριακό και 

στα προβλήµατα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, καθώς και ο απεγκλωβισµός της 

χώρας από τη διαµάχη για το όνοµα της ΠΓ∆Μ. 

Τα δεδοµένα αυτά εντάσσονται σε ένα νέο διεθνές πλαίσιο, που χαρακτηρίζεται από 

τη φθίνουσα πορεία της αµερικανικής ηγεµονίας, την ανάδειξη στο διεθνές 

προσκήνιο άλλων δυνάµεων ή νέων περιφερειακών συνασπισµών και τον διεθνή 

χαρακτήρα της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. Το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση 

αυτή δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί. Από τη µια µεριά, οι εξελίξεις στον πόλεµο του 

Ιράκ και του Αφγανιστάν, η νέα βάρβαρη επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας 

και οι κίνδυνοι γενικότερης ανάφλεξης στην περιοχή, οι ασταθείς ισορροπίες στη 

Συρία και στον Λίβανο και η διαφαινόµενη συνολική ήττα της αµερικανικής και 

νατοϊκής πολιτικής στη Μέση Ανατολή αποσταθεροποιούν παραπέρα την κατάσταση, 

αναδεικνύουν νέους παίκτες στο παιχνίδι των διεθνών συσχετισµών και αφήνουν 

ανοιχτό το ενδεχόµενο νέων πολέµων στο Ιράν, στο Πακιστάν ή αλλού.  

Συγχρόνως, τα µέτωπα στα Βαλκάνια δεν έχουν κλείσει και πολλές πληγές των 

πολέµων της Γιουγκοσλαβίας παραµένουν ανοιχτές. Ιδιαίτερα το πρόβληµα του 

Κοσόβου εγκυµονεί κινδύνους νέων αποσταθεροποιήσεων και επηρεάζει το µέλλον 

της Σερβίας, της Αλβανίας, της ΠΓ∆Μ και γενικότερα των δυτικών Βαλκανίων. Την 

ίδια ώρα, η Τουρκία βρίσκεται αντιµέτωπη µε τις µεγάλες αντιφάσεις της, που 

κάνουν δύσβατη την ευρωπαϊκή της πορεία, ενώ οι εσωτερικές αντιθέσεις της 

οξύνονται. Επιπλέον, η πολιτική διεύρυνσης του ΝΑΤΟ αποτελεί πηγή νέων 

εντάσεων, µε αποκορύφωµα την κρίση του Καυκάσου και πιο πρόσφατα την ένταση 

µε την Ουκρανία. Από την άλλη µεριά, η Ρωσία αναδεικνύεται σε υπερδύναµη. Όπως 

έδειξε η πρόσφατη αντιπαράθεσή της µε τη Γεωργία και η συστηµατική αντίδρασή 

της στην εγκατάσταση της «πυραυλικής ασπίδας» που επιδιώκει να την 
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περικυκλώσει, αυτή είναι σε θέση όχι µόνο να υπερασπίσει αποτελεσµατικά τα 

συµφέροντά της αλλά και να διεκδικήσει πολύ σηµαντικότερο ρόλο στις διεθνείς 

εξελίξεις. Οι ενεργειακές και εν γένει πλουτοπαραγωγικές πηγές της είναι σε θέση να 

στηρίξουν τέτοιες φιλοδοξίες, ενώ η επίσκεψη του στόλου της στη Βενεζουέλα και 

πιο πρόσφατα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο πιστοποιεί του λόγου το ασφαλές. 

Παράλληλα, η Κίνα ανέρχεται στο διεθνές προσκήνιο ραγδαία, ακολουθούµενη 

καταπόδας από την Ινδία και τη Βραζιλία, ενώ αρκετές πλέον χώρες της Λατινικής 

Αµερικής τείνουν να συνασπισθούν σε προοδευτική κατεύθυνση, αµφισβητώντας 

έµπρακτα τη µέχρι πρόσφατα αδιαφιλονίκητη ηγεµονία των ΗΠΑ στην περιοχή. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο «Τρίτος Κόσµος» χαρακτηρίζεται σήµερα από πολλές 

«ταχύτητες» και µεγάλες διαφοροποιήσεις στους κόλπους του, µε σειρά χωρών του 

να προσεγγίζουν τις αναπτυγµένες χώρες, ενώ άλλες τείνουν να αποτελέσουν τον 

«τέταρτο κόσµο» της κυριολεκτικής πείνας, των καθηµερινών πολέµων και των 

µεγάλων ανθρωπιστικών καταστροφών. Οι σοβαρές ανακατατάξεις που 

σηµειώνονται αυτή την περίοδο στον κόσµο θέτουν επί τάπητος το ζήτηµα της 

συνολικής αναδιοργάνωσης ολόκληρου του συστήµατος των διεθνών σχέσεων και το 

αίτηµα του εις βάθος εκδηµοκρατισµού του. 

Η τρέχουσα οικονοµική κρίση έρχεται να επικαθορίσει όλα τα παραπάνω. Ο 

οικουµενικός της χαρακτήρας δείχνει το πώς οι οικονοµίες όλων λίγο πολύ των 

χωρών του κόσµου εντάσσονται στο ίδιο µοντέλο και διαπλέκονται αξεδιάλυτα 

µεταξύ τους. Κατά συνέπεια, τα µέτρα που οφείλουν να ληφθούν δεν µπορεί παρά να 

είναι αντιστοίχως διεθνή. Μια νέα διεθνής οικονοµική τάξη βρίσκεται προ των 

πυλών, µια νέα τάξη η οποία, προκειµένου να διασώσει τον ίδιο τον καπιταλιστικό 

τρόπο παραγωγής, θα αλλάξει πολλούς από τους παγιωµένους κανόνες του παιχνιδιού 

και ίσως το χαρακτήρα πολλών διεθνών οργανισµών, χαρακτήρα που θα κληθεί να 

αποτυπώσει τους διαµορφωνόµενους νέους συσχετισµούς δύναµης. Τα ίδια αυτά 

δεδοµένα δείχνουν εξ αντιθέτου πως ο σοσιαλισµός συνιστά διεθνή υπόθεση, ενώ η 

ίδια η κρίση κατεβάζει στους δρόµους ισχυρές κοινωνικές δυνάµεις σε όλες λίγο πολύ 

τις χώρες του κόσµου. Ταυτόχρονα, η κατάρρευση των δογµάτων του 

νεοφιλελευθερισµού δηµιουργεί ιδεολογικό κενό, αφήνει τους αντιπάλους µας 

ιδεολογικά αµήχανους και ανοίγει το δρόµο για την αντεπίθεση των ιδεών του 

σοσιαλισµού. Έτσι, δηµιουργούνται σήµερα ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για να 

αναδειχθεί ο διεθνικός χαρακτήρας της Αριστεράς, για να προβάλει αυτή αιτήµατα 

διεθνούς εµβέλειας (π.χ. σε όσα αφορούν τον ΟΗΕ, το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, τη 

φορολόγηση και τον έλεγχο του κερδοσκοπικού κεφαλαίου) και για να αναπτυχθεί σε 

πολλά επίπεδα η Αριστερά σε παγκόσµια κλίµακα. Το πρόγραµµα που καταθέτουµε 

λαµβάνει υπόψη αυτή τη νέα κατάσταση, προσπαθώντας να προσανατολίσει τους 

αγώνες µας αντίστοιχα. 

Η Ευρώπη 

Η τρέχουσα κρίση έχει πλήξει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αναδεικνύοντας το πλήρες αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει το νεοφιλελεύθερο 

µοντέλο στην κλίµακα ολόκληρης της Ευρώπης. Το µοντέλο αυτό έχει θεσµοποιηθεί 

µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και τις µετέπειτα ευρωπαϊκές συνθήκες και έχει 

παραπέρα εδραιωθεί µε την υπαγωγή των ευρωπαϊκών χωρών στην ηγεµονία των 

ΗΠΑ και µε την αναγνώριση της πρωτοκαθεδρίας του ΝΑΤΟ στα θέµατα 

ευρωπαϊκής ασφάλειας. Οι πολιτικές δυνάµεις, συντηρητικές αλλά και 

σοσιαλδηµοκρατικές, που διαχειρίστηκαν τις τύχες της Ευρώπης υπό αυτούς τους 
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όρους οδήγησαν στη διεύρυνση των ανισοτήτων, στην εξάπλωση της ανεργίας, της 

επισφαλούς εργασίας και της φτώχειας, στην αποδόµηση του κράτους πρόνοιας, στη 

διαιώνιση των οικολογικών ελλειµµάτων, στην υπονόµευση των δηµοκρατικών 

δικαιωµάτων, στη συρρίκνωση της δηµόσιας σφαίρας γενικά και στην απόπειρα 

διάλυσης της παιδείας, όπως και σε αντιµεταναστευτικές πολιτικές που προωθούν µια 

περίκλειστη Ευρώπη µε τη µορφή φρουρίου. Το όλο εγχείρηµα της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης οδηγήθηκε έτσι σε βαθιά κρίση, χωρίς οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις 

να αντλήσουν τα αναγκαία διδάγµατα από τα «όχι» των Γάλλων και Ολλανδών 

πολιτών στο λεγόµενο Ευρωσύνταγµα και το «όχι» των Ιρλανδών πολιτών στην 

ακόµη δυσµενέστερη Συνθήκη της Λισαβόνας. 

Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνθήκες κρίσης, οι ιδέες και οι αξίες της Αριστεράς 

έρχονται πολύ πιο έντονα στο προσκήνιο και ο διεθνικός χαρακτήρας του αγώνα της 

αναδεικνύεται ως καθοριστικός. Για εµάς, η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης 

και η Ευρώπη συνολικά αποτελούσαν πάντα προνοµιακό πεδίο ταξικών και 

κοινωνικών αγώνων, πεδίο όπου οι ιδέες της Αριστεράς σε µία χώρα τροφοδοτούν 

και γονιµοποιούν εκείνες στις άλλες, πεδίο όπου η πολιτική της Αριστεράς 

δοκιµάζεται και οι στόχοι της βρίσκουν το προσφορότερο έδαφος, γιατί ο 

σοσιαλισµός δεν µπορεί να επικρατήσει και να ανθήσει σε µία µόνο χώρα. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ, το Κόµµα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και άλλες 

πολιτικές και κοινωνικές συλλογικότητες έχουν ήδη προσλάβει το µήνυµα και 

συντονίζουν τα βήµατά τους µαζί µας. Σε αυτή τη βάση, το πρόγραµµά που 

καταθέτουµε θέτει ως στόχο την οριστική ήττα του νεοφιλελευθερισµού στην 

κλίµακα της Ευρώπης, επιδιώκει να αλλάξουµε την Ευρώπη και διεκδικεί µια 

Ευρώπη αποπυρηνικοποιηµένη, ειρηνική, χωρίς ΝΑΤΟ, µια Ευρώπη χωρίς ανεργία, 

µε κοινωνική ασφάλεια, υγειονοµική περίθαλψη και πλήρη δικαιώµατα για όλους και 

όλες ανεξαιρέτως, µια Ευρώπη της δηµοκρατίας, της παιδείας, της καινοτοµίας και 

του πολιτισµού, µια Ευρώπη οικολογική και φεµινιστική, µια Ευρώπη του 

σοσιαλισµού µε δηµοκρατία και ελευθερία. 

Το πολιτικό πλαίσιο της δράσης µας σήµερα 

Η προϊούσα σήψη του συνολικού πολιτικού συστήµατος της χώρας είναι ορατή από 

παντού. Η παταγώδης διάψευση του ισχυρισµού ότι ο νεοφιλελευθερισµός µπορεί να 

εγγυηθεί την ευηµερία, η πολιτική ιδιοτέλεια, που απαγορεύει την αντιµετώπιση 

οποιουδήποτε µεγάλου προβλήµατος, η ρευστοποίηση και η απαξίωση των θεσµών, η 

γενικευµένη διαπλοκή, η διάχυτη διαφθορά, τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα και οι 

προσπάθειες των δύο µεγάλων κοµµάτων να επιρρίψουν τη σχετική ευθύνη το ένα 

στο άλλο καταρρακώνουν την πολιτική εµπιστοσύνη, διογκώνουν τη δυσαρέσκεια, 

οξύνουν τις λαϊκές αντιστάσεις και καθιστούν εξαιρετικά αµφίβολη την απρόσκοπτη 

εναλλαγή της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ στην κυβερνητική εξουσία. Ο δικοµµατισµός 

διέρχεται βαθιά κρίση και οι όροι µιας ενδεχόµενης ανάκαµψής του παραµένουν 

σήµερα εξαιρετικά αµφίβολοι. 

Η Ν∆, από τη µια µεριά, εµµένει σταθερά στο νεοφιλελεύθερο µοντέλο ανάπτυξης 

κατά την ελληνική εκδοχή του, παρά την πρόσφατη κατάρρευση των βάθρων του και 

την παταγώδη διάψευση των ιδεολογηµάτων που το στήριζαν. Έτσι, οι 

ιδιωτικοποιήσεις συνεχίζονται σαν να µην έχει συµβεί τίποτε, ο δηµόσιος χώρος 

εξακολουθεί να συρρικνώνεται ραγδαία και οι τράπεζες συνεχίζουν να παραµένουν 

στο απυρόβλητο ή ακόµη και να προστατεύονται σκανδαλωδώς, ενώ επιστρατεύονται 

ολοένα και πιο αυταρχικά µέσα προκειµένου να καµφθούν οι λαϊκές αντιστάσεις. Οι 
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δουλείες που έφεραν και διατηρούν τη Ν∆ στην εξουσία µέσα σε ολόκληρο το 

πλέγµα της γενικευµένης διαπλοκής όπου η ίδια εντάσσεται την εµποδίζουν να 

αναλάβει ή να υλοποιήσει πρωτοβουλίες διεξόδου από την κρίση, πρωτοβουλίες οι 

οποίες, προκειµένου να διασώσουν τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, θα 

εµφανίζονταν ως πρόθυµες να αµφισβητήσουν το νεοφιλελεύθερο µοντέλο 

ανάπτυξης, δηλαδή πρωτοβουλίες σαν αυτές που προωθούν συντηρητικές ή 

σοσιαλδηµοκρατικές κυβερνήσεις σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Το ΠΑΣΟΚ, από την άλλη µεριά, απλώς περιµένει να διαδεχθεί τη Ν∆ στην 

κυβέρνηση, ασκώντας αντιπολίτευση µόνο σε δευτερεύουσας σηµασίας ζητήµατα. 

Τόσο η ηγεσία Σηµίτη όσο και η ηγεσία Γ. Παπανδρέου έχουν συναινέσει σε κάθε 

νεοφιλελεύθερη πολιτική και κάθε νεοφιλελεύθερη συνθήκη που προώθησε η διεθνής 

σοσιαλδηµοκρατία, ακολουθώντας τις καθαρά συντηρητικές δυνάµεις ή, κάποιες 

φορές, ακόµη και προπορευόµενες από αυτές. Έτσι, η σηµερινή συγκρότηση του 

κόµµατος αυτού παραµένει δέσµια της πολιτικής των δικών του κυβερνήσεων, που 

άνοιξαν και εµπέδωσαν το δρόµο για το νεοφιλελεύθερο µοντέλο ανάπτυξης στη 

χώρα µας, ενώ το ίδιο δεν είναι καθόλου άµοιρο των δουλειών που αποκατέστησε η 

δική του συνεισφορά στη γενικευµένη διαπλοκή. Υπό αυτούς τους όρους, η 

αντιπολίτευση που ασκεί, παρά την αριστερόστροφη –ή µάλλον «ανθρωπιστική» – 

ρητορική της, δεν το διαχωρίζει ουσιαστικά από τη Ν∆, ούτε του επιτρέπει να 

προτείνει µέτρα διεξόδου από την κρίση ανάλογα µε αυτά των άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών. Επικρίνει απλώς τις «υπερβολές» ή τις «καθυστερήσεις» και έχει µόνο να 

προτείνει ένα νεοφιλελευθερισµό µε «ανθρώπινο πρόσωπο» που δεν λέει απολύτως 

τίποτε και δεν απαντά απολύτως σε τίποτα. Όποτε µάλιστα χρειάστηκε να πάρει 

θέση, όπως στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος ή στο διαχωρισµό του 

κράτους από την Εκκλησία, σιώπησε εκκωφαντικά. 

Το ΚΚΕ τοποθετείται ενάντια στα δύο κόµµατα του δικοµµατισµού και ενάντια στον 

καπιταλισµό γενικώς. Αλλά αυτή η τοποθέτηση δεν αποσκοπεί ρητά και 

συγκεκριµένα στο να αλλάξουν σήµερα όσα οι κοινωνικοί και πολιτικοί συσχετισµοί 

και οι αντίστοιχοι αγώνες επιτρέπουν να αλλάξουν, προκειµένου να ανοίξει ο δρόµος 

για τον σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας µας. Κάθε τέτοια αλλαγή δεν 

θεωρείται από το ίδιο επιµέρους κατάκτηση και συµβολή στην ενίσχυση των 

συσχετισµών αυτών αλλά απλός εξωραϊσµός του καπιταλιστικού συστήµατος. Με 

αυτό τον τρόπο, οι ταξικές και λαϊκές δυνάµεις που εκφράζονται από το ΚΚΕ 

εγκλωβίζονται σε µια απολύτως αδιέξοδη στρατηγική, ενόσω το ίδιο 

περιχαρακώνεται προκειµένου να διατηρήσει τον εαυτό του καθαρό και αµόλυντο, 

επιδιώκοντας ταυτόχρονα να περιφρουρήσει τα εκλογικά ποσοστά του και τον 

αξιοσηµείωτα «σεβαστό» ρόλο που «κατέκτησε» στο υπάρχον πολιτικό σύστηµα. Η 

αντίθεση της ηγεσίας του µε κάθε κοινωνικό κίνηµα που δεν ελέγχει και η 

συνακόλουθη απαξίωση από µέρους του κάθε αυθόρµητης µαζικής κινητοποίησης το 

καθιστούν δύναµη επί της ουσίας συντηρητική και συνάµα διαιρετική του κορµού της 

Αριστεράς. Η πρόσφατη ρητή στροφή του προς το σταλινισµό συκοφαντεί τον ίδιο το 

σοσιαλισµό, καθιστώντας έτσι αποκρουστικό τον δικό του στρατηγικό στόχο. 

Οφείλουµε να σηµειώσουµε εδώ ότι το ζήτηµα του τι έγινε στη Σοβιετική Ένωση και 

τις άλλες χώρες του τέως «υπαρκτού σοσιαλισµού» από το 1917 µέχρι το 1989 και 

είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και απαιτεί την αντιµετώπισή του. Τόσο το ίδιο το ΚΚΕ 

όσο και όλες λίγο πολύ οι συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, οι άλλες µικρότερες δυνάµεις 

της ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι πολλοί ανέντακτοι προέρχονται από µια 

ιστορική µήτρα που έχει πολλά να κάνει µε όσα οδήγησαν στον «υπαρκτό 

σοσιαλισµό», µε το ρόλο που αυτός έπαιξε σε κάθε χώρα και διεθνώς και µε την 
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πορεία που ακολούθησε. Ωστόσο, η έντονη κριτική που άσκησαν αρκετές από τις 

πολιτικές δυνάµεις της Αριστεράς στα αντίστοιχα καθεστώτα δεν επαρκεί. Είναι 

σήµερα απολύτως απαραίτητη η βαθιά µελέτη όλων των συναφών ζητηµάτων, 

προκειµένου να αποφύγει η Αριστερά να διαπράξει τα ίδια λάθη. Σε αυτό το πλαίσιο, 

το βασικό δίδαγµα που εµείς αντλούµε από αυτή την πορεία είναι ότι ο µόνος 

σοσιαλισµός που µπορεί να υπάρξει είναι ο σοσιαλισµός µε δηµοκρατία και 

ελευθερία, ενόσω αυτός ο σοσιαλισµός εξακολουθεί να συνιστά στόχο στρατηγικά 

µαχητό. Η όλη πολιτική µας προσανατολίζεται µε αυτό τον άξονα, και σε αυτή τη 

βάση επιδιώκουµε την πολιτική συµπόρευση, τον ενεργό διάλογο και την κοινή 

δράση µε τις άλλες δυνάµεις της Αριστεράς. 
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Κεφάλαιο ΙΙ: Πού απευθυνόµαστε και πώς 

Οικοδόµηση δεσµών εµπιστοσύνης  

Η κοινωνία δεν συνιστά µια άµορφη µάζα που ονοµάζεται «λαός» και αποτελείται 

απλώς από «πολίτες». Αυτή συγκροτείται από ένα σύνολο σχέσεων που ορίζουν 

κοινωνικές τάξεις και οµάδες µε κοινά ή αντιτιθέµενα υλικά συµφέροντα και κοινές ή 

αντιτιθέµενες αξίες και επιδιώξεις. Όταν κυριαρχεί ο καπιταλιστικός τρόπος 

παραγωγής υπό οποιαδήποτε µορφή, το µεγάλο µέρος αυτών των τάξεων και οµάδων, 

το µέρος που κατεξοχήν παράγει και δηµιουργεί, βρίσκεται υπό καθεστώς 

εκµετάλλευσης και πολιτικής αδυναµίας. Ως εκ τούτου, έχει εξ αντικειµένου κοινά 

συµφέροντα και µπορεί να συγκροτηθεί πολιτικά υπό τις κοινές αξίες της 

αλληλεγγύης, της ισότητας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Αριστερά είναι το 

πολιτικό υποκείµενο που αποσκοπεί στο να συµβάλει σε αυτή τη συγκρότηση, 

δηλαδή ασκεί πολιτική στο όνοµα αυτών των αξιών και από τη σκοπιά των 

εργαζόµενων τάξεων, των τάξεων εκείνων που, στις σηµερινές συνθήκες, αποτελούν 

τη συντριπτική πλειοψηφία των µελών της ελληνικής κοινωνίας. Ο ρόλος της 

Αριστεράς δεν περιορίζεται στο να οργανώνει συναφώς αντιστάσεις ή να εκφράζει 

διαµαρτυρίες. Καθώς είναι και η ίδια κοµµάτι της κοινωνίας, ρόλος της είναι να 

συµβάλει στη συµπύκνωση και στη σύνθεση των κοινών συµφερόντων του 

συντριπτικά µεγαλύτερου µέρους της, ώστε να προωθηθούν οι αναγκαίες αλλαγές, 

µεταρρυθµίσεις και ανατροπές, ώστε να ανοίξει ο δρόµος για τη σοσιαλιστική 

προοπτική προς το συµφέρον όλων και προς όφελος όλων. 

Σήµερα η διάσπαση ή ο πολυκερµατισµός του παραδοσιακού εργοστασίου, οι 

ευέλικτες συνθήκες εργασίας και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία 

της παραγωγής έχουν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στον καταµερισµό και στην 

οργάνωση της εργασίας, στη σύνθεση των εργαζόµενων τάξεων και στις µορφές 

ταξικής και ευρύτερα κοινωνικής συνοχής. Ταυτόχρονα, η έκρηξη της πληροφορικής 

και των νέων µορφών επικοινωνίας, ο κυρίαρχος ρόλος της ιδιωτικής τηλεόρασης και 

οι απορρέουσες νέες µορφές κοινωνικοποίησης της γνώσης έχουν επιβάλει άλλους 

τρόπους συµµετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι και έχουν δηµιουργήσει έναν δηµόσιο 

χώρο δικού τους είδους. Οι αλλαγές αυτές έχουν διευρύνει τη σφαίρα αντιπαράθεσης 

ανάµεσα στο κεφάλαιο και την εργασία. Αντί να αφορά µόνο την τιµή της εργατικής 

δύναµης, η αντιπαράθεση αυτή επεκτείνεται στους γενικότερους όρους διαµόρφωσης 

της κοινωνικής ζωής, συµπεριλαµβανοµένου του περιβάλλοντος, ενώ οι διαδικασίες 

εµπορευµατοποίησης και ιδιωτικοποίησης των πάντων έχουν αναγάγει τη διαφύλαξη 

των δηµόσιων αγαθών και την προστασία του δηµόσιου χώρου εν γένει σε επίµαχο 

ζήτηµα απολύτως κεντρικής σηµασίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι εργαζόµενες 

τάξεις καλούνται πλέον να διεκδικήσουν όχι µόνο ικανοποιητικότερες αµοιβές αλλά 

και το σύνολο των κοινωνικών και πολιτικών όρων που προσδιορίζουν τη ζωή τους. 

Από την άλλη µεριά, οι ίδιες αλλαγές δυσχεραίνουν σε αρκετούς τοµείς τις 

παραδοσιακές συνδικαλιστικές µορφές συλλογικής οργάνωσης και δράσης, ενώ 

προσθέτουν νέους ανέκδοτους τρόπους συλλογικής έκφρασης των αναγκών και των 

αιτηµάτων των πολλών, τρόπους που χαρακτηρίζονται από εφευρετικότητα και 

ευρύτατη αυτονοµία. Είναι γνωστές οι εξεγέρσεις των µπλόγκερ και οι επιτυχίες τους, 

ενώ η επικοινωνία µέσω διαδικτύου ή SMS πολλές φορές ανταγωνίζεται 

αποτελεσµατικά την τηλεόραση ή τις εφηµερίδες. Παραµένει, ωστόσο, πάντοτε 
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αναντικατάστατη η από κοινού σωµατική παρουσία των πολλών και η διά ζώσης 

ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και εµπειριών στις διαδικασίες διεκδίκησης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η σχέση µεταξύ πολιτικού υποκειµένου και κοινωνίας δεν µπορεί 

να υπόκειται στην παραδοσιακή εικόνα του «ιµάντα» που µεταφέρει καθήκοντα και 

εντολές προς εκτέλεση ή «αλήθειες» προς επικύρωση από την κορυφή προς τη βάση 

ή από την πολιτική σφαίρα στην κοινωνική. Μια σχέση τέτοιας µορφής δεν µπορεί 

σήµερα να έχει καµιά ιδεολογική νοµιµοποίηση ούτε να διαθέτει στοιχειώδη 

λειτουργικότητα. Η συναφής αντίληψη διαµορφώθηκε σε εντελώς διαφορετικές 

ιστορικές συνθήκες, όταν κυριαρχούσε το φορντικό µοντέλο οργάνωσης της 

εργασίας, όταν τα συνδικάτα περιόριζαν τις διεκδικήσεις τους στο οικονοµικό 

επίπεδο και όταν η Αριστερά ήταν αναγκασµένη να δρα υπό συνθήκες πλήρους ή 

µερικής παρανοµίας. Από την άλλη µεριά, δεν µπορεί βέβαια να λειτουργήσει σήµερα 

ούτε το ξεπερασµένο σοσιαλδηµοκρατικό «κοινωνικό συµβόλαιο», το οποίο άλλωστε 

ισοδυναµεί στην πράξη µε «εντολή» απλής ανάθεσης: τα κοινωνικά υποκείµενα, που 

ανάγονται έτσι αποκλειστικά σε ψηφοφόρους, «αναθέτουν» εν λευκώ τις προσδοκίες 

τους στις ηγεσίες των σοσιαλδηµοκρατικών κοµµάτων. Το σύνθηµα µε το οποίο το 

ΠΑΣΟΚ του Α. Παπανδρέου ανήλθε για πρώτη φορά στην εξουσία –«το ΠΑΣΟΚ 

στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία»– είναι εκεί για να συµβολίζει το πραγµατικό 

περιεχόµενο τέτοιων αναθέσεων και την τύχη που τους µέλλεται. 

Με αυτά δεδοµένα, ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να οικοδοµήσει τις σχέσεις του µε την 

ελληνική κοινωνία σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Θέλει ο ίδιος να αποτελεί 

µια σταθερή πολιτική συµµαχία, ένα πολιτικό υποκείµενο της Αριστεράς που όχι 

µόνο θα σέβεται πλήρως αλλά και θα προστατεύει στο µέτρο των δυνάµεών του το 

δικαίωµα έκφρασης κάθε πολίτη και την αυτονοµία κάθε δηµοκρατικά 

λειτουργούσας συλλογικότητας. Ο σεβασµός και η προστασία αυτής της αυτονοµίας 

σηµαίνει, ανάµεσα στα άλλα, ότι το πρόγραµµα που καταθέτει επιδιώκει να 

αποτελέσει το πλαίσιο ενός διαλόγου που δεν θα νοείται απλώς ως συγκερασµός 

διαφορετικών απόψεων ή ως στατική συµφωνία. Ο διάλογος αυτός οφείλει να είναι 

µια συνεχής «ανταλλαγή ύλης» –εµπειριών, ιδεών, γνώσεων– που θα διαµορφώνει 

άρρηκτους δεσµούς εµπιστοσύνης, τους δεσµούς που σφυρηλατούν βιωµατικά οι 

κοινοί κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες, οι αγώνες που επιδιώκουν κοινούς σκοπούς 

και διέπονται από κοινά σχέδια. Αυτή η ανταλλαγή ύλης θέλει να διαµορφώσει µια 

νέα σχέση πολιτικού και κοινωνικού, µια σχέση όπου η επικοινωνία θα είναι 

συγκεκριµένη, άµεση, αυθεντική, όπου τα κοινωνικά υποκείµενα θα συνοµιλούν 

αυτοπροσώπως, µε τις ελάχιστες δυνατές ενδιάµεσες µεσολαβήσεις, µέσα από 

θεσµούς άµεσης αλλά και αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας. Αυτή η ανταλλαγή ύλης 

συνιστά τη συνάντηση της Αριστεράς µε συλλογικότητες, κοινωνικά υποκείµενα και 

απλούς ανθρώπους, συνάντηση που συγκροτεί θέσεις και διεκδικήσεις, συνάντηση 

που οργανώνει την κοινωνία και την ίδια την Αριστερά, ενόσω διαµορφώνει µια 

ευρύτατη κοινωνική συµµαχία και ένα συνολικό πολιτικό σχέδιο, µε στόχο την 

ουσιαστική δηµοκρατία και την κοινωνική απελευθέρωση, δηλαδή το σοσιαλισµό. Η 

ανασυγκρότηση των σχέσεων της Αριστεράς µε την κοινωνία µπορεί να οικοδοµηθεί 

µόνο σε µια τέτοια βάση άρρηκτων δεσµών εµπιστοσύνης, γιατί µόνο αυτή η βάση 

µπορεί να στηρίξει πραγµατικά έναν νέο τρόπο διακυβέρνησης όταν συγκεντρωθούν 

οι απαραίτητοι όροι και όταν το απαιτήσουν οι περιστάσεις. 
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Οι ουσιαστικοί πρωταγωνιστές 

Ουσιαστικοί πρωταγωνιστές σε όσα συµβαίνουν και σε όσα µέλλει να συµβούν δεν 

µπορεί παρά να είναι οι εργαζόµενες τάξεις, όχι µόνο µε την «παλιά» κι ωστόσο 

πάντοτε επίκαιρη έννοια του προλεταριάτου, αλλά µε µια νέα, διευρυµένη έννοια που 

αγγίζει το σύνολο σχεδόν της µισθωτής εργασίας. Οι εργαζόµενες τάξεις είναι εκείνες 

που κατεξοχήν παράγουν αγαθά, γνώση και υπηρεσίες, ολόκληρο τον πλούτο της 

κοινωνίας µας, αλλά και εκείνες που υφίστανται την εκµετάλλευση της εργασίας τους 

και την πολύπλευρη καταπίεση, πληρώνοντας ταυτόχρονα όλες τις συνέπειες της 

αντικοινωνικής πολιτικής των κυβερνήσεων του δικοµµατισµού, παρά τις 

ενδεχόµενες µεταξύ τους διαφοροποιήσεις. Η τρέχουσα οικονοµική κρίση επιτείνει 

αυτή την κατάσταση στο έπακρο. 

Ειδικά την τελευταία δεκαετία, η οικονοµική ανάπτυξη παρήγαγε πλούτο στην 

Ελλάδα, αλλά τα κέρδη –τα «εισοδήµατα» του κεφαλαίου– δεν µοιράστηκαν, βέβαια, 

δίκαια. Οι εργαζόµενοι ήρθαν αντιµέτωποι όχι µόνο µε τη στασιµότητα των δικών 

τους εισοδηµάτων, µε τη συνεχή αποδιάρθρωση των εργασιακών τους σχέσεων, µε 

την ανασφάλεια της προσωρινής και κακοπληρωµένης εργασίας αλλά και µε το 

φάσµα της διευρυνόµενης ανεργίας. Ταυτόχρονα, είναι οι ίδιοι που πλήρωσαν το 

κόστος της «δηµοσιονοµικής προσαρµογής», το κόστος της εκποίησης του δηµόσιου 

πλούτου και των ιδιωτικοποιήσεων, τα βάρη ενός άδικου και ανορθολογικού 

φορολογικού συστήµατος και την αποδιάρθρωση του κράτους πρόνοιας, 

αποδιάρθρωση που όχι µόνο δεν βελτίωσε υπηρεσίες και θεσµούς αλλά κατέστησε 

ακριβά εµπορεύµατα όλα λίγο πολύ τα δηµόσια αγαθά. 

Ωστόσο, οι κατηγορίες των µισθωτών, «παραδοσιακές» και «νέες», δεν είναι οι µόνες 

που εντάσσονται στο πολιτικό µας σχέδιο. Η πολιτική µας αντίληψη δεν θέλει την 

Αριστερά να αποµονώνεται, να περιχαρακώνεται και να κλείνει τον εαυτό της σε 

«σίγουρα» σχήµατα. Συνεχής επιδίωξή µας είναι το κοινωνικό άνοιγµα προς όλες τις 

κατηγορίες που µπορούν να ενταχθούν στο πολιτικό µας σχέδιο, κατηγορίες οι 

οποίες, σε ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο µαζί µας, µπορούν να συµβάλουν στην 

επίτευξη των κοινών µας στόχων. Θέλουµε η πολιτική µας παρέµβαση να προχωρά 

µέσα από τις πλατύτερες δυνατές συγκλίσεις και συναινέσεις αλλά και µέσα από τις 

αναπόφευκτες συγκρούσεις, αν και όποτε χρειαστεί, στοχεύοντας πάντα σε µια 

κοινωνία δηµοκρατίας και δικαιοσύνης, έχοντας δηλαδή ένα στόχο που αφορά την 

κοινωνία ολόκληρη, γιατί ωφελεί την κοινωνία ολόκληρη. 

Ο κόσµος της µισθωτής εργασίας 

Πρώτα απ’ όλα όµως, οφείλουµε να δούµε από πιο κοντά και πιο συγκεκριµένα τους 

εργαζοµένους, τους άνδρες και τις γυναίκες που παράγουν, µε τα χέρια και µε το 

µυαλό τους, τον κοινωνικό πλούτο στις δύσκολες σηµερινές συνθήκες της µισθωτής 

εργασίας. Οφείλουµε να δούµε όσους και όσες σηκώνουν στους ώµους τους τα βάρη 

των συνεχών καπιταλιστικών «αναδιαρθρώσεων», ενώ ταυτόχρονα αποτελούν την 

κύρια κοινωνική δύναµη, τη δύναµη που δεν έχει µόνο το συµφέρον αλλά και την 

επιδίωξη και τη δυναµική να αλλάξει συνολικά τους όρους ζωής της κοινωνίας µας. 

Ο κόσµος της µισθωτής εργασίας αποτελεί σήµερα το 65% των απασχολουµένων, 

ενώ δεν έχει πάψει να διευρύνεται τα τελευταία χρόνια: κατά την τελευταία διετία 

µόνο, το µερίδιο που αναλογεί στη µισθωτή εργασία στη συνολική αύξηση της 

απασχόλησης φτάνει το 93%. Από τους µισθωτούς όλο και περισσότεροι εργάζονται 

σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, ενώ το καθεστώς προσωρινής απασχόλησης 
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διευρύνεται ραγδαία. Σήµερα το 11% των µισθωτών, δηλαδή περίπου 320.000 

άνθρωποι, δουλεύουν µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου στον ιδιωτικό και στον 

ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, συµβάλλοντας ήδη κατά το ¼ στη συνολική αύξηση των 

µισθωτών. Οι προσωρινά απασχολούµενοι εργάζονται υπό καθεστώς νόµιµης ή και 

παράνοµης ευελιξίας, πράγµα που τις πιο πολλές φορές σηµαίνει απουσία κάθε 

ελέγχου των συνθηκών εργασίας, παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας και 

απαγόρευση στην πράξη της συνδικαλιστικής οργάνωσης, ενόσω ο τρόµος της 

απόλυσης συνοδεύει κάθε βήµα. Σαν να µην έφταναν αυτά, η ανασφάλιστη εργασία 

διευρύνεται διαρκώς, φτάνοντας σήµερα στο 20% του συνόλου εκείνων που 

εργάζονται. 

Την ίδια στιγµή, περισσότεροι από 400.000 συµπολίτες µας είναι σήµερα άνεργοι. 

Αυτοί αποτελούν τις εφεδρικές στρατιές που συντηρεί το σηµερινό σύστηµα, το 

οποίο, εκµεταλλευόµενο την ανάγκη τους, εκβιάζει τους ίδιους αλλά και τους 

χρησιµοποιεί για να εκβιάσει όσους εργάζονται, ώστε να ενδώσουν όλοι στους 

χειρότερους δυνατούς όρους εργασίας. Οι συνθήκες είναι ακόµη δυσµενέστερες για 

εκείνους που βγαίνουν στην ανεργία στα 40 ή στα 50 τους µε ελάχιστες πιθανότητες 

να ξαναβρούν δουλειά.  

Υπάρχουν κατηγορίες µισθωτών που κατέχουν ειδική θέση στις σχέσεις 

εκµετάλλευσης και κυριαρχίας. Ανάµεσα τους είναι οι νέοι, οι οποίοι, καθώς 

απογαλακτίζονται αργά από το «ασφαλές» περιβάλλον της οικογένειας και 

εισέρχονται στην παραγωγή µε τις γνώσεις που απέκτησαν και τη δυναµικότητά τους, 

βλέπουν να εφαρµόζονται πάνω τους πιλοτικά όλες οι νέες εκδοχές απορρύθµισης και 

εργασιακής επισφάλειας, όπως τα προγράµµατα stage και τα µπλοκάκια παροχής 

υπηρεσιών, όλες οι µορφές συµπίεσης των αµοιβών και του ελεύθερου χρόνου, ως οι 

συνθήκες που συγκροτούν το µοντέλο ζωής που καλούνται να ακολουθήσουν ώσπου 

να γεράσουν. Την ίδια στιγµή, οι ίδιοι βλέπουν να περιορίζεται το δικαίωµά τους σε 

µια δηµόσια και δωρεάν ολόπλευρη παιδεία και σε µια επαρκή επαγγελµατική 

κατάρτιση, να περιστέλλεται η πρόσβασή τους στη µόρφωση και στα αγαθά του 

πολιτισµού και επιπλέον, ακόµη και αν κατορθώσουν να σπουδάσουν, η καινούργια 

γνώση που απέκτησαν να κατασπαταλείται αντί να αξιοποιείται προς όφελος της 

κοινωνίας και της ίδιας τους της ζωής.  

Οι γυναίκες, από τη δική τους µεριά, εξακολουθούν να πληρώνουν το φύλο τους µε 

διακρίσεις και ανισότητες όλων των ειδών: µικρότερες απολαβές από τους άνδρες 

συναδέλφους τους, µεγαλύτερη εργασιακή ευελιξία, µεγαλύτερη συµµετοχή στην 

ανεργία, καθώς το 63% των ανέργων είναι γυναίκες. Επιπλέον, οι γυναίκες 

υποεκπροσωπούνται δραµατικά στους θεσµούς και στις θέσεις ευθύνης, ενώ ακόµη 

και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι συνιστώσες του δεν διαφεύγουν του κανόνα. Και σαν να µην 

έφταναν αυτά, οι γυναίκες έχουν επιπλέον να διεκδικήσουν την πλήρη ισότητα µέσα 

στην πατριαρχική ακόµη ελληνική οικογένεια, την προστασία της µητρότητας και του 

οικογενειακού προγραµµατισµού, την έµπρακτη αναγνώριση της δουλειάς που 

κάνουν στο σπίτι και στην οικογένεια, την κατάργηση της βίας εναντίον τους, την 

ελευθερία να διαθέτουν το σώµα τους όπως θέλουν, την κατάργηση –µαζί µε τους 

άνδρες– της εµπορίας γυναικών και της πορνείας.  

Οι οικονοµικοί µετανάστες που έρχονται στη χώρα για να διασωθούν από την πείνα 

και τους διωγµούς στις χώρες της καταγωγής τους συνιστούν ένα εξαιρετικά νεανικό 

και παραγωγικό δυναµικό που αποτελεί το 6,3% του παραγωγικού πληθυσµού της 

χώρας, ενώ το 89% των µεταναστών εργάζονται ως µισθωτοί. Οι µετανάστες 

αντιµετωπίζουν στο πολλαπλάσιο τα προβλήµατα των Ελλήνων συναδέλφων τους: το 
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16,5% είναι προσωρινά απασχολούµενοι, το 7,9% εργάζονται µε µορφές µερικής 

απασχόλησης, ενώ το άλλοτε χαµηλό ποσοστό των άνεργων µεταναστών έχει φτάσει 

σήµερα στο 8%. ∆ύο στις τρεις µετανάστριες είναι άνεργες. Οι µετανάστες, στη 

µεγάλη πλειοψηφία τους, υφίστανται την πιο ακραία εκµετάλλευση, ενώ βρίσκονται 

µονίµως υπό το φάσµα της απέλασης. Η ελληνική πολιτεία τούς αρνείται ακόµη και 

τα πιο στοιχειώδη κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα, θέλοντας να αγνοεί ότι είναι 

πολίτες που παράγουν σηµαντικό µέρος του πλούτου της χώρας προσφέροντάς µας 

επιπλέον την πολυµορφία των πολιτιστικών τους παραδόσεων. Η ένταξη των 

µεταναστών στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, η ισότιµη πρόσβασή 

τους στην υγεία, την παιδεία και την εκπαίδευση, το δικαίωµα ψήφου και η απόκτηση 

ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον το επιθυµούν και µετά από µια εύλογη διάρκεια 

παραµονής στη χώρα, συνιστούν διεκδικήσεις που µπορούν να εντάξουν φυσιολογικά 

τους µετανάστες στο δηµοκρατικό σχέδιο της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Οι 

µετανάστες δεύτερης γενιάς, δηλαδή τα παιδιά των µεταναστών που γεννιούνται εδώ, 

οφείλουν να αποκτούν αυτοµάτως ακριβώς τα ίδια δικαιώµατα µε όλα τα άλλα 

παιδιά.  

Στο συνολικό πολιτικό µας σχέδιο, σηµαντικό ρόλο καλούνται να παίξουν επίσης 

εκείνοι οι άνθρωποι που τις τελευταίες δεκαετίες εξυµνήθηκαν από τον κυρίαρχο 

λόγο ως αποτελούντες τα λεγόµενα δυναµικά νέα µεσαία στρώµατα. Πρόκειται για 

ένα ετερόκλητο σύνολο από κοινωνικές και επαγγελµατικές κατηγορίες το οποίο 

συναπαρτίζουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι επιστήµονες, οι γιατροί, οι δικηγόροι, 

οι µηχανικοί, οι καλλιτέχνες, οι παραγωγοί πολιτιστικών αγαθών, εκείνοι που 

εργάζονται στα ΜΜΕ, όσοι απασχολούνται στις νέες τεχνολογίες και είναι οι φορείς 

της ανάπτυξης και της διάδοσής τους. Οι άνθρωποι αυτοί διαθέτουν ορισµένα κοινά 

χαρακτηριστικά, τόσο από πλευράς µόρφωσης και καλλιέργειας όσο και σε σχέση µε 

την εργασία τους, η οποία είναι κατά κανόνα διανοητική εργασία αυξηµένων 

απαιτήσεων αλλά και αυξηµένων δυνατοτήτων. Στις σηµερινές συνθήκες, πολλοί από 

τους ανθρώπους αυτούς βρίσκουν τη θέση τους στον κόσµο της µισθωτής εργασίας, 

καθώς εργάζονται είτε ως καθαυτό µισθωτοί είτε ως τυπικά ελεύθεροι επαγγελµατίες 

αλλά υπό όρους που τους ταυτίζουν µε τους µισθωτούς.  

Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι το βάρος αυτών των κατηγοριών αυξάνει ποσοτικά 

και ποιοτικά στον σύγχρονο κόσµο, ενώ ο ρόλος τους αποβαίνει κάποιες φορές 

καθοριστικός. Γενική διαπίστωση είναι ότι πολλοί από εκείνους που απαρτίζουν 

αυτές τις κατηγορίες κινούνται ανάµεσα στην επιθυµία της κοινωνικής καταξίωσης 

και ανέλιξης και στο φόβο της ταξικής υποβάθµισης. Γι’ αυτόν το λόγο, συχνά 

φαίνεται να διεκδικούν κατά µέγα µέρος πληρέστερη συµµετοχή στις κυρίαρχες 

σχέσεις εξουσίας. Ακόµη και αυτή η τάση όµως δεν είναι ελεύθερη αντιφάσεων: µια 

τέτοια συµµετοχή πολλές φορές νοείται µε όρους εξορθολογισµού δοµών και 

πρακτικών, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι συχνά αποτελούν φορείς προοδευτικών 

κοινωνικών και πολιτικών ιδεών.  

Το προς τα πού θα γείρει εδώ η πλάστιγγα εξαρτάται κάθε φόρα από την εξέλιξη των 

ιδεολογικών και πολιτικών συσχετισµών και από το πόσο δραστήρια και πειστική 

µπορεί να είναι εν προκειµένω η παρέµβαση της Αριστεράς. Μολονότι αυτά τα 

δυναµικά νέα µεσαία στρώµατα αναδείχθηκαν σε προνοµιακό κοινωνικό συνοµιλητή 

του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ, ενώ κατόπιν υπέκυψαν κατά πλειοψηφία στη 

ρητορική των «µεταρρυθµίσεων» και το ιδεολόγηµα της Ν∆ περί «µεσαίου χώρου», 

έχει αρχίσει να γίνεται σαφές ότι τα ίδια µπορούν να αποµακρυνθούν από τις 

δυνάµεις του δικοµµατισµού. Τα στρώµατα αυτά, που διαθέτουν δυναµισµό, υψηλές 

παραγωγικές δυνατότητες, υψηλού επιπέδου κατάρτιση και σηµαντικό πολιτισµικό 
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κεφάλαιο, βλέπουν σήµερα να υποβαθµίζονται τα ίδια ραγδαία και το µέλλον τους να 

προβάλλει αβέβαιο. Έτσι, ενώ πολλοί νέοι δικηγόροι ή µηχανικοί, για παράδειγµα, 

εµφανίζονται τυπικά ως «συνεργάτες», δηλαδή ως ελεύθεροι επαγγελµατίες που 

εκδίδουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, στην πράξη απασχολούνται ως υπάλληλοι µε 

µειωµένα προνόµια. Το δελτίο παροχής υπηρεσιών καταλήγει άλλοθι που επιτρέπει 

στους αντίστοιχους εργοδότες να αγνοούν την εργατική νοµοθεσία, να 

καταστρατηγούν το ωράριο, να µην καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, τα 

επιδόµατα αδείας ή τα δώρα και να προβαίνουν σε απολύσεις χωρίς αποζηµίωση, που 

βαφτίζονται «λύση της συνεργασίας». 

Οι εξελίξεις αυτές, όπως και οι δυσοίωνες προοπτικές που διαγράφει η τρέχουσα 

κρίση, ωθούν τους ανθρώπους που απαρτίζουν τα νέα µεσαία στρώµατα να 

συναντήσουν τον κόσµο της µισθωτής εργασίας, να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν 

παρόµοια προβλήµατα, συµφέροντα και διεκδικήσεις µε τους άλλους µισθωτούς, να 

αναγνωρίσουν την Αριστερά και να αρχίσουν να συνοµιλούν µαζί της. Οι συνθήκες 

σήµερα είναι τέτοιες, που αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη την Αριστερά και το δικό 

της πολιτικό σχέδιο, ενώ ταυτόχρονα η Αριστερά έχει ανάγκη τις γνώσεις τους και το 

δυναµισµό τους. 

Οι άνεργοι, η συντριπτική πλειοψηφία των µισθωτών, νέων και ηλικιωµένων, και 

ανάµεσά τους οι γυναίκες, οι µετανάστες και τα δυναµικά νέα µεσαία στρώµατα είναι 

οι άνθρωποι που, µέσα στις σκληρές συνθήκες που προσπαθήσαµε να περιγράψουµε, 

όπως αυτές επιτείνονται δραµατικά από την τρέχουσα κρίση, αποκτούν συνείδηση 

της θέσης τους στην κοινωνία ως παραγωγοί και ως πολίτες. Απορρίπτουν τα 

αποτυχηµένα αντικοινωνικά δόγµατα της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης της ζωής 

όλων και αµφισβητούν τις δοκιµασµένες συνταγές της δικοµµατικής εναλλαγής. 

Αυτοί είναι οι προνοµιακοί συνοµιλητές του διαλόγου που θέλει να οργανώσει το 

πρόγραµµα που καταθέτουµε, µε αυτούς πρέπει να δηµιουργήσουµε άρρηκτους 

δεσµούς εµπιστοσύνης, αυτοί καλούνται να πρωταγωνιστήσουν στο νέο µετα-

νεοφιλελεύθερο πλαίσιο στο οποίο εισερχόµαστε, γιατί µόνο αυτοί µπορούν να 

εγγυηθούν µια διέξοδο από την κρίση που θα εκφράζει τις ανάγκες των πολλών και 

όχι την ιδιοτέλεια των λίγων.  

Οι αγρότες 

Οι µισθωτοί των πόλεων έχουν ως φυσικούς τους συµµάχους τους αγρότες, οι οποίοι 

εξαναγκάζονται σήµερα να εγκαταλείψουν κατά χιλιάδες την παραγωγή. Κατά την 

τελευταία δεκαετία, ο αγροτικός πληθυσµός µειώθηκε κατά 30%, ενώ µόνο πέρυσι 

19.000 άτοµα εγκατέλειψαν την αγροτική δραστηριότητα. Τόσο ο καπιταλισµός 

γενικά όσο και το νεοφιλελεύθερο µοντέλο ειδικότερα ερηµώνουν την ύπαιθρο, 

εξαντλούν τους φυσικούς πόρους –και ιδιαίτερα το νερό– και επιφέρουν σοβαρές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων, χωρίς να βελτιώνουν τους 

όρους ζωής των αγροτών.  

Παρά την εγγενή τάση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής να «εξαπατά» τη φύση 

–από τα θερµοκήπια και την αλόγιστη χρήση λιπασµάτων µέχρι τις εντατικές 

µονοκαλλιέργειες και τους µεταλλαγµένους σπόρους–, οι ρυθµοί της τελευταίας 

εξακολουθούν να παραµένουν εν πολλοίς φυσικοί και άρα να µην εντάσσονται 

απρόσκοπτα ούτε στα ωράρια εργασίας των πόλεων ούτε στους διαρκώς 

επιταχυνόµενους ρυθµούς κυκλοφορίας του χρήµατος και συσσώρευσης του 

κεφαλαίου. Είναι και αυτός ένας από τους λόγους για τους οποίους όσα αφορούν την 

ύπαιθρο τείνουν να ξεχνιούνται, αν όχι να περιφρονούνται, ενώ ταυτόχρονα η 
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αγροτική παραγωγή αντιµετωπίζεται αποκλειστικά µε όρους ανταγωνιστικότητας των 

αγροτικών προϊόντων. Τα δε προβλήµατα που ανακύπτουν συναφώς καλύπτονται 

πρόσκαιρα από την εύκολη λύση των επιδοτήσεων, οι οποίες κάποιες φορές µεν 

παρέχονται µε σχετική επάρκεια αλλά πάντοτε χωρίς µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, 

χωρίς όρους, χωρίς έλεγχο.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να συντονιστεί µε τον κόσµο της υπαίθρου και ειδικά µε τους 

µικροκαλλιεργητές και τους εργάτες γης, Έλληνες και αλλοδαπούς, όπως και µε τη 

νέα γενιά αγροτών, έχοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της ζωής τους και τις 

περιφερειακές ιδιαιτερότητες και ανισότητες. Αναφερόµαστε, για παράδειγµα, στην 

πολυαπασχόληση, που οφείλεται στο ότι πολλοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα 

αναγκαία για την επιβίωσή τους µε την αγροτική εργασία, και έτσι αναγκάζονται να 

απασχολούνται είτε συστηµατικά είτε περιστασιακά σε κλάδους όπως ο τουρισµός. 

Αναφερόµαστε, επίσης, στα ειδικά προβλήµατα που θέτει ο µικρός κλήρος στα 

περισσότερα νησιά ή στην Ήπειρο. Συντονιζόµαστε µε τους αγρότες, µε στόχο την 

ανάπτυξη ενός διαφορετικού είδους αγροτικής οικονοµίας που θα εξασφαλίζει τη 

διατροφική επάρκεια και ασφάλεια, θα προστατεύει το εισόδηµα αλλά και τις 

συνθήκες εργασίας των άµεσων παραγωγών και θα ενθαρρύνει τις συνεταιριστικές 

και γενικότερα τις συλλογικές µορφές δράσης. Αυτή η µορφή οικονοµίας θα 

αποκρούει ταυτόχρονα το καταστροφικό σύστηµα της µονοκαλλιέργειας, θα 

προστατεύει τη βιοποικιλότητα και θα παραδίδει το περιβάλλον αναλλοίωτο στις 

επόµενες γενιές, χωρίς φαραωνικές παρεµβάσεις, όπως η εκτροπή του Αχελώου, που 

µόνο στόχο έχουν τα οικονοµικά οφέλη ορισµένων. 

Με δυο λόγια, επιδιώκουµε µια αειφόρο ανάπτυξη υπό δηµόσια εγγύηση που δεν θα 

υποτάσσεται στις δυνάµεις της αγοράς και στο κέρδος των λίγων αλλά θα έχει ως 

επίκεντρο τις πραγµατικές ανάγκες των πολλών και θα σέβεται τη φύση, ενόσω θα 

επανασυνδέει ουσιαστικά τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους µε τον τόπο τους 

και θα τους αποτρέπει έµπρακτα από το να καταφεύγουν στις ήδη κορεσµένες πόλεις 

µας. Αυτή η µορφή ανάπτυξης θα εµπλουτίζει παράλληλα τις κοινωνικές σχέσεις και 

την ποιότητα ζωής στα χωριά και στις κωµοπόλεις και θα προσφέρει ευκαιρίες 

µόρφωσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας σε όλους ανεξαιρέτως, έτσι ώστε να 

αµβλύνεται διαρκώς το χάσµα ανάµεσα στην πόλη και στην ύπαιθρο. 

Οι αυτοαπασχολούµενοι και η µικρή επιχειρηµατικότητα 

Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται, επίσης, στα λεγόµενα παραδοσιακά µεσαία στρώµατα, 

δηλαδή στους αυτοαπασχολούµενους, στη µικρή και µεσαία ιδιοκτησία και 

παραγωγή, σε όσους και όσες έχουν να κάνουν µε τις µικρές και µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, όπου µάλιστα απασχολείται το 75% του ενεργού πληθυσµού της χώρας. 

Όχι µόνο οι εργαζόµενοι σε αυτές αλλά και οι ίδιες οι εν λόγω επιχειρήσεις –οι 

βιοτεχνίες, οι µικρές βιοµηχανίες, τα εµπορικά καταστήµατα, οι φούρνοι, τα 

κρεοπωλεία, τα µανάβικα– πλήττονται πάγια από τις µονοπωλιακές και 

ολιγοπωλιακές δοµές της εγχώριας αγοράς, από τη συµπίεση της αγοραστικής 

δύναµης µισθών και συντάξεων και από τις συχνά αλλοπρόσαλλες πολιτικές επιλογές 

σε όσα τους αφορούν, ενώ παράλληλα πολλοί αυτοαπασχολούµενοι µόλις 

διασώζονται από την οικονοµική και πολιτιστική τους υποβάθµιση. Η τρέχουσα 

κρίση επιτείνει στο έπακρο όλα αυτά τα προβλήµατα και απειλεί καίρια ολόκληρο 

αυτόν το χώρο.  

Ο βιοτέχνης, ο µικρός και µεσαίος παραγωγός, ο έµπορος δεν εκτίθεται στα 

παραπάνω προβλήµατα µε τον ίδιο τρόπο που εκτίθενται οι λίγοι υπάλληλοι που 
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απασχολεί. Σε περίπτωση κρίσης, οι δεύτεροι χάνουν την ίδια τη δουλειά τους, ενώ ο 

πρώτος, µετά από κάποιες απολύσεις ή άλλες αναπροσαρµογές, µπορεί ενδεχοµένως 

να συνεχίσει κάπως να τα βγάζει πέρα. Συχνά µάλιστα οι οικονοµικές και άλλες 

δυσκολίες που αντιµετωπίζει η επιχείρησή του οδηγούν τον µικροεπιχειρηµατία στην 

εισφοροδιαφυγή, στη χρήση µαύρης εργασίας και στην καταστρατήγηση σηµαντικών 

διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, τόσο το 

συνολικό εισόδηµα όσο και ο όλος τρόπος ζωής του µικροεπιχειρηµατία δεν 

διαφέρουν και πολύ από το εισόδηµα και τον τρόπο ζωής της πλειοψηφίας των 

υπαλλήλων του. Αυτό σηµαίνει ότι, ιδιαίτερα σήµερα, ο µικροεπιχειρηµατίας 

συµπιέζεται διπλά: και ως εκείνος του οποίου η επιχείρηση υφίσταται τις συνέπειες 

της τρέχουσας κρίσης αλλά και ως καταναλωτής µε σχετικά περιορισµένο εισόδηµα.  

Το πρόγραµµα που καταθέτουµε αποβλέπει, εκτός των άλλων, στην κατάστρωση 

µιας συγκροτηµένης προσπάθειας για την ποιοτική αναβάθµιση και τον τεχνολογικό 

εκσυγχρονισµό της παραγωγικής διαδικασίας στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Η 

προσπάθεια αυτή οφείλει να στηρίζεται σε ένα κίνηµα που θα µάχεται τις αντιλήψεις 

που συνδέουν την ανταγωνιστικότητα µε το φτηνό εργατικό κόστος και τη µαύρη 

εργασία, κίνηµα το οποίο θα διεκδικεί τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδίως 

στις µεγαλύτερες µεσαίες επιχειρήσεις, την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, τη 

διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, Ελλήνων και αλλοδαπών 

εργαζοµένων αλλά και την αξιοποίηση εργατικού και επιστηµονικού δυναµικού µε 

υψηλή κατάρτιση και µε τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε η παραγωγική 

διαδικασία να στηρίζεται στη σωστή οργάνωση και στις σωστές υποδοµές και να 

ενσωµατώνει απρόσκοπτα την τεχνολογική καινοτοµία. Οι διεκδικήσεις αυτές 

οφείλουν να συντονίζονται µε τον κεντρικό µας στόχο, που αποβλέπει στην 

ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και όχι των όρων του ανταγωνισµού της 

αγοράς. 

Τα µεσαία στρώµατα που περιγράφουµε δεν συναντώνται µόνο στις πόλεις. Έτσι, 

επείγει η συνάρθρωση της παραπάνω προσπάθειας µε τις διεκδικήσεις του αγροτικού 

κόσµου. Κοινός στόχος και άρα κοινή διεκδίκηση είναι εδώ η µείωση της ψαλίδας 

των τιµών µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, η παραγωγή υγιεινών τροφίµων, ο 

αντίστοιχος έλεγχος ποιότητας και η πάταξη της νοθείας, καθώς και ο έλεγχος των 

τιµών στα καύσιµα. Στην ίδια βάση οφείλουν να καταπολεµηθούν οι συναφείς 

µονοπωλιακές-ολιγοπωλιακές δοµές, να καταργηθεί η αισχροκέρδεια και τα 

υπερκέρδη των µεγάλων επιχειρήσεων και πολυκαταστηµάτων, να ενισχυθούν τα 

κινήµατα καταναλωτών και να αναπτυχθούν περιφερειακά προγράµµατα που θα 

αναζωογονούν παράλληλα την ύπαιθρο και θα προστατεύουν το περιβάλλον.  

Η νέα γενιά και οι πολλαπλές της ταυτότητες  

Στα µάτια της κοινής γνώµης, η πολιτική δράση του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία λίγα 

χρόνια ταυτίστηκε εν πολλοίς µε την ορµητική είσοδο στο πολιτικό προσκήνιο δύο 

νέων «γενιών», που είναι στην ουσία µία. Πρόκειται αφενός για τη «γενιά του άρθρου 

16», που πολιτικοποιήθηκε µε βασικό στόχο την υπεράσπιση του δηµόσιου 

πανεπιστηµίου αλλά και της παιδείας σε όλες τις βαθµίδες της, του περιβάλλοντος και 

του δηµόσιου χώρου εν γένει. Και αφετέρου για τη «γενιά των 700 ευρώ», που είναι 

η πρώτη µετά από πολλές που αυτοπροσδιορίζεται µε υλικούς όρους, τους υλικούς 

όρους της εργασίας της και της εν γένει ζωής της. Οι «γενιές» αυτές συνιστούν, κατά 

κάποιον τρόπο, την ανεστραµµένη όψη της γενιάς των γονιών τους: στα «ένδοξα» 

µεταπολεµικά ή µεταπολιτευτικά χρόνια, αρκετοί από τους γονείς εντάσσονταν στα 

ανερχόµενα τότε µεσαία στρώµατα, των οποίων η σχετική οικονοµική ασφάλεια και 
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το µορφωτικό κεφάλαιο τους επέτρεπαν να εισέλθουν στο προσκήνιο διεκδικώντας 

καθαρά πολιτικά στόχους – από τον εκδηµοκρατισµό της χώρας και το 1-1-4 µέχρι 

την ανδρεοπαπανδρεϊκή «αλλαγή».  

Αντίθετα σήµερα η νέα γενιά καλείται να αντιµετωπίσει την οικονοµική ανέχεια, την 

εργασιακή ανασφάλεια και την απουσία µέλλοντος. Παρά το ότι οι νέοι και οι νέες 

συρρέουν κατά χιλιάδες στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ, γνωρίζουν ήδη πολύ καλά 

ότι, ακόµη και αν πετύχουν, θα αντιµετωπίσουν έναν δηµόσιο τοµέα έντονα 

ιεραρχικό και γραφειοκρατικοποιηµένο, έρµαιο της διαφθοράς, εγκαταλελειµµένο 

στην τύχη του και στον «πατριωτισµό» των ανθρώπων του, µε ελάχιστα περιθώρια 

για ανάληψη πρωτοβουλιών, για αξιοποίηση της γνώσης, της δηµιουργικότητας και 

της φαντασίας. Η νέα γενιά σήµερα σφύζει από ζωή γιατί ασφυκτιά, γιατί η 

κατάρτιση και τα προσόντα που απέκτησε µε τον δικό της µόχθο και µε την 

οικονοµική επιβάρυνση των γονιών δεν µπορούν να χρησιµεύσουν τελικά πουθενά, 

ούτε να βρουν αναγνωρισµένη έκφραση και διέξοδο. Ακόµη χειρότερη είναι βέβαια η 

κατάσταση των νέων που διαρρέουν για διάφορους λόγους από το εκπαιδευτικό 

σύστηµα, κατά κανόνα προλεταριοποιούνται και απλώς επιζούν στηριζόµενοι στην 

κακοπληρωµένη επισφαλή ή εποχιακή απασχόληση και στη συνδροµή των γονιών. 

Από την άλλη µεριά και παράλληλα, οι δυνατότητες συµµετοχής των νέων στο 

πολιτιστικό γίγνεσθαι συρρικνώνονται, οι µορφές ψυχαγωγίας και αθλητισµού 

ευτελίζονται, η όλη ποιότητα ζωής υποβαθµίζεται και η πολιτική συµµετοχή και 

δράση φτάνει να θεωρείται το ύποπτο επάγγελµα που ασκούν µε το αζηµίωτο οι κάθε 

λογής παράγοντες και δηµαγωγοί.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε να ταυτίζεται εν πολλοίς µε αυτή τη νέα γενιά γιατί αναγνώρισε 

τα προβλήµατά της, γιατί τη σεβάστηκε και γιατί δεν θέλησε να την εκµεταλλευθεί 

πολιτικά ή να δηµαγωγήσει σε βάρος της. Και σε αυτή τη γενιά οφείλει ο ΣΥΡΙΖΑ να 

συνεχίσει να απευθύνεται, προκειµένου να αγωνιστεί µαζί της ώστε όλοι, νέοι και 

µεγαλύτεροι, να οικοδοµήσουµε από κοινού, µέσα από έναν διαρκή και ειλικρινή 

διάλογο, τους συγκεκριµένους όρους της προοδευτικής διεξόδου της χώρας από την 

κρίση, τους όρους που θα εξασφαλίζουν ότι παράγουµε για την κοινωνία και όχι για 

το κέρδος, ότι αυτό που παράγουµε το διανέµουµε δίκαια, ότι ελέγχουµε όλες τις 

συναφείς διαδικασίες δηµοκρατικά, ότι αξιοποιούµε τη γνώση και τη φαντασία σε 

κάθε περίπτωση, ότι σεβόµαστε και προστατεύουµε κάθε γνήσια δηµιουργία. 

Η «γενιά του άρθρου 16» δεν υπερασπίστηκε τη δηµόσια παιδεία ως µηχανισµό 

κοινωνικής αναπαραγωγής και δίαυλο κοινωνικής ανέλιξης αλλά ως πεδίο 

διασφάλισης της ισότητας και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στη γνώση και την 

παραγωγή. Αυτή ακριβώς η στάση συνδέει εξ αντικειµένου την εν λόγω νέα γενιά µε 

εκείνους των οποίων η εργασία συνιστά δηµόσιο λειτούργηµα που µας αφορά όλους. 

Οι κινητοποιήσεις της «γενιάς του άρθρου 16» και τα αποτελέσµατά τους 

αποκαλύπτουν ότι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι γιατροί, οι εργαζόµενοι στα ΜΜΕ 

και στις νέες τεχνολογίες, τα νέα µεσαία στρώµατα που αναφέραµε παραπάνω, δεν 

βρίσκουν τον εαυτό τους στο προϊόν της δουλειάς τους, ούτε εκφράζονται από εκείνο. 

Στο σηµερινό πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης των πάντων και της συνεπαγόµενης 

ιδιώτευσης, η γνώση και η εµπειρία απαξιώνονται, ενώ όλοι αναγνωρίζουν ότι η νέα 

ιδέα ή η καινοτοµία περιφρονείται και η ανιδιοτελής προσφορά αγνοείται, αν δεν 

λοιδορείται. Το αποτέλεσµα είναι να παραµένει µόνο το προσωπικό µεράκι για να 

στηρίξει εκείνους που θέλουν έτσι ή αλλιώς να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εκείνα 

που επιθυµεί η νέα γενιά βρίσκονται έτσι να συντονίζονται µε εκείνα που δεν έχει 

κατορθώσει να κάνει πράξη η γενιά των γονιών της, µε αποτέλεσµα η συµµαχία των 
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δύο να µη στηρίζεται µόνο στους οικονοµικούς λόγους που προσπαθήσαµε να 

περιγράψουµε παραπάνω αλλά και σε πολύ ισχυρούς ιδεολογικούς. 

Τα λεγόµενα νέα κοινωνικά κινήµατα 

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ταυτίστηκε µόνο µε τη «γενιά του άρθρου 16» και µε εκείνη «των 700 

ευρώ». Προσπαθώντας πάντα να αναγνωρίζει τις συντελούµενες κοινωνικές 

διεργασίες, να ακούει προσεκτικά τις διεκδικήσεις των κοινωνικών κινηµάτων, να 

συνοµιλεί και να συντονίζει τα βήµατά του µαζί τους, ο ΣΥΡΙΖΑ συµβαδίζει 

συστηµατικά –και όπου χρειάζεται κριτικά– µε τα λεγόµενα νέα κοινωνικά κινήµατα 

που έχουν αναδειχθεί και αναδεικνύονται συνεχώς µέσα από τις κοινωνικές και 

πολιτικές ρωγµές του καπιταλιστικού συστήµατος.  

Το γυναικείο και το φεµινιστικό κίνηµα, πρώτα απ’ όλα, το οποίο δεν είναι βέβαια 

νέο αλλά απέκτησε νέες διαστάσεις κυρίως µετά το 1968, ποτέ δεν ήταν περισσότερο 

συνυφασµένο µε τον γενικότερο αγώνα για κοινωνική πρόοδο, ενώ ποτέ δεν ήταν 

περισσότερο αναγκαία η συµµαχία του µε το κίνηµα των εργαζοµένων: η τρέχουσα 

κρίση πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες, την ίδια στιγµή που ο νεοφιλελευθερισµός 

αντιµετωπίζει αρνητικά τα γυναικεία αιτήµατα και τείνει να αναιρεί τις γυναικείες 

κατακτήσεις που δεν συνάδουν µε την πολιτική του. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί την ισότητα 

των φύλων οικουµενική αξία και αναγνωρίζει πως οι φεµινιστικές αναλύσεις που 

προβάλλουν τα ιδιαίτερα προβλήµατα των γυναικών, ενόσω αναδεικνύουν την 

πατριαρχική δοµή των σύγχρονων κοινωνιών και τον έµφυλο χαρακτήρα των 

κοινωνικών δοµών και των σχέσεων εξουσίας, συµβάλλουν κατά τρόπο καίριο στη 

διαµόρφωση της πολιτικής της Αριστεράς σε όλα τα επίπεδα, προσδίδοντας εύρος και 

βάθος στην αριστερή σκέψη γενικότερα. Κατά συνέπεια, όχι µόνο υποστηρίζει τους 

αγώνες των γυναικών για την ολόπλευρη χειραφέτησή τους, προσπαθώντας να 

διδάσκεται από αυτούς, αλλά και τους τοποθετεί στην καρδιά του πολιτικού πεδίου.  

Το οικολογικό κίνηµα, έπειτα, µε τα ζητήµατα που έχει αναδείξει και τους αγώνες 

που έχει αναλάβει, τόσο στη χώρα µας όσο και διεθνώς, αποτελεί πλέον σηµαντική 

συνιστώσα του πολιτικού πεδίου µε την ευρύτερη έννοια. Η προστασία των 

απειλούµενων µορφών ζωής, η βιοποικιλότητα, οι µεγάλοι κίνδυνοι που απορρέουν 

από την υπερθέρµανση του πλανήτη ή τις διαδικασίες ερηµοποίησης, η προστασία 

του ελάχιστου πρασίνου που έχει αποµείνει στις πόλεις µας και του φυσικού 

περιβάλλοντος µε την ευρύτερη έννοια, η ανάγκη για περιβαλλοντικά καθαρή 

ενέργεια, τα προβλήµατα διαχείρισης των απορριµµάτων και των κάθε λογής 

αποβλήτων αλλά και η ζωοφιλία ή η ευαισθησία απέναντι στο τι τρώµε ή τι 

καταναλώνουµε γενικότερα αποτελούν µεγάλα ζητήµατα που αφορούν όλες τις όψεις 

της παραγωγικής διαδικασίας και των κοινωνικών σχέσεων εν γένει, ζητήµατα των 

οποίων η αντιµετώπιση οφείλει να συγκροτήσει µια νέα αρµονική και δηµιουργική 

σχέση του συνόλου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε τη φύση. Η έννοια της 

αειφορίας που θέτουµε στο επίκεντρο της πρότασής µας θέλει να συµπυκνώσει όλα 

αυτά τα ζητήµατα.  

Τα κινήµατα ή τα δίκτυα, τέλος, που έχουν αναπτυχθεί για να προστατεύσουν τα 

κοινωνικά, πολιτικά και ατοµικά δικαιώµατα των ασθενέστερων οµάδων της 

κοινωνίας µας, των µεταναστών και των µειονοτήτων, µε τους αγώνες που έχουν 

αναλάβει ενάντια στο ρατσισµό, την ξενοφοβία ή τον εθνικισµό, ενάντια στην 

ανάπτυξη και την τεχνολογική «εκλέπτυνση» της καταστολής, όπως και ενάντια στις 

άθλιες συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές της χώρας και υπέρ του 

εξανθρωπισµού του σωφρονιστικού συστήµατος, παράλληλα µε τις πρωτοβουλίες 
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που έχουν αναπτύξει για την οµαλή ένταξη των µεταναστών στην κοινωνική και 

πολιτική ζωή της χώρας, µε σηµαντικό παράδειγµα τα σχολεία εκµάθησης της 

ελληνικής γλώσσας, αποτελούν µια ακόµη σηµαντική συνιστώσα του ευρύτερου 

πολιτικού πεδίου εντός του οποίου κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Στις σχέσεις του µε τα κινήµατα αυτά, όπως και µε κινήµατα σαν αυτά των 

καταναλωτών, που αποσκοπούν στη βελτίωση των όρων ζωής όλων, ο ΣΥΡΙΖΑ 

στοχεύει πάντα στο διάλογο και την κοινή δράση και όχι στην ενσωµάτωση, στην 

ηγεµονία ή την επιβολή, προσπαθώντας παράλληλα να συνδέσει τα αιτήµατα αυτών 

των κινηµάτων µε τις υλικές διεκδικήσεις των εργαζόµενων τάξεων, µε τις ελπίδες 

και τους αγώνες για µια διαφορετική οργάνωση της οικονοµίας, της εργασίας, της 

παιδείας, για ένα άλλο µοντέλο κοινωνικής οργάνωσης και ανάπτυξης.  

Σύνοψη  

Τα παραπάνω θέλουν να καταδείξουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται στη συντριπτική 

πλειοψηφία των µελών της κοινωνίας µας, στην πλειοψηφία που έχει την ανάγκη, το 

κίνητρο και τη δύναµη να στηρίξει και τελικά να επιβάλει µια δηµοκρατική διέξοδο 

από την κρίση. Σε αυτή τη συντριπτική πλειοψηφία ανήκει ο κόσµος της µισθωτής 

εργασίας, της γνώσης και του κοινωνικού λειτουργήµατος, ο κόσµος των µικρών και 

µεσαίων αγροτών, ο κόσµος της αυτοαπασχόλησης και γενικά της µικρής και µεσαίας 

παραγωγής. Στην ίδια πλειοψηφία ανήκουν οι νέοι µε τα δικά τους αιτήµατα για 

δηµόσια παιδεία, καλύτερη µόρφωση, επαρκή κατάρτιση και αξιοπρεπή είσοδο στην 

εργασία, οι γυναίκες µε τις δικές τους ανάγκες και τα δικά τους αιτήµατα ισότητας 

και χειραφέτησης, οι µετανάστες συµπολίτες µας µε τους δικούς τους αγώνες για το 

δικαίωµα στη µόρφωση, στην εργασία, στην υγεία, στην κοινωνική προστασία και 

στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας. 

Μαζί µε αυτή τη συντριπτική πλειοψηφία και στο πλαίσιό της, διεκδικούµε να 

συµβάλουµε στην οικοδόµηση ενός νέου µοντέλου παραγωγής και διανοµής του 

πλούτου µε δηµόσιο έλεγχο και υπό δηµοκρατικούς και διαφανείς θεσµούς, στην 

οικοδόµηση µιας Ελλάδας που παράγει και δηµιουργεί, µιας Ελλάδας που 

αναπτύσσει στέρεες σχέσεις φιλίας και συνεργασίας µε τους γειτονικούς λαούς, µιας 

Ελλάδας που εντάσσεται σε µια ενωµένη Ευρώπη των λαών και των αγώνων τους, 

αγώνων που αποσκοπούν στην κοινωνική ανάπτυξη και στην κοινωνική αλληλεγγύη, 

στην ισότητα και στην ελευθερία, στη δηµοκρατία και στη δικαιοσύνη. 

Μαζί µε αυτή τη συντριπτική πλειοψηφία και στο πλαίσιό της, διεκδικούµε να 

συµβάλουµε στην οικοδόµηση ενός ειρηνικού και δίκαιου κόσµου, συµφιλιωµένου 

µε τη φύση, τον κόσµο του σοσιαλισµού µε δηµοκρατία και ελευθερία, τον κόσµο 

του σοσιαλισµού στον 21ο αιώνα. Και το πρώτο ίσως βήµα για να αρχίσουµε να 

πραγµατοποιούµε αυτόν το στόχο είναι να συµβάλουµε στην οικοδόµηση µιας 

συνολικής νέας αντίληψης που θα αναδεικνύει την αξία των κοινών αγαθών και του 

δηµόσιου συµφέροντος και θα αρνείται αποτελεσµατικά την υπαγωγή τους στο 

αγοραίο, στο ανταλλάξιµο και στο κερδοφόρο. Με τις λέξεις που κατέστησε δίκαια 

διάσηµες το Παγκόσµιο Κοινωνικό Φόρουµ, αυτή είναι ακριβώς η αντίληψη που 

θέτει συστηµατικά τον άνθρωπο πάνω από τα κέρδη, η αντίληψη που ανοίγει το 

δρόµο ώστε ο νέος κόσµος που επιδιώκουµε να καταστεί πράγµατι εφικτός.  

Το πρόγραµµα που καταθέτουµε και οι συγκεκριµένοι προγραµµατικοί στόχοι που 

παρουσιάζουµε επιδιώκουν να θέσουν ένα πλαίσιο για τον ανοιχτό, ειλικρινή και 

συστηµατικό διάλογο που απαιτούν οι διαδικασίες πραγµατοποίησης αυτού του 

στόχου. 
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Κεφάλαιο ΙΙΙ: Η κρίση και η απάντηση της Αριστεράς 

Η κρίση 

Η παγκόσµια κρίση που ζούµε σήµερα, η οποία ξεκίνησε στις ΗΠΑ ως κρίση του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα, εξελίσσεται ραγδαία σε γενικευµένη δοµική κρίση της 

νεοφιλελεύθερης µορφής του καπιταλιστικού συστήµατος, εντείνοντας παντού τις 

καταστροφικές συνέπειές του. Ωστόσο, η κρίση δεν οφείλεται απλώς στα 

χαρακτηριστικά του χρηµατοπιστωτικού τοµέα καθεαυτού, ούτε στη γιγάντωσή του. 

Έχει τις ρίζες της στην ίδια τη σφαίρα της παραγωγής, δηλαδή στη λεγόµενη 

πραγµατική οικονοµία. Έτσι, όπως είδαµε και παραπάνω, η επιβράδυνση του ρυθµού 

συσσώρευσης κατά την προηγούµενη περίοδο «επέβαλε» στο ιδιωτικό κεφάλαιο να 

εισβάλει στη δηµόσια σφαίρα σε πρωτοφανές εύρος και βάθος, οδηγώντας στην 

εµπορευµατοποίηση των πάντων, στη συνολική απορρύθµιση των σχέσεων µεταξύ 

δηµόσιου και ιδιωτικού και σε µια τεραστίων διαστάσεων αναδιανοµή πόρων και 

εξουσιών εις βάρους τόσο της εργασίας όσο και του δηµόσιου χώρου γενικά.  

Η εν λόγω κρίση είναι κρίση τόσο της νεοφιλελεύθερης µορφής του σύγχρονου 

καπιταλισµού όσο και κρίση της οικονοµικής και πολιτικής ηγεµονίας των ΗΠΑ. Και 

είναι γνωστό πως ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής παράγει µεν ο ίδιος τις δικές 

του κρίσεις αλλά ταυτόχρονα διαθέτει και ισχυρές δικλείδες ασφαλείας, που του 

έχουν επιτρέψει µέχρι σήµερα να τις υπερβαίνει και να ανασυντάσσεται. Έτσι, γίνεται 

στις µέρες µας φανερό πως οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις έχουν αφήσει εν µέρει 

στην άκρη την ιδέα περί αυτονοµίας της οικονοµίας και έχουν αναλάβει να βρουν 

τρόπους που θα αναστηλώσουν την κυριαρχία του κεφαλαίου γενικά. Ωστόσο, µέσα 

στην τρέχουσα ιδιαίτερα ρευστή συγκυρία, οι τρόποι αυτοί εµφανίζονται ως 

εξαιρετικά αβέβαιοι. Αν η έλευση της νεοφιλελεύθερης µορφής του καπιταλισµού 

είχε προετοιµαστεί ιδεολογικά επί µακρόν, η διάδοχη του νεοφιλελευθερισµού µορφή 

παραµένει ακόµη εν πολλοίς ζητούµενη. Το πιθανότερο είναι να προωθηθούν 

ευρύτατες κρατικές παρεµβάσεις που θα επιχειρήσουν να αναθεµελιώσουν τον 

καπιταλισµό στη βάση µιας νέας παραγωγικής βάσης, ενδεχοµένως «πράσινης» 

απόχρωσης, και µιας νέας οικονοµικής και πολιτικής παγκόσµιας τάξης, θυσιάζοντας 

πολλά από τα νεοφιλελεύθερα χαρακτηριστικά που γνωρίσαµε τις τελευταίες 

δεκαετίες. Μια τέτοια αναθεµελίωση δεν µπορεί παρά να επιφέρει σηµαντικές 

αλλαγές στο συσχετισµό δυνάµεων σε παγκόσµια κλίµακα, ενώ ενδέχεται να 

ενισχύσει σηµαντικά τον κρατικό αυταρχισµό παντού στον κόσµο ή να οδηγήσει 

ακόµη και σε πολέµους. Από την άλλη µεριά, η κοινωνική αναταραχή δεν µπορεί 

παρά να είναι αντίστοιχα µεγάλη και οι κοινωνικές αντιστάσεις ισχυρές. 

Ειδικά στην Ελλάδα, η τρέχουσα κρίση συµπλέκεται αξεδιάλυτα µε τα εγγενώς 

αποσταθεροποιητικά χαρακτηριστικά του µοντέλου ανάπτυξης που διαµορφώθηκε τις 

δύο τελευταίες δεκαετίες, µοντέλου που συντηρείται κατά κύριο λόγο από έναν 

υψηλό και διαρκώς αυξανόµενο δανεισµό του κράτους, των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών. Από την άλλη µεριά, η οικονοµική δοµή της χώρας είναι εγγενώς 

ευάλωτη, γιατί η παραγωγική βάση της είναι ισχνή, ενώ εξαρτάται έντονα από τη 

ναυτιλία, τον τουρισµό και τις κατασκευές, δηλαδή από κλάδους που υπόκεινται σε 

ποικίλες διακυµάνσεις. Η πολιτική που άσκησαν οι κυβερνήσεις τόσο του ΠΑΣΟΚ 

όσο και της Ν∆ κατέστησε αυτή τη δοµή ακόµη πιο ευάλωτη, γιατί, εκτός των άλλων, 

την εποχή που άλλες χώρες επέλεγαν να επενδύσουν στην παιδεία, στην 
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επιστηµονική έρευνα και στην καινοτοµία, η χώρα «επένδυε» στην Ολυµπιάδα και 

στους εξοπλισµούς. Τα χαρακτηριστικά αυτά προµηνύουν ένα µέλλον δυσοίωνο: η 

κρίση στη χώρα µας ενδέχεται να προσλάβει µεγαλύτερο βάθος και να διαρκέσει 

περισσότερο από ό,τι σε άλλες χώρες. 

Τόσο τα δεδοµένα της παγκόσµιας κρίσης όσο και εκείνα που χαρακτηρίζουν ειδικά 

τη χώρα µας έχουν αρχίσει να γίνονται ευρύτερα κατανοητά. Σήµερα χάνει 

συστηµατικά τη νοµιµοποίησή της ολόκληρη η αντίληψη που ήθελε να απαντήσει 

στα προβλήµατα της πραγµατικής οικονοµίας παράγοντας και διαχέοντας 

χρηµατοπιστωτικές φούσκες, η αντίληψη που επιδίωκε και επιτύγχανε να 

ξαναµοιράσει τον παραγόµενο πλούτο εις βάρος εκείνων που πραγµατικά τον 

παράγουν, κάνοντας τους πλούσιους προκλητικά πλουσιότερους. Αυτή ήταν, ακόµη, 

η αντικοινωνική αντίληψη που δεν δίσταζε να εκχωρήσει τα κοινά αγαθά και τον 

δηµόσιο χώρο στο ιδιωτικό κεφάλαιο, η αντίληψη που διαρρήγνυε τους δεσµούς 

κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης προς όφελος του ατοµικού ανταγωνισµού, του 

ιδιωτικού κέρδους και της ιδιώτευσης εν γένει. Αυτή ήταν, τέλος, η αντιδηµοκρατική 

αντίληψη η οποία, χρησιµοποιώντας τους µηχανισµούς του κράτους και του 

πολιτικού συστήµατος, παρέδιδε εν λευκώ τα πρωτεία στην οικονοµία και στους 

δήθεν «σιδερένιους νόµους» της αγοράς, προσπαθώντας να επιβάλει την ιδέα ότι η 

πολιτική δεν είναι παρά η στεγνή και στυγνή τεχνοκρατική διαχείριση και όχι η 

δηµοκρατική διαβούλευση και ο συλλογικός έλεγχος των πολλών και προς όφελος 

των πολλών.  

Όσο γενικεύεται και εµπεδώνεται αυτή η κατανόηση, µεγάλες δυνατότητες 

διανοίγονται για την Αριστερά, υπό τον όρο ότι η τελευταία συλλαµβάνει σωστά το 

στίγµα της συγκυρίας. Αυτό σηµαίνει πως η Αριστερά δεν µπορεί να αρκεστεί στην 

κριτική της νεοφιλελευθερισµού, όσο καταστροφικός και αν αποδείχτηκε αυτός. Ούτε 

µπορεί να υποτάξει την πολιτική της στην προοπτική αναθεµελίωσης του 

καπιταλισµού, οσοδήποτε «πράσινη» ή «φιλική» και αν εµφανιστεί η νέα 

παραγωγική του βάση και οσοδήποτε «νέα» και αν εµφανιστεί η συνακόλουθη 

παγκόσµια οικονοµική και πολιτική τάξη. Η Αριστερά οφείλει, αντίθετα, να προτείνει 

µια προοπτική διεξόδου από την κρίση που θα απαντά στα συγκεκριµένα προβλήµατα 

που τίθενται κάθε φορά µε όρους που θα αντιτίθενται τόσο στις προσπάθειες 

παλινόρθωσης του νεοφιλελευθερισµού όσο και στις προσπάθειες αναπροσαρµογής 

του καπιταλιστικού συστήµατος συνολικότερα, δηλαδή µε όρους που θα 

αµφισβητούν και τελικά θα υπερβαίνουν το παγιωµένο πλαίσιο του καπιταλιστικού 

τρόπου παραγωγής. Η πρόταση της Αριστεράς δεν µπορεί να αρκείται σε διορθωτικές 

προτάσεις ως προς τα µέτρα και τις µορφές παρέµβασης που προωθούν οι κυρίαρχες 

δυνάµεις του δικοµµατισµού και του αστισµού γενικότερα, ούτε να επικαλείται 

απλώς τη διεύρυνση του κράτους, που δήθεν θα επανέλθει για να «ρυθµίσει» ή να 

«εξυγιάνει» τις δυνάµεις της αγοράς και να καταστήσει τον καπιταλισµό 

«ηθικότερο». Η πρόταση της Αριστεράς οφείλει να απαντήσει συγκεκριµένα σε όλα 

τα ζητήµατα που αφορούν την κρίση, αλλά να το κάνει ανοίγοντας την προοπτική για 

µια διαφορετική οργάνωση του κόσµου.  

Η απάντηση της Αριστεράς 

Η απάντηση της Αριστεράς στην τρέχουσα κρίση οφείλει να στοχεύει στον πυρήνα 

του κυρίαρχου παραγωγικού µοντέλου –στον οικονοµικό και πολιτικό σκοπό που 

υπηρετεί, στα κίνητρα ανάπτυξης που προβάλλει, στα κριτήρια αποτελεσµατικότητας 

που υιοθετεί– και να στοιχειοθετείται κατά τρία αλληλένδετα επίπεδα.  
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Το πρώτο επίπεδο στοχεύει στην ανάσχεση της κρίσης και στην αντιµετώπιση 

των συνεπειών της από τη σκοπιά των εργαζόµενων τάξεων. Η Αριστερά δεν 

µπορεί να επικαλείται απλώς τις υπάρχουσες και τις µελλούµενες καταστροφές ούτε 

να εύχεται ενδόµυχα την όξυνση των αντιθέσεων, γιατί σε τέτοιες περιστάσεις οι 

αντιθέσεις κατά κανόνα οξύνονται σε βάρος των αδυνάµων. Αντίθετα, η Αριστερά 

οφείλει να διεκδικήσει άµεσα και συγκεκριµένα µέτρα που θα περιορίζουν τις 

συνέπειες της κρίσης, θα στηρίζουν την απασχόληση, το εισόδηµα και την ασφάλεια 

των εργαζοµένων και θα αποτρέπουν τη µεταφορά του κόστους της κρίσης σε 

αυτούς. 

Ωστόσο, τα µέτρα άµεσης αντίδρασης στις επιπτώσεις της κρίσης δεν συνιστούν από 

µόνα τους, όσο και αν είναι απαραίτητα, απάντηση µιας Αριστεράς που αποσκοπεί 

στο σοσιαλισµό. Έτσι, σε δεύτερο επίπεδο, τα µέτρα αυτά οφείλουν να 

συναρθρώνονται σε µια στρατηγική εξόδου από την κρίση που θα συνθέτει ένα 

συνεκτικό εναλλακτικό σχέδιο, ανταγωνιστικό προς εκείνα που εκπονούνται από τις 

κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις. Η διέξοδος από την κρίση που διεκδικούµε δεν µπορεί 

να βασίζεται σε ευέλικτες µορφές απασχόλησης, σε ενοικιαζόµενους εργαζοµένους, 

σε ανασφάλιστη εργασία. Ούτε µπορεί να στηρίζεται στην άντληση πόρων από την 

πώληση του δηµόσιου πλούτου ή σε µέτρα που θα θέτουν τους εργαζοµένους στο 

κοινωνικό, στο πολιτικό και στο πολιτιστικό περιθώριο.  

Κατά συνέπεια, στο τρίτο επίπεδο, η έξοδος από την κρίση που διεκδικούµε οφείλει 

να εντάσσεται σε µια στρατηγική που θα αποσκοπεί στο να αναιρέσει τις δοµικές 

αιτίες που προκαλούν τις καπιταλιστικές κρίσεις εν γένει. Οι εργαζόµενες τάξεις, 

οι νέες γενιές, τα µέλη της ελληνικής κοινωνίας συνολικότερα έχουν σήµερα την 

ευκαιρία όχι µόνο να οραµατιστούν αλλά και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο µέλλον, 

να απαιτήσουν µια κοινωνία αλληλεγγύης, ισότητας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, µια 

κοινωνία απαλλαγµένη από ανταγωνισµούς και τους µηχανισµούς που τους γεννούν, 

µια κοινωνία χωρίς εκµετάλλευση και καταπίεση, µια κοινωνία βαθιά και ουσιαστικά 

δηµοκρατική, µια κοινωνία σοσιαλιστική.  

Τα τρία επίπεδα που διακρίνουµε δεν αποτελούν διαδοχικά στάδια. Πρέπει, 

αντιθέτως, να νοηθούν ως οργανικά συνδεδεµένα µέρη ενός ενιαίου συνεκτικού 

σχεδίου που θα αρθρώνει το κοινωνικό και πολιτικό κίνηµα στη χώρα µας. Αυτό είναι 

ένα σχέδιο που, από τη µια µεριά θα συµβάλλει στην παραπέρα απονοµιµοποίηση του 

νεοφιλελευθερισµού και, από την άλλη, θα προσδιορίζει συγκεκριµένα και θα απαντά 

εµπεριστατωµένα και πειστικά σε µια σειρά από θεµελιώδη ζητήµατα, ενόσω θα 

προβάλλει και θα οργανώνει τις αντίστοιχες διεκδικήσεις: τι παράγουµε και πώς το 

παράγουµε, πώς διανέµουµε τον παραγόµενο πλούτο και τι καταναλώνουµε, πώς 

αναπαράγουµε την κοινωνία µας και τους εαυτούς µας, πώς προστατεύουµε και 

αξιοποιούµε δηµιουργικά το περιβάλλον, πώς αποκτούµε, αναπτύσσουµε και 

χρησιµοποιούµε τη γνώση προς όφελος της κοινωνίας συνολικά, πώς ορίζουµε τον 

δηµόσιο χώρο και τα συλλογικά αγαθά, πώς διαφυλάσσουµε την ιδιωτικότητα και την 

ιδιαιτερότητα του καθενός και της καθεµιάς και συνεισφέρουµε στη χειραφέτηση 

όλων, πώς αντιλαµβανόµαστε τα κοινωνικά, τα πολιτικά και τα ατοµικά δικαιώµατα, 

πώς συµβάλλουµε στο να οργανωθεί η δηµοκρατία και οι θεσµοί της και πώς 

διασφαλίζουµε την ολόπλευρη συµµετοχή των ανθρώπων στη διαµόρφωση των όρων 

της ζωής τους και την απόλαυσή της.  

Για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήµατα, για να συγκροτήσει, να επεξεργαστεί 

παραπέρα και να υλοποιήσει το σχέδιό της, η Αριστερά οφείλει να αξιοποιήσει τις 

πλούσιες εµπειρίες της και τις καλύτερες παραδόσεις και επεξεργασίες της και 
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ταυτόχρονα να προχωρήσει σε µια τοµή σε σχέση µε το παρελθόν της. Καθήκον της 

είναι να διατυπώσει προτάσεις που θα υπερβαίνουν και τα δύο µοντέλα που 

εγκαθιδρύθηκαν στο όνοµα του σοσιαλισµού στον 20ό αιώνα, τόσο αυτό της 

σοσιαλδηµοκρατίας όσο και εκείνο του «υπαρκτού σοσιαλισµού», δηλαδή τα 

µοντέλα που προβάλλονται σήµερα είτε, από τη µια πλευρά, εξιδανικεύοντας την 

κρατική παρέµβαση, έναν παρωχηµένο κεϋνσιανισµό και µια οικονοµία της οποίας 

και οι δύο πυλώνες, ο ιδιωτικός και ο κρατικός, λειτουργούν µε αµιγώς καπιταλιστικά 

κριτήρια, είτε, από την άλλη πλευρά, αρνούµενα επίµονα να δουν και να µελετήσουν 

τον σηµερινό κόσµο και τα συγκεκριµένα προβλήµατά του, θεοποιώντας άκαµπτα και 

µονοπαγή οργανωτικά σχήµατα που αποσκοπούν σε µια φαντασιακή κατάληψη της 

εξουσίας εξ εφόδου. 

Επείγει, µε άλλα λόγια, να επωφεληθούµε από τη συσσωρευµένη πείρα και τις δικές 

µας προηγούµενες αστοχίες, προκειµένου να αποφύγουµε την επαναφορά 

ξεπερασµένων προτύπων. Για να ανακτήσουν οι ιδέες της Αριστεράς την ηγεµονία 

στην κοινωνία, καθήκον µας είναι να επεξεργαστούµε ένα διαφορετικό πρότυπο 

παραγωγής και διανοµής του πλούτου που θα στηρίζεται σε νέες δοµές και θα 

υπόκειται σε νέα κριτήρια. Οφείλουµε να επεξεργαστούµε µια νέα αντίληψη για τις 

σχέσεις ανάµεσα στο κοινωνικό, το κρατικό και το ιδιωτικό, στο δηµόσιο και την 

αγορά, µια αντίληψη που δεν θα εκλαµβάνει την κρατικοποίηση ως πανάκεια ούτε θα 

θεωρεί το κράτος ως αποκλειστικό εκφραστή του δηµοσίου αλλά θα ενσωµατώνει 

την κρατική παρέµβαση σε ένα συνολικό πολιτικό σχέδιο που θα αναδεικνύει, θα 

στηρίζει, θα εκσυγχρονίζει σε συνάρτηση µε τα τεχνολογικά επιτεύγµατα και θα 

διευρύνει διαρκώς µια αποεµπορευµατοποιηµένη και συνάµα αποκρατικοποιηµένη 

δηµόσια σφαίρα αγαθών και αξιών, ανάγοντάς τη στο βασικό υπόβαθρο που θα 

επιτρέψει την ανασυγκρότηση της οικονοµίας και της κοινωνίας µας ολόκληρης. Τα 

κοινωνικά, τα πολιτικά και τα ατοµικά δικαιώµατα, όπως και ολόκληρος ο 

πολιτισµός, µπορούν να ανθήσουν και η δηµοκρατία να γίνει ουσιαστική µόνο σε µια 

τέτοια βάση. 

Τα τρία επίπεδα του σχεδίου µας µπορούν να αναλυθούν συνοπτικά όπως παρακάτω.  

Τα τρία επίπεδα του σχεδίου µας 

Να υψώσουµε παντού µια ασπίδα κοινωνικής αλληλεγγύης 

Καθώς η κρίση επεκτείνεται από τοµέα σε τοµέα και στην πορεία της αλλάζει 

µορφές, γίνεται επιτακτικά αναγκαία η άµεση και συγκεκριµένη απάντηση των 

εργαζοµένων και της Αριστεράς στις εκδηλώσεις της κρίσης και στα επιµέρους 

προβλήµατα που αυτή γεννά. Οι απαντήσεις αυτές και οι συναφείς διεκδικήσεις δεν 

µπορούν να συνιστούν κάποιον κλειστό ή πάγιο κατάλογο αιτηµάτων αλλά ένα 

ανοιχτό και διαρκώς µεταβαλλόµενο πεδίο αντιπαράθεσης µε τον κρατούντα 

νεοφιλελευθερισµό και την πολιτική που τον υπηρετεί. Όπου εκδηλώνεται ή ωριµάζει 

ένα πρόβληµα –ή, ακόµη καλύτερα και εφόσον είναι δυνατόν, πριν ακόµη αυτό 

εκδηλωθεί–, ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να είναι εκεί µε τις προτάσεις του και τις δυνάµεις 

του. Για να επιτελούν το σκοπό τους, οι προτάσεις αυτές πρέπει να είναι απλές, 

σαφείς, συγκεκριµένες, υλοποιήσιµες, ικανές να ενώνουν και να ενεργοποιούν, 

πρόσφορες στο αποτέλεσµα και στην επιµέρους νίκη. 

Τέτοιες προτάσεις έχουν να κάνουν τόσο µε τις κεντρικές εκδηλώσεις της κρίσης, 

όπως είναι η τρέχουσα κρίση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, όσο και µε ζητήµατα 

που ανακύπτουν σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο ή ακόµη και σε επίπεδο δήµου ή 
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µεµονωµένης επιχείρησης. Έπεται πως ο απαιτούµενος προγραµµατικός εξοπλισµός 

και η πολιτική εγρήγορση και ετοιµότητα αφορούν τόσο τα κεντρικά όργανα του 

ΣΥΡΙΖΑ όσο και τις επιµέρους συντονιστικές επιτροπές του. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, ο ΣΥΡΙΖΑ, µε πρωτοβουλίες της Γραµµατείας του, της 

Κοινοβουλευτικής του Οµάδας, των επιµέρους συντονιστικών επιτροπών του και των 

οµάδων εργασίας του, έχει ήδη εκπονήσει και προβάλει µια πληθώρα προτάσεων 

τέτοιου τύπου, προτάσεων που παραµένουν επίκαιρες και αποτελούν στόχους του 

αγώνα του.  

Όµως τα παραπάνω δεν αρκούν. Στις συνθήκες της τρέχουσας κρίσης και όχι µόνο, 

κύριο ζητούµενο είναι η αλληλεγγύη. Πρέπει να πρωτοστατήσουµε ώστε να 

αναπτυχθεί παντού ένα πνεύµα αντίστασης στο νεοφιλελευθερισµό και την πολιτική 

που τον υπηρετεί, υπό την αιγίδα της ενότητας και της αλληλεγγύης προς τους 

αδύναµους, προς τους φτωχούς και προς τους φτωχότερους των φτωχών, όπως είναι 

οι µετανάστες. Η ενότητα και η αλληλεγγύη δίνουν δύναµη και µπορούν να αποβούν 

ακατανίκητες. Οφείλουµε, µε µια λέξη, να υψώσουµε µια ασπίδα κοινωνικής 

αλληλεγγύης και να εργαστούµε µε τρόπους ώστε η ασπίδα αυτή να είναι παρούσα 

και ενεργή παντού όπου υπάρχει στυγνή εκµετάλλευση ή καταπίεση, παντού όπου 

υπάρχει ανθρώπινος πόνος, παντού όπου εκδηλώνονται αυθαιρεσίες του κράτους, της 

κυβέρνησης ή της εργοδοσίας, όπου επιχειρούνται απολύσεις, καταπάτηση 

δικαιωµάτων, προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας γυναικών και ανδρών, 

αλλοδαπών και Ελλήνων. 

Προς µια οικονοµία των αναγκών και µια κοινωνία των συλλογικών αγαθών, των 

δικαιωµάτων και των ελευθεριών 

Η δική µας απάντηση στην τρέχουσα κρίση αλλά και στα σχέδια που ήδη 

εκπονούνται για την επιβολή ενός «ρυθµιζόµενου νεοφιλελευθερισµού», κατά τη µία 

ή άλλη αυταρχική εκδοχή του, είναι ένα άλλο πρότυπο κοινωνικής ανάπτυξης. 

Προτείνουµε έναν νέο συνολικό τρόπο παραγωγής, κατανάλωσης και διανοµής 

του πλούτου, σε συνάρτηση µε τους δηµοκρατικούς θεσµούς και τους 

µηχανισµούς συλλογικού ελέγχου που του αντιστοιχούν. Πρόκειται για ένα 

πρότυπο ανάπτυξης που εστιάζει την προσοχή του στην παραγωγική βάση της χώρας, 

εδράζεται στις αρχές της αειφορίας και θέτει ως δεσµευτικούς στόχους την πλήρη 

απασχόληση, την εξάλειψη της φτώχειας και την ίση κατανοµή δραστηριοτήτων και 

πόρων ανάµεσα στις περιφέρειες, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της καθεµιάς. 

Πρόκειται για ένα πρότυπο που αναδεικνύει, στηρίζει και διευρύνει διαρκώς τον 

δηµόσιο χώρο και τα αποεµπορευµατοποιηµένα συλλογικά αγαθά, που υλοποιεί µια 

νέα σχέση δηµόσιου και ιδιωτικού, που εµπεδώνει δηµοκρατικούς θεσµούς και 

µηχανισµούς συλλογικού ελέγχου, που προστατεύει και αναπτύσσει τα κοινωνικά, 

πολιτικά και ατοµικά δικαιώµατα, που προωθεί την ειρήνη στην Ευρώπη και στον 

κόσµο και επιτρέπει να ανθήσει η δηµοκρατία και η συµµετοχή στο πολιτιστικό 

γίγνεσθαι. Πρόκειται για ένα πρότυπο που ενοποιεί το γενικό µε το ειδικό και πατάει 

στο σήµερα για να συνδέσει το άµεσο µε το µακροπρόθεσµο.  

Όπως εκκινούν από την υπάρχουσα σήµερα κατάσταση, οι κεντρικοί πυλώνες της 

πρότασής µας είναι οι εξής: 

Μείωση των ανισοτήτων και αναδιανοµή πόρων και εξουσιών 

Είναι σήµερα φανερό σε όλους πως ο νεοφιλελευθερισµός και η πολιτική που τον 

υπηρέτησε έχουν επιφέρει µια βάναυση αναδιανοµή πόρων και εξουσιών από την 
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εργασία προς το κεφάλαιο και τις θεσµικές του εκφράσεις και από τη δηµόσια σφαίρα 

στην ιδιωτική και τις αγορές. Οι ίδιες αιτίες έχουν παγιδεύσει την κοινωνία σε µια 

παρασιτική και αντιπεριβαλλοντική κατασπατάληση του πλούτου της. Επείγει, κατά 

συνέπεια, η αντιστροφή της ροής πόρων και εξουσιών µε διπλό στόχο. Πρώτον, τη 

µείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και, δεύτερον, τη µεταφορά 

δαπανών από τους εξοπλισµούς και άλλες αντιπαραγωγικές «επενδύσεις» σε 

πραγµατικές επενδύσεις στην παιδεία, στην υγεία, στην επιστηµονική έρευνα και 

στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο διπλός στόχος, δεν αρκεί να διεκδικήσουµε τη µορφή 

ανάπτυξης που θα επιφέρει µείωση των ανισοτήτων. Για να είναι αξιόπιστη, µια 

τέτοια διεκδίκηση επιβάλλει την αντιστροφή µέσων – σκοπού. Αυτό σηµαίνει πως η 

µείωση των ανισοτήτων πρέπει να είναι ο σκοπός της πολιτικής µας και η µορφή 

ανάπτυξης απλώς το µέσο που θα υπηρετήσει αυτόν το σκοπό. Με µια λέξη, 

απαιτείται µια αναπτυξιακή αναδιανοµή. Το συνολικό σχέδιο που προτείνουµε, µε 

τον κεντρικό ρόλο που επιφυλάσσει στα συλλογικά αγαθά, υπακούει σε αυτή ακριβώς 

την πολιτική λογική.  

Συναρτηµένη µε την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η πολιτική που οφείλει να 

ακολουθηθεί σε όσα αφορούν τα εισοδήµατα, τη φορολογία, το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα, την περιφερειακή ανάπτυξη, την αποκέντρωση και άλλα πολλά. Ωστόσο, το 

βασικό όπλο για τη µείωση των ανισοτήτων και την ορθή αναδιανοµή πόρων και 

εξουσιών είναι η ενεργοποίηση των ίδιων των εργαζοµένων, δηλαδή η ενδυνάµωση 

των συλλογικών µορφών έκφρασής τους και η διεκδίκηση από µέρους τους ενεργού 

ρόλου στο οικονοµικό, στο κοινωνικό και στο πολιτικό γίγνεσθαι. 

Νέος ρόλος του δηµόσιου χώρου: ο δηµόσιος χώρος ως χώρος συλλογικών αγαθών, 

δηµόσιας πολιτικής και διαδικασιών κοινωνικοποίησης της γνώσης 

Η παροχέτευση πόρων και εξουσιών από την ιδιωτική σφαίρα στη δηµόσια 

συναρτάται ευθέως µε τον επαναπροσδιορισµό του ίδιου του δηµόσιου τοµέα. Στόχος 

µας δεν είναι να γίνει ξανά επίκαιρος ο κρατισµός αλλά, αντίθετα, να διαµορφωθεί 

ένας δηµόσιος χώρος ο οποίος θα είναι ικανός να οικειοποιείται πραγµατικά τα 

συλλογικά αγαθά που θα επιστρέφονται στην κοινωνία, καθιστώντας τα άµεσα 

προσιτά σε όλους. Προτείνουµε, µε άλλα λόγια, µια στρατηγική ανάκτησης του 

δηµόσιου ελέγχου σε ιδιωτικοποιηµένους τοµείς αλλά µε την ταυτόχρονη θέσπιση 

της πολιτικής που θα οδηγεί στη διεύρυνση της σφαίρας των συλλογικών αγαθών και 

στην αποεµπορευµατοποίησή τους. ∆ιεκδικούµε το τυπικά δηµόσιο να γίνει 

πραγµατικά δηµόσιο και το κρατικό να αποκτήσει ουσιαστικό κοινωνικό 

περιεχόµενο. 

Μέσα από αυτή τη στρατηγική, τα δηµόσια αγαθά και τα δηµόσια λειτουργήµατα 

ανυψώνονται ηθικά και αξιακά, βελτιώνονται ποιοτικά, ουσιαστικοποιούνται 

λειτουργικά, στηρίζονται πολιτικά. Παράλληλα, η δηµόσια σφαίρα όχι µόνο 

διευρύνεται αλλά κυρίως αλλάζει περιεχόµενο και ρόλο, γιατί µετατρέπεται σε βάθρο 

για την ανασυγκρότηση της κοινωνίας µας και τη διαµόρφωση µιας νέας οικονοµίας 

των αναγκών και των συλλογικών αγαθών. Με αυτό τον τρόπο, οι άνθρωποι και οι 

ανάγκες τους αρχίζουν να τίθενται πάνω από τα κέρδη και τα ιδιοτελή συµφέροντα. 

∆ηµόσιος τοµέας υπό δηµοκρατικό έλεγχο και µε υψηλή κοινωνική αποτελεσµατικότητα 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το δηµόσιο χώρο, διεκδικούµε να ανακτηθεί ο δηµόσιος 

έλεγχος σε τοµείς που σχετίζονται µε τις θεµελιώδεις ανάγκες της κοινωνικής 
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αναπαραγωγής, όπως είναι οι τοµείς της ενέργειας, της ύδρευσης, των βασικών 

υποδοµών, των συγκοινωνιακών και επικοινωνιακών δικτύων και του τραπεζικού 

συστήµατος. Η ανάκτηση αυτού του ελέγχου επιβάλλεται γιατί µόνο έτσι µπορεί το 

κράτος να ασκεί πολιτική που θα ανταποκρίνεται πραγµατικά στις ανάγκες ύπαρξης 

της κοινωνίας µας. Θεωρούµε, ωστόσο, πως ο συναφής δηµόσιος χαρακτήρας δεν 

πρέπει να περιορίζεται στην τυπική µορφή της ιδιοκτησίας αλλά οφείλει να 

επεκτείνεται στους στόχους και στα κριτήρια λειτουργίας των αντίστοιχων 

υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η µεγιστοποίηση της κοινωνικής 

αποτελεσµατικότητας υπό συνθήκες δηµοκρατικού και κοινωνικού ελέγχου. Στόχος 

είναι να διαµορφωθεί µια νέα µορφή δηµόσιας επιχείρησης, η δράση της οποίας θα 

τίθεται διαρκώς υπό άµεση συλλογική και δηµοκρατική κρίση. Με άλλα λόγια, η 

ύπαρξη µιας τέτοιας επιχείρησης δεν πρέπει να νοµιµοποιείται απλώς από το τυπικά 

δηµόσιο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ούτε µόνο από τη φύση της ανάγκης στην 

ικανοποίηση της οποίας αποσκοπεί αλλά από την κοινωνική αποτελεσµατικότητα µε 

την οποία ανταποκρίνεται στη συγκεκριµένη αποστολή της, αποτελεσµατικότητα που 

οφείλει να αποτυπώνει, ακριβώς, τον κοινωφελή της χαρακτήρα. 

Μια νέα ανάπτυξη σε ενδογενείς βάσεις µε πλατιά δηµοκρατική συµµετοχή και 

κοινωνικό έλεγχο 

Τα χαρακτηριστικά του δηµόσιου χώρου που µόλις περιγράψαµε οφείλουν να 

συνδέονται συστηµατικά µε µια πορεία ανάπτυξης που θα στηρίζεται πρωτίστως σε 

ενδογενείς πηγές και δυνατότητες, ενώ θα αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών 

και όχι στη µεγιστοποίηση του κέρδους. Για να υπηρετηθεί αυτός ο σκοπός, πρέπει η 

ανάπτυξη να έχει αποκεντρωτικό χαρακτήρα και να σχεδιάζεται κυρίως από τα κάτω 

προς τα πάνω, δηλαδή να έχει τη βάση της εκεί όπου ζουν οι άνθρωποι, γεννιούνται 

οι ανάγκες τους και µπορούν αυτές να ικανοποιηθούν. Για να πραγµατοποιηθεί µια 

τέτοια πορεία, απαιτείται ένα ολόκληρο πλέγµα θεσµών και διαδικασιών που θα 

εξασφαλίζουν τη διάχυση της γνώσης και θα ευνοούν την ουσιαστική συµµετοχή 

όλων στο σχεδιασµό, στην αξιολόγηση και στον έλεγχο των αποτελεσµάτων της 

οικονοµικής δράσης. Οι αντίστοιχοι φορείς οικονοµικής δραστηριότητας οφείλουν να 

είναι οργανωµένοι µε τρόπους που ευνοούν την πλατιά συµµετοχή και επιτρέπουν 

την άσκηση κοινωνικού ελέγχου. 

Με αυτό τον τρόπο, συνδέουµε την πορεία ανάπτυξης της χώρας µε τη συγκρότηση 

ενός δηµόσιου τοµέα που δεν θα είναι ούτε ιδιωτικός ούτε κρατικός και ο οποίος δεν 

θα αποσκοπεί στο κέρδος. Ο τοµέας αυτός θα οργανώνεται υπό µορφές οικονοµικής 

δραστηριότητας υβριδικές ή µεταβατικές –συνεταιρισµοί, ενώσεις, ταµεία 

αλληλοβοήθειας, αυτοδιαχειριζόµενες οικονοµικές µονάδες, κοινοπραξίες, εταιρείες 

λαϊκής βάσης, επιχειρήσεις ειδικού κοινωνικού σκοπού κ.λπ.– που µπορεί µεν να 

λειτουργούν υπό τους καταναγκασµούς του καπιταλιστικού πλαισίου αλλά µε όρους, 

τρόπους και σκοπούς που θα το υπερβαίνουν. Στόχος τους είναι να ικανοποιούν τις 

κοινωνικές ανάγκες και όχι την κρατική ή την ατοµική ιδιοτέλεια, ενόσω θα 

λειτουργούν µε βάση είτε την αρχή «ούτε κέρδη ούτε ζηµιές» είτε µε πλεόνασµα, το 

οποίο όµως δεν θα αποτελεί πηγή πλουτισµού αλλά πόρο για τη διεύρυνση της 

παραγωγής, τη µείωση του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

αγαθών ή υπηρεσιών. 

Το πλέγµα των παραγωγικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτισµικών σχέσεων 

που θα διαµορφώνεται µέσα σε τέτοιες διαδικασίες ενδογενούς ανάπτυξης θα 

λειτουργεί ταυτόχρονα ως ισχυρό πλαίσιο που θα ευνοεί τόσο την ανάπτυξη της 

µικρής και µεσαίας επιχειρηµατικότητας, συχνά τοπικής κλίµακας, όσο και την 
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υποδοχή µεγάλων επιχειρήσεων του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα, υπό όρους που 

δεν θα απειλούν το περιβάλλον ούτε θα αποδιαρθρώνουν τον παραγωγικό και 

κοινωνικό ιστό αλλά, αντίθετα, θα είναι σε θέση να ενδυναµώνουν σηµαντικά τον 

τελευταίο. 

∆ιεύρυνση του κοινωνικού κράτους, συλλογικά αγαθά προσβάσιµα σε όλους 

Ο δηµόσιος χώρος και ο δηµόσιος τοµέας που περιγράψαµε συναρτώνται άµεσα µε 

τη διεύρυνση του κοινωνικού κράτους, το οποίο θα εγγυάται ότι ένα σύνολο αγαθών 

είναι δηµόσια, µη εµπορεύσιµα, µη ανταλλάξιµα, προσβάσιµα σε όλους και 

παρεχόµενα δωρεάν. Η παιδεία και η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική προστασία, το 

περιβάλλον και ο φυσικός πλούτος της χώρας δεν µπορεί να υπόκεινται στη 

δικαιοδοσία του κέρδους και οφείλουν να βρίσκονται έξω από τις διαδικασίες της 

αγοράς. Η ανακατανοµή των δηµόσιων δαπανών, µε τη δραστική µείωση των 

στρατιωτικών εξοπλισµών, την πάταξη της διαπλοκής, της διαφθοράς, της 

φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της αλόγιστης σπατάλης, σε συνδυασµό µε 

δηµοσιονοµικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις µακράς πνοής και µε µια 

ολοκληρωµένη πολιτική πλήρους απασχόλησης, είναι σε θέση να εξοικονοµήσουν 

τους αναγκαίους πόρους. ∆ιεκδικούµε ένα δίκαιο και βιώσιµο συνταξιοδοτικό 

σύστηµα, ένα ποιοτικά αναβαθµισµένο δηµόσιο σύστηµα υγείας και περίθαλψης µε 

ισότιµη πρόσβαση όλων, ένα ενιαίο, κοινωνικό και δηµοκρατικό σύστηµα φυσικής 

αγωγής και αθλητισµού και ένα δηµόσιο σύστηµα δωρεάν παιδείας και εκπαίδευσης, 

από το νηπιαγωγείο µέχρι τα µεταπτυχιακά, ανοιχτό στην κοινωνία και τα 

προβλήµατά της, όπου η απόκτηση και η προαγωγή της γνώσης θα αξιοποιούνται για 

το κοινό καλό, ενώ η ίδια η γνώση θα διαχέεται σε ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό. 

Παραγωγική ανασυγκρότηση υπό τις αρχές της αειφορίας, της πλήρους απασχόλησης 

και της αναβάθµισης της εργασίας 

Τα παραπάνω οφείλουν να συνδεθούν µε µια πολιτική για τη ριζική ανασυγκρότηση 

της ίδιας της παραγωγικής βάσης της κοινωνίας µας υπό τις αρχές της αειφορίας και 

µε σχέσεις που θα γέρνουν διαρκώς την πλάστιγγα προς όφελος της εργασίας. Αυτή η 

πολιτική ριζικής ανασυγκρότησης οφείλει πρώτα απ’ όλα να εντοπίσει τους τοµείς 

παραγωγικής δραστηριότητας που είναι σε θέση να αποτελέσουν πόλους ανάπτυξης 

για τη χώρα ή εστίες συγκριτικού πλεονεκτήµατος µέσω παραγωγικών και 

τεχνολογικών εξειδικεύσεων που ταυτόχρονα θα σέβονται το περιβάλλον. Οφείλει, 

παραπέρα, να προβεί σε γενναίες επενδύσεις στην παιδεία, στην επιστηµονική 

έρευνα, στην αναζήτηση της καινοτοµίας και στον πολιτισµό, προκειµένου αυτοί οι 

τοµείς να καταστούν πραγµατικός πυλώνας ανάπτυξης. Οφείλει, ακόµη, να 

εκσυγχρονίσει και να αναβαθµίσει, υπό το σαφή έλεγχο περιβαλλοντικών κριτηρίων, 

τις παραγωγικές διαδικασίες στη βιοµηχανία, στη βιοτεχνία, στις µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις και στις κατασκευές, να προχωρήσει σε γενναία µέτρα για την 

αναζωογόνηση της υπαίθρου σε όλα τα επίπεδα και να συνδέσει τον ποιοτικά 

αναβαθµισµένο και περιβαλλοντικά φιλικό τουρισµό µε τις παραγωγικές 

δραστηριότητες. 

Η πολιτική για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της κοινωνίας µας δεν 

µπορεί παρά να στηρίζεται στην πλήρη απασχόληση, στη σταθερή και ποιοτική 

εργασία και σε ικανοποιητικούς µισθούς. Κύρια παραγωγική δύναµη ήταν και είναι 

πάντοτε οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, πράγµα που σηµαίνει ότι ο εµπλουτισµός του 

περιεχοµένου της εργασίας, η ενίσχυση του ρόλου των εργαζοµένων στην παραγωγή 

και η συναφής ανάδειξη της πρωτοβουλίας τους, όπως τα παραπάνω µπορούν να 
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συνδυαστούν µε τη γενικευµένη παιδεία και την περιβαλλοντικά φιλική χρήση της 

τεχνολογικής καινοτοµίας, απαντούν στα περισσότερα ερωτήµατα που έχουν να 

κάνουν µε την καλώς εννοούµενη παραγωγικότητα. 

Οικολογικός µετασχηµατισµός της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας  

Η παραγωγική ανασυγκρότηση που διεκδικούµε οφείλει να συνδέεται αξεδιάλυτα µε 

τον οικολογικό µετασχηµατισµό της ελληνικής οικονοµίας. Η λεγόµενη «πράσινη 

οικονοµία» δεν σηµαίνει για εµάς απλώς το άθροισµα κάποιων ανεξάρτητων κλάδων 

παραγωγής οικολογικών προϊόντων, κάποιων δραστηριοτήτων φιλικών προς το 

περιβάλλον και τη δήθεν «αειφόρο» εκµετάλλευση των φυσικών πόρων. Κατά την 

παραγωγική ανασυγκρότηση που προτείνουµε και διεκδικούµε, η πράσινη διάσταση 

οφείλει να διαχέεται σε κάθε τοµέα της παραγωγικής διαδικασίας, συγκροτώντας ένα 

πλέγµα από δραστηριότητες που αποσκοπούν στην έρευνα και στην παραγωγική 

εξειδίκευση σε όσα αφορούν πράσινα αγαθά και υπηρεσίες, στην ανάπτυξη νέων 

παραγωγικών δραστηριοτήτων µε αντικείµενο την προστασία και την αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος και τελικά στην υιοθέτηση από κάθε παραγωγική δραστηριότητα 

τεχνικών παραγωγής και καταναλωτικών πρακτικών που θα βρίσκονται σε σταθερή 

αρµονία µε τη φύση και το περιβάλλον. Καθοριστικά στοιχεία του οικολογικού 

µετασχηµατισµού που διεκδικούµε είναι η κατοχύρωση της καθαρής ενέργειας ως 

κοινωνικού αγαθού και ως προϋπόθεσης αειφορίας και ανάπτυξης, η προστασία της 

φυσικής µας κληρονοµιάς στην ύπαιθρο και στην πόλη, η θεσµική και δηµοκρατική 

θωράκιση του περιβάλλοντος. Τελικός στόχος είναι η αποκατάσταση µιας νέας 

αρµονικής σχέσης ανάµεσα στη φύση και σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Έχουµε συνείδηση ότι η λεγόµενη «πράσινη οικονοµία» µπορεί να καταστεί όχηµα 

καπιταλιστικής διεξόδου από την τρέχουσα κρίση, αποβαίνοντας µακροπρόθεσµα ή 

και µεσοπρόθεσµα εστία µελλοντικών κρίσεων. Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν να 

εκφυλισθεί σε «πράσινη κερδοσκοπία» και «πράσινο καπιταλισµό», εφόσον οι 

εργασιακές σχέσεις και οι όροι εκµετάλλευσης της εργατικής δύναµης παραµείνουν 

ανέπαφοι. Γι’ αυτόν το λόγο, ο οικολογικός µετασχηµατισµός που διεκδικούµε 

συνδέεται οργανικά µε τις άλλες διαστάσεις του σχεδίου που προτείνουµε, δηλαδή µε 

την αλλαγή των όρων και των σχέσεων παραγωγής που περιγράψαµε. 

Ένα διαφορετικό πλαίσιο δηµοκρατικής οργάνωσης της κοινωνικής και πολιτικής 

ζωής, της συνταγµατικής τάξης, των θεσµών και της δηµόσιας διοίκησης 

Το συνολικό πολιτικό σύστηµα της χώρας τελεί υπό καθεστώς βαθιάς σήψης σε όλα 

τα επίπεδα. Η χώρα δεν µπορεί να προχωρήσει ούτε βήµα αν δεν ανασυνταχθεί κατά 

τρόπο ριζικό το σύνολο των πολιτικών θεσµών και των µεταξύ τους σχέσεων, αν δεν 

αναθεµελιωθεί το σύστηµα εκπροσωπήσεων και αν δεν ανακτηθεί το κλίµα πολιτικής 

εµπιστοσύνης που θα επιτρέπει την πραγµατική και όχι την προσχηµατική λειτουργία 

της δηµοκρατίας σε όλους τους τοµείς.  

Απαιτείται ένα διαφορετικό συνολικό πολιτικό πλαίσιο που θα υπόκειται σε µια 

διαφορετική συνταγµατική τάξη. Αρχές του οφείλουν να είναι η ισότιµη δυνατότητα 

πρόσβασης των πολιτών στους θεσµούς και στη διοίκηση, η ουσιαστική δηµοκρατία, 

η κατοχύρωση και η διεύρυνση των κοινωνικών, των πολιτικών και των ατοµικών 

δικαιωµάτων, ο δηµοκρατικός προγραµµατισµός και έλεγχος, όπως και η 

συνακόλουθη συστηµατική δηµόσια λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους 

τοµείς, χωρίς τις «παραγραφές» που νοµιµοποιούν τόσο τη διαφθορά όσο και την 

ανευθυνότητα. ∆ιεκδικούµε τη διεύρυνση και την εµβάθυνση της δηµοκρατίας, την 
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επέκταση των πεδίων δηµοκρατικής συµµετοχής και τη διεύρυνσή της σε όσα 

αφορούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την πλήρη ελευθερία της έκφρασης, τον 

εµπλουτισµό της έννοιας του πολίτη, την εµπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Πιο 

συγκεκριµένα, διεκδικούµε τον εκδηµοκρατισµό του πολιτικού συστήµατος 

συνολικά, τον οποίο θα διασφαλίζει ένα νέο δηµοκρατικό Σύνταγµα και οι θεσµοί 

που του αντιστοιχούν. Εκτός των άλλων, το νέο αυτό Σύνταγµα θα εγγυάται την 

προστασία του δηµόσιου χώρου (παιδεία, υγεία, περιβάλλον, πρόνοια), θα διαχωρίζει 

πλήρως την Εκκλησία από το κράτος και θα κατοχυρώνει κατά τρόπο πάγιο το 

εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής.  

Σε άµεση συνάρτηση µε τα παραπάνω, διεκδικούµε µια σύγχρονη, αποκεντρωµένη 

και αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση που θα προσδίδει νέο και εµπλουτισµένο 

περιεχόµενο στις σχέσεις των πολιτών µε τους θεσµούς, θα ενθαρρύνει την ενεργό 

συµµετοχή στα δηµόσια πράγµατα και θα είναι θωρακισµένη απέναντι στις 

πελατειακές σχέσεις, τη διαφθορά και όλες τις συναφείς παθογένειες. Μια τέτοια 

αναµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης σχετίζεται άµεσα µε την αναγκαία 

αναµόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποτελεί εκ των πραγµάτων το 

προσφορότερο πλαίσιο για την αδιαµεσολάβητη δηµοκρατική συµµετοχή των 

ανθρώπων στη διαχείριση όλων εκείνων που αφορούν τη ζωή τους. Όχι µόνο η 

περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και η ίδια η δηµοκρατία είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε 

την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αυτοδιοικητικούς θεσµούς, που οφείλουν µε τη 

σειρά τους να απαλλαγούν από τη δική τους µορφή πελατειακών σχέσεων και τις 

δικές τους «τοπικές» παθογένειες.  

Τέλος, η αλλαγή του συνολικού πολιτικού πλαισίου που διεκδικούµε οφείλει να 

µεριµνήσει ιδιαίτερα για τις ευπαθέστερες, από άποψη δικαιωµάτων, οµάδες 

συµπολιτών µας. Η θεσµική συµµετοχή των µεταναστών στα δηµόσια πράγµατα, η 

χειραφέτηση των γυναικών, η πολιτική ενεργοποίηση των νέων αποτελούν, εκτός των 

άλλων, και αδιάψευστα κριτήρια για το πόσο έχει πραγµατικά προχωρήσει ο 

ουσιαστικός εκδηµοκρατισµός της χώρας. 

Προς µια πολιτιστική αναγέννηση 

Παρά τις µεγαλόστοµες διακηρύξεις που έφτασαν να αποκαλούν τον πολιτισµό 

«βαριά βιοµηχανία της Ελλάδας», οι κυβερνήσεις του δικοµµατισµού ελάχιστα 

έπραξαν για να στηρίξουν τη δουλειά, τη δηµιουργικότητα και το µεράκι των 

καλλιτεχνών κα των διανοουµένων. ∆έσµια της νεοφιλελεύθερης αντίληψης ότι 

«µόνο εκείνο που πουλάει µπορεί και πρέπει να επιζήσει», η αντίστοιχη πολιτική 

προώθησε την εµπορευµατοποίηση της πολιτιστικής δηµιουργίας και τη µετατροπή 

της σε τυποποιηµένο µαζικό προϊόν, πρότυπο του οποίου παραµένουν τα λεγόµενα 

ψυχαγωγικά προγράµµατα της τηλεόρασης. Ωστόσο, η καλλιτεχνική δηµιουργία δεν 

σταµάτησε. Ζωγράφοι, ποιητές, συγγραφείς, γλύπτες, άνθρωποι του θεάτρου, της 

µουσικής, του χορού, του κινηµατογράφου συνέχισαν να παράγουν έργα κριτικά, 

έργα που εντοπίζουν όψεις των καταστάσεων που ζούµε, έργα που καλλιεργούν την 

ευαισθησία και προωθούν την αυτογνωσία όλων. Ταυτόχρονα, επιστήµονες και 

διανοούµενοι, άνθρωποι που εργάζονται σε πανεπιστήµια, σε ερευνητικά ιδρύµατα ή 

έξω από αυτά, συνέχισαν να παράγουν την επιστηµονική εργασία, το βιβλίο ή το 

δοκίµιο και να προάγουν τη γνώση και την κριτική σκέψη, σε πείσµα της 

κατασυκοφάντησης των αντίστοιχων θεσµών, της ιδιοτέλειας των συναφών 

κυκλωµάτων ή της γενικευµένης αδιαφορίας.  
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Θεµελιώδης αρχή µιας πολιτιστικής πολιτικής δεν µπορεί παρά να είναι η στήριξη µε 

κάθε πρόσφορο µέσο της ελευθερίας της καλλιτεχνικής και επιστηµονικής 

δηµιουργίας και της κριτικής σκέψης. ∆εν νοείται αυτές να υπόκεινται σε λογοκρισία, 

σε κρατικές ή πολιτικές παρεµβάσεις ή στην καταστολή που κάποιες φορές προωθούν 

ακραίοι εθνικιστικοί ή θρησκόληπτοι κύκλοι. Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι το 

κράτος δεν έχει να διαδραµατίσει συναφώς κανέναν ρόλο. Αντίθετα, οι αντίστοιχοι µε 

το αντικείµενο θεσµοί οφείλουν να µεριµνούν ώστε πολιτιστικά προϊόντα να 

παράγονται κατά το δυνατόν απρόσκοπτα και ταυτόχρονα να αποβαίνουν δηµόσια 

αγαθά προσιτά σε όλους. Η ευρεία µόρφωση και καλλιέργεια, οι εξειδικευµένες 

σπουδές, η διάδοση της συναφούς τεχνογνωσίας, η παροχή των αναγκαίων υλικών 

µέσων, η οργανική σύνδεση της εκπαίδευσης µε το πολιτιστικό γίγνεσθαι, ώστε 

σχολεία και πανεπιστήµια να αποβαίνουν εστίες πολιτιστικής δηµιουργίας, η 

αποκέντρωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη περιφερειακής 

πολιτιστικής πολιτικής, η οικοδόµηση και ορθή χωροθέτηση των απαραίτητων 

πολιτιστικών υποδοµών, η εξασφάλιση των αναγκαίων µέσων και συνθηκών ώστε οι 

άνθρωποι της πολιτιστικής δηµιουργίας να µπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα το 

έργο τους, η διάσωση, η διατήρηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς 

και γενικότερα η αποκατάσταση ενός περιβάλλοντος που θα προάγει τη δηµιουργία 

και την καινοτοµία στις τέχνες και στις επιστήµες, θα συνδυάζει την αντίσταση στην 

πολιτισµική οµοιοµορφία και ισοπέδωση µε τη συνοµιλία µε τα διεθνή ρεύµατα της 

τέχνης ή των ιδεών, τις παραδόσεις και τα σύγχρονα δηµιουργήµατα των άλλων 

πολιτισµών της Ευρώπης και του κόσµου αποτελούν κεντρικούς άξονες της πρότασής 

µας. 

Η ιστορία έχει αναδείξει την Ελλάδα σε εστία παγκόσµιου πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος. Το γεγονός αυτό δεν αφορά µόνο την ανάπτυξη του τουρισµού και το 

αίτηµα για την αρτιότερη οργάνωση και αξιοποίησή του. Αφορά κατά τρόπο 

καθοριστικό και ολόκληρη τη σύγχρονη πολιτιστική δηµιουργία, η οποία 

αναµετριέται συνεχώς και µε ποικίλους τρόπους όχι µόνο µε τα σύγχρονα ρεύµατα 

της τέχνης και των ιδεών αλλά και µε ολόκληρη αυτή την ιστορία. Η πολιτιστική 

αναγέννηση στην οποία προσβλέπουµε δεν µπορεί παρά να στηριχθεί, έτσι ή αλλιώς, 

µε τρόπους τους οποίους δεν µπορούµε βέβαια να προδικάσουµε, σε όσα συνιστούν 

τις αντίστοιχες εντάσεις. Για παράδειγµα, δεν νοείται να µην είναι η χώρα πρωτοπόρα 

σε όσα αφορούν τις κλασικές σπουδές, τις σπουδές ιστορίας, τη µουσειολογία ή το 

θέατρο. Στην προοπτική µιας τέτοιας πολιτισµικής αναγέννησης, ο πολιτισµός µπορεί 

να αποβεί ουσιαστικός πυλώνας για την ανασυγκρότηση της κοινωνίας µας 

ολόκληρης. 

Η δηµοκρατική Ελλάδα που παράγει και δηµιουργεί σε µια άλλη Ευρώπη, σε έναν 

καλύτερο κόσµο 

Το πολιτικό σχέδιο που προτείνουµε συντονίζεται µε την πολιτική που ακολουθεί η 

Αριστερά στην κλίµακα της Ευρώπης. Επαναλαµβάνουµε πως τόσο ο ευρωπαϊκός 

χώρος συνολικά όσο και οι διαδικασίες ευρωπαϊκής ενοποίησης αποτελούν για εµάς 

πεδίο ανάπτυξης, αµοιβαίας γονιµοποίησης και σύγκλισης των κοινωνικών και 

πολιτικών αγώνων που µάχονται το νεοφιλελευθερισµό και τις προσπάθειες 

παλινόρθωσής του, αποσκοπώντας, όπως είπαµε παραπάνω, σε µια Ευρώπη 

αποπυρηνικοποιηµένη, ειρηνική, χωρίς ΝΑΤΟ, µια Ευρώπη χωρίς ανεργία, µε 

κοινωνική ασφάλεια, υγειονοµική περίθαλψη και πλήρη δικαιώµατα για όλους και 

όλες ανεξαιρέτως, µια Ευρώπη της δηµοκρατίας, της παιδείας, της καινοτοµίας και 

του πολιτισµού, µια Ευρώπη οικολογική και φεµινιστική, µια Ευρώπη του 
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σοσιαλισµού µε δηµοκρατία και ελευθερία. Στις συνθήκες της παρούσας κρίσης, οι 

στόχοι αυτοί καθίστανται εξαιρετικά επίκαιροι, πράγµα που γίνεται ολοένα και πιο 

φανερό από αυτά που συµβαίνουν τον τελευταίο καιρό σε διαφορετικές χώρες της 

Ευρώπης. 

Η εξωτερική πολιτική που διεκδικούµε στηρίζεται στην παραπάνω βάση, αλλά δεν 

αφορά µόνο την Ευρώπη. Ο κλονισµός της παγκόσµιας ηγεµονίας των ΗΠΑ ανοίγει 

ένα νέο πεδίο διεθνών συσχετισµών µε πολλές νέες δυνατότητες αλλά και πολλούς 

νέους κινδύνους. Η Ελλάδα οφείλει να παρέµβει και να συµβάλει ενεργά στη 

διαµόρφωση ενός διαφορετικού παγκόσµιου πλαισίου, σταθερά προσανατολισµένου 

στην ενδυνάµωση των δηµοκρατικών θεσµών, στην ειρήνη και στην καταπολέµηση 

των ανισοτήτων σε οικουµενική κλίµακα.  

Στρατηγικός στόχος ο σοσιαλισµός µε ελευθερία και δηµοκρατία  

Πρέπει να έχει γίνει φανερό ότι το εναλλακτικό µας σχέδιο και οι προτάσεις που το 

συγκροτούν δεν αντιπαρατίθενται απλώς στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική 

µήτρα του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού. Το σχέδιο και οι προτάσεις αυτές ορίζουν 

ταυτόχρονα ένα µετα-νεοφιλελεύθερο και συνάµα αντικαπιταλιστικό πεδίο 

κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, ένα πεδίο αγώνων που διεκδικούν µια συνολική 

ριζική αλλαγή σε εθνικό επίπεδο και παράλληλα µια συνολική ριζική αλλαγή στο 

επίπεδο της Ευρώπης και του κόσµου.  

Σε συνέχεια και µε συνέπεια προς τη θέση αυτή, η νέα «οικονοµία των αναγκών» που 

εισηγούµαστε δεν αναφέρεται µόνο στην ανάδειξη ενός νέου τοµέα «κοινωνικής» ή 

«αλληλέγγυας» οικονοµίας. Κυρίως αναφέρεται σε µια συνολική στρατηγική που 

επιδιώκει οι ανάγκες των ανθρώπων και της φύσης αλλά και της κοινωνίας συνολικά 

να τίθενται πάνω από τα στενά ιδιοτελή κίνητρα και συµφέροντα. 

Το κριτήριο ακριβώς αυτό θέλουµε να υπηρετούν, µε άµεσο και αδιαπραγµάτευτο 

τρόπο, οι φορείς που είναι ταγµένοι στην παραγωγή και την παροχή δηµόσιων 

αγαθών, δηλαδή οι φορείς της δηµόσιας εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής 

ασφάλισης, αλλά και οι οικονοµικές µονάδες κοινωνικού σκοπού, οι συνεταιρισµοί 

και άλλα συλλογικά οικονοµικά υποκείµενα. Το κριτήριο αυτό θέλουµε να 

ενσωµατωθεί και στη λειτουργία των δηµόσιων επιχειρήσεων και να αποτελέσει τόσο 

δείκτη της κοινωνικής τους αποτελεσµατικότητας όσο και κριτήριο αξιολόγησης της 

δράσης τους. Τέλος, ακόµη και στον ιδιωτικό τοµέα, θέλουµε τα κριτήρια αυτά να 

υπηρετούνται από τους αγώνες των εργαζοµένων για τα δικαιώµατά τους και για την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Η στρατηγική µας, συνεπώς, δεν αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας «νησίδας» 

κοινωνικής ευαισθησίας µέσα σε µια θάλασσα άγριας ιδιοτέλειας αλλά στην 

ανάπτυξη ενός νέου τύπου ανταγωνισµού που θα διαπερνά οριζόντια ολόκληρη την 

οικονοµία, την πολιτική και την κοινωνία, ενός ανταγωνισµού ο οποίος θα αφορά 

τους σκοπούς, τα κίνητρα και την κατανοµή των αποτελεσµάτων της ανάπτυξης, µε 

στόχο την κίνηση της κοινωνίας προς τα µπροστά, στην κατεύθυνση που υποδεικνύει 

το αίτηµα οι άνθρωποι να τεθούν πάνω από τα κέρδη και τις κάθε λογής ιδιοτέλειες. 

Έχουµε πλήρη συνείδηση ότι η νέα οικονοµία των αναγκών που προτείνουµε θέτει 

ένα πλήθος ερωτηµάτων στα οποία δεν είµαστε έτοιµοι να απαντήσουµε 

ολοκληρωµένα. ∆εν µπορούµε να προφητέψουµε τις µέλλουσες εξελίξεις και τις 

επιταχύνσεις ή τις επιβραδύνσεις του ιστορικού χρόνου, δεν µπορούµε να 

προδικάσουµε τους αγώνες που θα αναληφθούν και τη συλλογική πείρα που µέλλει 
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να συσσωρευτεί συναφώς, δεν µπορούµε να προβλέψουµε τις θεωρητικές 

επεξεργασίες που θα απαιτηθούν. Θέλουµε, ωστόσο, να υπογραµµίσουµε ότι, σε 

σχέση µε τις προτάσεις σοσιαλιστικής στρατηγικής που γνωρίσαµε έµπρακτα τον 20ό 

αιώνα, η εδώ προτεινόµενη είναι ποιοτικά διαφορετική. Ο δηµοκρατικός δρόµος για 

το σοσιαλισµό που προτείνουµε αποσκοπεί στο να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις 

ώστε να αναδυθούν και να αναπτυχθούν οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις που θα 

αντιµάχονται συγκεκριµένα και ήδη από σήµερα τις καπιταλιστικές, µε επίδικα 

αντικείµενα τους σκοπούς και τις σχέσεις παραγωγής, τις κοινωνικές αξίες, τους 

στόχους και τα κριτήρια ανάπτυξης, την ίδια τη ζωή και την ποιότητά της. Ο 

δηµοκρατικός δρόµος για το σοσιαλισµό που προτείνουµε δηµιουργεί τους όρους για 

µια νέα οικονοµική και κοινωνική δυναµική, δυναµική που ανοίγει πεδία και παρέχει 

δυνατότητες για να αναδειχθούν, πλάι και ενάντια στις αµιγώς καπιταλιστικές 

επιχειρήσεις, νέου τύπου οικονοµικές µονάδες και τα νέα κοινωνικά υποκείµενα που 

θα τους αντιστοιχούν. Τα νέα αυτά υποκείµενα δεν θα επιδιώκουν το κέρδος αλλά θα 

προσανατολίζονται σε µια κατεύθυνση που θα διευρύνει συστηµατικά και θα 

εµπεδώνει τον δηµόσιο χώρο και τα συλλογικά αποεµπορευµατοποιηµένα αγαθά, που 

θα σέβεται απολύτως τη φύση και θα προστατεύει το περιβάλλον, που θα 

ανταγωνίζεται αποτελεσµατικά τις αξίες, τους σκοπούς και τα κίνητρα του 

καπιταλισµού και θα περιορίζει την απήχησή τους στην κοινωνία.  

Ο αγώνας που θα ανοίξει και θα προωθήσει αυτή την κατεύθυνση δεν µπορεί βέβαια 

να περιορίζεται στο αµιγώς οικονοµικό επίπεδο. Το πολιτικό πλαίσιο, η 

συνταγµατική τάξη και οι σχέσεις εξουσίας οφείλουν να µετασχηµατίζονται 

παράλληλα, ώστε να αποτυπώνουν τους νέους συσχετισµούς δύναµης που θα 

σταθεροποιούν και θα εµπεδώνουν αυτή την κατεύθυνση. Θα συγκροτούνται έτσι νέα 

πεδία ελευθερίας, νέοι χώροι δηµιουργικότητας και καινοτοµίας, νέοι όροι απόδοσης 

της κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ θα αναπτύσσονται θεσµοί που θα διευρύνουν 

διαρκώς την άµεση, ολόπλευρη και γόνιµη συµµετοχή όλων και θα κατοχυρώνουν 

την ουσιαστική δηµοκρατία. Μόνο έτσι ο δρόµος για την επίτευξη του σοσιαλισµού 

θα µπορεί να εγγυάται ο ίδιος ότι όντως ο σοσιαλισµός που θα επιτύχουµε «είτε θα 

είναι δηµοκρατικός είτε δεν θα υπάρξει καθόλου».  

Είναι προφανές ότι η στρατηγική αυτή, στρατηγική που στηρίζεται σε µια ριζικά 

διαφορετική αντίληψη για τους σκοπούς και τις σχέσεις παραγωγής, καθώς και για τα 

κριτήρια και τους στόχους της κοινωνικής ανάπτυξης, και αρθρώνεται στη βάση των 

αξιών της αλληλεγγύης, της ισότητας, της ελευθερίας και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, δεν αποσκοπεί σε µια στατική ισορροπία. Αντίθετα, τροφοδοτεί τη 

δυναµική ανατροπής και υπέρβασης του καπιταλισµού συγκεντρώνοντας διαρκώς 

δυνάµεις στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, συµβάλλοντας στη δηµοκρατική 

οργάνωση αυτών των δυνάµεων και διαµορφώνοντας αντίστοιχα συνειδήσεις. Η 

συνεπαγόµενη εσωτερίκευση των αξιών και των κριτηρίων του σοσιαλισµού στην 

οικονοµική, την κοινωνική και την πολιτική ζωή ήδη από σήµερα και ο αγώνας για τη 

νοµιµοποίηση, την υπεράσπιση και την επέκτασή τους δηµιουργούν µια οργανική 

σχέση µε τη σοσιαλιστική προοπτική που δεν αντιλαµβάνεται την πορεία προς το 

σοσιαλισµό ως ευθύγραµµη ή απλώς εξελικτική αλλά ως πεδίο πάλης, ως δρόµο που 

θα σηµατοδοτείται από βαθιές µεταρρυθµίσεις, από σηµαντικές διαρθρωτικές 

αλλαγές, από ανατροπές και ρήξεις. Τις µεταρρυθµίσεις, τις αλλαγές, τις ανατροπές 

και τις ρήξεις που θα διεκδικούν και θα επιτυγχάνουν την ικανοποίηση των άµεσων, 

των µεσοπρόθεσµων και των µακροπρόθεσµων αναγκών των εργαζόµενων τάξεων 

και της κοινωνίας συνολικότερα.  
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Γνωρίζουµε ότι ο αγώνας για την επικράτηση αυτής της στρατηγικής θα είναι µακρύς 

και δύσκολος. Ο οικουµενικός χαρακτήρας και το βάθος της σηµερινής κρίσης, µιας 

κρίσης που διαπλέκει τις οικονοµίες όλων των χωρών του κόσµου και την πολιτική 

που ακολουθεί καθεµιά, αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των πραγµάτων αλλά και το 

γεγονός ότι ο σοσιαλισµός που διεκδικούµε δεν αφορά µόνο τη χώρα µας αλλά 

συνιστά κυριολεκτικά οικουµενικό διακύβευµα. Έτοιµες συνταγές δεν διαθέτουµε, 

αλλά γνωρίζουµε ότι στην παρούσα φάση, απέναντι στον χρεοκοπηµένο 

νεοφιλελευθερισµό και την πολιτική του, δεν αρκεί να διατυπωθεί απλώς µια άλλη 

πολιτική ή µια άλλη ρύθµιση αλλά να προβληθεί και να αναπτυχθεί ο κοινωνικός και 

πολιτικός αγώνας που θα δώσει συγκεκριµένο µετα-νεοφιλελεύθερο και 

αντικαπιταλιστικό περιεχόµενο σε αυτή την άλλη ρύθµιση, ο κοινωνικός και 

πολιτικός αγώνας που θα διεκδικήσει και τελικά θα υλοποιήσει αυτή την άλλη 

πολιτική. Οι προτάσεις µας είναι ανοιχτές στη δυναµική αυτού του αγώνα σε εθνική, 

ευρωπαϊκή και παγκόσµια κλίµακα. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΛΗΣ 

 

 

Σε ό,τι ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά και συστηµατικά οι προγραµµατικές 

µας θέσεις, υπό µορφή συγκεκριµένων στόχων που αφορούν όψεις της κοινωνικής, 

οικονοµικής και πολιτικής ζωής. Οι άµεσες αλλά και µακροπρόθεσµες προτάσεις µας 

αποτελούν ένα µάχιµο πλαίσιο πολιτικής διεκδίκησης που διαρθρώνεται σε τρεις 

µεγάλες δέσµες. 

Καταρχάς, ένα σύνολο θέσεων για µια ανοιχτή και δηµοκρατική κοινωνία, που θα 

κατοχυρώνει και θα διασφαλίζει ατοµικά και συλλογικά, πολιτικά και κοινωνικά 

δικαιώµατα για όλους, ενάντια σε κάθε είδους διακρίσεις, τάξης, φύλου, καταγωγής 

κλπ. Για µια κοινωνία που θα διασφαλίζει την ισότιµη πρόσβαση όλων των µελών 

της στα δηµόσια συλλογικά αγαθά, σε µια καλύτερη παιδεία, σε ένα διευρυµένο 

κοινωνικό κράτος, στον πολιτισµό στο επίπεδο της καθηµερινότητας. 

Έπειτα, οι θέσεις µας παρουσιάζουν ένα συγκροτηµένο εναλλακτικό µοντέλο 

ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης, µε έµφαση στις ενδογενείς πηγές και 

βάσεις της ανάπτυξης, µε δηµοκρατικό και κοινωνικό έλεγχο, µε µια νέα αντίληψη 

για τους φορείς και τα οικονοµικά υποκείµενα µιας διαφορετικής οργάνωσης της 

οικονοµίας. Ένα νέο πρότυπο που έχει ως αιχµή τον οικολογικό µετασχηµατισµό της 

ελληνικής παραγωγικής δοµής και της κατανάλωσης, αλλά αδιαχώριστα συνδεδεµένο 

µε την κατοχύρωση της πλήρους απασχόλησης και την αναβάθµιση της θέσης των 

εργαζοµένων. Και ταυτόχρονα δίνει ιδιαίτερο βάρος στην περιφερειακή ανάπτυξη, 

στη µείωση των ανισοτήτων, στην αναπτυξιακή αναδιανοµή του κοινωνικού πλούτου 

και στον µετασχηµατισµό του χρηµατοπιστωτικού και φορολογικού συστήµατος. 

Τέλος, παρουσιάζουµε µια συνολική άποψη για ένα διαφορετικό πλαίσιο 

δηµοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας µας. Πράγµα που δεν µπορεί παρά να 

σηµαίνει τη διεκδίκηση µια διαφορετικής, κοινωνικά αποτελεσµατικής και υπεύθυνης 

δηµόσιας διοίκησης, την ανάδειξη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κύτταρο της 

δηµοκρατίας, την ανάπτυξη θεσµών και διαδικασιών που θα εµβαθύνουν τη 

δηµοκρατία και θα διευρύνουν τη συµµετοχή των πολιτών στις κοινές υποθέσεις. 

Σηµαίνει επίσης έναν διαφορετικό διεθνή προσανατολισµό της χώρας µας, που θα 

προωθεί τη συνεργασία στα Βαλκάνια, θα διεκδικεί µια δηµοκρατική και κοινωνική 

Ευρώπη, αλλά και έναν διαφορετικό, ειρηνικό κόσµο. 

 



[53] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΕΡΓΑΣΙΑ 
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ΣΤΟΧΟΣ 1 

Αγώνας για τα δικαιώµατα – Πάλη κατά των διακρίσεων 

 

 

Η παρούσα κατάσταση - Οι τάσεις 

Η ελευθερία, η δηµοκρατία και ολόκληρο το πλέγµα των κοινωνικών, πολιτικών και 

ατοµικών δικαιωµάτων, καθώς και το νοµικό οικοδόµηµα που ανέδειξαν οι µεγάλες 

επαναστάσεις των προηγούµενων αιώνων και εδραίωσαν αµέτρητοι κοινωνικοί και 

εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες και άλλες τόσες θυσίες, αµφισβητούνται σήµερα από 

πολλές πλευρές ταυτόχρονα. 

Στο διεθνές επίπεδο, η ένταση της στρατιωτικοποίησης και η πρακτική του διαρκούς 

πολέµου, που χαρακτηρίζει την εποχή της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης υπό 

την ηγεµονία των ΗΠΑ, έχει επιβάλει ως απόλυτη σταθερά τη διάκριση ανάµεσα σε 

εχθρό και φίλο και, στο όνοµα σκοπιµοτήτων και υπέρτατων αναγκαιοτήτων, στερεί 

τον αναγορευµένο ως εχθρό από όλα του τα δικαιώµατα. 

Έτσι, από την τροµοκρατία περάσαµε στην «τροµοκρατία» ως πρόσχηµα, στα κράτη-

«τροµοκράτες» που πρέπει να τιµωρηθούν, και παραπέρα στον κίνδυνο που 

αντιπροσωπεύει ο µετανάστης, ο πρόσφυγας, ο άλλος, ο διαφορετικός. Με 

πρωταγωνιστή τις ΗΠΑ, η έννοια του «τροµοκράτη», του επικίνδυνου, του 

διαµαρτυρόµενου, του  «παρεκκλίνοντος» επεκτείνεται χωρίς φραγµούς και κανόνες. 

Στις µέρες µας επανέρχονται µια σειρά αποκρουστικές συµπεριφορές, όπως τα 

βασανιστήρια, οι απαγωγές υπόπτων, οι φυλακές-κολαστήρια (Γκουντάναµο, Αµπού 

Γκράιµπ), οι ζώνες «υγειονοµικού» ελέγχου για µετανάστες και πρόσφυγες, ενώ η 

πρακτική της επιτήρησης, µε πρόσχηµα την υπεράσπιση της δηµόσιας ασφάλειας, 

θεµελιώνεται µε διακρατικές συµφωνίες και συνθήκες αστυνοµικής συνεργασίας 

(διαβατήρια µε βιοµετρικά δεδοµένα, καταγραφή και αποθήκευση επικοινωνιών, 

κάµερες παρακολούθησης κλπ.). 

Παράλληλα, στο κοινωνικό επίπεδο, δηµοκρατικές κατακτήσεις και δικαιώµατα 

συρρικνώνονται και παραµερίζονται ανενδοίαστα, στο µέτρο που τείνουν να 

περιορίσουν την ασυδοσία της αγοράς, να αµβλύνουν ανισότητες και διακρίσεις ή 

γιατί µπορούν να αποτελέσουν όπλο στα χέρια των κοινωνικών οµάδων που 

πλήττονται από τις ίδιες διαδικασίες, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης και 

ύφεσης. Με αυτά τα δεδοµένα, η αποδιάρθρωση και η συρρίκνωση των κανόνων του 

διεθνούς αλλά και του εθνικού δικαίου δηµιουργούν πρόσθετα και ιδιαίτερα 

δυσεπίλυτα προβλήµατα στους όρους εφαρµογής ολόκληρου του δηµοκρατικού 

νοµικού πολιτισµού και των δικονοµικών εγγυήσεων, που θεωρούµε µέχρι σήµερα 

δεδοµένους, µε ιδιαίτερη αιχµή την αντικατάσταση της ενότητας και της 

καθολικότητας των δικαιωµάτων από τις εξαιρέσεις και τον κατακερµατισµό. 

Ιδιαίτερα για τη χώρα µας, θέλουµε να επισηµάνουµε ότι αντιδηµοκρατικές 

καταστάσεις τροφοδοτούν, αλλά και τροφοδοτούνται, από την ανεπάρκεια, τον 

αναχρονισµό και την υποβαθµισµένη λειτουργία των θεσµών του δηµοκρατικού µας 

πολιτεύµατος, που συνιστούν ένα σοβαρό πρόβληµα δηµοκρατίας. 
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Η σηµερινή κυβέρνηση της Ν∆ επιδεικνύει µεγάλο ζήλο στα ζητήµατα 

καταστρατήγησης δηµοκρατικών δικαιωµάτων και ελευθεριών, καθώς και στα 

ζητήµατα καταστολής και ποινικοποίησης κοινωνικών αγώνων, µε ακραία 

παραδείγµατα τη θεσµοθέτηση της συλλογικής ευθύνης µε τον τροµονόµο, την 

κατάργηση του θεσµού των ενόρκων, την αντισυνταγµατική χρήση των καµερών, τις 

υποκλοπές κλπ. 

Αν επιχειρήσουµε να ανιχνεύσουµε τις διαφαινόµενες τάσεις, οφείλουµε να 

επισηµάνουµε ότι η κατάρρευση του διπολικού συστήµατος, η αµφισβήτηση της 

παντοδυναµίας των ΗΠΑ, η µετάβαση σε έναν κόσµο δοµικά πολυκεντρικό, η 

όξυνση των φονταµενταλισµών, η παγκόσµια οικονοµική κρίση µε την αύξηση των 

ανισοτήτων που δηµιουργεί, τα µεγάλα µεταναστευτικά ρεύµατα, και όλα αυτά σε 

συνθήκες παγκοσµιοποίησης, δηµιουργούν στον σύγχρονο άνθρωπο εύλογα 

ερωτήµατα, αβεβαιότητες και ανασφάλειες. 

Στον αυριανό κόσµο µπορούµε να προβλέψουµε, κατά πάσα πιθανότητα, µια τάση 

για ανακοπή της δυναµικής της δηµοκρατίας και των ελευθεριών, ακόµη και για 

σηµαντικές οπισθοδροµήσεις. Η απειλή αυτή θα τείνει να προσλάβει τη µορφή 

φαύλου κύκλου, αφού ο εκφυλισµός της δηµοκρατίας από τα πάνω δυσχεραίνει την 

αντίσταση από τα κάτω και το αντίστροφο. Η ακόµη πιο ζοφερή προοπτική είναι, 

µέσω της απίσχνανσης του «κράτους δικαίου», το πέρασµα σε «κοινωνίες µηδενικής 

ανοχής», η ένταση και διεθνοποίηση της καταστολής, να οδηγήσει σε κοινωνίες που 

θα είναι αιχµάλωτες του φόβου, στο όνοµα των όποιων υπαρκτών προβληµάτων 

πολύπλευρης ανασφάλειας. 

Οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι πλέον βασικό 

εργαλείο πρόσβασης στη γνώση, δηµόσιας και ιδιωτικής επικοινωνίας και ατοµικής 

και συλλογικής έκφρασης. Οι ΤΠΕ δηµιουργούν ένα νέο πεδίο ατοµικής και 

συλλογικής έκφρασης, αρρύθµιστο ακόµα, εντός του οποίου διεκπεραιώνονται πλέον 

σηµαντικές λειτουργίες της ζωής µας, δηµιουργώντας νέες δυνατότητες αλλά και νέα 

προβλήµατα. Το πεδίο αυτό επιχειρείται να ελεγχθεί σήµερα τόσο από µεγάλες 

διεθνείς ή τοπικές επιχειρήσεις όσο και από κρατικούς και διακρατικούς µηχανισµούς 

ελέγχου. Αυτή η εν εξελίξει διαδικασία µπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες στο πεδίο 

των κοινών αξιών που έχει διαµορφώσει ο ευρωπαϊκός πολιτισµός, αν σήµερα δεν 

σταθούµε µπροστά στην πρόκληση του επαναπροσδιορισµού τους και δεν 

θεσπίσουµε αρχές και κανόνες υπέρ των πολιτών και των συλλογικοτήτων. Καθώς 

όλο και περισσότερες δηµόσιες λειτουργίες διεξάγονται σήµερα δια των δικτύων, οι 

αρχές που θα υιοθετηθούν τελικά γι’ αυτά θα καθορίσουν τις επικοινωνίες µας 

γενικότερα, προσδίδοντάς τους ένα φορτίο συµπεριφοράς και δικαιωµάτων ή 

υποχρεώσεων που µε τη σειρά του θα επιφέρει πολιτικές συνέπειες. Όπως επίσης 

κινδύνους, που όλοι βιώνουµε, δηµιουργεί η πλήρως εµπορευµατοποιηµένη αγορά 

των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. 

Η σύγχρονη Αριστερά δεν αντιµετωπίζει µοιρολατρικά το µέλλον. Παρεµβαίνει 

οργανωµένα και ενωτικά. Κάνει σηµαία της τη δηµοκρατία, την ελευθερία και τα 

δικαιώµατα, συµβάλλει στη δηµιουργία και την ενδυνάµωση κινηµάτων που 

καταθέτουν το ανανεωµένο δηµοκρατικό πρόταγµα ως κεντρική προτεραιότητα, 

ενθαρρύνει την ενεργητική είσοδο του λαϊκού παράγοντα στα πράγµατα. 

Η στρατηγική µας κατεύθυνση 

Ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, η σύγχρονη ριζοσπαστική και ανανεωτική 

Αριστερά, η παγκόσµια Αριστερά, που θεωρεί όχι µόνο ως µέσο αλλά και ως σκοπό 
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και ως αυταξία τη δηµοκρατία και την ελευθερία και τις συνδέει απόλυτα µε το 

όραµά της για τη σοσιαλιστική προοπτική, απορρίπτει αποφασιστικά τις υφιστάµενες 

καταστάσεις και τις τάσεις που τείνουν να διαµορφωθούν.  

•••• Υπερασπιζόµαστε τη δηµοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και αγωνιζόµαστε για την ενίσχυση και τη διεύρυνσή τους. 

•••• Υποστηρίζουµε ότι η ενίσχυση και η εµβάθυνση της δηµοκρατίας και της 

ελευθερίας και όχι οι περιορισµοί τους, η εµπέδωση και ο σεβασµός των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και όχι η ενίσχυση της αστυνόµευσης και των 

κατασταλτικών µηχανισµών και η αντικατάσταση της αρχής της 

αθωότητας από την κυριαρχία της υποψίας, καθώς και ο αγώνας κατά της 

εκµετάλλευσης, του κοινωνικού αποκλεισµού, των κοινωνικών ανισοτήτων 

και των διακρίσεων κάθε µορφής, αποτελούν τη µόνη αποτελεσµατική 

απάντηση, ακόµη και σε προβλήµατα σύνθετα, όπως το πρόβληµα της 

ασφάλειας. 

•••• Υποστηρίζουµε τη ριζοσπαστικοποίηση της δηµοκρατικής παράδοσης της 

νεωτερικότητας, όχι µόνο στο οικονοµικό πεδίο, αλλά επεκτείνοντας τις 

δηµοκρατικές αρχές και την αυθεντική εκπροσώπηση και συµµετοχή των 

ίδιων των πολιτών σε ολοένα διευρυνόµενους κοινωνικούς χώρους: στην 

εργασία, την εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο, την οικογένεια, τη 

διοίκηση, µε πολιτικοποίηση νέων κοινωνικών πεδίων. 

•••• Υποστηρίζουµε την ελευθερία και την ισότητα για όλους και όλες, 

αδελφότητα και αλληλεγγύη προς όλους και όλες, οριστική άρση των 

κοινωνικών διακρίσεων ανάµεσα στα φύλα και στις φυλές, δικαιοσύνη 

παντού. Αυτές είναι οι αξίες της Αριστεράς, αξίες που συνιστούν την ίδια 

την ψυχή της, αξίες λυτρωτικές από ό,τι καταπιέζει τους ανθρώπους και 

τους εµποδίζει να πραγµατώνουν και να αναπτύσσουν οι ίδιοι την 

προσωπικότητά τους. Γι’ αυτό αξιολογούµε ως βασική προϋπόθεση για την 

απελευθέρωση το σεβασµό στις απόψεις των διαφορετικά σκεπτόµενων 

και την οριστική άρση όλων των διακρίσεων ανάµεσα στους ανθρώπους 

λόγω διαφορετικού φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνικής ή κοινωνικής 

καταγωγής, θρησκευτικής δοξασίας, σεξουαλικού προσανατολισµού, 

αναπηρίας, κλπ. 

•••• Υποστηρίζουµε την προώθηση µιας νέας γενιάς δικαιωµάτων µπροστά 

στην επερχόµενη ψηφιακή εποχή, µε τη γενικευµένη χρήση των νέων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), µε βασική µέριµνα 

την αναγνώριση των ατοµικών και δηµόσιων πληροφοριών ως δηµόσιου 

χώρου, εντός του οποίου πρέπει να διασφαλίζεται η ελευθερία έκφρασης, 

το δικαίωµα στην ασφάλεια και η ενεργός συµµετοχή των πολιτών, την 

ισότιµη πρόσβαση όλων στις ΤΠΕ και στο διαδίκτυο, την ενίσχυση της 

συλλογικής µάθησης και της πνευµατικής ανάπτυξης, καθώς και την 

αποτροπή της επανάληψης ήδη διεξαχθεισών ερευνών, µε ταυτόχρονη 

ενθάρρυνση της  καινοτοµίας, την ανταπόκριση σε µια απαραίτητη και 

λογική προσδοκία ιδιωτικότητας.  

 

Η Αριστερά δικαιώνει τον αναντικατάστατο ρόλο της αν, στις σηµερινές συνθήκες 

κρίσης, παγκόσµιας αταξίας και µεγάλων κινδύνων για την ίδια τη δηµοκρατία και τις 

ελευθερίες, κατορθώσει να συµβάλει στον µετασχηµατισµό του φόβου σε ελπίδα, των 
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µεγάλων αδιεξόδων σε δυνατότητες, µε την προώθηση της ιδέας για ένα προωθητικό 

«συµβόλαιο», που θα αποκαθιστά την κυριαρχία της δηµοκρατίας. Για να 

ανασυγκροτηθεί ο κοινωνικός, πολιτιστικός, πολιτικός, θεσµικός ιστός ως οργανικό 

στοιχείο µιας σύγχρονης, πολυπολιτισµικής, προοδευτικής κοινωνίας χειραφέτησης 

και ζωντανού, διευρυµένου δηµόσιου χώρου. Για να επιστρέψει η πολιτική! 

Για όλους αυτούς τους λόγους, το πεδίο της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και των 

δικαιωµάτων είναι εκείνο που συνδέει τους συναφείς προγραµµατικούς στόχους µε 

την προοπτική της ελεύθερης, δηµοκρατικής και σοσιαλιστικής οργάνωσης της 

κοινωνίας, διαµορφώνοντας έτσι τις συνειδήσεις ως προς την αναγκαιότητα και το 

ουσιαστικό περιεχόµενό της. 

Oι προγραµµατικοί µας στόχοι 

(για πιο αναλυτική περιγραφή των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για θέµατα δικαιωµάτων 

βλ. www.syriza.gr και http://www.syn.gr/gr/tmima.php?gl=el&page=26) 

Πολιτικά δικαιώµατα 

•••• Υπεράσπιση και ενίσχυση της ελευθερίας έκφρασης, διαδήλωσης, 

οργάνωσης, απεργίας, ασύλου κατοικίας, απορρήτου, δίκαιης δίκης. 

Ηλεκτρονικό φακέλωµα – Κάµερες/επιτήρηση 

•••• Ανάκληση της επικύρωσης της συνθήκης του Σένγκεν και της νέας 

συνθήκης του Πρυµ, που παραβιάζουν το ελληνικό Σύνταγµα. 

•••• Άµεση κατάργηση των τροµονόµων. 

•••• Απαγόρευση συλλογής και αποθήκευσης βιοµετρικών δεδοµένων 

(δακτυλικά αποτυπώµατα, DNA κλπ.). 

•••• Κατάργηση της ηλεκτρονικής τράπεζας πληροφοριών και καταστροφή των 

µέχρι τώρα συλλεχθέντων δεδοµένων. 

•••• Απαγόρευση χρήσης καµερών παρακολούθησης σε δηµόσιους χώρους 

(εξωτερικούς ή χώρους εργασίας). 

•••• ∆ιασφάλιση του απόρρητου των επικοινωνιών. 

•••• Ουσιαστική αναβάθµιση του ρόλου και της λειτουργίας της Αρχής 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων και της Αρχής ∆ιασφάλισης 

Απορρήτου Επικοινωνιών. 

Καταστολή – Αστυνοµική αυθαιρεσία – Βασανισµοί 

•••• Αποστρατιωτικοποίηση των σωµάτων ασφαλείας. 

•••• Απαγόρευση χηµικών ουσιών και πλαστικών σφαιρών σε διαδηλώσεις, 

απεργίες και κάθε είδους συλλογικές κινητοποιήσεις. 

•••• Ειδική εκπαίδευση διαρκείας του προσωπικού των σωµάτων ασφαλείας, 

µε διαφανείς διαδικασίες και επιστηµονικά επαρκή µεθοδολογία και 

αξιολόγηση. 

•••• Ρητή απαγόρευση χρήσης κάθε τύπου βίας εναντίον συλληφθέντων κάθε 

κατηγορίας, µε αυστηρή απόδοση ποινικών ευθυνών και τιµωρία όσων 
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καταφεύγουν σε τέτοιες µεθόδους, χωρίς καµία ανοχή ή απόπειρα 

συγκάλυψης. 

•••• Συγκρότηση διακοµµατικής επιτροπής της Βουλής για την αναδιοργάνωση 

και τον εκδηµοκρατισµό της Αστυνοµίας (βλ. αναλυτικά στο Στόχο 20). 

 

Στρατιωτική θητεία 

•••• Όχι στην υποχρεωτική στράτευση στα 18. 

•••• Μείωση της θητείας µέσω κατάργησης στρατοπέδων στις µεγάλες πόλεις και 

περιττών ή «βυσµατικών» υπηρεσιών, εισαγωγή σύγχρονων µέσων επιτήρησης 

των στρατοπέδων (π.χ. κάµερες), αλλά και µέσω πρόσληψης πολιτικού 

προσωπικού για τις γραφειοκρατικές-υπηρεσιακές ανάγκες των στρατοπέδων. 

•••• Θέσπιση οκτάωρου ανώτατου ορίου ηµερήσιας απασχόλησης για τους 

φαντάρους (υπηρεσίες και εργασία). 

•••• ∆ραστική αύξηση της αποζηµίωσης των στρατευµένων. 

•••• Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Όλη η διαθέσιµη υποδοµή (γυµναστήρια, 

γήπεδα, λουτρά, αίθουσες ψυχαγωγίας) να είναι στη διάθεση των στρατιωτών. 

•••• Απόλυτος σεβασµός των κανόνων ασφαλείας στα στρατόπεδα. 

•••• ∆ηµιουργία ειδικών εκλεγµένων επιτροπών στρατευµένων σε κάθε µονάδα, 

που θα ασχολούνται µε ζητήµατα συνθηκών διαβίωσης, παραβίασης 

δικαιωµάτων κλπ. 

•••• Θεσµοθέτηση του «Συνηγόρου του οπλίτη», µιας ανεξάρτητης αρχής στην 

οποία θα µπορούν να απευθύνονται οι φαντάροι προκειµένου να 

ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους ή να κάνουν καταγγελίες για ζητήµατα 

που άπτονται της θητείας τους.  

•••• Έκδοση και δηµοσιοποίηση ειδικής ετήσιας έκθεσης στην οποία θα 

αναφέρονται τα ατυχήµατα και οι αυτοκτονίες του περασµένου έτους, τα 

πορίσµατα των ερευνών που έγιναν, καθώς και οι αποφάσεις και οι δράσεις 

που αναλήφθηκαν. 

Αντιρρησίες συνείδησης 

•••• Καθιέρωση ισόχρονης εναλλακτικής θητείας για όποιον το επιθυµεί, χωρίς 

έλεγχο από «επιτροπές συνείδησης», και υπαγωγή του θεσµού σε µη 

στρατιωτική αρχή. Κανένας αντιρρησίας συνείδησης να µην οδηγείται στη 

φυλακή. 

Μειονότητα της Θράκης 

•••• Ενίσχυση της µειονοτικής παιδείας, µε έµφαση στην υπέρβαση των γλωσσικών 

φραγµών και επαρκή διδασκαλία τόσο της τουρκικής όσο και της ελληνικής 

γλώσσας. 

•••• Κατάργηση της αρµοδιότητας του ΥΠΕΞ και της ΕΥΠ για τα θέµατα που 

αφορούν τη µειονότητα. Μεταφορά των σχετικών αρµοδιοτήτων στο 

υπουργείο Εσωτερικών.  
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•••• Κατάργηση των δύο υπερνοµαρχιών (Ροδόπης-Έβρου, ∆ράµας-Ξάνθης-

Καβάλας) που δηµιουργήθηκαν για να φαλκιδεύσουν την πολιτική βούληση 

των µειονοτικών Ελλήνων. 

•••• Επίλυση των ανοιχτών θεµάτων «ανιθαγενών» πολιτών µε γνώµονα τη δική 

τους βούληση και όχι άλλες πολιτικές σκοπιµότητες από την πλευρά του 

κράτους. 

•••• Ενίσχυση της υποδοµής των µειονοτικών χωριών, που σήµερα παραµένουν εν 

πολλοίς αποκλεισµένα (ιδίως τα ποµακικά): δρόµοι, δίκτυα ύδρευσης-

αποχέτευσης, συγκοινωνίες, σχολεία κλπ. 

Και γενικότερα, για όλες τις πληθυσµιακές οµάδες 

• Κατάργηση των διακρίσεων, αναγνώριση του δικαιώµατος αυτοπροσδιορισµού 

τους και προστασία της κουλτούρας, της γλώσσας και του πολιτισµού τους. 

• Επίλυση του θέµατος των ανιθαγενών και των πολιτικών προσφύγων του 

εµφυλίου που βρίσκονται στην ΠΓ∆Μ και ενίσχυση των πολιτιστικών 

ανταλλαγών στις δύο πλευρές των συνόρων. 

• Για τους Ροµά, πλήρη δικαιώµατα στη στέγαση, είτε µε τη χορήγηση 

στεγαστικών δανείων, είτε µε την παροχή έτοιµων κατοικιών. Συνεχής µέριµνα 

για θέµατα υγείας και εκπαίδευσης. 

• Υπεράσπιση των δικαιωµάτων των παιδιών. 

• Για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας: προάσπιση των δικαιωµάτων τους στη 

ζωή και στην καθηµερινότητά τους 

Άρση των διακρίσεων µε βάση τον σεξουαλικό προσανατολισµό 

•••• Αναγνώριση του δικαιώµατος του πολιτικού γάµου για οµόφυλα ζευγάρια και 

φυσικά όλων των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτόν (π.χ. παροχές 

εγγάµων, γονικές άδειες, επιµέλειες τέκνων, δικαιώµατα υιοθεσίας, 

συνταξιοδότησης, κληρονοµιάς κλπ.). 

•••• Επέκταση του συµφώνου συµβίωσης και σε οµόφυλα ζευγάρια. 

•••• Ποινικοποίηση και τιµωρία κάθε διάκρισης που γίνεται λόγω φύλου, γένους ή 

σεξουαλικού προσανατολισµού, και ρητές προβλέψεις στον αντιρατσιστικό 

νόµο για το «οµοφοβικό» έγκληµα. 

•••• Παροχή ασύλου στην Ελλάδα σε άτοµα που κινδυνεύουν στη χώρα τους λόγω 

του σεξουαλικού τους προσανατολισµού. 

•••• Καµία διάκριση απέναντι σε οµοφυλόφιλους στο στρατό, για κληρωτούς και 

επαγγελµατίες. Η κατάσταση µε τα ψυχιατρικά χαρτιά Ι5 είναι απαράδεκτη 

και πρέπει να σταµατήσει, καθώς αναπαράγει διακρίσεις και στερεότυπα σε 

βάρος των οµοφυλόφιλων πολιτών. 

•••• Εισαγωγή στα σχολεία µαθήµατος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από 

ειδικευµένους δάσκαλους, µε σύγχρονα βιβλία και µε αναφορές σε όλες τις 

διαφορετικές σεξουαλικές εκφράσεις των ανθρώπων, ώστε οι έφηβοι να 

αποδέχονται τη διαφορετικότητα χωρίς να ενοχοποιούνται. 
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Άτοµα µε αναπηρία 

•••• Ενίσχυση των ειδικών σχολικών µονάδων, για παροχή ειδικής 

εκπαίδευσης, στελεχωµένα µε εξειδικευµένο προσωπικό. Ουσιαστική 

προσπάθεια για ενσωµάτωση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης. 

•••• Πλήρες δηµόσιο δίκτυο πρώιµης και έγκαιρης διάγνωσης της αναπηρίας. 

•••• ∆ωρεάν παροχή όλων των απαραίτητων θεραπειών, φαρµάκων, 

βοηθηµάτων κλπ., µε κατάργηση για τους αναπήρους κάθε καταβολής 

εισφορών στους κλάδους υγείας. 

•••• Ενοποίηση όλων των επιδοµάτων αναπηρίας σε ένα και µετατροπή του σε 

ειδική κοινωνική σύνταξη (µε κατάλληλη αναβάθµιση). 

•••• Εφαρµογή του ν. 2643/98, ο οποίος σήµερα καταστρατηγείται, για την 

πρόσληψη ατόµων µε αναπηρία στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. 

•••• Πρόβλεψη προσβασιµότητας αναπήρων σε όλες τις νέες οικοδοµές και 

υποχρέωση προσαρµογής των υπαρχόντων κτιρίων. 

•••• ∆ωρεάν χρήση όλων των µέσων µαζικής µεταφοράς από τους ανάπηρους 

και παροχή δωρεάν εισιτηρίων σε θέατρα, κινηµατογράφους, πολιτιστικές 

εκδηλώσεις κλπ.  

Φυλακές – Κρατούµενοι 

•••• Λιγότερη φυλακή και εναλλακτικοί τρόποι αντιµετώπισης της 

παραβατικότητας. Μείωση του χρόνου φυλάκισης ή και κατάργησή της 

για µικρά αδικήµατα, µε στόχο την αποσυµφόρηση των φυλακών και την 

οµαλότερη επανένταξη των κρατουµένων στον κοινωνικό ιστό. 

•••• Εξανθρωπισµός των συνθηκών διαβίωσης. Απαγόρευση εγκλεισµού σε 

ακατάλληλους χώρους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ανθρώπινης και 

αξιοπρεπούς διαβίωσης. Παροχή υγειονοµικής περίθαλψης, αντίστοιχης µε 

αυτήν που µπορεί να απολαύσει κάθε ελεύθερος πολίτης. Ένταξη των 

«νοσοκοµείων» των φυλακών στο ΕΣΥ.  

•••• Πλήρης κάλυψη των αναγκών των χρηστών ναρκωτικών ουσιών µε 

ανάπτυξη όλων των προγραµµάτων απεξάρτησης, καθώς και 

προγραµµάτων µείωσης της βλάβης. Να καταργηθούν, στο πλαίσιο της 

ισονοµίας, οι πρόσθετες απαιτήσεις για την υπό όρους απόλυση και τις 

άδειες των κρατουµένων που έχουν καταδικαστεί µε το νόµο περί 

ναρκωτικών ή άλλων αδικηµάτων.  

•••• Θέσπιση εναλλακτικών ποινών για ανήλικους παραβάτες (ανοιχτές δοµές 

φροντίδας και προστασίας) και κατάργηση των φυλακών ανηλίκων.  

•••• Στήριξη των κρατουµένων για την κοινωνική επανένταξή τους, τόσο όσο 

είναι κρατούµενοι όσο και µετά την αποφυλάκισή τους (άδειες, 

επισκεπτήρια, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, δυνατότητα χρήσης Η/Υ, 

µέριµνα για επαγγελµατική αποκατάσταση κλπ.). 

•••• Μείωση του 18µηνου προσωρινής κράτησης.  
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•••• Κατάργηση του «άβατου» των φυλακών για θεσµικούς φορείς (Βουλή, 

ιατρικοί και δικηγορικοί σύλλογοι κλπ.) και για τον Συνήγορο του Πολίτη. 

•••• ∆ιεξοδική διερεύνηση των καταγγελιών για βασανιστήρια και 

κακοµεταχείριση από ανεξάρτητο φορέα.  

•••• Θεσµοθέτηση διαδικασιών εκπροσώπησης των κρατουµένων σε κάθε 

φυλακή. 

 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

•••• Εξασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων στις ΤΠΕ και στο διαδίκτυο. 

•••• Στήριξη των προσπαθειών των κοινοτήτων ελεύθερου λογισµικού και 

διαµόρφωση ειδικών προγραµµάτων, προϊόντων και υπηρεσιών 

προσβάσιµων από όλους σε όποια χώρα ή οικονοµική κατάσταση κι αν 

βρίσκονται. 

•••• ∆ηµιουργία, σε επίπεδο δήµων, δηµόσιων ενσύρµατων και ασύρµατων 

δικτύων που θα επιτρέπουν τη δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στο 

διαδίκτυο. 

•••• Απαγόρευση στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και 

στις εταιρίες πληροφορικής και ίντερνετ να κατακρατούν δεδοµένα χωρίς 

τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη, και οπωσδήποε όχι προς εµπορική 

εκµετάλλευση. 

•••• Κατάργηση των διατάξεων που υποχρεώνουν τους παρόχους να 

αποθηκεύουν το ιστορικό των επικοινωνιών (τηλεφωνικών, ηλεκτρονικών) 

των συνδροµητών τους. 

•••• Μηχανοργάνωση και διασύνδεση του συνόλου των δεδοµένων της 

δηµόσιας διοίκησης, µέσω ανοιχτών προτύπων αρχείων, για να µην τελεί ο 

νέος αυτός δηµόσιος χώρος πληροφοριών υπό την οµηρία των ιδιωτικών 

εταιριών.  

•••• Υιοθέτηση από το κράτος των αρχών των κοινοτήτων ελεύθερου 

λογισµικού ανοικτού κώδικα – ελεύθερα ανοικτά διαλειτουργικά πρότυπα 

και µορφότυποι αρχείων σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. 
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ΣΤΟΧΟΣ 2 

Για µια δηµόσια και δωρεάν δηµοκρατική παιδεία, ανοιχτή στην 

κοινωνία και στις ανάγκες της 

 

 

Η παρούσα κατάσταση - Οι τάσεις 

Ο νεοφιλελευθερισµός, ο οποίος χρονικά προσδιορίζεται από την άνοδο του Ρίγκαν 

και της Θάτσερ στην εξουσία, αντιλαµβάνεται –µεταξύ άλλων δηµόσιων αγαθών– 

και τη γνώση ως εµπόρευµα, εφόσον ταυτίζει την ιδιότητα του πολίτη µε αυτή του 

καταναλωτή. Από τη δεκαετία του 1980, η εκπαίδευση ήδη αξιολογείται µε 

ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και σταδιακά µετατρέπεται σε µία απέραντη 

διασυνοριακή αγορά υπηρεσιών, ενώ οι µαθητές/σπουδαστές σε πελάτες. 

Ταυτοχρόνως, το εκπαιδευτικό σύστηµα προσαρµόζεται σε ένα επιχειρησιακό 

µοντέλο λειτουργίας, προσφοράς υπηρεσιών ή/και αγαθών προς πώληση. Το 

σύστηµα αυτό αξιολογείται από τους νόµους της αγοράς ανάλογα µε την ποιότητα 

των προϊόντων, την τιµή και την ανταγωνιστικότητα τους. 

Στη µετάλλαξη της εκπαίδευσης σε αγορά είναι καθοριστικός ο ρόλος υπερεθνικών 

οικονοµικών οργανισµών όπως ο ΠΟΕ και ο ΟΟΣΑ, αλλά και διεθνών συµφωνιών 

(GATS). Το Λευκό βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή,1995) σηµατοδοτεί την επίσηµη συµµετοχή της ΕΕ στον διεθνή εµπορικό 

ανταγωνισµό για την επικράτηση της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ στη διασυνοριακή 

αγορά, όπου διαπιστώνεται µε οδύνη ότι υπολείπεται σηµαντικά της ανταγωνίστριας 

χώρας. Άρα και στο πλαίσιο της ΕΕ, ειδικότερα όσον αφορά την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, που έχει αποδειχθεί διεθνώς η επικερδέστερη βαθµίδα, προωθείται από 

το 1999 µε τη ∆ιαδικασία της Μπολόνιας µια αποσπασµατική και εργαλειακή γνώση 

για τις ανάγκες της αγοράς. Στόχος είναι η παραγωγή µιας µάζας ευέλικτων, 

απασχολήσιµων εργαζόµενων προς ανάλωση, ενώ επίλεκτα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

λειτουργούν ως κέντρα αριστείας για την αναπαραγωγή της ηγετικής οικονοµικής, 

πολιτικής, διοικητικής και πνευµατικής ελίτ. 

Πώς εξειδικεύεται ο νεοφιλελευθερισµός στην ελληνική εκπαίδευση 

Η Ελλάδα είναι σήµερα τελευταία στην ΕΕ:  

• στις δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία, (2,75% του ΑΕΠ, όταν ο µέσος όρος 

στην ΕΕ είναι 5,25%) 

• στις δηµόσιες δαπάνες ανά φοιτητή, σε δαπάνες ανά φοιτητή σε σχέση µε το 

κατά κεφαλήν εισόδηµα (1,4% όταν ο µ.ό. στην ΕΕ είναι 16,5%) [Εurostat 

2005]. 

• στις δηµόσιες δαπάνες για την έρευνα, που είναι καθηλωµένες στο 0,57% του 

ΑΕΠ, όταν ο µέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 1,84% (Εurostat 2006). 

Τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον, η χώρα µας υφίσταται τη συστηµατική 

υπονόµευση της δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης µέσω του οικονοµικού 
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στραγγαλισµού των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και της γενίκευσης των ελαστικών 

εργασιακών σχέσεων. Παράλληλα, εκτυλίσσεται η σταδιακή ιδιωτικοποίηση της 

εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες (νηπιαγωγεία, ΚΕΣ, διά βίου εκπαίδευση), ενώ η 

ίδια διαδικασία λαµβάνει χώρα εκ των ένδον στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

(εισαγωγή και γενίκευση των διδάκτρων, συρρίκνωση της βασικής έρευνας και 

προώθηση της εφαρµοσµένης στις επιχειρησιακές απαιτήσεις, απορρύθµιση του 

περιεχοµένου σπουδών µε την προώθηση αγοραίων γνωστικών αντικειµένων κ.ο.κ.). 

Η ιδεολογικοπολιτική νοµιµοποίηση αυτών των πολιτικών στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση επιχειρείται από το δικοµµατισµό µέσω της «αξιοποίησης» των 

πορισµάτων των ΠΟΕ και ΟΟΣΑ και της εφαρµογής των συνθηκών της Μπολόνιας 

και της Λισσαβόνας. Όσον δε αφορά στις δύο χαµηλότερες βαθµίδες της 

εκπαίδευσης, αυτό που παρατηρείται είναι η διεύρυνση των ανισοτήτων στη 

µόρφωση, το οξύτατο πρόβληµα του αναλφαβητισµού, η πρώιµη εγκατάλειψη του 

σχολείου και η σχολική αποτυχία. Συνολικά, το πρόβληµα της παιδείας ανάγεται, όχι 

αποκλειστικά αλλά σε µεγάλο βαθµό, στην αιµορραγία του οικογενειακού 

προϋπολογισµού σε µια κατ’ όνοµα µόνο δηµόσια δωρεάν παιδεία.  

Οι πολιτικές επιλογές του δικοµµατισµού για την εκπαίδευση 

Προφανώς, η παραπάνω κατάσταση (ανα)τροφοδοτείται από τη νεοφιλελεύθερη 

πολιτική, που σε διεθνές επίπεδο έχει συρρικνώσει τις δηµόσιες δαπάνες για αγαθά 

που το κράτος οφείλει στους πολίτες, όπως η παιδεία, η υγεία, η ασφάλιση κ.λπ. και 

τα οποία έχουν γίνει αντικείµενο συστηµατικής επίθεσης και απαξίωσης. Στην 

Ελλάδα, όµως, συντρέχουν επιπλέον και άλλου είδους πολιτικές επιλογές, που 

οξύνουν περαιτέρω τη νεοφιλελεύθερη επιθετικότητα. Οι θεόρατες δαπάνες για τους 

εξοπλισµούς και η κατασπατάληση των εθνικών πόρων για τους Ολυµπιακούς 

Αγώνες, για να µείνουµε στα πλέον κραυγαλέα παραδείγµατα, είναι συγκεκριµένες 

επιλογές του δικοµµατισµού που αφαιρούν πολύτιµους πόρους που θα µπορούσαν να 

έχουν επενδυθεί στην παιδεία και την έρευνα. 

Εποµένως, δεν φταίει το σύνδροµο της «ψωροκώσταινας» για τη δραµατική 

υστέρηση της Ελλάδας στους παραπάνω τοµείς. Άλλωστε, υπάρχουν παραδείγµατα 

άλλων µικρών χωρών (όπως η Φινλανδία και η Ιρλανδία) που έχουν επενδύσει 

συνειδητά, µακροχρόνια και συστηµατικά στην έρευνα και στην παιδεία, ως βασική 

προϋπόθεση της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξής τους. Στη χώρα µας δεν 

υπήρξε ποτέ µια τέτοια επιλογή από το ΠΑΣΟΚ και τη Ν∆, αλλά οι όποιες 

επενδύσεις στην εκπαίδευση έγιναν µέσω της άναρχης, ψηφοθηρικής και στην 

καλύτερη περίπτωση πρόχειρης απορρόφησης των ΕΠΕΑΕΚ (από τα διάφορα ΚΠΣ), 

µε αποτέλεσµα να µη συγκροτούν µακροπρόθεσµες επενδύσεις στην έρευνα και την 

εκπαίδευση. 

Σήµερα, λοιπόν, είναι αναγκαίος ένας 10ετής προγραµµατισµός, µε στόχο την 

ανάδειξη της Ελλάδας σε χώρα εκπαιδευτικής και ερευνητικής αριστείας, µέσω της 

συστηµατικής, γενναιόδωρης και µακροχρόνιας κρατικής επένδυσης στο ανθρώπινο 

δυναµικό και στις υποδοµές της παιδείας. 

Η επένδυση στην παιδεία, στην έρευνα αλλά και στον πολιτισµό αποτελεί µέγιστο 

στόχο και βασική προϋπόθεση για µια βιώσιµη λύση στην κρίση που µαστίζει τη 

χώρα, αλλά και ως µακροπρόθεσµη στρατηγική ανατροπής των σχέσεων 

εκµετάλλευσης και του υπάρχοντος καταµερισµού εργασίας, στο πλαίσιο του αγώνα 

της αριστεράς για τον σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας.  
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Η στρατηγική µας κατεύθυνση: ∆ηµόσια και δωρεάν παιδεία, ένα εκπαιδευτικό 

σύστηµα υψηλής ποιότητας 

Προγράµµατα σπουδών, προσωπικό και υποδοµές  

Για τον ΣΥΡΙΖΑ η παιδεία αποτελεί ένα µη διαπραγµατεύσιµο κοινωνικό αγαθό. Γι’ 

αυτό και επιδιώκουµε ένα αναβαθµισµένο, δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα. Σήµερα, 

που όλα µετατρέπονται σε εµπόρευµα και παντού επικρατούν οι όροι της αγοράς, 

είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για µια Παιδεία, που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας του αύριο αλλά και του σήµερα, είναι όχι 

µόνο η διαφύλαξη αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση του δηµόσιου, δωρεάν και 

κοινωνικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για µια τέτοια εκπαίδευση είναι το αυτονόητο: η άµεση αύξηση της 

χρηµατοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισµό. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 

τελευταία θέση στην Ευρώπη των 27 στις δαπάνες για την παιδεία, ενώ η ελληνική 

οικογένεια δαπανά σηµαντικά ποσά για φροντιστήρια, ιδιαίτερα, ξένες γλώσσες κ.λπ. 

Η συνολική µας πρόταση για το δηµόσιο σχολείο συµβάλλει αποφασιστικά στην 

οικονοµική ανακούφιση των οικογενειών, που αιµορραγούν από τις δαπάνες για τη 

φροντιστηριακή και λοιπή εκπαιδευτική ενίσχυση των παιδιών τους. Στοχεύει στο 

µηδενισµό των δαπανών του οικογενειακού προϋπολογισµού για εξωσχολικές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, µέσα από την παράλληλη αναβάθµιση της 

διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων κ.λπ. στο 

δηµόσιο σχολείο. Αλλά και στη ποιοτική αναβάθµιση των συνθηκών της ζωής των 

µαθητών, οι οποίοι αγνοούν την έννοια «ελεύθερος χρόνος».  

Το εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να έχει στο κέντρο της προσοχής του τον άνθρωπο 

και το περιβάλλον. Να εδραιώνεται στην πεποίθηση ότι η µόρφωση του πολίτη είναι 

προς το δικό του συµφέρον, αλλά και της κοινωνίας. Να διαµορφώνει πολίτες µε 

συνείδηση των προβληµάτων του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, ικανούς να 

αντιστέκονται στην αυθαιρεσία, την εκµετάλλευση και την καταπίεση και να 

παίρνουν οι ίδιοι στα χέρια τους τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Πολίτες µε 

οικολογική παιδεία και συνείδηση, ικανούς να προστατεύουν το περιβάλλον από 

κάθε κίνδυνο που το απειλεί. 

Το περιεχόµενο της εκπαίδευσης πρέπει να χαρακτηρίζεται από επιστηµονική 

ευρύτητα και εγκυρότητα, πλούτο ιδεών και αντιπαράθεσή τους, µε στόχο την 

ολόπλευρη µόρφωση και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης του µαθητή και της 

µαθήτριας. Σήµερα οι γνώσεις ανανεώνονται ραγδαία. Οι µαθητές και µαθήτριες 

πρέπει, κατά συνέπεια, να έχουν υποδοµή που θα τους επιτρέπει να υποδέχονται και 

να αξιοποιούν τη νέα γνώση. Να µάθουν και να µπορούν να µαθαίνουν σε όλη τους 

τη ζωή.  

Παράλληλα µε τη γνωστική ανάπτυξη, πρέπει να επιδιώκεται και η αισθητική 

καλλιέργεια, η συναισθηµατική ανάπτυξη και η κοινωνική ωρίµανση των παιδιών και 

των νέων, ώστε να είναι ικανοί να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τις απαιτήσεις και 

τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. 

Ο ΣYΡΙΖΑ επιδιώκει την ανανέωση των παιδαγωγικών µεθόδων, βάσει των 

σύγχρονων πορισµάτων των παιδαγωγικών επιστηµών, ώστε η µαθησιακή διαδικασία 

να καταστεί αποτελεσµατική, δηµιουργική και ελκυστική. Τα σχολεία µας πρέπει να 

προάγουν την κριτική προσέγγιση της γνώσης, την αυτοδύναµη µάθηση, την 

πρωτοτυπία, τον πειραµατισµό και την αµφισβήτηση, τη σύνδεση της θεωρίας µε την 

πράξη, τη συλλογικότητα και τη συνεργασία. Είναι αναγκαία η αναµόρφωση των 
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προγραµµάτων σπουδών σε όλες τις βαθµίδες, µε στόχο µία σφαιρική παιδεία που 

αφενός ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πολύπλοκες ανάγκες και αφετέρου προωθεί 

την καλλιέργεια της δηµιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, και της επιστηµονικής 

γνώσης, χωρίς να «εξοντώνει» τους µαθητές και να τους στερεί τον πολύτιµο για 

κάθε ηλικία ελεύθερο χρόνο..  

Στις σύγχρονες συνθήκες αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η διαπολιτισµική και 

αντιρατσιστική εκπαίδευση, που αναγνωρίζει την ισοτιµία των πολιτισµών, προωθεί 

την ισότητα, την αµοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία µεταξύ 

ατόµων και οµάδων, και καταπολεµά τα φυλετικά, θρησκευτικά, κοινωνικά ή εθνικά 

στερεότυπα, το ρατσισµό, την ξενοφοβία και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Κατά 

συνέπεια, είναι απαραίτητη η αναβάθµιση των µειονοτικών σχολείων, µε κάλυψη 

όλων των αναγκών σε υποδοµές και εξειδικευµένο και βοηθητικό προσωπικό, καθώς 

και η διαρκής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήµατα αντιµετώπισης 

προβληµάτων ρατσισµού, ξενοφοβίας, διακρίσεων, αλλά και σε παιδαγωγικές 

µεθόδους διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. 

Σχετικά µε την ειδική αγωγή είναι απαραίτητη η καθιέρωση αποκλειστικά δηµόσιας 

δωρεάν και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επαγγελµατικής κατάρτισης των παιδιών µε 

αναπηρία στα γενικά ή σε ειδικά σχολεία, ανάλογα µε τις ιδαίτερες ανάγκες κάθε 

παιδιού. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του διαχωρισµού της Εκκλησίας από το Κράτος 

προτείνουµε την αντικατάσταση του µαθήµατος των θρησκευτικών και κάθε µορφής 

σχολικής κατήχησης από την επιστηµονική προσέγγιση του φαινόµενου της 

θρησκείας, καθώς και την κατάργηση του θρησκευτικού όρκου των εκπαιδευτικών 

κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, της πρωινής σχολικής προσευχής και του 

εκκλησιασµού. 

Πρωταρχική σηµασία αποδίδουµε στο ρόλο των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων. 

Η εκπαίδευση πρέπει να στελεχώνεται από υπεύθυνα εκπαιδευτικά στελέχη µε 

επιστηµονική - παιδαγωγική κατάρτιση, συνεχή επιµόρφωση και δυνατότητες 

ανάπτυξης πρωτοβουλιών. Η εξασφάλιση της αξιοκρατίας, ικανοποιητικών αποδοχών 

και ευνοϊκών συνθηκών εργασίας είναι όροι αναγκαίοι για την αναβάθµιση της 

εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάργηση όλων των ευέλικτων 

σχέσεων εργασίας στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθµίδες της, και η κάλυψη όλων 

των κενών, η αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού µε 

µόνιµους εκπαιδευτικούς, µε σταθερή εργασιακή σχέση πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης. Εξίσου σηµαντική είναι και η ενίσχυση του διοικητικού µηχανισµού 

και των υποστηρικτικών υπηρεσιών όλων των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, καθώς και 

η αποτίµηση του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου όλων των βαθµίδων της 

εκπαίδευσης µέσα από συλλογικές διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, µε στόχο τη 

βελτίωση της δηµόσιας εκπαίδευσης. 

Επιβάλλεται επίσης η πρωινή λειτουργία όλων των σχολείων, καθώς και ο 

εξοπλισµός όλων των σχολικών µονάδων, καθώς και των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, µε 

βιβλιοθήκες, επαρκείς εγκαταστάσεις, εργαστήρια και υποδοµές πληροφορικής. 

Περισσότερη παιδεία για όλους 

Στο «επιθετικό» και «ανταγωνιστικό» σχολείο του σήµερα, ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά µε ένα 

ανοιχτό, δηµόσιο σχολείο που θα παρέχει σύγχρονη, κριτική και δηµιουργική γνώση 

στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών, της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης 
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και που θα προωθεί τις ίσες ευκαιρίες. Βασικός στόχος µας είναι η καθιέρωση της 

διετούς υποχρεωτικής δηµόσιας προσχολικής αγωγής και του δωδεκάχρονου 

υποχρεωτικού σχολείου, αντί του σηµερινού εννιάχρονου. 

Για να µπορέσει να γίνει εφικτό το σχέδιό µας πρέπει επίσης να αλλάξει το 

απάνθρωπο, άδικο, πολυέξοδο και βαθιά ταξικό σηµερινό σύστηµα επιλογής 

φοιτητών για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση δεν είναι τεχνικό ζήτηµα, αλλά επηρεάζει όλες τις βαθµίδες και εκφράζει 

τις σχέσεις της παιδείας µε την κοινωνία. Προτείνουµε την ελεύθερη πρόσβαση στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, ώστε να αποκτήσει το λύκειο την αυτόνοµη εκπαιδευτική 

του λειτουργία και να απαλλαγεί η χώρα από τη φοιτητική µετανάστευση και το 

οικογενειακό εισόδηµα από τις δυσβάσταχτες δαπάνες. Τα µόνα κριτήρια που χωράνε 

σ’ αυτή διαδικασία είναι αµιγώς γνωστικά/επιστηµονικά και όχι οι διάφοροι τύποι 

«κλειστών αριθµών εισακτέων» (numerus clausus), που στερούν από νέους 

ανθρώπους το δικαίωµα στη µόρφωση και τους σπρώχνουν στην ιδιωτική 

εκπαίδευση. 

Αντίθετα, η αναβάθµιση της δηµόσιας δωρεάν παιδείας που επιδιώκουµε,οδηγεί στη 

συρρίκνωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Εν τω µεταξύ τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα 

δηµόσια σχολεία θα πρέπει να πληρούν κοινούς και αυξηµένους ποιοτικούς όρους 

λειτουργίας (υποδοµές, προσωπικό κ.λπ.), ενώ φυσικά θα πρέπει να διασφαλίζονται 

πλήρως τα εργασιακά δικαιώµατα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.  

Oι προγραµµατικοί µας στόχοι 

Γενική εκπαίδευση 

Κεντρικός άξονας της µεταρρύθµισης που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι µια ενιαία 

δεκατετράχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (δωδεκάχρονη, µε το συνυπολογισµό 

διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης), ποιοτικά αναβαθµισµένη, που θα 

παρέχεται ως δηµόσιο αγαθό σε όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς. Μια 

εκπαίδευση που θα λειτουργεί αντισταθµιστικά, µετατρέποντας τη διαφορά σε 

µορφωτικό πλεονέκτηµα και σε ευκαιρία για πολιτισµικό εµπλουτισµό και 

δηµιουργία. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουνε και διεκδικούµε: 

Προσχολική εκπαίδευση  

Θεσµοθέτηση διετούς προσχολικής δηµόσιας εκπαίδευσης, που θα παρέχεται δωρεάν 

σε όλα τα παιδιά που ζουν στη χώρα, σε κτίρια µε σύγχρονες και επαρκείς υποδοµές 

και µε εξειδικευµένο προσωπικό. 

∆ηµοτικό 

Στη νέα, σύνθετη και περίπλοκη πραγµατικότητα, το δηµοτικό σχολείο οφείλει να 

εκσυγχρονίσει τις παιδαγωγικές του αντιλήψεις και πρακτικές ώστε να µπορεί να 

απαντήσει στις κοινωνικές οικονοµικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής. Για 

την αναβάθµιση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευση προτείνουµε:  

•••• Αναδιάρθρωση και εµπλουτισµό των προγραµµάτων σπουδών µε µαθήµατα 

και δραστηριότητες που βοηθούν το παιδί να κατανοήσει µε πληρότητα το 

κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον: περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαίδευση 

στην ισότητα των φύλων, αγωγή υγείας, µουσική και άθληση, εκπαίδευση στα 

ανθρώπινα δικαιώµατα, στην αξία της ειρήνης, της αλληλεγγύης κλπ. Η 
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λειτουργία ενός ολοήµερου, αλλά καλά οργανωµένου, σχολείου, µε την 

απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή, µε το κατάλληλο επιστηµονικό και 

βοηθητικό προσωπικό και µε διευρυµένο ωράριο διευκολύνει τον 

εµπλουτισµό του προγράµµατος µε τέτοιες δραστηριότητες. 

•••• Αναβάθµιση της δοµής και του περιεχοµένου σπουδών, των βιβλίων και των 

µεθόδων διδασκαλίας, µε παράλληλη ενίσχυση εκείνων των δραστηριοτήτων 

που αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις κλίσεις των µαθητών ώστε να 

παρέχεται πολύπλευρη µόρφωση, να διασφαλίζεται η οµαλή ανάπτυξη του 

παιδιού και να αντισταθµίζονται µε συγκεκριµένα µέτρα οι όποιες µαθησιακές 

δυσκολίες. 

•••• Για την αντιµετώπιση του αναλφαβητισµού και της σχολικής εγκατάλειψης, 

φαινόµενα που υφίστανται και µάλιστα διευρύνονται λόγω των κοινωνικών 

ανισοτήτων, εκτός από τη µείωση του αριθµού των µαθητών σε κάθε τµήµα 

είναι επιτακτική ανάγκη η λήψη εκπαιδευτικών και κοινωνικών µέτρων υπέρ 

των πιο στερηµένων κοινωνικών στρωµάτων. Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας και η δηµιουργία αποτελεσµατικών προγραµµάτων 

ενισχυτικής διδασκαλίας συµβάλλουν θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.  

Γυµνάσιο - Λύκειο 

Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι αγοραίες πολιτικές έχουν οδηγήσει σε εκρηκτικά 

προβλήµατα, κάνοντας αναγκαία µια βαθιά µεταρρύθµιση. Βασικοί άξονες της 

πρότασής µας είναι η θεσµοθέτηση της 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η 

θέσπιση του ενιαίου λυκείου θεωρίας και πράξης και η δηµιουργία κύκλου 

αποκλειστικά δηµόσιας και δωρεάν µεταλυκειακής Τεχνικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης. 

Βασικός άξονας της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ είναι η θεσµοθέτηση του 

ενιαίου λυκείου θεωρίας και πράξης, µε κατάργηση του σηµερινού διασπασµένου σε 

Γενικό Λύκειο - Επαγγελµατικό Λύκειο- Επαγγελµατική Σχολή. Υπερασπιζόµαστε τη 

δηµοκρατική αρχή της γενικής παιδείας για όλες και για όλους. Θέτουµε ως κεντρικό 

ζήτηµα κοινωνικής διεκδίκησης την αποσύνδεση του λυκείου από το σύστηµα 

πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και την κατάργηση της παραπαιδείας. 

Προτείνουµε την ανασύνταξη των σχολικών προγραµµάτων και βιβλίων και την 

αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας και αξιολόγησης των µαθητών, µε την αξιοποίηση 

διδακτικών µεθόδων που δίνουν έµφαση στην καλλιέργεια της δηµιουργικότητας, της 

κριτικής σκέψης και της αµφισβήτησης, στην εξασφάλιση πολλαπλής πρόσβασης στη 

γνώση µε χρήση της σχολικής βιβλιοθήκης και των νέων τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνίας (στο πλαίσιο αυτό θεωρούµε σκανδαλώδες ότι σήµερα οι µαθητές 

τελειώνουν το σχολείο, χωρίς να πάρουν πιστοποίηση χειρισµού Η/Υ, την οποία 

αναζητούν στη συνέχεια από ιδιωτικούς φορείς, πληρώνοντας αδρά). Επιδιώκουµε τη 

στροφή του µαθησιακού ενδιαφέροντος των µαθητών και των µαθητριών στις 

σπουδές τους στο λύκειο και όχι στη φροντιστηριακή προετοιµασία τους για τις 

εξετάσεις.  

∆εύτερος άξονας της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, παράλληλα µε τη 

θεσµοθέτηση του ενιαίου λυκείου, είναι η δηµιουργία ενός αποφασιστικά 

στηριγµένου και εποµένως ουσιαστικά αναβαθµισµένου κύκλου δηµόσιας και 

δωρεάν µεταλυκειακής τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως 

βασικού συστατικού στοιχείου της δηµόσιας εκπαίδευσης, που να καλύπτει επαρκώς 
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το σύνολο των τεχνολογικών ειδικοτήτων που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και 

ενδιαφέρουν τους νέους ανθρώπους. 

Ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

Η πρωτοπόρα πρότασή του ΣΥΡΙΖΑ για ελεύθερη πρόσβαση στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση υπηρετεί το βασικό πρόταγµα µας, που είναι η κατοχύρωση του 

δηµόσιου και καθολικού δικαιώµατος των πολιτών στη γενική παιδεία, άρα µια 

παιδεία χωρίς ταξικούς φραγµούς. Η ελεύθερη πρόσβαση καταργεί οριστικά τον 

σηµερινό χαρακτήρα του λυκείου ως µηχανισµού «προγύµνασης» των νέων για την 

πρόσβασή τους στα ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ. Αναβαθµίζει τον µορφωτικό ρόλο του λυκείου, το 

οποίο έχει µετατραπεί σε πάρεργο, διότι το απελευθερώνει από τις εισαγωγικές 

εξετάσεις, ενώ ταυτοχρόνως απαλλάσσει την οικογένεια από τις δυσβάσταχτες 

δαπάνες για τα φροντιστήρια. Τέλος, ενισχύει και εµβαθύνει στις βασικές γνώσεις 

που πρέπει να προσφέρει το πανεπιστήµιο, ώστε να διαµορφώνονται πραγµατικά 

ολοκληρωµένοι επιστήµονες και όχι ανασφαλείς υπερεξειδικευµένοι πτυχιούχοι 

καταρτισιακών µαθήσεων. 

Συγκεκριµένα, προτείνουµε τη δηµιουργία κοινών ανά γνωστικό πεδίο 

προγραµµάτων πρώτου έτους σπουδών, που θα αναπτύσσονται σε εθνικό δίκτυο και 

θα υποστηρίζονται από το διδακτικό προσωπικό και τις κτιριακές, τεχνικές και υλικές 

υποδοµές όλων των ανώτατων ιδρυµάτων της χώρας.  

Όλοι ανεξαιρέτως οι απόφοιτοι του λυκείου –είναι αυτονόητο ότι σε µεταβατικό 

στάδιο η ελεύθερη πρόσβαση θα αφορά επίσης τους αποφοίτους των επαγγελµατικών 

Λυκείων– ανεξάρτητα από το βαθµό του απολυτηρίου τους και το έτος αποφοίτησής 

τους, έχουν δικαίωµα εγγραφής στο πρώτο έτος ανώτατης εκπαίδευσης του 

γνωστικού πεδίου της προτίµησής τους.  

Το πρώτο αυτό έτος, που υπηρετείται µε κοινές διαδικασίες σε όλα τα ΑΕΙ της χώρας, 

δεν θα είναι «προπαρασκευαστικό», εφόσον η επιτυχής φοίτηση σε αυτό 

υπολογίζεται στην ελάχιστη προβλεπόµενη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση 

πτυχίου.  

Η πρότασή µας προβλέπει ενιαία ανά γνωστικό πεδίο προγράµµατα σπουδών, όπου 

διδάσκεται ο κορµός βασικών εγκυκλίων µαθηµάτων που υποστηρίζουν τις σπουδές 

στα επιµέρους αντικείµενα κάθε γνωστικού πεδίου (π.χ. φυσικές επιστήµες και 

πολυτεχνικό πεδίο, κοινωνικές επιστήµες, ανθρωπιστικές επιστήµες, επιστήµες 

υγείας, καλλιτεχνικό πεδίο κ.λπ.). Η δηµιουργία κοινών προγραµµάτων πρώτου έτους 

ανά γνωστικό αντικείµενο θα αναιρέσει την πολυδιάσπαση των αντικειµένων που 

σήµερα επικρατεί και επιτρέπει την ηµιµάθεια. Ταυτοχρόνως, η ανασύνθεση ή 

ανασυγκρότησή τους θα προσδώσει ισχυρό ακαδηµαϊκό υπόβαθρο στις σπουδές.  

Είναι επίσης αυτονόητο για όσο διάστηµα ακόµα διατηρείται το σηµερινό σύστηµα 

επιλογής φοιτητών για την τριτοβάθµια εκπαίδευση θα πρέπει να καταργηθεί η βάση 

του 10. 

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου σπουδών, οι φοιτητές ακολουθούν τον 

πανεπιστηµιακό ή τον τεχνολογικό τοµέα, ανάλογα µε τις προτιµήσεις και τη βαθµο-

λογία τους, η οποία είναι συνάρτηση των συνολικών επιδόσεών τους στις εκπαιδευτι-

κές διαδικασίες και στις τελικές εξετάσεις ανά µάθηµα, που διενεργούνται σε εθνική 

κλίµακα. Οι σπουδαστές, δηλαδή, δηµιουργούν τους όρους της µελλοντικής τους εγ-

γραφής στα τεχνολογικά ή στα πανεπιστηµιακά τµήµατα που επιθυµούν, µε δεύτερη, 

ενδεχοµένως και µε τρίτη ευκαιρία βελτίωσης των επιδόσεών τους. 
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Βασικές προϋποθέσεις για τον εξορθολογισµό της ανώτατης εκπαίδευσης και για την 

καθιέρωση της ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι αφενός η 

εξασφάλιση της απαιτούµενης υποδοµής και του απαραίτητου επιστηµονικού 

δυναµικού των τριτοβαθµίων ιδρυµάτων και αφετέρου η συγκρότηση ενός δηµόσιου 

και δωρεάν συστήµατος µεταλυκειακής τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε 

ανοικτές βέβαια (και αυστηρές ως προς τις προϋποθέσεις τους) διόδους προς την 

ανώτατη πανεπιστηµιακή και τεχνολογική εκπαίδευση. 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση 

Ο ΣΥΡΙΖΑ µάχεται για την περιφρούρηση του πολύτιµου κοινωνικού κεκτηµένου 

του δηµόσιου πανεπιστηµίου, που βάλλεται και απαξιώνεται συστηµατικά από τη 

νεοφιλελεύθερη πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆. Αγωνιζόµαστε για την προώθηση 

ενός εναλλακτικού πανεπιστηµίου, που θα ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες 

και θα προάγει την επιστηµονική γνώση. Παλεύουµε για µια ποιοτικά 

αναβαθµισµένη, δηµόσια και δωρεάν τριτοβάθµια εκπαίδευση, που θα στηρίζεται σε 

ένα σύγχρονο, συµµετοχικό, ακαδηµαϊκό πανεπιστήµιο. Αδήριτη ανάγκη για τα 

παραπάνω είναι η αύξηση των κρατικών δαπανών, η κάλυψη και ο πολλαπλασιασµός 

των οργανικών θέσεων διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ, η 

δωρεάν φοίτηση σε όλα τα επίπεδα της δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η 

αποφασιστική ενίσχυση της φοιτητικής µέριµνας, µε αναβάθµιση και επέκταση του 

θεσµού των φοιτητικών εστιών σε όλες τις πόλεις που φιλοξενούν ιδρύµατα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Για ένα ακαδηµαϊκό και λειτουργικό πανεπιστήµιο
1
 

Αναβάθµιση προγραµµάτων σπουδών - Θωράκιση των πτυχίων 

Η ενίσχυση του στέρεου ακαδηµαϊκού χαρακτήρα του δηµοσίου πανεπιστηµίου είναι 

κρίσιµη για το µέλλον του, εφόσον ένας µεγάλος αριθµός τµηµάτων και 

προγραµµάτων σπουδών σήµερα αποτελούν συνένωση ετερόκλητων αντικειµένων ή 

δεν αναφέρονται καν σε ολοκληρωµένο επιστηµονικό αντικείµενο. Επιβάλλεται 

εποµένως ο επαναπροσδιορισµός των γνωστικών αντικειµένων, των προγραµµάτων 

σπουδών και των πτυχίων στη βάση ενιαίων και ολοκληρωµένων επιστηµονικών 

αντικείµενων ανά τµήµα, δεδοµένου ότι ένα πανεπιστηµιακό τµήµα πρέπει να 

καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο µίας επιστήµης. Στρατηγικά, η πρόταση µας για 

την ελεύθερη πρόσβαση συντείνει στον εξορθολογισµό των προγραµµάτων και των 

τίτλων σπουδών που απονέµουν και οι οποίοι πρέπει να έχουν σχέση µε την 

επαγγελµατική αποκατάσταση των πτυχιούχων.  

Ο ακαδηµαϊκός προγραµµατισµός των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ως µέσο ανάπτυξης και 

αναβάθµισης των Ιδρυµάτων - Εσωτερικοί κανονισµοί - ∆ιαφάνεια, δηµοσιότητα 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι ο µακροχρόνιος ακαδηµαϊκός/αναπτυξιακός προγραµµατισµός 

των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ µπορεί να αποτελέσει καθοριστικό µοχλό µίας ουσιαστικής 

αναβάθµισης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων 

των ιδρυµάτων, εφόσον εξασφαλισθούν από την ακαδηµαϊκή κοινότητα µερικές 

                                                 

1
 Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. και τις σχετικές προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, στο 

www.syriza.gr και στο www.syn.gr 
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σοβαρές προϋποθέσεις, όπως η εγγραφή στον Κρατικό Προϋπολογισµό κεντρικών 

αυτοτελών πόρων για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, που να καταµερίζονται στα ΑΕΙ 

κατά το ισχύον σύστηµα και ο δηµόσιος προγραµµατισµός χρηµατοδότησης της 

παιδείας στη Βουλή µε ορίζοντα τετραετίας. Ο µακρόχρονος προγραµµατισµός, 

επιπλέον, έχει νόηµα εφόσον συγκροτείται µε ευθύνη της Συγκλήτου/Συνέλευσης 

µετά από σύµφωνη γνώµη των Τµηµάτων. 

Οι εσωτερικοί κανονισµοί λειτουργίας, από την άλλη πλευρά, οφείλουν να 

κατοχυρώνουν την ακαδηµαϊκή αυτοτέλεια και την ελευθερία στην έρευνα και στη 

διδασκαλία, καθώς και τις αρχές της δεοντολογίας, που αφορούν στη λειτουργία των 

συλλογικών οργάνων, στο ρόλο και στη θέση των πανεπιστηµιακών δασκάλων κ.λπ. 

Για τη διαµόρφωση ενός εναλλακτικού πανεπιστηµίου, είναι κρίσιµης σηµασίας η 

διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής και ακαδηµαϊκής λειτουργίας των 

ανώτατων ιδρυµάτων, αφού πολλά από τα σηµερινά µελανά σηµεία έχουν να κάνουν 

µε την αδιαφάνεια, µε συµπτώµατα διαφθοράς ή και κατάχρησης εξουσίας. 

Τα πρακτικά των εκλογών και των εξελίξεων των µελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων 

και EΠ των ΤΕΙ θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται στους διαδικτυακούς τόπους των 

Τµηµάτων και των Ιδρυµάτων. Αντίστοιχης δηµοσιότητας πρέπει να τυγχάνουν οι 

προγραµµατισµοί, οι απολογισµοί και τα πρακτικά των οργάνων διοίκησης όπως και 

κυρίως οι πηγές και η διαχείριση των κονδυλίων των Ειδικών Λογαριασµών, τα 

αποτελέσµατα όλων των χρηµατοδοτούµενων ερευνών και η υλικοτεχνική υποδοµή.  

Ακαδηµαϊκή αποτίµηση αντί της «αξιολόγησης» 

Είναι σαφές ότι το δηµόσιο και δωρεάν πανεπιστήµιο οφείλει να αρνηθεί να 

πιστοποιηθεί κατά τα διεθνή νεοφιλελεύθερα πρότυπα που θεσµοθετήθηκαν µε το Ν. 

3374/05 περί «διασφάλισης ποιότητας των ΑΕΙ». Επίσης, εξίσου σαφής είναι η 

αναγκαιότητα µιας συλλογικής και δηµοκρατικής µορφής αυτοαξιολόγησης των 

ιδρυµάτων. Αυτό σηµαίνει την αυστηρή και τεκµηριωµένη αποτίµηση του 

διδακτικού, ερευνητικού και του γενικότερου ακαδηµαϊκού και διοικητικού έργου 

των ΑΕΙ, µε βάση τα κριτήρια που διαµορφώνει η πανεπιστηµιακή και η 

επιστηµονική κοινότητα για να µπορεί να υπάρχει και να παράγει έργο. 

Ανασχεδιασµός του εκπαιδευτικού χάρτη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Για 

µια ενιαία τριτοβάθµια εκπαίδευση 

Ειδικά ζητήµατα των ΤΕΙ  

Όσον αφορά τα ΤΕΙ, λόγω του τεχνολογικού τους χαρακτήρα, υφίστανται αµεσότερα 

τις συνέπειες του στρεβλού µοντέλου και του χαµηλού επιπέδου ανάπτυξης της 

χώρας µας. Η πραγµατική ανωτατοποίηση των ΤΕΙ και η πραγµατικά ενιαία 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση δεν µπορεί να γίνει µόνο µε την προσθήκη ενός «Α» στον 

τίτλο των ΤΕΙ. Απαιτείται στήριξη των ιδρυµάτων για ουσιαστική αναβάθµιση των 

προγραµµάτων σπουδών, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των 

υποδοµών κ.λπ. Χρειάζεται εκ βάθρων επανασχεδιασµός για τη βελτίωση της 

σηµερινής χαώδους κατάστασης, µε στόχο την ουσιαστική ενοποίηση της ανώτατης 

εκπαίδευσης.  

Αυτός ο επανασχεδιασµός πρέπει να περιλαµβάνει την αναβάθµιση των τµηµάτων, 

ώστε, για παράδειγµα, αντί της ίδρυσης νέων τµηµάτων χωρίς καµία προοπτική 

βιωσιµότητας (µε αλόγιστη σπατάλη πόρων για να καλυφθούν όµως ανεπαρκέστατα 
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οι ανάγκες τους σε υποδοµές), θα πρέπει οι πόροι να διοχετεύονται για την 

ουσιαστική αναβάθµιση των ήδη υπαρχόντων τµηµάτων, ιδίως της περιφέρειας.  

Απαιτείται ακόµη ρύθµιση των εκκρεµοτήτων που αφορούν τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα των παλαιών και νέων αποφοίτων των ΤΕΙ. Είναι προφανές ότι η λύση 

του προβλήµατος θα επέλθει µέσα από την ουσιαστική ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, 

οπότε και για τους αποφοίτους τους θα ισχύει ό,τι και για όλους τους αποφοίτους 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Περιφερειακά πανεπιστήµια  

Η ολόπλευρη περιφερειακή ανάπτυξη δεν διασφαλίζεται µέσω της διασποράς 

πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Αντίθετα, αυτό που απαιτείται είναι ο ανασχεδιασµός 

της χωροθέτησης των τµηµάτων µε ακαδηµαϊκά κριτήρια που να συνδέουν την 

παραγόµενη γνώση µε τις ανάγκες της περιφέρειας. Άρα, θα πρέπει µε θάρρος να 

ζητήσουµε την κατάργηση των υπερβολικά εξειδικευµένων Τµηµάτων και να 

τολµήσουµε την αναθεώρηση των προγραµµάτων σπουδών µε άξονα το βασικό 

γνωστικό υπόβαθρο και την «ώσµωση» των διαφόρων επιστηµών, αλλά και την 

αξιοποίηση κοινών υποδοµών. Τα περιφερειακά ΑΕΙ επιβάλλεται να 

συγκεντρώνονται σε ενιαίους χώρους (campus) µε κριτήριο όχι µόνο την ύπαρξη της 

«κρίσιµης ακαδηµαϊκής µάζας», αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό σηµαίνει 

ότι το πανεπιστήµιο οφείλει να αποτελέσει κοµµάτι του κοινωνικού γίγνεσθαι της 

τοπικής κοινωνίας. Για να οργανωθεί σωστά πρέπει να έχει τις απαραίτητες υποδοµές 

και την «κρίσιµη µάζα» σε φοιτητές, διοικητικό και ακαδηµαϊκό προσωπικό, άρα 

γενναία χρηµατοδότηση που θα δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες πραγµατικής 

ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς. Ένας σηµαντικός τέτοιος τοµέας είναι η ανάπτυξη 

ερευνητικών κέντρων και εργαστηρίων σε όλες τις περιφέρειες. Τέλος, πρέπει να 

παρέχονται από το κράτος ιδιαίτερα υλικά κίνητρα ώστε οι νέοι επιστήµονες όχι µόνο 

να εργάζονται σε περιφερειακά ΑΕΙ, αλλά και να κατοικούν στο χώρο εργασίας τους.  

Μη κρατικά ΑΕΙ - Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών  

Ο πρόσφατος νόµος για τα ΚΕΣ εισάγει την ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση από το 

παράθυρο, παρακάµπτοντας τις συνταγµατικές διατάξεις, µε το πρόσχηµα της 

ρύθµισης των «γκρίζων ζωνών» της µεταλυκειακής εκπαίδευσης, ενώ η ΕΕ 

παρουσιάζεται να «εξαναγκάζει» την κυβέρνηση να παραδώσει την ανώτατη 

εκπαίδευση στην αγορά. Η κυβέρνηση, αντί να µελετά πώς θα µεταρρυθµίσει τα 

ΚΕΣ/«κολέγια» σε de facto ιδιωτικά πανεπιστήµια, θα πρέπει να επιβάλει άµεσα το 

κλείσιµό τους, κάτι που επιτρέπεται από το κοινοτικό δίκαιο. Παράλληλα, θα πρέπει 

να προχωρήσει στη θεσµική κατάργηση του υβριδικού µορφώµατος που λέγεται 

«Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών», δίνοντας τη δυνατότητα σε όσα εκπαιδευτήρια 

επιθυµούν να µετεξελιχθούν σε ΙΕΚ/ΚΕΚ. Παράλληλα, θα πρέπει να θεσπιστούν 

εθνικοί κανόνες που να απαγορεύουν σε ξένα πανεπιστήµια να εγκαθίστανται στη 

χώρα µας µέσω αναδόχου-εργολάβου µε σύµβαση δικαιόχρησης. Αυτό είναι εφικτό 

στο βαθµό που η ελληνική νοµοθεσία απαγορεύει στα ελληνικά πανεπιστήµια να 

συνάπτουν αντίστοιχες συµβάσεις δικαιόχρησης, γεγονός που συνάδει µε την αρχή 

της µη δυσµενούς µεταχείρισης των φορέων άλλων κρατών-µελών σε σχέση µε τους 

ηµεδαπούς. Και, βέβαια, δεν θα πρέπει να επιτρέπει θεσµικά τη δικαιόχρηση σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως τα κολέγια. Εννοείται, τέλος, ότι πρέπει να προβλεφθούν 

κατάλληλες µεταβατικές λύσεις για τους µέχρι σήµερα αποφοίτους των ΕΕΣ και των 

κολεγίων. 
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Έρευνα  

Πανεπιστηµιακή Έρευνα για την κοινωνική χρήση του παραγόµενου προϊόντος 

Η έρευνα, ως η διαδικασία που προάγει τη γνώση στην επιστήµη και την τεχνολογία 

είναι αναπόσπαστο µέρος της αποστολής του πανεπιστηµίου. Η παραγωγή νέας 

επιστηµονικής γνώσης και η αναγνώρισή της από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα 

πρέπει να αποτελεί στρατηγική επιλογή των ΑΕΙ και επιβεβαίωση του υψηλού 

επιπέδου σπουδών. Στην τυφλή ποσοτικοποίηση της πανεπιστηµιακής έρευνας, στον 

ετεροκαθορισµό των στόχων της, και στην υποκατάσταση της επιστηµονικής 

παραγωγής από την κατάρτιση, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ερευνητική πολιτική 

των κυβερνήσεων του δικοµµατισµού, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιτάσσει µια άλλη αντίληψη: το 

ξαναζωντάνεµα της συλλογικότητας σε επίπεδο τµηµάτων, την κοινωνικά 

προσανατολισµένη έρευνα και τις αξίες του επιστήµονα/οργανικού διανοούµενου µε 

συνείδηση της κοινωνική αποστολής του.  

Για να ζωντανέψει η έρευνα απαιτείται η γενναία αύξηση των κονδυλίων για 

υποδοµές και ιδίως για τη συµµετοχή των µελών ∆ΕΠ στη διεθνή επιστηµονική 

κοινότητα. Απαραίτητος είναι επίσης ο δηµόσιος έλεγχος των κονδυλίων, που θα 

πρέπει να κατανέµονται σε ερευνητικές οµάδες και όχι σε µεµονωµένα άτοµα. Όλες 

οι ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια, και 

προφανώς τα αποτελέσµατά τους να είναι στη διάθεση όλων των µελών της 

επιστηµονικής κοινότητας. Εποµένως, στόχος µας είναι να µετατραπούν οι Γενικές 

Συνελεύσεις των Τµηµάτων σε κύτταρα δηµοκρατίας και ελέγχου της ορθολογικής 

κατανοµής και απορρόφησης των κονδυλίων. Στο πλαίσιο αυτά αξίζει να µελετηθούν 

οι δυνατότητες χρηµατοδότησης ολοκληρωµένων, αλλά ευέλικτων ερευνητικών και 

εκπαιδευτικών οµάδων στη βάση του προσφεροµένου για καθορισµένο χρόνο 

ερευνητικού, διδακτικού και διοικητικού έργου. Όλα όµως τα παραπάνω έχουν νόηµα 

µόνον εφόσον υπάρξουν οι όροι για τη στήριξη της επαφής των πανεπιστηµιακών 

ερευνητών µε την κοινωνία, µε ορίζοντα την κοινοποίηση της γνώσης σε κοινωνικούς 

φορείς και την αξιοποίηση της για το κοινωνικό σύνολο.  

Ερευνητικά Ιδρύµατα 

Λόγω της έλλειψης δηµόσιας χρηµατοδότησης και εθνικού σχεδιασµού η βασική 

έρευνα έχει µετατραπεί σε πεδίο διεκδίκησης ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών και 

ιδιωτικών προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας. Η κατάσταση επιδεινώνεται στις 

ανθρωπιστικές/κοινωνικές επιστήµες, που δεν έχουν τη δυνατότητα να «πουλήσουν» 

τη γνώση που παράγουν. ∆εν υπάρχει εθνικός σχεδιασµός για την εκτός των 

πανεπιστηµίων έρευνα, εφόσον θεωρητικά και µόνο τη συντονίζει η ΓΓΕΤ, η οποία 

όµως έχει αποδυναµωθεί. Επιπλέον, υπάρχει πολυδιάσπαση, µε πολλά ερευνητικά 

κέντρα να υπάγονται σε διαφορετικούς φορείς. 

Στην πραγµατικότητα το ερευνητικό σύστηµα της χώρας µας επιβιώνει λόγω των 

ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων. Συχνά, τα ερευνητικά κέντρα εξασφαλίζουν από την 

ΕΕ ερευνητικούς πόρους εφάµιλλους µε τους κρατικούς προϋπολογισµούς τους, ενώ 

η κυβέρνηση περιορίζεται απλώς στον διοικητικό έλεγχο της διαδικασίας. Η ποιοτική 

και η ποσοτική στάθµιση της ερευνητικής δραστηριότητας και των προϊόντων έχουν 

ξεφύγει από το ακαδηµαϊκό πλαίσιο. Ταυτοχρόνως, επικρατούν διαφορετικά 

καθεστώτα στο ερευνητικό προσωπικό, καθώς πολλοί εργαζόµενοι (ερευνητές, ειδικό 

προσωπικό κ.ά) εργάζονται µε συµβάσεις ή σε προγράµµατα συγκεκριµένης 
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διάρκειας, ενώ οι µεταπτυχιακοί φοιτητές συνήθως εργάζονται σε µαύρο καθεστώς 

από άποψη αµοιβών, µε εξευτελιστικές αποζηµιώσεις. 

Σύνδεση µε εκπαίδευση: ενιαίος χώρος παιδείας και έρευνας 

Θεωρούµε απαραίτητο η έρευνα να είναι στενά συνδεδεµένη µε την εκπαίδευση στα 

πανεπιστήµια, και να µην λειτουργεί ξεκοµµένα από αυτή. Στόχος µας είναι η 

δηµιουργία ενός ενιαίου χώρου παιδείας και έρευνας, η λειτουργία των ΑΕΙ και των 

ερευνητικών κέντρων υπό κοινό θεσµικό πλαίσιο και ενιαία πολιτική διεύθυνση 

(όσον αφορά τα ζητήµατα έρευνας). Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η γενναία αύξηση της εθνικής χρηµατοδότησης στο 1,5% του ΑΕΠ τουλάχιστον 

και η εκπόνηση ενός νέου εθνικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη και τον συντονισµό 

των ερευνητικών κέντρων, που θα αποτρέπει την άναρχη ίδρυση ερευνητικών 

κέντρων (τα οποία µετά υπολειτουργούν) στις εκλογικές περιφέρειες ων εκάστοτε 

υπουργών. 
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ΣΤΟΧΟΣ 3 

Για ένα ολοκληρωµένο δηµόσιο σύστηµα υγείας – πρόνοιας 

 

 

Η παρούσα κατάσταση - Οι τάσεις 

Σήµερα το υγειονοµικό µας σύστηµα νοσεί βαρύτατα. Η νεοφιλελεύθερη πολιτική 

που εφάρµοσαν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών και εξακολουθεί να 

εφαρµόζει σήµερα η Ν∆ έχει µετατρέψει την υγεία και την πρόνοια από κοινωνικό 

αγαθό και δικαίωµα σε εµπόρευµα εγκαταλελειµµένο στις κερδοσκοπικές ορέξεις του 

ιδιωτικού κεφαλαίου. 

Οι ασκούµενες πολιτικές στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας έχουν 

οδηγήσει στην απαξίωση του δηµόσιου τοµέα υγείας, στον περιορισµό των δηµοσίων 

δαπανών και στην ενίσχυση του µεγάλου ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα, που 

λειτουργεί χωρίς κανόνες και έλεγχο, αναπτύσσεται παρασιτικά και αποτελεί, από 

κοινού µε τις πολυεθνικές φαρµάκου, τον βασικό ρυθµιστή της πολιτικής που 

εφαρµόζεται στο χώρο της υγείας. 

Η αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας, η εµπορευµατοποίηση των 

υπηρεσιών υγείας και η ισχυροποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου άρχισαν να 

προωθούνται συστηµατικά, σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ήδη από τις αρχές 

της δεκαετίας του ’90, δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα ακόµη και στα 

προηγµένα κοινωνικοασφαλιστικά συστήµατα των χωρών της ∆υτικής Ευρώπης. 

Στη χώρα µας, στην οποία ουδέποτε είχε οικοδοµηθεί ένα πλήρες, ποιοτικό και 

αποτελεσµατικό Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Πρόνοιας, το πρόβληµα είναι ακόµη 

µεγαλύτερο. Το ΠΑΣΟΚ, αρχικά, βύθισε στο χάος και εντέλει διέλυσε τους φορείς 

πρόνοιας (ν. 2646/98), επέτρεψε τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού κερδοσκοπικού 

κεφαλαίου στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών υγείας και έθεσε το νοµικό πλαίσιο 

στο οποίο στηρίχτηκαν οι κυβερνητικές παρεµβάσεις της Ν∆ (ν. 2889/01, ν. 

3106/03). Σήµερα, ως αντιπολίτευση, συµφωνεί µε τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου-

Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), προωθεί την επέκταση των ιδιωτικών απογευµατινών 

ιατρείων, σιωπά όσον αφορά τα ζητήµατα της διαφθοράς και της παραοικονοµίας και 

αποδέχεται τον παρασιτισµό, την κερδοσκοπία και την ενίσχυση του ιδιωτικού τοµέα 

µε δηµόσιους πόρους, προβάλλοντας ως λύση τον εθελοντισµό στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας. 

Ανάλογες πολιτικές προωθούνται σήµερα µεθοδικά και από την κυβέρνηση της Ν∆, η 

οποία συνεχίζει τη χρόνια υποχρηµατοδότηση και εµπορευµατοποίηση των 

υπηρεσιών υγείας, διευρύνει τις ανισότητες, αυξάνοντας το ύψος της συνολικής 

ιδιωτικής δαπάνης για την υγεία, και ενισχύει σηµαντικά το ρόλο του µεγάλου 

κεφαλαίου. Παράλληλα, η κυβέρνηση προωθεί µε όλες της τις δυνάµεις τις 

Συµπράξεις ∆ηµοσίου-Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) για την ανέγερση και λειτουργία νέων 

νοσοκοµείων, µε προϋπολογισµούς έργων πολύ υψηλότερους του κόστους και 

πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση των ασθενών, καταργώντας ουσιαστικά τον 

δηµόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της νοσοκοµειακής περίθαλψης. Βασικές λειτουργίες 
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των δηµόσιων νοσοκοµείων, όπως η σίτιση, η τροφοδοσία, η φύλαξη και η 

καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων, οι υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης 

και πληροφορικής και η διαχείριση των νοσοκοµειακών αποβλήτων εκχωρούνται σε 

ιδιώτες, χωρίς καν να λαµβάνεται µέριµνα για τη διασφάλιση των όρων εργασίας των 

εργαζοµένων σ’ αυτές. 

Κεντρικό ρόλο στην κατεύθυνση της εµπορευµατοποίησης και της ιδιωτικοποίησης 

των υπηρεσιών υγείας διαδραµάτισε η υποχρηµατοδότηση του ΕΣΥ: Από το 3% του 

ΑΕΠ το 2004, η χρηµατοδότηση του ΕΣΥ µειώθηκε το 2008 στο 2,4%, ποσοστό που 

αντιστοιχεί στο 6% των τακτικών εξόδων του προϋπολογισµού, έναντι 13,6% που 

αποτελεί το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η συστηµατική εφαρµογή της 

πολιτικής επιλογής της υποχρηµατοδότησης του δηµόσιου τοµέα υγείας είχε ως 

αποτέλεσµα την εκτόξευση του χρέους των δηµόσιων νοσοκοµείων από τα 2,2 δισ. 

ευρώ την περίοδο 2000-2004 στα 4,4 δισ. ευρώ. 

Παράλληλα, οι προσλήψεις µόνιµου προσωπικού στον δηµόσιο τοµέα υγείας δεν 

ξεπερνούν τις 800 το χρόνο, όταν οι συνταξιοδοτήσεις και οι αποχωρήσεις είναι 

περισσότερες από 2.000 ετησίως. Το αποτέλεσµα είναι ότι: 

• η χώρα µας διαθέτει σήµερα µόλις 3,8 νοσηλευτές/τριες ανά 1000 κατοίκους, 

όταν ο µέσος όρος της ΕΕ των 27 είναι 8,9/1.000 

• οι κενές θέσεις νοσηλευτών/τριών ανέρχονται στις 25.000 

• οι κενές οργανικές θέσεις γιατρών υπερβαίνουν τις 4.500, χωρίς να 

υπολογίζονται οι ανάγκες για την εφαρµογή του νέου ωραρίου των 

νοσοκοµειακών γιατρών. 

Στη λογική της υποβάθµισης του δηµόσιου τοµέα υγείας και της πριµοδότησης του 

ιδιωτικού κινούνται και οι στρατηγικές επιλογές που υιοθετήθηκαν στον τοµέα του 

φαρµάκου. Η κατάργηση της Εθνικής Φαρµακαποθήκης και της Εθνικής 

Φαρµακοβιοµηχανίας επέτρεψε την ανεξέλεγκτη δράση των πολυεθνικών και των 

εγχώριων φαρµακοβιοµηχανιών, ενώ η καταλήστευση των αποθεµατικών των 

ασφαλιστικών ταµείων και οι αδιαφανείς διαδικασίες προµηθειών φαρµακευτικού και 

αναλώσιµου υλικού από τα δηµόσια νοσοκοµεία είχαν ως αποτέλεσµα την αφαίµαξη 

των πόρων των ασφαλιστικών ταµείων και την κατασπατάληση του δηµόσιου 

χρήµατος προς όφελος των µεγάλων φαρµακοβιοµηχανιών, των εταιρειών ιατρικών 

διαγνωστικών οργάνων και αναλώσιµου υλικού και των διαφόρων ιδιωτικών 

διαγνωστικών κέντρων και πολυκλινικών.  

Η µη αξιοποίηση της βιοϊατρικής τεχνολογίας, η παντελής έλλειψη τµηµάτων 

αποκατάστασης, η εγκατάλειψη των προγραµµάτων ψυχικής υγείας και των 

ιδρυµάτων πρόνοιας αποδεικνύουν την απροκάλυπτη ενίσχυση της επιχειρηµατικής 

κερδοσκοπικής δραστηριότητας, η οποία σπεύδει να καλύψει τα κενά. Η 

ολοκληρωτική απουσία οποιασδήποτε διαδικασίας ή θεσµού ελέγχου της ποσότητας, 

ποιότητας και αναγκαιότητας των ιατρικών πράξεων, εξετάσεων και θεραπειών, σε 

συνδυασµό µε την παντελή έλλειψη ελέγχου της επαγγελµατικής επάρκειας των 

επαγγελµατιών υγείας τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, αναδεικνύουν 

την απόλυτη αδιαφορία της πολιτείας για την προάσπιση και προαγωγή της υγείας 

των πολιτών. 

Οι ολέθριες συνέπειες της ασκούµενης πολιτικής για τη δηµόσια υγεία 

αποτυπώνονται και στους δείκτες υγείας. Η χώρα µας: 
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• Βρίσκεται στην 23η θέση της ΕΕ των 27 σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας, 

έχοντας υποχωρήσει 9 θέσεις την τελευταία τριετία. 

• Είναι η µία από τις δύο χώρες του ΟΟΣΑ στις οποίες σηµειώνεται µείωση του 

προσδόκιµου επιβίωσης. 

• Κατέχει την πρώτη θέση σε ενήλικες καθηµερινούς καπνιστές, µε ποσοστό 

38,6%, (µ.ο. ΟΟΣΑ: 24,3%), και µία από τις 4 πρώτες θέσεις σε ποσοστό 

παχύσαρκου ενήλικου πληθυσµού, µε 21,9% (µ.ο. ΟΟΣΑ: 14,6%). 

Συγχρόνως, οι φανερές πλέον οικονοµικές δοσοληψίες µε τις εταιρείες φαρµάκου, 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού και αναλώσιµων υλικών, τα φαινόµενα διαφθοράς και 

παραοικονοµίας, οι µίζες και το φακελάκι αποτελούν µάστιγα που καταργεί τον 

δηµόσιο χαρακτήρα του συστήµατος. Σε αυτό συµβάλλει τα µέγιστα η 

αναποτελεσµατική κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, που εµφανίζει έντονα 

πελατειακά χαρακτηριστικά, ενθαρρύνοντας την αναξιοκρατία και την 

παραοικονοµία.  

Οι συνέπειες για τους πολίτες είναι πολλαπλές και δυσβάσταχτες: 

• Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ για το 2008, οι ιδιωτικές 

δαπάνες των νοικοκυριών για διαγνώσεις, θεραπείες και φάρµακα που δεν 

καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση εκτοξεύτηκαν τα τελευταία χρόνια 

στο 57% των συνολικών δαπανών για την υγεία (στην ΕΕ δεν υπερβαίνουν το 

28%). 

• Οι Έλληνες δαπανούν 6% του εισοδήµατός τους για ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη (2% κατά µ.ο. στον ΟΟΣΑ και 3% στις ΗΠΑ). 

• Οι χρόνοι αναµονής για χειρουργικές επεµβάσεις και εξετάσεις είναι µεγάλοι 

και διογκώνονται συνεχώς. 

• Υπερσύγχρονος εξοπλισµός παραµένει για διάφορους λόγους αναξιοποίητος, 

αναγκάζοντας του πολίτες να στραφούν στον ιδιωτικό τοµέα, πληρώνοντας 

πανάκριβα υπηρεσίες που δικαιούνται δωρεάν. 

• Μεγάλο µέρος του πληθυσµού δεν έχει πρόσβαση σε επαρκείς υπηρεσίες 

υγείας, λόγω έλλειψης εξοπλισµένων νοσοκοµείων στην περιφέρεια. 

Η στρατηγική µας κατεύθυνση 

Ενάντια στην υπάρχουσα κατάσταση, ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 

καταθέτει µια υλοποιήσιµη εναλλακτική πρόταση για την αναµόρφωση του εθνικού 

συστήµατος υγείας και τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δηµόσιου συστήµατος 

αναβαθµισµένων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.  

Η εναλλακτική προγραµµατική µας πρόταση εκκινεί από την αρχή ότι η υγεία δεν 

µπορεί να είναι αντικείµενο εµπορευµατοποίησης ούτε να υπόκειται στη δικαιοδοσία 

του κέρδους. Αποτελεί, αντιθέτως, αναφαίρετο κοινωνικό αγαθό και δικαίωµα, που 

οφείλει να βρίσκεται έξω από τις διαδικασίες της αγοράς. Η απόλαυση και η άσκηση 

αυτού του δικαιώµατος διασφαλίζεται από ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας και πρόνοιας 

που παρέχει άµεση, δωρεάν, καθολική και ισότιµη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες 

σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, τη στιγµή της ανάγκης.  

Η πρότασή µας αποτελεί πρόταση διεκδίκησης και πάλης και προϋποθέτει τη 

συσπείρωση και τον κοινό αγώνα, µε στόχο τη δηµιουργία ενός κοινού µετώπου για 
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την ανατροπή των ασκούµενων πολιτικών στο χώρο της υγείας, την υπεράσπιση του 

δηµόσιου χαρακτήρα του συστήµατος υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Το µέτωπο αυτό οικοδοµείται στα συνδικάτα, στους 

συλλόγους των επαγγελµατιών υγείας και στα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε 

τη συνεργασία επιστηµονικών και ερευνητικών φορέων και τη συµµετοχή των 

αποδεκτών των υπηρεσιών υγείας. 

Το ολοκληρωµένο εθνικό σύστηµα υγείας που οραµατιζόµαστε θα χρηµατοδοτείται 

ενιαία από τον κρατικό προϋπολογισµό και από τους κλάδους υγείας των 

ασφαλιστικών ταµείων και θα αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των αναγκών όλων των 

πολιτών. Βάση του θα είναι ένα ολοκληρωµένο δηµόσιο δίκτυο υπηρεσιών 

ενηµέρωσης, πρόληψης, πρωτοβάθµιας περίθαλψης και προαγωγής της υγείας, ενιαία 

συνδεδεµένο µε µια αναβαθµισµένη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια περίθαλψη. 

Στόχος του είναι η προάσπιση και προαγωγή της υγείας σε όλους τους τοµείς της 

κοινωνικής οργάνωσης και της παραγωγικής δραστηριότητας. 

Βασική προϋπόθεση είναι η αύξηση των δηµοσίων δαπανών για την υγεία, η 

δηµιουργία υγειονοµικού χάρτη της χώρας, η θέσπιση ενός αυστηρού νοµοθετικού 

πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών 

υγείας, καθώς και η εφαρµογή µιας συνεπούς και ολοκληρωµένης πολιτικής για το 

φάρµακο. 

Απαιτείται η ενίσχυση των δοµών και υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους πρόνοιας 

και η οικοδόµηση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου συστήµατος κοινωνικής 

προστασίας που θα διασφαλίζει την ελεύθερη και ισότιµη πρόσβαση όλων, και ιδίως 

των λιγότερο προνοµιούχων, σε δοµές και υπηρεσίες στήριξης, περίθαλψης, 

στέγασης, φιλοξενίας, αποκατάστασης, εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. 

Στρατηγικός µας στόχος είναι η οικοδόµηση ενός ολοκληρωµένου δηµόσιου 

συστήµατος υγείας που θα καλύπτει καθολικά τις ανάγκες του συνόλου του 

πληθυσµού και της επικράτειας και θα περιλαµβάνει το σύνολο των δηµόσιων δοµών 

υγείας και πρόνοιας (ΕΣΥ, ΙΚΑ, δοµές υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 

ασφαλιστικών ταµείων κλπ.). 

Αυτό πρακτικά σηµαίνει:  

•••• Μετάβαση από τη σηµερινή κατάσταση σηµαντικής έλλειψης υποδοµών σε µια 

κατάσταση επάρκειας υποδοµών µέσω της δηµιουργίας νέων υποδοµών, 

αναβάθµισης και πλήρους αξιοποίησης των ήδη υπαρχουσών.  

•••• Μετάβαση από τη σηµερινή κατάσταση πολλαπλών και επισφαλών εργασιακών 

σχέσεων σε µια κατάσταση σταθερών, µόνιµων και καλά αµειβόµενων θέσεων.  

••••  Μετάβαση από τη σηµερινή κατάσταση πολυδιάσπασης των φορέων 

χρηµατοδότησης του ασφαλιστικού συστήµατος σε µια κατάσταση ενιαίου 

τρόπου χρηµατοδότησης, σχεδιασµού και παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι 

υποδοµές και το προσωπικό των ασφαλιστικών φορέων, δηµοτικών ιατρείων 

κλπ. εντάσσονται βαθµιαία στο ενιαίο σχέδιο παροχής υπηρεσιών υγείας προς 

όλους τους κατοίκους της χώρας. 

Η πολιτική αυτή έχει ορισµένα προαπαιτούµενα που δεν είναι διαπραγµατεύσιµα. 

Συγκεκριµένα, απαιτείται: 

•••• ουσιαστική αύξηση των διατιθέµενων πόρων για την υγεία και την πρόνοια, 
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•••• δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου υπηρεσιών πρωτοβάθµιας 

φροντίδας, 

•••• διάλογος µε τους εργαζόµενους, προκειµένου η µεταρρύθµιση να συµβάλει 

ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, 

•••• εξίσωση προς τα πάνω του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας και 

πρόνοιας για το σύνολο των κατοίκων της χώρας. 

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι για το νέο Εθνικό Σύστηµα Υγείας 

Βασικοί πυλώνες του νέου συστήµατος θα είναι η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, 

που πρέπει να χτιστεί από την αρχή, και η αναβαθµισµένη και αναδιοργανωµένη 

∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Περίθαλψη. 

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

Για τη διασφάλιση της πλήρους σωµατικής, διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας των 

πολιτών είναι αναγκαία η οικοδόµηση ενός οργανωµένου και καθολικού δικτύου 

υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας - Πρόνοιας (ΠΦΥ), που θα καλύπτει 

όλο το φάσµα των αναγκών τους. Ένα σύστηµα κοντά στον τόπο κατοικίας, που θα 

δίνει έµφαση στη σωστή και έγκαιρη ενηµέρωση και διάγνωση και θα είναι 

προσανατολισµένο κυρίως στην πρόληψη των νοσηµάτων και των ασθενειών, 

παράλληλα µε την περίθαλψη και θεραπεία σε πρωτοβάθµιο επίπεδο. Στόχος µας 

είναι να περάσουµε από τον νοσοκοµειοκεντρικό και ιατροκεντρικό χαρακτήρα των 

σηµερινών υπηρεσιών υγείας στο σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών για την 

προάσπιση και προαγωγή της συνολικής υγείας των πολιτών σε όλους τους τοµείς της 

κοινωνικής οργάνωσης και της παραγωγικής δραστηριότητας. 

Η ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών ΠΦΥ θεωρείται ότι θα συµβάλει ουσιαστικά στην 

αποσυµφόρηση των νοσοκοµείων και στην προοδευτική µείωση του κόστους 

νοσηλείας, καθώς και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου προτείνουµε: 

• Καθιέρωση του θεσµού του οικογενειακού γιατρού. 

• Αναβάθµιση και επέκταση της ειδικότητας του γενικού γιατρού, έτσι ώστε να 

αποκτούν υψηλή εξειδίκευση σε όλο το εύρος της παθοφυσιολογίας και 

καλές γνώσεις ψυχολογίας, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του 

ρόλου τους. 

• Καθιέρωση του θεσµού της οµάδας υγείας, µε πυρήνα τον οικογενειακό 

γιατρό και µε συµµετοχή και άλλων επαγγελµατιών υγείας ή ειδικών γιατρών 

(νοσηλευτών, επισκεπτών υγείας, κοινωνικών λειτουργών). 

• Αναβάθµιση των υφιστάµενων και δηµιουργία νέων Κέντρων Υγείας 

Αγροτικού Τύπου, µε ιδιαίτερη έµφαση στη νησιωτική Ελλάδα και τις 

δυσπρόσιτες περιοχές. 

• ∆ηµιουργία, επαρκής στελέχωση και πλήρης εξοπλισµός Κέντρων Υγείας 

Αστικού Τύπου, µε στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών των ¾ του 

πληθυσµού της χώρας, που συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα. 

• Αναβάθµιση του συµβουλευτικού ρόλου του φαρµακοποιού και ανάδειξη του 

επιστηµονικού του ρόλου στο πλαίσιο του συστήµατος ΠΦΥ. 
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• Βελτίωση του συστήµατος διακοµιδών, ώστε να υπάρχει λειτουργική και 

άµεση διασύνδεση µε τα δηµόσια νοσοκοµεία. 

• Ολοκληρωµένη ανάπτυξη και στελέχωση του ΕΚΑΒ, προκειµένου να 

διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και γρήγορη πρόσβαση στη δευτεροβάθµια και 

τριτοβάθµια περίθαλψη από οποιοδήποτε σηµείο της χώρας. 

• ∆ηµιουργία τραυµατολογικών κέντρων στους άξονες των εθνικών οδών. 

• ∆ηµιουργία σύγχρονων µονάδων αποκατάστασης για τα άτοµα µε αναπηρία, 

µε την απαραίτητη στελέχωση και την ανάλογη χωροταξική κατανοµή. 

• Προστασία των ευπαθέστερων πληθυσµιακών οµάδων (πρόσφυγες, 

µετανάστες, ηλικιωµένοι, άστεγοι, άνεργοι κλπ.). 

• Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας, 

µε κεντρικό άξονα τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, και στενή λειτουργική τους 

διασύνδεση µε τα Κέντρα Υγείας. 

• Ενίσχυση των υπαρχουσών εναλλακτικών µορφών φροντίδας ψυχικής υγείας 

και δηµιουργία νέων, αναδιοργάνωση της κοινωνικής φροντίδας και στενή 

συνεργασία των υπηρεσιών υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

µε τις τοπικές κοινωνίες, σε επίπεδο νοµού ή υγειονοµικής περιφέρειας. 

• Ολοκλήρωση της τοµεοποίησης των ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών 

υπηρεσιών. 

• Ενίσχυση των οργανώσεων των οικογενειών και των χρηστών ψυχιατρικών 

υπηρεσιών και συµµετοχή τους στο σχεδιασµό της πολιτικής για την ψυχική 

υγεία. 

• Κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωµάτων των επαγγελµατιών ψυχικής 

υγείας, τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. 

• Άσκηση ουσιαστικού δηµόσιου ελέγχου σε όλες τις ιδιωτικές µονάδες 

παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και αναβάθµιση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, µε τελικό στόχο την υπαγωγή τους στον δηµόσιο τοµέα. 

• ∆ηµιουργία στα Γενικά Νοσοκοµεία διακριτών τµηµάτων οξέων 

περιστατικών και βραχείας νοσηλείας, λειτουργία µονάδων ηµερήσιας 

φροντίδας, εναρµόνιση των εφηµεριών τους µε αυτές του νοσοκοµείου που 

τα στεγάζει και σύνδεσή τους µε τα υπάρχοντα δίκτυα φροντίδας. 

∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Περίθαλψη 

• Σύνταξη Υγειονοµικού Χάρτη της χώρας και πλήρης καταγραφή των 

υπαρχουσών δοµών και αναγκών, µε στόχο την αντιµετώπιση της ανισότιµης 

κατανοµής των υγειονοµικών µονάδων µεταξύ κέντρου και περιφέρειας. 

• Άµεση πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων των νοσοκοµείων και 

των προνοιακών ιδρυµάτων της χώρας. 

• Ορθολογική αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός των υφιστάµενων 

απαρχαιωµένων οργανισµών των νοσοκοµείων ύστερα από µελέτες, µε 

σκοπό την επαρκή στελέχωση των υπαρχόντων τµηµάτων και τη δηµιουργία 

νέων τµηµάτων, ιδιαίτερα στους τοµείς της υψηλής τεχνολογίας. 



[80] 

 

• ∆ηµιουργία αυτοτελών Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα 

νοσοκοµεία δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας περίθαλψης. 

• Στελέχωση και αύξηση του αριθµού των κλινών των Μονάδων Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ). 

• Ουσιαστική ενσωµάτωση των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων στην 

τριτοβάθµια περίθαλψη του ΕΣΥ. 

• Αναδιοργάνωση του µοντέλου διοίκησης σε κεντρικό και περιφερειακό 

επίπεδο, µε στόχο την αξιοκρατική αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των 

στελεχών, τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα. 

• Θεσµική κατοχύρωση της συµµετοχής των εργαζοµένων στη διοίκηση των 

νοσοκοµείων, δηµιουργία αποκεντρωµένου µοντέλου διοίκησης και 

διασφάλιση της αυτοδιοίκησης των µονάδων υγείας. 

• Κατάργηση του ν. 3580/2007, µε τον οποίο προωθείται η υπερσυγκέντρωση 

όλων των αρµοδιοτήτων σχετικά µε τις προµήθειες των δηµόσιων 

νοσοκοµείων στα κεντρικά όργανα του υπουργείου Υγείας, µε αποτέλεσµα 

υπέρµετρες καθυστερήσεις ή ακόµη και πλήρη αδυναµία των µονάδων υγείας 

να προµηθευτούν τα αναγκαία γι’ αυτές φάρµακα, µηχανήµατα και υλικά. 

• ∆ηµιουργία αποκεντρωµένου περιφερειακού συστήµατος παροχής υπηρεσιών 

υγείας, που να διασφαλίζει την πρόσβαση των κατοίκων όλης της χώρας σε 

υψηλού επιπέδου, δηµόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. 

• Εξοπλισµός των εργαστηρίων και όλων των νοσοκοµείων της χώρας µε 
σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισµό, καθώς και µε δοµές και υπηρεσίες 

πληροφορικής. 

• Αναβάθµιση της ξενοδοχειακής υποδοµής των νοσοκοµείων και ενίσχυση της 

νοσηλευτικής και γραµµατειακής υποστήριξης. 

• Ολοήµερη λειτουργία του νοσοκοµείου, χωρίς επιβάρυνση των ασθενών, και 

κατάργηση του σηµερινού πλαισίου λειτουργίας των ιδιωτικών 

απογευµατινών ιατρείων. 

• ∆ηµιουργία επιτροπών για την προάσπιση των δικαιωµάτων των ασθενών. 

• ∆ιασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στο δηµόσιο σύστηµα υγείας όλων 

όσοι ζουν και εργάζονται στη χώρα. Κατάργηση του νόµου για το 

ασφαλιστικό, µε τον οποίο διπλασιάζεται ο αριθµός των ελάχιστων 

απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης για παροχή υγειονοµικής περίθαλψης 

στους ασφαλισµένους. 

Οι εργαζόµενοι στο χώρο της υγείας - πρόνοιας 

Η κυβερνητική πολιτική στον τοµέα των εργασιακών σχέσεων των επαγγελµατιών 

υγείας έχει οδηγήσει στην ελαστικοποίηση, την εντατικοποίηση και τη συρρίκνωση 

της µόνιµης και σταθερής εργασίας και στην υποκατάσταση των εργαζοµένων 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης από συµβασιούχους, επικουρικούς, 

εργαζοµένους µε προγράµµατα stage, εργαζοµένους των υπεργολάβων κ.ά. 

Η βάναυση παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας, οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, 

τα εξαντλητικά ωράρια και οι εξευτελιστικοί µισθοί των επαγγελµατιών υγείας 
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καθιστούν αναγκαία τη χάραξη µιας διαφορετικής πολιτικής απασχόλησης στο χώρο 

της υγείας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουµε: 

• Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων των γιατρών, των διαφόρων 

επαγγελµατιών υγείας και των εργαζοµένων των υπεργολάβων από 

εργαζοµένους πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατάργηση του 

θεσµού των επικουρικών γιατρών και νοσηλευτών. 

• Μονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων γιατρών που καλύπτουν πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες. 

• Κατοχύρωση ενιαίων εργασιακών σχέσεων και διασφάλιση αξιοπρεπών 

συνθηκών εργασίας του υγειονοµικού προσωπικού. 

• Κατάρτιση νέου µισθολογίου και ουσιαστική αύξηση του βασικού µισθού των 

επαγγελµατιών υγείας. 

• Άµεση κύρωση της κλαδικής σύµβασης σχετικά µε το ανώτατο όριο 

απασχόλησης των νοσοκοµειακών γιατρών. Κατάργηση του ελαστικού 

κυκλικού ωραρίου και άµεση εφαρµογή του 48ωρου, χωρίς µείωση των 

αποδοχών. 

• ∆ιαρκή επιµόρφωση και διασφάλιση της οικονοµικής, επαγγελµατικής και 

επιστηµονικής αναβάθµισης και εξέλιξης των εργαζοµένων στο χώρο της 

υγείας. 

• Επέκταση του θεσµού των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων στο 

δηµόσιο σύστηµα υγείας και ένταξη των εργαζοµένων σε αυτό όπως ακριβώς 

ισχύει και στον ιδιωτικό τοµέα. 

• Ανάπτυξη δοµών για την υγεία και την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και 

δηµιουργία τµηµάτων ιατρικής της εργασίας, όπως επιβάλλεται από την 

κείµενη νοµοθεσία. 

• Θεσµοθέτηση χαµηλότερου ορίου συνταξιοδότησης για τους εργαζόµενους 

στις δοµές υγείας - πρόνοιας, λόγω της επικινδυνότητας και ανθυγιεινότητας 

των χώρων εργασίας τους, αύξηση των ηµερών αδείας και µείωση του 

ωραρίου εργασίας τους. 

• Πάταξη της διαφθοράς µε επιβολή αυστηρών κυρώσεων, αλλά και µε τη 

διαµόρφωση ενός πλαισίου κοινωνικής και ηθικής απαξίωσής της. 

Η σχέση δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα υγείας 

Στην υγεία, που αποτελεί κοινωνικό αγαθό και δικαίωµα, δεν χωρούν η 

ιδιωτικοποίηση και η κερδοσκοπία. Ωστόσο, η δραστηριοποίηση του ιδιωτικού 

κερδοσκοπικού επιχειρηµατικού κεφαλαίου στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών 

υγείας είναι σήµερα µια υπαρκτή πραγµατικότητα την οποία οφείλουµε να λάβουµε 

υπόψη µας. ∆εδοµένου ότι η ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα στηρίζεται κατά κύριο 

λόγο στις ανεπάρκειες του δηµόσιου συστήµατος υγείας, η αναβάθµιση και η 

ολόπλευρη ανάπτυξη του δηµόσιου τοµέα υγείας θα συµβάλει αποφασιστικά στον 

περιορισµό του ρόλου του ιδιωτικού. 

Στο πλαίσιο µια ριζικής αναµόρφωσης του συστήµατος υγείας είναι, σε πρώτο 

µεταβατικό στάδιο, αναγκαία η υπαγωγή σε δηµόσιο και κοινωνικό έλεγχο των 

µεγάλων ιδιωτικών κλινικών και µαιευτηρίων, ενώ, σε δεύτερη φάση, επιδιώκουµε τη 
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σταδιακή ένταξη και των υπόλοιπων ιδιωτικών φορέων παροχής υγειονοµικών 

υπηρεσιών, όπως είναι οι φαρµακευτικές και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι 

εταιρείες βιοϊατρικής τεχνολογίας και οι µεγάλες αλυσίδες διαγνωστικών 

εργαστηρίων, στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. 

Από τον µεγάλο κερδοσκοπικό ιδιωτικό τοµέα διαχωρίζουµε τον τοµέα των 

αυτοαπασχολούµενων επαγγελµατιών υγείας. Πρόκειται για ατοµικά ιατρεία (γιατροί, 

οδοντίατροι, κτηνίατροι, φυσιοθεραπευτές) που καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες τις 

οποίες αδυνατεί να ικανοποιήσει ο δηµόσιος τοµέας, κυρίως λόγω έλλειψης 

οργανωµένου συστήµατος ΠΦΥ. Η στήριξη των αυτοαπασχολούµενων 

επαγγελµατιών υγείας και η χρησιµοποίησή τους στο µεταβατικό στάδιο (εφόσον το 

επιθυµούν) µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών 

και στην οικοδόµηση κοινωνικών συµµαχιών ενάντια στα µεγάλα συµφέροντα που 

επιδιώκουν τη µονοπώληση του χώρου. 

Ενδεικτικά, προτείνουµε: 

• Ματαίωση κάθε διαδικασίας προώθησης Συµπράξεων ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού 

Τοµέα για την ανέγερση και λειτουργία νέων νοσοκοµείων και κέντρων 

υγείας, καθώς και κάθε προσπάθειας ανάθεσης σε ιδιώτες της διοίκησης 

ολόκληρων τµηµάτων των δηµόσιων νοσοκοµείων (π.χ. διαγνωστικών 

εργαστηρίων, ΜΕΘ κλπ.). 

• Αυστηρό έλεγχο των όρων επιχειρηµατικής δράσης και απαγόρευση εισόδου 

των ιδιωτικών µονάδων υγείας στο χρηµατιστήριο. 

• Άσκηση ελέγχου στην αυξανόµενη κερδοφορία τους. 

• Καθορισµό ανώτατου ορίου επιτρεποµένων πράξεων και εξετάσεων στις 

συµβάσεις των ασφαλιστικών ταµείων µε τα ιδιωτικά εργαστήρια. 

• ∆ιαµόρφωση και εφαρµογή αυστηρών κανόνων και προδιαγραφών 

λειτουργίας, κοινών για τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, έτσι ώστε ο 

ιδιωτικός τοµέας να πάψει να λειτουργεί µε ελαστικότερους όρους από τον 

δηµόσιο. 

• Αυστηρό έλεγχο της τήρησης της νοµοθεσίας, διασφάλιση της διαφάνειας και 

της αντικειµενικότητας των µηχανισµών ελέγχου της αξιοπιστίας, της 

ποιότητας και της ποσότητας των ιατρικών πράξεων σε δηµόσιο και ιδιωτικό 

τοµέα. 

Η πολιτική για το φάρµακο  

Στο πλαίσιο της γενικότερης εναλλακτικής προγραµµατικής µας πρότασης για την 

υγεία, ιδιαίτερη θέση καταλαµβάνει η χάραξη µιας συνολικής και ολοκληρωµένης 

πολιτικής για το φάρµακο. 

Στον τοµέα του φαρµάκου εξακολουθεί να απουσιάζει ο σχεδιασµός µε ενιαία 

κριτήρια και στόχους, µε αποτέλεσµα την πλήρη υπαγωγή της έρευνας, της 

παραγωγής, του ελέγχου και της χρήσης των φαρµάκων στις ανάγκες της αγοράς, 

καθώς και τον περιορισµό της πολιτείας σε µικρής κλίµακας ρυθµιστικές 

παρεµβάσεις. 

Συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι η υποβάθµιση του ΕΟΦ, καθώς και η 

πολυφαρµακία και η αλόγιστη χρήση των φαρµάκων, ιδίως των αντιβιοτικών και των 

ψυχοφαρµάκων. 
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Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαµβάνεται το φάρµακο ως κοινωνικό αγαθό που οφείλει να 

υπόκειται σε κανονισµούς και ρυθµίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η διαθεσιµότητα, η 

ποιότητα, η επάρκεια αλλά και η λελογισµένη χρήση του, και θεωρεί αναγκαία τη 

στήριξη των εγχώριων φαρµακοβιοµηχανιών και τη δηµιουργία Εθνικής 

Φαρµακαποθήκης και Φαρµακοβιοµηχανίας. 

Σε αυτή την κατεύθυνση επιδιώκουµε: 

• Ολόπλευρη αναβάθµιση του ΕΟΦ. 

• Υπαγωγή των αρµοδιοτήτων του φαρµάκου στο υπουργείο Υγείας. 

• Αυστηρό έλεγχο της τιµολογιακής πολιτικής, της συνταγογράφησης 

φαρµάκων και θεραπειών, καθώς και της αξιοπιστίας και της ποσοτικής 

επάρκειας των σκευασµάτων. 

• ∆ηµιουργία Εθνικής Φαρµακαποθήκης και διερεύνηση των όρων δηµιουργίας 

και λειτουργίας Εθνικής Φαρµακοβιοµηχανίας 

• ∆ηµόσια χρηµατοδότηση της ιατρικής εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης, µε 

στόχο την αποδέσµευσή της από τη φαρµακοβιοµηχανία. 

Έρευνα – Εκπαίδευση 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, την παρακολούθηση 

των διεθνών επιστηµονικών εξελίξεων και την εφαρµογή των σύγχρονων 

τεχνολογικών καινοτοµιών στο χώρο της υγείας, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει επίσης τη 

σύσταση: 

• Συµβουλίου Βιοϊατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας, µε κεντρικά και 

περιφερειακά όργανα, το οποίο: 

(α) θα παρακολουθεί τις διεθνείς επιστηµονικές εξελίξεις στο χώρο της υγείας 

και της ιατρικής τεχνολογίας 

(β) θα γνωµοδοτεί για την αναγκαιότητα ίδρυσης νέων εργαστηρίων και 

διαγνωστικών κέντρων στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. 

• Εθνικού Συµβουλίου Πιστοποίησης και Παρακολούθησης, µε αρµοδιότητες 

τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα και µε σκοπό τη διασφάλιση: 

(α) της επαγγελµατικής επάρκειας των υγειονοµικών 

(β) της αρτιότητας και καταλληλότητας των υφιστάµενων εργαστηρίων 

και διαγνωστικών κέντρων  

(γ) της πλήρωσης των απαιτούµενων προδιαγραφών των εν χρήσει 

ιατρικών οργάνων. 

• Επιτροπής Εκπαίδευσης, για τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, µε 

αρµοδιότητα: 

(α) την κατάρτιση ενιαίων προγραµµάτων σπουδών στις ιατρικές 

ειδικότητες για όλη την επικράτεια 

(β) την καθιέρωση υποχρεωτικής διαρκούς εκπαίδευσης των 

επαγγελµατιών υγείας 
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(γ) τον έλεγχο των εκπαιδευτικών κλινικών και τµηµάτων ως προς τη 

δυνατότητα παροχής ιατρικής εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης 

(δ) την καθιέρωση αντίστοιχων λειτουργιών για τις µη ιατρικές 

ειδικότητες στο χώρο της υγείας 

(ε) το συντονισµό των δραστηριοτήτων µε τους επαγγελµατίες των 

συνεργαζόµενων επιστηµών στο χώρο της υγείας (βιολόγοι, φυσικοί, 

χηµικοί, φυσικοθεραπευτές κλπ.). 
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ΣΤΟΧΟΣ 4 

Για την πλήρη απασχόληση και την καταπολέµηση της ανεργίας 

 

Η παρούσα κατάσταση - Οι τάσεις 

Σήµερα, παρά τη σηµαντική οικονοµική µεγέθυνση των τελευταίων ετών, το 

ελληνικό µοντέλο απασχόλησης χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, 

χαµηλό ποσοστό συµµετοχής του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού στην αγορά 

εργασίας και δηµιουργία χαµηλής ποιότητας θέσεων εργασίας. Χαρακτηριστικό είναι 

το γεγονός ότι την περίοδο 2000-2006 πάνω από τις µισές νέες θέσεις εργασίας 

δηµιουργήθηκαν σε τέσσερις µόλις κλάδους παραγωγής: στις κατασκευές, στο 

εµπόριο, στις υπηρεσίες εστίασης και ξενοδοχείων και στα ιδιωτικά νοικοκυριά που 

απασχολούν οικιακό προσωπικό(!). 

Το γεγονός ότι η πλειονότητα των νέων θέσεων εργασίας αφορούν εργασίες χαµηλής 

ειδίκευσης συνεπάγεται την αδυναµία αξιοποίησης των δυνατοτήτων των 

εργαζοµένων µε αρνητικές συνέπειες τόσο στην παραγωγικότητα της εργασίας όσο 

και στο αίσθηµα ικανοποίησής τους από την εργασία τους. Ειδικά στους νέους η 

κατάσταση είναι ακόµα χειρότερη, δεδοµένου ότι περίπου ένας στους τέσσερις 

δηλώνει ότι η εργασία που κάνει δεν ανταποκρίνεται στα προσόντα του. 

«Παράπλευρη απώλεια» της  έλλειψης θέσεων υψηλής ειδίκευσης σε µια κοινωνία 

που χαρακτηρίζεται από υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο είναι και η ένταση του 

αποκλεισµού από την αγορά εργασίας και των εργαζοµένων µε χαµηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης, δεδοµένου ότι ακόµα και για θέσεις ανειδίκευτης εργασίας 

«ανταγωνίζονται» µέχρι και πτυχιούχοι πανεπιστηµίου (χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγµα πτυχιούχων πανεπιστηµίου που επιλέγουν να δώσουν ΑΣΕΠ 

διεκδικώντας θέσεις Υποχρεωτικής ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης). 

Αντίστοιχα, το χαµηλό ποσοστό συµµετοχής στην αγορά εργασίας εντείνει την 

εξάρτηση των νέων και των γυναικών από το οικογενειακό εισόδηµα ασκώντας πίεση 

και στον προϋπολογισµό του νοικοκυριού, αλλά κυρίως δυσκολεύοντας τη 

χειραφέτηση των εξαρτώµενων µελών του. Σήµερα δεν είναι λίγοι οι νέοι οι οποίοι 

στα τριάντα τους χρόνια µένουν ακόµα στην οικογενειακή εστία, δεν είναι λίγες οι 

γυναίκες οι οποίες δεν διαθέτουν ένα αυτόνοµο δικό τους εισόδηµα. 

Αυτή η πραγµατικότητα δηµιουργεί µια αγορά εργασίας µε έντονες τάσεις συµπίεσης 

των µισθών και των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, δηµιουργεί µια αγορά εργασίας 

που συστηµατικά αποκλείει κατά κύριο λόγο αυτούς και αυτές που έχουν µεγαλύτερη 

ανάγκη για εργασία. ∆ίπλα στους νέους και στις γυναίκες, βρίσκονται τα άτοµα µε 

αναπηρία, πρόσφατα αποφυλακισµένοι που προσπαθούν να επανενταχθούν, πρώην 

χρήστες ναρκωτικών που παρά το γεγονός ότι αποτοξινώθηκαν δεν µπορούν να 

βρουν εργασία εξαιτίας του κοινωνικού στίγµατος. 

 Αυτή η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από επίµονα υψηλά ποσοστά ανεργίας και 

υποαπασχόλησης. Ο 21ος αιώνας µπήκε µε µαζική ανεργία και υποαπασχόληση - 

ηµιαπασχόληση του εργατικού δυναµικού στον πλανήτη, στην Ευρώπη και στη χώρα 

µας. Στις συνθήκες της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής παγκοσµιοποίησης και της 

µεγάλης αύξησης της παραγωγικότητας οι διαδικασίες συσσώρευσης του κεφαλαίου 



[86] 

 

δηµιουργούν και αυξάνουν τον λεγόµενο «εφεδρικό στρατό» των ανέργων, δηλαδή 

ένα σηµαντικό «πλεόνασµα» εργαζοµένων. Αυτό το «πλεόνασµα» εργαζοµένων 

δηµιουργείται όχι σε σχέση µε τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά µόνο σε σχέση µε τις 

ανάγκες των δυνάµεων του κεφαλαίου να παράγουν όσο το δυνατόν περισσότερη 

υπεραξία. Η µαζική ανεργία και υποαπασχόληση στην εποχή µας αποδεικνύουν µε 

τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο ότι ο καπιταλισµός δεν µπορεί να εξασφαλίσει πλήρη 

απασχόληση για όλους τους εργαζόµενους και αδυνατεί να εξαλείψει την ανεργία.  

Η ανεργία είναι ένα φαινόµενο µε οικονοµικό, κοινωνικό και ηθικό περιεχόµενο. Η 

ύπαρξή της υποδηλώνει την απαξίωση ανθρώπινου δυναµικού, υποσκάπτει τη συνοχή 

της κοινωνίας και προκαλεί σοβαρά προβλήµατα σε προσωπικό, οικογενειακό, 

κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο καθώς και στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση, που 

στερείται πολύτιµους πόρους. 

Ειδικότερα στη χώρα µας, από το 1983 και µετά, η ανεργία βρίσκεται µόνιµα σε 

υψηλά επίπεδα (άνω του 7%). Μάλιστα τη δεκαετία 1996-2005, που χαρακτηρίστηκε 

από υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, η ανεργία κινήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα της 

µεταπολιτευτικής περιόδου (10-12% του εργατικού δυναµικού). Η διατήρηση των 

υψηλών ποσοστών ανεργίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι 

σηµαντικές αυξήσεις στην παραγωγικότητα της εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια αυτών των ετών οικειοποιήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά από το 

κεφάλαιο. Το γεγονός ότι µεγαλύτερος πλούτος παραγόταν µε λιγότερη εργασία δεν 

οδήγησε ούτε σε αύξηση των µισθών (αφού οι ετήσιες πραγµατικές αυξήσεις στους 

µισθούς υπολείπονταν κατά κανόνα της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας), 

ούτε µε µείωση των ωρών εργασίας. Με άλλα λόγια, η ένταση του ρυθµού 

ιδιοποίησης από το κεφάλαιο του επιπλέον πλούτου δεν επέτρεψε τη µείωση της 

ανεργίας. Ταυτόχρονα η απουσία µιας συνεκτικής βιοµηχανικής πολιτικής επέτεινε 

την τάση αποβιοµηχάνισης προσθέτοντας χιλιάδες στις λίστες των ανέργων και 

περιορίζοντας σηµαντικά τις διαθέσιµες θέσεις εργασίας.    

Τα πραγµατικά ποσοστά της όµως είναι πολύ µεγαλύτερα. Κι αυτό συµβαίνει, γιατί η 

ΕΣΥΕ δεν καταµετρά όσους έχουν εργαστεί έστω και µία ώρα την εβδοµάδα που 

προηγείται της  έρευνας εργατικού δυναµικού. Ακόµη περισσότερο, στους ανέργους 

δεν καταγράφονται όσοι παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης ή είναι σε stage, 

αλλά ούτε και οι 120.000 «κρυφοί» άνεργοι, δηλαδή αυτούς που δεν αναζητούν 

εργασία όχι γιατί δεν θέλουν αλλά γιατί θεωρούν ότι δεν θα βρουν. 

Από την άλλη, η πολιτική απασχόλησης που ακολουθήθηκε τόσο από το ΠΑΣΟΚ, 

όσο και από την Νέα ∆ηµοκρατία απέτυχε παταγωδώς να αντιµετωπίσει το 

πρόβληµα. Το αντίθετο, το σύνολο των οικονοµικών πολιτικών που ακολουθήθηκαν 

τα τελευταία χρόνια οδήγησαν στην επιδείνωση των προβληµάτων, αφού στο 

επίκεντρό τους δεν είχαν την επίτευξη της πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης αλλά, 

στην καλύτερη περίπτωση, τη διαχείριση των αρνητικών συνεπειών της 

εφαρµοζόµενη νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Η ενίσχυση της απασχόλησης ποτέ δεν 

αποτέλεσε κεντρικό στόχο της οικονοµικής πολιτικής, θεωρήθηκε «δευτερεύον 

µέγεθος», η ανεργία θεωρήθηκε ότι θα έπεφτε «αυτόµατα» µέσω της επίτευξης 

υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. 

Αυτό που συνιστά το πλαίσιο της πολιτικής απασχόλησης στην Ελλάδα τα τελευταία 

20 τουλάχιστον χρόνια είναι ο δηµιουργικός συνδυασµός των νεοφιλελεύθερων 

συνταγών για την αγορά εργασίας (όλο και µεγαλύτερη «ευελιξία») µε έναν άκρως 

πελατειακό µηχανισµό ικανοποίησης αιτηµάτων. Έτσι από τη µία στα Εθνικά Σχέδια 

∆ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ∆Α) των κυβερνήσεων τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και 
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της Νέας ∆ηµοκρατίας, που εφαρµόζονται στη χώρα µας από το 1998, κεντρική θέση  

καταλαµβάνει η ευελιξία της αγοράς εργασίας που επιδιώκεται µέσα από την 

επέκταση της µερικής και της προσωρινής απασχόλησης, τον περιορισµό των 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων, την απορρύθµιση της αγοράς εργασίας µέσω και 

θεσµικών αλλαγών αλλά και της ανοχής στην επέκταση των παράνοµων εργοδοτικών 

πρακτικών. Ταυτόχρονα έχει καταντήσει παροιµιώδης η παντελής απουσία 

αξιολόγησης της όποιας πολιτικής απασχόλησης. Οι ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης διαφηµίστηκαν ευρέως, αλλά ποτέ δεν συνοδεύτηκαν από εκθέσεις 

αξιολόγησης (πόσοι άνεργοι βρήκαν δουλειά, πόσοι εργαζόµενοι διατήρησαν την 

εργασία τους και µετά το πέρας της επιδότηση, πόσοι βρήκαν εργασία µετά το πέρας 

των σεµιναρίων κατάρτισης κλπ). Με αυτόν τον τρόπο οι ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης µετατράπηκαν συχνά σε µηχανισµούς απευθείας κάλυψης τµήµατος 

του κόστους εργασίας για τις επιχειρήσεις. ∆υστυχώς, οι κυβερνήσεις στη χώρα µας 

δεν προωθούν πολιτικές αντιµετώπισης, αλλά διαχείρισης της ανεργίας.  

Η Ελλάδα παρουσίασε την τελευταία δεκαετία εξαιρετικά υψηλούς ρυθµούς 

ανάπτυξης χωρίς να βελτιωθεί ουσιαστικά η κατάσταση της απασχόλησης, χωρίς να 

µειωθεί η ανεργία, χωρίς να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας. Επιβεβαιώνεται έτσι 

αυτό που η Αριστερά υποστήριζε χρόνια, ότι δηλαδή η οικονοµική ανάπτυξη και 

µεγέθυνση δεν είναι «αταξική», δεν παράγει «αυτόµατα» θετικά αποτελέσµατα για 

τον κόσµο της εργασίας. Σηµασία εποµένως δεν έχει µόνο ο ρυθµός αύξησης του 

ΑΕΠ, σηµασία έχει και το πώς επιτυγχάνεται αυτή η αύξηση (παραγωγή) και το πώς 

τα κέρδη, ο επιπλέον πλούτος –που είναι πλούτος κοινωνικός– µοιράζεται στους 

παραγωγούς του (διανοµή). Αποδείχτηκε ότι η πλήρης και ποιοτική απασχόληση, ότι 

η καταπολέµηση της ανεργίας, δεν πρόκειται να επιτευχθούν «αυτόµατα». Η επίτευξή 

τους προϋποθέτει κοινωνικές αλλαγές, κοινωνικούς συσχετισµούς τέτοιους που θα 

προκρίνουν σχέσεις παραγωγής και διανοµής εις όφελος της εργασίας.  

Η στρατηγική µας κατεύθυνση: για την πλήρη και ποιοτική απασχόληση 

Ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και των ποιοτικών θέσεων εργασίας πρέπει να 

ξαναγίνει κεντρικός στόχος της οικονοµικής πολιτικής. Το δικαίωµα σε µια εργασία 

µε αξιοπρεπή µισθό και εργασιακές σχέσεις ισοδυναµεί µε το δικαίωµα στην 

ελεύθερη ανάπτυξη του ατόµου. Η εργασία είναι βασικός όρος της ανθρώπινης 

ύπαρξης. Αποτελεί θεµελιακό δικαίωµα όλων των πολιτών. Ειδικά για τους νέους και 

τις γυναίκες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισοτιµία και χειραφέτησή τους. Η 

ισχυροποίηση της συνταγµατικής επιταγής, µε την έννοια ότι η πολιτεία υποχρεούται 

να εξασφαλίζει την πλήρη και σταθερή εργασία, αποτελεί ουσιώδη στόχο της 

Ριζοσπαστικής Αριστεράς. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η δραστική µείωση της ανεργίας και η πλήρης και σταθερή 

απασχόληση είναι συνυφασµένες µε την προώθηση µιας εναλλακτικής στον 

νεοφιλελευθερισµό πολιτικής µε ορίζοντα και κατεύθυνση τον σοσιαλισµό. 

Στηρίζεται σε ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης που θέτει ως προτεραιότητα την 

ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας µε βάση τις αρχές της αειφορίας, 

την εξάλειψη της φτώχειας, τη µείωση των ανισοτήτων και την ίση κατανοµή 

δραστηριοτήτων και πόρων ανάµεσα στις περιφέρειες. Πρόκειται για ένα µοντέλο 

ανάπτυξης που στηρίζει και διευρύνει διαρκώς το δηµόσιο χώρο και τα 

αποεµπορευµατοποιηµένα συλλογικά αγαθά, που εµπεδώνει µηχανισµούς κοινωνικού 

ελέγχου. 
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Τέλος, ο αγώνας για την υιοθέτηση µιας πολιτικής που θα θέτει στο επίκεντρό της την 

επίτευξη της πλήρους απασχόλησης είναι συνυφασµένος µε τον αγώνα για την 

αλλαγή του συνόλου της οικονοµικής πολιτικής, την οριστική εγκατάλειψη του 

νεοφιλελεύθερου δόγµατος της παντοδυναµίας της αγοράς και την υιοθέτηση 

οικονοµικών πολιτικών που θα προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν την κοινωνική 

ευηµερία και όχι τα ιδιωτικά κέρδη. Στο πλαίσιο µιας νεοφιλελεύθερης οικονοµικής 

πολιτικής δεν µπορεί να επιτευχθεί πλήρης απασχόληση, δεν µπορεί να υπάρξει 

βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, δεν µπορεί να υπάρξει µείωση την ανεργίας. 

∆εν µπορεί να υπάρξει γιατί η νεοφιλελεύθερη οικονοµική θεωρία και πολιτική ρητά 

απορρίπτουν το στόχο της πλήρους απασχόλησης, ασχέτως του τι µπορεί να λένε για 

πολιτική κατανάλωση οι πολιτικοί της υποστηρικτές.     

Η πλήρης απασχόληση όµως θα είναι «κολοβή» εάν δεν συνοδεύεται από ποιοτική 

απασχόληση. Με τον όρο ποιοτική απασχόληση εννοούµε θέσεις εργασίας που 

εξασφαλίζουν: 

• Την καλή φυσική κατάσταση και υγεία των εργαζοµένων τόσο κατά τη 

διάρκεια του εργασιακού τους βίου, όσο και µετά. 

• Τη δηµοκρατική συµµετοχή των εργαζοµένων, την προστασία και διεύρυνση 

των δικαιωµάτων τους. 

• Την κατοχύρωση ενός ύψος µισθού που θα εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές όριο 

διαβίωσης. 

• Την δίκαιη κατανοµή του παραγόµενου πλούτου από την βελτίωση της 

παραγωγικότητας της εργασίας είτε µέσω της αύξησης των µισθών, είτε µέσω 

της µείωσης του χρόνου εργασίας. 

• Την ενίσχυση της δηµιουργίας θέσεων πλήρους απασχόλησης και τον 

ουσιαστικό περιορισµό των ευέλικτων µορφών εργασίας µε στόχο την 

κατάργησή τους. 

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι για την πολιτική απασχόλησης 

Παραγωγική αναβάθµιση της ελληνικής οικονοµίας  

Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας απαιτείται η υιοθέτηση µιας πολιτικής για την 

παραγωγική αναβάθµιση η οποία θα επιτρέψει και θα στοχεύει στην πλήρη 

απασχόληση. Η πολιτική της ριζικής ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης 

οφείλει να εκσυγχρονίσει, υπό τον σαφή έλεγχο περιβαλλοντικών κριτηρίων, τις 

παραγωγικές διαδικασίες στη βιοµηχανία, στη βιοτεχνία, στις µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις και στις κατασκευές, να προχωρήσει στην αναζωογόνηση της υπαίθρου 

και να συνδέσει τον ποιοτικά αναβαθµισµένο και περιβαλλοντικά φιλικό τουρισµό µε 

τις παραγωγικές δραστηριότητες. Η πολιτική αυτή οφείλει να προβεί σε γενναίες 

επενδύσεις στην παιδεία, στην έρευνα και στον πολιτισµό εντοπίζοντας παράλληλα 

τις εστίες συγκριτικού πλεονεκτήµατος για τη χώρα µας (βλ. αναλυτικά Στόχους 

13,15 και 16). Παράλληλα αυτή η πολιτική πρέπει να υποστηριχτεί από τις αναγκαίες 

αλλαγές στο φορολογικό σύστηµα (βλ. Στόχο 19), την περιφερειακή πολιτική (βλ. 

Στόχο 14), την κοινωνική πολιτική (βλ. Στόχους 3, 6, 9, 17). 
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Πολιτική επενδύσεων 

•••• Ενίσχυση και αναδιάρθρωση του Προγράµµατος των ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 

µε έµφαση στις κοινωνικές υποδοµές και την στήριξη της απασχόλησης. 

Πρέπει άµεσα να ανατραπεί η τάση «ιδιωτικοποίησης» του Π∆Ε (που 

προωθείται µε τις Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα). Στόχος η 

αναβάθµιση του παραγωγικού ιστού της χώρας και η διαµόρφωση σύγχρονων 

υπηρεσιών µε γνώµονα και την αύξηση της απασχόλησης.  

•••• Καθιέρωση ρήτρας απασχόλησης και ρήτρας για την τήρηση της εργατικής, 

ασφαλιστικής και συνδικαλιστικής νοµοθεσίας, ως ουσιαστικά πρόσθετα 

κριτήρια στην ανάθεση των δηµόσιων έργων και προµηθειών. 

•••• Να επανασυνδεθούν τα αναπτυξιακά κίνητρα που δίνονται από το κράτος για 

τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων µε την υποχρέωση των επενδυτών για 

δηµιουργία συγκριµένων νέων θέσεων εργασίας.  

Να σταµατήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις 

Οι µετοχοποιήσεις – ιδιωτικοποιήσεις και η απελευθέρωση των αγορών έχουν ως 

συνέπεια, πέραν των άλλων, την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας. 

∆ιεκδικούµε να σταµατήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι απελευθερώσεις των αγορών 

σε στρατηγικής σηµασίας κλάδους της οικονοµίας. Να επανέλθουν στον δηµόσιο και 

κοινωνικό έλεγχο οι επιχειρήσεις στρατηγικής, κοινωνικής και µεγάλης οικονοµικής 

σηµασίας και ν’ αναδιοργανωθούν στη βάση της αξιοκρατίας, της οικονοµικής και 

κοινωνικής αποδοτικότητας, πέρα και έξω από κοµµατικές, πελατειακές σχέσεις και 

σχέσεις εξυπηρέτησης ιδιωτικών οικονοµικών συµφερόντων (βλέπε Στόχους 11 και 

13). Ένας σύγχρονος, διευρυµένος, αποδοτικός και δηµοκρατικός δηµόσιος τοµέας 

της οικονοµίας υπό κοινωνικό έλεγχο µπορεί να δώσει µια νέα ώθηση στην αύξηση 

της απασχόλησης, της συνολικής ανάπτυξης και της διαµόρφωσης νέων 

προωθηµένων εργασιακών σχέσεων. 

Κοινοτικά πλαίσια στήριξης 

Αναδιάρθρωση των Κοινοτικών πλαισίων στήριξης και αποτελεσµατική αξιολόγησή 

τους, ώστε ν’ αυξηθεί όχι µόνο η απορροφητικότητα αλλά και η κοινωνική τους 

αποδοτικότητα µε κεντρικό προσανατολισµό την αύξηση των θέσεων εργασίας.  

•••• Αποτελεσµατική αξιοποίηση και αξιολόγηση των κοινοτικών και εθνικών 

πόρων που κατευθύνονται στο ανθρώπινο δυναµικό µε στόχο την παροχή 

αξιόπιστης, σύγχρονης και αποτελεσµατικής κατάρτισης που θα έχει 

αντίκρισµα στην εξεύρεση απασχόλησης.  

•••• Στήριξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της βελτίωσης της ποιότητας των 

προϊόντων στο δηµόσιο, στον κοινωνικό και στον ιδιωτικό τοµέα. 

Μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς µείωση των αποδοχών 

Η κρίση της απασχόλησης, που δηµιουργείται λόγω της ραγδαίας αύξησης της 

παραγωγικότητας µε τη µαζική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της 

πληροφορικής, δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την ελαστικοποίηση των µορφών 

απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων. Μπορεί όµως να αντιµετωπιστεί 

αποτελεσµατικά µε την µείωση του χρόνου εργασίας χωρίς µείωση των αποδοχών. 
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Παρά το µύθο ότι «οι Έλληνες εργάζονται λίγο», σύµφωνα µε τα επίσηµα στατιστικά 

στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα παρουσιάζει τον υψηλότερο εργάσιµο χρόνο στην 

Ευρώπη µε βάση το νόµιµο ετήσιο ωράριο εργασίας πλήρους απασχόλησης (1820 

ώρες έναντι 1690 της ΕΕ των 15 και 1760 της ΕΕ των 27, συµπεριλαµβανοµένων του 

συµβατικού χρόνου της εβδοµαδιαίας εργασίας, των ετήσιων αδειών και των αργιών). 

Επιπλέον, η χώρα µας παρουσιάζει και από τα υψηλότερα µεγέθη πραγµατικού 

χρόνου εργασίας στον οποίο συνυπολογίζεται η υπερωριακή απασχόληση (είµαστε 

στη δεύτερη θέση µε 42 ώρες την εβδοµάδα µετά τη Βρετανία). Αν προσθέσει κανείς 

τις υπερβάσεις στο ωράριο, που συχνά δεν αµείβονται σύµφωνα µε τα νόµιµα, το 

φαινόµενο αυτό παίρνει πολύ µεγάλες διαστάσεις.  

Ο υψηλός πραγµατικός εργάσιµος χρόνος οφείλεται τόσο στην πολιτική πολλών 

επιχειρήσεων, που αξιοποιούν το θεσµό της υπερεργασίας –επιβάλλοντας ουσιαστικά 

υποχρεωτικό 9ωρο– και των υπερωριών όσο και στο γεγονός ότι µεγάλη κατηγορία 

των εργαζοµένων αποδέχεται και επιδιώκει την υπερωριακή απασχόληση 

προκειµένου να ενισχύσει τα ήδη χαµηλά της εισοδήµατα. Σε αυτό το πλαίσιο 

εντάσσεται και το εκτεταµένο φαινόµενο της πολυαπασχόλησης, αφού σύµφωνα µε 

έρευνες το 20% των εργαζοµένων κάνει περισσότερες από µία δουλειές, για 

βιοποριστικούς λόγους. 

Η πολιτική για το χρόνο εργασίας θα πρέπει να είναι µέρος ενός γενικότερου 

σχεδιασµού, που θα συµβάλλει αφενός στη δικαιότερη πρωτογενή κατανοµή του 

παραγόµενου πλούτου και αφετέρου στην αύξηση της απασχόλησης και στην 

καταπολέµηση της ανεργίας. Αυτός ο στόχος δεν είναι συµβατός µε µια πολιτική 

συµπίεσης του εργασιακού κόστους (η οποία ενισχύεται από τα µέτρα για 

ελαστικοποίηση του ωραρίου, ευέλικτες διευθετήσεις µέχρι και 72 ώρες την 

εβδοµάδα, µείωση του κόστους των υπερωριών κλπ). 

Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουµε: 

•••• Θέσπιση 35ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας (5ήµερο-7ωρο), χωρίς ελαστικές 

διευθετήσεις και χωρίς µείωση των αποδοχών, στοιχείο που συνεπάγεται την 

ουσιαστική αύξηση των µισθών και του ελεύθερου χρόνου των εργαζοµένων 

ενώ παράλληλα συντελεί στην εναρµόνιση επαγγελµατικών και 

οικογενειακών υποχρεώσεων των ζευγαριών. Άµεση εφαρµογή του µέτρου 

στις µεγάλες επιχειρήσεις και στο δηµόσιο τοµέα και σταδιακή –µετά από 

κατάλληλη προετοιµασία– εφαρµογή και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ειδική 

µέριµνα πρέπει να παρθεί για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  

•••• Αύξηση του κόστους της υπερεργασίας και των υπερωριών, ώστε να 

λειτουργεί αποτρεπτικά και να ευνοείται η πραγµατοποίηση νέων 

προσλήψεων. 

•••• Κατάργηση του Ν. 3385/05 της Ν∆ και των νόµων των κυβερνήσεων του 

ΠΑΣΟΚ αναφορικά µε τα χρονικά όρια εργασίας και τις ευέλικτες 

διευθετήσεις του ωραρίου. 

•••• Μείωση του ετήσιου χρόνου εργασίας µέσω της αύξησης των ηµερών άδειας. 

•••• Στη µείωση της ανεργίας η τεκµηρίωση δικαιώµατος σύνταξης για όλους τους 

εργαζόµενους στα 35 χρόνια εργασίας και ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας και 

στα 30 χρόνια για τους εργαζόµενους στα χαρακτηρισµένα βαριά και 

ανθυγιεινά επαγγέλµατα.  
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Επιδότηση της απασχόλησης 

Οι πολιτικές επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας έχουν µετεξελιχθεί σε µόνιµα 

σχήµατα επιδότησης του κόστους εργασίας των εργοδοτών, µε εξαιρετικά 

περιορισµένα αποτελέσµατα ως προς τη δηµιουργία µόνιµης και σταθερής 

απασχόλησης. Το αποτέλεσµα αυτών των πολιτικών είναι ότι µόλις το 1/3 των 

ανέργων απασχολείται µετά τη λήξη των επιδοτήσεων (ένα ποσοστό των οποίων θα 

εργαζόταν ακόµα και αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις). Πολλές φορές το ένα 

πρόγραµµα απασχόλησης αναιρεί το άλλο (προγράµµατα τοπικών πρωτοβουλιών 

απασχόλησης και συµβατικά προγράµµατα επιδότησης της απασχόλησης). Μεγάλος 

αριθµός επιχειρήσεων θεωρούν ως κεκτηµένο δικαίωµα και υποχρέωση της 

κοινωνίας την επιδότησή τους προκειµένου να προβούν σε προσλήψεις. Συχνά, οι 

επιδοτούµενοι άνεργοι (µέσω προγραµµάτων κατάρτισης ή απόκτησης εργασιακής 

εµπειρίας) λειτουργούν ως υποκατάστατα της κανονικής απασχόλησης, ενώ βέβαια 

γύρω από τα διάφορα προγράµµατα βρίσκουν έδαφος οικονοµικά και πολιτικά 

συµφέροντα «µεσολαβητών» (ΚΕΚ, σύµβουλοι και γραφεία απασχόλησης, 

πολιτευτές κ.ά.), οι οποίοι οικειοποιούνται µεγάλο µέρος των δηµόσιων δαπανών για 

την αντιµετώπιση της ανεργίας.  

Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Καταρχάς απαιτείται να δηµοσιεύεται από τον 

ΟΑΕ∆ τακτική ετήσια έκθεση µε το ακριβές ύψος των θέσεων εργασίας που 

επιδοτήθηκαν, καθώς και να διενεργούνται µελέτες ανά δύο χρόνια που στόχο θα 

έχουν την αξιολόγηση κάθε συγκεκριµένου προγράµµατος.  

Σε κάθε περίπτωση τα µέτρα επιδότησης της απασχόλησης (είτε η επιδότηση αφορά 

την πρόσληψη, είτε τον µισθό) πρέπει να είναι αυστηρά στοχευµένα και να αφορούν 

περιοχές µε έντονο πρόβληµα ανεργίας, κοινωνικές οµάδες που αντιµετωπίζουν 

σοβαρά προβλήµατα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και επιχειρήσεις που για 

κοινωνικούς λόγους πρέπει να βοηθηθούν στο να διατηρήσουν το ύψος της 

απασχόλησης. Επίσης τα σχετικά προγράµµατα πρέπει να ενσωµατώνουν αυστηρές 

ρυθµίσεις για τις επιχειρήσεις έτσι ώστε οι τελευταίες να µην µετακυλήσουν το 

κόστος εργασίας στα δηµόσια ταµεία.   

Επαγγελµατική εκπαίδευση-κατάρτιση 

Οι τεχνολογικές αλλαγές µεταβάλλουν τα παραγωγικά προτσές και δηµιουργούν την 

ανάγκη διαρκούς αναβάθµισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζοµένων. Η 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση µπορεί και πρέπει να καλύψει αυτή την 

ανάγκη. Ο ρόλος όµως που διαδραµατίζει συνυφαίνεται µε τη συνολική κατάσταση 

και τις εµπεδωµένες στη χώρα κατεστηµένες δοµές και νοοτροπίες. 

Στην Ελλάδα η δηµόσια αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση ακολούθησε µια πορεία 

πολύπλευρης υποβάθµισης και αντίθετα ενισχύθηκε η Συνεχιζόµενη Κατάρτιση. Ο 

θεσµός αυτός συνδέθηκε πρωταρχικά µε την προσφορά κοινοτικών πόρων και δεν 

εντάχθηκε στο πλαίσιο µιας ουσιαστικής εθνικής  πολιτικής που να απαντά στις 

ανάγκες των παραγωγικών οργανισµών και των εργαζοµένων - ανέργων. Έτσι 
προσέλαβε χαρακτηριστικά υποκατάστασης των πολιτικών προστασίας από την 

ανεργία, επιδότησης επιχειρήσεων, πελατειακών εξυπηρετήσεων και προσπορισµού 

πόρων µε τη δικαιολογία της µε κάθε τρόπο απορρόφησης.  

Ο σχεδιασµός των προγραµµάτων από τις αρµόδιες υπηρεσίες είναι συχνά  

υποτυπώδης αφού δεν υπάρχουν ουσιαστικοί µηχανισµοί καταγραφής των 

εκπαιδευτικών αναγκών. Οι ενέργειες αναπτύσσονται χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχουν 
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πολιτικές και µέτρα «καθολικού χαρακτήρα» προς τις οµάδες του πληθυσµού, µε 

αποτέλεσµα να έχουν ένα επικουρικό και αποσπασµατικό χαρακτήρα. Τα 

προγράµµατα κατάρτισης έχουν συχνά απλά επιµορφωτικό χαρακτήρα και αδύναµη 

αντιστοίχηση µε τις ανάγκες της πραγµατικής οικονοµίας, ενώ δε συνδέονται ούτε µε 

τις άλλες πολιτικές απασχόλησης ούτε  µε ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα. 

Αρκετές δοµές συνεχιζόµενης κατάρτισης βρίσκονται σε µη ικανοποιητικό επίπεδο 

ενώ µε καθυστέρηση πολλών χρόνων προχώρησαν οι διαδικασίες πιστοποίησης 

εκπαιδευτών και ορισµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Ιδιαίτερα προβληµατική 

είναι η πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που υλοποιείται στο πλαίσιο προγραµµάτων 

κατάρτισης. Μάλιστα συχνά το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων προκαλείται όχι για την 

προετοιµασία ανθρώπινου δυναµικού µε το οποίο θα  δηµιουργήσουν µια σταθερή 

σχέση εργασίας,  αλλά για τη  συµµετοχή τους στα κέρδη από την κατάρτιση. Η 

παρέµβαση των υπηρεσιών του κράτους εξαντλείται σε ζητήµατα διαχείρισης και 

διάθεσης πόρων, τυπικής γραφειοκρατικής παρακολούθησης χωρίς να αναπτύσσονται 

θεσµοί και µηχανισµοί ουσιαστικού ελέγχου,  αξιολόγησης των αποτελεσµάτων, 

ανατροφοδότησης και  αναπροσαρµογής των διαφόρων δράσεων. 

 Το όλο σύστηµα, όπως και σε άλλους τοµείς στους οποίους το δηµόσιο λαµβάνει 

υπηρεσίες από αναδόχους (ιδιώτες,  επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και 

φορείς των  κοινωνικών εταίρων)  λειτουργεί περισσότερο προσανατολισµένο προς 

την αναπαραγωγή και ενίσχυση των εµπλεκοµένων στις διαδικασίες παρά προς την 

κάλυψη της ανάγκης αναβάθµισης των προσόντων των ωφελούµενων.   

Εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκουµε η επαγγελµατική κατάρτιση να διαδραµατίσει 

σηµαντικό ρόλο για την ενίσχυση της ικανότητας και της διαπραγµατευτικής δύναµης 

των εργαζοµένων στις σηµερινές συνθήκες  αλλά και για την κατάκτηση εκ µέρους 

τους ενός διευρυµένου και ισχυρού ρόλου στα σύγχρονα  παραγωγικά και κοινωνικά 

προτσές στην προοπτική  µιας νέας Ελλάδας που παράγει και δηµιουργεί.  

Παράλληλα επιδιώκουµε η επαγγελµατική κατάρτιση να συµβάλλει στην ενίσχυση 

της απασχόλησης (στο βαθµό που αυτή συνδέεται µε την απόκτηση γνώσεων  και 

δεξιοτήτων), να απαντά στην πρόκληση της µετακίνησης στη  διάρκεια της 

εργασιακής  ζωής και στην ανάγκη οι εργαζόµενοι «να µάθουν πώς να µαθαίνουν» 

και να έχουν δεύτερες ευκαιρίες  για την απόκτηση προσόντων ή τη «διαπίστευση» 

των δεξιοτήτων που διαθέτουν ανεξάρτητα από τη «µαθησιακή πορεία» που 

ακολούθησαν. 

Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει ένα νέο σύστηµα επαγγελµατικής κατάρτισης, 

σε σύνδεση µε την προοπτική της παραγωγικής αναβάθµισης της χώρας την εποχή 

των διεθνοποιηµένων δραστηριοτήτων. 

Ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει να περιλαµβάνει τον εθνικό σχεδιασµό µε το κράτος να 

παρέχει κατευθύνσεις -  στόχους - συντονισµό, την παρακολούθηση των αλλαγών 

στην οικονοµία και τα επαγγέλµατα και την αντίστοιχη αναµόρφωση των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων, την εξειδίκευση σε συνάρτηση µε κλαδικές και 

τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές,  την ουσιαστική εθνική  χρηµατοδότηση και  την 

µέγιστη δυνατή ενηµέρωση αλλά και αντικειµενική επιλογή των ωφελούµενων. 

Βασική προϋπόθεση είναι η αναβάθµιση και ο επαναπροσανατολισµός του ρόλου της 

δηµόσιας αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ο συντονισµός αυτής µε τις 

άτυπες µορφές κατάρτισης ,στο πλαίσιο της δηµιουργίας  πλαισίου διά βίου µάθησης. 

Οι  επιµέρους πολιτικές πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους µέσω µιας «αλυσίδας» 

ενεργειών, όπως ο επαγγελµατικός  προσανατολισµός, η συµβουλευτική υποστήριξη 
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στην εκπαιδευτική και επαγγελµατική διαδροµή και τα ολοκληρωµένα προγράµµατα 

για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγή,  την υποστήριξη γυναικών  και ατόµων 

µεγαλύτερης ηλικίας να επανακάµψουν παραγωγικά και την υποστήριξη ειδικών 

κοινωνικών οµάδων .   

Η ποιότητα της παρεχοµένης επαγγελµατικής κατάρτισης πρέπει να βελτιωθεί µέσω 

της  ποιοτικής αναβάθµισης των προϋποθέσεων πιστοποίησης και  την ενίσχυση του 

ελέγχου της λειτουργίας των ΚΕΚ, την υποχρέωση της πιστοποίησης όλων των 

φορέων που παρέχουν κατάρτιση, την πιστοποίηση µε ευέλικτο τρόπο και των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε σύνδεση µε τις εξελίξεις των επαγγελµάτων,  τη  

διαρκή  εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και των στελεχών υλοποίησης, τη δηµιουργία 

ενός ολοκληρωµένου συστήµατος «συνεχούς παρακολούθησης» ώστε να 

αντιµετωπίζονται προβλήµατα και αποκλίσεις). 

 Ειδικοί δείκτες πρέπει να τεθούν για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων συµπεριλαµβανοµένου και αυτού της απόκτησης σταθερής  σχέσης  

εργασίας  και προώθησης στην απασχόληση των ωφελούµενων. Στην κατεύθυνση 

αυτή πρέπει να υπάρξει αναβάθµιση της λειτουργίας των ΚΠΑ αλλά και ταυτόχρονα,  

υπό την εποπτεία του ΟΑΕ∆,  διεύρυνση των φορέων στήριξης των ανέργων για την  

προώθησης τους στην απασχόληση .  

Οι δυνατότητες δια βίου µάθησης θα πρέπει ενισχύονται µέσω της παροχής  

των αναγκαίων προϋποθέσεων (π.χ. προσαρµογή εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 

παροχή εκπαιδευτικής άδειας) και στον ιδιωτικό τοµέα.  

Ειδική µέριµνα τέλος θα δοθεί  στους απασχολούµενους στις µικρές επιχειρήσεις 

δεδοµένου ότι εκεί προσδιορίζονται οι σηµαντικότερες ανάγκες κατάρτισης, αλλά 

ταυτόχρονα και τα µεγαλύτερα προβλήµατα. 

Προγράµµατα stage 

Τα προγράµµατα stage και ο τρόπος µε τον οποίο αυτά λειτουργούν αποτελούν ένα 

όνειδος για την ελληνική πολιτεία. Τα προγράµµατα αυτά µετεξελίχθηκαν αφενός σε 

δοµές εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων (όσον αφορά τους εργαζόµενους stage 

στο δηµόσιο), αφετέρου σε µηχανισµούς κάλυψης θέσεων εργασίας µε µειωµένα 

ασφαλιστικά, µισθολογικά, συνδικαλιστικά δικαιώµατα (όσον αφορά τον ιδιωτικό 

τοµέα). Η ύπαρξη σήµερα περίπου 80.000 εργαζόµενων σε stage αποτελεί ντροπή για 

την ελληνική κοινωνία. Η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει άµεσα.  

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η κατάργηση του θεσµού του stage και ο 

προσανατολισµός των σχετικών πόρων σε προγράµµατα µαθητείας όπου: 

•••• Η µέγιστη διάρκειά τους θα κυµαίνεται 3 έως 8 µήνες αναλόγως του ειδικού 

αντικειµένου της µαθητείας. Για παράδειγµα η «µαθητεία» σε µια καφετέρια 

δεν µπορεί να διαρκεί το ίδιο µε την µαθητεία σε ένα επιπλοποιείο. 

•••• Οι συµµετέχοντες σε αυτά τα προγράµµατα θα αµείβονται µε τον κατώτατο 

µισθό που προβλέπει είτε η συλλογική, είτε η κλαδική, είτε η επιχειρησιακή 

σύµβαση εργασίας (επιλέγοντας το υψηλότερο πάντα ποσό) µε όλες τις 

νόµιµες προσαυξήσεις (πτυχίο, γλώσσες, επίδοµα υπολογιστή κλπ). 

•••• Για τα προγράµµατα διάρκειας 8 µηνών ο εργοδότης θα συµµετέχει στο 

κόστος εργασίας τουλάχιστον κατά 35%, 
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Απασχόληση ειδικών οµάδων του πληθυσµού  

Για να δουλέψεις σήµερα στην Ελλάδα πρέπει να είσαι άνδρας, µεταξύ 28-40 ετών 

και αρτιµελής. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι πρέπει να ανήκεις στο 35% του εργατικού 

δυναµικού. Οµάδες του πληθυσµού όπως οι γυναίκες, οι νέοι, οι ανάπηροι, οι 

µακροχρόνια άνεργοι αντιµετωπίζουν χρόνια προβλήµατα στην πρόσβαση στην 

απασχόληση τα οποία ουδόλως έχουν αντιµετωπιστεί. Η εµπειρία έχει αποδείξει ότι 

ακόµη και σε περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης αυτές οι οµάδες του πληθυσµού 

αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και εξεύρεσης 

σταθερής και ποιοτικής απασχόλησης. Η εµπειρία έχει επίσης δείξει ότι τα κίνητρα 

στις επιχειρήσεις όταν δεν συνοδεύονται και από υποχρεωτικές για αυτές ρυθµίσεις 

δεν λειτουργούν. Σε αυτή την κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει: 

•••• Τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων ώστε να ανακοπεί η τάση µεταξύ των 

εργοδοτών να µην προσλαµβάνουν γυναίκες. Σε αυτή την κατεύθυνση µπορεί 

να εξεταστεί και το ενδεχόµενο της επιβολής ποσόστωσης για τις µεγάλες 

επιχειρήσεις.  

•••• Για επιχειρήσεις µε περισσότερους από 100 εργαζόµενους την ύπαρξη 

ποσόστωσης για άτοµα µε αναπηρία ίση µε το αντίστοιχο ποσοστό άλλων 

δυτικοευρωπαϊκών χωρών.  

•••• Υποχρεωτική διαµόρφωση των απαραίτητων υποδοµών πρόσβασης των 

ΑµεΑ σε όλους τους χώρους της επιχείρησης, για κάθε επιχείρηση που 

απασχολεί πάνω από 50 εργαζόµενους. Για τις µικρότερες επιχειρήσεις θα 

πρέπει να υπάρξουν και οι σχετικές επιδοτήσεις από τον κρατικό 

προϋπολογισµό. 

Ζητήµατα ευρωπαϊκής πολιτικής 

Η επιδίωξη και επίτευξη του στόχου της πλήρους απασχόλησης, εκτός των εθνικών 

πολιτικών είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τους αγώνες που πρέπει να αναπτυχθούν σε 

πανευρωπαϊκή κλίµακα µε στόχο:   

•••• Την κατάργηση του Συµφώνου Σταθερότητας και την προώθηση µιας νέας 

Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, την Κοινωνική 

Προστασία και την Απασχόληση. 

•••• Τη σταδιακή αύξηση του Κοινοτικού Προϋπολογισµού στο 5% του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ, µε κύριο στόχο τη 

χρηµατοδότηση, µε βάση και τις νέες ανάγκες της διεύρυνσης της ΕΕ, της 

οικονοµικής και κοινωνικής σύγκλισης των χωρών µελών, τη συνολική 

ανάπτυξη και διεύρυνση της απασχόλησης στην ΕΕ.  

•••• Την αποκατάσταση της ενότητας της νοµισµατικής µε την δηµοσιονοµική 

πολιτική και την ανάδειξη του στόχου της πλήρους απασχόλησης σε έναν από 

τους βασικούς άξονες της οικονοµικής πολιτικής.  

•••• Τη διαµόρφωση ενός Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ∆ηµόσιων Επενδύσεων, 

που θα χρηµατοδοτηθεί µε ευνοϊκούς όρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, ίσου προς το 1% του Κοινοτικού ΑΕΠ, µε στόχο την ενίσχυση 

της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ.  

•••• Την έναρξη µιας διαδικασίας µετατροπής της οικονοµίας των εξοπλισµών σε 

οικονοµία της ειρήνης, δηλαδή τη σταδιακή µείωση των στρατιωτικών 



[95] 

 

εξοπλισµών και τη διάθεση αυτών των πόρων υπέρ του κοινωνικού τοµέα της 

οικονοµίας. 

•••• Τη σταδιακή καθιέρωση -στην κατεύθυνση της προς τα πάνω σύγκλισης- 

ελάχιστων επιπέδων κοινωνικών παροχών, εργασιακών δικαιωµάτων και 

µισθολογικών απολαβών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσαρµοσµένων στο 

επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε κράτους-µέλους σε σχέση µε το µέσο 

Κοινοτικό όρο. Η διατήρηση και ενίσχυση των σηµερινών κοινωνικών, 

εργασιακών και µισθολογικών εγγυήσεων σε όσες χώρες έχουν πετύχει σ’ 

αυτούς τους τοµείς επίπεδα ανώτερα από τα ελάχιστα που θα καθιερωθούν. 

Στόχος της προσπάθειας είναι η αποτροπή του «κοινωνικού ντάµπιγκ», η 

καταπολέµηση των κοινωνικών ανισοτήτων, της ανεργίας και της φτώχειας.  

•••• Καθιέρωση των 35 ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας, χωρίς µείωση των 

αποδοχών ή περαιτέρω διεύρυνσης της ελαστικότητας της εργασίας, σε όλες 

τις χώρες µέλη της ΕΕ, µε προοπτική την περαιτέρω µείωση του ηµερήσιου 

χρόνου εργασίας άνευ µείωσης των αποδοχών. Παράλληλα είναι απαραίτητο 

να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο µέτρα για τον δραστικό περιορισµό των 

άτυπων, επισφαλών και ευέλικτων εργασιακών σχέσεων.  

•••• Για τις επιχειρήσεις που µετεγκαθίστανται σε χώρες µικρότερου εργασιακού 

κόστους ή χαµηλότερων φορολογικών συντελεστών να θεσπιστεί µια 

πανευρωπαϊκή-διεθνής φορολόγηση, οι πόροι της οποίας να χρησιµοποιηθούν 

για την άµβλυνση των αρνητικών οικονοµικών και κοινωνικών συνεπειών.   

•••• Απόσυρση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την απελευθέρωση των υπηρεσιών 

(Οδηγία Μπολκενστάιν) και της Οδηγίας για τη διευθέτηση του χρόνου 

εργασίας που προβλέπει αύξηση του ανώτατου ορίου εβδοµαδιαίας εργασίας. 

Για την προστασία και κοινωνική υποστήριξη των ανέργων 

Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα το 2008 διαµορφώθηκε στο 7,2% του εργατικού 

δυναµικού, ακολουθώντας πτωτική πορεία από το 2004. Όµως η µείωση αυτή, που 

τόσο διαφηµίστηκε από την κυβέρνηση της Ν∆, δεν οφείλεται µόνο στους υψηλούς 

ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ και στα προγραµµάτων «στήριξης της 

επιχειρηµατικότητας» την προηγούµενη περίοδο, αλλά και στην επιβράδυνση του 

ρυθµού αύξησης του εργατικού δυναµικού και στην αύξηση της παραγωγής µε 

υψηλότερο ρυθµό από τον αντίστοιχο της παραγωγικότητας της εργασίας. Όσον 

αφορά τους ανέργους, µε βάση τα στοιχεία του 2006: 

• Το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων είναι εξαιρετικά υψηλό (57,5% του 

συνόλου των ανέργων), χωρίς να παρουσιάζει διαχρονικά τάσεις µείωσης. 

• 60,1% των ανέργων είναι νέοι έως 34 ετών. 

• Για το 77,1% των ανέργων η κύρια πηγή συντήρησης είναι τα άλλα άτοµα του 

νοικοκυριού. Μόλις 8,9% των ανέργων δηλώνει ως κύρια πηγή συντήρησης τα 

πάσης φύσης επιδόµατα και βοηθήµατα. 

• Η συντριπτική πλειονότητα των ανέργων αναζητεί εργασία µέσω «άτυπων» 

διαδικασιών. (90,2% απευθύνθηκε σε συγγενείς και φίλους, 88,3% σε 

εργοδότες, 63,8% ήρθε σε επαφή µε δηµόσιο γραφείο εύρεσης εργασίας και 

9% απευθύνθηκε σε ιδιωτικό γραφείο εύρεσης εργασίας 

• Μόλις 14,8% των ανέργων παίρνουν επίδοµα ανεργίας 
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• 33,1% των ανέργων είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

• Οι γυναίκες εµφανίζονται σε δυσµενέστερη θέση σε όλες τις κατηγορίες 

• Σήµερα, υπάρχουν πάνω από 65.000 ηλικιωµένοι (άνδρες άνω των 60 ετών και 

γυναίκες άνω των 55 ετών) άνεργοι µακράς διάρκειας που δεν έχουν τη 

δυνατότητα να ξαναβρούν εργασία και εποµένως δεν µπορούν να 

συµπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Υπάρχουν επίσης, οι 

250.000 µακροχρόνια άνεργοι, που η επιδότησή τους, για όσους τη 

δικαιούνται, σταµατά στους 12 µήνες και οι οποίοι µετά δεν έχουν καν 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 

Η προστασία των εργαζοµένων από την απόλυση αφορά τόσο τις ατοµικές όσο και 

τις οµαδικές απολύσεις  

Οι απολύσεις στην Ελλάδα δε είναι αιτιολογηµένες στον ιδιωτικό τοµέα σε αντίθεση 

µε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπου έχουν αιτιολογηµένο χαρακτήρα (π.χ. Γαλλία, 

Βέλγιο, Ιταλία). Επίσης διατηρείται η αναχρονιστική διάκριση στο καθεστώς 

αποζηµίωσης στις απολύσεις ανάµεσα στους υπαλλήλους και τους εργάτες. Τέλος δεν 

προβλέπεται αποζηµίωση στην περίπτωση παραίτησης του εργαζόµενου γεγονός που 

ωθεί συχνά σε πρακτικές «οικειοθελούς» παραίτησης των εργαζοµένων µετά από 

πιεστικούς εξαναγκασµούς από τους εργοδότες.  

Στο πεδίο των οµαδικών απολύσεων η Ελλάδα παρουσιάζει µεν χαµηλό όριο για τις 

επιχειρήσεις άνω των 200 εργαζοµένων (2%) σε σύγκριση µε το υψηλότερο όριο που 

συναντάται σε άλλες χώρες. Το πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται ως «ιδιαίτερα 

προστατευτικό» υποκαθιστώντας το έλλειµµα του κοινωνικού κράτους για την 

προστασία και επιδότηση των ανέργων αλλά η πραγµατικότητα δεν περιορίζεται σε 

αυτές τις διαπιστώσεις. Και αυτό γιατί στις επιχειρήσεις από 20-199 εργαζόµενους οι 

ελεύθερες απολύσεις δεν αφορούν το 2% του προσωπικού αλλά φθάνουν µέχρι και το 

20%. Επιπλέον για τις επιχειρήσεις κάτω από 20 εργαζόµενους (άνω του 95% των 

επιχειρήσεων) δεν ισχύει ο θεσµός των οµαδικών απολύσεων και κατά συνέπεια οι 

απολύσεις είναι ελεύθερες. Τέλος, οι εργαζόµενοι σε περίπτωση µετεγκατάστασης 

των επιχειρήσεων, σε συνδυασµό µε το κλείσιµο βιώσιµης επιχείρησης, είναι 

ουσιαστικά απροστάτευτοι από την πολιτική αναζήτησης φθηνού εργατικού 

δυναµικού και µεγάλης κερδοφορίας για τους εργοδότες.  

Η προστασία των εργαζοµένων από τις απολύσεις είναι περιορισµένη τόσο λόγω του 

αναιτιολόγητου χαρακτήρα της καταγγελίας των συµβάσεων που οδηγεί σε 

αυθαιρεσίες του εργοδότη που καταλήγουν µέχρι και την εξαναγκαστική παραίτηση. 

Επί πλέον η απουσία του θεσµού των οµαδικών απολύσεων στη συντριπτική 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων ενισχύει τη δυνατότητα µαζικών απολύσεων στις 

µικρές επιχειρήσεις. Η ελλιπής µάλιστα προστασία των ανέργων στο πεδίο της 

επιδότησης (αυστηρές προϋποθέσεις επιδότησης, χαµηλό ύψος, χαµηλή διάρκεια που 

αποκλείει τους µακροχρόνια ανέργους) αλλά και οι αναποτελεσµατικές πρακτικές 

των αποκαλούµενων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (δοµές επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, κίνητρα σε εργοδότες για προσλήψεις, µείωση 

ασφαλιστικών εισφορών, εκσυγχρονισµός του ΟΑΕ∆) οδηγούν περισσότερο στην 

επιδότηση των επιχειρήσεων µε προσωπικό χαµηλού κόστους κατά τη διάρκεια 

ισχύος των µέτρων, και στην εξυπηρέτηση ενός ευρέος δικτύου ωφελούµενων από τις 

πολιτικές περί την κατάρτιση πέραν της ουσιαστικής στήριξης των ανέργων αφού 

µόλις το 10% των καταρτιζόµενων καταλαµβάνει θέσεις εργασίας συναφείς µε το 

αντικείµενο της κατάρτισης.  
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Το όλο αυτό πλαίσιο καθιστά αντεργατική οποιαδήποτε επιδίωξη κυβέρνησης και 

εργοδοτών για περαιτέρω απελευθέρωσης των απολύσεων µε αντιστάθµισµα ένα 

ασαφές και αβέβαιο πλαίσιο ασφάλειας κατά τα πρότυπα χωρών του Βορρά (π.χ. 

∆ανία, Ολλανδία) όπου το κοινωνικό κράτους παρουσιάζει υψηλή προστασία και 

ενισχυµένες δοµές απέναντι στην ελλειµµατική του παρουσία που χαρακτηρίζει το 

ελληνικό παράδειγµα. 

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ 

Είναι σαφές ότι η ανεργία πρέπει να αντιµετωπιστεί µε την προώθηση αναπτυξιακής 

πολιτικής, µε την εφαρµογή του 35ωρου χωρίς µείωση των αποδοχών, µε την 

καλύτερη σύνδεση της επαγγελµατικής κατάρτισης µε τις πραγµατικές ανάγκες της 

αγοράς εργασίας και µε την ανασυγκρότηση του ΟΑΕ∆. Παρά ταύτα υπάρχει ανάγκη 

να αναπτυχθεί και µια πολιτική για όσους και όσες εξακολουθούν και πάλι να 

παραµένουν άνεργοι ή αδυνατούν να συµπληρώσουν τις προϋποθέσεις για τη 

συνταξιοδότησή τους, όταν συµπληρώνουν τα προβλεπόµενα όρια ηλικίας, λόγω 

πρότερων µακρών διαστηµάτων ανεργίας τους, καθώς και για εκείνες τις ευάλωτες 

οµάδες των εργαζοµένων που δεν µπορούν να παρακολουθήσουν τις τεχνολογικές 

αλλαγές και σπρώχνονται στο περιθώριο, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.  

Η αλλαγή πλεύσης απέναντι στην εκτεταµένη ανασφάλεια των εργαζοµένων και την 

απειλή της ανεργίας παράλληλα µε την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους αποτελεί 

αδήριτη ανάγκη. Η ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις και της προστασίας 

των ανέργων µε όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης και αποτελεσµατικές πολιτικές 

ένταξης στην απασχόληση µε συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας αποτελεί τον βασικό 

προσανατολισµό των παρεµβάσεων που κρίνονται αναγκαίες.  

Παράλληλα, βέβαια, τίθεται και το ζήτηµα της εφαρµογής της υφιστάµενης εργατικής 

νοµοθεσίας, η οποία παραβιάζεται καθηµερινά από µεγάλο ποσοστό των 

επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία, περισσότερο από ποτέ, η ενίσχυση 

των ελεγκτικών µηχανισµών προκειµένου να εκπληρώσουν το ρόλο που τους έχει 

ανατεθεί (βλέπε Στόχο 5). 

Για την αλλαγή της σηµερινής κατάστασης προτείνουµε: 

Ως προς τις απολύσεις 

•••• Καθιέρωση του αιτιολογηµένου χαρακτήρα των απολύσεων για τις συµβάσεις 

αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα. 

•••• Αναγνώριση του δικαιώµατος στην αποζηµίωση για κάθε µορφή καταγγελίας 

των συµβάσεων συµπεριλαµβανοµένης και της παραίτησης του εργαζόµενου. 

•••• Άρση της διάκρισης στην αποζηµίωση απόλυσης µεταξύ εργατών και 

υπαλλήλων και εξοµοίωση µε το ύψος των υπαλλήλων, που στην παρούσα 

φάση της κρίσης πρέπει να διπλασιαστεί ως ένα πρόσθετο εµπόδιο προσφυγής 

των επιχειρήσεων στην απόλυση εργαζοµένων. 

•••• Ριζική µείωση του ορίου των οµαδικών απολύσεων για τις επιχειρήσεις που 

απασχολούν από 20 έως 199 εργαζόµενους. 

•••• Να θεσπιστεί όριο απολύσεων για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 

περισσότερους από 10 εργαζόµενους.   
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•••• Καθιέρωση µορφών εκπροσώπησης των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις άνω 

των 5 εργαζοµένων για τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες διαβούλευσης. 

Ως προς την προστασία των ανέργων 

•••• Καταβολή του επιδόµατος ανεργίας για 5 χρόνια, χωρίς περιορισµούς ως προς 

τον χρόνο απασχόλησης πριν από την απόλυση 

•••• Αύξηση του επιδόµατος ανεργίας ώστε να ανέρχεται στο 75% του τεκµαρτού 

µισθού ανάλογα µε τα χρόνια ασφάλισης µε ελάχιστο το 80% του κατώτατου 

µισθού. Χορήγηση στους εισερχόµενους για πρώτη φορά στην µισθωτή 

εργασία (νέους και µεγαλύτερους σε ηλικία) βοηθήµατος ίσου µε το σηµερινό 

ύψος του επιδόµατος εφ’ όσον εγγράφονται στον ΟΑΕ∆ και δεν τους 

εξασφαλίζεται, εντός δύο µηνών εργασία σύµφωνη µε τα προσόντα τους. 

•••• Επέκταση της χορήγησης του επιδόµατος ανεργίας για την κάλυψη των 

µακροχρόνια ανέργων (µέχρι 5 χρόνια). 

•••• Επέκταση της χορήγησης του εποχικού επιδόµατος που δίνει ο ΟΑΕ∆ σε 

όλους τους εποχικά εργαζόµενους. 

•••• Ο χρόνος ανεργίας να ασφαλίζεται για σύνταξη και υγεία.  

•••• Φορολογική απαλλαγή του συνόλου των ατοµικών δαπανών για 

επαγγελµατική κατάρτιση των ανέργων και των εργαζοµένων. 

•••• Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για ένταξη σε καθεστώς 

προσυνταξιοδότησης των µακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών ή 

εναλλακτικά διασφάλιση της απασχόλησής τους µέσω ειδικών προγραµµάτων 

σε τοµείς ποιότητας ζωής, κοινωνικές υπηρεσίες, περιβάλλοντος, στο 

δηµόσιο, στους ∆ήµους και στις Νοµαρχίες. 

•••• Υποχρεωτική κάλυψη από τις επιχειρήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των 

εργαζοµένων που απολύουν, εφόσον είναι µεγαλύτεροι των 55 ετών, για 

περίοδο µέχρι 5 χρόνια εφόσον γι’ αυτό το διάστηµα παραµένουν άνεργοι.  

•••• Ειδικά προγράµµατα δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, επαγγελµατικής 

κατάρτισης ή αυτοαπασχόλησης για τις γυναίκες. Προώθηση µέτρων για την 

συµφιλίωση της οικογενειακής ζωής και της εργασίας τους (ενίσχυση δικτύου 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, γονικές άδειες, κέντρα δηµιουργικής 

απασχόλησης παιδιών, υποδοµές κοινωνικής φροντίδας για ηλικιωµένους, 

παιδιά και πολίτες µε αναπηρίες κλπ) 

•••• Χορήγηση κάρτας απεριόριστων διαδροµών στα δηµόσια µέσα µαζικής 

µεταφοράς στους ανέργους καθώς και εκπτωτικής πολιτιστικής κάρτας για 

την ψυχαγωγία τους. 

•••• Αναστολή της πληρωµής δόσεων στεγαστικών δανείων και επιδότηση 

ενοικίου στους ανέργους καθώς και απαλλαγή µε τη συνδροµή του κράτους 

του 50% των λογαριασµών τους για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 

•••• Αυξηµένη εισφορά από τις επιχειρήσεις στο Λογαριασµό Αφερεγγυότητας 

του ΟΑΕ∆, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις που 

κλείνουν για τα µη πληρωµένα δεδουλευµένα και για τη χορήγηση 

αποζηµίωσης απολύσεων από τον ΟΑΕ∆, ο οποίος µε τη σειρά του να απαιτεί 



[99] 

 

την κάλυψή του κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης από τα περιουσιακά 

στοιχεία αυτών των επιχειρήσεων.  

•••• Ενίσχυση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ώστε σε συνεργασία µε τους 

υπόλοιπους επιστηµονικούς φορείς να πραγµατοποιεί έγκυρες και αξιόπιστες 

έρευνες διάγνωσης των αναγκών σε προσόντα, δεξιότητες και ικανότητες σε 

επίπεδο νοµού, προκειµένου να εξειδικεύονται σε τοπικό επίπεδο οι 

παρεµβάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης. 

ΟΑΕ∆ 

Ο ΟΑΕ∆ που έχει την ευθύνη του συντονισµού και της υλοποίησης της πολιτικής 

απασχόλησης αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα. Έχει σηµαντικές ελλείψεις σε 

προσωπικό και υλικοτεχνική υποδοµή, ενώ τα στοιχεία που διαθέτει είναι 

περιορισµένης ποιότητας και αξιοπιστίας (για παράδειγµα, την «εξατοµικευµένη 

προσέγγιση» του ανέργου διενεργούν συµβασιούχοι εργαζόµενοι, οι οποίοι «σήµερα 

είναι, αύριο δεν είναι»). Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης λειτουργούν κυρίως 

στα γνωστά πλαίσια του πελατειακού κράτους και δεν εντάσσονται σε ένα ευρύτερο 

αναπτυξιακό µοντέλο, αλλά επιδιώκουν κυρίως τη διαχείριση της ανεργίας. Είναι 

λοιπόν φανερό ότι απαιτείται ουσιαστική αλλαγή στην πολιτική προστασίας από την 

ανεργία, πόσο µάλλον όταν οι προοπτικές για τα επόµενα χρόνια δεν είναι καθόλου 

θετικές λόγο της οικονοµικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο:  

•••• Να αναµορφωθεί, εξυγιανθεί και ενισχυθεί ο ΟΑΕ∆, ώστε να διαδραµατίσει 

µε διασφαλισµένο το δηµόσιο χαρακτήρα του τον κοινωνικό ρόλο του για την 

αντιµετώπιση της ανεργίας και την ανακούφιση των ανέργων. 

•••• Να θεσµοθετηθεί η τριµερής χρηµατοδότηση του Οργανισµού. 

•••• Να σχεδιαστεί και να προωθηθεί το επιχειρησιακό πρόγραµµα του ΛΑΕΚ 

(Λογαριασµού Ανεργίας και Επαγγελµατικής Κατάρτισης για την προώθηση 

συµπληρωµατικών µε αυτές του ΟΑΕ∆ πολιτικών απασχόλησης µε οµάδες – 

στόχους τους άνεργους/ες νέους/ες, γυναίκες, ηλικιωµένους, τις 

αποβιοµηχανοποιηµένες περιοχές, τους φθίνοντες κλάδους και τους 

απολυµένους επιχειρήσεων που κλείνουν ή φεύγουν για χώρες χαµηλού 

εργασιακού κόστους). 
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ΣΤΟΧΟΣ 5 

Για ένα προοδευτικό πλαίσιο σταθερών εργασιακών σχέσεων 

 

 

Η παρούσα κατάσταση - Οι τάσεις 

Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα ακολουθούν τη γενικότερη πορεία απορρύθµισης 

της εργασίας και του κοινωνικού κράτους στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Σε µια 

συγκυρία που στην Ευρώπη οι εργασιακές σχέσεις υπηρετούν τις πολιτικές 

ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης µε άξονα την µείωση και συµπίεση του 

εργασιακού κόστους, στην Ελλάδα έχοντας από παράδοση υιοθετηθεί ένα 

παραγωγικό µοντέλο που στηρίζεται στο χαµηλό κόστος εργασίας (χαµηλές αµοιβές, 

παράνοµη και νόµιµη ευελιξία) ενισχύεται αυτή η παράδοση που οδηγεί στην 

περαιτέρω υποβάθµιση των εργασιακών σχέσεων. Σήµερα γίνεται επιτακτική η 

ανάγκη για ένα εναλλακτικό παραγωγικό µοντέλο στο οποίο οι ποιοτικοί παράγοντες 

που βρίσκονταν ανέκαθεν στο περιθώριο των κυρίαρχων επιλογών (π.χ. καινοτοµία, 

νέες τεχνολογίες, κατάρτιση εργαζοµένων, οργανωτικός εκσυγχρονισµός των 

επιχειρήσεων) θα βρίσκονται στο προσκήνιο, και η αναβάθµιση της εργασίας θα 

αποτελεί βασικό παράγοντα αυξηµένης παραγωγικότητας µε την οικονοµική και 

κοινωνική της διάσταση. 

Το πρότυπο απασχόλησης στην χώρα µας έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες, ιδίως 

από την δεκαετία του 1990 και µετά, σηµαντικές µεταβολές στην κατεύθυνση της 

µεγάλης απορρύθµισής του. Το εργαλείο µεταβολής δεν ήταν οι Συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις, αλλά οι νοµοθετικές παρεµβάσεις και η διολίσθηση στην πράξη 

των εργοδοτών όσον αφορά την εφαρµογή παρανόµων πρακτικών. Ενώ η σύµβαση 

αορίστου χρόνου, παρ’ ότι έχει υπονοµευτεί σοβαρά, παραµένει η βασική µορφή 

απασχόλησης, έχει δηµιουργηθεί µια πόλωση µεταξύ σταθερής και επισφαλούς 

εργασίας η οποία επιλύεται από τις δυνάµεις του νεοφιλελεύθερου δικοµµατισµού µε 

µια εξίσωση των εργασιακών σχέσεων «προς τα κάτω», δηλαδή προς τις πιο 

επισφαλείς µορφές εργασίας. Ως αποτέλεσµα: 

• ∆ηµιουργείται µια εκτεταµένη ζώνη επισφάλειας στην οποία κυριαρχούν οι 

νέοι εργαζόµενοι αλλά και εργαζόµενοι άνω των 50. 

•  Η σταθερή εργασία στον δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα 

υποκαθίσταται από έκτακτη απασχόληση από µερική και ενοικιαζόµενη 

εργασία.  

• Προωθήθηκαν απαράδεκτοι διαχωρισµοί σε βάρος των νέων εργαζοµένων οι 

οποίοι βιώνουν συνολικά ένα χειρότερο εργασιακό πλαίσιο παρά τα αυξηµένα 

προσόντα τους, σε σχέση µε την προηγούµενη γενιά εργαζοµένων. 

• Παρόλο που πολλές κατηγορίες µεταναστών ξεπέρασαν ένα αρχικό στάδιο 

απόλυτης εξαθλίωσής τους, καλύπτοντας τις στοιχειώδεις ανάγκες τους µε 

υπεραπασχόληση, εξακολουθούν να παραµένουν σε ένα καθεστώς διαρκούς 

εκκρεµότητας και υπερεκµετάλλευσής τους. 
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Από την απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων δεν έχει ξεφύγει ούτε ο δηµόσιος 

τοµέας, στον οποίο την τελευταία 15ετία έχουν εισχωρήσει ποικίλες µορφές 

ευέλικτης εργασίας, δήθεν «συµβάσεις έργου» που στην πραγµατικότητα 

υποκρύπτουν εξαρτηµένη εργασία, επαχθείς υπεργολαβίες (βλ. και την πρόσφατη 

περίπτωση της Κ. Κούνεβα), καθεστώς πληρωµής των συµβασιούχων µετά από 

αρκετούς µήνες κλπ. Παράλληλα, προβλέπεται δυσµενέστερο εργασιακό καθεστώς 

για το νεοπροσλαµβανόµενο προσωπικό, αλλά και ουσιαστικά κατάργηση των 

συλλογικών συµβάσεων για τους παλιότερους εργαζόµενους, καθώς απαγορεύεται, 

διά νόµου, η διεκδίκηση µεγαλύτερων αυξήσεων από αυτές που επιθυµεί να δώσει ο 

εργοδότης (!). Στη δηµόσια διοίκηση ενισχύεται η απασχόληση µε όρους ιδιωτικού 

δικαίου επηρεάζοντας αρνητικά τον θεσµό των δηµοσίων υπαλλήλων και τη 

µονιµότητα. 

Είναι προφανές βέβαια ότι στον ιδιωτικό τοµέα η κατάσταση είναι ακόµη χειρότερη: 

• Οι θεσµοί προστασίας των εργαζοµένων από τις ατοµικές και τις οµαδικές 

απολύσεις έχουν ατονήσει. Αν και στην Ελλάδα οι αποζηµιώσεις συνδέονται µε 

το χρόνο προϋπηρεσίας στην επιχείρηση, µε αποτέλεσµα να αντιστοιχούν σε 

περισσότερες εβδοµάδες εργασίας από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, το θετικό αυτό 

στοιχείο εξανεµίζεται λόγω του χαµηλού ύψους και της χαµηλής διάρκειας της 

επιδότησης της ανεργίας (50% του κατώτατου µισθού έναντι 60%-90% στην 

ΕΕ-15, και µέχρι 12 µήνες επιδότηση έναντι τουλάχιστον 18µηνης µέχρι 5ετούς 

ή και αόριστης διάρκειας επιδότησης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες). 

• Οι απολύσεις στην Ελλάδα δεν απαιτείται να είναι αιτιολογηµένες, σε αντίθεση 

µε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία) 

• ∆ιατηρείται η αναχρονιστική διάκριση στο καθεστώς αποζηµίωσης στις 

απολύσεις ανάµεσα στους υπαλλήλους και τους εργάτες. 

• Όσον αφορά τις οµαδικές απολύσεις, στην Ελλάδα το όριο για τις επιχειρήσεις 

άνω των 200 εργαζοµένων (2%) είναι χαµηλότερο σε σύγκριση µε άλλες χώρες, 

ενώ για την υλοποίηση οµαδικών απολύσεων πέραν του ορίου αυτού απαιτείται 

έγκριση της διοικητικής αρχής (η οποία όµως συνήθως είναι τυπική). Αντίθετα, 

στις επιχειρήσεις από 20-199 εργαζόµενους οι ελεύθερες απολύσεις φθάνουν 

µέχρι και το 20% του προσωπικού. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις κάτω από 20 

εργαζόµενους (που αποτελούν άνω του 95% των επιχειρήσεων) οι απολύσεις 

είναι ελεύθερες. 

• Σε περίπτωση κλεισίµατος και µετεγκατάστασης βιώσιµων επιχειρήσεων, οι 

εργαζόµενοι είναι ουσιαστικά απροστάτευτοι.  

Ενίσχυση των µηχανισµών ελέγχου και εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας 

Η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθµό παράνοµης ευελιξίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε τις ετήσιες εκθέσεις του ΣΕΠΕ το ποσοστό 

ανασφάλιστων που απασχολούνται στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 20%-22% (7 στους 

10 είναι Έλληνες). Παράλληλα παρατηρείται εκτεταµένη παραβίαση των εργασιακών 

δικαιωµάτων σε όλο το φάσµα της εργατικής νοµοθεσίας (ύψος µισθού, καταβολή 

δεδουλευµένων, ωράρια, πληρωµή υπερωριών, χορήγηση αδειών, υγιεινή ασφάλεια 

κλπ). 

Ο µικρός αριθµός επιθεωρητών εργασίας (400 επιθεωρητές για περίπου 900.000 

επιχειρήσεις) οι περιορισµένοι έλεγχοι, οι περιορισµένες αρµοδιότητές τους, οι µικρές 
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σχετικά ποινές και κυρώσεις, η έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας και συντονισµού 

των µηχανισµών ελέγχου (ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ∆ΟΥ), η ανασφάλεια και ο φόβος των 

εργαζοµένων να καταγγείλουν τις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας, η χρονοβόρα και 

δαπανηρή διαδικασία προσφυγής στη δικαιοσύνη (υποθέσεις που εκκρεµούν 3 και 5 

χρόνια) συνιστούν παράγοντες ανάπτυξης και διαιώνισης του προβλήµατος. 

Το αποτέλεσµα είναι η απόλυτη και πλήρης υποβάθµιση της εργασίας, η διαιώνιση 

των συχνά παράνοµων πρακτικών διατήρησης χαµηλού εργασιακού κόστους, η 

συγκράτηση και συµπίεση των διεκδικήσεων και δικαιωµάτων των εργαζοµένων, η 

καταρράκωση των θεσµών ελέγχου και εποπτείας, ο εθισµός των επιχειρήσεων στην 

παρανοµία αλλά και η δηµιουργία όρων αθέµιτου ανταγωνισµού απέναντι στις 

συνεπείς επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τη νοµοθεσία. 

Απαιτείται συνεπώς η αποτελεσµατική καταπολέµηση της αυθαιρεσίας µεγάλης 

µερίδας εργοδοτών (συµπεριλαµβανοµένου και του κράτους-εργοδότη) και η 

συµµόρφωσή της στις εκ του νόµου υποχρεώσεις της µε τη λήψη µέτρων στο όλο 

φάσµα των παραµέτρων που ενισχύουν τις παράνοµες πρακτικές. Επίσης απαιτείται η 

αντιµετώπιση του φαινοµένου κατάτµησης των µηχανισµών ελέγχου που σχετίζονται 

µε την αγορά εργασίας και της έλλειψης του µεταξύ τους συντονισµού. 

Η Αριστερά διεκδικεί την κατάργηση των αντεργατικών νόµων που απορύθµισαν και 

υποβάθµισαν την εργασία και τα εργατικά δικαιώµατα. Οι νόµοι αυτοί αφορούν την 

διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την αµοιβή υπερωριών, την ενοικιαζόµενη εργασία, 

τον περιορισµό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων, την διάκριση παλιών 

και νέων, την εφαρµογή της µερικής απασχόλησης (ν.1892/90, 2639/98, 2874/2000, 

2956/2001, 3385/2005, 3429/2005, άρθρο 56 ν.3691/2008). Απαιτείται επίσης η 

κατάργηση του άρθρου 16 του ν.3674/2008 για την ταχύτατη εκδίκαση απεργιών µε 

διορισµό εφέτη όπως επίσης του ν.3536/2007 για την οριστική κατάργηση της 

πολιτικής επιστράτευσης απεργών.  

Απαιτείται ενίσχυση των µηχανισµών ελέγχου της εργατικής νοµοθεσίας σε 

συνεργασία και συντονισµό µε τους άλλους µηχανισµούς ελέγχου και 

παρακολούθησης που συνδέονται µε την αγορά εργασίας (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕ∆, ∆ΟΥ, 

Υπουργείο Εσωτερικών για τις άδειες αλλοδαπών). Ειδικότερα µέτρα είναι η 

σηµαντική αύξηση του αριθµού των επιθεωρητών εργασίας, η ενίσχυση των 

αρµοδιοτήτων τους µε την επιβολή της εφαρµογής της νοµοθεσίας και των 

συµβάσεων ώστε η δικαστική διεκδίκηση να αφορά τους εργοδότες και όχι τους 

εργαζόµενους, η αναβάθµιση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΠΕ η ενίσχυση 

της αυστηρότητας των επιβαλλόµενων ποινών και κυρώσεων στους εργοδότες.  

Επίσης απαιτείται η ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης και η αναµόρφωση των όρων 

επίλυσης των εργατικών διαφορών. Ειδικότερα µέτρα είναι η κωδικοποίηση της 

εργατικής νοµοθεσίας, η αποσυµφόρηση των πολιτικών δικαστηρίων µε την ανάληψη 

αρµοδιοτήτων από την επιθεώρηση εργασίας και η δηµιουργία εργατοδικείων για τις 

υποθέσεις πρώτου βαθµού στις οποίες θα συµµετέχουν πλην της δικαστικής εξουσίας 

και εκπρόσωποι εργαζοµένων και εργοδοτών.  

Επέκταση της εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας σε νέες κατηγορίες 

εργαζοµένων 

Η σηµαντική αύξηση των αµειβόµενων µε δελτία παροχής υπηρεσιών (κοινώς 

«µπλοκάκια») –οι οποίοι τυπικά αντιµετωπίζονται ως αυτοαπασχολούµενοι και όχι 

ως µισθωτοί– παρουσιάζει δύο επιµέρους διαστάσεις. 
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Η πρώτη αναφέρεται στις πρακτικές εργοδοτών να παρουσιάζουν την κατ’ ουσίαν 

µισθωτή εργασία ως αυτοαπασχόληση (ψευδοαυτοαπασχόληση) καταστρατηγώντας 

το νόµο, µε σκοπό να αποφύγουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική 

και ασφαλιστική νοµοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση η λύση επαφίεται στους 

µηχανισµούς ουσιαστικού ελέγχου της εφαρµογής του νόµου.  

Στην δεύτερη περίπτωση καταγράφονται κατηγορίες απασχολούµενων που 

βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη µεταξύ αυτοαπασχόλησης και µισθωτής εργασίας. Σε 

αυτή την κατηγορία υπάρχουν εργαζόµενοι που αν και δεν έχουν τα χαρακτηριστικά 

της παραδοσιακής εξαρτηµένης µισθωτής εργασίας παρουσιάζουν στοιχεία που 

παραπέµπουν σε µια σύγχρονη µορφή εξάρτησης οικονοµικού και κοινωνικού 

χαρακτήρα (π.χ. αποκλειστική απασχόληση για λογαριασµό ενός εργοδότη, κύριο 

εισόδηµα προερχόµενο από µια εργοδοτική πηγή). Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στην 

ανάγκη επαναπροσδιορισµού της έννοιας της εξαρτηµένης εργασίας υπό το φως των 

σύγχρονων δεδοµένων που αφορά σε µεγάλο βαθµό σήµερα και παραδοσιακά 

ελεύθερα επαγγέλµατα (δικηγόροι, µηχανικοί, γιατροί).  

Οι παραπάνω πρακτικές έχουν ως αποτέλεσµα να εµφανίζεται ακόµη χαµηλότερο το 

ήδη χαµηλό ποσοστό των µισθωτών στην Ελλάδα (64% έναντι του 85% του µέσου 

κοινοτικού όρου). Στην πραγµατικότητα όµως, σύµφωνα µε έρευνες του ΙΝΕ-

ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ, το ποσοστό των µισθωτών κινείται κοντά στο 70% των 

απασχολούµενων αφού εκτιµάται ότι το 9% περίπου των αυτοπροσδιοριζόµενων 

µισθωτών εργάζεται µε δελτία παροχής υπηρεσιών. Πρόκειται για την πιο κραυγαλέα 

ακαµψία των εργοδοτών να προσαρµοσθούν στα νέα δεδοµένα της αγοράς εργασίας 

τη στιγµή που διεκδικούν ευελιξίες χαµηλού κόστους απέναντι στην «ακαµψία» των 

«κεκτηµένων» δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 

Είναι εποµένως πρώτης προτεραιότητας ζήτηµα η ουσιαστική αντιµετώπιση της 

εκτεταµένης µή-εφαρµογής των δικαιωµάτων που απορρέουν από την τυπική και 

ουσιαστική εξαρτηµένη εργασία σε µεγάλη κατηγορία (κυρίως νέων) εργαζοµένων 

(π.χ. αµοιβές, ωράρια, ασφάλιση, επιδόµατα, άδειες, αποζηµιώσεις απόλυσης). 

Η έλλειψη αυτής της προστασίας ενισχύει την απορρύθµιση των εργασιακών και 

κοινωνικών δικαιωµάτων εργαζοµένων που έχουν εξ αντικειµένου ανάγκη αυτή την 

προστασίας και που χρησιµοποιούνται ως ένας ακόµη µοχλός συµπίεσης των 

δικαιωµάτων και της τυπικής απασχόλησης. 

Χρειάζεται συνεπώς ο επαναπροσδιορισµός της έννοιας της εξαρτηµένης εργασίας 

υπό το φως των νέων δεδοµένων σε µια προοπτική ενίσχυσης του ρόλου του 

κοινωνικού κράτους και αναβάθµισης της εργασίας µέσα από την διεύρυνση του 

πεδίου προστασίας της εργατικής νοµοθεσίας. 

Τα προτεινόµενα µέτρα αφορούν κατ’ αρχήν σε ένα επαναπροσδιορισµό της έννοιας 

της εξάρτησης µε νέα γενικά κριτήρια όπως η οικονοµική και κοινωνική εξάρτηση 

που παραπέµπουν σε ειδικότερα κριτήρια (π.χ. αποκλειστικότητα απασχόλησης υπέρ 

συγκεκριµένου εργοδότη, κύριο εισόδηµα και προέλευσή του). 

Στο πλαίσιο αυτό υπάγονται και µέτρα για ρύθµιση της τηλεργασίας που αφορούν 

εξαρτηµένο απασχολούµενο δυναµικό µε ειδική νοµοθεσία στη βάση της σχετικής 

ευρωπαϊκής κοινωνικής συµφωνίας του 2002.  

Τέλος, απαιτείται η ενίσχυση των µέτρων ελέγχου εφαρµογής της εργατικής και 

ασφαλιστικής νοµοθεσίας που συµβάλλουν στην αντιµετώπιση και των δύο µορφών 

υποκρυπτόµενης εξαρτηµένης εργασίας.  
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Η αντιµετώπιση της ευελιξίας ως µέσου απορρύθµισης των εργασιακών σχέσεων 

Η ανάπτυξη της ευελιξίας της ατοµικής εργασίας, όσο και της αγοράς εργασίας στο 

σύνολό της (ευελιξία στις µορφές απασχόλησης, στον χρόνο εργασίας, στις αµοιβές) 

αποτελεί πρακτική που προωθείται από τις ασκούµενες πολιτικές σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο µε διακηρυγµένο σκοπό την αντιµετώπιση της ανεργίας, την 

αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.  

Στην Ελλάδα η χρήση της ευέλικτης εργασίας ενισχύεται σηµαντικά από τις αρχές 

της δεκαετίας του ’90 µε αλλεπάλληλες θεσµικές παρεµβάσεις στο πεδίο της µερικής 

απασχόλησης, των συµβάσεων ορισµένου χρόνου, τον δανεισµό εργαζοµένων, των 

ελαστικών διευθετήσεων του ωραρίου εργασίας. Παράλληλα µε αυτές τις εξελίξεις 

παρατηρείται µια σηµαντική ανάπτυξη όλου του φάσµατος των µορφών ευέλικτης 

και φθηνής εργασίας (π.χ. χρήση εργολαβιών, συµβάσεις ανεξάρτητης εργασίας που 

υποκρύπτουν µισθωτή σχέση, παράνοµες και «µαύρες» ευελιξίες).  

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία (ΕΣΥΕ) οι προσωρινά απασχολούµενοι υπολογίζονται 

σε 330 χιλιάδες, οι µερικά απασχολούµενοι υπολογίζονται σε 270 χιλιάδες, ενώ 

20.000 οι εργαζόµενοι απασχολούνται µε καθεστώς δανεισµού. Ταυτόχρονα 

τουλάχιστον το 25% των επιχειρήσεων κάνει χρήση εργολαβιών και υπεργολαβιών, 

ενώ το 20% των απασχολούµενων εργάζεται ανασφάλιστο. Η εικόνα αυτή 

αποτυπώνει ένα µείγµα πρακτικών ευέλικτης, φθηνής και επισφαλούς εργασίας που 

συνοψίζονται σε πολιτικές που επιδιώκουν χαµηλό εργατικό κόστος. Σε αυτό το 

πλαίσιο στις παραδοσιακές πρακτικές διατήρησης των χαµηλών µισθών και της 

εκτεταµένης παράνοµης ευελιξίας, προστίθενται οι πρακτικές νόµιµης ευελιξίας µε 

αναγνώριση εργαζοµένων «δεύτερης ταχύτητας». 

Η ανάπτυξη των ευέλικτων πρακτικών στην εργασία συµβάλλει στην περαιτέρω 

µείωση του ήδη φθηνού κόστους εργασίας στην Ελλάδα, ενισχύει την κατάτµηση της 

εργασίας και την ύπαρξη εργαζόµενων πολλαπλών ταχυτήτων, δηµιουργεί 

ανταγωνισµούς ανάµεσά τους και αποδυναµώνει την συνδικαλιστική δράση. 

Παράλληλα, ασκεί πιέσεις στην τυπική εργασία συµπιέζοντας τις διεκδικήσεις και το 

περιεχόµενό της συµβάλλοντας στην γενικότερη και συνολική υποβάθµισή της. 

Η αυξηµένη ανασφάλεια επιδρά πολλαπλά αρνητικά στους εργαζόµενους και 

ιδιαίτερα στην κατηγορία εκείνη που προσφεύγει στην ευελιξία µε όρους 

πραγµατικής ανάγκης και όχι εθελοντικά, ενώ η ευάλωτη θέση τους ενισχύει 

πρακτικές καταστρατήγησης της νοµοθεσίας.  

Παράλληλα η εµµονή στη λογική του χαµηλού κόστους εργασίας, εκτός του σοβαρού 

κοινωνικού κόστους που συνεπάγεται, ούτε αντιµετωπίζει το φαινόµενο της ανεργίας, 

ούτε εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων όπως υποστηρίζουν ότι 

θεωρητικά θα έκανε οι θιασώτες του παραπάνω µοντέλου. 

Για το ΣΥΡΙΖΑ, η αλλαγή του σηµερινού παραγωγικού µοντέλου συνδέεται και µε 

την αλλαγή του τρόπου αντιµετώπισης της ευελιξίας της εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι 

η ευελιξία της εργασίας θα πρέπει να περιορισθεί δραστικά µε σκοπό την πλήρη 

κατάργησή της εκτός από την πραγµατικά εποχιακή απασχόληση. Για εµάς συνιστά 

λογική αντίφαση η προσπάθεια σύνδεσης της ευελιξίας µε την ασφάλεια (flexicurity) 

υπό το επιχείρηµα ότι είναι δυνατή η παράλληλη ανάπτυξη των δύο αυτών 

ανταγωνιστικών πόλων.  

Συνιστά λογική αντίφαση γιατί ισορροπία στις δύο αυτές έννοιες δεν είναι δυνατόν να 

υπάρχει όταν η ανάπτυξη της µίας (µείωση του εργασιακού κόστους) ρητά 
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αντιστρατεύεται την άλλη (αύξηση του εργασιακού κόστους). Για το λόγο άλλωστε 

αυτό η αναγνώριση δικαιωµάτων στους ευέλικτα απασχολούµενους φθάνει µόλις 

µέχρι του σηµείου να αφορά στη διασφάλιση ελάχιστων δικαιωµάτων, ενώ 

αποτυγχάνει να εξασφαλίσει πραγµατική, αναλογία δικαιωµάτων αφού δηλωµένος 

στόχος της είναι να διατηρείται το πλεονέκτηµα της ευελιξίας έναντι της 

«ασφάλειας».  

Σε αυτό το πλαίσιο µέτρα ενίσχυσης της ουσιαστικής ασφάλειας όπως η σηµαντική 

ενίσχυση των δικαιωµάτων των ευέλικτα εργαζοµένων ως αντιστάθµισµα στο 

πραγµατικό µέγεθος της εκµετάλλευσης που υφίστανται και της ανάγκης για 

ουσιαστική κοινωνική συνοχή πρέπει οδηγούν στον περιορισµό και στην τελική 

εξουδετέρωση της ευελιξίας ως µέσου φθηνής εργατικής δύναµης.  

Για το ΣΥΡΙΖΑ ζητούµενο αποτελεί η ασφάλεια της εργασίας και ο περιορισµός µε 

στόχο την κατάργηση της ευελιξίας που θα επιτυγχάνεται µε την ενίσχυση των 

δικαιωµάτων των εργαζόµενων, την ενίσχυση της πλήρους και σταθερής 

απασχόλησης που θα συνδέονται µε αξιοπρεπείς συνθήκες αµοιβής και εργασίας 

προκειµένου η εργασία να αντιµετωπίζεται στην πράξη ως η βασική παραγωγική 

δύναµη για την παραγωγή του πλούτου και όχι ως µια απλή δαπάνη για τους 

εργοδότες. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί, ότι χρειάζεται να ηττηθούν οι πολιτικές της εργασιακής 

απορύθµισης και να προωθηθούν εναλλακτικές πολιτικές για την επαναρύθµιση και 

αναβάθµισή τους, ώστε να προστατεύονται τα συνδικαλιστικά, δηµοκρατικά, 

εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και να ενισχύεται η 

σταθερή και πλήρης απασχόληση σε βάρος της ελαστικής και ανασφάλιστης 

εργασίας. 

Η νέα αυτή ρύθµιση για τις εργασιακές σχέσεις θα πρέπει να προωθείται 

συνδυασµένα µε παρεµβάσεις για την στήριξη της απασχόλησης και της κοινωνικής 

ασφάλισης στα πλαίσια µίας εναλλακτικής πολιτικής ανάπτυξης, που θα έχει ως 

βασικό κριτήριο την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. 

Βασικοί άξονες µίας νέας ρύθµισης των εργασιακών σχέσεων είναι: 

• Η στήριξη και διεύρυνση της πλήρους και σταθερής απασχόλησης, µε 

παράλληλη διασφάλιση αξιοπρεπών µισθών στους εργαζόµενους. 

Επιδιώκουµε την επικράτηση ενός νέου εργασιακού προτύπου πλήρους και 

σταθερής απασχόλησης που να περιλαµβάνει τις εξής µορφές. Μόνιµη σχέση 

εργασίας στο δηµόσιο, σταθερή απασχόληση στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, 

σύµβαση αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τοµέα και διατήρηση της 

προσωρινής απασχόλησης µόνο όπου υπάρχουν διαπιστωµένα και από το 

συνδικάτο του χώρου καθαρά εποχιακές ανάγκες. 

• Η κατάργηση των νοµοθετικών ρυθµίσεων των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ 

και της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε τις οποίες θεσπίστηκαν η συνολική διευθέτηση 

του χρόνου εργασίας και οι πλέον αντεργατικές µορφές απασχόλησης, όπως η 

ενοικίαση εργαζοµένων, η διαλείπουσα εργασία και η εργασία µε δελτίο 

παροχής υπηρεσιών. Οι µορφές αυτές απασχόλησης όπως και τα stage να 

καταργηθούν και να αντικατασταθούν αφενός στον ιδιωτικό τοµέα µε 

συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου εφόσον υποκρύπτουν εξηρτηµένη 

εργασία και αφετέρου µε µαζικές προσλήψεις µόνιµου προσωπικού µε 

αξιοκρατικές διαδικασίες στον δηµόσιο τοµέα. 
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• Η κατάργηση των υπεργολαβιών στον δηµόσιο τοµέα και η κάλυψη των 

αναγκών µε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού. Για τον ιδιωτικό τοµέα η 

καθιέρωση της αρχής της ίσης µεταχείρισης απέναντι στο προσωπικό των 

εργολάβων µε βάση τις κλαδικές και επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις 

Εργασίας που αφορούν στις ίδιες ειδικότητες και καθιέρωση της εις 

ολόκληρον ευθύνης του εργοδότη που κάνει χρήση της εργολαβίας σε 

περίπτωση παραβίασης της νοµοθεσίας από την εργολαβική επιχείρηση. 

• Η διασφάλιση όλων των εργασιακών, µισθολογικών, ασφαλιστικών, 

συνδικαλιστικών και κοινωνικών δικαιωµάτων όσων εργάζονται µε ελαστικές 

µορφές απασχόλησης µέχρι αυτές να καταργηθούν. 

• Η επέκταση της προστασίας της εργατικής νοµοθεσίας σε κατηγορίες 

εργαζοµένων, που η απασχόλησή τους υποκρύπτει εξαρτηµένη µισθωτή 

σχέση, όπως στους τηλεργαζόµενους, φασονίστες, εργαζόµενους µε 

συµβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών.  

• Η θωράκιση, βελτίωση και εφαρµογή στους χώρους εργασίας της ισχύουσας 

εργατικής νοµοθεσίας, η διασφάλιση της δηµοκρατίας στους χώρους εργασίας 

και η ενίσχυση και ενεργοποίηση των δηµόσιων ελεγκτικών µηχανισµών για 

την αυστηρή αντιµετώπιση των καταστρατηγήσεών της.  

• Η υπεράσπιση και αναβάθµιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο χώρο 

εργασίας. Η διασφάλιση της συµµετοχής και του ελέγχου τους στα κέντρα 

των αποφάσεων και των ελέγχων. 

• Η προώθηση µέτρων για τον περιορισµό των απολύσεων, όπως η εξοµοίωση 

των αποζηµιώσεων απόλυσης των εργατών µε αυτές των υπαλλήλων που 

είναι πολλαπλάσιες, η απαγόρευση των οµαδικών απολύσεων σε κερδοφόρες 

επιχειρήσεις, η θέσπιση υποχρέωσης των εργοδοτών ώστε οι καταγγελίες 

συµβάσεων αορίστου χρόνου να είναι αιτιολογηµένες κλπ. 

• Η τακτοποίηση όλων των συµβασιούχοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες.  

• Η κατάργηση όλων των νοµοθετικών ρυθµίσεων για υποβαθµισµένες 

εργασιακές σχέσεις και για µειωµένες δυνατότητες συλλογικής 

διαπραγµάτευσης και προσφυγής στη διαιτησία του ΟΜΕ∆ όχι µόνο για τους 

νεοπροσλαµβανόµενους σε όλες τις ∆ΕΚΟ αλλά και για τους ήδη 

εργαζοµένους σε όσες από αυτές είναι ζηµιογόνες.  

• Η νοµιµοποίηση των µεταναστών και η απόδοση σ’ αυτούς των 

θεσµοθετηµένων µισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων. 

Το µέλλον των εργασιακών σχέσεων δεν πρέπει να εγκλωβίζεται µεταξύ της 

διατήρησης της «εργασιακής ζούγκλας» που ισχύει σήµερα και των πολιτικών 

εργασιακής απορύθµισης, στις οποίες άνοιξαν το δρόµο οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ 

και συνεχίζει ακάθεκτη η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Υπάρχει και ο 

εναλλακτικός δρόµος της διεκδίκησης ενός συστήµατος αναβαθµισµένων, 

ανθρώπινων, αξιοπρεπών, δηµοκρατικών και σύγχρονων εργασιακών σχέσεων, τον 

οποίο εµείς προτείνουµε. 
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Κατάργηση των µέτρων απορρύθµισης των εργασιακών σχέσεων στον δηµόσιο 

τοµέα 

Κατά την τελευταία 15ετία ο δηµόσιος τοµέας πλήττεται σοβαρά από τις πολιτικές 

ιδιωτικοποιήσεων, µετοχοποιήσεων και την παρεπόµενη ενίσχυση των 

ιδιωτικοοικονοµικών κριτηρίων λειτουργίας του σε βάρος του δηµόσιου 

συµφέροντος. Οι εργασιακές σχέσεις και το περιεχόµενό τους επηρεάζονται 

σηµαντικά υπό το βάρος των εξελίξεων αυτών σε συνδυασµό µε το µέγεθος της 

απασχόλησης που συνεχώς περιορίζεται στις επιχειρήσεις και στους οργανισµούς του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

Κύριες εκδηλώσεις αυτού του φαινοµένου αποτελούν η ανάπτυξη µιας ποικιλίας 

µορφών ευέλικτης εργασίας στο στενό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, το διαφορετικό 

εργασιακό καθεστώς για το νεοπροσλαµβανόµενο προσωπικό µε όρους αρνητικής 

απόκλισης από το ήδη απασχολούµενο µε τη δηµιουργία εργαζοµένων πολλαπλών 

ταχυτήτων στους ίδιους εργασιακούς χώρους, από την δυνατότητα αλλαγής των 

γενικών κανονισµών προσωπικού και για τους ήδη εργαζόµενους µε την ουσιαστική 

κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων και τον περιορισµό των όρων προσφυγής της 

πλευράς των εργαζοµένων στον ΟΜΕ∆. Παράλληλα στη δηµόσια διοίκηση 

ενισχύεται η απασχόληση µε όρους ιδιωτικού δικαίου επηρεάζοντας αρνητικά τον 

θεσµό των δηµοσίων υπαλλήλων, και τη µονιµότητα σε συνδυασµό µε τη γενικότερη 

άρση των προστατευτικών διατάξεων για τους εργαζόµενους στο σύνολο του 

δηµόσιου τοµέα και στην κατεύθυνση της σύγκλισης µε τα ισχύοντα στον ιδιωτικό 

τοµέα της οικονοµίας. 

Συνειδητά το ∆ηµόσιο (το κράτος) παραχώρησε υπηρεσίες, για τις οποίες οι 

φορολογούµενοι πολίτες πληρώνουν για να έχουν ανταποδοτικότητα, σε 

υπεργολάβους. Κατά συνέπεια τα χρήµατα των φορολογουµένων πολιτών 

«αξιοποιούνται» για αδικαιολόγητο πλουτισµό ηµέτερων υπεργολάβων, κατά κύριο 

λόγο, και οι πολίτες δεν απολαµβάνουν υψηλού επιπέδου και ποιότητας υπηρεσίες. 

Η υποβάθµιση των εργασιακών σχέσεων στο δηµόσιο τοµέα σε συνδυασµό µε τη 

δηµιουργία τεχνητών ανταγωνισµών ανάµεσα στους εργαζοµένους του ιδιωτικού και 

του δηµόσιου τοµέα και την επίκληση της ανάγκης για τη µεταξύ τους σύγκλιση, 

οδηγεί σε σύγκλιση µε όρους υποβάθµισης αντί της ανάγκης σύγκλισης µε όρους 

διεκδίκησης της αναβάθµισης του χαµηλού επιπέδου δικαιωµάτων του ιδιωτικού 

τοµέα. Η συνολική αυτή υποβάθµιση της εργασίας ενισχύει την περαιτέρω απόκλιση 

του επιπέδου αµοιβών και δικαιωµάτων των εργαζοµένων στην Ελλάδα από τους 

εργαζόµενους των χωρών της ζώνης του ευρώ σε αντίθεση µε τις επικαλούµενες 

διακηρύξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος η επιβουλή της µονιµότητας και της 

προστασίας του εργαζόµενου ενοχοποιεί τη σταθερότητα της απασχόλησης ως 

υπαίτια της χαµηλής παραγωγικότητας του δηµόσιου τοµέα, σε αντίθεση µε τα 

αποτελέσµατα ερευνών που αποδεικνύουν το αντίθετο για το ρόλο της σταθερής 

εργασίας, υποκρύπτοντας το αντιπαραγωγικό πελατειακό σύστηµα δόµησης και 

λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα.  

Η ανάσχεση της αποδιάρθωσης των εργασιακών σχέσεων στον δηµόσιο τοµέα 

προϋποθέτει καταρχήν την επανάκτηση από το δηµόσιο όσων επιχειρήσεων 

στρατηγικής ή κοινωνικής σηµασίας έχουν ιδιωτικοποιηθεί από τις κυβερνήσεις του 

δικοµµατισµού, την αλλαγή πλεύσης του πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων από 

την προσήλωσή τους σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στο πέρασµά τους σε µια 
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ανάπτυξη µε όρους δηµόσιου συµφέροντος µε αξιοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας και 

κατάργηση του πελατειακού συστήµατος. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι εργασιακές σχέσεις στο δηµόσιο τοµέα αποτελούν τον 

κινητήριο µοχλό για τη συνολική αναβάθµιση της εργασίας στη χώρα µας. 

Παράλληλα ενισχύεται η πλήρης και σταθερή απασχόληση και η αναβάθµιση των 

εργασιακών σχέσεων ως κριτήριο καθοριστικό για την αύξηση της παραγωγικότητας 

στο δηµόσιο τοµέα ενώ καταργείται το φαινόµενο των πολλαπλών ταχυτήτων σε 

επίπεδο δικαιωµάτων ώστε η αντιµετώπιση του προσωπικού να γίνεται µε ενιαίους 

κανόνες και µε σεβασµό στη νοµοθεσία ώστε το Κράτος εργοδότης να αποτελεί το 

θετικό παράδειγµα προς µίµηση αντί του αντιθέτου που ισχύει σε πολλές περιπτώσεις 

σήµερα. 

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουµε: 

• Την κατάργηση του Π∆ 164/04 και µονιµοποίηση των εργαζοµένων που 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον δηµόσιο τοµέα. 

• Η πρόσληψη στο ∆ηµόσιο θα γίνεται µόνο µε την διαδικασία του ΑΣΕΠ ο 

οποίος πρέπει να ενισχυθεί και να εκσυγχρονιστεί για να καλύπτει άµεσα τις 

ανάγκες σε προσλήψεις. 

• Την κατάργηση του φαινοµένου συνύπαρξης προσωπικού µε σχέσεις 

δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου στον ίδιο εργασιακό χώρο µε την µόνη 

απόδοση του καθεστώτος του δηµόσιου υπαλλήλου. 

• Κατάργηση του ν. 3429/85 και των αλλαγών που αφορούν στη 

διαφοροποίηση ανάµεσα στο νεοπροσλαµβανόµενο, και το υφιστάµενο 

προσωπικό, στη µονοµερή αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος του 

«µόνιµου» προσωπικού µε υπουργική απόφαση και τις τροπολογίες που αίρει 

τη δυνατότητα µονοµερούς προσφυγής των εργαζοµένων στον ΟΜΕ∆. 

• Καθιέρωση αξιοκρατικού πλαισίου λειτουργίας στον δηµόσιο τοµέα και 

καταπολέµηση της αναπαραγωγής και διαιώνισης των πελατειακών σχέσεων 

σε όλο το φάσµα της ιεραρχικής δοµής και λειτουργίας τους.  

• Σταµατά οριστικά το φαινόµενο της πρόσληψης εκτάκτων και συµβασιούχων 

και τη χρήση ανασφάλιστης εργασίας µέσω των STAGE. 

Ενίσχυση των συλλογικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων 

Σήµερα παρουσιάζεται σηµαντικό έλλειµµα στη θεσµική κατοχύρωσή των 

συλλογικών εργασιακών δικαιωµάτων (θεσµοί συλλογικής εκπροσώπησης, 

συνδικαλισµός, συλλογική διαπραγµάτευση, απεργία) µε αποτέλεσµα αυτά να µην 

ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδοµένα και κυρίως στις ιδιαιτερότητες της 

ελληνικής αγοράς εργασίας.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι σήµερα µόνο στο 2% των επιχειρήσεων του ιδιωτικού 

τοµέα υπάρχει οποιαδήποτε µορφή εκπροσώπησης των εργαζοµένων τη στιγµή που η 

κυριαρχία των µικρών επιχειρήσεων (98% µέχρι 20 εργαζόµενους) απαιτεί ειδικές 

ρυθµίσεις ώστε η ανάγκη συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζοµένων να 

καλύπτεται στο ευρύτερο φάσµα των ΜΜΕ που απασχολούν και τη συντριπτική 

πλειοψηφία των µισθωτών.  

Η απουσία εκπροσώπησης των εργαζοµένων στις µικρές επιχειρήσεις που 

χαρακτηρίζουν την ελληνική αγορά εργασίας έχει πολλαπλές αρνητικές επιδράσεις 
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για τις εργασιακές σχέσεις. Πρώτον, στερεί από τη µεγάλη πλειοψηφία των 

εργαζοµένων τη φωνή εκπροσώπησης στον εργασιακό χώρο και τη δυνατότητα 

παρέµβασης υπέρ των συµφερόντων τους. ∆εύτερον, ενθαρρύνει την ασυδοσία των 

εργοδοτών και τις συχνότατες παραβιάσεις της νοµοθεσίας. Τέλος, ευνοεί τη 

διατήρηση της συνδικαλιστικής πυκνότητας στην Ελλάδα σε χαµηλά επίπεδα σε 

συνδυασµό µε τις χρόνιες παθογένειες των ελληνικών συνδικάτων όπως η 

οργανωτική πολυδιάσπαση των 3700 πρωτοβάθµιων και των 200 δευτεροβάθµιων 

οργανώσεων, η έντονη παραταξιοποίηση και η έλλειψη οικονοµικής αυτοδυναµίας.  

Επιπλέον, το στενό θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των συνδικάτων δεν είναι δυνατόν 

να περιλάβει ενιαία συνδικαλιστική εκπροσώπηση σε ενιαίους χώρους όπου 

καταγράφεται ευρύτατο φάσµα απασχόλησης εργαζοµένων από διαφορετικούς 

κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας (π.χ. Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος, The Mall 

κλπ). Η ίδια στενή λογική του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου των συλλογικών 

εργασιακών σχέσεων που αδυνατεί να προσαρµοσθεί στα σύγχρονα οικονοµικά 

δεδοµένα εκδηλώνεται και µε τη µη αναγνώριση θεσµών συλλογικής εκπροσώπησης 

των εργαζοµένων στο επίπεδο οµίλων επιχειρήσεων όπως συνδικαλιστικές 

οργανώσεις ή συµβούλια εργαζοµένων καθώς και το δικαίωµα στις συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις και στις συλλογικές συµβάσεις στο επίπεδο αυτό. 

Η απουσία θεσµών συλλογικής εκπροσώπησης της εργασίας απέναντι σε φαινόµενα 

γεωγραφικής συγκέντρωσης ή και κεντρικού σχεδιασµού οικονοµικών 

δραστηριοτήτων (πχ. όµιλοι επιχειρήσεων, κεντρική διεύθυνση χώρων όπως το Ελ. 

Βενιζέλος) ευνοούν τη δυνατότητα ευέλικτων ελιγµών των εργοδοτικών κέντρων σε 

βάρος της εργασίας και την αδυναµία των εργαζοµένων να εκπροσωπηθούν ενιαία 

και να παρέµβουν αποτελεσµατικά απέναντι σε κεντρικούς σχεδιασµούς που 

διαµορφώνουν την απασχόληση και πολλές πτυχές των εργασιακών σχέσεων. 

Τέλος, καταγράφεται η έλλειψη ουσιαστικού συντονισµού των δυνάµεων της 

εργασίας σε διεθνοποιηµένο επίπεδο και η ιδιαίτερα περιορισµένη συµµετοχή του 

ελληνικού συνδικαλιστικού κινήµατος σε συντονισµένες θεσµικές παρεµβάσεις 

διεθνοποιηµένου χαρακτήρα µε στόχο την ενίσχυση της συλλογικής παρέµβασης της 

εργασίας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση των ατοµικών 

εργασιακών δικαιωµάτων και την καθιέρωση και ανάπτυξη των αντίστοιχων 

συλλογικών όπως οι ευρωπαϊκές συλλογικές διαπραγµατεύσεις και συµβάσεις, η 

ευρωαπεργία, η ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών συµβουλίων στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις.  

Βάσει των παραπάνω, υποστηρίζουµε ότι σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να υπάρξει 

προσαρµογή των κανόνων λειτουργίας της θεσµικής παρέµβασης των εργαζοµένων 

στη βάση της πραγµατικότητας που διέπει την ελληνική αγορά εργασίας. Παράλληλα, 

απαιτείται η προσαρµογή του τρόπου συλλογικής εκπροσώπησης της εργασίας στα 

σύγχρονα οικονοµικά δεδοµένα µε στόχο την αποτελεσµατικότερη παρέµβασή 

απέναντι σε φαινόµενα συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου 

(εξαγορές, συγχωνεύσεις, επιχειρηµατικοί όµιλοι κλαδικού, πολυκλαδικού και 

πολυεθνικού χαρακτήρα). Τέλος, η προσαρµογή στα νέα δεδοµένα απαιτεί και την 

«εθνική» συµβολή στην ανάπτυξη µορφών παρεµβάσεων, συντονισµού και θεσµικών 

κατακτήσεων σχετικά µε τη συλλογική εκπροσώπηση των δυνάµεων της εργασίας σε 

ευρωπαϊκό και ευρύτερα διεθνοποιηµένο επίπεδο. 

Το συνδικαλιστικό κίνηµα πρέπει να διαµορφώσει τους όρους για την προσέλκυση 

των νέων κοιτασµάτων της µισθωτής απασχόλησης (γυναίκες, νέοι, ευέλικτα 

εργαζόµενοι, µετανάστες) και την αντιµετώπιση των προβληµάτων της οργανωτικής 
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του πολυδιάσπασης και κατακερµατισµού, των διαλυτικών εκδηλώσεων της 

παραταξιοποίησης, των προβλεπόµενων εξαρτήσεων που συνεπάγεται η έλλειψη της 

οικονοµικής αυτοδυναµίας και πόρων, του περιορισµένου διεθνοποιηµένου 

προσανατολισµού στη δράση του.  

Για την επίτευξη αυτών των στόχων θεωρούµε ότι το συνδικαλιστικό κίνηµα, µεταξύ 

άλλων πρέπει προτάξει και τα εξής αιτήµατα για την ενίσχυση των συλλογικών 

εργασιακών δικαιωµάτων. 

• Καθιέρωση της εκπροσώπησης των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις που 

στερούνται συλλογικής εκπροσώπησης και που απασχολούν περισσότερους 

από 5 εργαζόµενους. 

• Καθιέρωση του θεσµού του εκπροσώπου των εργαζοµένων µε καθολική 

ψηφοφορία στις επιχειρήσεις άνω των 5 εργαζοµένων όταν δεν υπάρχει άλλη 

συλλογική εκπροσώπηση. 

• Καθιέρωση του συνδικαλιστικού εκπροσώπου από συνδικαλιστική οργάνωση 

(πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια) που καλύπτει τον εργασιακό χώρο για τις 

επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 10 εργαζόµενους. 

• Καθιέρωση συλλογικών εργασιακών δικαιωµάτων σε σύνθετες δοµές 

οικονοµικής δραστηριότητας. 

• Αναγνώριση των θεσµών των συµβουλίων των εργαζοµένων και της 

συνδικαλιστικής εκπροσώπησης σε επίπεδο οµίλου επιχειρήσεων. 

• Αναγνώριση της συλλογικής εκπροσώπησης εργαζοµένων (συµβούλιο 

εργαζοµένων, συνδικαλιστική εκπροσώπηση) σε ενιαίους γεωγραφικούς 

χώρους σύνθετης, πολυκλαδικής, οικονοµικής δραστηριότητας (αεροδρόµια, 

πολυχώροι εµπορικών δραστηριοτήτων). 

• Αναγνώριση του δικαιώµατος στη συλλογική διαπραγµάτευση στους οµίλους 

επιχειρήσεων. 

• ∆ιασφάλιση της αναλογικής συµµετοχής γυναικών και ανδρών στις 

συνδικαλιστικές αντιπροσωπείες για τις συλλογικές συµβάσεις 

 

 



[111] 

 

ΣΤΟΧΟΣ 6 

Για τη δηµοκρατική µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος 

 

 

Η παρούσα κατάσταση – Οι τάσεις 

Η αποδόµηση, ιδιωτικοποίηση και συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους είναι η 

τραγική συνέπεια της πολιτικής του νεοφιλελευθερισµού στην Ελλάδα και διεθνώς· 

µια εξέλιξη που συναρτάται απολύτως µε τη διαδικασία απορρύθµισης της αγοράς 

εργασίας. 

Το κοινωνικό κράτος, που αναπτύχθηκε µεταπολεµικά στην Ευρώπη µε την πίεση 

των εργατικών αγώνων, µε την πρόοδο του χρόνου και την κυριαρχία των 

νεοφιλελεύθερων απόψεων θεωρήθηκε µια «ακριβή λύση» αλλά και ένα µοντέλο που 

στεκόταν εµπόδιο στην ανάγκη του συστήµατος για µεγαλύτερη συσσώρευση του 

κεφαλαίου.  

Η πολιτική που απορρέει από τη συνθήκη του Μάαστριχτ και του Συµφώνου 

Σταθερότητας απαιτεί τη µείωση τόσο των κρατικών δαπανών όσο και της 

εργοδοτικής συνεισφοράς. Η µεγάλη αύξηση της ανεργίας και η απορρύθµιση της 

εργασίας δηµιουργούν επίσης ισχυρότατες πιέσεις στα ασφαλιστικά συστήµατα. 

Η συρρίκνωση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων και των συντάξεων, η αύξηση της 

εισφοράς των εργαζοµένων είτε άµεσα είτε µε την αύξηση του χρόνου καταβολής 

των εισφορών, η ιδιωτικοποίηση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και η 

εµπλοκή των χρηµάτων της κοινωνικής ασφάλισης στις φούσκες της πλασµατικής 

οικονοµίας αποτέλεσαν εργαλεία για την αλλαγή του χαρακτήρα των ασφαλιστικών 

συστηµάτων. 

Στην Ελλάδα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, επιλέχθηκε η ίδια διαδικασία, µε 

τη διαφορά ότι οι αρνητικές αλλαγές πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο ενός 

εξαιρετικά αναιµικού κοινωνικού κράτους, κατακερµατισµένου, µε έντονο το ρόλο 

των πελατειακών σχέσεων. Τη µεγαλύτερη αρνητική επίπτωση δέχθηκε ο τοµέας της 

κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας, ενώ το σύστηµα πρόνοιας παραµένει 

κατακερµατισµένο και εντελώς αδύναµο να καλύψει τις σοβαρές ανάγκες που 

υπάρχουν και διαρκώς διογκώνονται, ιδίως µε τη διεύρυνση της φτώχειας.  

Όλοι οι νόµοι της Ν∆ (ν.1902/90, 2084/92, 3655/08) αλλά και του ΠΑΣΟΚ 

(ν.3029/2002) κινήθηκαν στην ίδια νεοφιλελεύθερη λογική της υποβάθµισης και 

ιδιωτικοποίησης τµήµατος της κοινωνικής ασφάλισης, της δροµολόγησης µιας βίαιης 

ενοποίησης των ταµείων, της αύξησης των εισφορών, της µείωσης των συντάξεων 

και της διεύρυνσης του χρόνου ασφάλισης. Σοβαρά πλήγµατα δέχτηκαν οι νέοι 

εργαζόµενοι και οι γυναίκες. Οι διατάξεις αυτών των νόµων πρέπει να καταργηθούν.  

Η στρατηγική µας κατεύθυνση για το ασφαλιστικό σύστηµα 

Ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για τη δηµιουργία ενός ισχυρού, βιώσιµου και κοινωνικά 

αποτελεσµατικού δηµόσιου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα µας, το 
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οποίο πρέπει να εξαιρεθεί από τη λειτουργία της αγοράς. Η σύνταξη, η υγεία, ο 

ανθρώπινος πόνος και οι ανάγκες των πιο ευάλωτων τµηµάτων της κοινωνίας δεν 

µπορεί να αποτελούν αντικείµενα εµπορευµατοποίησης ούτε πεδίο µιας 

διευρυνόµενης κερδοσκοπικής λογικής. 

 Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος έχει και την παραγωγική του πλευρά, αφού, µεταξύ 

άλλων, συνδέεται µε τη διαδικασία αναπαραγωγής της εργατικής δύναµης. 

Ταυτόχρονα, αποτελεί κριτήριο ανάπτυξης και πολιτισµού, εφόσον συµβάλλει στη 

συνολική ευηµερία του πληθυσµού, στην κοινωνική συνοχή και στην καταπολέµηση 

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Για να αντιµετωπιστεί η κρίση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, επιβάλλεται:  

• να προωθηθούν δηµοσιονοµικές και φορολογικές µεταρρυθµίσεις µακράς 

πνοής που θα οδηγούν σε δικαιότερη κατανοµή του πλούτου στην κοινωνία, 

• να προωθηθούν ολοκληρωµένες πολιτικές απασχόλησης, στο πλαίσιο των 

οποίων θα στηρίζονται οι µακροχρόνια άνεργοι και οι ευάλωτες στον 

κοινωνικό αποκλεισµό οµάδες, ενώ θα δηµιουργούνται και νέες θέσεις 

εργασίας, ώστε να αυξάνεται ο όγκος απασχόλησης και συνεπώς να 

τροφοδοτείται µε υγιείς πόρους το σύστηµα ασφάλισης. 

Με βάση τις παραπάνω παραµέτρους, ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει ένα ολοκληρωµένο και 

συνεκτικό σχέδιο αντιµετώπισης των προβληµάτων του ασφαλιστικού συστήµατος 

της χώρας µας το οποίο περιλαµβάνει διαρθρωτικές παρεµβάσεις στο επίπεδο: 

• της οργάνωσης και λειτουργίας του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, 

• της χρηµατοδότησης, 

• της βελτίωσης της ποιότητας και της διεύρυνσης των παροχών. 

Βασικός στόχος αυτών των αλλαγών είναι η συγκέντρωση των αναγκαίων πόρων, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι συντάξεις του µέλλοντος και να βελτιωθεί το επίπεδο της 

παρεχόµενης κοινωνικής προστασίας και των κοινωνικών-ασφαλιστικών παροχών. 

Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος δεν 

µπορεί να ιδωθεί αποκοµµένη από τη συνολική προσπάθεια για την ενίσχυση του 

κοινωνικού κράτους, την καταπολέµηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την 

εξάλειψη της φτώχειας στη χώρα µας. Αντίθετα, συνδέεται στενά µε τις υπόλοιπες 

προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη θεσµοθέτηση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, 

την προάσπιση των εργασιακών δικαιωµάτων, το 35ωρο, τη στήριξη των 

µακροχρόνια ανέργων, τη στήριξη των γυναικών στην εργασία και στην οικογένεια 

κ.λπ. 

Η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού αποτελεί τµήµα µιας συνολικότερης θεώρησης 

και ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος, µε στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού 

κράτους τόσο ως προς το εύρος των καλυπτόµενων αναγκών όσο και ως προς την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, τη διεύρυνση της δηµοκρατίας και του 

δηµοκρατικού ελέγχου, την ενίσχυση της συµµετοχής των εργαζοµένων, την 

καταπολέµηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την εξάλειψη της φτώχειας στη χώρα 

µας. 
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Οι προγραµµατικοί µας στόχοι 

Η υπέρβαση των σηµερινών τεράστιων προβληµάτων του ασφαλιστικού συστήµατος 

απαιτεί ένα νέο οργανωτικό και λειτουργικό πρότυπο µε δύο πόλους. Ο πρώτος πόλος 

θα έχει  δηµόσιο και ο δεύτερος κοινωνικό χαρακτήρα: 

∆ηµόσια ασφάλιση: θα περιλαµβάνει την κύρια ασφάλιση (σύνταξη) και την 

ασφάλιση υγείας. Τα ασφαλιστικά ταµεία του πρώτου πόλου διοικούνται ισοµερώς 

(µε συµµετοχή στη διοίκηση του κράτους, των εργαζοµένων, των συνταξιούχων και 

των εργοδοτών) και ισότιµα. Η χρηµατοδότηση της δηµόσιας ασφάλισης γίνεται µε 

το σύστηµα της τριµερούς χρηµατοδότησης. 

Κοινωνική σύνταξη: θα περιλαµβάνει την επικουρική ασφάλιση, θα έχει την εγγύηση 

του κράτους και θα διαθέτει συµπληρωµατικό χαρακτήρα. Στους ασφαλιστικούς 

φορείς της επικουρικής ασφάλισης θα αναγνωρίζεται διοικητική, λειτουργική και 

διαχειριστική αυτοτέλεια, προκειµένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και 

η βελτίωση των παροχών τους. Η διοίκησή τους και η πλειοψηφία τους πρέπει να 

ανήκει στους εργαζοµένους, µε έλεγχο νοµιµότητας από την πλευρά της πολιτείας. 

Ενοποιήσεις ταµείων 

Η κυβέρνηση προχώρησε σε βίαιη ενοποίηση των ασφαλιστικών ταµείων, 

δηµιουργώντας µια αδιέξοδη και εκρηκτική κατάσταση. Ταυτόχρονα, η ως τώρα 

εµπειρία των ενοποιήσεων δυστυχώς επιβεβαιώνει αυτό που από την πρώτη στιγµή 

είχαµε τονίσει, ότι δηλαδή µεγάλο µέρος του κόστους των ενοποιήσεων το 

αναλαµβάνει το ίδιο το ασφαλιστικό σύστηµα και όχι το κράτος, όπως έχει 

νοµοθετηθεί. Απαιτείται λοιπόν το πάγωµα της διαδικασίας των ενοποιήσεων που 

επέβαλε ο ν. 3655/08.  

Η Αριστερά ιστορικά ήταν και παραµένει υπέρ της ορθολογικής ενοποίησης ταµείων, 

µε στόχο την οριστική κατάληξη σε τρία ισχυρά και ποιοτικά ταµεία: µισθωτών, 

αγροτών, αυτοαπασχολουµένων. Όµως η όποια ενοποίηση πρέπει να προωθείται υπό 

τέσσερις σαφείς προϋποθέσεις:  

• Τη διενέργεια πριν από οποιαδήποτε συγχώνευση αξιόπιστων αναλογιστικών 

µελετών για το σύνολο των ταµείων, που θα αναδεικνύουν την οικονοµική 

προοπτική τους και θα στηρίζονται σε πρωτογενή στοιχεία. 

• Την κάλυψη των ελλειµµάτων, όπου υπάρχουν, πριν την όποια συγχώνευση, 

προκειµένου να µην επαναληφθεί το «σενάριο ΟΑΕΕ», όπου πρώτα έγινε η 

συγχώνευση και τώρα οι ασφαλισµένοι ζητούν από το κράτος τα υπεσχηµένα 

που δεν δόθηκαν. Οι ενοποιήσεις των ειδικών ταµείων των τραπεζών και των 

∆ΕΚΟ µε το ΙΚΑ δεν µπορεί και δεν πρέπει να χρηµατοδοτηθούν από τους 

ασφαλισµένους του ΙΚΑ και των ειδικών ταµείων, ούτε να γίνουν σε βάρος 

του ΙΚΑ. Γι’ αυτόν το σκοπό πρέπει να προβλέπεται συγκεκριµένη εφάπαξ 

χρηµατοδότηση από το κράτος και από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις. Οι 

δηµόσιοι υπάλληλοι παραµένουν στο ισχύον οργανωτικό πλαίσιο κοινωνικής 

ασφάλισής τους όσον αφορά την κύρια, την επικουρική σύνταξη και τα 

εφάπαξ τους. 

• Η εξίσωση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των ασφαλισµένων των 

ενοποιηµένων ταµείων θα πρέπει να γίνεται µε κριτήριο τον υψηλότερο 

παρανοµαστή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ενοποιήσεις δεν θα 
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προκαλούν επιδείνωση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων κάποιων κατηγοριών 

εργαζοµένων. 

• Οι όποιες ενοποιήσεις θα γίνονται µε τη συµµετοχή και συναίνεση των 

εργαζοµένων.  

Χρηµατοδότηση των λειτουργικών αναγκών του συστήµατος 

• Υποχρεωτική τριµερής χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης (κλάδου 

κύριας σύνταξης και κλάδου υγείας) για το σύνολο των ασφαλισµένων. 

- Για τη µισθωτή εργασία η αναλογία διαµορφώνεται σε 2/9 από τον 

εργαζόµενο, 3/9 από τον κρατικό προϋπολογισµό και 4/9 από τον 

εργοδότη. 

- Για την επικουρική και την εφάπαξ ασφάλιση θα ισχύει διµερής 

χρηµατοδότηση από εργοδότες και εργαζοµένους. 

- Οι εισφορές και στις δύο περιπτώσεις θα υπολογίζονται επί του συνόλου 

των καταβαλλόµενων αποδοχών. 

- Για τους αυτοαπασχολούµενους οι πόροι της κοινωνικής ασφάλισης θα 

προέρχονται κατά 6/9 από τους ασφαλισµένους και κατά 3/9 από το 

κράτος.  

• Ριζική καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας µε: 

- διασταύρωση και αξιοποίηση στοιχείων από τις επιθεωρήσεις εργασίας, 

τις εφορίες, τις τράπεζες, τη ∆ΕΗ, 

- πλήρη µηχανοργάνωση των ασφαλιστικών ταµείων για την άµεση 

βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών, 

- ενίσχυση των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων µε προσωπικό, µέσα και 

πόρους, προκειµένου να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι, 

- θεσµοθέτηση του δικαιώµατος των εκπροσώπων των εργαζοµένων για 

παρέµβαση και έλεγχο µέσα στις επιχειρήσεις και στα εργοτάξια, 

- κατάργηση των χαριστικών ρυθµίσεων για τους κακοπληρωτές 

εργοδότες, 

- αύξηση των προβλεπόµενων ποινών για όσους χρησιµοποιούν 

ανασφάλιστη εργασία, 

- υποχρεωτική αναδροµική ασφάλιση µε δαπάνη του εργοδότη για όσο 

διάστηµα ο/η εργαζόµενος/η είναι ανασφάλιστος/στη, 

- δηµοσιοποίηση των ονοµάτων των µεγάλων οφειλετών προς το ΙΚΑ, 

- απλούστευση και κωδικοποίηση του νοµικού και διοικητικού 

ασφαλιστικού πλαισίου και απλοποίηση των γραφειοκρατικών 

διαδικασιών, 

- θεσµοθέτηση ασφαλιστικού µητρώου για όλους τους πολίτες. 

• Προώθηση µιας πολιτικής για τη µετανάστευση που θα συµβάλλει στη 

νοµιµοποίηση και ενσωµάτωση των µεταναστών στο κοινωνικό και 

ασφαλιστικό σύστηµα. 
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• Σηµαντικά έσοδα µπορούν να προκύψουν επίσης από την πλήρη ασφάλιση 

ανασφάλιστων ή µερικώς ασφαλισµένων εργαζοµένων (αλλοδαποί, άτυπες 

µορφές απασχόλησης, προγράµµατα απασχόλησης και κατάρτισης ανέργων 

κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται: 

- ασφάλιση όχι µόνο για περίθαλψη αλλά και για σύνταξη όλου του 

χρόνου συµµετοχής σε προγράµµατα STAGE ή σε προγράµµατα 

εξειδίκευσης σε θέµατα ειδικής υποστήριξης υπηρεσιών, 

- κατάργηση όλων των διατάξεων που προβλέπουν µειωµένες ή µηδενικές 

εργοδοτικές εισφορές (εισφοροαπαλλαγές) προς τα ασφαλιστικά ταµεία 

για ανάπτυξη επιχειρήσεων και αύξηση της απασχόλησης, 

- θεσµοθέτηση των ίδιων ασφαλιστικών δικαιωµάτων µε αυτά των πλήρως 

εργαζοµένων στους ελαστικά και µερικά εργαζόµενους και σε όσους 

δουλεύουν µε συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που υποκρύπτουν 

συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας. 

• Πλήρης ασφάλιση και για κύρια σύνταξη για τους ανέργους, για όλο το 

διάστηµα της ανεργίας τους, µε κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον 

ΟΑΕ∆. 

• Αναγνώριση του χρόνου ασθενείας ως συντάξιµου, µε τις εισφορές να 

βαρύνουν τους εργοδότες. 

• Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισµό των δαπανών για άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής που επιβαρύνουν τα ταµεία. 

Χρηµατοδότηση των αποθεµατικών πόρων 

Βασικός στόχος της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης πρέπει να είναι η αποκατάσταση 

της αποθεµατικής δυνατότητας των ταµείων. Η δηµόσια κοινωνική ασφάλιση θα 

πρέπει να στηριχτεί και µε νέους πόρους, αφενός για να καλυφθούν σταδιακά οι 

απώλειες των αποθεµατικών από τη διαχρονική λεηλασία τους και αφετέρου για να 

αυξηθούν οι συντάξεις –κυρίως οι κατώτερες– και να αναβαθµιστούν οι παροχές των 

κλάδων υγείας. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται η διενέργεια αξιόπιστων 

µελετών για το ύψος των πόρων που απαιτούνται και για το χρόνο που απαιτείται. Ως 

βάση συζήτησης θεωρούµε τη µελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, η οποία 

προβλέπει ότι απαιτείται ένας επιπλέον αποθεµατικός πόρος της τάξης του 1,4% του 

ΑΕΠ (δηλαδή τρία δις ευρώ το χρόνο) µόνο για το ΙΚΑ.  

Πέραν της συνολικότερης πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογική µεταρρύθµιση 

(βλ. Στόχο 19), ειδικά για το Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης προτείνουµε: 

• Αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας σε όφελος των πολιτών. Οι δηµόσιες 

επιχειρήσεις, η δηµόσια περιουσία, κινητή και ακίνητη, αποτελεί µορφή 

συλλογικής αποταµίευσης του ελληνικού λαού. Να σταµατήσουν άµεσα οι 

ιδιωτικοποιήσεις και να δεσµεύεται σηµαντικό µέρος της απόδοσης των 

δηµόσιων επιχειρήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων. 

• Αξιοποίηση των διαθεσίµων και της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών 

οργανισµών µε βάση κριτήρια ασφαλούς και εγγυηµένης απόδοσης. 

• Το 50% των προστίµων που επιβάλλονται για φοροδιαφυγή κατά τους 

φορολογικούς ελέγχους των επιχειρήσεων να κατευθύνεται στην ενίσχυση του 

Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης 
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• Το 50% των προστίµων που επιβάλλονται από το Υπουργείο Εµπορίου ή από 

την Αρχή Ανταγωνισµού σε επιχειρήσεις για περιπτώσεις αισχροκέρδειας ή 

δηµιουργία καρτέλ σε βάρος των εργαζοµένων να κατευθύνεται στην 

ενίσχυση του Ειδικού Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης. 

• Τα «χωρίς ιδιοκτήτη» ακίνητα –όσα δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να τα 

κληρονοµήσει– να αποδίδονται στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση. 

• Πρόσθετη ειδική φορολόγηση επί των κερδών των ασφαλιστικών εταιρειών, 

τα έσοδα της οποίας θα κατευθύνονται στην ενίσχυση του Συστήµατος 

Κοινωνικής Ασφάλισης. 

• Ειδική φορολόγηση της ποντοπόρου ναυτιλίας για ενίσχυση του ΝΑΤ. 

• ∆ηµιουργία τράπεζας χρόνου ασφάλισης για τις πραγµατοποιηθείσες 

υπερωρίες, ώστε να σπάσει ο φραγµός των 300 ηµερών ασφάλισης ετησίως, 

εφόσον πραγµατοποιείται εργασία για περισσότερες.  

• Τµήµα των αναγκαίων πόρων θα εξοικονοµηθεί από τη µείωση των 

στρατιωτικών εξοπλισµών.  

Προϋποθέσεις σύνταξης, ύψος και δοµή των συντάξεων 

Τα όρια συνταξιοδότησης πρέπει να αλλάξουν, µε την ακύρωση των διατάξεων των 

νόµων της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ. Τα γενικά όρια ηλικίας µπορεί να είναι τα 65 έτη για 

τους άνδρες και τα 60 για τις γυναίκες, µε επαναφορά του καθεστώτος πρόωρης 

συνταξιοδότησης και στήριξη του ενιαίου καθεστώτος βαρέων και ανθυγιεινών. 

Πλήρης σύνταξη θα πρέπει να χορηγείται µε τη συµπλήρωση 35ετίας, χωρίς όρια 

ηλικίας. Παράλληλα, για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος θα πρέπει 

συνυπολογίζεται η επιπλέον εργασία µέσω υπερωριών (δηµιουργία τράπεζας χρόνου 

για κάθε εργαζόµενο). Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνουµε: 

• Κύρια σύνταξη ίση µε το 80% των συντάξιµων αποδοχών του τελευταίου 

χρόνου ασφάλισης. 

- Οι αναπροσαρµογές της κύριας σύνταξης υπολογίζονται µε βάση τις 

αυξήσεις των εν ενεργεία εργαζοµένων, όπως αυτές καθορίζονται από τις 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας τους. 

- Η συνολική κατώτερη σύνταξη των αγροτών και των 

αυτοαπασχολουµένων δεν θα υπολείπεται της κατώτερης σύνταξης του 

ΙΚΑ. 

• Επικουρική σύνταξη, ως κάτω βάση, στο 20% του συντάξιµου µισθού, 

αναπροσαρµοζόµενη σύµφωνα µε τις ετήσιες αυξήσεις των µισθών. Γι’ αυτήν 

εισφέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι σε αναλογία 1 προς 1. 

• Το άθροισµα της πλήρους κύριας και της επικουρικής σύνταξης δεν µπορεί να 

υπολείπεται του 100% των συντάξιµων αποδοχών του τελευταίου χρόνου 

ασφάλισης και θα αναπροσαρµόζεται ετησίως σύµφωνα µε τις αντίστοιχες 

αυξήσεις των συλλογικών συµβάσεων εργασίας των εν ενεργεία 

εργαζοµένων. 

• Η κατώτερη σύνταξη θα ισούται µε 20 ηµεροµίσθια του ανειδίκευτου εργάτη. 

• Τα ασφαλιστικά δικαιώµατα όσων φτάνουν στα όρια ηλικίας για 

συνταξιοδότηση και δεν έχουν συµπληρώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
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(τον αναγκαίο αριθµό ενσήµων) διασφαλίζονται είτε µε την επιστροφή των 

ασφαλιστικών εισφορών είτε µε τη χορήγηση των ποσοστών των συντάξεων 

που αναλογούν στις πραγµατοποιηθείσες ηµέρες ασφάλισής τους.  

• Η ιδιωτική και η επαγγελµατική ασφάλιση βρίσσκονται σε αντίθεση µε τη 

λογική του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανήκουν στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει το δηµόσιο 

σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και κατά συνέπεια δεν αποτελούν πυλώνα 

της κοινωνικής ασφάλισης. ∆εν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της 

συνολικής σύνταξης των ασφαλισµένων ή του χορηγούµενου εφάπαξ ποσού. 

∆εν υποκαθιστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την επικουρική σύνταξη και τις 

αντίστοιχες εισφορές. 

• Για όσους εργαζοµένους δεν έχουν ταµείο εφάπαξ θα δηµιουργηθεί ένα ενιαίο 

ταµείο παροχής εφάπαξ µε όρους καθορισµένων εισφορών και παροχών. 

• Όσον αφορά τις αναπηρικές συντάξεις, θα πρέπει να δηµιουργηθεί ειδικός 

ασφαλιστικός κλάδος επαγγελµατικού κινδύνου, που θα αναπτύσσει πολιτικές 

πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου, αποζηµιώσεων των προσωρινά και 

οριστικά αναπήρων και εργασιακής επανένταξης των παθόντων. 

• Κατάργηση των απαράδεκτων ρυθµίσεων που προβλέπουν πολύ χαµηλότερη 

κύρια σύνταξη (60% του συντάξιµου µισθού) και υψηλότερα όρια ηλικίας για 

όσους µπήκαν στην αγορά εργασίας µετά το 1993. Υπαγωγή τους στο ίδιο 

καθεστώς µε τους παλαιότερους ασφαλισµένους. 

• Τροποποίηση του καθεστώτος διαδοχικής ασφάλισης, ώστε να µην οδηγεί σε 

µείωση των συντάξεων.  

• Υπολογισµός των υπερωριών στο χρόνο ασφάλισης. 

Προνοιακή πολιτική και κοινωνική ασφάλιση 

• Καταγραφή όλων των προνοιακών πολιτικών που επιβαρύνουν το 

ασφαλιστικό σύστηµα. 

• Κάλυψη των αντίστοιχων δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισµό, όχι µόνο 

όσον αφορά την ίδια την δαπάνη αλλά και όσον αφορά τις δαπάνες 

διαχείρισης 

• ∆ηµιουργία ειδικών λογαριασµών εντός των ταµείων βάσει ειδικών ετήσιων 

προϋπολογισµών και απολογισµών, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι 

σχετικοί µε προνοιακές πολιτικές πόροι.  

Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη – Στρατηγική κατεύθυνση το δηµόσιο σύστηµα 

υγείας 

Η ιδέα ενός ενιαίου φορέα υγείας ήταν πάντα στους στόχους της Αριστεράς και 

εξακολουθεί να αποτελεί τη µακροπρόθεσµη επιδίωξή µας (βλ. Στόχο 3). Σε αυτή 

ακριβώς τη λογική, υποστηρίζουµε ότι απώτερος µακροπρόθεσµος στόχος θα πρέπει 

να είναι ο πλήρης διαχωρισµός του κλάδου ασφάλειας από τον κλάδο υγείας του 

συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο κλάδος ασφάλισης θα 

χρηµατοδοτείται από τις εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών, µε υποχρεωτική 

συνεισφορά του κράτους, ενώ ο κλάδος υγείας θα ενοποιηθεί µε το ΕΣΥ και θα 

χρηµατοδοτείται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισµό. Βέβαια, µια τέτοια 

προοπτική έχει ορισµένα προαπαιτούµενα, τα σηµαντικότερα εκ των οποίων είναι: 
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• Ο διαχωρισµός των κλάδων υγείας – ασφάλισης πρέπει να εντάσσεται σε ένα 

ευρύτερο σχέδιο αναβάθµισης του δηµόσιου συστήµατος υγείας και πρόνοιας. 

Απαιτεί, εποµένως, τη συνολικότερη µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας 

(βλ. αναλυτικά τις προτάσεις του ΣΥΝ για τη δηµόσια υγεία και πρόνοια). Σε 

διαφορετική περίπτωση, µπορεί να έχει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα, 

να οδηγήσει δηλαδή στην υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας 

και πρόνοιας για µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού. 

• Πριν από τη λήψη της όποιας απόφασης, πρέπει να προηγηθεί εξαντλητικός 

διάλογος µε τους εργαζοµένους (τόσο µε τους εκπροσώπους των 

ασφαλισµένων όσο και µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στους 

κλάδους υγείας των ταµείων), προκειµένου να προσδιοριστεί ο ακριβής 

τρόπος και το χρονοδιάγραµµα του διαχωρισµού, 

• Τέλος, ο διαχωρισµός του κλάδου υγείας από αυτόν της ασφάλισης πρέπει να 

ενταχθεί σε µια πολιτική «εξίσωσης προς τα πάνω» των παροχών και των 

υπηρεσιών. Αυτή η πολιτική πρέπει να αποτυπώνεται εκ των προτέρων και 

στην όποια πρόταση και στον ίδιο το νόµο.  

Σήµερα όµως προέχει η αναβάθµιση των υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ, η αναβάθµιση 

του ΕΣΥ και η ουσιαστική διασύνδεση των δηµόσιων δοµών υγείας. Τα παραπάνω 

µπορούν να αποτελέσουν και ένα πρώτο βήµα για την επίτευξη του απώτερου 

στόχου, που είναι η δηµιουργία ενός δηµόσιου συστήµατος υγείας που θα παρέχει 

ισότιµη και δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλους και θα 

στηρίζεται σε ένα ολοκληρωµένο δηµόσιο δίκτυο υπηρεσιών πρόληψης και 

πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό οι δαπάνες υγείας-πρόνοιας θα 

καλύπτονται από τον προϋπολογισµό. 

Σε κάθε περίπτωση, η ποιοτική αναβάθµιση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, που 

είναι σήµερα αναγκαία, πρέπει να ενισχυθεί και µε τους απαιτούµενους πόρους από 

τον προϋπολογισµό. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουµε: 

• Ουσιαστική αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την υγεία. 

• Αυστηρή εφαρµογή της νοµοθεσίας για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 

στους χώρους εργασίας. 

• Σύσταση ασφαλιστικού κλάδου πρόληψης και αντιµετώπισης του 

επαγγελµατικού κινδύνου και των συνεπειών του. 

• Επαναλειτουργία των υγειονοµικών επιτροπών επαγγελµατικών νόσων του 

ΙΚΑ για χαρακτηρισµό και απόδοση αναπηρικών συντάξεων. Αντιµετώπιση 

των πελατειακών πρακτικών που κυριαρχούν σήµερα στην έκδοση των 

αναπηρικών συντάξεων. 

• ∆ιατύπωση εθνικών στόχων για την πρόληψη των νοσηµάτων και των 

ασθενειών και την προαγωγή της υγείας, της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, 

της νοσοκοµειακής περίθαλψης. Άσκηση τακτικού ελέγχου στους ιδιωτικούς 

φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (ιδιωτικές κλινικές, θεραπευτήρια, ιδιωτικά 

διαγνωστικά κέντρα κ.λπ.). 

• Ανάπτυξη δηµόσιου δικτύου δοµών και υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας 

υγείας. 

• Κατάργηση της συµµετοχής στα φάρµακα των ανέργων, των ατόµων µε 

αναπηρία, όσων αµείβονται µε τον κατώτατο µισθό ή την κατώτατη σύνταξη, 
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καθώς και όλων όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήµατα και µείωση της 

συµµετοχής στη δαπάνη αγοράς φαρµάκων για όλους τους ασφαλισµένους. 

• Αύξηση του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης για ιατρικές επισκέψεις, 

εργαστηριακές και νοσοκοµειακές εξετάσεις, νοσήλια και άλλες ιατρικές 

πράξεις.  

• Λήψη ειδικών µέτρων προστασίας των ατόµων µε αναπηρία. Να µετατραπεί 

το βοήθηµα σε κοινωνική σύνταξη. Να δικαιούνται το επίδοµα αναπηρίας και 

οι συνταξιούχοι γήρατος εφόσον µετά τη συνταξιοδότησή τους γίνουν 

ανάπηροι (σήµερα το επίδοµα απόλυτης αναπηρίας το δικαιούνται οι 

ανάπηροι συνταξιούχοι αναπηρίας και συνταξιούχοι θανάτου). Να 

δηµιουργηθεί µητρώο αναπήρων και να δοθεί κάρτα αναπήρων. Να 

χορηγούνται τα απαραίτητα για τη διαβίωση, την κοινωνική ένταξη και την 

επαγγελµατική τους αποκατάσταση τεχνικά βοηθήµατα στο πραγµατικό τους 

κόστος. 

• Επέκταση της άδειας των 6 µηνών σε όλες τις εργαζόµενες µητέρες, µε 

προοπτική τα δύο έτη µε αποδοχές. Η παροχή αυτή να µετατραπεί σε γονική 

άδεια και να δίνεται σε όποιον από τους δύο γονείς επιλέγει να ασχοληθεί µε 

τη φροντίδα των παιδιών. 

• Γονικές άδειες (για άνδρες και γυναίκες) δύο ετών για ιδιωτικό και δηµόσιο 

τοµέα. Μετά τη γονική άδεια η επιστροφή να γίνεται στο ίδιο επίπεδο 

εργασίας (θέση ευθύνης), χωρίς µείωση αποδοχών και ασφαλιστικών 

δικαιωµάτων.  

• Ειδική µέριµνα, υποδοµές και κονδύλια για τις µονογονεϊκές οικογένειες. 
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ΣΤΟΧΟΣ 7 

Για την αναζωογόνηση και ενίσχυση της πνευµατικής και 

καλλιτεχνικής δηµιουργίας – Για την προστασία και ανάδειξη της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς 

 

 

Η παρούσα κατάσταση - Οι τάσεις 

Το πολιτιστικό περιβάλλον ενός τόπου διαµορφώνεται από την πολιτιστική 

κληρονοµιά και τη ζώσα πνευµατική δηµιουργία στους τοµείς των γραµµάτων και 

των τεχνών. Οι δύο αυτές αλληλοσυµπληρούµενες συνιστώσες επηρεάζουν 

καθοριστικά όλους τους τοµείς και τις εκφάνσεις της κοινωνικής πραγµατικότητας, 

ανάµεσά τους και την πολιτική, την καθηµερινή ζωή και τις συµπεριφορές των 

ανθρώπων.  

Η κυριαρχία του νόµου της αγοράς και της ισοπεδωτικής καταναλωτικής κουλτούρας 

στο πολιτιστικό γίγνεσθαι οδηγεί σήµερα στην προϊούσα εµπορευµατοποίηση των 

πολιτιστικών αγαθών και στην τυποποίηση της πολιτιστικής δηµιουργίας µε βάση τα 

πρότυπα της µαζικής παραγωγής. Η επικράτηση της λογικής της κέρδους, σε 

συνδυασµό µε την ισοπεδωτική κυριαρχία της νεοφιλελεύθερης εκδοχής της 

πολιτιστικής διαχείρισης, έχει ως αποτέλεσµα την σταδιακή απόσυρση της πολιτείας 

από όλους τους τοµείς της πολιτισµικής παραγωγής και την εκχώρηση σε ιδιώτες της 

ευθύνης και του προνοµίου σχεδιασµού και υλοποίησης µιας πολιτιστικής πολιτικής 

η οποία έχει το βλέµµα της στραµµένο στην αγορά. 

Στην Ελλάδα, οι εξευτελιστικές παροχές από τον δηµόσιο προϋπολογισµό για τις 

τέχνες, τα γράµµατα και την πολιτιστική κληρονοµιά είναι στοιχείο που διακρίνει 

όλες τις µεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, την ίδια ώρα µάλιστα που επιµένουν να 

προβάλλουν τον πολιτισµό ως συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας. ∆υστυχώς, η 

πραγµατικότητα είναι ότι ο τοµέας του πολιτισµού έρχεται πάντα τελευταίος στην 

αξιολόγηση και συνεπώς στη στήριξη από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας.  

Κορυφαίο ζήτηµα σήµερα είναι η ανυπαρξία συντεταγµένης και πολυεπίπεδης 

πολιτιστικής πολιτικής εκ µέρους της κυβέρνησης της Ν∆ (αλλά και παλιότερα του 

ΠΑΣΟΚ).  

Οι αποδείξεις γι’ αυτό είναι πολλές, σε όλους τους τοµείς και σε όλα τα επίπεδα: 

αδιαφάνεια και κακοδιαχείριση ως προς τις δαπάνες, επιδοτήσεις βασισµένες σε 

µικροκοµµατικές σκοπιµότητες και «προσωπικές φιλίες», χαριστική παραχώρηση 

δηµόσιων και προστατευόµενων χώρων σε ιδιώτες ή και στην εκκλησία (π.χ. στη 

Μονή Βατοπεδίου), «πολιτιστικές πρωτεύουσες» που έρχονται και φεύγουν χωρίς να 

αφήνουν καµιά παρακαταθήκη, όπως έγινε και µε την Πολιτιστική Ολυµπιάδα, µια 

επαρχία αφηµένη στο έλεος της τηλεοπτικής υποκουλτούρας, του σκυλάδικου, των 

υποβαθµισµένων δηµοτικών πολιτιστικών θεσµών ή των πολιτιστικών γεγονότων 

βιτρίνας, όχι βέβαια µόνο µε ευθύνη της κεντρικής εξουσίας αλλά, σε µεγάλο βαθµό, 

και των ίδιων των τοπικών αρχόντων. 
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Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούµε τη συστηµατική υποβάθµιση (διοικητική, 

οικονοµική) και υπολειτουργία όλων των σηµαντικών και καθιερωµένων 

πολιτιστικών θεσµών (Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, Επιµελητήριο Εικαστικών 

Τεχνών Ελλάδος, Κρατική Ορχήστρα, ∆ΗΠΕΘΕ κ.λπ.), οι οποίοι αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν µια 

ολοκληρωµένη παρέµβαση στους τοµείς ευθύνης τους.  

Πέραν αυτών, σήµερα είναι κυρίαρχη η τάση επιβολής µονοπωλιακών καταστάσεων 

στην παραγωγή, διακίνηση και προβολή της καλλιτεχνικής και πνευµατικής 

δηµιουργίας στη µουσική, τον κινηµατογράφο, το θέατρο, το εκπαιδευτικό βιβλίο 

κ.λπ. ∆ύο τηλεοπτικοί σταθµοί ελέγχουν µεγάλο µέρος της παραγωγής και προβολής 

της µουσικής µέσω των δισκογραφικών εταιριών τους και των τηλεοπτικών, 

ραδιοφωνικών και έντυπων µέσων επικοινωνίας που διαθέτουν, ενώ δηµιουργείται 

ένα ιδιότυπο µονοπώλιο στον έλεγχο των κεντρικότερων θεατρικών-συναυλιακών 

αιθουσών. Επιπλέον, έξι ιδρύµατα κυριαρχούν στο χώρο του πολιτισµού και ορίζουν 

τις συντεταγµένες του, απορροφώντας τεράστια κονδύλια (ευρωπαϊκά και κρατικά). 

Αυτά τα ιδρύµατα λειτουργούν χωρίς δηµοκρατικές δοµές και διαδικασίες 

κοινωνικού ελέγχου, µε ηγεµονική προσέγγιση των καλλιτεχνών και των 

πνευµατικών ανθρώπων.  

Ταυτόχρονα, η συγκέντρωση της εγχώριας δισκογραφικής παραγωγής συµπλέει µε 

τον περιορισµό εµφάνισης νέων καλλιτεχνών, αλλά και µε το περιεχόµενο και τη 

µορφή του «καλλιτεχνικού προϊόντος». Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο 

αναπληρώνουν ένα µέρος του «κενού», αλλά µε τεράστιο οικονοµικό, ψυχολογικό 

και δηµιουργικό κόστος για τον καλλιτέχνη, που δυσκολεύεται να επιβιώσει, αφού 

δεν ανταµείβεται για το έργο του που διατίθεται δωρεάν.  

Τα προβλήµατα χρονίζουν σε όλους τους τοµείς του πολιτισµού, καθιστώντας 

περισσότερο από προφανή την έλλειψη πολιτικής βούλησης από την πλευρά των 

κυβερνήσεων να δοθούν λύσεις αλλά και προοπτική στην πολιτιστική 

πραγµατικότητα της χώρας.  

Η κατάσταση αυτή µπορεί να αλλάξει. Χρειάζεται να αλλάξει, γιατί στη χώρα µας 

υπάρχουν λογοτέχνες, ποιητές, δοκιµιογράφοι, ζωγράφοι και γλύπτες, άνθρωποι της 

µουσικής και του θεάτρου, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, άνθρωποι του πολιτισµού εν 

γένει που µοχθούν και παράγουν έργα υψηλής ποιότητας και µεγάλης παιδαγωγικής 

και πολιτισµικής αξίας. Και είναι επίσης βέβαιο ότι υπάρχουν και άνθρωποι που 

παρακολουθούν και απολαµβάνουν τα έργα αυτά, αναγνωρίζοντας τις αξίες που 

εκφράζουν, αλλά και συντηρώντας παράλληλα το ηθικό εκείνων που τα δηµιουργούν 

και τα διδάσκουν. Υπάρχουν επίσης θεσµοί και φορείς που, παρά τις επιµέρους 

ενστάσεις που µπορεί να έχει κανείς κατά καιρούς αναφορικά µε τη λειτουργία και το 

περιεχόµενό τους, συµβάλλουν θετικά στην πολιτιστική πραγµατικότητα της χώρας 

µας (Φεστιβάλ Βιβλίου, Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Χορού 

Καλαµάτας, Εθνική Πινακοθήκη κ.ά.).  

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει τον ζωντανό και διαρκή διάλογο, τη συστηµατική επικοινωνία 

µε τους δηµιουργούς για µια από κοινού αναζήτηση και προώθηση σύγχρονων 

απαντήσεων στα σηµερινά πολιτιστικά δεδοµένα της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

Αναγνωρίζει άλλωστε ότι η προοπτική της ανασυγκρότησης της σύγχρονης 

Αριστεράς εξαρτάται και από τις σχέσεις που αναπτύσσει µε τους ανθρώπους του 

πολιτισµού.   
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Βασικές αρχές και στόχοι µιας αριστερής πολιτικής για τον πολιτισµό 

Επιδίωξή µας είναι η διαµόρφωση ενός νέου πολιτικού ήθους και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, ο επαναπροσδιορισµός των κοινωνικών αξιών και η διαµόρφωση 

νέων, στον πυρήνα των οποίων θα βρίσκονται οι έννοιες της ελευθερίας, της 

κοινωνικής ισότητας, της προστασίας της φύσης, της χειραφέτησης του ανθρώπου, 

της αλληλεγγύης, η ποιότητα ζωής, η βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντός µας. 

Η νεοφιλελεύθερη ιδέα ότι ο πολιτισµός µπορεί και πρέπει να είναι 

αυτοχρηµατοδοτούµενος µας βρίσκει ριζικά αντίθετους. Η πολιτιστική πολιτική δεν 

µπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τις προτεραιότητες που θέτουν οι ιδιωτικοί 

και επιχειρηµατικοί φορείς. Αυτό δεν σηµαίνει ότι απορρίπτουµε τις χορηγίες από 

ιδιωτικά κεφάλαια ή τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των γραµµάτων 

και των τεχνών. Αντίθετα, η συµβολή στο πολιτιστικό γίγνεσθαι µη δηµόσιων 

φορέων αλλά και µεµονωµένων ατόµων θα πρέπει να ενισχύεται µε κίνητρα –ενίοτε 

και να επιβάλλεται (π.χ. απόδοση του φόρου 1,5% επί των τηλεοπτικών διαφηµίσεων 

υπέρ του πολιτισµού από τα ιδιωτικά κανάλια), γιατί αναγνωρίζουµε ότι µπορεί να 

αποτελέσει φορέα όχι µόνο ανανέωσης αλλά και αµφισβήτησης της δεδοµένης 

πολιτιστικής πραγµατικότητας.  

Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του κράτους στο σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας 

πολιτικής για τον πολιτισµό είναι και αναντικατάστατος και αναγκαίος. Η πολιτεία 

οφείλει να δηµιουργεί και να υποστηρίζει τις απαραίτητες υποδοµές ενός ευρύτατου 

δικτύου λειτουργίας και παραγωγής στοιχείων πολιτισµού, που περιλαµβάνει σχολεία 

πάσης φύσεως, βιβλιοθήκες, µουσεία, θεατρικούς-συναυλιακούς χώρους, αρχεία, 

αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ. Οφείλει να διασφαλίσει ένα οργανωµένο πλαίσιο µέσα 

από το οποίο τόσο οι καθιερωµένες µορφές τέχνης, όσο και οι πειραµατικές, αλλά και 

οι ερασιτεχνικές, θα µπορέσουν να αναπτυχθούν ελεύθερα. 

Το κυριότερο, όµως, και πιο ουσιαστικό πεδίο δράσης και αναµόρφωσης του 

πολιτισµού είναι η ίδια η κοινωνία. Όλα όσα παρέχει το κράτος πρέπει να υπηρετούν 

τον πολίτη-δηµιουργό. Να του παρέχουν µόρφωση, τεχνογνωσία και υλικά µέσα, 

χωρίς να καθορίζουν το περιεχόµενο της δηµιουργίας του, που πηγάζει από το έµφυτο 

προσωπικό ταλέντο του καθενός, τις ανάγκες του, τις κοινωνικές του σχέσεις, την 

παράδοση, τα σύγχρονα ρεύµατα κ.λπ. Σε αυτή τη λογική αντιµαχόµαστε τόσο την 

κρατική όσο και την ιδιωτική δραστηριότητα που αποσκοπεί στον έλεγχο του 

πολιτιστικού γίγνεσθαι µέσα από πολύµορφες παρεµβάσεις (λογοκρισία, 

αποκλεισµούς, διαστρέβλωση, αναξιοκρατία κ.λπ.) και την υπαγωγή του στους όρους 

της ανεξέλεγκτης οικονοµίας της αγοράς. 

Η αριστερά πρέπει να ενθαρρύνει τη δηµιουργία ανεξάρτητων από το κράτος και τα 

µονοπώλια, φορέων πολιτισµού, µε άµεση συµµετοχή των πολιτών, ως δηµιουργών 

και ως πυρήνων ενίσχυσης και στήριξης της δηµιουργίας. Η πολιτισµική παραγωγή 

που δεν έχει αποκλειστικό γνώµονα την εµπορικότητα φαίνεται να κινδυνεύει 

περισσότερο. Καλούµαστε λοιπόν να ενισχύσουµε αυτήν ακριβώς την πολιτιστική 

δηµιουργία. Καλούµαστε να εξασφαλίσουµε τους απαραίτητους όρους ώστε να 

δηµιουργηθούν πρωτοποριακά έργα αλλά και το αντίστοιχο κοινό που θα τα 

υποδεχτεί. 

Για εµάς στον ΣΥΡΙΖΑ, ζητήµατα πρώτης προτεραιότητας, που δεσµευόµαστε να 

αναδείξουµε και να διεκδικήσουµε, αποτελούν:  

• ο πλουραλισµός στην πολιτιστική δηµιουργία, 
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• η ισότιµη πρόσβαση όλων των πολιτών στη δηµιουργία και την απόλαυση των 

πολιτιστικών αγαθών,  

• η οργανική ένταξη του πολιτισµού στη ζώσα καθηµερινότητα των πολιτών 

(έργα τέχνης, µνηµεία, αρχιτεκτονική κ.λπ.),  

• η ελευθερία έκφρασης των ανθρώπων της τέχνης και η απόκρουση κάθε 

µορφής λογοκρισίας, 

• η προβολή και διάδοση της πολιτιστικής παραγωγής της χώρας µας στο 

εξωτερικό, αλλά και η συνεχής και συστηµατική επαφή µε τις πολιτιστικές 

πραγµατικότητες στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσµο.  

Τέλος, αναγνωρίζουµε τη δυνατότητα της πολιτιστικής πολιτικής να αποτελέσει 

σηµαντικό πεδίο δηµιουργίας νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας και να 

συνεισφέρει σηµαντικά στη διαµόρφωση και υλοποίηση ενός εναλλακτικού µοντέλου 

οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των πόλεων και της περιφέρειας. Υπ’ αυτή 

την έννοια θεωρούµε ότι ο πολιτισµός πρέπει να αποτελέσει στρατηγικό άξονα 

ανάπτυξης της χώρας, µε τρόπο που δεν θα ακυρώνει τον κοινωνικό του χαρακτήρα, 

που δεν θα ενισχύει την εµπορευµατοποίηση-τυποποίηση της πολιτιστικής 

παραγωγής (βλ. Στόχο 13). 

Βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης πολιτιστικής 

πολιτικής 

Οργανική σύνδεση της εκπαίδευσης µε το πολιτιστικό γίγνεσθαι 

Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην πολιτιστική αναζωογόνηση των εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο κοµµάτι της νεολαίας. Ο πολιτισµός 

και η παιδεία αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία. Και τα δύο συµβάλλουν στη 

διαµόρφωση της προσωπικότητας και της συνείδησης του πολίτη. Αυτή τη στιγµή η 

διδασκαλία στη Μέση Εκπαίδευση των µαθηµάτων «ανθρωπιστικής κατεύθυνσης» 

καθώς και της καλλιτεχνικής αγωγής υποβαθµίζεται ολοένα και περισσότερο. 

Μαθήµατα ιστορίας των πολιτισµών ή µαθήµατα ιστορίας της τέχνης δεν 

διδάσκονται. Αντ’ αυτών βλέπουµε να διδάσκονται µαθήµατα ιδεολογικής 

προπαγάνδας, χωρίς επιστηµονική και εκπαιδευτική αξία, όπως τα µαθήµατα 

επιχειρηµατικότητας. ∆ηµιουργείται έτσι µια πραγµατική έλλειψη στην καλλιέργεια 

των παιδιών και των νέων ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα υποθηκεύεται το ίδιο το 

µέλλον του πολιτισµού στον τόπο µας, διότι η δηµιουργία και η ανάπτυξη 

πνευµατικού και πολιτιστικού κεφαλαίου προϋποθέτει και ένα εκπαιδευτικό σύστηµα 

που θα βασίζεται στην ολόπλευρη καλλιέργεια του πνεύµατος και θα προωθεί την 

ανεξάρτητη σκέψη.  

Τα σχολεία και τα πανεπιστήµια πρέπει να γίνουν εστίες πολιτισµού. Σ’ αυτό, εκτός 

από την πολιτεία, καλούνται να συµβάλουν και οι ίδιοι οι µαθητές, οι φοιτητές και οι 

φορείς της εκπαίδευσης (σύλλογοι διδασκόντων, γονέων, µαθητών, φοιτητών κ.λπ.). 

Ιδίως οι δυνάµεις της αριστεράς πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε κάθε χώρο 

για να αναπτυχθούν πολιτιστικές δράσεις πάσης φύσεως (καλλιτεχνικά εργαστήρια, 

εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, θεατρικές παραστάσεις, κινηµατογραφικά 

εργαστήρια, αθλητικές οµάδες κ.λπ.) που θα ανατρέψουν την σηµερινή κατάσταση, 

όπου ο πολιτισµός ταυτίζεται µε µια επίσκεψη σε ένα µουσείο για τους µαθητές και 

µε προεκλογικές συναυλίες για τους φοιτητές.  
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Επαρκής δηµόσια χρηµατοδότηση 

Ειδικά στη χώρα µας, η πολιτιστική πολιτική αντιµετωπίζει έντονα το πρόβληµα της 

χρόνιας υποχρηµατοδότησης, σε συνδυασµό µε την πλήρη αδιαφάνεια στη διαχείριση 

των διαθέσιµων πόρων. Κατά συνέπεια, απαιτείται τόσο η εξασφάλιση επαρκούς 

δηµόσιας χρηµατοδότησης όσο και ο εξορθολογισµός και δηµόσιος έλεγχος των 

δαπανών, έτσι ώστε να µην ευνοούνται ούτε σύλλογοι-«φαντάσµατα» που δεν 

παράγουν κανένα έργο ούτε οµάδες που διατηρούν προνοµιακές σχέσεις µε τον 

εκάστοτε υπουργό. Η πολιτική επιδοτήσεων και οικονοµικής στήριξης πρέπει να 

στοχεύει στην εξασφάλιση του πολιτιστικού πλουραλισµού, ενώ κάθε δαπάνη, κάθε 

απόφαση χρηµατοδότησης, πρέπει να δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο, για να είναι 

γνωστή σε όλους.  

Εξασφάλιση των απαραίτητων υποδοµών για την πολιτιστική δηµιουργία 

Η έλλειψη των απαραίτητων υποδοµών, αλλά και πιο ειδικά χώρων προβολής των 

έργων των καλλιτεχνών, και κυρίως των νέων καλλιτεχνών, στα µεγάλα και µικρά 

αστικά κέντρα, είναι προφανής. Την ίδια στιγµή, εγκαταλελειµµένοι χώροι, οι οποίοι 

θα µπορούσαν να αναπλαστούν προκειµένου να φιλοξενήσουν πολιτιστικές 

δραστηριότητες, εκχωρούνται προς αξιοποίηση σε εργολάβους (π.χ. Κολούµπια), ενώ 

ακόµα και πολλές «µικρές» υποδοµές (π.χ. δηµοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες) 

φυτοζωούν.  

Πλουραλισµός και ελευθερία έκφρασης 

Εξασφάλιση των αναγκαίων µέσων, συνθηκών και εχεγγύων που θα επιτρέπουν 

στους καλλιτέχνες να δηµιουργούν ελεύθερα και αδέσµευτα, και να επικοινωνεί το 

έργο τους µε το ευρύ κοινό χωρίς εξαρτήσεις, καταναγκασµούς και λογοκρισία. Σε 

αυτή την κατεύθυνση, άµεση προτεραιότητα είναι και η κατάθεση νοµοσχεδίου για το 

ασφαλιστικό των καλλιτεχνών.  

Περιφερειακή πολιτιστική πολιτική. Αποκέντρωση των πολιτιστικών υπηρεσιών, 

µείωση των ανισοτήτων πρόσβασης σε αυτές, στήριξη της τοπικής καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας 

Στην Ελλάδα παρατηρούνται τεράστιες ανισότητες όσον αφορά τη δυνατότητα 

πρόσβασης των πολιτών στα πολιτιστικά αγαθά τόσο µεταξύ των διαφόρων 

Περιφερειών της χώρας όσο και µεταξύ διαφορετικών περιοχών εντός των αστικών 

κέντρων. Η συγκέντρωση των πολιτιστικών υποδοµών κατά κύριο λόγο στο κέντρο 

της Αθήνας και η ελλειµµατική στήριξη των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

έχει ως αποτέλεσµα τον πολιτιστικό µαρασµό της περιφέρειας αλλά και τη 

δηµιουργία έντονων ενδοαστικών ανισοτήτων. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, από την άλλη συχνά περιορίζει την αντίληψή της για τον 

πολιτισµό σε µικρής εµβέλειας καλλιτεχνικά µαθήµατα για τους δηµότες και σε 

«φεστιβάλ», που στην πραγµατικότητα αποτελούν απλώς συρραφή 

ακριβοπληρωµένων συναυλιών «µεγάλων» καλλιτεχνών. Παράλληλα, µε την ανοχή 

ή/και τις ευλογίες της ΤΑ κατεδαφίζονται νεοκλασικά ή άλλα κτίρια αρχιτεκτονικής 

αξίας, αφαιρώντας από τις πόλεις όχι µόνο έργα τέχνης και υψηλής αισθητικής 

διακεκριµένων δηµιουργών αλλά και σηµαντικά στοιχεία της ιστορίας των πόλεων.  

Στην περιφέρεια υπάρχουν ισχυρές ρίζες πολιτισµού που εγκαταλείπονται ή 

ξεριζώνονται από έλλειψη παιδείας, αδιαφορία, οικονοµικά συµφέροντα ή τάσεις 
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χοντροκοµµένου εκσυγχρονισµού. Προκειµένου να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, 

χρειάζεται µια µεγάλη και διαρκής καµπάνια που θα αναδεικνύει και θα προβάλλει 

τις ιδιαίτερες πολιτιστικές παραδόσεις κάθε τόπου και θα προάγει την κριτική 

αφοµοίωση νεωτερικών πολιτιστικών στοιχείων από τον εντόπιο πολιτισµό. Πρέπει 

να τεθεί σε εφαρµογή µια ολοκληρωµένη περιφερειακή πολιτιστική πολιτική, που δεν 

θα συνίσταται µόνο στην ουσιαστική οικονοµική στήριξη των υφιστάµενων 

πολιτιστικών θεσµών της περιφέρειας (π.χ. ∆ΗΠΕΘΕ), αλλά θα προσφέρει γνώση 

στους ΟΤΑ, θέτοντας και σχετικές ποιοτικές προδιαγραφές, για τη δηµιουργία νέων, 

παρέχοντάς τους επιτέλους και την αναγκαία πολιτική αυτονοµία. 

Παράλληλα, εξίσου σηµαντικός άξονας της πολιτιστικής πολιτικής σε επίπεδο 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι η στήριξη της τοπικής καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας και η ευρεία συµµετοχή των πολιτών σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

(καλλιτεχνικά τµήµατα, παραστάσεις τοπικών οµάδων, χώροι για πρόβα και 

δηµιουργία κ.λπ.). 

Άξονες της πολιτικής µας για τον πολιτισµό 

Πολιτιστική κληρονοµιά 

Η Ελλάδα έχει το προνόµιο να διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά. Η διάσωση, 

διατήρηση και ανάδειξη όλων των στοιχείων που τη συναποτελούν (µνηµεία, ήθη και 

έθιµα, φυσικό, αρχιτεκτονικό τοπίο, κ.ά.), µε νοµοθετικά και άλλα µέσα, χωρίς 

προνοµιακές εύνοιες, πρέπει να αποτελεί τον πρώτο άξονα ανάπτυξης µιας 

ολοκληρωµένης πολιτικής για τον πολιτισµό. 

Στο κέντρο της παρέµβασής µας πρέπει να βρίσκεται ο πολίτης-κάτοικος του τόπου. 

Η πολιτιστική κληρονοµιά πρέπει, συνεπώς, να αναδειχθεί µε τρόπο που να 

επιδιώκεται η παρουσία της στον καθηµερινό βίο του πολίτη, ως οργανικό στοιχείο 

της καθηµερινότητάς του.  

Η ανάδειξη όλων των όψεων της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς (αρχαία µνηµεία, 

βυζαντινά, βενετικά, οθωµανικά, εβραϊκά, νεότερα, σύγχρονα) και η εισαγωγή της 

στην καθηµερινότητα του πολίτη, εκτός των προφανών συνεπειών στην ποιότητα 

ζωής στην πόλη και στην ύπαιθρο, θα επιτρέψει και την καλλιέργεια µιας υγιούς 

σχέσης µε το παρελθόν, µακριά από απλοϊκές, εθνικιστικές, διαστρεβλωµένες από το 

αίτηµα περί «εθνικής καθαρότητας» αντιλήψεις. Τα µουσεία και οι αρχαιολογικοί 

χώροι δεν µπορεί να είναι «αποστειρωµένοι» τόποι, αλλά χώροι γνώσης και 

ψυχαγωγίας.  

Ταυτόχρονα, η ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε τόπου µπορεί 

να λειτουργήσει και ως εργαλείο ανάπτυξης, δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, 

προωθώντας, στο βαθµό που της αναλογεί, ένα ήπιο µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, 

το οποίο, σε συνδυασµό µε µέτρα πολιτικής σε άλλα πεδία, µπορεί να παίξει 

σηµαντικό ρόλο στη συγκράτηση του πληθυσµού της υπαίθρου και να αποτρέψει είτε 

τον οικονοµικό και δηµογραφικό µαρασµό της περιφέρειας, είτε την πολιτισµική του 

ισοπέδωση στο όνοµα µιας αδιαφοροποίητης ανάπτυξης µαζικού χαρακτήρα. 

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µιας τέτοιας πολιτικής οφείλει να αποτελεί κυρίαρχη 

ευθύνη του δηµοσίου, αφού τα µνηµεία του παρελθόντος συνιστούν (και πρέπει να 

συνεχίσουν να συνιστούν) στην πλειονότητά τους δηµόσια, δηλαδή κοινή, περιουσία.  

Είναι απαραίτητο το Υπουργείο Πολιτισµού να καλύψει τις ανάγκες σε ανθρώπινο 

δυναµικό, όλων των ειδικοτήτων (αρχαιολόγους, µηχανικούς, τεχνίτες, συντηρητές 
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αρχαιοτήτων, φύλακες, λαογράφους, µουσειολόγους κ.ά.), αλλά και να στηρίξει 

διοικητικά και οικονοµικά το υπάρχον, προκειµένου να ανταποκριθεί στις ειδικές 

απαιτήσεις του έργου του.  

Σύγχρονη πνευµατική και καλλιτεχνική δηµιουργία και πειραµατισµός 

Επιδίωξη πρέπει να είναι η δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προάγει τη 

δηµιουργία και την καινοτοµία στις τέχνες, που δεν θα περιορίζεται στην 

αποστειρωµένη προστασία των παραλαµβανόµενων από το παρελθόν παραδόσεων. Η 

αντίσταση στην πολιτιστική και πολιτισµική οµοιοµορφία και ισοπέδωση, εάν 

περιοριστεί αποκλειστικά στην προστασία του παρελθόντος, είτε θα αποτύχει είτε θα 

καταλήξει σε νεοσυντηρητικά πολιτισµικά σχήµατα, τα οποία αφενός θα 

εξιδανικεύουν το παρελθόν και αφετέρου, όσον αφορά τη ζώσα πραγµατικότητα, θα 

καθορίζονται πλήρως από τον πολιτισµό (ασχέτως ποιότητας) άλλων κοινωνιών. 

Η πολιτιστική πολιτική, µαζί µε την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς, πρέπει να ευνοεί τη συνοµιλία µε τα διεθνή ρεύµατα της τέχνης, τις 

παραδόσεις, τις ιδέες, τα σύγχρονα δηµιουργήµατα των άλλων πολιτισµών. 

Ταυτόχρονα, οφείλει να στηρίζει το άνοιγµα της πνευµατικής παραγωγής στον 

κόσµο. Αντίστοιχα, η πολιτιστική πολιτική πρέπει να στηρίζει την πνευµατική 

παραγωγή όλων των οµάδων και κοινοτήτων που ζουν στη χώρα µας, και κυρίως των 

µεταναστών, προσβλέποντας σε ειρηνική και δηµιουργική συνύπαρξη και ουσιαστική 

ένταξη των ανθρώπων αυτών στη νέα πατρίδα τους.  

Σε µια Ευρώπη που επικαλείται την ιδιαίτερη πολιτιστική της ταυτότητα, η χώρα µας 

πρέπει να έχει ανοιχτά και καλά οργανωµένα κανάλια πληροφόρησης και να 

αξιοποιήσει τα δίκτυα και τις υποδοµές που προσφέρονται στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προβάλει την εγχώρια πνευµατική και καλλιτεχνική 

δηµιουργία, αλλά και να συνοµιλήσει µε τις πολιτιστικές πραγµατικότητες των άλλων 

ευρωπαϊκών κρατών.  

Ιδιαίτερα η αριστερά οφείλει να δραστηριοποιηθεί εντατικά για την καλλιέργεια της 

συνεργασίας και των ανταλλαγών µε τις γειτονικές χώρες στον τοµέα του πολιτισµού.  

Τέλος, είναι αναγκαία και η υποστήριξη των σύγχρονων ρευµάτων της τέχνης, αλλά 

και του πειραµατισµού. Οι νέες τεχνολογίες, τα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας και η 

χρήση τους για την προβολή και την παραγωγή τέχνης, οι νέες µορφές έκφρασης, 

πρέπει να αποτελούν και αυτές υποκείµενα µελέτης, στήριξης και ανάπτυξης.  

Τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης 

Η διάδραση των τεχνολογιών επικοινωνίας µε τον πολιτισµό είναι κοµβικό ζήτηµα 

σήµερα. Τα σύγχρονα µέσα ενηµέρωσης και επικοινωνίας διαδραµατίζουν και έντονο 

πολιτιστικό ρόλο, αλλά, όπως όλοι οµολογούν, όχι πάντα µε θετικό πρόσηµο (π.χ. 

τηλεόραση), ενώ απουσιάζει παντελώς από τις ρυθµίσεις και τους θεσµούς κάθε 

αντίληψη περί προβολής της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής 

δηµιουργίας. Πάνω απ’ όλα, η αριστερά δεν µπορεί να κλείσει τα µάτια απέναντι στο 

φαινόµενο του «πολιτισµικού λαϊκισµού» από παλιά και νέα πολιτισµικά µέσα. 

Έχει λεχθεί πως ο σύγχρονος πολιτισµός είναι ο πολιτισµός της εικόνας. Όσο και αν η 

ρήση είναι υπερβολική, δεν µπορούµε να αρνηθούµε ότι στο επίκεντρο εκείνου που 

σήµερα νοείται ως πολιτισµός βρίσκεται όντως η τηλεόραση, και κυρίως η ιδιωτική. 

Όσο εµείς αποξενωµένοι στο σπίτι µας καθόµαστε αναπαυτικά στην πολυθρόνα για 

να «ενηµερωθούµε» και να «διασκεδάσουµε», νοµίζοντας πως έτσι µετέχουµε άκοπα 
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στο πολιτικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι, εκείνη, µε αποκλειστικό γνώµονα το κέρδος, 

επιλέγει, κατασκευάζει ή εξαφανίζει θέµατα, πριµοδοτεί ή απαξιώνει απόψεις και 

στάσεις ζωής, δηµιουργεί, συχνά εκ του µηδενός, τους λογής «επωνύµους» και 

αναδεικνύει τις «προσωπικότητες» του πολιτικού και πολιτιστικού βίου. 

Με την καθοριστική συνδροµή των διαπλεκόµενων πολιτικών και οικονοµικών 

συµφερόντων, η τηλεόραση έχει αναχθεί στον κατεξοχήν ιδεολογικό µηχανισµό του 

σύγχρονου κόσµου που όχι µόνο παράγει και προάγει τα πολιτιστικά πρότυπα της 

εποχής, αλλά και διαµορφώνει την κοινή γνώµη σε όλες τις διαστάσεις της.  

Παρόλα αυτά, οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και οι εικονικές (virtual) τεχνολογίες 

έχουν δηµιουργήσει ένα νέο και δυναµικό χώρο τέχνης και γνώσης. Η αριστερά 

παρακολουθεί µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα διαδραµατιζόµενα στον νέο τεχνικό 

πολιτισµό και τη δυναµική του και παλεύει για το δικαίωµα πρόσβασης όλων των 

πολιτών στο χώρο αυτό.  

Ενδεικτικές προτάσεις για τον πολιτισµό 

• Αύξηση των δαπανών για τον πολιτισµό στο 2% του ΑΕΠ. 

• Ετήσια δηµόσια έκθεση από το ΥΠΠΟ, όπου θα καταγράφεται το σύνολο των 

επιδοτήσεων που έλαβε κάθε οµάδα, οργανισµός κ.λπ. 

• Ουσιαστική και στοχευµένη οικονοµική στήριξη των ΟΤΑ, µε κατάλληλες 

ποιοτικές προδιαγραφές, προκειµένου να αναπτύξουν τις αναγκαίες τοπικές 

πολιτιστικές υποδοµές και να υλοποιήσουν µια ολοκληρωµένη περιφερειακή 

πολιτιστική πολιτική (που θα στοχεύει τόσο στην προστασία και ανάδειξη της 

τοπικής κληρονοµιάς και των τοπικών παραδόσεων, όσο και στην ενίσχυση 

της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας).  

• Οικονοµική στήριξη, αλλά και ουσιαστική αναβάθµιση του θεσµού των 

∆ΗΠΕΘΕ. Πραγµατοποίηση παραστάσεων σε αποµακρυσµένες περιοχές. 

• Ίδρυση δηµοτικών κινηµατογράφων σε όλες τις πόλεις µε περισσότερους από 

10.000 κατοίκους, επιδότηση καλλιτεχνικών οµάδων για παραστάσεις σε 

αποµακρυσµένες περιοχές και για την οργάνωση εκθέσεων στην περιφέρεια, 

δηµιουργία στους ∆ήµους σύγχρονων πολιτιστικών κέντρων διαθέσιµων για 

ερασιτεχνικές παραστάσεις, µουσικές πρόβες, καλλιτεχνικές οµάδες κλπ. 

• ∆ηµιουργία «Εθνικού Προγράµµατος» για την κάλυψη σε βάθος δεκαετίας 

των κτιριακών αναγκών των υφιστάµενων πολιτιστικών υποδοµών (µουσεία, 

βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικά αρχεία, χώροι εκθέσεων και φεστιβαλικών 

δραστηριοτήτων, πολιτιστικά κέντρα, σχολές τεχνών κ.λπ.). 

• Κάλυψη των οργανικών κενών και των επιπλέον αναγκών σε προσωπικό 

(όλων των ειδικοτήτων) στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του 

ΥΠΠΟ.  

• Άµεση κατάθεση νοµοσχεδίου για το ασφαλιστικό των καλλιτεχνών. 

• Προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων των δηµιουργών.  

• Εισαγωγή µαθηµάτων για την ιστορία του πολιτισµού και των τεχνών στη 

Μέση Εκπαίδευση. 
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• Εισαγωγή της καλλιτεχνικής, µουσικής και θεατρικής αγωγής σε όλες τις 

βαθµίδες της εκπαίδευσης, µε επαρκές και εξειδικευµένο προσωπικό. Στήριξη 

των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων µαθητών (καλλιτεχνικά εργαστήρια, 

χώροι παραστάσεων, κινηµατογραφικές οµάδες κ.λπ.) και λειτουργία των 

σχετικών εγκαταστάσεων και µετά το πέρας του ωραρίου. 

• ∆ηµιουργία οργανωµένων και επαρκώς στελεχωµένων σχολικών 

βιβλιοθηκών, ανοιχτών στην τοπική κοινωνία, µε προτεραιότητα στις 

υποβαθµισµένες εκπαιδευτικά και κοινωνικά περιοχές. 

• Ανάδειξη και «άνοιγµα» των αρχαιολογικών χώρων, µε εξασφάλιση επαρκών 

πόρων για εργασίες ανάδειξης και συντήρησης, αλλά και κάλυψη των 

αναγκών σε προσωπικό. Επέκταση του προγράµµατος ενοποίησης 

αρχαιολογικών χώρων και οργανικής ένταξής τους στον αστικό ιστό και σε 

άλλες πόλεις εκτός της Αθήνας (Θεσσαλονίκη, Βόλος κ.α.).  

• Οικονοµική ενίσχυση των µουσείων για τη στελέχωσή τους µε εξειδικευµένο 

προσωπικό, τη διοικητική τους αναβάθµιση, την επέκταση του ωραρίου 

λειτουργίας τους. Υιοθέτηση των νέων µουσειολογικών αντιλήψεων, ώστε τα 

µουσεία να µην αντιµετωπίζονται ως «αποστειρωµένες ζώνες».  

• Προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς (και του µοντέρνου 

κινήµατος, της βιοµηχανικής αρχιτεκτονική, κ.λπ.). 

• Ειδικό νοµικό πλαίσιο για την αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων κτιρίων (σε 

κεντρικό, αλλά κυρίως σε τοπικό επίπεδο) ως χώρων κοινωνικής 

δραστηριότητας (π.χ. πολιτιστικά κέντρα, στέγαση συλλόγων, κοινωνική 

στέγη, νοσοκοµειακοί ξενώνες κ.λπ.).  

• Θεσµικό πλαίσιο και εξασφάλιση των προϋποθέσεων που θα διασφαλίζουν 

τον αντιµονοπωλιακό λαϊκό χαρακτήρα των νέων µέσων επικοινωνίας (π.χ. 

ίντερνετ) και ενίσχυση της παραγωγής σύγχρονων ελληνικών δηµιουργιών 

στον τοµέα αυτό. 

• Θεσµοθέτηση της συµµετοχής εκπροσώπων του πολιτισµού σε όλα τα 

ρυθµιστικά όργανα της λειτουργίας των ΜΜΕ (αδειοδοτήσεις, άδειες 

λειτουργίας, ΕΣΡ). 

• Παροχή µειωµένων εισιτηρίων για θέατρα, κινηµατογράφους, συναυλίες κ.λπ. 

στα χαµηλότερα οικονοµικά στρώµατα. 

• Ενίσχυση της συνεργασίας και των ανταλλαγών µε τις γειτονικές χώρες στον 

τοµέα του πολιτισµού και της ιστορίας, ως τρόπου ανοίγµατος της χώρας µας 

στη γειτονιά της, γνωριµίας µε τους γειτονικούς λαούς και αντιµετώπισης 

φοβικών, εθνικιστικών και µισαλλόδοξων αντιλήψεων.  

Ειδικές ενδεικτικές προτάσεις ανά τοµέα 

Θέατρο 

• Ανωτατοποίηση της θεατρικής εκπαίδευσης µε αυστηρά εκπαιδευτικά 

κριτήρια. 

• Κρατικά θέατρα ανοιχτά σε όλες τις εκφράσεις της θεατρικής τέχνης.  
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• Θεατρική αποκέντρωση, µε αναβαθµισµένα δηµοτικά θέατρα, επιδοτούµενα 

για παραστάσεις στις δυσπρόσιτες και αποµονωµένες περιοχές της χώρας. 

• Αναβάθµιση του θεσµού των επιχορηγήσεων και επέκτασή του σε νεανικά 

σχήµατα και σχήµατα της περιφέρειας.  

• Υποστήριξη των πρωτοβουλιών των νέων καλλιτεχνών.  

Κινηµατογράφος 

• Οικονοµική στήριξη των νέων δηµιουργών στο χώρο αυτόν, π.χ. µέσω της 

ενίσχυσης του θεσµού των κρατικών βραβείων ή της δηµιουργίας φεστιβάλ 

νέων δηµιουργών.  

• Θεσµοθέτηση οικονοµικών και φορολογικών ελαφρύνσεων για την παραγωγή 

ελληνικών ταινιών.  

• ∆ηµιουργία αποτελεσµατικού µηχανισµού καταβολής του 1,5% των εσόδων 

από διαφηµίσεις των τηλεοπτικών καναλιών για την ενίσχυση του ελληνικού 

κινηµατογράφου.  

• Ουσιαστική οικονοµική στήριξη του Εθνικού Κέντρου Κινηµατογράφου. 

• ∆ηµιουργία δικτύου δηµοτικών κινηµατογράφων.  

Μουσική – Όπερα 

• Ίδρυση Μουσικής Ακαδηµίας και Εθνικού Κέντρου Μουσικής. 

• Εξασφάλιση µόνιµης στέγης για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. 

• Ενίσχυση των µουσικών φεστιβάλ, µε ιδιαίτερη έµφαση στη στήριξη της 

ανεξάρτητης δηµιουργίας και παραγωγής. 

• Επίλυση του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού προβλήµατος των µουσικών 

δηµιουργών. Τιµητικές συντάξεις για µουσικούς, δηµιουργούς, τραγουδιστές 

που έχουν προσφέρει στη χώρα.  

• Φρένο στην πρακτική των µεγάλων δισκογραφικών εταιριών, οι οποίες 

επιβάλλουν σε ραδιοφωνικούς παραγωγούς να παίζουν µε λίστες τραγούδια 

που οι ίδιες θέλουν να προωθήσουν. 

Βιβλίο – Εκδόσεις  

• Να ανταποκριθεί το ΥΠΠΟ στα χρόνια αιτήµατα της Εταιρείας Ελλήνων 

Συγγραφέων για την επίλυση του συνταξιοδοτικού τους προβλήµατος.  

• Να συνεχίσει και να διευρύνει την αγορά και διανοµή σε σχολικές και άλλες 

βιβλιοθήκες λογοτεχνικών βιβλίων, δοκιµίων και µελετών.  

• Να ορίσει µε αξιοκρατικά κριτήρια Επιτροπή(ες) για τη µετάφραση και 

προώθηση του ελληνικού βιβλίου στις ευρωπαϊκές και σε άλλες χώρες του 

εξωτερικού, δηµιουργώντας και χρηµατοδοτώντας τα κατάλληλα δίκτυα 

προώθησης και διανοµής εγχώριων τίτλων. 

• Να φροντίσει για την προβολή της σύγχρονης λογοτεχνικής παραγωγής µέσα 

από την προώθηση και χρηµατοδότηση εκποµπών στους κρατικούς 

τηλεοπτικούς σταθµούς, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα ευνοούνται «οι ηµέτεροι». 
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Εικαστικά – Πλαστικές τέχνες  

• Οικονοµική στήριξη του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Η 

υποχρηµατοδότησή του, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει ως αποτέλεσµα 

την αδυναµία λειτουργίας του προς όφελος της καλλιτεχνικής και 

επιστηµονικής κοινότητας αλλά και του ευρύτερου κοινού.  

• Να λυθεί το συνταξιοδοτικό πρόβληµα των εικαστικών καλλιτεχνών που 

εκκρεµεί για δεκαετίες. 

• Να τεθεί σε εφαρµογή ο νόµος που προβλέπει ότι το 1% του προϋπολογισµού 

των δηµόσιων κτιρίων θα διατίθεται για την διακόσµηση τους.  

Φωτογραφία  

• Μέριµνα για τη διάσωση των διαφόρων φωτογραφικών αρχείων. 

• Ενίσχυση των υφιστάµενων φωτογραφικών λεσχών. 

Χορός  

• Ενίσχυση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής µε νέες σκηνές, άνοιγµα του 

ρεπερτορίου της σε διαφορετικά είδη και στιλ χορού, προώθηση των διεθνών 

συνεργασιών και επαρκής στελέχωσή της µε µουσικούς, χορογράφους, 

χορευτές, σκηνοθέτες και δασκάλους χορού και κινησιολογίας.  

• Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων καλλιτεχνικής έκφρασης µέσα από 

το χορό και την κίνηση σε επίπεδο δήµων. 

• Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών για τη δηµιουργία ερασιτεχνικών οµάδων χορού 

σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών.  

• Προγράµµατα διδασκαλίας παραδοσιακών χορών στα σχολεία. 
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ΣΤΟΧΟΣ 8 

Για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισµό 

 

 

Η παρούσα κατάσταση – Το αθλητικό µοντέλο σε κρίση 

Ο αθλητισµός είναι ένα πολυλειτουργικό κοινωνικό φαινόµενο. Αφορά ένα 

πολυπληθές κοµµάτι της κοινωνίας που ασχολείται µε τις διάφορες πλευρές του, ενώ 

ταυτόχρονα βρίσκεται σε άµεση αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση µε τις 

κοινωνικές εξελίξεις και τα πρότυπα που διαµορφώνονται σε κάθε εποχή. Έτσι, και 

στον τοµέα του αθλητισµού η νεοφιλεύθερη ηγεµονία έχει αφήσει τα ίχνη της, όχι 

µόνο ενισχύοντας την εµπορευµατοποίηση και υποβαθµίζοντας την αξία του 

ερασιτεχνικού και του µαζικού αθλητισµού, αλλά και προωθώντας µια σειρά από 

ρυθµίσεις που θα µπορούσε κανείς να αποκαλέσει ακόµη και προποµπό των 

ευρύτερων αλλαγών που επιφυλάσσουν οι σηµερινές κυρίαρχες δυνάµεις στην 

κοινωνία συνολικότερα: 

•••• Άνοιξαν µε προκλητικό τρόπο τα ταµεία του κράτους και 

κατασπαταλήθηκε δηµόσιο χρήµα για την σωτηρία των αθλητικών 

ιδιωτικών εταιρειών, 

•••• Εντάθηκαν τα φαινόµενα, δηµιουργίας ιδιωτικών στρατών επιχειρηµατιών 

και κοινωνικής βίας,  

•••• ∆οκιµάστηκαν και εφαρµόζονται µέθοδοι άµεσου ελέγχου και επιβολής, 

ιδιωτικοί αστυνοµικοί µε αρµοδιότητες που δεν προβλέπονται από το 

σύνταγµα, ηλεκτρονικά µέσα παρακολούθησης, ηλεκτρονικά εισιτήρια, 

απαγορεύσεις µετακίνησης, χρήση σκύλων, και εν γένει µέτρα που 

αντίκεινται στα ατοµικά δικαιώµατα και ελευθερίες, µε σκοπό µεταξύ 

άλλων να καλλιεργήσουν την ευρύτερη κοινωνική τους αποδοχή  

•••• Εφαρµόστηκε η ιδιωτικοποίηση δηµόσιων αθλητικών χώρων, η εκχώρηση 

αρµοδιοτήτων σε ιδιωτικά συµφέροντα και πρωτοεµφανίστηκαν µορφές 

σύµπραξης του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα (Σ∆ΙΤ),  

•••• Καταλήφθηκαν ελεύθεροι χώροι για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και 

εµπορικές χρήσεις. Με πρόσχηµα τον αθλητισµό καταστρατηγήθηκαν 

ρυθµιστικά σχέδια, πολεοδοµικά πλαίσια και κανόνες και υποβαθµίστηκαν 

οι περιβαλλοντικές συνθήκες σε µεγάλα αστικά κέντρα καθώς και οι 

πραγµατικές ανάγκες των πολιτών 

•••• Αυξήθηκε ο επίσηµος κρατικός κι ο παράνοµος αθλητικός τζόγος, 

δηµιουργώντας επιπλέον κοινωνικές παθογένειες 

•••• ∆ηµιουργήθηκαν συνθήκες ενσωµάτωσης του αθλητισµού στο σύστηµα 

της πολιτικοοικονοµικής διαπλοκής και ενισχύθηκε ένα σκληρό σύστηµα 

πελατειακών σχέσεων  
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•••• Καθιερώθηκαν ευέλικτες σχέσεις ανασφάλιστης εργασίας και 

υποαπασχόλησης στους εργαζόµενους στον χώρο του αθλητισµού, µε 

µεγάλο αριθµό ηµιαπασχολούµενων, µε την ώρα, µε συµβάσεις ορισµένου 

χρόνου, αλλά και µεγάλο πρόβληµα ανεργίας. 

Το σηµερινό αθλητικό µοντέλο, όπως διαµορφώθηκε από την µεταπολίτευση µέχρι 

σήµερα, έχει στρεβλό χαρακτήρα. Η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ, µέσα από µια ιδιότυπη 

συναντίληψη για το ρόλο του κράτους και των ιδιωτικών επενδύσεων, καθόρισαν 

τους όρους, τη δυναµική της ανάπτυξης και επέβαλαν τη σηµερινή κατάσταση στον 

αθλητισµό.  

Το σηµερινό αθλητικό οικοδόµηµα αποτελεί την έµπρακτη εφαρµογή των 

προγραµµατικών θέσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας «για το αθλητικό προϊόν», «τη 

συµµετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σύµφωνα µε τις επιταγές του σύγχρονου 

αθλητικού marketing», «τις προϋποθέσεις για την ακµή της βιοµηχανικής παραγωγής 

αθλητικού θεάµατος, πάντοτε µέσα στα πλαίσια της ελεύθερης οικονοµίας της 

αγοράς», «τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος».  

Ταυτόχρονα, όµως, αποτελεί και εφαρµογή των αντιλήψεων του ΠΑΣΟΚ, όπως 

αυτές εκφράζονται στις διακηρύξεις του για «σχήµατα διαχείρισης, που θα 

επιτρέπουν τη συνέργεια του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα», για 

«µακροπρόθεσµο πρόγραµµα διεκδίκησης µεγάλων αθλητικών γεγονότων» και για 

«στήριξη της οικονοµικής του επαγγελµατικού αθλητισµού, που δεν πρέπει να µας 

οδηγήσει στην αποβολή του από τον αθλητισµό και την αποκλειστική του ένταξη στις 

οικονοµικές δραστηριότητες της κοινωνίας». Ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ φέρει και την 

κύρια ευθύνη για τον κοµµατικό εναγκαλισµό των φορέων του αθλητισµού και για τη 

δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων οικονοµικής και πολιτικής διαπλοκής τους µε την 

εκάστοτε κυβέρνηση. 

Ο αθλητισµός στη χώρα µας περνά σοβαρή κρίση. Πρόκειται για κρίση αξιών, 

κοινωνικού προσανατολισµού και πολιτικών επιλογών, για την οποία οι ευθύνες των 

δυνάµεων του δικοµµατισµού είναι τεράστιες.  

Είναι το πολιτικό προσωπικό των δυο κοµµάτων που εξελίχθηκε σε µηχανισµό 

επαγγελµατιών παραγόντων του αθλητισµού και δηµιούργησε τη βιοµηχανία 

ανάληψης διεθνών αθλητικών διοργανώσεων ως µέσο πλουτισµού. Οι ίδιοι αθλητικοί 

παράγοντες που εν συνεχεία δραστηριοποιήθηκαν, κάτω από την οµπρέλα των 

διεθνών αθλητικών οµοσπονδιών και αυτονοµήθηκαν από τους ελεγκτικούς θεσµούς, 

κοινωνικούς και κρατικούς. Επαγγελµατίες παράγοντες που είναι πλήρως 

ενσωµατωµένοι στην παγκόσµια αθλητική «βιοµηχανία» και οι οποίοι προσπαθούν 

να επιβάλουν σε ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα τις δικές τους αντιλήψεις για τον 

τρόπο λειτουργίας των αθλητικών θεσµών. Είναι αυτός ακριβώς ο µηχανισµός που 

στο όνοµα κάποιων εθνικών µεγαλοϊδεατισµών, για χάρη των κερδών, στήριξε την 

εµπορευµατοποίηση του αθλητισµού, το κυνήγι των ρεκόρ και της τηλεθέασης, 

υπέθαλψε τη µάστιγα του ντόπινγκ, που τόσο υποκριτικά καταγγέλλει.   

Είναι ο µηχανισµός της σηµερινής κυβέρνησης και πολύ περισσότερο του ΠΑΣΟΚ, 

που, επιδιώκοντας να συντηρήσει το τέλµα και τις καθεστωτικές λογικές στις 

αθλητικές οµοσπονδίες, αγωνίστηκε στη Βουλή µε νύχια και µε δόντια ώστε να 

αποσυρθεί η τροπολογία για την απλή αναλογική στον αθλητικό νόµο. Για να 

αποδειχθεί ότι στη λογική αυτών των κοµµάτων η κρατική παρέµβαση είναι 

αποδεκτή µόνο για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων οικονοµικών και πολιτικών 

συµφερόντων. Όπως συνέβη για παράδειγµα στο παρελθόν µε την βίαιη 
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εµπορευµατοποίηση του ποδοσφαίρου και τον ν. 879/79, µε την παραχώρηση των 

σταδίων στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς τους απαραίτητους πόρους και τον ν. 

423/76, µε την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ και τη µεταφορά των εσόδων του από το 

υπουργείο Πολιτισµού στο υπουργείο Οικονοµικών, µε τις διαχρονικές παρεµβάσεις 

των υπουργών αθλητισµού στο εκλογικό σύστηµα της Ελληνικής Ολυµπιακής 

Επιτροπής, µε την ψήφιση εν όψει του 2004 ακόµη και «Ολυµπιακών» νόµων, που 

µετέτρεψαν την Βουλή σε πολεοδοµικό γραφείο. Αυτά τα κόµµατα, ωστόσο, 

αποδεικνύεται ότι όταν επιχειρείται ένα βήµα εκδηµοκρατισµού, όπως η καθιέρωση 

ανόθευτης και αναλογικής εκπροσώπησης στις αθλητικές οµοσπονδίες, δηλώνουν 

«αναρµόδια» και επικαλούνται το λεγόµενο «αυτοδιοίκητο» των αθλητικών 

οµοσπονδιών.  

Το πολιτικό προσωπικό του δικοµµατισµού στον αθλητισµό, που εδώ και τριάντα 

χρόνια κατασπαταλά το δηµόσιο χρήµα µε την επίκληση του λεγόµενου 

«αυτοδιοίκητου», επιδιώκει µε σαφήνεια την διατήρηση της αυθαιρεσίας, του 

προνοµίου να εξακολουθούν να διαχειρίζονται ανεξέλεγκτα και αδιαφανώς το 

δηµόσιο χρήµα, να εκµεταλλεύονται µε καταχρηστικό τρόπο δηµόσιες αθλητικές 

εγκαταστάσεις, να διοργανώνουν σε συνεργασία µε την εκάστοτε κυβέρνηση διεθνείς 

διοργανώσεις µε υπερβάσεις προϋπολογισµών και υπερκοστολογήσεις, ακόµα και να 

λειτουργούν τµήµατα αθλητικών σπουδών, υποκαθιστώντας τα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας που δίνουν τους επίσηµους τίτλους σπουδών.    

Οι συνολικές δαπάνες για τον αθλητισµό, διαχρονικά, δεν ξεπερνούν ετησίως το 

0,4% του ΑΕΠ και µάλιστα δεν πρόκειται για αναπτυξιακές αλλά στην πλειοψηφία 

τους για ανελαστικές δαπάνες. Πρόκειται κυρίως για παροχές στον υψηλό αθλητισµό, 

που δεν αντιστοιχούν σε αναπτυξιακές ανάγκες. Ενδεικτικά παραδείγµατα αποτελούν 

τα κονδύλια του υπουργείου Παιδείας (ο περιβόητος κωδικός 5272 για τον σχολικό 

αθλητισµό και την τριτοβάθµια εκπαίδευση), οι δαπάνες για τον «Αθλητισµό για 

όλους», που για το 2009 ανέρχονται στο «ιλιγγιώδες» ποσό των 300.000 ευρώ και 

φυσικά το αντισταθµιστικό πρόγραµµα για την περιφέρεια «Ελλάδα 2004», το οποίο 

δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Η συρρίκνωση των δαπανών είναι ακόµα εντονότερη στην 

περιφέρεια, όπου δεν καλύπτονται ακόµα και οι πιο βασικές ανάγκες, όπως η 

συντήρηση των σχολικών αθλητικών εγκαταστάσεων, η διενέργεια σχολικών 

αγώνων, η προµήθεια υλικού για τα σχολεία, η ανάπτυξη στοιχειωδών προγραµµάτων 

από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Από την άλλη πλευρά, τη στιγµή που οι κοινωνικές δαπάνες για τον αθλητισµό 

συνεχώς συρρικνώνονται και ο αθλητισµός αποκλείεται από τις πολιτικές της 

κοινωνικής πρόνοιας, η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ χρησιµοποιούν το µοντέλο 

πρωταθλητισµού και υψηλού αθλητισµού ως µέσο κερδοφορίας και µάλιστα µέσα 

από την αύξηση του αθλητικού τζόγου, που αποφέρει τεράστια έσοδα στο υπουργείο 

Οικονοµικών. Υπερκέρδη που δεν µπορούσε παρά να αποτελέσουν αντικείµενο 

αντιθέσεων εγχώριων και διεθνών οικονοµικών συµφερόντων και τα οποία έφεραν ως 

επακόλουθο την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ, µε συναίνεση των δύο κοµµάτων. 

Παράλληλα, ο αθλητισµός χρησιµοποιείται σαν εργαλείο για την ανάπτυξη άλλων 

κλάδων της οικονοµίας –ΜΜΕ, κατασκευές, εµπόριο, τουριστική βιοµηχανία κ.λπ.– 

χωρίς, επί της ουσίας, να εισπράττει ανταποδοτικά κοινωνικά οφέλη. Αυτή η λογική 

εµπορευµατοποίησης του αθλητισµού έφτασε στο απόγειό της µε την ανάληψη και 

διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, που είχε τα γνωστά καταστρεπτικά 

για την ορθολογική και ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας αποτελέσµατα. Πέντε χρόνια 

µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας δικαιώνεται απολύτως η θέση του 
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Συνασπισµού, που από την πρώτη στιγµή τάχθηκε αντίθετος µε την ανάληψή τους, 

προβλέποντας την  κατασπατάληση των δηµόσιων πόρων για χάρη ενός µοντέλου 

ανάπτυξης ενάντια  στους πολίτες, ενάντια στις περιβαλλοντικές ανάγκες και την 

ποιότητα ζωής και υπέρ της ασύδοτης κερδοφορίας. Είναι χαρακτηριστική η τύχη 

των ολυµπιακών εγκαταστάσεων µέχρι σήµερα, τις οποίες η κυβέρνηση της Νέας 

∆ηµοκρατίας σπεύδει άρον άρον να παραχωρήσει σε ιδιωτικά συµφέροντα, για 

εµπορικές και όχι για δηµόσιες, κοινωνικές και αθλητικές χρήσεις. 

Ανάµεσα λοιπόν στον «κοινωνικό» αθλητισµό και τον επαγγελµατικό αθλητισµό - 

πρωταθλητισµό υπάρχει ένα τεράστιο χάσµα, το οποίο είναι αποτέλεσµα πολιτικής 

επιλογής. ∆εν αφορά µόνο το επίπεδο των οικονοµικών µεγεθών, αλλά και τη 

διοικητική οργάνωση και επιστηµονικο-τεχνική στήριξη από την πολιτεία. Στο 

σύνολό της, η σηµερινή γραφειοκρατική δοµή και λειτουργία του 

εµπορευµατοποιηµένου αθλητισµού, του αθλητισµού-θέαµα για τα κέρδη, επιβάλλει 

τους όρους της, πνίγει τον αθλητισµό των πολλών και δηµιουργεί τεράστιες 

συγχύσεις. Αυτός ο αθλητισµός είναι γίγαντας µε ξύλινα πόδια, ένας αθλητισµός 

βιτρίνα. Ένα µοντέλο το οποίο η ριζοσπαστική αριστερά θέλει να ανατρέψει. 

Η στρατηγική µας κατεύθυνση: Αθλητισµός για τον άνθρωπο και όχι για τα 

κέρδη 

Το πρόταγµα της Αριστεράς «αθλητισµός για τον άνθρωπο και όχι για τα κέρδη» 

απορρίπτει και ξεπερνά το σηµερινό νεοφιλελεύθερο µοντέλο του 

εµπορευµατοποιηµένου αθλητισµού. Σε αντίθεση µε αυτό, τοποθετεί στο κέντρο της 

προσοχής τον αθλούµενο και τον αθλητή, στοχεύει στην ανάδειξη των κοινωνικά 

θετικών λειτουργιών του αθλητισµού και ορίζει ως διακυβεύµατα τον 

εκδηµοκρατισµό στη λειτουργία, την ενδυνάµωση του κοινωνικού ελέγχου, την 

επικράτηση της διαφάνειας και την αναδιανοµή των πόρων µε ριζικά διαφορετικό 

σκεπτικό και κοινωνικούς όρους.   

Πρόκειται για τη σύγχρονη πρόταση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, η οποία 

διατυπώνει τους κανόνες µιας διαφορετικής κρατικής πολιτικής στον ελληνικό 

αθλητισµό και επιδιώκει να διαµορφώσει τις συνθήκες ώστε να γίνει πράξη η 

συνταγµατική επιταγή για τον αθλητισµό ως κοινωνικό δικαίωµα. 

Αθλούµενοι – αθλητές – θεατές 

Στην αντίληψή µας, ο αθλητισµός διακρίνεται σε δύο κατηγορίες προσωπικών και 

κοινωνικών εµπειριών. 

Από τη µια πλευρά είναι ο αθλητισµός, η φυσική άσκηση των πολλών, η ενεργητική 

ενασχόληση µε αγωνίσµατα και αθλήµατα. Αυτό το θεωρούµε κοινωνικό δικαίωµα. 

∆ικαίωµα όλου του λαού, κάθε πολίτη, να έχει ίσες ευκαιρίες για συµµετοχή σε 

αθλητικές δραστηριότητες και µάλιστα χωρίς διακρίσεις µε βάση το φύλο, το χρώµα, 

την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την οικονοµική κατάσταση κλπ. 

Αυτός ο αθλητισµός πρέπει να αναπτύσσεται εκεί που βρίσκονται οι άνθρωποι και 

ιδίως οι νέοι. ∆ηλαδή, στην εκπαίδευση, στη γειτονιά, στο στρατό και στον τόπο 

εργασίας. Εποµένως, κεντρικό στοιχείο µιας αριστερής στρατηγικής για την 

ανάπτυξη αυτού του αθλητισµού είναι η στήριξη των τριών πυλώνων του αθλητισµού 

για όλους ή ερασιτεχνικού αθλητισµού: φυσική αγωγή και αθλητισµός στην 

εκπαίδευση, δράσεις των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για αθλούµενους 

πολίτες και σωµατειακός αγωνιστικός αθλητισµός.  
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Από την άλλη µεριά, υπάρχει και εκείνος ο αθλητισµός που οι πολίτες 

προσλαµβάνουν ως θέαµα. Ως θεατές είτε από το σπίτι είτε από τις εξέδρες ενός 

γηπέδου. Ο αθλητισµός-θέαµα ενσωµατώνει σηµαντικές, διαχρονικές δραµατικές 

κοινωνικές λειτουργίες και σε ορισµένες περιπτώσεις είναι το πιο χαρακτηριστικό, 

«ζωντανό» λαϊκό δρώµενο. Παράλληλα, όµως, ο αθλητισµός-θέαµα λειτουργεί 

σύµφωνα µε τα πρότυπα της παγκόσµιας βιοµηχανίας θεάµατος, έχει σκοπό του το 

κέρδος, παράγει και αναπαράγει ηγεµονικά καπιταλιστικά, εθνικιστικά και σεξιστικά 

πρότυπα και συντηρεί ένα σύστηµα εργασιακών σχέσεων που ορίζεται από την 

παραγωγή µιας ιδιότυπης «αθλητικής υπεραξίας» στην οποία µετέχει ένα διεθνώς 

διαρθρωµένο κρατικό και ιδιωτικό σύστηµα ανάδειξης και εκµετάλλευσης αθλητικού 

ταλέντου. 

Για τη ριζική αναδιάρθρωση και τη δηµιουργία ενός ενιαίου, κοινωνικού και 

δηµοκρατικού συστήµατος φυσικής αγωγής και αθλητισµού 

O ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη δηµιουργία ενός «Ενιαίου, Κοινωνικού και ∆ηµοκρατικού 

συστήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού». ∆εν πρόκειται για τεχνοκρατικό 

σχέδιο, αλλά για τη διαµόρφωση µιας στρατηγικής ανάπτυξης του αθλητισµού µε 

σαφή πολιτικά, κοινωνικά και ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά.  

Ενιαίο σύστηµα διότι πρέπει να εξυπηρετεί στο σύνολό του τη φιλοσοφία ενός 

αθλητισµού για τον άνθρωπο και µια αντίστοιχη στρατηγική ανάπτυξης ολόκληρης 

αυτής της κοινωνικής δραστηριότητας, η οποία χωρίς να παραγνωρίζει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε τοµέα αθλητισµού (π.χ. αθλητισµός στην εκπαίδευση, 

αθλητισµός για όλους, αγωνιστικός αθλητισµός, ανάδειξη αθλητικών ταλέντων και 

στελέχωση των εθνικών οµάδων της χώρας), τους συνδέει θεσµικά και οργανικά σε 

µια οργανωµένη και συστηµατική λειτουργία και συντονισµό.  

Κοινωνικό σύστηµα, διότι πρέπει να έχει στόχο τη δηµιουργία αντικειµενικών 

συνθηκών άθλησης και υποδοµών σε όλη την επικράτεια της χώρας, αστικά κέντρα, 

περιφέρεια, αγροτικές περιοχές και ειδικές προβλέψεις για τις ακριτικές περιοχές της 

χώρας. Μια ανθρωποκεντρική κρατική πολιτική στον αθλητισµό οφείλει να αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πρόνοιας. Τέµνει 

και συνδέεται µε τις επιµέρους πολιτικές στον χώρο της παιδείας, της υγείας και του 

πολιτισµού. Πρέπει να στοχεύει στην υγεία των πολιτών, στη διαµόρφωση συνηθειών 

υγιούς τρόπου ζωής, στη φυσική και πνευµατική ανάπτυξη της νέας γενιάς, στη 

διαµόρφωση κοινωνικά ενεργών πολιτών, αλλά και στην ορθολογική ανάπτυξη των 

αθληµάτων,  

∆ηµοκρατικό σύστηµα, διότι πρέπει να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, να 

υπερασπίζεται και να κατοχυρώνει στην πράξη το δικαίωµα κάθε πολίτη και κάθε 

κοινωνικής οµάδας στην ισότιµη σωµατική άσκηση και ενασχόληση µε τον 

αθλητισµό. Όλων, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, οικονοµικών δυνατοτήτων, 

µορφωτικού επιπέδου, χωρίς διάκριση φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών 

πεποιθήσεων και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών. ∆ιότι πρέπει να εγγυάται το 

σεβασµό στα δικαιώµατα των αθλουµένων και των αθλητών, στα εργασιακά 

δικαιώµατα των εργαζοµένων στον κλάδο, και να ρυθµίζει δηµοκρατικά τις σχέσεις 

των εµπλεκόµενων φορέων µε το κράτος και µεταξύ τους. ∆ιότι πρέπει να είναι 

κοινωνικά ευαίσθητο, δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη της φυσικής αγωγής 

και του αθλητισµού ανάµεσα στις πιο αδύναµες και µη προνοµιούχες οµάδες του 

πληθυσµού (παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, νέες µητέρες, πολίτες µε αναπηρία, 

µετανάστες, άνεργοι κ.λπ.). 
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Βασικοί άξονες για τη συνολική αλλαγή της αθλητικής πολιτικής  

Πρεσβεύουµε και επιδιώκουµε ένα αθλητικό σύστηµα η αποτελεσµατικότητα του 

οποίου κρίνεται κυρίως από την αύξηση του αριθµού των αθλούµενων στο σύνολο 

της κοινωνίας και όχι µόνο των αθλητών που λαµβάνουν µέρος σε αγωνιστικές 

δραστηριότητες ή των κερδισµένων µεταλλίων. Ένα αθλητικό σύστηµα συµβατό µε 

τον ελεύθερο χρόνο των πολιτών, µε µια άλλη οικολογική πολιτική, µέρος ενός 

διαφορετικού µοντέλου οικιστικής ανάπτυξης κι εξυπηρέτησης των άµεσων αναγκών 

της κοινωνίας.  

Με θέσπιση αυτοτελούς κονδυλίου για τον αθλητισµό από τον κρατικό 

προϋπολογισµό, σταθερή ετήσια χρηµατοδότηση των αθλητικών δραστηριοτήτων 

βάσει αναπτυξιακής λογικής, κατάργηση των έκτακτων επιχορηγήσεων, των ειδικών 

αδιαφανών λογαριασµών και των πελατειακών σχέσεων. Η επιχορήγηση του 

αθλητισµού ως κοινωνικού δικαιώµατος είναι υπόθεση της πολιτείας και όχι του 

τζόγου. 

Ένα σύστηµα µε προνοµιακή στήριξη από την πολιτεία του αθλητισµού στα σχολεία 

και τα πανεπιστήµια, µε σύγχρονες, ασφαλείς και προσβάσιµες σε όλους υποδοµές. 

Με αθλητικές δράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση για κάθε κοινωνική οµάδα. Με 

αναδιανοµή των «αθλητικών πόρων» υπέρ του «αθλητισµού για όλους» και του 

ερασιτεχνικού αθλητισµού και σαφή προσδιορισµό του ποιοι πόροι µοιράζονται, σε 

ποιους φορείς, µε ποιον τρόπο και µε ποια αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια. 

Έτσι ώστε οι αθλητικές υπηρεσίες και δραστηριότητες από το δηµόσιο σχολείο, την 

τοπική αυτοδιοίκηση και τους ερασιτεχνικούς συλλόγους να παρέχονται δωρεάν και 

χωρίς επιβάρυνση των νέων και των οικογενειών τους.    

Με ριζική αλλαγή του σηµερινού σαθρού θεσµικού πλαισίου για τον αθλητισµό, που 

στοχεύει στην ποδηγέτηση των ανθρώπων του αθλητισµού. Με αποτελεσµατική 

λειτουργία των ελεγκτικών µηχανισµών για την τήρηση της νοµοθεσίας και 

διακοµµατικό έλεγχο. Με σαφές ξεκαθάρισµα και διαχωρισµό του µαζικού 

αθλητισµού από τον επαγγελµατικό αθλητισµό, ο οποίος εµπίπτει στις αρµοδιότητες 

των οικονοµικών και άλλων ελεγκτικών µηχανισµών της πολιτείας και στους 

µηχανισµούς ελέγχου υπηρεσιών θεάµατος. Καµιά άµεση, ούτε έµµεση µέσω των 

ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων, επιχορήγηση των αθλητικών ανωνύµων 

εταιρειών δεν είναι αποδεκτή. Απόλυτη τήρηση των φορολογικών και ασφαλιστικών 

υποχρεώσεων των ΠΑΕ και καµιά προνοµιακή διευκόλυνση ή χάρισµα χρεών. 

Τροποποίηση του ν. 879/79 και άλλων νοµοθετηµάτων για το επαγγελµατικό 

ποδόσφαιρο και θεσµική ενθάρρυνση άλλων συλλογικών µορφών διοίκησης 

ποδοσφαιρικών οµάδων. Αδειοδότηση αθλητικών εκδηλώσεων µε αυστηρούς όρους 

και τήρηση των όρων ασφαλείας για αθλητές και φιλάθλους.   

Με στήριξη του δικαιώµατος των φιλάθλων να παρακολουθούν το αθλητικό θέαµα 

της αρεσκείας τους σε οποιοδήποτε αθλητικό στάδιο της χώρας επιθυµούν µε 

διαδικασίες εισόδου που δεν προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δεν 

διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε εισοδηµατικές κατηγορίες µε αποµονωµένες µεταξύ 

τους ζώνες γηπέδου, µε κοινό, προσιτό στα λαϊκά στρώµατα εισιτήριο, χωρίς 

αστυνόµευση. 

Με ανάδειξη του δηµόσιου αθλητικού χώρου, οικονοµική στήριξη των φορέων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης στη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και 

ταυτόχρονη απαγόρευση σύµπραξης των δήµων µε αθλητικές ανώνυµες εταιρείες ή 

αποκλειστική µακρόχρονη παραχώρηση δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε 
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ανώνυµες αθλητικές εταιρείες εις βάρος της άθλησης των πολιτών. Αξιοποίηση για 

αθλητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και όχι ιδιωτικοποίηση των πληρωµένων από 

τον ελληνικό λαό ολυµπιακών εγκαταστάσεων.   

Με εκδηµοκρατισµό, άνοιγµα και µαζικοποίηση των αθλητικών σωµατείων και 

στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισµού. Ώστε να εκλείψουν φαινόµενα ιδιοτέλειας 

και αντιθέτως να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για συµµετοχή στην ζωή των 

αθλητικών συλλόγων, κάτι που θα δώσει νέο αέρα. Με  λειτουργία θεσµών όπως η 

αθλητική συνέλευση σε επίπεδο πόλεων, το εθνικό συµβούλιο αθλητικής πολιτικής, 

και άλλοι θεσµοί τακτικού απολογισµού και ελέγχου που σήµερα υπολειτουργούν. 

Παράλληλα, πιστεύουµε στην αυτοτέλεια των αθλητικών φορέων και  υποστηρίζουµε 

το δικαίωµα κάθε εθνικής αθλητικής οµοσπονδίας να ορίζει τα της λειτουργίας και 

διαχείρισης του αθλήµατός της (αθλητική δικαιοσύνη για οικονοµικές διαφορές και 

παραβίαση αθλητικών κανόνων, κανονισµούς διαιτησίας, αναπτυξιακά προγράµµατα  

κ.λπ.). 

Αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση και επαναπροσδιορισµός του ρόλου  της Γενικής 

Γραµµατείας Αθλητισµού, ως επιτελικού οργάνου σχεδιασµού και ελέγχου µιας 

διαφορετικής αθλητικής πολιτικής, µε συγκεκριµένα, µετρήσιµα και αξιοκρατικά 

κριτήρια. Επέκταση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων στον αθλητισµό και 

δηµιουργία των απαιτούµενων υποδοµών. Αναβάθµιση των διευθύνσεων µαζικού 

αθλητισµού και της ΕΥ∆Ε, καθώς και των γραφείων φυσικής αγωγής και των 

νοµαρχιακών διευθύνσεων, που σήµερα αποτελούν απλώς διαχειριστικούς 

µηχανισµούς χωρίς αναπτυξιακό ρόλο.   

Αναβάθµιση και στήριξη της αθλητικής έρευνας και τεχνολογίας, όχι κατ’ 

αποκλειστικότητα για τον υψηλό αθλητισµό, αλλά στη λογική της ανάπτυξης του 

αθλητισµού για όλους και της φυσικής αγωγής στην εκπαίδευση. Αναβάθµιση του 

Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών για όλες τις αθλητικές επιστήµες και 

εφαρµογές, µε ταυτόχρονη λειτουργία του ως κέντρου αθλητικής τεκµηρίωσης. 

Αναβάθµιση συνολικά της αθλητικής επιστήµης, δηµιουργία σοβαρών υποδοµών για 

την εκπαίδευση στελεχών του αθλητισµού από τα ΤΕΦΑΑ. Αναβάθµιση της 

ιδιότητας του αθλητικού επιστήµονα, περιορισµός των εµπειρικών προπονητών µέσα 

από πολύ συγκεκριµένα κριτήρια και πολύ αυστηρούς όρους εκπαίδευσης και 

λειτουργίας σχολών προπονητών, µε αρµοδιότητα των ΤΕΦΑΑ σε συνεργασία µε το 

ΕΚΑΕ.  

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι 

Μαζικός αθλητισµός, αθλητισµός για όλους  

•••• Στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε οικονοµικό και οργανωτικό επίπεδο 

και υπέρβαση της σηµερινής δυσλειτουργίας και των γραφειοκρατικών 

αγκυλώσεων των ∆ηµοτικών Αθλητικών Οργανισµών (∆ΑΟ). 

•••• Εκχώρηση ουσιαστικών αρµοδιοτήτων, µε τους αντίστοιχους πόρους, 

ενίσχυση των προγραµµάτων αθλητισµού για όλους, δηµιουργία και 

συντήρηση µικρών δηµοτικών αθλητικών υποδοµών κατάλληλων για τον 

αθλητισµό στην γειτονιά. 

•••• Προστασία και ενδυνάµωση της υγείας των πολιτών µε δράσεις φυσικής 

άσκησης και αναψυχής, µε αξιοποίηση κάθε ελεύθερου χώρου, σε σύνδεση µε 

το σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. 
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•••• Ενίσχυση αθλητισµού για τις γυναίκες, τις εργαζόµενες µητέρες, για πολίτες µε 

αναπηρίες µέσα από συστηµατικές κι οργανωµένες αθλητικές δράσεις.  

•••• Ενθάρρυνση της συµµετοχής γυναικών στα όργανα διοίκησης όλου του 

αθλητικού οικοδοµήµατος. 

•••• Ανάπτυξη σταθερών πολιτικών για την κοινωνική ένταξη µέσω του 

αθλητισµού των µεταναστών, των µειονοτήτων, των εξαρτηµένων και 

φυλακισµένων πολιτών.  

•••• Συγκεκριµένες πολιτικές ενίσχυσης του εργασιακού αθλητισµού, µακριά από 

λογικές αντιγραφής των όρων του πρωταθλητισµού. Ενίσχυση του αθλητισµού 

στις Ένοπλες ∆υνάµεις. 

Η φυσική αγωγή στην εκπαίδευση 

Η φυσική αγωγή πρέπει να αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, καθώς παίζει (ή µπορεί να παίξει) σηµαντικό παιδαγωγικό, αλλά και 

βιολογικό ρόλο. Γι’ αυτό το λόγο δεν µπορεί να «προωθείται» ευκαιριακά, µέσω 

αµφιλεγόµενων και υποχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, αλλά πρέπει ν’ 

αποτελεί κύριο στοιχείο της σχολικής δραστηριότητας, διότι συνδέεται: 

•••• Με τις παιδαγωγικές πλευρές του εκπαιδευτικού συστήµατος  

•••• Με τις κρίσιµες ηλικιακές περιόδους διαµόρφωσης των όρων και συνθηκών 
υγείας των νέων, αυριανών ενηλίκων πολιτών 

•••• Με τον υγιεινό τρόπο ζωής και την ελεύθερη ώρα των νέων 

•••• Με την ανάδειξη της βιολογικής αξίας της φυσικής άσκησης 

•••• Με το µηχανισµό κοινωνικοποίησης, ψυχολογικής και ηθικής ολοκλήρωσης του 

ατόµου, αλλά και κοινωνικών οµάδων. 

Μιλώντας για φυσική αγωγή δεν αναφερόµαστε απλώς σε ένα ακόµη µάθηµα στο 

ωρολόγιο πρόγραµµα, αλλά σε µια µακρόχρονη διαδικασία που ξεκινά από την 

προσχολική-νηπιακή ηλικία, φτάνει µέχρι την τριτοβάθµια εκπαίδευση και κατόπιν 

συνδέεται µε τις άλλες µορφές αθλητικής δραστηριότητας. Είναι αναγκαία λοιπόν 

µια σειρά από παρεµβάσεις: 

•••• εκσυγχρονισµός των αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής, µε έµφαση 

στη βελτίωση της φυσικής και κινητικής κατάστασης των νέων και την 

επιστηµονική παρακολούθηση της ανάπτυξης τους. 

•••• επανένταξη της φυσικής αγωγής στη ζωή του σχολείου, µε ικανό χρόνο στο 

ωρολόγιο πρόγραµµα, κάλυψη των κενών σε καθηγητές φυσικής αγωγής, 

ιατροφαρµακευτική κάλυψη, παρακολούθηση από αθλητίατρο και προληπτικό 

έλεγχο της υγείας των µαθητών. 

•••• θεσµοθέτηση εναλλακτικών µορφών φυσικής αγωγής, σύνδεση µε τα 

προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θεσµοθέτηση απογευµατινών 

ωρών φυσικής αγωγής µέσα στη σχολική µονάδα ή σε εγκαταστάσεις της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριµένο σχέδιο σύνδεσης µε τον σωµατειακό 

αθλητισµό. 

•••• επιστηµονικό σύστηµα ανάδειξης των αθλητικών ταλέντων και δηµιουργία 

δικτύου αυτοτελών και αναβαθµισµένων αθλητικών σχολείων  
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•••• σύνδεση του σχολείου µε τους αθλητικούς χώρους και ρητή απαγόρευση 

δηµιουργίας νέων σχολικών µονάδων χωρίς αθλητικές εγκαταστάσεις 

Αθλητικές οµοσπονδίες 

•••• Αλλαγή φιλοσοφίας και αποκοπή από τον οµφάλιο λώρο της 

εµπορευµατοποίησης, την εντατικοποίηση για το κυνήγι των µεταλλίων στις 

µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. 

•••• Ουσιαστική οικονοµική, οργανωτική και επιστηµονική υποστήριξη του 

επιτελικού τους ρόλου στην ανάπτυξη των αθληµάτων και µέσω αυτών 

στήριξη του πρωτοβάθµιου αθλητικού σωµατείου, µακριά από 

µικροκοµµατικές, πελατειακές σχέσεις και εισπρακτικές λογικές. 

•••• Οργανωµένη αθλητιατρική κάλυψη, πρόληψη υγείας και υποστήριξη των 

αθλητών των εθνικών οµάδων. 

•••• Προληπτικές πολιτικές και µέτρα αντιντόπινγκ (π.χ. δηµιουργία ανεξάρτητου 

φορέα αντι-ντόπινγκ, έλεγχοι σε όλες τις εθνικές αθλητικές διοργανώσεις και 

για όλους τους αθλητές που αναδεικνύονται πρωταθλητές στους πανελλήνιους 

αγώνες όλων των ατοµικών αθληµάτων, συστηµατική ενηµέρωση των 

αθλητών σχετικά µε τις επιπτώσεις του ντόπινγκ στην υγεία τους, 

υποχρεωτικός αιµατολογικός έλεγχος αντιντόπινγκ στα µέλη των εθνικών 

οµάδων 2 φορές το χρόνο, πέραν των ελέγχων των διεθνών οµοσπονδιών κ.ά.) 

[Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. τις πλήρεις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το 

θέµα στο www.syriza.gr και στο 

http://www.syn.gr/Downloads/athl20011108.pdf ] 

•••• Ανεξάρτητη αρχή διαιτησίας. Εκδηµοκρατισµός και εκπροσώπηση στα ∆.Σ. 

των αθλητών, των προπονητών και των διαιτητών. 

Για το ντόπινγκ 

Το ντόπινγκ στον αθλητισµό είναι αποτέλεσµα της διαπλοκής της παγκόσµιας 

βιοµηχανίας του αθλητικού θεάµατος, της διαφήµισης, της παραγωγής αθλητικών 

ειδών, της παραγωγής και διακίνησης φαρµάκων, των αθλητικών «συµβούλων» που 

συµπίπτουν σε ένα κοινό στόχο: το κέρδος χωρίς να υπολογίζουν την υγεία του 

αθλητή, µέσα από το κυνήγι των µεταλλίων και των προνοµίων που τα συνοδεύουν. 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει: εναρµόνιση της 

αθλητικής νοµοθεσίας µε το δίκαιο που αφορά την δηµόσια υγεία, τον ιατρικό 

κώδικα, την εισαγωγή, το εµπόριο και την διακίνηση φαρµακευτικών ουσιών. 

∆ηµιουργία ανεξάρτητου µη κυβερνητικού φορέα, ιατρικής επιστηµονικής οµάδας 

ελέγχου των φαρµακευτικών σκευασµάτων που χορηγούνται στους αθλητές όλων 

των αθληµάτων. Θεσµοθέτηση ποσοστού από τα τηλεοπτικά δικαιώµατα των 

επαγγελµατικών πρωταθληµάτων υπέρ της έρευνας για την καταπολέµηση του 

ντόπινγκ. Στήριξη του Παγκόσµιου Οργανισµού Αντιντόπινγκ ( W.A.D.A.) και 

ενεργός συµµετοχή στις δράσεις του. Μέτρα για την πλατιά επιµόρφωση των 

αθλητών και ανάπτυξη προγραµµάτων πρόληψης κι ενηµέρωσης στην εκπαίδευση. 

Λήψη µέτρων για τις εθνικές οµοσπονδίες, όταν αθλητές τους κατόπιν εξετάσεων 

βρίσκονται να έχουν κάνει χρήση απαγορευµένων ουσιών, Eιδικά για τον 

επαγγελµατικό αθλητισµό, θεωρούµε αναγκαίο να υπάρχουν πειθαρχικές κυρώσεις 

(αφαίρεση βαθµών) για τους συλλόγους των οποίων οι αθλητές συλλαµβάνονται 
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ντοπαρισµένοι. Εξορθολογισµός των προνοµίων, αφαίρεσή τους σε περιπτώσεις 

ντόπινγκ και αυστηρή εφαρµογή της νοµοθεσίας για κάθε εµπλεκόµενο.  

Πρωτοβάθµια αθλητικά σωµατεία 

•••• Ανάδειξη του ρόλου του αθλητικού σωµατείου σε ερασιτεχνική βάση, χωρίς 

αντιγραφή των όρων λειτουργίας των αθλητικών εταιρειών, ως ζωντανό 

κύτταρο άθλησης και σύνδεσης µε τις υπόλοιπες κοινωνικές δραστηριότητες 

(π.χ. σύνδεση της αθλητικής δραστηριότητας µε τη διεκδίκηση για προστασία 

των ελεύθερων χώρων και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής). 

•••• ∆ωρεάν παροχή υπηρεσιών στους αθλούµενους και στους αθλητές και 

απαλλαγή του ερασιτεχνικού αθλητικού σωµατείου µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα από φορολογικές επιβαρύνσεις και πληρωµή για τη χρήση 

δηµόσιων και δηµοτικών εγκαταστάσεων. 

∆ικαιώµατα των αθλητών 

•••• Συµµετοχή των ερασιτεχνών αθλητών στα όργανα των σωµατείων και 

ισχυροποίηση του νοµικού πλαισίου για την προστασία τους από αυθαιρεσίες 

και καταχρηστικές συµπεριφορές. 

•••• Προστασία της υγείας των ερασιτεχνών αθλητών και δωρεάν κάλυψη των 

προληπτικών ελέγχων από το δηµόσιο σύστηµα υγείας και εξειδικευµένα 

αθλητιατρικά κέντρα.  

•••• ∆ηµιουργία σύγχρονου συστήµατος προστασίας και κινήτρων σε 

πρωταθλητές-µέλη των εθνικών οµάδων που διακρίνονται, µε οικονοµικές 

επιβραβεύσεις µόνο των ερασιτεχνών αθλητών, πλήρη κάλυψη των εξόδων 

προετοιµασίας των αθλητών, µέτρα για την οµαλή φοίτηση και ένταξη στην 

παραγωγική διαδικασία µετά τη λήξη της αθλητικής σταδιοδροµίας και 

επαγγελµατική αξιοποίηση σε φορείς σχετικούς µε τον αθλητισµό. 

•••• Πλήρης ασφάλιση όλων των εν ενεργεία ερασιτεχνών αθλητών. 

∆ικαιώµατα των φιλάθλων 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει δηµόσια τις απόψεις του για το θέµα της 

βίας και για τους συνδέσµους φιλάθλων. Θεωρούµε σηµαντικό πρόβληµα τη µη 

συµµετοχής των φιλάθλων στα όργανα των οµάδων, γεγονός που προέκυψε από την 

αποκοπή των ΠΑΕ από τα µητρικά τους σωµατεία. Πιστεύουµε στη χρησιµότητα 

νέων ενώσεων φιλάθλων, πιο συνειδητοποιηµένων, που δεν θα αποτελούν ιδιωτικούς 

στρατούς και χειροκροτητές «επενδυτών-φωστήρων» και θα έχουν σκοπό τη 

διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους: το σεβασµό τους από τις ΠΑΕ, τον περιορισµό 

της εκµετάλλευσής τους από την ακρίβεια των εισιτηρίων, τη διαµόρφωση 

ανθρώπινων συνθηκών παρακολούθησης ενός αθλητικού γεγονότος, τον  περιορισµό 

στην εκµετάλλευση των τηλεοπτικών δικαιωµάτων από συνδροµητικές εταιρείες που 

στερούν τη δυνατότητα παρακολούθησής ενός αθλητικού γεγονότος από όλους, την 

προστασία από αστυνοµικά µέτρα που θίγουν τα ατοµικά δικαιώµατα και προσωπικά 

δεδοµένα. Ενώσεις φιλάθλων που θα αναλάβουν αντιρατσιστικές, φιλειρηνικές 

πρωτοβουλίες και θα αποτελέσουν αντίβαρο στην τυφλή βία. 

Πιστεύουµε στη χρησιµότητα νέων συλλογικοτήτων φιλάθλων, που θα αντιληφθούν 

και θα αγγίξουν τον πυρήνα του προβλήµατος του επαγγελµατικού ποδοσφαίρου και 
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µπάσκετ, µη αποδεχόµενες το ρόλο του πελάτη. Που θα διεκδικήσουν το δικαίωµα 

στην δηµιουργία οµάδων µε άλλες συλλογικές, δηµοκρατικές µορφές διοίκησης και 

ιδιοκτησίας, όπως ήδη επιτυχηµένα εφαρµόζεται στο πιο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο 

σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Ισπανία, Αγγλία). 

Στο πλαίσιο αυτό θετικά θα µπορούσε να συνεισφέρει η πρόταση για τη θέσπιση του 

«Συνηγόρου του Φιλάθλου», στα πρότυπα του αγγλικού µοντέλου.  

 

Η ριζοσπαστική αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, µε τις προτάσεις του στέκεται δίπλα στους 

ανθρώπους του αθλητισµού ώστε να ξαναβρούν την χαµένη τους αυτοπεποίθηση. Για 

να ιδρώνουν την φανέλα µε όρους κοινωνικών αγώνων και όχι τους όρους των 

χορηγών, της ενσωµάτωσης και της αλλοτρίωσης των συνειδήσεων. Για τη διάλυση 

των ρουσφετολογικών µηχανισµών και την ενίσχυση της αξιοπρέπειας. 

∆ίπλα στους αθλούµενους, τους αθλητές, τους εθελοντές του ερασιτεχνικού 

αθλητισµού, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της φυσικής αγωγής, για το όραµα 

και τη διεκδίκηση ενός άλλου αθλητισµού σε µια απελευθερωµένη κοινωνία. 
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ΣΤΟΧΟΣ 9 

Ζητήµατα φύλου 

 

 

Η παρούσα κατάσταση - Οι τάσεις 

Το πολιτικό πρόγραµµα της Αριστεράς δεν µπορεί παρά να τοποθετεί τον αγώνα των 

γυναικών για κοινωνική απελευθέρωση στην καρδιά του πολιτικού πεδίου. Θεωρούµε 

την ισότητα των φύλων οικουµενική αξία, κατανοούµε τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα 

των φεµινιστικών διεκδικήσεων και το δυνάµει απελευθερωτικό µήνυµα του 

φεµινιστικού προτάγµατος. 

Η εξουσία του ενός φύλου πάνω στο άλλο έχει πολιτική διάσταση και η ανατροπή της 

είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το όραµα ριζικών κοινωνικών αλλαγών, µε το 

σοσιαλισµό του 21ου αιώνα.  

Σε αυτή τη βάση, ο φεµινισµός αναπροσδιορίζει και εµπλουτίζει την πολιτική. Η 

φεµινιστική ανάλυση για την πατριαρχική δοµή της κοινωνίας, την ανακατανοµή της 

εξουσίας, τον ανακαθορισµό των ρόλων των φύλων, τον κοσµικό χαρακτήρα του 

κράτους, τον πολιτισµό της ειρήνης έχει προσδώσει ποιοτικό εύρος και βάθος στην 

αριστερή σκέψη. Η φεµινιστική ανάγνωση των οικονοµικών και κοινωνικών 

διαδικασιών συµβάλλει στη διαµόρφωση της πολιτικής της Αριστεράς για την 

εργασία, την εκπαίδευση, το κοινωνικό κράτος. 

Είναι επίσης προφανές ότι όλες οι διακρίσεις µε βάση το φύλο είναι απολύτως 

απαράδεκτες, συνιστούν εµφανές έλλειµµα δηµοκρατίας και άρα ένδειξη ενός 

σηµαντικού πολιτικού προβλήµατος. Αντίθετα, η ισότιµη συµµετοχή των γυναικών 

σε όλες τις όψεις και διαστάσεις της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής και σε όλες τις 

βαθµίδες της πολιτικής διακυβέρνησης αποτελεί εφαλτήριο για την κατάργηση του 

υπάρχοντος εξουσιαστικού συστήµατος σχέσεων των φύλων, που θα είναι συστατικό 

στοιχείο µιας κοινωνίας όπου θα επικρατεί ουσιαστική δηµοκρατία και δικαιοσύνη.  

Η ισότητα των φύλων έχει αναγνωριστεί ως θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα, ως 

οικουµενική αρχή. Η επίτευξή της συµπεριλαµβάνεται στους οκτώ Αναπτυξιακούς 

Στόχους της Χιλιετίας (ΟΗΕ). Η διεθνής σύµβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε 

µορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από 185 

κράτη, και αποτελεί µία ισχυρή διεθνή βάση. Η πολιτική της ΕΕ για την ισότητα των 

φύλων στα 50 και πλέον χρόνια της ύπαρξής της είχε, επίσης, ορισµένα θετικά 

αποτελέσµατα, ιδίως για τις γυναίκες των χωρών της Νότιας Ευρώπης. Επιτάχυνε την 

επικύρωση και τη θεσµοθέτηση χρόνιων αιτηµάτων του γυναικείου και φεµινιστικού 

κινήµατος, ως επιστέγασµα των µακρόχρονων αγώνων του.  

Ένα χαρακτηριστικό της εποχής µας είναι ότι ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν υπήρχε 

τόση σοβαρή ενασχόληση µε τη θέση των γυναικών, διερεύνηση τόσων τοµέων που 

άπτονται των δικαιωµάτων τους, επιστηµονική τεκµηρίωση των αναγκών και 

προβληµάτων τους. Αλλά και ποτέ άλλοτε η λαίλαπα που λέγεται 
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νεοφιλελευθερισµός και οι «αξίες» που προάγει δεν σήµαιναν µεγαλύτερο κίνδυνο 

για την κοινωνική χειραφέτηση των γυναικών. Υπό την ηγεµονία του έµειναν στα 

χαρτιά συµβάσεις, οδηγίες, προγράµµατα δράσης. Η πολιτική ισότητας της ΕΕ και 

της Ελλάδας υποτάχθηκε πλήρως στη νεοφιλελεύθερη πολιτική. Μεταξύ των 

πληγµάτων που έχουν δεχτεί οι γυναίκες συγκαταλέγονται τα εξής:  

• Ιδιωτικοποίηση σηµαντικών τοµέων του κράτους που αποτελούν τη βάση για 

την ουσιαστική ισότητα: σύστηµα υγείας, παιδείας, κοινωνικής ασφάλισης, 

παιδική φροντίδα, φροντίδα ηλικιωµένων. 

• Αναγόρευση της εµπορευµατοποίησης σε ύπατη αξία και αρχή, δυνάµει της 

οποίας ακόµα και το σώµα και τα όργανά του είναι προϊόν συναλλαγής 

(trafficking, αύξηση της πορνείας κλπ.). 

• Αποθέωση του ατοµισµού και του άκρατου ανταγωνισµού, αύξηση της βίας, 

συρρίκνωση του δηµόσιου χώρου. 

• Απαξίωση και υποβάθµιση της γυναικείας εργασίας ως µέσο βιοπορισµού, 

κοινωνικοποίησης και οικονοµικής αυτοδυναµίας των γυναικών, που αποτελεί 

θεµέλιο της κοινωνικής απελευθέρωσης και χειραφέτησής τους. 

• Απορρύθµιση της ήδη προβληµατικής αγοράς εργασίας, που πάντοτε αγνοούσε 

τις ανάγκες των γυναικών. 

• Η οικονοµική και κοινωνική κρίση ακύρωσε ακόµη και τα δήθεν υπέρ των 

γυναικών νεοφιλελεύθερης έµπνευσης προγράµµατα. Είναι περισσότερο από 

βέβαιο ότι οι συνέπειές της θα πλήξουν τις γυναίκες ιδιαίτερα, γιατί σήµερα, 

για να προωθηθούν µέτρα ισότητας στην πράξη, απαιτείται ισχυρή πολιτική 

βούληση και διάθεση οικονοµικών πόρων. Ήδη, για την αναχαίτιση των 

ώριµων διεκδικήσεων του κινήµατος προσφέρεται από καιρό το ανάλογο 

ιδεολογικό περιτύλιγµα που εκθειάζει το ρόλο της γυναίκας ως µητέρας και 

συζύγου. Εντείνεται η ιδεολογική και πολιτική επίθεση στα κεκτηµένα 

δικαιώµατα των γυναικών. Η επίθεση της κυβέρνησης για την αλλαγή 

υπαρχόντων νόµων σε συντηρητική κατεύθυνση έχει πάρει σκοταδιστικό 

χαρακτήρα. Έχει γίνει σαφής η πρόθεσή της να στείλει τις γυναίκες στο σπίτι: 

για να καλύψει την ανεργία, για να τους φορτώσει τις συνέπειες από την 

κατάργηση του κοινωνικού κράτους και να τις µετατρέψει σε «παιδοποιητικές» 

µηχανές, θεωρώντας ότι έτσι θα λύσει το δηµογραφικό πρόβληµα. Οδεύουµε 

δηλαδή στην επαναφορά του αλήστου µνήµης «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια».  

Όµως, ποτέ άλλοτε ο φεµινισµός δεν ήταν τόσο συνυφασµένος µε τον γενικότερο 

αγώνα για την κοινωνική πρόοδο. Αλλά και ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο αναγκαία η 

συµµαχία του φεµινιστικού κινήµατος µε το αντινεοφιλελεύθερο µέτωπο –πολιτικό 

και κοινωνικό– υπό τον όρο της διαφύλαξης των προγραµµατικών αρχών και στόχων 

της κοινωνικής απελευθέρωσης των γυναικών. 

Εργασία των γυναικών 

Η εργασία των γυναικών υπήρξε πάντα επισφαλής. Οι γυναίκες υπήρξαν και είναι ο 

«εφεδρικός στρατός» στον τοµέα της εργασίας. Όταν η αγορά τις χρειάζεται 

βρίσκουν δουλειά, όταν δεν τις χρειάζεται τις στέλνει πίσω στο σπίτι. 

Όταν εργάζονται αµείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια δουλειά: η ίση 

αµοιβή για ίση εργασία, παρά τη διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία δεν 

εφαρµόζεται στην πράξη. Επικρατούν οι άγραφοι νόµοι της αγοράς. Σύµφωνα µε 
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πανεπιστηµιακές έρευνες το χάσµα των αµοιβών κυµαίνεται στο 28%. Από αυτό, το 

13% οφείλεται σε διαρθρωτικές διαφορές, όπως η κατάρτιση, το επάγγελµα, η 

σταδιοδροµία. Το υπόλοιπο 15% οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στη διαφορά λόγω 

φύλου. ∆ηλαδή, οι µηχανισµοί που αξιολογούν την εργασία κοστολογούν λιγότερο 

την εργασία µιας γυναίκας σε σχέση µε την ίδια εργασία ενός άνδρα µόνο και µόνο 

γιατί είναι γυναίκα.  

Σήµερα, στις νέες µεσαιωνικές συνθήκες στην αγορά εργασίας είναι κυρίως οι 

γυναίκες που εργάζονται στις χειρότερες θέσεις εργασίας: επισφαλείς θέσεις, µε 

ιδιαίτερα χαµηλές αµοιβές, από 100 έως 500 ευρώ στη µερική απασχόληση και έως 

700 ευρώ στην πλήρη. Απλήρωτες υπερωρίες, διευρυµένα ωράρια, χωρίς ασφάλιση, 

χωρίς επαγγελµατική εξέλιξη και µε περιορισµένη την προοπτική να πάρουν κάποτε 

µία στοιχειώδη σύνταξη.  

Στη χείριστη όµως θέση βρίσκονται οι µετανάστριες και οι γυναίκες πρόσφυγες. 

Παίρνουν τις πιο «βρώµικες» δουλειές, υφίστανται τη χειρότερη εκµετάλλευση χωρίς 

κανένα εργασιακό δικαίωµα, εργάζονται µε απάνθρωπα ωράρια, υφίστανται βία και 

σεξουαλική παρενόχληση χωρίς να µπορούν να την καταγγείλουν πουθενά και έχουν 

µια µίζερη ή καµιά κοινωνική ασφάλιση και καµιά προοπτική σύνταξης. 

Επαγγελµατική εξέλιξη 

Εάν σήµερα µία γυναίκα θελήσει να κάνει καριέρα, αντιµετωπίζει το σκληρό και 

απάνθρωπο δίληµµα: ή καριέρα ή οικογένεια. Η αγορά εργασίας απαιτεί απόλυτη 

ευελιξία, χρονική και τοπική. Με άλλα λόγια, η γυναίκα που θέλει να εξελιχθεί 

επαγγελµατικά πρέπει να είναι διαθέσιµη κάθε ώρα της ηµέρας και της νύχτας, 

έτοιµη να ταξιδέψει στο εσωτερικό και το εξωτερικό όποτε το απαιτεί η επιχείρηση. 

Με δεδοµένο ότι τα οικογενειακά βάρη εξακολουθούν και πέφτουν κυρίως στις 

πλάτες των γυναικών, κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι δεν έχει προσωπική ζωή, δεν µπορεί 

να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Το πρότυπο, λοιπόν, της επιτυχηµένης γυναίκας 

είναι: µόνη, ανά πάσα στιγµή διαθέσιµη, ανά πάσα στιγµή έτοιµη να µετακινηθεί.  

Πέραν τούτου, όµως, έχει ισχυροποιηθεί και η προκατάληψη ότι οι γυναίκες δεν είναι 

ικανές να αναλάβουν διευθυντικές και υπεύθυνες θέσεις. Γι’ αυτό και οι γυναίκες δεν 

εξελίσσονται, ακόµη κι αν έχουν συγκριτικά καλύτερα προσόντα από τους άνδρες. 

Ο διαχωρισµός «ανδρικών και γυναικείων επαγγελµάτων» αναπαράγεται. Παρά τις 

νοµοθετικές ρυθµίσεις και τις επιδιώξεις για κοινωνική δικαιοσύνη εκ µέρους των 

∆ιεθνών Οργανισµών δεν έχει γίνει ουσιαστική πρόοδος στην αγορά εργασίας όσον 

αφορά τη µείωση του επαγγελµατικού διαχωρισµού. Μάλιστα, σήµερα παρατηρείται 

και αύξηση, δηµιουργούνται δηλαδή και νέα τέτοια επαγγέλµατα. Σε αυτά, οι αµοιβές 

είναι πολύ χαµηλές, συχνά κάτω του ελάχιστου ορίου. 

Συνδυασµός επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής 

Η πατριαρχική αντίληψη ότι η οικιακή φροντίδα και η φροντίδα των παιδιών είναι 

αρµοδιότητα των γυναικών παραµένει σε ισχύ σήµερα. Επιπλέον, εξακολουθεί να 

υπάρχει η εσφαλµένη αντίληψη ότι ο άνδρας είναι αυτός που κυρίως συντηρεί την 

οικογένεια, ενώ το εισόδηµα από την εργασία της γυναίκας είναι συµπληρωµατικό. 

Σε αυτό το πλαίσιο προπαγανδίζεται η µερική απασχόληση ως κατάλληλη για τις 

γυναίκες, γιατί τάχα βοηθάει στην εναρµόνιση των επαγγελµατικών και 

οικογενειακών υποχρεώσεων. Όµως η εργασία αποτελεί για τις γυναίκες στοιχείο 

ανεξαρτησίας και κοινωνικής απελευθέρωσης, ενώ η εναρµόνιση των εργασιακών 
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και οικογενειακών υποχρεώσεων µπορεί να επιτευχθεί µέσω µείωσης του χρόνου 

εργασίας. 

Σήµερα, ο περιορισµός, σε σηµείο κατάργησης, του κράτους πρόνοιας καθιστούν 

σχεδόν αδύνατη την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας µε ίσους όρους. 

Παράλληλα, το µοίρασµα της οικιακής εργασίας, της φροντίδας και της 

διαπαιδαγώγησης ανάµεσα στα ζευγάρια δεν προωθείται κοινωνικά, ούτε στην 

εκπαίδευση ούτε γενικότερα.  

Κοινωνική ασφάλιση 

Η κατάργηση του κοινωνικού κράτους έχει και θα έχει πολλές επιπτώσεις στην 

εργασία και τη ζωή των γυναικών. Λόγω της µεγάλης ανεργίας, της προσωρινής και 

ανασφάλιστης εργασίας και του συνωστισµού των γυναικών σε χαµηλόβαθµες θέσεις 

εργασίας, οι γυναίκες θα έχουν λιγότερα συντάξιµα χρόνια, άρα και µικρότερες 

συντάξεις. Αυτό άλλωστε δείχνουν και οι τελευταίες εξελίξεις: εξίσωση ορίων 

ηλικίας προς τα πάνω και µάλιστα στο όνοµα της ισότητας, κατάργηση κάθε θετικού 

µέτρου υπέρ των γυναικών και µείωση των συντάξεων. 

Στην Ελλάδα δεν υπήρξαν ποτέ επαρκείς δηµόσιες κοινωνικές υπηρεσίες που να 

στηρίζουν τις γυναίκες προκειµένου να βγουν στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό το 

ποσοστό εργαζοµένων γυναικών είναι πιο χαµηλό σε σχέση µε τις άλλες χώρες της 

ΕΕ. 

Το πλέγµα ολοήµερα σχολεία – δηµόσιοι βρεφικοί και παιδικοί σταθµοί – φύλαξη 

παιδιών – βοήθεια στο σπίτι για ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία – βοηθοί-

µητέρες δεν έχει συνολικά εφαρµοστεί και τα τµήµατά του παραδίδονται σε ιδιώτες. 

Η κοινωνική πολιτική των κυβερνήσεων της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ στηρίχτηκε και 

στηρίζεται στα κονδύλια των κοινοτικών πλαισίων, που έτσι κι αλλιώς δεν επαρκούν, 

ενώ έχουν και ορίζοντα λήξης. Οι πραγµατικές κοινωνικές υποδοµές είναι 

ανεπαρκέστατες. Στη σηµερινή Ελλάδα, η φύλαξη των παιδιών εξακολουθεί να 

γίνεται κατά κύριο λόγο από τις γιαγιάδες (ΕΣΥΕ 2007). 

Βία κατά των γυναικών 

Σύµφωνα µε την 4η ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για τις γυναίκες (Πεκίνο, 1995), η βία κατά 

των γυναικών είναι µία εκδήλωση των ιστορικά ανισότιµων σχέσεων εξουσίας 

ανάµεσα στα φύλα. Το φαινόµενο υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες, διαπερνά τις 

γραµµές του εισοδήµατος, της κοινωνικής τάξης και του πολιτισµού. Η βία αποτελεί 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των γυναικών επειδή µετατρέπεται σε 

µοχλό κοινωνικού ελέγχου των γυναικών και εµποδίζει τη συµµετοχή τους στην 

κοινωνία και στην αγορά εργασίας, µε αποτέλεσµα τη φτώχεια και την 

περιθωριοποίηση. 

Η βία ασκείται στην οικογένεια, στην κοινωνία, στον πόλεµο και από το κράτος. 

Μορφές της οικογενειακής βίας είναι: η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική 

κακοποίηση των κοριτσιών, ο βιασµός µέσα στο γάµο και η κλειτοριδεκτοµή των 

κοριτσιών (στη χώρα µας αφορά τις µετανάστριες µουσουλµάνες). 

Μορφές της βίας στην κοινωνία είναι: η σεξουαλική κακοποίηση, ο βιασµός, η 

σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας, η δοµική βία (ως αποτέλεσµα της 

ανεργίας), η εµπορία των γυναικών (trafficking) και ο εξαναγκασµός στην πορνεία, 

που αποφέρει εκατοµµύρια κέρδη στο οργανωµένο έγκληµα. 
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Η βία στον πόλεµο περιλαµβάνει τη δολοφονία, τους βιασµούς, τη σεξουαλική 

δουλεία και την εξαναγκαστική εγκυµοσύνη. 

Υγεία και φύλο  

Υπάρχουν µια σειρά από ασθένειες και παθήσεις που πλήττουν αποκλειστικά ή ιδίως 

τις γυναίκες, και εποµένως απαιτούν την ανάπτυξη στοχευµένων υπηρεσιών υγείας 

(πρόληψης και θεραπείας) που να απευθύνονται στο γυναικείο φύλο και ιδίως σε 

εκείνες τις γυναίκες που για διάφορους λόγους έχουν περιορισµένη πρόσβαση στο 

σύστηµα υγείας: παθήσεις του αναπαραγωγικού συστήµατος, καρκίνος του µαστού 

και του τραχήλου, οστεοπόρωση, κατάθλιψη, µυοσκελετικά προβλήµατα κ.ά. Επίσης, 

ένα σοβαρό πρόβληµα στην Ελλάδα είναι οι αµβλώσεις, που χρησιµοποιούνται συχνά 

ως µορφή αντισύλληψης, αλλά και ο µεγάλος αριθµός των καισαρικών αντί του 

φυσιολογικού τοκετού. Επιδηµιολογικές µελέτες (ΕΣ∆Υ) που πραγµατοποιήθηκαν το 

2006 και το 2008 (Πανεπιστήµιο Αθηνών) δείχνουν ότι οι Ελληνίδες δεν υιοθετούν 

συµπεριφορές πρόληψης, και αυτό έχει ως αποτέλεσµα το 30,8% να µην έχει κάνει 

ποτέ καρδιογράφηµα, το 30,5% να µην έχει κάνει ποτέ Τεστ Παπανικολάου, το 55% 

να µην έχει κάνει ποτέ µαστογραφία και το 42,5% να µην έχει κάνει αυτοψηλάφηση 

µαστού. 

H προστασία της µητρότητας πρέπει να είναι από τους πρωταρχικούς στόχους του 

κοινωνικού κράτους, διότι η µητρότητα έχει κοινωνικό χαρακτήρα.  Το νοµικό 

πλαίσιο που αφορά τη µητρότητα δεν επαρκεί, όµως είναι αναγκαία η υπεράσπισή 

του  διότι παραβιάζεται κατάφορα στον ιδιωτικό τοµέα. Επί πλέον σήµερα υπάρχουν 

χιλιάδες ανασφάλιστες µητέρες, άνεργες µητέρες, ανασφάλιστες η άνεργες  

µετανάστριες.  

 

Σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώµατα των γυναικών 

Η επίθεση του νεοφιλελευθερισµού στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα των 

γυναικών έχει τις εκφράσεις της και στην ιδεολογική σφαίρα. Συντηρητικοί πολιτικοί 

και εκκλησιαστικοί κύκλοι βάλλουν έντεχνα, αλλά και οργανωµένα, εναντίον 

κατακτηµένων δικαιωµάτων των γυναικών. Η σεξουαλικότητά τους, η αυτορρύθµιση 

της αναπαραγωγικής τους λειτουργίας και η σεξουαλική επιλογή δέχονται 

συστηµατική επίθεση. Βάλλεται το δικαίωµα στην έκτρωση ακόµη και όταν 

συντελούν λόγοι υγείας. Υπονοµεύεται η τεχνικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή. 

Προπαγανδίζεται, µέσω των ΜΜΕ, η αντίληψη ότι η έκτρωση αποτελεί φόνο, ότι οι 

προγαµιαίες σχέσεις αποτελούν ανωριµότητα, ότι η διάλυση του γάµου συνιστά 

καταστροφή. Η Εκκλησία στέλνει στο πυρ το εξώτερον τους οµοφυλόφιλους και τις 

λεσβίες. 

Συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

Η χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική, και ιδιαίτερα στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων, συνδέεται µε τις δυσκολίες συνδυασµού οικογενειακής και 

επαγγελµατικής ζωής, τον άνισο καταµερισµό των οικογενειακών ευθυνών, καθώς 

και τις διακρίσεις στην εργασία.  

Ωστόσο, το ζήτηµα της συµµετοχής των γυναικών στην πολιτική σκοντάφτει και σε 

προκαταλήψεις περί της ικανότητας να αναλάβουν θέσεις ευθύνης, αλλά και στην 

κυριαρχία του ανδρικού φύλου. 
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Στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές του 2006, ο νόµος 2910/2001, δυνάµει του 

οποίου κανένα φύλο δεν µπορεί να εκπροσωπείται στους συνδυασµούς µε λιγότερο 

από το 1/3, δέχθηκε σοβαρό πλήγµα. Ο αριθµός των γυναικείων υποψηφιοτήτων 

υπολογίστηκε µε βάση τον αριθµό των εκλεγόµενων ατόµων και όχι στο σύνολο των 

υποψηφίων. Στον εκλογικό νόµο για το εθνικό κοινοβούλιο ισχύει επίσης το 1/3 αλλά 

στο σύνολο της επικράτειας και όχι ανά εκλογική περιφέρεια (αξίζει να σηµειωθεί 

πάντως ότι η ΕΕ προτείνει ως ελάχιστη ποσόστωση το 40%). 

∆εν θεωρούµε, βέβαια, ότι µε την εφαρµογή της ποσόστωσης λύνεται το ζήτηµα της 

ισότητας, πρόκειται όµως για µία µεταβατική ρύθµιση άµεσης καταπολέµησης 

συγκεκριµένων διακρίσεων λόγω φύλου, µια πρώτη προσπάθεια αποκατάστασης του 

δηµοκρατικού ελλείµµατος, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και από άλλα µέτρα.  

∆ηµοκρατικά δικαιώµατα 

Οι συντηρητικές ιδεολογικές αξίες που προάγει ο νεοφιλελευθερισµός, σε αγαστή 

συνεργασία µε την πατριαρχία και µε την ενίσχυση του θρησκευτικού 

φονταµενταλισµού, είναι ιδιαίτερα εχθρικές προς τις γυναίκες. Στην Ελλάδα, η 

κυβέρνηση της Ν∆ όχι µόνο τις ασπάστηκε πλήρως, αλλά πρωτοπορεί και στην 

εφαρµογή τους. Επιτίθεται σε νοµικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα των γυναικών 

και επιχειρεί να ανατρέψει κάθε θεσµικό µέτρο για τη χειραφέτηση των 

γυναικών. Θέλει να αφαιρέσει από τις γυναίκες και τη νοµική τους ισότητα, σε 

µια προσπάθεια πλήρους υποταγής τους, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 

δηµόσιο χώρο.  

Με την εµπειρία της εφαρµογής του οικογενειακού δικαίου του 1983, σήµερα πρέπει 

να αντιµετωπισθούν, σε προοδευτική κατεύθυνση, ζητήµατα που προέκυψαν από τις 

κοινωνικές και οικονοµικές εξελίξεις, όπως η υποχρεωτικότητα του πολιτικού γάµου, 

η ρύθµισης της ελεύθερης συµβίωσης, η ρύθµιση του πολιτικού γάµου και της 

συµβίωσης ατόµων του ίδιου φύλου, αλλά και ζητήµατα που συνδέονται µε την 

οικογένεια.  

ΜΜΕ και γυναίκες 

Γνωρίζουµε καλά πως τα ΜΜΕ είναι ένα προϊόν που αντιπροσωπεύει τεράστια 

οικονοµικά συµφέροντα, τα οποία µε τη σειρά τους παράγουν συντηρητική ιδεολογία 

παρά το µοντέρνο περιτύλιγµά της.  

Πόση προσπάθεια γίνεται να πεισθούν οι γυναίκες να αντιµετωπίσουν στωικά την 

κρίση, την ύφεση, την ανεργία, τη συρρίκνωση των δικαιωµάτων, την περικοπή των 

κοινωνικών δαπανών, την εξαθλίωση του συστήµατος υγείας. Βέβαια, δεν είναι απλό 

να γυρίσουν οι γυναίκες πίσω. Οι κατακτήσεις από τους αγώνες είναι υπαρκτές, ενώ 

επιπλέον είναι πια δύσκολο, αν όχι αδύνατο, µια οικογένεια να ζήσει µε έναν µισθό. 

Αντί τα επιτελεία των media να προβάλλουν έστω µέρος αυτής της πραγµατικότητας 

και των µέτρων που χρειάζονται για την περαιτέρω χειραφέτηση των γυναικών –έστω 

και για «πλουραλιστικούς» λόγους–, επιβάλλουν απόλυτη σιωπή, άφθονη 

χρυσόσκονη, ψεύτικα χαµόγελα, την ευτυχία µιας εικονικής πραγµατικότητας.  

Σε πείσµα και κόντρα στην πραγµατικότητα τα ΜΜΕ επιµένουν να προβάλλουν τη 

νέα ιδεολογία των παλιών καθιερωµένων ρόλων, που έρχονται µεν από τα κατάλοιπα 

της πατριαρχικής κοινωνίας, αλλά βολεύουν µια χαρά τον καπιταλισµό και σήµερα. 

Ο άνδρας κυρίαρχος στον δηµόσιο χώρο, η γυναίκα στον ιδιωτικό. Ο άνδρας στην 

παραγωγή, η γυναίκα στην κατανάλωση. ∆εν αναπαράγονται όµως µόνο τα παλιά 
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παραδοσιακά πρότυπα, αλλά λανσάρονται και καινούρια, φροντίζοντας επίµονα για 

τη σύγχρονη προσαρµογή τους. ∆ιάφορες επιστηµονικοφανείς έρευνες και άρθρα µας 

βεβαιώνουν πως ο φεµινισµός πέθανε και πως η εξέγερση των γυναικών αποτελεί πια 

ιστορία.  

Και όµως, σωµατεία γυναικών, αυτόνοµες κινήσεις, επιτροπές πρωτοβουλίας και 

γυναίκες στα συνδικάτα δίνουν συνέχεια στους αγώνες για την ισότητα. Χιλιάδες νέες 

γυναίκες συµµετέχουν δυναµικά στους αγώνες για την παιδεία, την υγεία, το 

περιβάλλον, την εργασία, τα δικαιώµατα. Για τα ΜΜΕ, αυτά τα γεγονότα είναι άνευ 

σηµασίας, είτε γιατί δεν φέρνουν διαφηµίσεις είτε γιατί η ικανοποίηση αυτών των 

αιτηµάτων θα κοστίσει ακριβά και στους ιδιοκτήτες τους. Το πολιτικό και οικονοµικό 

κατεστηµένο στη χώρα µας διαπλέκεται και αλληλοσυµπληρώνεται µε τα ΜΜΕ σε 

µια σειρά στόχους. Κι ανάµεσα τους ένας σηµαντικός: να διασκεδαστεί µε κάθε 

τρόπο η απογοήτευση, ο φόβος, η ανασφάλεια και η αναζήτηση ρόλων. Ζητήµατα 

που απασχολούν χιλιάδες νέες γυναίκες. Στόχος τους ένας «καταναλωτικός 

φεµινισµός» σε νεοφιλελεύθερη γραµµή, «έξω από την πολιτική και την ιδεολογία». 

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι 

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει τους αγώνες των γυναικών, θεωρώντας την ισότητα των 

φύλων οικουµενική αξία και κατανοώντας τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα των 

φεµινιστικών διεκδικήσεων. 

Συµπαρίσταται στην απαίτηση του φεµινιστικού και γυναικείου κινήµατος για 

αξιοπρεπή εργασία και αξιοπρεπή ζωή ενάντια στη φτώχεια, τον κοινωνικό 

αποκλεισµό, τη βία και την εµπορία, την υποδούλωση και την υποταγή, για την 

ένταξη της ισότητας στο σύνολο της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. 

Για τη διατήρηση των ειδικών θετικών µέτρων προώθησής της, για τον ουσιαστικό 

έλεγχο εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας και την κάλυψη των νοµικών κενών σε 

προοδευτική κατεύθυνση. Συµπαρίσταται στον αγώνα τους ενάντια στην προσπάθεια 

γενικής εκθεµελίωσης των αποτελεσµάτων που επέφεραν οι σκληροί και 

µακρόχρονοι αγώνες τους και των αρχών πάνω στις οποίες οι στηρίχτηκαν οι 

κατακτήσεις τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνουµε τα εξής: 

Εργασία και προσωπική/οικογενειακή ζωή 

•••• Όχι στη λεγόµενη «ευελιξία µε ασφάλεια» (flexicurity), που οδηγεί στην 

απορρύθµιση όχι µόνο των εργασιακών σχέσεων, αλλά και της ζωής των 

εργαζοµένων ανδρών και γυναικών. 

•••• Εφαρµογή στην πράξη του νόµου για την «ίση αµοιβή για ίσης αξίας εργασία» 

µε ενίσχυση και ενεργοποίηση των ελεγκτικών µηχανισµών. 

•••• Απρόσκοπτη και ίση συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, χωρίς 

διακρίσεις στην ποιότητα της εργασίας µε αλλαγή του τρόπου καθορισµού των 

αµοιβών, δηλαδή στα κριτήρια που παίρνονται υπ΄οψη να µην  υπεισέρχονται 

διακρίσεις µε βάση το φύλο. 

•••• Ίδρυση δηµόσιων και ποιοτικών δοµών κοινωνικής φροντίδας και µέριµνας, 

στις οποίες θα µπορούν να στηριχθούν οι γυναίκες προκειµένου να βγουν στην 

αγορά εργασίας (ποιοτικοί δηµόσιοι βρεφονηπιακοί σταθµοί, ολοήµερα 

νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία, κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης 
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παιδιών, αθλητικοί χώροι, προγράµµατα «βοηθών µητέρων», ενίσχυση της 

«βοήθειας στο σπίτι» για ηλικιωµένους και άτοµα µε αναπηρία κλπ.). 

•••• Ανάπτυξη µέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας 

στοχευµένων στις γυναίκες.  

•••• Ουσιαστική εφαρµογή της αρχής για την ίση µεταχείριση ανδρών και 

γυναικών στο χώρο εργασίας 3488/2006 (στον οποίο περιλαµβάνεται και η 

σεξουαλική παρενόχληση). ∆ηµιουργία µηχανισµού που θα προστατεύει τις 

γυναίκες, και ιδίως τις µετανάστριες, που κάνουν την καταγγελία από την 

απόλυση και κάθε είδους συνέπειες. 

•••• Ειδική µέριµνα για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων και της 

ισοτιµίας των µεταναστριών. 

Κοινωνική ασφάλιση 

•••• Επαναφορά του δικαιώµατος πρόωρης συνταξιοδότησης για τις µητέρες, καθώς 

και η αύξηση των πρόωρων συντάξεων. 

•••• Επέκταση της άδειας των 6 µηνών σε όλες τις εργαζόµενες µητέρες, µε 

προοπτική τα δύο έτη µε αποδοχές. Η παροχή αυτή να µετατραπεί σε γονική 

άδεια, να αφορά τόσο τον δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα και να δίνεται σε 

όποιον από τους δύο γονείς επιλέγει να ασχοληθεί µε τη φροντίδα των παιδιών. 

Μετά τη γονική άδεια η επιστροφή να γίνεται στο ίδιο επίπεδο εργασίας (θέση 

ευθύνης), χωρίς µείωση αποδοχών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων. 

•••• ∆ιατήρηση της πενταετίας στη συνταξιοδότηση µεταξύ ανδρών και γυναικών 

στον ιδιωτικό τοµέα, λόγω του όγκου απλήρωτης εργασίας των γυναικών στο 

σπίτι, καθώς και της «άτυπης φροντίδας» που αναλαµβάνουν στο πλαίσιο της 

οικογένειας, καλύπτοντας τα κενά της κοινωνικής πολιτικής. 

Βία κατά των γυναικών 

•••• Θέσπιση ειδικού νόµου για την ενιαία αντιµετώπιση της βίας λόγω φύλου. 

•••• ∆ηµιουργία και χρηµατοδότηση κέντρων υποδοχής για κακοποιηµένες 

γυναίκες, σε όλη τη χώρα (κατ’ εφαρµογή του ν. 3500/2006 για την 

ενδοοικογενειακή βία). 

•••• ∆ηµιουργία δοµών αρωγής για τα θύµατα καταναγκαστικής πορνείας 

(συνήθως µετανάστριες) και φροντίδα για την επαγγελµατική τους 

αποκατάσταση. Στήριξη των δοµών που ήδη υπάρχουν. Τιµωρία των 

µαστροπών και των συνεργατών τους στον κρατικό µηχανισµό. 

•••• στα πρόσωπα που θα αναγνωρίζονται ως θύµατα, να διασφαλίζεται ειδική 

ποινική µεταχείριση και πρόβλεψη για την περαιτέρω παραµονή τους στην 

Ελλάδα 

•••• διασφάλιση ότι τα θύµατα σε καµία περίπτωση δεν θα τελούν υπό κράτηση.    

•••• σε συνεργασία µε τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους, εξασφάλιση 

νοµικής αρωγής στα θύµατα (χρησιµοποίηση νέου υπό έκδοση νόµου για 

σύστηµα νοµικής αρωγής). 

•••• εξασφάλιση άµεσης πρόσβασης των θυµάτων στη δηµόσια υγεία 
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•••• Ανάπτυξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης και διαπαιδαγώγησης των πολιτών 

στην ισότητα και στην αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών µέσα από το 

εκπαιδευτικό σύστηµα και τα ΜΜΕ. 

Υγεία και φύλο  

•••• Ένταξη (για Ελληνίδες και µετανάστριες) στο δηµόσιο σύστηµα πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας όλων των προληπτικών ιατρικών εξετάσεων που αφορούν τα 

ιδιαίτερα προβλήµατα υγείας των γυναικών. Καµπάνιες ενηµέρωσης των 

γυναικών για τη σηµασία τους. 

•••• ∆ωρεάν τακτική µαστογραφία και Τεστ Παπ για όλο τον γυναικείο πληθυσµό 

της χώρας, µέχρι και τις πιο αποµακρυσµένες περιοχές της Ελλάδας. 

•••• Το εµβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας να γίνεται δωρεάν σε 

πανελλαδικό επίπεδο ως εθνική πολιτική υγείας για τις γυναίκες. 

•••• ∆ωρεάν προγράµµατα για µέτρηση της οστεοπόρωσης στις γυναίκες ηλικίας 

άνω των 50 ετών. 

•••• Πανελλαδική και συνεχής ενηµέρωση αντισύλληψης και εισαγωγή του 

θέµατος στα σχολεία. 

•••• Όλες οι γυναίκες να έχουν ασφάλιση µόνο µε την ιδιότητα της κύησης. 

•••• Να επιδοτούνται για 1 χρόνο άγαµες, άνεργες, µετανάστριες. 

•••• Αύξηση των δηµοσίων µαιευτικών κρεβατιών σύµφωνα µε τα µέσα ευρωπαικά 

πρότυπα. 

•••• Ενίσχυση των δηµοσίων νοσοκοµείων για τους τοκετούς αστέγων, ανέργων 

µεταναστριών χωρίς οικονοµική επιβάρυνση. 

•••• Να απαγορευτεί η νυχτερινή εργασία στις έγκυες και µητέρες µικρών παιδιών 

Σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώµατα των γυναικών 

•••• Υποστηρίζουµε το δικαίωµα των γυναικών στην αναπαραγωγή και στον 

ελεύθερο σεξουαλικό προσανατολισµό. 

•••• Οι γυναίκες πρέπει οι ίδιες να αποφασίζουν για το αν, πότε και πόσα παιδιά θα 

κάνουν.  

•••• Υποστηρίζουµε την ελεύθερη, ισότιµη και νοµικά κατοχυρωµένη επιλογή 

τρόπου συµβίωσης, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισµού. 

•••• Απορρίπτουµε τον φονταµενταλισµό, θρησκευτικό και πολιτικό. 

Πολιτικά και δηµοκρατικά δικαιώµατα  

•••• Εφαρµογή των νόµων περί ποσόστωσης στις εκλογές χωρίς καµιά 

καταστρατήγηση και περιορισµό. Εν προκειµένω, άµεσο αίτηµα αποτελεί η 

εφαρµογή του «νόµου για το 1/3» στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών και 

κατά περιφέρεια. 

•••• Θεωρούµε το µέτρο της ποσόστωσης θετικό γιατί σήµερα ενισχύει τη 

συµµετοχή γυναικών στο κοινοβούλιο, στα κόµµατα και στους θεσµούς. 
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•••• Θεσµοθέτηση της ισάριθµης εκπροσώπησης των δύο φύλων στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων, στις πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές διαδικασίες, στις 

πολιτικές θέσεις του κρατικού µηχανισµού (∆Σ οργανισµών κλπ.).  

•••• Ακύρωση των νόµων της Ν∆ που αλλάζουν το οικογενειακό δίκαιο σε 

συντηρητική κατεύθυνση. 

ΜΜΕ και γυναίκες 

•••• ∆ηµιουργία Κώδικα για την αντιµετώπιση των διακρίσεων στα ΜΜΕ. 

•••• Θέσπιση νόµου κατά της σεξιστικής παρουσίασης και εµπορευµατοποίησης 

των γυναικών στα ΜΜΕ και σε άλλους χώρους (π.χ. κέντρα διασκέδασης). 

•••• Ενεργοποίηση των αρµόδιων πολιτικών και κοινωνικών φορέων (συνδικάτα, 

γυναικείες οργανώσεις, κινήµατα, επιτροπές ισότητας στις δηµόσιες υπηρεσίες, 

Επιτροπή Ισότητας της Βουλής κλπ.), ώστε µε παρεµβάσεις τους να 

υποχρεωθούν τα ΜΜΕ να εντάξουν στο πρόγραµµά τους θέµατα ισότητας, 

συζητήσεις και ρεπορτάζ για τις διεκδικήσεις του φεµινιστικού κινήµατος, 

ενηµερωτικά προγράµµατα για τα δικαιώµατα των γυναικών κλπ. 
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ΣΤΟΧΟΣ 10 

Για µια νέα πολιτική για τους µετανάστες και τους πρόσφυγες 

 

 

Η παρούσα κατάσταση – Οι τάσεις 

Το φαινόµενο της µετανάστευσης στη σύγχρονη µορφή του και στις σηµερινές του 

διαστάσεις, διεθνώς και στη χώρα µας, είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη 

νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση, δηλαδή µε τις διαδικασίες παγκοσµιοποίησης 

όπως αυτές διαµορφώνονται κάτω από την επικυριαρχία των νεοφιλελεύθερων 

πολιτικών. 

Στις χώρες του Τρίτου Κόσµου, µετά από αιώνες ιµπεριαλιστικής εκµετάλλευσης και 

µε τη σηµερινή ανεξέλεγκτη λειτουργία των αγορών και τις χωρίς φραγµούς κινήσεις 

των κεφαλαίων, διαµορφώνονται συνθήκες πολέµου, οικολογικής υποβάθµισης, 

διατροφικής κρίσης και τεράστιας φτώχειας, µε αποτέλεσµα σηµαντικά τµήµατα του 

πληθυσµού τους να κατευθύνονται προς τις χώρες του Πρώτου Κόσµου σε 

αναζήτηση καλύτερης τύχης. Το φαινόµενο αυτό, που διευκολύνεται από τις 

παγκοσµιοποιηµένες µεταφορές, επικοινωνίες, πληροφορίες, έχει ως αποτέλεσµα 

εκατοµµύρια άνθρωποι να ζουν σήµερα σε χώρες άλλες από αυτές όπου γεννήθηκαν. 

Είτε από επιλογή για καλύτερη ζωή είτε από το φόβο της δίωξης, µετανάστες και 

πρόσφυγες διανύουν τεράστιες αποστάσεις αναζητώντας το δικαίωµα στη ζωή και 

στην αξιοπρεπή διαβίωση. 

Παράλληλα, µε τα 225 δισεκατοµµύρια δολάρια των εµβασµάτων αυτών των 

µεταναστών, που προέρχονται κυρίως από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική, 

ανακουφίζονται εκατοντάδες εκατοµµύρια κυρίως Αφρικανών και Ασιατών, που ζουν 

σε συνθήκες πείνας, ασθενειών, εξαθλίωσης και υπανάπτυξης, σε χώρες του Τρίτου 

Κόσµου µε άνιση κατανοµή του πλούτου και τεράστιο δηµόσιο χρέος. 

Η µεταναστευτική πολιτική που διαµορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο επηρεάζεται 

άµεσα από το νεοφιλελεύθερο δόγµα που κυριαρχεί. Πλήρης ελευθερία κεφαλαίων, 

αλλά το θεµελιώδες δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων περιορίζεται 

µόνο τους ευρωπαίους πολίτες, και αυτό την ίδια στιγµή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εκτιµά ότι, µεταξύ 2010 και 2030, 20 εκατοµµύρια µεταναστών θα «χρειαστούν» για 

να καλύψουν το κενό που δηµιουργεί η γήρανση της Ευρώπης. 

Μπροστά στα κύµατα των µεταναστών και των προσφύγων που εισρέουν στην 

Ευρώπη, οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο σύνολό τους σχεδόν, περνάνε 

σταδιακά από την αµηχανία και τη διστακτικότητα στη διαµόρφωση και εφαρµογή 

αυστηρά περιοριστικών ή και επιθετικών µέτρων και πολιτικών. Ενισχύουν το κοινό 

ευρωπαϊκό συνοριακό σώµα FRONTEX µε περιπολίες και δηµιουργία 

παραρτηµάτων σε χώρες της Μεσογείου και στην Ελλάδα, ενθαρρύνουν τη 

δηµιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης σε χώρες της Βόρειας Αφρικής, τις άτυπες 

επαναπροωθήσεις και τις απελάσεις, προωθούν το ηλεκτρονικό φακέλωµα και την 

πολύπλευρη ενίσχυση της Συνθήκης Σέγκεν. 
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Η υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συµφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο οδηγεί 

στην περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης της Ευρώπης, στην απαγόρευση 

γενικευµένων νοµιµοποιήσεων και στη συνεχιζόµενη οµηρία των µεταναστών, καθώς 

και στην επιλεκτική µετανάστευση, που αφορά µικρό µόνο αριθµό µεταναστών µε 

επαγγελµατικές δεξιότητες και ειδίκευση. Είναι ένα Σύµφωνο που εξυπηρετεί τα 

συµφέροντα των κυρίαρχων ελίτ της ΕΕ. 

Η Ελλάδα, όπως άλλωστε και άλλες νοτιοευρωπαϊκές χώρες, µεταβλήθηκε την 

τελευταία εικοσαετία από χώρα εξαγωγής σε χώρα υποδοχής µεταναστών, µε 

αποτέλεσµα στην τελευταία απογραφή του πληθυσµού, το 2001, οι αλλοδαποί να 

αποτελούν το 7% του πληθυσµού, µε πραγµατικό µεταναστευτικό πληθυσµό γύρω 

στο 10%. Από αυτούς, το 80% αποτελείται από δυνάµει οικονοµικώς ενεργά άτοµα. 

Οι µετανάστες –εργαζόµενοι στη συντριπτική τους πλειονότητα– καταλαµβάνουν τις 

επισφαλείς, υψηλής εκµετάλλευσης και χαµηλών αµοιβών θέσεις εργασίας 

(κατασκευές, τουρισµός, εµπόριο), ενώ συνεισφέρουν σχεδόν αποκλειστικά τη 

µισθωτή εργασία που είναι απαραίτητη στην ελληνική γεωργία. Το κράτος, 

διαχειριζόµενο το καθεστώς παράνοµης διαµονής των µεταναστών στη χώρα, 

επιχείρησε να αντλήσει πόρους (π.χ. από τα παράβολα και τις κοινωνικοασφαλιστικές 

εισφορές) και να χρηµατοδοτήσει την ανάπτυξη µε χαµηλό κόστος εργασίας 

(ολυµπιακά και αναπτυξιακά έργα).  

Οι όροι αυτοί της άτυπης εργασίας αυξάνουν τον κίνδυνο εργατικών ατυχηµάτων µε 

θύµατα µετανάστες. Η συχνότητα ατυχηµάτων των εργαζόµενων µεταναστών είναι 

περίπου δύο φορές µεγαλύτερη απ’ ό,τι η συχνότητα για τους Έλληνες, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία των ∆ελτίων Ατυχηµάτων του ΙΚΑ. Η µαύρη εργασία, οι 

άθλιες συνθήκες διαβίωσης των µεταναστών στους καταυλισµούς στην ύπαιθρο και 

τα εξευτελιστικά µεροκάµατα στις αγροτικές εργασίες (Μανωλάδα κ.α.) 

καταδεικνύουν ότι η ξενοφοβία και ο ρατσισµός ενυπάρχουν ακόµη σε κοινωνικό 

επίπεδο. 

Βασικό χαρακτηριστικό της µετανάστευσης στην Ελλάδα αποτελεί και η σηµαντική 

παρουσία των γυναικών (45,5% της µετανάστευσης), που εργάζονται σε κλάδους 

κυρίως υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας (οικιακές βοηθοί, καθαρίστριες, φύλαξη 

τέκνων), υγείας-πρόνοιας (αποκλειστικές σε νοσοκοµεία ή κατ’ οίκον) αλλά και 

αγροτικής παραγωγής. Η θέση των µεταναστριών χαρακτηρίζεται από τριπλή 

εκµετάλλευση: 

• ταξική, λόγω της εκµετάλλευσης που υφίστανται στην εργασία και την 

παραγωγή (αδήλωτη εργασία, αδυναµία εξασφάλισης ενσήµων και κατ’ 

επέκταση νόµιµης διανοµής, καθεστώς παρατεταµένης επισφάλειας, ανεργίας 

και φτώχειας) 

• φυλετική: κρούσµατα ρατσισµού, ξενοφοβίας και κοινωνικής προκατάληψης 

• εξαιτίας των πατριαρχικών δοµών, που καθορίζουν καίρια την κατανοµή των 

ρόλων και τη µειονεκτική θέση της µετανάστριας γυναίκας στην οικογένεια 

και την κοινωνική ζωή (στερεότυπα, διευρυµένα οικογενειακά βάρη, µικρή 

έως ανύπαρκτη αυτονοµία, κακοποίηση κ.ά.). Μέρος εξάλλου της γυναικείας 

εκµετάλλευσης αποτελούν και τα θύµατα του trafficking, που χρήζουν 

ιδιαίτερης προστασίας και κάλυψης. 

Από την άλλη, αναπτύσσεται µε γοργούς ρυθµούς η δεύτερη γενιά µεταναστών 

(πλησιάζει τα 200.000 άτοµα), που περιλαµβάνει παιδιά που γεννιούνται στην 

Ελλάδα (ή έρχονται εδώ σε πολύ µικρή ηλικία) και φοιτούν στα ελληνικά σχολεία, 
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στα οποία όµως το ελληνικό κράτος αρνείται όχι µόνο να αναγνωρίσει το δικαίωµα 

στην αυτοδίκαιη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας αλλά ακόµη και το δικαίωµα 

νόµιµης παραµονής στη χώρα όπου γεννήθηκαν και µεγάλωσαν. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, που το ελληνικό κράτος, ελλείψει νοµοθετικού 

πλαισίου, προσέγγισε στρεβλά, αποσπασµατικά και φοβικά το φαινόµενο της 

µετανάστευσης, συνδέοντάς το µε την αύξηση της εγκληµατικότητας, ως τις µέρες 

µας, που η ελληνική µεταναστευτική πολιτική τελεί υπό ένα περισσότερο συνεκτικό 

νοµοθετικό πλαίσιο, η κατάσταση των ανθρώπων χωρίς χαρτιά, που περιµένουν µια 

νέα νοµιµοποίηση, εξακολουθεί να αποτελεί εκρηκτικό ζήτηµα. 

Ο φαύλος κύκλος της νοµιµότητας και της παρανοµίας είναι ο ορίζοντας για την 

πλειονότητα των µεταναστών και των µεταναστριών που ζουν και εργάζονται στη 

χώρα µας. Ένας φαύλος κύκλος που επιτρέπει να ανθεί η εκµετάλλευση, τα 

διαµεσολαβητικά κυκλώµατα, η καταναγκαστική πορνεία, η αστυνοµική βία, ο 

παραλογισµός και η άγνοια από την πλευρά της δηµόσιας διοίκησης. Ο µετανάστης 

και η µετανάστρια υποχρεώνονται να προσκοµίσουν δυσεύρετα δικαιολογητικά που 

θα αδυνατούσε σε πολλές περιπτώσεις να προσκοµίσει ακόµη και ο Έλληνας πολίτης, 

όπως ένσηµα, σύµβαση, πιστοποιητικά, βιβλιάριο κ.ά. Μια εξωφρενική 

γραφειοκρατική διαδικασία εξελίσσεται εδώ και χρόνια, µε διάφορα συναρµόδια 

υπουργεία, ενώ οι φάκελοι των µεταναστών πηγαινοέρχονται µεταξύ δήµων, 

υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµοσίας Τάξης, νοµαρχιών, µε αποτέλεσµα δεκάδες 

χιλιάδες άδειες να εκκρεµούν. Παράλληλα, η έλλειψη πολιτικής βούλησης 

προκειµένου να λυθεί το ζήτηµα των µεταναστών δεύτερης γενιάς συνεχίζεται, µε 

αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται ποικιλοτρόπως η πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και 

την εργασία. 

Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωµα των µεταναστών στην κτήση της ελληνικής 

ιθαγένειας. Η δύσκαµπτη διαδικασία πολιτογράφησης συµβάλλει σε έναν ιδιότυπο 

κοινωνικό αποκλεισµό. ∆ικαίωµα υποβολής της σχετικής αίτησης έχει µόνο όποιος 

έχει συµπληρώσει δέκα χρόνια νόµιµης παραµονής στην Ελλάδα, και η πολιτεία 

διατηρεί την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να απορρίψει την αίτηση χωρίς 

αιτιολόγηση. Στην πράξη µάλιστα η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων 

απορρίπτεται χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, η αρµοδιότητα της 

πολιτείας να ορίζει ποιος δικαιούται και ποιος όχι την ιθαγένεια δεν µπορεί να µην 

συναντά ορισµένους εύλογους περιορισµούς, ιδίως από την αρχή της 

αναλογικότητας, που είναι πλέον συνταγµατικά κατοχυρωµένη. Για παράδειγµα, 

µετανάστες µε πολλές δεκαετίες διαµονής στην Ελλάδα έχουν δικαιολογηµένη και 

θεµιτή προσδοκία για κτήση της ιθαγένειας, και άρα ο απόλυτος χαρακτήρας του 

«κρατικού προνοµίου» πρέπει να κάµπτεται. 

Αντίστοιχη πολιτική ακολουθεί το ελληνικό κράτος και για τους πρόσφυγες. Χωρίς 

αιτιολογία και µε απόλυτα αυθαίρετο τρόπο οι διαδικασίες ασύλου στην Ελλάδα 

έχουν γίνει µέσο αποκλεισµού και όχι προστασίας. Άτυπες επαναπροωθήσεις 

πραγµατοποιούνται σε ξηρά και θάλασσα. Αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται σωρηδόν 

χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Τα ποσοστά αναγνώρισης προσφύγων έχουν µειωθεί 

δραµατικά τα τελευταία χρόνια, παρόλο που οι λόγοι για αναζήτηση ασύλου –βία και 

διωγµός– παραµένουν έντονοι όσο ποτέ (λιγότερες από 2 στις 100 αιτήσεις γίνονται 

σήµερα δεκτές, όταν το 1999 το ποσοστό αυτό ήταν 32%). Αιτούντες άσυλο 

κρατούνται χωρίς να έχουν διαπράξει κάποιο αδίκηµα, ενώ εµφανίζονται συχνά 

περιστατικά κακοµεταχείρισής τους εντός και εκτός χώρων κράτησης. 
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Συνολικά, τα προβλήµατα των µεταναστών, που είναι προβλήµατα δύσκολα και 

σύνθετα και προϋποθέτουν πολιτική βούληση για την επίλυσή τους, διαιωνίζονται µε 

καθοριστικές τις ευθύνες των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών. 

Η στρατηγική µας κατεύθυνση 

Οι διαφαινόµενες τάσεις γύρω από το φαινόµενο της µετανάστευσης και την 

αντιµετώπισή του δεν είναι ενθαρρυντικές. Οι επιπτώσεις της παγκόσµιας 

οικονοµικής κρίσης θα επηρεάσουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες οικονοµίες των χωρών του 

Τρίτου Κόσµου, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί το χάσµα Βορρά-Νότου, και αυτό παρά 

τα πολύ σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και οι χώρες του Πρώτου Κόσµου. 

Εποµένως, τα µεταναστευτικά ρεύµατα δεν αναµένεται να περιοριστούν, παρά τα 

σκληρά µέτρα των χωρών υποδοχής. Ταυτόχρονα, είναι λογικό να αναµένεται 

επιδείνωση της αντιµετώπισης των οικονοµικών µεταναστών και της θέσης τους ως 

προς τα εργασιακά τους δικαιώµατα, τις διαδικασίες νοµιµοποίησης, την υγειονοµική 

τους περίθαλψη, τη ρατσιστική σύνδεσή τους µε την εγκληµατικότητα κλπ., αφού 

εξακολουθούν να αποτελούν τα πιο ευάλωτα τµήµατα των εργαζοµένων ή όσων 

αναζητούν εργασία. Ένας υπαρκτός κίνδυνος είναι ακόµα η ενίσχυση της τάσης για 

σύνδεση των µεταναστών και της µετανάστευσης µε την πάταξη της τροµοκρατίας. 

Η σύγχρονη Αριστερά δεν αντιµετωπίζει µοιρολατρικά ούτε τις αρνητικές σηµερινές 

καταστάσεις ούτε τις διαφαινόµενες τάσεις. Παρεµβαίνει οργανωµένα. 

Συµπαρίσταται ή συµπαρατάσσεται µε τους µετανάστες εντός και εκτός 

κοινοβουλίου, συµβάλλοντας στην αυτοοργάνωσή τους, στην προστασία τους και 

στην αποτελεσµατικότητα των αγώνων τους για µια καλύτερη ζωή, χωρίς φόβο και 

άγρια εκµετάλλευση.  

Σε παγκόσµιο επίπεδο, η θέση της Αριστεράς για τη µετανάστευση οφείλει να είναι η 

άρση των αιτίων που δηµιουργούν και γιγαντώνουν τα µεταναστευτικά ρεύµατα στη 

φάση αυτή. Αυτό παραπέµπει ευθέως σε συνεχή µείωση των ανισοτήτων Βορρά-

Νότου, δηλαδή σε µια αντίθεση την οποία ο νεοφιλελευθερισµός ούτε θέλει ούτε 

µπορεί να αντιµετωπίσει. 

• Επικεντρώνουµε την προσοχή µας στη διαµόρφωση µιας µεταναστευτικής 

πολιτικής που θεωρεί ζήτηµα ζωτικής σηµασίας και προτεραιότητας την 

υπεράσπιση των δικαιωµάτων των µεταναστών και προσφύγων. 

Και αυτό όχι µόνο γιατί οι µετανάστες αποτελούν τµήµα του σύγχρονου 

προλεταριάτου των µητροπολιτικών κέντρων ή γιατί ο βαθµός της 

εκµετάλλευσης που υφίστανται τους καθιστά το πιο ευάλωτο τµήµα της 

εργατικής τάξης. Αλλά πρωτίστως γιατί ο αγώνας ενάντια στον ρατσισµό και 

την ξενοφοβία, τον εθνικισµό και τους πολέµους, συνδέεται µε τον αγώνα για 

την εµβάθυνση της δηµοκρατίας στη σοσιαλιστική προοπτική, που θα 

βασίζεται σε αξίες οικουµενικές: την ελευθερία του ατόµου για την 

πραγµάτωση της προσωπικότητάς του και τη δυνατότητά του να απολαµβάνει 

από κοινού και ισότιµα τα αγαθά του παραχθέντος κοινωνικού πλούτου. Με 

βάση αυτές τις αρχές, που, εκτός των άλλων, αποτελούν και την πεµπτουσία 

του ευρωπαϊκού νοµικού –και όχι µόνο– πολιτισµού, όλοι οι άνθρωποι είναι 

φορείς δικαιωµάτων που δεν πρέπει να υπόκεινται σε περιορισµό εξαιτίας της 

εθνικότητας, της γλώσσας, των θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, του 

φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισµού κλπ. 
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• Υπερασπιζόµαστε το θεµελιώδες δικαίωµα των µεταναστών και των 

προσφύγων στη ζωή και την αξιοπρεπή διαβίωση. Γι’ αυτό βρισκόµαστε στον 

αντίποδα µιας λογικής που ορθώνει την Ελλάδα-φρούριο, την Ευρώπη-

φρούριο, και υποστηρίζουµε το δικαίωµα στην ελεύθερη και ασφαλή είσοδο 

και το άσυλο. 

Θεωρούµε πρακτικά ανεφάρµοστο το σύστηµα «µετάκλησης µεταναστών», 

που δυστυχώς ισχύει απαρέγκλιτα από το 1991, αφού, κατά κανόνα, ένας 

εργοδότης δεν δέχεται να προσλαµβάνει προσωπικό εξ αποστάσεως, ιδίως 

όταν οι ανάγκες της παραγωγής δεν βασίζονται στα βιοµηχανικά πρότυπα των 

δεκαετιών του ’50 και ’60 µε τον αυστηρά καθορισµένο «κλειστό αριθµό» 

θέσεων στα εργοστάσια της εποχής εκείνης. 

• Υποστηρίζουµε ένα σύστηµα διαρκούς νοµιµοποίησης υπό προϋποθέσεις, µια 

ανοιχτή και διαρκή διαδικασία νοµιµοποίησης. 

• Υποστηρίζουµε τα κοινωνικά δικαιώµατα των µεταναστών, όπως το δικαίωµα 

στην εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία, την κατοικία. 

• Υποστηρίζουµε την παροχή πολιτικών δικαιωµάτων στους µετανάστες, όπως 

ιθαγένεια, δυνατότητα ενεργού συµµετοχής στην πολιτική ζωή κλπ. 

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι 

Μετανάστες 

Είσοδος µεταναστών 

• Κατάργηση των σηµερινών κέντρων κράτησης αλλοδαπών (προσφύγων και 

µεταναστών) και δηµιουργία χώρων µε αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης για όσο 

διάστηµα χρειάζεται να παραµείνουν σε αυτούς οι πρόσφυγες και οι 

µετανάστες. 

• Κατάργηση των άτυπων επαναπροωθήσεων από τον Έβρο και το Αιγαίο. 

• Απαγόρευση της απέλασης και της διοικητικής κράτησης κάθε ανηλίκου, και 

ειδικό ενδιαφέρον για τη διαµονή τους στη χώρα µας.  

• Αποποινικοποίηση (µόνο σε ό,τι αφορά τους εργαζόµενους) του αδικήµατος 

της παράνοµης εισόδου, διαµονής και εργασίας όταν συντρέχουν λόγοι 

οικονοµικής επιβίωσης, µε σαφή αναφορά της ρήτρας αυτής σε νοµοθετικό 

κείµενο.  

• Ριζική αναδιοργάνωση του Τµήµατος Φύλαξης Συνόρων, αλλά και της ίδιας 

της διοικητικής απέλασης, που γίνεται χωρίς δικαστικές εγγυήσεις.  

• Ανάληψη πρωτοβουλίας της χώρας µας για κατάργηση του νέου ευρωπαϊκού 

Συµφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και της λεγόµενης 

«Οδηγίας της Ντροπής» («Οδηγία για την εναρµόνιση των διαδικασιών 

επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών»).  

Νοµιµοποίηση µεταναστών 

• Εφαρµογή ενός συστήµατος ανοιχτής και διαρκούς νοµιµοποίησης, υπό 

προϋποθέσεις 
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• Θέσπιση ενός πρόσθετου τύπου άδειας, που θα λέγεται «άδεια προς 

αναζήτηση εργασίας», µε την οποία θα εφοδιάζεται αυτοµάτως κάθε 

ενδιαφερόµενος (είτε µε αίτηση προς τις αρµόδιες ελληνικές αρχές είτε µε 

αίτηση στο ελληνικό προξενείο της χώρας προέλευσης) και θα αποκτά 

αυτοδικαίως το δικαίωµα παραµονής στην ελληνική επικράτεια για ένα χρόνο, 

µε στόχο να αναζητήσει δουλειά.  

• Αποσύνδεση της ανανέωσης της άδειας παραµονής από την ύπαρξη 

ορισµένου αριθµού ενσήµων, για να µην µεταπίπτουν εργαζόµενοι 

µετανάστες, µαζικά και άδικα, από το καθεστώς της νοµιµότητας στο 

καθεστώς της παρανοµίας, εξαιτίας της απροθυµίας των εργοδοτών τους να 

καταβάλουν τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία ασφαλιστικές εισφορές. 

Εργασιακά δικαιώµατα 

• Απόλυτη ευχέρεια µεταβολής του σκοπού της άδειας διαµονής (µε 

ανεµπόδιστη εναλλαγή του καθεστώτος εξαρτηµένης και µη εξαρτηµένης 

εργασίας) και αποσύνδεση της άδειας διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική 

δραστηριότητα από απόδειξη ύπαρξης πόρων 60.000 €. 

• ∆ιασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων 

των µεταναστών, συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος της ασφάλειας 

στην εργασία. 

• Ένταξη των µεταναστών σε προγράµµατα γεωργικής κατάρτισης που 

χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ για την κατανόηση νέων γεωργικών 

πρακτικών. 

• Στήριξη µεταναστών για τη συµµετοχή τους στο συνδικαλιστικό κίνηµα και 

τα εκλεγµένα όργανα. 

Εκπαίδευση 

• ∆οµές προαιρετικής εκµάθησης ελληνικής γλώσσας σε όλους τους ενήλικους 

µετανάστες πρώτης γενιάς από επαρκώς στελεχωµένα Κέντρα Εκµάθησης 

Ελληνικής Γλώσσας που θα λειτουργούν σε δηµοτικό επίπεδο. 

• Μαθήµατα µητρικής γλώσσας και πολιτισµού για µαθητές µετανάστες στα 

δηµόσια σχολεία, όταν ο αριθµός των µεταναστών µιας οµάδας υπερβαίνει το 

8%. 

• Καθιέρωση της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, παρεµβάσεις στα σχολικά 

βιβλία ώστε να προάγουν την πολυπολιτισµικότητα και το σεβασµό στη 

διαφορετικότητα, οργάνωση ειδικών διαπολιτισµικών δραστηριοτήτων.  

Πολιτικά δικαιώµατα – Ιθαγένεια – Μετανάστες δεύτερης γενιάς 

• Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των µεταναστών που γεννιούνται 

στην Ελλάδα, καθώς και σε όλα τα παιδιά που συµπληρώνουν τρία χρόνια 

παραµονής στη χώρα µας.  

• Αναγνώριση στα παιδιά που αποφοιτούν από σχολεία µέσης εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα (και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για κτήση ιθαγένειας ή δεν 

επιθυµούν να πάρουν την ελληνική ιθαγένεια) του καθεστώς του επί µακρόν 
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διαµένοντος µε την ενηλικίωσή τους, ανεξάρτητα από τη νόµιµη ή µη διαµονή 

των γονέων τους στη χώρα. 

• Παροχή άδειας αόριστης διάρκειας στους αλλοδαπούς µαθητές που φοιτούν 

στην ελληνική εκπαίδευση. 

• Καθιέρωση της αρχής της κατοικίας προκειµένου για την κτήση της 

ιθαγένειας (residence citizenship), που θα στηρίζεται όχι στον τόπο γέννησης 

ή στην καταγωγή βάσει αίµατος, αλλά στον τόπο που βρίσκεται η κατοικία 

και η εργασία του µετανάστη, δηµιουργώντας ειδικό δεσµό µε τη χώρα. 

• Παροχή δικαιώµατος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δηµοτικές εκλογές για 

όσους τεκµηριώνουν 5ετή νόµιµη παραµονή στην Ελλάδα. 

Υγειονοµική περίθαλψη 

• ∆ιεύρυνση της πρόσβαση των µεταναστών στις υπηρεσίες υγείας, όπως 

ακριβώς ισχύει και για τους Έλληνες. Τροποποίηση του άρθρου 84 του ν. 

3386/05, που προβλέπει υγειονοµική περίθαλψη µόνο για έκτακτα 

περιστατικά, εφόσον οι συγκεκριµένοι αλλοδαποί δεν βρίσκονται νοµίµως στη 

χώρα µας. 

• Κατοχύρωση ιατρικής παρακολούθησης και πρόσβασης στην περίθαλψη για 

τις εγκύους (κατά την εγκυµοσύνη, τον τοκετό και την περίοδο της λοχείας). 

• Παροχή άδειας διαµονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε πρόσωπα που 

πάσχουν από σοβαρά προβλήµατα υγείας (άρθρο 44, παράγραφος 1, εδάφιο 

ε΄) χωρίς να απαιτείται προηγούµενη άδεια διαµονής. 

Κρατικές υπηρεσίες 

• Αύξηση του µόνιµου υπαλληλικού προσωπικού που ασχολείται µε τη 

χορήγηση και την ανανέωση αδειών διαµονής. 

• Ειδική αντιρατσιστική εκπαίδευση στους δηµόσιους λειτουργούς και 

αναβάθµιση των υπηρεσιών που ασχολούνται µε τη µετανάστευση ώστε να 

µην αποτελούν χώρους δυσµενούς µετάθεσης. 

• Ουσιαστική οικονοµική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως προϋπόθεση 

για εκχώρηση αρµοδιοτήτων που αφορούν την υποδοχή και οµαλή ένταξη 

µεταναστών και προσφύγων στην τοπική κοινωνία. 

Πρόσφυγες – Αιτούντες άσυλο  

Είναι ανάγκη η Ελλάδα να κάνει στροφή στο θέµα των προσφύγων και να παίξει 

ενεργό ρόλο για µια αντίστοιχη αλλαγή της πολιτικής της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό θα 

πρέπει να γίνουν τα εξής: 

• ∆ιακοπή κάθε προσπάθειας τεχνητού περιορισµού του αριθµού των αιτήσεων 

ασύλου που εγκρίνονται. Κάθε άνθρωπος που διώκεται και κινδυνεύει στη 

χώρα του δικαιούται και πρέπει να λαµβάνει άσυλο. 

• Παροχή σε όλους τους πρόσφυγες γρήγορης και ξεκάθαρης πρόσβασης σε 

όλη τη διαδικασία ασύλου, µε εξασφάλιση διερµηνέων και µε έγκαιρη, 

γραπτή ενηµέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσής τους σε γλώσσα που 
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κατανοούν, µε δωρεάν παροχή νοµικών υπηρεσιών σε όλη τη διοικητική 

διαδικασία ασύλου. 

• Στις αποφάσεις για τη χορήγηση ασύλου να καταγράφονται οι ισχυρισµοί του 

αιτούντος, η έρευνα των κρατικών υπηρεσιών σχετικά µε την υπόθεση, τα 

πρακτικά της Επιτροπής και βέβαια η πλήρης αιτιολόγηση της τελικής 

απόφασης.  

• Ρητή και απόλυτη απαγόρευση των άτυπων επαναπροωθήσεων. Παροχή στον 

Συνήγορο του Πολίτη δικαιώµατος εξέτασης καταγγελιών για άτυπες 

επαναπροωθήσεις και για άρνηση αποδοχής από τις αστυνοµικές αρχές 

υποβαλλόµενων αιτηµάτων ασύλου. 

• Απαγόρευση της κράτησης των αιτούντων άσυλο χωρίς να έχουν διαπράξει 

κάποιο αδίκηµα, και ιδίως των ασυνόδευτων ανηλίκων, των εγκύων 

γυναικών, των θυµάτων βασανιστηρίων και των ατόµων µε αναπηρία. Να 

υπάρχει ταχύτατη δικαστική διερεύνηση της νοµιµότητας της κράτησης αυτής 

στις περιπτώσεις που κατ’ εξαίρεση επιβάλλεται. 

• Απάλειψη από την ελληνική νοµοθεσία (και ανάλογες πρωτοβουλίες για τις 

κοινοτικές οδηγίες) της δυνατότητας να απορρίπτονται αιτήµατα ασύλου µε 

την άµεση ή έµµεση χρήση των ρητρών της «ασφαλούς χώρας καταγωγής», 

της «ασφαλούς τρίτης χώρας» και της «επικουρικής προστασίας».  
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ΣΤΟΧΟΣ 11  

Φορείς και οικονοµικά υποκείµενα της στρατηγικής µας 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ελληνική κοινωνία, όπως και ο όλος ο κόσµος, υπήρξε 

θύµα µιας πρωτοφανούς ιδεολογικής επίθεσης και παραπληροφόρησης. Στόχος της 

επιχείρησης αυτής ήταν να επιβληθεί ένα απόλυτο µονοπώλιο του µεγάλου ιδιωτικού 

κεφαλαίου, στον έλεγχο του οποίου έπρεπε να περάσουν τα πάντα, από την παραγωγή 

των κοινών εµπορευµάτων µέχρι τα δηµόσια αγαθά, την ενέργεια, το πόσιµο νερό, τις 

τηλεπικοινωνίες, τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, ακόµη και η υγεία και οι λειτουργίες της 

δηµόσιας διοίκησης.  

Με την επέκταση του µεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου σ’ αυτούς τους τοµείς, που µέχρι 

τότε τελούσαν υπό δηµόσιο ή κοινωνικό έλεγχο, οι εµπνευστές της νεοφιλελεύθερης 

στρατηγικής πίστεψαν πως ο καπιταλισµός µπορούσε να υπερβεί την κρίση που τον 

έπληξε τη δεκαετία του ’70 και να ανυψώσει την κερδοφορία του κεφαλαίου σε µια 

διαρκή βάση.  

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, έπρεπε, όπως και έγινε, να κατασυκοφαντηθεί και 

να διαλυθεί καθετί το δηµόσιο και το συλλογικό. Έτσι, οι δηµόσιες επιχειρήσεις είτε 

ιδιωτικοποιήθηκαν είτε απαξιώθηκαν στη συνείδηση της κοινωνίας. Οι συνεταιρισµοί 

και άλλες µορφές συλλογικής οικονοµικής οργάνωσης εξαρθρώθηκαν και 

περιθωριοποιήθηκαν.  

Όλο αυτό το εγχείρηµα όµως έχει οδηγηθεί σήµερα σε µια πρωτοφανή κρίση, 

οικονοµική και κοινωνική. 

Η αδιαφάνεια, η γραφειοκρατία, τα σκάνδαλα, η σπατάλη, η διαφθορά, η χαµηλή 

κοινωνική αποτελεσµατικότητα και ό,τι άλλο οι οπαδοί του νεοφιλελευθερισµού 

καταλόγιζαν στη δηµόσια επιχείρηση αποδείχθηκαν ιδιότητες και της ιδιωτικής 

επιχείρησης, και µάλιστα της θεωρούµενης ως πιο σύγχρονης και καινοτόµου µορφής 

της. 

Εποµένως, δεν είναι η δηµόσια ιδιοκτησία και ο δηµόσιος έλεγχος η αιτία της 

χαµηλής κοινωνικής αποτελεσµατικότητας, αλλά η απουσία ενός αποτελεσµατικού 

δηµόσιου και κοινωνικού ελέγχου, που επιτρέπει στο ιδιοτελές συµφέρον να 

επικυριαρχεί και να επιβάλλεται επί του δηµόσιου συµφέροντος.  

Τα αποτελέσµατα, ιδίως σε χώρες όπως η δική µας, είναι δραµατικά, καθώς υπάρχουν 

κοινωνικές ανάγκες που, αν δεν καλυφθούν από το δηµόσιο, δεν θα καλυφθούν από 

κανέναν, αφού η προσδοκώµενη απόδοση κέρδους καθιστά τις αναγκαίες επενδύσεις 

µη ελκυστικές για το ιδιωτικό κεφάλαιο. Εποµένως, οι αναγκαίες επενδύσεις είτε δεν 

γίνονται είτε, προκειµένου να καταστεί ελκυστική η πραγµατοποίησή τους, 

επιχειρείται να διαµορφωθούν τεχνητά συνθήκες υψηλής κερδοφορίας σε βάρος του 

δηµόσιου συµφέροντος, όπως ήδη συµβαίνει στην περίπτωση της ενέργειας. 

Από την άλλη πλευρά, η ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων επιχειρήσεων και η 

περιθωριοποίηση των συνεταιρισµών και άλλων µορφών συλλογικής οικονοµικής 

δράσης επιτείνει τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης, αφού, µέσω των φορέων 

αυτών, ασκούνταν έµµεσα αλλά και άµεσα µια αναδιανεµητική πολιτική υπέρ της 

κοινωνικής συνοχής και των οικονοµικά ασθενέστερων.  
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Για να στηριχθεί εποµένως η κοινωνία, να κινηθεί η οικονοµία και, κυρίως, για να 

διαµορφωθεί µια νέα οικονοµία κοινωνικών αναγκών και συλλογικών αγαθών, είναι 

αναγκαία η ενεργοποίηση όλων των µορφών οικονοµικής δράσης, δηµόσιων, 

συλλογικών και ιδιωτικών. Είναι, εποµένως, αναγκαίο να σπάσει το µονοπώλιο της 

µίας και µοναδικής µορφής επιχειρηµατικότητας, να δηµιουργηθούν συνθήκες που θα 

ευνοούν τον πλουραλισµό οικονοµικών υποκειµένων και µορφών οικονοµικής 

οργάνωσης, αφού µόνο έτσι µπορεί να απαντηθεί ο πλουραλισµός των αναγκών που 

υπάρχουν στην κοινωνία και την οικονοµία, και να αναπτυχθούν σχέσεις 

ανταγωνισµού αλλά και συνεργασίας µεταξύ τους. Αιχµή του δόρατος µιας τέτοιας 

στρατηγικής για το ΣΥΡΙΖΑ είναι η διαµόρφωση ενός νέου µοντέλου δηµόσιας 

επιχείρησης υπό κοινωνικό έλεγχο, η αναγέννηση του συνεταιριστικού κινήµατος όχι 

µόνο στον αγροτικό χώρο αλλά σε όλη την οικονοµία και η θεµελίωσή του σε νέες 

βάσεις, η ενθάρρυνση µορφών συλλογικής οικονοµικής δράσης και η διαµόρφωση 

ενός νέου θεσµικού πλαισίου για την ανάπτυξη της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας, µε 

σεβασµό στο περιβάλλον και την αξιοπρέπεια των εργαζοµένων.  

∆ηµόσια οικονοµία - Η παρούσα κατάσταση 

Η ιστορική εµπειρία έδειξε ότι ο ρόλος των δηµόσιων επιχειρήσεων στην οικονοµική 

και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας υπήρξε γενικά θετικός. Η δηµιουργία, µετά τον 

Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, της ∆ΕΗ, του ΟΤΕ, της ΕΥ∆ΑΠ και άλλων δηµόσιων 

επιχειρήσεων επέτρεψε την ικανοποίηση βασικών αναγκών σε κρίσιµους τοµείς που 

δεν θα µπορούσαν να καλυφθούν εάν αυτές οι υπηρεσίες είχαν ανατεθεί στο ιδιωτικό 

κεφάλαιο. Αυτές οι επιχειρήσεις υλοποίησαν ένα ευρύ σχέδιο δηµιουργίας υποδοµών, 

εισήγαγαν νέες τεχνολογίες και τεχνικές και ανταποκρίθηκαν µε καθολικό τρόπο, 

παρά τις αργοπορίες και τις ελλείψεις, στις ανάγκες του πληθυσµού για ύδρευση, 

ηλεκτροδότηση, επικοινωνία. 

Ταυτόχρονα όµως, οι επιχειρήσεις αυτές ήταν τυπικά µόνο δηµόσιες. Στην πράξη, σε 

πολλές περιπτώσεις, λειτούργησαν ως το κέλυφος ιδιοτελών ιδιωτικών συµφερόντων. 

Με ευθύνη των κυβερνήσεων, έγιναν πεδίο διαπλοκής, ακόµη και διαφθοράς, όπως 

και το σκάνδαλο της Ζίµενς πιστοποίησε. Σ’ αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι οι 

επιχειρήσεις αυτές έγιναν πεδίο έντονης κοµµατικοποίησης και µηχανισµός 

εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων και µικροκοµµατικών συµφερόντων. Όλα αυτά 

περιόρισαν, ιδίως τα τελευταία χρόνια, δραµατικά την κοινωνική τους 

αποτελεσµατικότητα και έπληξαν την κοινωνική νοµιµοποίησή τους. 

Χρησιµοποιώντας τα προβλήµατα αυτά ως άλλοθι, οι κυβερνήσεις της τελευταίας 

εικοσαετίας έθεσαν σε εφαρµογή µια πολιτική µε την οποία κατέστησαν τις δηµόσιες 

επιχειρήσεις κοµµατική τους λεία και πεδίο επέκτασης της δράσης του ιδιωτικού 

κεφαλαίου. Αυτό έγινε άµεσα µέσω των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και έµµεσα µε την 

αποµύζηση των δηµόσιων επιχειρήσεων από µέσα. 

Η πολιτική αυτή, αν δεν ανατραπεί, θα οδηγήσει σε τεράστια προβλήµατα. Ήδη ο 

κίνδυνος ενεργειακού µπλακ άουτ είναι ορατός. 

Η καθυστέρηση της χώρας στη χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών γίνεται επικίνδυνη. Οι 

υποδοµές σε πολλούς τοµείς δεν εκσυγχρονίζονται. 

Για το ΣΥΡΙΖΑ, βασική προτεραιότητα και συστατικό µιας στρατηγικής 

προοδευτικής εξόδου από την κρίση είναι η διαµόρφωση ενός νέου, σύγχρονου και 

κοινωνικά αποτελεσµατικού συστήµατος παραγωγής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 
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Πυρήνας ενός τέτοιου συστήµατος είναι ένα νέο µοντέλο δηµόσιας επιχείρησης που 

θα λειτουργεί µε δηµόσια λογοδοσία και κοινωνικό έλεγχο. 

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι  

Ένα νέο µοντέλο δηµόσιας επιχείρησης 

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την παρουσία ισχυρών, βιώσιµων και κοινωνικά 

ελεγχόµενων δηµόσιων επιχειρήσεων σε τοµείς που σχετίζονται µε βασικές 

κοινωνικές ανάγκες, όπως είναι η ενέργεια, οι επικοινωνίες, η ύδρευση, η τραπεζική 

πίστη, οι υποδοµές. ∆ιότι µόνο στη βάση της δηµόσιας ιδιοκτησίας και του 

κοινωνικού ελέγχου µπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές µε τρόπο 

οικονοµικά και οικολογικά βιώσιµο, µε ασφάλεια και επάρκεια, µε ελεγχόµενο 

κόστος, µε µακροχρόνιο σχεδιασµό και µε τρόπο καθολικό, χωρίς τους αποκλεισµούς 

και τις κοινωνικές και γεωγραφικές διακρίσεις στις οποίες αναπόφευκτα οδηγεί το 

κυνήγι του κέρδους και η λογική των αγορών. 

Ωστόσο, η κρατική ιδιοκτησία µιας επιχείρησης δεν συνεπάγεται αυτοµάτως την 

αξιοποίηση των παραπάνω συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της έναντι της ιδιωτικής 

κερδοσκοπικής επιχείρησης. Ούτε συνεπάγεται αυτοµάτως µεγαλύτερο σεβασµό 

στους εργαζοµένους, στους πολίτες ή στο περιβάλλον. Αυτό µπορεί να εξασφαλιστεί 

µόνο στο βαθµό που η τυπικά δηµόσια επιχείρηση επιτελεί µια πραγµατικά δηµόσια 

λειτουργία, υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον και την κοινωνία, εντάσσεται σε µια 

στρατηγική ουσιαστικής κοινωνικοποίησης της όλης λειτουργίας της. Ακριβώς γι’ 

αυτό, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν περιορίζεται στο αίτηµα της ανάκτησης του 

ελέγχου των δηµόσιων επιχειρήσεων αλλά αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στη 

διαµόρφωση ενός νέου µοντέλου δηµόσιας επιχείρησης, µε επανακαθορισµό και 

αποσαφήνιση του ρόλου και του σκοπού κάθε δηµόσιας επιχείρησης, διαµόρφωση 

θεσµών και διαδικασιών δηµόσιας λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου της 

λειτουργίας των δηµόσιων επιχειρήσεων και ενίσχυση του ρόλου των χρηστών των 

υπηρεσιών που αυτές παρέχουν και των εργαζοµένων σ’ αυτές. 

Άνοιγµα των δηµόσιων επιχειρήσεων στην κοινωνία. Κοινωνικός έλεγχος και 

δηµόσια λογοδοσία 

Για να ξεπεραστεί η παθογένεια των δηµόσιων επιχειρήσεων και οι εξαρτήσεις τους 

από ιδιοτελή συµφέροντα –κοµµατικά και οικονοµικά– είναι αναγκαίο το άνοιγµα 

των επιχειρήσεων αυτών στην κοινωνία και ο έλεγχός τους από αυτή. Το γεγονός ότι 

η κοινωνία είναι ο χρήστης των υπηρεσιών τους αλλά και ο χρηµατοδότης των 

όποιων ελλειµµάτων τους δηµιουργεί τη θεωρητική κατ’ αρχάς δυνατότητα για την 

εφαρµογή συστηµάτων αποτελεσµατικού κοινωνικού ελέγχου. 

Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει: 

•••• Τη διαµόρφωση µέσα από διάλογο ενός θεσµικού οργάνου κοινωνικού ελέγχου, 

µέσω του οποίου τόσο οι εργαζόµενοι όσο και οι χρήστες των υπηρεσιών κάθε 

επιχείρησης θα έχουν βαρύνοντα λόγο. 

•••• Τη θεσµοθέτηση της δηµόσιας λογοδοσίας των διοικήσεων των δηµόσιων 

επιχειρήσεων, µε ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις τους τόσο στο παραπάνω 

όργανο κοινωνικού ελέγχου όσο και στο Κοινοβούλιο και, µέσω αυτών, ευρύτερα 

στην κοινωνία. 
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Επανακαθορισµός του σκοπού και της αποστολής των δηµόσιων επιχειρήσεων 

Ο σκοπός, η αποστολή και τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας και αξιολόγησης κάθε 

δηµόσιας επιχείρησης (επανα)καθορίζονται µε τους ιδρυτικούς νόµους και τα 

καταστατικά των επιχειρήσεων αυτών. 

•••• Οι ιδρυτικοί νόµοι και το καταστατικό κάθε δηµόσιας επιχείρησης πρέπει να 

ορίζουν µε σαφήνεια τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα και γενικά τη σχέση της 

µε το κράτος και την κοινωνία, στη βάση της λειτουργικής, διοικητικής και 

διαχειριστικής της αυτοτέλειας, που επίσης κατοχυρώνεται. 

•••• Τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας και αξιολόγησης, ειδικότερα, οφείλουν να 

είναι σύνθετα. ∆εν θα περιορίζονται στα οικονοµικά αποτελέσµατα µε όρους 

πλεονάσµατος (κέρδος) αλλά θα περιλαµβάνουν και δείκτες κοινωνικής 

αποτελεσµατικότητας που θα αναφέρονται στην τιµολογιακή πολιτική και την εν 

γένει λειτουργία της επιχείρησης. 

Η επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών στόχων µέσω µιας δηµόσιας επιχείρησης πρέπει 

να γίνεται µε διαφάνεια και η συναφής δαπάνη να καταγράφεται σε ειδικούς 

λογαριασµούς. Οι ιδρυτικοί νόµοι και τα καταστατικά των δηµόσιων επιχειρήσεων θα 

ορίζουν τον τρόπο κάλυψης αυτών των δαπανών. 

Επιχειρησιακά σχέδια και τοµεακά σχέδια 

Κάθε δηµόσια επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να διαθέτει συγκεκριµένο 

επιχειρησιακό σχέδιο, τουλάχιστον πενταετούς ορίζοντα. Τα σχέδια αυτά πρέπει να 

εντάσσονται ευρύτερα τοµεακά προγράµµατα (π.χ. για τον ενεργειακό σχεδιασµό, τις 

επικοινωνίες, την ύδρευση κ.λπ.) και να προωθούν την υλοποίησή τους. Τόσο τα 

τοµεακά όσο και τα επιχειρησιακά προγράµµατα θα προκύπτουν µέσα από 

θεσµοθετηµένες διαδικασίες κοινωνικού και κοινοβουλευτικού διαλόγου. 

∆ιεθνείς συνεργασίες και συµπράξεις 

Σε πολλές περιπτώσεις –αεροµεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια κ.λπ.– οι διεθνείς 

συνεργασίες και συµπράξεις αποτελούν όρο για τη βιωσιµότητα των δηµόσιων 

επιχειρήσεων και για τη διεκδίκηση κάποιας θέσης στον διεθνή καταµερισµό της 

εργασίας.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ τάσσεται υπέρ της επιδίωξης τέτοιων διεθνών συνεργασιών ή 

συµπράξεων, κατά προτίµηση µε ισοδύναµους εταίρους, µε τη µορφή διεθνών ή 

περιφερειακών δικτύων ή άλλων µορφών συνεργασίας που διασφαλίζουν την 

αµοιβαιότητα των συµφερόντων και την αυτοδυναµία των στρατηγικών επιλογών 

των ελληνικών δηµόσιων επιχειρήσεων. 

Τέτοιες συνεργασίες ή συµπράξεις, καθώς και οι επιδιωκόµενοι σκοποί τους, θα 

πρέπει να αποτυπώνονται στα επιχειρησιακά σχέδια και στους απολογισµούς των 

δηµόσιων επιχειρήσεων. 

Ανταγωνισµός και συνεργασία 

Υπό τις παρούσες αρχές συγκρότησης της ΕΕ και στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης 

παγκοσµιοποίησης, οι δηµόσιες επιχειρήσεις στους «απελευθερωµένους» τοµείς, 

αλλά και γενικότερα, υπόκεινται σε πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισµού. 
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Η αντιµετώπιση των πιέσεων αυτών επιβάλλει όχι τον κατακερµατισµό των 

δηµόσιων επιχειρήσεων και τον µεταξύ τους εξουθενωτικό ανταγωνισµό αλλά τη 

µεταξύ τους συνεργασία στη βάση κοινών προγραµµάτων. Τέτοιες συνεργασίες 

µεταξύ δηµόσιων επιχειρήσεων –ιδιαίτερα εκείνων που διαχειρίζονται δίκτυα και 

υποδοµές– µπορούν, εκτός των άλλων, να αποτελέσουν βασικό µέσο για την 

περιστολή της σπατάλης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και για 

την αντιµετώπιση πλευρών του διεθνούς ανταγωνισµού. 

Αναγκαία είναι η ανάδειξη ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού µάνατζµεντ, το 

οποίο πρέπει να χαρακτηρίζεται από πίστη στην αναγκαιότητα και τις δυνατότητες 

της δηµόσιας επιχειρηµατικότητας και επιστηµονική επάρκεια, επαγγελµατική 

ακεραιότητα, ανεξαρτησία γνώµης και δυνατότητα επικοινωνίας µε τους 

εργαζοµένους και τους πολίτες. 

Η επιλογή των διοικήσεων πρέπει να γίνεται στη βάση συγκεκριµένων 

επιχειρηµατικών σχεδίων και στόχων. Αν κατά τη φάση του διορισµού τους δεν 

υφίστανται τέτοια σχέδια, αυτά πρέπει να καταρτίζονται και να κατατίθενται στα 

αρµόδια όργανα µέσα σε έξι µήνες. Ο διορισµός των διοικήσεων επικυρώνεται από 

την αρµόδια επιτροπή της Βουλής µε πλειοψηφία των 2/3. 

Οικονοµική δηµοκρατία και εργατικός έλεγχος 

Οι εργασιακές σχέσεις και η κατανοµή ρόλων µεταξύ εργασίας και διεύθυνσης θα 

πρέπει να ανασυγκροτηθούν στην κατεύθυνση της εµπέδωσης αρχών οικονοµικής 

δηµοκρατίας. 

Ο σχεδιασµός της οργάνωσης της εργασίας, οι µέθοδοι εργασίας και βελτίωσης της 

ποιότητας και της απόδοσης δεν αποτελούν αποκλειστική αρµοδιότητα της 

διεύθυνσης αλλά εµπλέκουν και τους λειτουργικούς εργαζοµένους, εκείνους δηλαδή 

που έχουν την πρακτική γνώση της λειτουργίας του παραγωγικού συστήµατος. Στην 

κατεύθυνση αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ τάσσεται υπέρ της άµεσης κατάργησης όλων εκείνων 

των νόµων και των διατάξεων (ν. 3691/2008, άρθρο 56, ν. 3429/2005 κ.λπ.) που 

περιορίζουν το δικαίωµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και δηµιουργούν 

διαφορετικά µισθολογικά και ασφαλιστικά καθεστώτα για εργαζοµένους της ίδιας 

ειδικότητας. 

Συνεταιριστική οικονοµία - Η παρούσα κατάσταση 

Η υφιστάµενη κατάσταση στο χώρο των συνεταιρισµών είναι αντιφατική. Από τη µια 

πλευρά, οι συνεταιρισµοί, ιδίως στον αγροτικό χώρο, έχουν σε µεγάλο βαθµό 

απαξιωθεί, κυρίως λόγω της κοµµατικοποίησής τους. Ιδίως από τη δεκαετία του ’80, 

το συνεταιριστικό κίνηµα έπεσε θύµα της δικοµµατικής διαµάχης. Η στήριξη των 

συνεταιρισµών έπαιρνε τη µορφή όχι της αναβάθµισης του συνεταιριστικού θεσµού 

αλλά πελατειακών διευκολύνσεων σε ηµέτερους, γεγονός που συνέβαλε στην 

κακοδιαχείριση, τη συσσώρευση χρεών, τη διάβρωση και την απαξίωση της ίδιας της 

συνεταιριστικής ιδέας. Επίσης, το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, η πολιτική των 

ιδιωτικοποιήσεων, των λεγόµενων «απελευθερώσεων», µεταφράστηκε σε µια 

ασυδοσία του τραπεζικού και του εµποροβιοµηχανικού κεφαλαίου, γεγονός που 

ολοκλήρωσε το µαρασµό και την περιθωριοποίηση των συνεταιρισµών. 

Όµως, από την άλλη πλευρά, µέσα σ’ αυτό το αρνητικό πολιτικό και οικονοµικό 

πλαίσιο, υπάρχουν σποραδικά αξιοπρόσεκτα επιτυχή παραδείγµατα, που όχι µόνο 

επιβιώνουν αλλά και αναπτύσσονται δυναµικά (ενδεικτικά: οι συνεταιρισµοί των 
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φαρµακοποιών συγκεντρώνουν πάνω από 5.000 µέλη και διακινούν περίπου το 50% 

των φαρµάκων. Οι συνεταιριστικές τράπεζες καλύπτουν το 20% της λιανικής 

τραπεζικής στην Κρήτη. Ορισµένοι συνεταιρισµοί γυναικών έχουν πλούσια και 

επιτυχή δράση). Το γεγονός αυτό δείχνει τόσο την εσωτερική δύναµη της 

συνεταιριστικής µορφής οικονοµικής οργάνωσης και της συνεταιριστικής ιδέας όσο 

και τη µεγάλη ανάγκη της ελληνικής οικονοµίας για συλλογικές µορφές οικονοµικής 

οργάνωσης και δράσης. 

Η στρατηγική µας κατεύθυνση  

Το πρώτο που πρέπει να αλλάξει είναι η αντίληψή µας για τους συνεταιρισµούς. ∆εν 

αποτελούν υπόλειµµα του παρελθόντος αλλά µορφή κοινωνικο-οικονοµικής 

οργάνωσης του µέλλοντος. Ενός µέλλοντος που και πρέπει και µπορούµε να 

οικοδοµούµε από σήµερα, ενάντια στο εχθρικό πλαίσιο που θέτει η κυρίαρχη 

πολιτική. Αυτό απαιτεί και ολοκληρωµένο σχέδιο που θα εντοπίζει τους πιο 

πρόσφορους για την ανάπτυξη των συνεταιρισµών τοµείς, θα επαναπροσδιορίζει το 

ρόλο και την αποστολή των συνεταιρισµών και θα διαµορφώνει έναν νέο 

καταστατικό χάρτη και µια αντίστοιχη πολιτική που να ευνοεί την αναγέννηση του 

συνεταιριστικού κινήµατος, την ανάπτυξη των συνεταιρισµών και τη διαµόρφωση 

µιας συνεταιριστικής οικονοµίας ως διακριτής οικονοµικής δοµής που θα αποτελεί 

τµήµα µιας ευρύτερης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας.  

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι  

Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την ανάπτυξη των συνεταιρισµών όχι µόνο στον αγροτικό αλλά 

και σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, τόσο στη σφαίρα του εµπορίου όσο και σε 

εκείνη της παραγωγής. 

Οι συνεταιρισµοί κατέχουν κεντρική θέση και είναι βασικός άξονας της στρατηγικής 

µας για την προοδευτική διέξοδο από την κρίση και τη διαµόρφωση µιας νέας 

οικονοµίας των αναγκών και των συλλογικών αγαθών. Και τούτο γιατί µέσω των 

συνεταιρισµών δεν αποσκοπούµε µόνο στην εξυπηρέτηση των µελών τους αλλά και 

στην επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών σκοπών και στην ικανοποίηση ευρύτερων 

αναγκών.  

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της δικής µας στρατηγικής, οι συνεταιρισµοί µπορούν να 

παίξουν έναν ευρύτερο ρόλο: 

• στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής 

• στον περιορισµό της παραοικονοµίας 

• στην αναβάθµιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων 

• στην εξοµάλυνση της σχέσης παραγωγού – καταναλωτή και στη µείωση του 

κόστους για τον καταναλωτή 

• στη αύξηση της απασχόλησης και στη διαµόρφωση σχέσεων που 

αναβαθµίζουν την εργασία και σέβονται την αξιοπρέπεια των µισθωτών 

Η υπηρέτηση των στόχων αυτών δικαιολογεί αλλά και επιβάλλει ένα ειδικό 

φορολογικό καθεστώς και ένα σύστηµα κινήτρων για τους συνεταιρισµούς, καθώς 

και ένα καθεστώς που να διευκολύνει την πρόσβασή τους στην τραπεζική 

χρηµατοδότηση µε ευνοϊκούς όρους. 
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Ειδικά για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί επείγουσα ανάγκη την 

εξασφάλιση της δηµοκρατικής συµµετοχικής λειτουργίας και την καθιέρωση της 

απλής αναλογικής σε όλες τις βαθµίδες της εκπροσώπησης. 

Στην κατεύθυνση αυτή, ειδικότερα απαιτείται:  

•••• Να κατοχυρωθεί πλήρως ο ανεξάρτητος και αυτόνοµος ρόλος των 

συνεταιρισµών, ώστε να πάψουν να είναι θερµοκήπια πελατειακών σχέσεων 

και κοµµατικών εξαρτήσεων και να λειτουργούν ως µέσα υλοποίησης 

κυβερνητικών επιλογών.  

•••• Στο πλαίσιο των πρωτοβάθµιων συνεταιρισµών, εφόσον η συµµετοχή σ’ 

αυτούς αποτελεί ελεύθερη επιλογή, να καθίσταται υποχρεωτική η παράδοση 

της παραγωγής στο συνεταιρισµό, µε σκοπό την εµπορία ή την κατεργασία 

των προϊόντων. 

•••• Να εξασφαλιστεί η καθετοποίηση της δραστηριότητάς τους, ιδίως σε 

προϊόντα στρατηγικής σηµασίας για τη χώρα, όπως οπωροκηπευτικά, 

καπνός, βαµβάκι, ελαιόλαδο, αιγοπροβατοτροφία κ.ά. 

•••• Να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις, µε ευνοϊκούς όρους. 

•••• Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον πρωτοβάθµιο συνεταιρισµό, ο οποίος 

πρέπει να ελέγχεται και να διοικείται άµεσα από τους συµµετέχοντες σε 

αυτόν. Ειδικά για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, η υποδοµή τόσο στην 

εµπορία όσο και στη µεταποίηση να ανήκει στις πρωτοβάθµιες οργανώσεις. 

Οι δευτεροβάθµιες οργανώσεις συνεταιρισµών θα αναλαµβάνουν την 

περαιτέρω καθετοποίηση και επεξεργασία των προϊόντων ως τον τελικό 

καταναλωτή, µε στρατηγικό στόχο η απαιτούµενη βιοµηχανική υποδοµή και 

εµπορία να περάσει στα χέρια των συνεταιριστικών οργανώσεων κατά το 

µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. 

•••• Να εξασφαλιστεί η αναγκαία στελέχωση, µε ικανό προσωπικό, µε 

επιστηµονικά και επαγγελµατικά κριτήρια, µε πλήρη εργασιακά δικαιώµατα. 

•••• Η οργανωτική δοµή τους να ακολουθεί την αντίστοιχη διοικητική διάρθρωση 

της χώρας, µέχρι το δευτεροβάθµιο επίπεδο. Βασική αρχή είναι η εθελοντική 

µε κίνητρα συνένωση των οργανώσεων, ώστε να καταλήξουµε σε ένα 

συνεταιρισµό σε κάθε δήµο, µία ένωση συνεταιρισµών στο νοµό και µία 

πανελλαδική οργάνωση. Εξαιρέσεις αυτού του κανόνα µπορούν να 

αποτελούν οι ειδικού σκοπού συνεταιρισµοί. 

•••• Να διαµορφωθεί δηµοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας και ανάδειξης των 

διοικήσεών τους. Σε όλα τα επίπεδα η εκλογή διοικητικών συµβουλίων και 

αντιπροσώπων στις ανώτερου βαθµού οργανώσεις θα γίνεται µε το σύστηµα 

της απλής αναλογικής. 

Στους κόλπους του ενιαίου συνεταιρισµού µπορούν να αναπτύσσονται κλαδικές 

άτυπες οργανώσεις, όπως οµάδες παραγωγών κοινής εκµετάλλευσης και 

καλλιέργειας και άλλες µορφές δραστηριοτήτων. 
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Κοινωνική ή αλληλέγγυα οικονοµία και οικονοµικές µονάδες ειδικού κοινωνικού 

σκοπού - Η παρούσα κατάσταση 

Πέρα από τις ιδιωτικές, τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τους συνεταιρισµούς, υπήρξαν 

κατά καιρούς και άλλες µορφές οικονοµικής οργάνωσης και δράσης µε 

χαρακτηριστικά που υπερβαίνουν την παραδοσιακή διάκριση δηµόσιου – ιδιωτικού ή 

κράτους – αγοράς. 

Πρόκειται για µορφές οικονοµικής οργάνωσης και δράσης που περιγράφονται 

διεθνώς µε ποικίλους όρους, όπως «συνεργατική οικονοµία» (Κύπρος), «αλληλέγγυα 

οικονοµία» (Γαλλία), «κοινωνική οικονοµία», «τρίτος τοµέας» (διάφορες χώρες).  

Στη χώρα µας στην παρούσα φάση, δεν µπορούµε να µιλήσουµε για την ύπαρξη ενός 

τέτοιου διακριτού τοµέα. Υπάρχουν όµως σποραδικά παραδείγµατα οικονοµικών 

µονάδων που υπηρετούν ειδικούς κοινωνικούς σκοπούς και όχι κερδοσκοπικές 

καπιταλιστικές λογικές. Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις οικονοµικών µονάδων που, 

αν και εποπτεύονται ασφυκτικά από το κράτος, δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν 

κρατικές, λόγω της ευρείας συµµετοχής και του δηµοκρατικού τρόπου εκλογής των 

διοικήσεών τους. 

Αξιοσηµείωτη ήταν, από την άποψη αυτή, η δράση των µεγάλων ναυτιλιακών 

εταιρειών «λαϊκής βάσης» της Κρήτης κατά το αρχικό τους στάδιο, πριν τεθούν υπό 

τον έλεγχο κεφαλαιοκρατικών οµάδων και εισαχθούν στο χρηµατιστήριο. Επίσης, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η δράση ορισµένων φορέων διαχείρισης φυσικών πόρων που 

χαρακτηρίζονται από ευρεία κοινωνική συµµετοχή. Κατά καιρούς, επίσης, έχουν 

εµφανισθεί διάφορες µορφές «ταµείων αλληλεγγύης», «ταµείων αλληλοβοήθειας» 

κ.λπ. 

Συνολικά πάντως δεν υπάρχει κάποιο ειδικό θεσµικό πλαίσιο που να διέπει τη 

δηµιουργία και τη δράση τέτοιων οικονοµικών µονάδων ειδικού κοινωνικού σκοπού. 

Αντιθέτως, οι όποιες µονάδες υπάρχουν συναντούν ποικίλα εµπόδια στη δράση τους 

– και όχι µόνο από το κράτος. 

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι  

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι υπάρχει ένα ευρύ πεδίο αναγκών που µπορούν να 

ικανοποιηθούν καλύτερα µε τη δηµιουργία οικονοµικών µονάδων (δηλαδή 

οργανώσεων µε οικονοµικό-εµπορικό ή και παραγωγικό αντικείµενο) ειδικού 

σκοπού. Οι µονάδες αυτές µπορούν να έχουν τη µορφή και την οργάνωση 

«επιχείρησης», χωρίς να έχουν όµως τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων. Αν και τα όρια δεν µπορούν να τεθούν αυθαίρετα από πριν, οι τοµείς 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και διαχείρισης φυσικών πόρων, η προστασία του 

περιβάλλοντος, ο πολιτισµός, η τοπική ανάπτυξη, τοµείς της λεγόµενης πράσινης 

οικονοµίας είναι µεταξύ αυτών. 

Όµως, θεωρητικά, κάθε τοµέας της οικονοµικής και της κοινωνικής ζωής µπορεί να 

υπαχθεί στη λογική µιας λειτουργίας που να υπηρετεί «ειδικούς κοινωνικούς 

σκοπούς». 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι, όπως και µε τους συνεταιρισµούς, έτσι και µε τις οικονοµικές 

µονάδες ειδικού κοινωνικού σκοπού, µπορούν να υπηρετηθούν ευρύτεροι κοινωνικοί 

σκοποί, πέρα από τη εξυπηρέτηση των θεµιτών συµφερόντων εκείνων που τις 

συγκροτούν. 
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Πέρα από όσα αναφέρθηκαν ήδη (πάταξη φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής, 

παραοικονοµίας κ.λπ.), η ανάπτυξη τέτοιων µονάδων µπορεί να συµβάλει στην 

απασχόληση και στην κινητοποίηση ανενεργών παραγωγικών δυνάµεων τις οποίες 

δεν µπορεί να ενεργοποιήσει ούτε το ιδιωτικό κεφάλαιο, λόγω των απαιτήσεών του 

για υψηλή κερδοφορία, ούτε το κράτος, λόγω της δυσκινησίας του.  

Οι µονάδες ειδικού κοινωνικού σκοπού, υπό ένα πολιτικό καθεστώς που θα ήθελε να 

ευνοήσει τη δράση τους, µπορούν να λειτουργήσουν ως κρίκοι ευρύτερων 

συνεργασιών µε την αυτοδιοίκηση, τους συνεταιρισµούς, τις δηµόσιες επιχειρήσεις 

και να αποτελέσουν έναν σηµαντικό παράγοντα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής 

και της ενδογενούς ανάπτυξης.  

Για να γίνει όµως αυτό, πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό θεσµικό καθεστώς που να 

ορίζει, να οριοθετεί και να διασφαλίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών των 

οικονοµικών µονάδων. 

Ένα τέτοιο θεσµικό πλαίσιο πρέπει ειδικότερα να διασφαλίζει: 

•••• Τη διαφάνεια, τον συλλογικό και δηµοκρατικό χαρακτήρα των µονάδων 

αυτών σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τον έλεγχό τους, είτε 

συγκροτούνται από φυσικά πρόσωπα είτε από τοπικούς φορείς, όπως η 

αυτοδιοίκηση, συνδικάτα, µη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ.  

•••• Τον µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους, ανεξάρτητα από τη µορφή 

οργάνωσης ή το µέγεθός τους. Πρέπει να διασφαλίζεται, ειδικότερα, ότι τα 

όποια πλεονάσµατα (κέρδη) δηµιουργούνται δεν είναι πηγή πλουτισµού για 

τους εµπλεκοµένους αλλά µέσο για τη βελτίωση και την αναβάθµιση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών προς την κοινωνία. 

•••• Την επιλεξιµότητα των µονάδων από ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις και 

εθνικούς πόρους. Θα πρέπει, επίσης, να ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις 

και όροι για τις όποιες χρηµατοδοτήσεις. 

•••• Ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς για τις µονάδες αυτές, σε αντιστοιχία µε 

τον µη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα.  

•••• Ένα ειδικό πλαίσιο για την τραπεζική χρηµατοδότησή τους. 
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ΣΤΟΧΟΣ 12   

Για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη 

 

 

Η παρούσα κατάσταση - Οι τάσεις 

Σήµερα στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, βιώνουµε µια 

πρωτοφανή σε µέγεθος και διάρκεια περιβαλλοντική κρίση. Η εξάντληση των 

φυσικών πόρων, ο περιορισµός της βιοποικιλότητας, οι κλιµατικές αλλαγές, µε όλες 

τις κοινωνικές και οικονοµικές τους συνέπειες, είναι ήδη πραγµατικότητα.  

Οι ακραίες περιπτώσεις και τα περιστατικά ρύπανσης των υδάτινων πόρων, της 

ατµόσφαιρας των πόλεων και των εδαφών που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας, 

αλλά και γενικότερα η απειλή της κλιµατικής αλλαγής, που θα προκαλέσει την 

υποβάθµιση τεράστιων εκτάσεων καλλιεργήσιµης γης, φαινόµενα λειψυδρίας, 

διάβρωση των εδαφών, καταστροφή δασών κ.λπ., αποτελούν εκφάνσεις αυτής της 

πρωτοφανούς ιστορικά περιβαλλοντικής κρίσης – µιας κρίσης που είναι συνάµα 

πρόκληση για τις κοινωνίες, την οικονοµία και την πολιτική. 

Ο χαρακτήρας και το µέγεθος της οικολογικής κρίσης οφείλεται κύρια στο 

καπιταλιστικό µοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στην οικονοµική µεγέθυνση και 

επικράτησε, τις τελευταίες δεκαετίες της «µονόδροµης» νεοφιλελεύθερης πολιτικής, 

σε παγκόσµιο επίπεδο. Είναι πλέον φανερό ότι τα «σύγχρονα» µοντέλα ανάπτυξης, 

που βασίστηκαν στην υπερεκµετάλλευση των διαθέσιµων πόρων και την 

υπερκατανάλωση, έχουν δηµιουργήσει τροµακτικά αδιέξοδα, εξαφανίζουν οριστικά 

µορφές ζωής από τον πλανήτη και απειλούν, στο ορατό µέλλον, την ίδια την 

επιβίωση των ανθρώπων πάνω στη Γη. 

Σήµερα, τα περιβαλλοντικά ζητήµατα έχουν αγγίξει µεγάλα στρώµατα των κοινωνιών 

στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η συνειδητοποίηση της κρισιµότητας του οικολογικού 

ζητήµατος έχει οδηγήσει στον πολλαπλασιασµό των κινήσεων πολιτών και των 

περιβαλλοντικών οργανώσεων και στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών ζητηµάτων. 

Οι δυνάµεις της Αριστεράς έχουν συµµετάσχει σ’ αυτά τα κινήµατα, στην 

προβληµατική και τους νέους τρόπους δράσης τους. 

Η ενεργοποίηση των πολιτών είναι για την Αριστερά αναγκαίος όρος για την 

αντιµετώπιση της πολυδιάστατης περιβαλλοντικής κρίσης: Οι ενεργοί πολίτες, µε 

τους συλλογικούς αγώνες και τις εναλλακτικές επεξεργασίες που καταθέτουν, έχουν 

αναδείξει µια σειρά από οικολογικά ζητήµατα (λ.χ. ελεύθεροι χώροι, ενέργεια, δάση, 

εκτροπή Αχελώου, ρύπανση από βιοµηχανικές και εξορυκτικές δραστηριότητες) και 

συµβάλλουν στο να αποκρούονται ορισµένοι κρατικοί σχεδιασµοί και ρυθµίσεις προς 

όφελος µεγάλων ή µικρών ιδιωτικών συµφερόντων και σε βάρος του περιβάλλοντος. 

Σπάταλο και ρυπογόνο µοντέλο ανάπτυξης 

Τα τελευταία χρόνια το µοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησαν η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ 

έχει συµβάλει δραµατικά στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Οι 

κυρίαρχες αναπτυξιακές επιλογές εντάσσονται σε µια νεοφιλελεύθερη πολιτική που 



[171] 

 

ιδιωτικοποιεί τα κέρδη από τη ληστρική εκµετάλλευση των πόρων και την 

υπερκατανάλωση, ενώ κοινωνικοποιεί τις περιβαλλοντικές ζηµιές, το κόστος των 

οποίων επωµίζονται όλοι. 

Κυρίαρχες σήµερα αναπτυξιακές επιλογές, όπως τα «µεγάλα έργα» και η 

πριµοδότηση του τοµέα του real estate και των κατασκευών, ο µαζικός τουρισµός 

«εκτός σχεδίου», οι άναρχες επεκτάσεις των αστικών κέντρων, η εντατική αγροτική 

παραγωγή, συνδυάστηκαν από τις κυβερνήσεις µε την «πατροπαράδοτη» 

χαλαρότητα, την ανοχή και επιβράβευση κάθε µορφής αυθαιρεσίας και την 

περαιτέρω απορρύθµιση της νοµοθεσίας, του θεσµικού πλαισίου και των ελεγκτικών 

µηχανισµών. 

Η Ελλάδα πρωτοπορεί σε αρνητικούς περιβαλλοντικούς δείκτες και βρίσκεται συχνά 

υπόλογη για τη µη εφαρµογή διεθνών κανονισµών και συµβάσεων. 

Μια εικόνα της πολιτικής Ν∆ και ΠΑΣΟΚ για το περιβάλλον περιλαµβάνει: 

• Η ενεργοβόρα ελληνική οικονοµία έχει έναν από τους χειρότερους δείκτες 

ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη. Η παραγωγή ενέργειας βασίζεται στο 

λιγνίτη, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, ενώ η ανάπτυξη των ΑΠΕ 

καθυστερεί, µε λαθεµένους σχεδιασµούς που έρχονται σε σύγκρουση µε τα 

τοπικά οικοσυστήµατα και τους πολίτες. Η κυβερνητική πολιτική προωθεί τη 

δηµιουργία τεράστιων ενεργειακών κέντρων µε λιθάνθρακα και φυσικό αέριο 

και κόµβων µεταφοράς καυσίµων, επιλογές µε σοβαρές περιβαλλοντικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις σε κάθε επίπεδο. 

• Στον τοµέα της διατήρησης και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος 

επικρατεί ηθεληµένη αδράνεια: οι θεσµοί διαχείρισης για τις προστατευόµενες 

περιοχές είτε δεν υπάρχουν είτε υποχρηµατοδοτούνται τραγικά, γεγονός που 

βάζει σε κίνδυνο και υποβαθµίζει περαιτέρω τη βιοπικοιλότητα. Ο δασικός 

πλούτος απειλείται από την απουσία δασολογίου και την ενθάρρυνση των 

καταπατήσεων και της αυθαίρετης δόµησης. Η γεωργική γη, οι παράκτιες 

περιοχές και τα θαλάσσια οικοσυστήµατα δέχονται µεγαλύτερες πιέσεις από 

τις οικιστικές επεκτάσεις, την παραθεριστική κατοικία, τον τουρισµό και τη 

ναυσιπλοΐα µεγάλης κλίµακας. Τα µεταλλαγµένα δεν ελέγχονται επαρκώς. 

• Η διαχείριση των υδάτων δεν ακολουθεί τις σύγχρονες αρχές και διαδικασίες 

της εξοικονόµησης νερού και των ήπιων παρεµβάσεων ύδρευσης και 

άρδευσης. Υπάρχει επιµονή στην επιλογή των µεγάλων τεχνικών έργων και 

των φραγµάτων. Στη χώρα µας κυριάρχησαν τις τελευταίες δεκαετίες ακραία 

σπάταλες πρακτικές στην αστική, βιοµηχανική και γεωργική ζήτηση, η οποία 

έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ οι ακολουθούµενες 

µέθοδοι άρδευσης οδηγούν σε απώλειες νερού έως και 80%. 

• Στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων, η κύρια µέθοδος διαχείρισης των 

αστικών στερεών αποβλήτων παραµένει η διάθεση σε ΧΥΤΑ, καθώς και σε 

παράνοµες χωµατερές. Το ποσοστό ανεξέλεγκτης απόρριψης ή ελλιπούς 

εφαρµογής της υγειονοµικής ταφής παραµένει υψηλό και η ολοκληρωµένη 

διαχείριση (µε πρόληψη, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση) των 

αποβλήτων βρίσκεται στα πρώτα στάδια. Σε επίπεδο χώρας, υπάρχουν χιλιάδες 

ενεργοί Χώροι Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων που δηµιουργούν 

προβλήµατα ρύπανσης των υδάτων, ενώ η αυτανάφλεξη των απορριµµάτων 

στους χώρους αυτούς ευθύνεται για την επιβάρυνση της ατµόσφαιρας µε 

τοξικά αέρια και την πρόκληση πυρκαγιών. Υπάρχει πλέον η βεβαιότητα πως η 
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χώρα µας θα κληθεί σύντοµα να πληρώνει υπέρογκα πρόστιµα για αυτούς τους 

ενεργούς ΧΑ∆Α. Επιπλέον, δεν εφαρµόζεται η νοµοθεσία για τα επικίνδυνα 

απόβλητα και γίνεται ανεξέλεγκτη απόρριψή τους σε ευαίσθητα 

οικοσυστήµατα. 

• Στον τοµέα του θεσµικού-διοικητικού πλαισίου για το περιβάλλον: Ελεγκτικοί 

θεσµοί, όπως οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, αδυνατούν να φέρουν επαρκώς 

σε πέρας το έργο τους, λόγω της εξάρτησης από την πολιτική ηγεσία και των 

σοβαρών ελλείψεων προσωπικού και µέσων, µε αποτέλεσµα να µην ελέγχεται 

η τήρηση των αποφάσεων περιβαλλοντικών όρων και γενικά να µην 

πατάσσεται επαρκώς το περιβαλλοντικό έγκληµα. Οι δηµόσιες υπηρεσίες και 

φορείς µε περιβαλλοντικό αντικείµενο είναι αποδυναµωµένες και υφίστανται 

συστηµατική απογύµνωση από µέσα, αρµοδιότητες και προσωπικό, ενώ συχνό 

φαινόµενο είναι η άσκηση πιέσεων στα στελέχη τους. Η ίδρυση ανεξάρτητου 

Υπουργείου Περιβάλλοντος διαρκώς εξαγγέλλεται, αλλά σκοπίµως δεν 

υλοποιείται. 

Η στρατηγική µας κατεύθυνση 

Απέναντι στη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση που διαπνέεται από την αντίληψη «το 

κέρδος πάνω απ’ όλα, η ανάπτυξη είναι µονόδροµος, µε όποιο κόστος», θεωρούµε 

ανάγκη να αµφισβητήσουµε τις θεµελιώδεις αρχές του καπιταλιστικού µοντέλου και 

να προβάλουµε εναλλακτικά πρότυπα και τρόπους οργάνωσης της παραγωγής και της 

κατανάλωσης. Να ενστερνιστούµε µια νέα ηθική στις σχέσεις µας µε τα φυσικά 

συστήµατα της Γης, µε τα άλλα είδη αλλά και µεταξύ µας. 

Η ριζοσπαστική και οικολογική Αριστερά αγωνίζεται για την καταπολέµηση της 

κλιµατικής αλλαγής, την επέκταση της εξοικονόµησης και των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας, την ανακύκλωση, την αξιοποίηση και ασφαλή διάθεση των αποβλήτων, 

την εφαρµογή της πράσινης χηµείας, την επέκταση των «καθαρών» δηµόσιων 

µεταφορών, τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την αποτελεσµατική 

διαχείριση των υδάτων, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την απόρριψη 

των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων, την καλή µεταχείριση των ζώων. 

Η περιβαλλοντική πολιτική που προτείνει η ριζοσπαστική Αριστερά και οικολογία: 

• Αντιλαµβάνεται πως για την ουσιαστική αντιµετώπιση των οικολογικών 

ζητηµάτων χρειάζονται βαθιές τοµές σε πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισµικό 

επίπεδο, τοµές που θα προέλθουν µέσα από συγκρούσεις και τη ριζική 

αµφισβήτηση των ακολουθούµενων σήµερα νεοφιλελεύθερων αναπτυξιακών 

προτύπων. 

• Προτάσσει ένα µοντέλο ανάπτυξης που διαπνέεται από θεµελιώδεις 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές, όπως το δικαίωµα όλων, ανεξαρτήτως 

οικονοµικών δυνατοτήτων, και των µελλοντικών γενεών σε ένα υγιεινό και 

βιώσιµο περιβάλλον, την αρχή της προφύλαξης από κάθε πιθανή 

περιβαλλοντική ζηµιά και επιβάρυνση, το σεβασµό στα φυσικά και 

ανθρωπογενή οικοσυστήµατα, την ορθολογική διαχείριση των πεπερασµένων 

φυσικών πόρων, που αποτελούν συλλογική κληρονοµιά της ανθρωπότητας. 

• Θεωρεί αλληλένδετα το οικολογικό και το κοινωνικό ζήτηµα, καθώς οι πιο 

αδύναµοι στο εσωτερικό κάθε κοινωνικού σχηµατισµού, όπως και οι πιο 

αδύναµες χώρες στο διεθνές επίπεδο, αν και ιστορικά ευθύνονται αναλογικά 
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λιγότερο, αντιµετωπίζουν τις χειρότερες συνέπειες της περιβαλλοντικής 

υποβάθµισης και των «φυσικών» καταστροφών. 

• Αντιµετωπίζει τους φυσικούς πόρους ως συλλογικά, κοινωνικά αγαθά που η 

διαχείρισή τους από την πολιτεία πρέπει να υπόκειται στη δηµοκρατική 

λογοδοσία µέσα από ανεξάρτητους θεσµούς που αποτυπώνουν τις πολύπλοκες 

κοινωνικές σχέσεις και εµπεριέχουν τις αντιθέσεις που χρειάζονται επίλυση. 

Οι ανεξάρτητοι θεσµοί εξασφαλίζουν τους όρους άσκησης ελέγχου και 

αντιστοιχούν τόσο στο δηµόσιο χαρακτήρα του περιβάλλοντος όσο και στην 

ανάγκη προστασίας του από αυθαίρετες κυβερνητικές επιλογές και ιδιωτικά 

συµφέροντα.  

• Προτάσσει µια συνολική τοπική-περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική που 

βάζει ως προϋπόθεση την προστασία του περιβάλλοντος και έχει στόχο την 

ουσιαστική αποκέντρωση και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών ώστε να 

χαράξουν δηµοκρατικά µια πολιτική για την οικονοµική, κοινωνική και 

πολιτισµική εξέλιξη της περιοχής τους. 

• Ενισχύει την αυξανόµενη εθελοντική ενεργοποίηση των πολιτών 

(περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύλλογοι και πρωτοβουλίες), η οποία θα 

µπορούσε να συµβάλει ουσιαστικά στην αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής 

κρίσης. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, χρειάζεται να συνοδεύεται από δηµόσιο 

σχεδιασµό και σαφείς προϋποθέσεις που θα ορίζουν το πλαίσιο της, χωρίς να 

υποκαθιστά τις ουσιαστικές ευθύνες της πολιτείας. 

• ∆ιεκδικεί τη διοχέτευση δηµόσιων πόρων στην περιβαλλοντική προστασία, 

καθώς µπορεί να έχει θετικές µακροχρόνιες επιδράσεις στην οικονοµία και να 

αποτελέσει εργαλείο υπέρβασης της κρίσης του σηµερινού µοντέλου. Η 

ανάπτυξη µε επίκεντρο το περιβάλλον δηµιουργεί σταθερές και ποιοτικές 

θέσεις εργασίας και συµβάλλει ταυτόχρονα στην αναζωογόνηση των τοπικών 

οικονοµιών αλλά και στον κοινωνικό έλεγχο της ανάπτυξης. 

• ∆ιεκδικεί την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις 

τοµεακές πολιτικές για την ενέργεια, τη βιοµηχανία, την αγροτική παραγωγή, 

τον τουρισµό, τα αστικά κέντρα, τις µετακινήσεις κ.λπ. αλλά και στην κρατική 

οικονοµική και φορολογική πολιτική και την πολιτική αναπτυξιακών 

κινήτρων. 

• Υποστηρίζει τη θεµελιώδη αρχή της εσωτερίκευσης του εξωτερικού 

περιβαλλοντικού κόστους (πράσινη φορολογία), χωρίς τη µετακύλισή του 

αδιακρίτως στους πολίτες. Η εφαρµογή της πράσινης φορολογίας πρέπει να 

συνδυάζεται µε µηδενική αύξηση του συνολικού φορολογικού βάρους και 

ισόποση µείωση άλλων άµεσων –και κυρίως εµµέσων– φόρων. 

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι 

Αειφόρος ενεργειακός σχεδιασµός  

Το ενεργειακό ζήτηµα αγγίζει τον πυρήνα του κυρίαρχου αναπτυξιακού µοντέλου, το 

οποίο βασίστηκε σε ένα εξαιρετικά ενεργοβόρο πρότυπο παραγωγής και 

(υπερ)κατανάλωσης. Στην Ελλάδα σήµερα η παραγωγή ενέργειας βασίζεται κυρίως 

στο λιγνίτη, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, που προκαλούν υψηλές εκποµπές 

αερίων και άλλων επικίνδυνων ρύπων. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ έχει καθυστερήσει 

υπερβολικά, λόγω της απουσίας πολιτικής βούλησης, επαρκούς θεσµικού πλαισίου 
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και αξιόπιστων µηχανισµών χωροθέτησης, αδειοδότησεων και ελέγχου. Απουσία 

δηµόσιου ενεργειακού σχεδιασµού, ο τοµέας της ηλεκτροπαραγωγής αφέθηκε στις 

«αυτορυθµιστικές» ικανότητες της αγοράς, τελικά στο κέρδος και την αυθαιρεσία. 

Σήµερα, η ενεργειακή στρατηγική της Ελλάδας θα πρέπει να εναρµονιστεί 

ουσιαστικά µε τους στόχους των διεθνών συµφωνιών και δεσµεύσεων για τη µείωση 

των ρύπων που ευθύνονται για το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η αξιοποίηση των 

«ευέλικτων µηχανισµών» του Πρωτοκόλλου του Κιότο, π.χ. η αγορά-διάθεση 

«δικαιωµάτων εκποµπής άνθρακα» για την παραγωγή ενέργειας και τη βιοµηχανία, 

εκτός του ότι είναι περιβαλλοντικά επιζήµια, επιβαρύνει µακροχρόνια τους 

καταναλωτές και την οικονοµία. 

•••• Νέος δηµόσιος και µακροχρόνιος, αειφορικός ενεργειακός σχεδιασµός, που θα 

βασίζεται στην ασφάλεια του εφοδιασµού, στην οικονοµικότητα των 

επενδύσεων και την περιβαλλοντική προστασία. Έµφαση πρέπει να δοθεί στην 

ορθολογική διαχείριση της ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την 

αποκεντρωµένη βάση της ηλεκτροπαραγωγής. 

•••• Αναγόρευση της εξοικονόµησης ενέργειας, της απεξάρτησης από τα ορυκτά 

καύσιµα και της προώθησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σε 

κεντρικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής. Σε µεταβατικό στάδιο, 

µεγαλύτερη αξιοποίηση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. 

•••• Ριζική µεταστροφή στις ΑΠΕ (κύρια αιολική, ηλιακή και γεωθερµική), που 

αποτελούν την πλέον αειφορική πρόταση του ενεργειακού µείγµατος και 

συγκεντρώνουν πολλαπλά οφέλη: περιβαλλοντικά, ασφάλεια εφοδιασµού, 

σταθερότητα τιµών ενέργειας, δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας σε 

αποκεντρωµένη βάση και παραγωγή εγχώριας τεχνογνωσίας. 

•••• Απόρριψη της προοπτικής δηµιουργίας θερµοηλεκτρικών εργοστασίων 

λιθάνθρακα. Προώθηση νέων τεχνολογιών καύσης για µεγαλύτερη ενεργειακή 

απόδοση και εκσυγχρονισµός των υπαρχουσών εγκαταστάσεων καύσης, µε 

στόχο την αύξηση της απόδοσης και τη µείωση των εκποµπών ρύπων. 

•••• ∆ιατήρηση της ∆ΕΗ υπό δηµόσιο έλεγχο και προσανατολισµός της στην 

εξοικονόµηση ενέργειας, την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την παραγωγική 

ανασυγκρότηση των περιοχών που έχουν πληγεί από το λιγνίτη. 

•••• Ενσωµάτωση του εξωτερικού περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους στην 

παραγωγή ενέργειας ώστε να αντανακλάται το πραγµατικό κόστος της, µε το 

οποίο µέχρι σήµερα επιβαρύνονται αδιακρίτως –αλλά άνισα– όλοι οι πολίτες. 

•••• Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας να γίνεται οργανωµένα, 

µε σεβασµό στα τοπικά οικοσυστήµατα, µε αξιόπιστες µελέτες και 

µηχανισµούς έγκαιρης ενηµέρωσης, διαβούλευσης και συναπόφασης µε τις 

τοπικές κοινωνίες. 

•••• Απόρριψη κάθε σκέψης για ανάπτυξη πυρηνικών εργοστασίων: είναι µια 

επικίνδυνη τεχνολογία που παράγει µη διαχειρίσιµα ραδιενεργά απόβλητα, 

θέτει σοβαρά ζητήµατα ασφάλειας και δηµιουργεί γεωπολιτικές εξαρτήσεις, 

στρατιωτικοποιώντας περαιτέρω τη χώρα υπό την κηδεµονία του ΝΑΤΟ. 
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Προστατευόµενες περιοχές και βιοποικιλότητα  

Παρά την ίδρυση ορισµένων Φορέων ∆ιαχείρισης προστατευοµένων περιοχών, η 

κατάσταση των φυσικών οικοτόπων της χώρας επιδεινώνεται εξαιτίας των 

πυρκαγιών, της υπερβόσκησης, του κυνηγιού, της οικιστικής επέκτασης, της 

απόρριψης στερεών και υγρών αποβλήτων, περιλαµβανοµένων και τοξικών, της 

παράνοµης αποψίλωσης, της υλοποίησης αλόγιστων επεµβάσεων, όπως η εκτροπή 

µεγάλων ποταµών, της προώθησης µη αειφορικών επενδύσεων, όπως τα γήπεδα 

γκολφ, της επιβάρυνσης από τη χρήση αγροχηµικών. 

Πέρα από την ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας NATURA 92/43 και 

ελάχιστων συνοδευτικών επικαιροποιήσεων υφιστάµενων νόµων, δεν υπάρχει 

ουσιαστικό νοµικό πλαίσιο που να προστατεύει τις περιοχές αυτές. Υπάρχει και 

διατηρείται εκουσίως ένα απίστευτα χαώδες θεσµικό πλαίσιο, και έτσι σχεδόν 

οποιαδήποτε κρατική, πολιτική, µικροκοµµατική ή οικονοµική «εξυπηρέτηση» 

µπορεί να χωρέσει εις βάρος του περιβάλλοντος των προστατευόµενων περιοχών. 

Η σύσταση των πρώτων Φορέων ∆ιαχείρισης φορτώθηκε γρήγορα όλη την 

παθογένεια ή την αδιαφορία του ελληνικού κράτους. Το κράτος δεν ενδιαφέρεται για 

την επαρκή στελέχωση και θεσµική θωράκιση των φορέων. Έτσι, τεράστιες εκτάσεις 

προστατευόµενης γης φυλάσσονται από µετρηµένους στα δάχτυλα ανθρώπους, 

σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας κινδυνεύουν, ενώ κανένας αντιπυρικός σχεδιασµός 

δεν έχει ποτέ αναληφθεί. Ο ρόλος των περισσότερων Φορέων ∆ιαχείρισης της χώρας 

είναι συνήθως περιορισµένος και οι δυνατότητες παρέµβασής τους εντός των 

προστατευόµενων περιοχών είναι σχεδόν µηδαµινές.  

•••• Άµεση έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων για τις προστατευόµενες περιοχές 

και ίδρυση Φορέων ∆ιαχείρισης µε διαφανή κριτήρια για τη σύνθεση των ∆Σ. 

•••• Στελέχωση όλων των Φορέων ∆ιαχείρισης µε το απαραίτητο µόνιµο 

επιστηµονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και παροχή κεντρικής 

επιτελικής υποστήριξης των δράσεών τους. 

•••• Τήρηση ουσιαστικών διαδικασιών ενηµέρωσης και διαβούλευσης για τις 

προστατευόµενες περιοχές, µε τη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας, των 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων και πολιτών. 

Μεταλλαγµένα τρόφιµα 

Τα γενετικά µεταλλαγµένα προϊόντα καλλιεργούνται και καταναλώνονται χωρίς να 

γνωρίζουµε σχεδόν τίποτα για τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις τους. Υπάρχουν 

συνεχείς προσπάθειες των πολυεθνικών της βιοτεχνολογίας, των ΗΠΑ και του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου για τη διοικητική και νοµοθετική επιβολή των 

συµφερόντων των εταιρειών, που κερδοσκοπούν από το εµπόριο των ΓΤΟ αλλά και 

των άλλων προϊόντων της βιοτεχνολογίας σε βάρος των καταναλωτών και των 

αγροτών. 

Το σηµερινό σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση των κινδύνων 

από τα µεταλλαγµένα δεν µας προστατεύει: Η Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων (EFSA) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει ανεπαρκείς ελέγχους και συχνά απλώς συµφωνεί µε 

αυτά που λένε οι βιοµηχανίες αγροχηµικών που πουλάνε τα µεταλλαγµένα. 

•••• Να µην επιτραπεί η παραγωγή, εισαγωγή και χρήση µεταλλαγµένων 

προϊόντων. Να υπάρξει σθεναρή και συνεπής στάση της ελληνικής 

κυβέρνησης προς τα ευρωπαϊκά όργανα για τον έλεγχο των ΓΤΟ. 
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•••• Πλήρης ανίχνευση και σήµανση των µεταλλαγµένων και των προϊόντων στα 

οποία αυτά χρησιµοποιούνται, καθώς και στα τρόφιµα και στις ζωοτροφές, για 

να διασφαλισθεί το δικαίωµα στην ενηµέρωση και την προστασία των 

παραγωγών και των καταναλωτών από τους γενετικά τροποποιηµένους 

οργανισµούς. 

∆ασική πολιτική 

Το Σύνταγµα του 1975 µε τα άρθρα 24 και 117 καθιέρωσε την υποχρέωση του 

κράτους να λαµβάνει µέτρα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Έκτοτε, 

έχουν υπάρξει δεκάδες νοµοθετικές –και δυο πρόσφατες αποτυχηµένες 

συνταγµατικές– πρωτοβουλίες της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ µε στόχο τη µείωση των 

εδαφών δασικού χαρακτήρα. Τις τελευταίες δεκαετίες, εκατοµµύρια στρέµµατα 

δασών και δασικών εκτάσεων και υψηλής παραγωγικότητας εκτάσεις γης έχουν 

αλλάξει µορφή τόσο µε παράνοµες όσο και µε νοµιµοφανείς διαδικασίες, που 

εξασφαλίζουν και την ανοχή έως προτροπή των κυβερνήσεων και συχνά την κάλυψη 

της Αυτοδιοίκησης. 

Σήµερα υπάρχει ανάγκη όσο ποτέ να αναθεωρηθεί η δασική πολιτική της χώρας για 

τις επόµενες δεκαετίες και να εναρµονιστεί µε την πραγµατικότητα. Η σταδιακή 

εγκατάλειψη της υπαίθρου και η συρρίκνωση του πληθυσµού στις ορεινές περιοχές 

άλλαξε τις οικονοµικές σχέσεις στα δασοπονικά εκµεταλλευόµενα δάση, άλλαξε 

προοπτική και αποτελεσµατικότητα. Από την άλλη, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις 

της χώρας έχουν υποβαθµιστεί λόγω οικιστικών-τουριστικών πιέσεων και από 

πυρκαγιές.  

•••• Απλούστευση και κωδικοποίηση της δασικής νοµοθεσίας. Κατάργηση του 

«δασοκτόνου» ν.3208/03, που, όταν ψηφιζόταν από το ΠΑΣΟΚ, η Ν∆ τον 

κατήγγειλε ως αντισυνταγµατικό, αλλά σήµερα τον εφαρµόζει. Σθεναρή 

αντίσταση σε κάθε µελλοντική προσπάθεια αναθεώρησης των άρθρων 24 και 

117 του Συντάγµατος. 

•••• Σαφής οριοθέτηση και απόλυτη προστασία των εδαφών δασικού χαρακτήρα µε 

την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης των δασικών χαρτών και του 

δασολογίου. Να ισχύσουν οι αυστηροί περιορισµοί στην οικοδόµηση από 

συνεταιρισµούς ή ιδιώτες σε δασικές εκτάσεις.  

•••• Κατοχύρωση της ψιλής κυριότητας του δηµοσίου στα δασικού χαρακτήρα 

εδάφη και υποχρεωτική αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστηµάτων, 

ανεξαρτήτως του προσδοκώµενου οικονοµικού αποτελέσµατος. 

•••• Νέα ιεράρχηση του σκοπού της δασικής διαχείρισης ώστε να ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες δηµογραφικές και αναπτυξιακές µεταλλαγές της υπαίθρου, 

ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών. Έµφαση στην ανάπτυξη και προστασία των 

αισθητικών δασών, των δασικών µονοπατιών αναψυχής, στην υδρονοµική 

προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, στη σήµανση του δασικού οδικού 

δικτύου, στην προστασία της πανίδας και χλωρίδας. 

•••• Χωροταξικός σχεδιασµός της πυροπροστασίας, εγκατάσταση συστηµάτων 

εντοπισµού των πυρκαγιών, ουσιαστική συµµετοχή της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και εθελοντικών δυνάµεων και στενή συνεργασία µεταξύ της 

πυροσβεστικής και δασικής υπηρεσίας. 
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•••• Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών πρόληψης, αντιµετώπισης και αποκατάστασης 

των ζηµιών στα δάση, µε βάση την καταγραφή του δασικού χώρου που θα 

προκύψει από την κατάρτιση των δασικών χαρτών και του δασολογίου. 

∆ιαχείριση υδάτων  

Στην Ελλάδα ένα µεγάλο µέρος του νερού που κάθε χρόνο ξοδεύεται σε διάφορες 

χρήσεις δεν πρόκειται να αναπληρωθεί ποτέ. Οι κυβερνήσεις των τελευταίων 

δεκαετιών προσπάθησαν να ικανοποιήσουν την ακόρεστη ζήτηση νερού, 

επεκτείνοντας διαρκώς την εκµετάλλευση πεπερασµένων αποθεµάτων. Έφτιαξαν 

µηχανισµούς διαχείρισης του νερού που δεν είναι άλλο από τοπικοί µηχανισµοί 

εξουσίας και πολιτικής εκµετάλλευσης. Αν και το υδατικό πρόβληµα συνδέεται µε το 

προωθούµενο παραγωγικό µοντέλο ανάπτυξης, τραγικές ελλείψεις παρατηρούνται 

και στο θεσµικό πλαίσιο, ενώ υπάρχει µακροχρόνια ανυπαρξία ενιαίας πολιτικής σε 

θέµατα νερού. Επιπλέον, η ρύπανση ποταµών (π.χ. Αλιάκµονας, Ασωπός κ.ά.) και η 

υποβάθµιση λιµνών (π.χ. Κορώνεια) παραµένει πραγµατικό στίγµα στον πολιτισµό 

µας. 

Παρά την ψήφιση της ευρωπαϊκής Οδηγίας–Πλαίσιο για το Νερό, η Ελλάδα δεν έχει 

αλλάξει την ουσία της υδατικής πολιτικής της. Το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ιαχείρισης 

και Προστασίας των Υδατικών Πόρων του ΥΠΕΧΩ∆Ε προβλέπει ένα σύνολο από 

τεχνικές παρεµβάσεις που µας ξαναγυρνούν στις αλήστου µνήµης εποχές όπου τα 

υδατικά προβλήµατα αντιµετωπίζονταν µε την κατασκευή φραγµάτων και µεγάλων 

έργων. Οι παρεµβάσεις αυτής της κλίµακας έχει αποδειχτεί παγκοσµίως ότι, εκτός 

από περιβαλλοντικά επιζήµιες, είναι οικονοµικά αλλά και κοινωνικά ασύµφορες. 

•••• Σχεδιασµός υδατικής πολιτικής µε κεντρικό στόχο τη διευθέτηση των 

ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης του νερού σε επίπεδο λεκάνης υδατικού 

διαµερίσµατος, ώστε να διασφαλίζεται διαχρονικά η κοινωνική και οικονοµική 

ζωή, η ικανοποίηση των αναγκών σε νερό και η περιβαλλοντική προστασία 

•••• Εξοικονόµηση υδατικών πόρων µε ήπιες παρεµβάσεις διαχείρισης της ζήτησης 

του νερού σε όλους τους τοµείς. Καταγραφή υδάτινου ισοζυγίου και χρήσεων 

και διαφορική τιµολόγηση. Βιώσιµη αξιοποίηση των αποθεµάτων, αύξηση της 

αποδοτικότητας των υδραυλικών έργων, συµβατά έργα µικρής κλίµακας σε 

επιλεγµένες περιοχές στην ορεινή κυρίως ζώνη. 

•••• Έργα σταδιακής επιδιόρθωσης της περιβαλλοντικής ζηµιάς που έχει υποστεί το 

υδατικό σύστηµα, ιδιαίτερα σε περιοχές εντατικής γεωργίας ή και σε περιοχές 

όπου έχει διαπιστωθεί υψηλή ρύπανση επιφανειακών-υπογείων υδάτων, όπως 

η περιοχή Ασωπού-Οινοφύτων, Κορωπίου Αττικής κ.ά. 

•••• Απόρριψη της εκτροπής του Αχελώου, που ακόµη προωθείται. Ακύρωση όλων 

των σχετικών έργων και στροφή σε ήπια υδραυλικά έργα και άλλα 

διαχειριστικά µέτρα για τη γεωργία και την ύδρευση της Θεσσαλίας. 

•••• Καµία ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων ύδρευσης. Το νερό πρέπει να 

συνεχίσει να αποτελεί δηµόσιο και κοινωνικό αγαθό. 

Προστασία των ακτών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ακτές και το θαλάσσιο περιβάλλον της 

Μεσογείου είναι και στην Ελλάδα έντονα: ρύπανση και µόλυνση των νερών, κίνδυνοι 

εξαφάνισης ειδών πανίδας και χλωρίδας, καταστροφή των βιοτόπων για οικονοµική 
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αξιοποίηση, τουριστικές πιέσεις και οχλήσεις, υπεραλίευση, αύξηση και ανεπαρκής 

έλεγχος της ναυσιπλοΐας. Μεγάλο πρόβληµα αποτελούν οι αυθαίρετες κατασκευές 

πάνω στη θάλασσα, από τουριστικά/κατοικίες µέχρι υποδοµές κοινής ωφέλειας 

(λιµάνια, εκροές βιολογικών), που γίνονται χωρίς µελέτες, µε αποτέλεσµα τη 

διάβρωση και υποβάθµιση των ακτών. Σε πολλές πόλεις το θαλάσσιο µέτωπο έχει 

φορτωθεί µε χρήσεις εντελώς ασύµβατες, οι παραλίες αντιµετωπίζονται ως 

εµπόρευµα και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές είναι περίπου αδύνατη. 

Στο θαλάσσιο περιβάλλον, προβλήµατα προέρχονται και από δραστηριότητες στην 

αλιεία και τη ναυσιπλοΐα. Στο ζήτηµα της αλιείας, κυβερνητική πολιτική αποτελεί η 

πριµοδότηση της εντατικής αλιείας (µηχανότρατες µε συρόµενα εργαλεία), µε 

καταστροφικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Όπως και η µη δηµιουργία 

«θαλάσσιων καταφυγίων», είναι µια πολιτική που µακροχρόνια υποσκάπτει την 

ευηµερία της αλιείας και καταστρέφει τους παράκτιους αλιείς. Επιπλέον, η αυξηµένη 

κυκλοφορία πλοίων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, µεγαλώνει την περιβαλλοντική 

επιβάρυνση και τους κινδύνους ατυχηµάτων και περιστατικών ρύπανσης. 

Επιπλέον, η ανεξέλεγκτη εξάπλωση παραθεριστικής κατοικίας που προωθείται από 

την κυβέρνηση θα υποβαθµίσει βίαια το περιβάλλον, το τοπίο, και την πολιτιστική 

κληρονοµιά των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. Η ενίσχυση του µαζικού 

τουρισµού σε βάρος άλλων τοµέων της τουριστικής οικονοµίας είναι καταστροφική 

για το περιβάλλον και, µακροπρόθεσµα, και για τον ίδιο τον τουρισµό. Η εµπειρία 

άλλων χωρών (π.χ. Ισπανία) µας διδάσκει ότι αυτές οι πρακτικές ωφελούν µόνο λίγες 

µεγάλες κατασκευαστικές-κτηµατοµεσιτικές εταιρείες και τους «ενδιάµεσους», ενώ 

είναι επιβλαβείς συνολικά για την κοινωνία και την οικονοµία. 

•••• Προστασία του αιγιαλού και κατοχύρωση της ελεύθερης πρόσβασης όλων των 

πολιτών σ’ αυτόν. 

•••• Απόρριψη του µοντέλου της «ολοκληρωµένης» τουριστικής ανάπτυξης των 

γηπέδων γκολφ και της µαζικής παραθεριστικής κατοικίας και αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος σε περιοχές µαζικού τουρισµού 

•••• Σύνδεση του τουρισµού µε τη διαχείριση φυσικών περιοχών και ενθάρρυνση 

του βιώσιµου, περιβαλλοντικά υπεύθυνου, τουρισµού. Προσεκτική εφαρµογή 

προγραµµάτων οικο-τουρισµού και αγροτουρισµού για την αναζωογόνηση της 

υπαίθρου και των αποµονωµένων ή εγκαταλειµµένων οικισµών. 

•••• Θέσπιση θαλάσσιων περιοχών απόλυτης προστασίας από την αλιεία, µε σκοπό 

το φυσικό εµπλουτισµό των ιχθυοαποθεµάτων και προστασία οικοτόπων, όπως 

τα υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας. Χαρτογράφηση της οικολογικής 

κατάστασης των ακτών και έλεγχος της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων. 

•••• Ουσιαστική εφαρµογή του Ευρωπαϊκού κανονισµού 1967/2006 που καθορίζει 

την ελάχιστη απόσταση από την ακτή για τα µεγάλα αλιευτικά σκάφη. Μέτρα 

προστασίας της ήπιας παράκτιας αλιείας που υποστηρίζει τις τοπικές 

οικονοµίες. 

•••• Αυξηµένα µέτρα για την αποφυγή ατυχηµάτων στη ναυσιπλοΐα και την 

αντιµετώπιση της ρύπανσης, ιδιαίτερα από τάνκερ και κρουαζιερόπλοια. Σε 

περίπτωση ατυχήµατος να απαιτείται πλήρης αποκατάσταση του φυσικού 

περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις για την «περιβαλλοντική 

ευθύνη» (αντίθετα µε ό,τι συνέβη π.χ. στην περίπτωση του Sea Diamond).  
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∆ικαιώµατα ζώων 

Ο δηµόσιος προβληµατισµός και οι πολιτικές που αφορούν τα ζώα -τόσο τα οικόσιτα, 

όσο και τα άγρια- στην Ελλάδα δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά. Θέµατα σχετικά µε τα 

δικαιώµατα των ζώων όπως το κυνήγι, η χρήση ζώων στο τσίρκο, ο εγκλεισµός σε 

ζωολογικούς κήπους, τα πειράµατα σε ζώα, οι συνθήκες εκτροφής και σφαγής στις 

κτηνοτροφικές µονάδες, κλπ. δεν αντιµετωπίζονται σοβαρά από το κράτος, ενώ 

ακόµη και η ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία δεν εφαρµόζεται 

Οι περιβαλλοντικές και φιλοζωικές οργανώσεις έχουν καταθέσει σειρά προτάσεων 

για µέτρα που πρέπει να ληφθούν, στην κατεύθυνση του σεβασµού των δικαιωµάτων 

των ζώων, που αποτελεί και µέτρο του ανθρώπινου καθηµερινού πολιτισµού. 

•••• Προστασία αδέσποτων: να περιοριστούν και να ελέγχονται αυστηρά οι αθρόες 

εξαγωγές οικόσιτων ζώων, ώστε να αποκλείεται η χρησιµοποίησή τους για 

πειράµατα ή άλλη εµπορική δραστηριότητα 

•••• Η τοπική Αυτοδιοίκηση ως ο αρµόδιος εκ του νόµου φορέας να 

δραστηριοποιηθεί ουσιαστικά στην προστασία των αδέσποτων. 

•••• Απαγόρευση λειτουργίας τσίρκων µε ζώα - η Ελλάδα να ανακηρυχθεί χώρα 

ελεύθερη από θεάµατα µε ζώα, όπως έχει υιοθετήσει και η ΚΕ∆ΚΕ 

•••• ∆ιατήρηση και σεβασµός της Άγριας Ζωής: επανασχεδιασµός των 

καταφυγίων άγριας ζωής και επιβολή δραστικών περιορισµών στο κυνήγι. 

Εφαρµογή ελέγχων που προβλέπει η Σύµβαση Ενάντια στο Εµπόριο 

Απειλούµενων Ειδών (CITES, Σύµβαση της Βέρνης). 

•••• Εφαρµογή αυστηρών προδιαγραφών για τη βελτίωση των συνθηκών στις 

κτηνοτροφικές µονάδες και έλεγχος της σκοπιµότητας και των µεθόδων των 

πειραµάτων στα ζώα 

∆ιαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων 

Στη χώρα µας, η οικονοµική ανάπτυξη, η αστικοποίηση και η αλλαγή καταναλωτικών 

προτύπων οδήγησαν τα τελευταία χρόνια σε σηµαντική αύξηση της ποσότητας των 

παραγόµενων αστικών στερεών αποβλήτων. Το ποσοστό ανακύκλωσης παραµένει 

ακόµη σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα, ενώ οι περιφερειακοί σχεδιασµοί για τη 

διαχείριση των αστικών αποβλήτων τείνουν να περιοριστούν σε «βιοµηχανία» 

κατασκευής ΧΥΤΑ, συχνά σε περιοχές όπου κάτοικοι και αυτοδιοικήσεις αντιδρούν 

έντονα. Η έλλειψη κοινωνικής αποδοχής οφείλεται στο ότι η επιστηµονική 

τεκµηρίωση είναι συχνά διάτρητη και η νοµοθεσία παραβιάζεται, ενώ λείπουν οι 

διαδικασίες συµµετοχής στις αποφάσεις. 

Η χρόνια αναποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση του προβλήµατος, ή µάλλον, η 

συνειδητή επιλογή της µη-διαχείρισης του προβλήµατος της διαχείρισης των αστικών 

στερεών αποβλήτων, έστω και µε συµβατικούς τρόπους, έχει οδηγήσει σε προφανή 

αδιέξοδα. Αδιέξοδα που για κάποιους, συνιστούν «ευκαιρία» για την προώθηση της 

«µαγικής λύσης» της αποτέφρωσης των απορριµµάτων, χωρίς να έχει προηγηθεί 

σχετικός διάλογος για τις επιπτώσεις των εναλλακτικών µεθόδων διαχείρισης ΑΣΑ. 

•••• Περιβαλλοντικά ορθή, οικονοµική και χωρικά δίκαιη διαχείριση 

απορριµµάτων. Ορθολογικός επιµερισµός των οχλήσεων που προκύπτουν 

από τη διαχείριση των αποβλήτων ώστε να µην συσσωρεύονται σε κάποιες 

περιοχές, εφαρµογή κοινωνικά δίκαιης τιµολογιακής πολιτικής, διατήρηση 
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του κοινωφελούς και ανταποδοτικού χαρακτήρα των συστηµάτων 

(εναλλακτικής) διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.  

•••• Ενίσχυση της πρόληψης και της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή, 

πολιτική που ελαχιστοποιεί την ποσότητα και αλλάζει ριζικά την ποιότητα 

των αποβλήτων, δηµιουργεί ένα εναλλακτικό µοντέλο χρήσης των πόρων 

ενώ συµβάλλει ουσιαστικά στην αναδιοργάνωση των κοινωνικών σχέσεων 

και είναι τεχνικοοικονοµικά πιο εφαρµόσιµη.  

•••• Απόρριψη της καύσης των απορριµµάτων, καθώς δηµιουργεί πολλά 

περιβαλλοντικά προβλήµατα (εκποµπές αέριων ρύπων, διαχείριση τοξικού 

υπολείµµατος), ενώ ανεβάζει υπέρογκα το κόστος της διαχείρισης και τα 

δηµοτικά τέλη και ιδιωτικοποιεί περαιτέρω τον τοµέα της καθαριότητας των 

∆ήµων. Επιπλέον, µια τέτοια επιλογή πρακτικά ακυρώνει τις προοπτικές της 

ανακύκλωσης χαρτιού και πλαστικού και την κοµποστοποίηση για δεκαετίες.  

•••• Υιοθέτηση διαφανών και αξιόπιστων διαδικασιών για τη χωροθέτηση νέων 

µονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης αποβλήτων, µε στόχο τη 

διεύρυνση της κοινωνικής αποδοχής. Οι ήδη βεβαρηµένες από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες περιοχές δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως 

χώροι περαιτέρω συγκέντρωσης οχλουσών δραστηριοτήτων, αντίθετα το 

στοιχείο αυτό θα πρέπει να αποτελεί δυσµενή ή και απαγορευτικό για τη 

χωροθέτηση παράγοντα. 

•••• Ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασµού εναλλακτικής διαχείρισης 

απορριµµάτων και διαφανής αξιοποίηση των σχετικών ευρωπαϊκών 

κονδυλίων. 

Πολεοδοµικός σχεδιασµός και ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα 

Οι ελληνικές πόλεις έχουν ορισµένους από τους χειρότερους δείκτες στην ποιότητα 

ζωής στην ΕΕ και εξαιρετικά χαµηλή αναλογία ελεύθερων χώρων πρασίνου ανά 

κάτοικο, ιδίως στις λαϊκές συνοικίες. Φαινόµενα επικίνδυνης ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης απαντώνται πλέον και σε πολλές µεγάλες και µεσαίες πόλεις της χώρας. 

Το κόστος της απώλειας ελεύθερων χώρων ζωτικής σηµασίας που έχουν καταβάλει οι 

ελληνικές πόλεις, υπό την πίεση συµφερόντων και πελατειακών ρυθµίσεων 

δεκαετιών, είναι υψηλότατο. Οι προσπάθειες πολεοδοµικού σχεδιασµού της 

δεκαετίας του 80, εξαντλήθηκαν στη νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων, έφεραν 

περιορισµένα αποτελέσµατα και επέτειναν τη δυσπιστία του πολίτη στις διαδικασίες 

δηµόσιου σχεδιασµού. Τα πολλαπλά επίπεδα σχεδιασµού αναβάλουν την εφαρµογή 

«δυσµενών» µέτρων (όπως η µείωση των συντελεστών δόµησης), ενώ πλήθος 

δεσµευµένων κοινόχρηστων χώρων χάνεται από την αδράνεια και αδυναµία της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καταβάλλει αναγκαίες αποζηµιώσεις. 

Ο κρατικός συγκεντρωτισµός επιτείνεται και δεν προωθείται η αποκέντρωση 

αρµοδιοτήτων, µε αποτέλεσµα να µην αναπτύσσεται στους αυτοδιοικητικούς θεσµούς 

«παιδεία σχεδιασµού» του χώρου και αντίστροφα να συσσωρεύεται έργο τοπικής 

σηµασίας στις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε, εις βάρος ενός επιτελικού ρόλου χάραξης 

και παρακολούθησης της πολιτικής. 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αλµατώδης ανάπτυξη των εταιρειών 

κατασκευών και real estate ακινήτων, που στοχεύουν στην εµπορευµατοποίηση των 

ελάχιστων εφεδρειών για πράσινο στις πόλεις. 



[181] 

 

•••• Καµία προσθήκη οικοδοµικού όγκου σε ελεύθερους χώρους δηµόσιου 

ενδιαφέροντος (µητροπολιτικά-αστικά πάρκα, µεγάλες αδόµητες εκτάσεις, 

στρατόπεδα, εκτάσεις ολυµπιακών εγκαταστάσεων κ.λπ.). Προώθηση 

αναπλάσεων µε γνώµονα τη διεύρυνση του πρασίνου σε οικόπεδα όπου ήταν 

εγκατεστηµένα παλιά εργοστάσια ή άλλες δραστηριότητες. 

•••• Άµεση εφαρµογή συστηµατικών και ολοκληρωµένων προγραµµάτων 

πολεοδοµικού σχεδιασµού στις ελληνικές πόλεις, µε ενσωµάτωση των αρχών 

τις βιοκλιµατικής και σκοπό τη βελτίωση του αστικού µικροκλίµατος και της 

ενεργειακής απόδοσης σε πολεοδοµικό επίπεδο. 

•••• Σχεδιασµός σε µητροπολιτικό επίπεδο για την αναβάθµιση και αύξηση του 

πρασίνου στα αστικά κέντρα, µε σαφές χρονοδιάγραµµα και δέσµευση πόρων. 

Αντιµετώπιση του «χάους» που χαρακτηρίζει την πολεοδοµική διοικητική 

λειτουργία, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διαχείριση των ελεύθερων 

χώρων. 

•••• Επιτελική επεξεργασία και παρακολούθηση της πολεοδοµικής πολιτικής και 

παροχή κεντρικής υποστήριξης των διοικητικών δοµών εφαρµογής των 

πολεοδοµικών Σχεδίων από τις Νοµαρχίες και τους ∆ήµους. 

•••• Εφαρµογή των προβλεπόµενων νοµικών εργαλείων για αγορά, απαλλοτρίωση, 

ανταλλαγή και εν γένει εξασφάλιση εκτάσεων, προκειµένου να µετατραπούν 

σε χώρους πρασίνου, ήπιας αναψυχής και ερασιτεχνικής άθλησης. 

Προτεραιότητα στην διαφανή κατανοµή πόρων του ΕΤΕΡΠΣ (Ειδικό Ταµείο 

Εφαρµογής Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων) για απαλλοτριώσεις και 

αναπλάσεις. 

•••• Προώθηση κατασκευής αειφόρων κτιριακών έργων και θέσπιση 

προδιαγραφών και συνεκτικής πολιτικής κινήτρων για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης (αναβάθµιση µονώσεων, θέρµανσης-ψύξης) του 

υφιστάµενου κτιριακού αποθέµατος, µε έµφαση στα µεγάλα δηµόσια κτίρια. 

Ενθάρρυνση της αποκεντρωµένης εφαρµογή ΑΠΕ σε οικιακό και τοπικό 

επίπεδο.  

•••• Εκπόνηση εκτεταµένων προγραµµάτων ενοποίησης και φύτευσης ακαλύπτων 

χώρων και ταρατσών πολυκατοικιών.  

•••• Ενίσχυση της µετακίνησης µε τα πόδια, µε ποδήλατο και µε «πράσινα» µέσα 

µαζικής µεταφοράς. Θέσπιση αντικινήτρων αγοράς ενεργοβόρων ΙΧ µεγάλου 

κυβισµού. 

•••• ∆ηµιουργία αξιόπιστων µηχανισµών ελέγχου των επιβαρυντικών 

δραστηριοτήτων όπως οι βιοµηχανικές/βιοτεχνικές, η λειτουργία κεραιών 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, οι ψεκασµοί του πρασίνου στις πόλεις, η 

κατασκευή δρόµων ταχείας κυκλοφορίας και άλλων υποδοµών, οι πυλώνες 

µεταφοράς ρεύµατος κ.λπ.  

Θεσµοί προστασίας του περιβάλλοντος 

Στη βάση όλων των παραπάνω περιβαλλοντικών ζητηµάτων βρίσκονται οι 

διαδικασίες µε τις οποίες λαµβάνονται και επιβάλλονται οι όποιες αναπτυξιακές 

αποφάσεις και πολιτικές. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η κρατική παράδοση 

πελατειακού συγκεντρωτισµού έχει συνδυαστεί µε ισχυρές πιέσεις για την 

απορύθµιση των ελεγκτικών µηχανισµών. Οι δηµόσιοι θεσµοί προστασίας του 
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περιβάλλοντος σκόπιµα υποβαθµίζονται, ενώ κράτος και τοπική αυτοδιοίκηση έχουν 

εµπεδώσει «ευέλικτες» διαδικασίες στη λειτουργία τους, σε συµπράξεις µε τον 

ιδιωτικό τοµέα και συγκεκριµένα συµφέροντα, αγνοώντας τα δηµοκρατικά αιτήµατα 

για λαϊκή συµµετοχή στον καθορισµό των αναπτυξιακών επιλογών. 

•••• Ίδρυση ανεξάρτητου Υπουργείου µε αντικείµενο το περιβάλλον, τη χωροταξία 

- πολεοδοµία και τη δασική πολιτική. Το νέο Υπουργείο θα πρέπει να 

αποτελέσει κεντρικό όργανο και να έχει αποκλειστική αρµοδιότητα για τη 

διαµόρφωση πολιτικής για το περιβάλλον. Για να αποφευχθεί η προοπτική 

ίδρυσης ενός κατ’ όνοµα «υπουργείου περιβάλλοντος» που θα βρίσκεται 

ουσιαστικά «στη γωνία» των εκάστοτε κυρίαρχων προτεραιοτήτων, χρειάζεται 

να διασφαλιστεί εξαρχής η επαρκής πολιτική και οργανωτική υποστήριξη, η 

διάθεση επαρκών δηµόσιων πιστώσεων και ο ουσιαστικός ενδοκυβερνητικός 

συντονισµός. 

•••• Ανασυγκρότηση των µηχανισµών χάραξης πολιτικής και διαχείρισης των 

δηµόσιων πόρων και χρηµατοδοτήσεων, στην κατεύθυνση της διαφάνειας και 

της λογοδοσίας.  

•••• Επικαιροποίηση του θεσµικού πλαισίου και αντιµετώπιση της πολυδιάσπασης 

του περιβαλλοντικού αντικειµένου. Κωδικοποίηση και εφαρµογή της 

νοµοθεσίας αδειοδότησης επενδύσεων και παρακολούθηση της οικονοµικής 

δραστηριότητας σύµφωνα µε περιβαλλοντικά κριτήρια. 

•••• Αναδιοργάνωση και επαρκής στελέχωση της ∆ασικής-Πυροσβεστικής 

υπηρεσίας, θεσµική θωράκιση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος ως Ανεξάρτητης Αρχής, αναβάθµιση του ρόλου των 

κεντρικών, Περιφερειακών και Νοµαρχιακών υπηρεσιών ελέγχου του 

περιβάλλοντος. 

•••• Άµεση εφαρµογή της νοµοθεσίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης για την 

πρόληψη και πλήρη αποκατάσταση κάθε ζηµιάς, επιβολή κυρώσεων 

αποτρεπτικού χαρακτήρα για το περιβαλλοντικό έγκληµα, µε χρήση των 

προστίµων για περιβαλλοντικούς σκοπούς. 

•••• Αναβάθµιση των µηχανισµών δικαστικού ελέγχου και αποτροπή της 

προωθούµενης αποδυνάµωσης του ρόλου του Συµβουλίου της Επικρατείας.  

•••• Υποχρεωτική τήρηση διαδικασιών ενηµέρωσης και διαβούλευσης µε τους 

πολίτες και ουσιαστική συµµετοχή των αυτοδιοικητικών, παραγωγικών και 

κοινωνικών φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε κάθε επίπεδο, από 

το τοπικό έως το εθνικό και το Ευρωπαϊκό.  

•••• Εκπόνηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες 

της εκπαίδευσης και στη διάρκεια του ενεργού βίου κάθε πολίτη. Στήριξη της 

δηµόσιας επιστηµονικής έρευνας για ανάπτυξη πρωτογενούς γνώσης, 

εφαρµογών και καινοτοµίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την 

αειφορία. 

Πολιτική προστασία  

Η αντιµετώπιση των κάθε είδους φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, πληµµύρες, 

κατολισθήσεις, καύσωνες, σεισµοί, παράκτιες καταστροφές, τσουνάµι) απαιτεί 

ολοκληρωµένα και αποτελεσµατικά συστήµατα πολιτικής προστασίας που 

περιλαµβάνουν την πρόληψη, την επιχειρησιακή οργάνωση της επέµβασης και την 
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αντιµετώπιση των συνεπειών. Στις επόµενες δεκαετίες, «φυσικές καταστροφές» θα 

προκαλούνται µε µεγαλύτερη συχνότητα και ένταση, λόγω της κλιµατικής αλλαγής 

και της ανθρωπογενούς επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. 

Σήµερα στον τοµέα της πολιτικής προστασίας επικρατεί διάχυση αρµοδιοτήτων, 

έλλειψη µέσων και προσωπικού και ελλιπής συµµετοχή της αυτοδιοίκησης. Από την 

άλλη, πολλές εθελοντικές οµάδες πολιτών δραστηριοποιούνται κύρια στη 

δασοπροστασία, µε σηµαντική συνεισφορά. 

•••• Κεντρικός συντονισµός της πολιτικής προστασίας ανά γεωγραφική περιοχή, µε 

καθοριστικό και θεσµοθετηµένο το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε 

µεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισµό και παράλληλη ένταξη στο 

σχεδιασµό των εθελοντικών οργανώσεων . 

•••• Προµήθεια του κατάλληλου εξοπλισµού και χρήση όλων των σύγχρονων 

µέσων και υποδοµών άµεσης αντιµετώπισης των κρίσεων. Χρηµατοδότηση 

της έρευνας για εξεύρεση µεθόδων αντιµετώπισης των φυσικών καταστροφών 

και εκπόνηση σχεδίων από επιστηµονικούς φορείς 

•••• Οργάνωση των φορέων και υπηρεσιών που εµπλέκονται στην πολιτική 

προστασία, ουσιαστική κινητοποίηση των πολιτών και προώθηση του 

εθελοντισµού, µε παροχή αναγκαίων προϋποθέσεων και ουσιαστικών ηθικών 

κινήτρων στους πολίτες (ασφαλιστική κάλυψη, επαρκής εκπαίδευση και µέσα 

προστασίας).  

∆ιεθνής, ευρωπαϊκή και περιφερειακή διάσταση 

Παρά τη νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση, το κοινωνικό έλλειµµα και τις εγγενείς 

αντιφάσεις της θεσµών της ΕΕ, η περιβαλλοντική της πολιτική συνέβαλε ώστε να 

εισαχθούν σταδιακά, σε χώρες που υπολείπονται σε σχετικούς θεσµούς και 

διοικητικές δοµές, όπως η Ελλάδα, αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης σε πλείστα 

θέµατα. Ωστόσο, η «προωθηµένη» περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ µπορεί να δεχθεί 

κριτική σε πολλά σηµεία, καθώς τείνει να ισορροπεί µε τις πιέσεις ποικίλων 

οικονοµικών λόµπι, ενώ βασίζεται σε µια φιλελεύθερη, προσανατολισµένη στους 

µηχανισµούς της αγοράς, προσέγγιση για τη φύση και την ανάπτυξη. 

Στη χώρα µας, η ενσωµάτωση ακόµη και των θετικών στοιχείων της περιβαλλοντικής 

πολιτικής της ΕΕ είναι αργή και στρεβλή, συνηθέστερα υπό την απειλή καταδικών 

από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, µε πρόχειρο και αναποτελεσµατικό τρόπο και 

ελλειµµατική εφαρµογή. Η ανυπαρξία εγχώριας ενηµέρωσης για τη διαµόρφωση των 

ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πολιτικών και των αντίστοιχων διεθνώς επιδίκων 

ζητηµάτων εξυπηρετεί κύρια την αναπαραγωγή των εξουσιαστικών µηχανισµών 

κατανοµής των φυσικών πόρων και λήψης των αναπτυξιακών αποφάσεων. Επιπλέον, 

αποτρέπει και µια ουσιαστική συζήτηση για το χαρακτήρα και τα όρια των 

περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ και διαιωνίζει την απουσία της Ελλάδας από τις 

διαδικασίες διαµόρφωσής τους. 

Στην εγγύτερη γειτονιά µας, την περιφέρεια της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της 

Μεσογείου, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι ιδιαίτερα οξυµένα. Αν και τα κράτη 

µοιράζονται µεγάλης σηµασίας φυσικούς πόρους για τους οποίους υπάρχει κοινή 

ευθύνη, δεν υπάρχουν εγκαθιδρυµένοι µηχανισµοί διεθνούς συνεργασίας και 

διακρατικές συµφωνίες για ζητήµατα όπως η διασυνοριακή ρύπανση υδάτων και η 

µεταφορά επικινδύνων αποβλήτων. 
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Επιπλέον, σε ευρωπαϊκό/ παγκόσµιο επίπεδο, η Ελλάδα, ως ανεπτυγµένη χώρα, έχει 

την ευθύνη να υποστηρίξει δίκαιες ρυθµίσεις στο διακρατικό διάλογο για την 

κλιµατική αλλαγή, την ανάπτυξη, το διεθνές εµπόριο, ρυθµίσεις που θα λαµβάνουν 

υπόψη την ιστορικά άνιση συνεισφορά κάθε λαού στα σηµερινά προβλήµατα και θα 

επιµερίζουν αναλογικά τις ευθύνες για την αναστροφή της κατάστασης. Σήµερα, το 

αντίστοιχο διεθνές πλαίσιο συµβάλλει στην αναπαραγωγή εκµεταλλευτικών σχέσεων 

µεταξύ ανεπτυγµένων χωρών και του παγκόσµιου Νότου. 

•••• Όχι στην «εξαγωγή ρύπανσης» προς λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη της 

περιφέρειας, που ευνοείται από την «απελευθέρωση» των τοπικών αγορών, το 

χαµηλότερο εργατικό κόστος, τα «ευέλικτα» θεσµικά πλαίσια και τους 

ασθενείς µηχανισµούς περιβαλλοντικού ελέγχου. 

•••• Υπογραφή διεθνών συµφωνιών και σύναψη σχέσεων συνεργασίας µε τις χώρες 

της Βαλκανικής και της Μεσογείου, ώστε να αποτρέπεται η χρησιµοποίησή 

τους ως χώρων περιβαλλοντικού ντάµπινγκ, ως υποδοχείς ρυπογόνων και 

ανθυγιεινών δραστηριοτήτων ή αποθήκες επικίνδυνων αποβλήτων. Από κοινού 

προστασία και διαχείριση των διακρατικών φυσικών πόρων και συνεργασία σε 

θέµατα χωρικού σχεδιασµού, διασυνοριακής ρύπανσης, υδάτινων πόρων, 

διαχείρισης αποβλήτων, γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών, πυρηνικών 

εγκαταστάσεων κ.ά. 

•••• Στήριξη στους διεθνείς οργανισµούς προτάσεων για θεσµοθέτηση ισότιµων 

διαπεριφερειακών θεσµών µε περιβαλλοντικό αντικείµενο, ώστε να 

διασφαλίζεται η ειρηνική συνεργασία και η κοινή προσπάθεια των λαών για 

την αντιµετώπιση των οικολογικών προκλήσεων 

•••• Ανάπτυξη της συνεργασίας και κοινών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

των δυνάµεων της ριζοσπαστικής αριστεράς και οικολογίας για τη 

διαµόρφωση, ισχυρών και δίκαιων, διεθνών περιβαλλοντικών πολιτικών. 
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ΣΤΟΧΟΣ 13 

Για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης – Για µια Ελλάδα 

που παράγει και δηµιουργεί 

 

 

Η παρούσα κατάσταση – Οι τάσεις 

Η διεθνής οικονοµική κρίση έρχεται στη χειρότερη δυνατή συγκυρία για τη χώρα 

µας, καθώς συµπίπτει τόσο µε την εξάντληση της δυναµικής του µοντέλου ανάπτυξης 

που εφαρµόστηκε τις τελευταίες δεκαετίες όσο και µε τον υψηλό βαθµό δανεισµού 

νοικοκυριών, επιχειρήσεων αλλά και του ίδιου του κράτους. Αυτός ο «εκρηκτικός» 

συνδυασµός κάνει πολύ πιθανό το ενδεχόµενο η κρίση στην ελληνική οικονοµία να 

αποκτήσει µεγαλύτερο βάθος και, κυρίως, µεγαλύτερη διάρκεια σε σύγκριση µε 

άλλες χώρες της ευρωζώνης.  

Ο υπερδανεισµός, η εισροή κερδοσκοπικών κεφαλαίων, η επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος, η εκτεταµένη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και η χαµηλή 

συνεισφορά σε δηµόσια έσοδα, ό,τι δηλαδή αρχικά λειτούργησε ως προωθητικός 

παράγοντας του ελληνικού µοντέλου ανάπτυξης, µετεξελίσσεται στη συνέχεια στο 

αντίθετό του, δηλαδή σε παράγοντα κρίσης, γεγονός που δείχνει τη βαθύτατη 

χρεοκοπία της νεοφιλελεύθερης πολιτικής τόσο στο πεδίο της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, όσο και σε εκείνο της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας από τη σκοπιά 

του γενικότερου δηµόσιου και κοινωνικού συµφέροντος.  

Άρα, η κρίση στην Ελλάδα είναι σύνθετη, είναι κρίση που οφείλεται σε 

συγκεκριµένες πολιτικές, αναπτυξιακές στρατηγικές και επιλογές που έγιναν τόσο 

από τη Νέα ∆ηµοκρατία όσο και από το ΠΑΣΟΚ. Οι πολιτικές αυτές είχαν ως βασικά 

χαρακτηριστικά:  

• Την εγκατάλειψη κάθε ιδέας σχεδιασµού-προγραµµατισµού στην οικονοµία, 

τουλάχιστον στο βαθµό που υπήρχε, και την πλήρη επικράτηση της ιδεολογίας της 

«ελεύθερης αγοράς» και της απορρύθµισης των πάντων.  

• Τις ιδιωτικοποιήσεις και την υποβάθµιση βασικών κοινωνικών αγαθών και 

υπηρεσιών. Τη στήριξη της ανάπτυξης σε κλάδους εκτεθειµένους στις δυσµενείς 

µεταβολές του οικονοµικού κλίµατος, όπως είναι ο τουρισµός, η ναυτιλία και η 

οικοδοµή, αλλά και στην επέκταση υπηρεσιών µε πολύ χαµηλή προστιθέµενη 

αξία. Παράλληλα σπαταλήθηκαν τεράστια ποσά σε εξοπλιστικά προγράµµατα και 

Ολυµπιακά έργα. Και όλα αυτά στηρίχθηκαν, σε µεγάλο βαθµό, στον 

υπερδανεισµό δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

• Τη χρήση των κοινοτικών πόρων περισσότερο ως επιδοµατικό µέσο για την 

αύξηση της εσωτερικής ζήτησης παρά ως µέσο και διαδικασία για την ενίσχυση 

της παραγωγικής ικανότητας της χώρας.    

Οι συνέπειες αυτού του µοντέλου ανάπτυξης στην κοινωνική και οικονοµική δοµή 

αλλά και στο περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές.  
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∆ιευρύνθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες και η φτώχεια, καθώς αποδείχτηκε πως το 

µεγάλωµα της «πίτας» δεν οδηγεί αναγκαστικά και σε δικαιότερη διανοµή του 

παραγόµενου πλούτου. Το µοντέλο που εφαρµόζεται δεν δηµιουργεί αξιοπρεπή 

εισοδήµατα, συνεπώς οδηγεί τα νοικοκυριά στο δανεισµό, άρα στην υποθήκευση του 

µελλοντικού τους εισοδήµατος και στην περαιτέρω εξάρτηση από τις τράπεζες. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η χώρα µας εξακολουθεί να παρουσιάζει έναν από τους 

µεγαλύτερους δείκτες ανισότητας στην κατανοµή του εισοδήµατος, µεταξύ των 

χωρών της ΕΕ, καθώς σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat για το 2007 το 

πλουσιότερο 20% του πληθυσµού είχε εισοδήµατα 6 φορές υψηλότερα σε σύγκριση 

µε το φτωχότερο 20%. Επίσης το ποσοστό φτώχειας, µετά τις κοινωνικές 

µεταβιβάσεις, παρέµεινε σταθερό στα επίπεδα του 20-21% του συνολικού πληθυσµού 

από το 1996 έως το 2007, την περίοδο δηλαδή που οι ρυθµοί ανάπτυξης κινούνταν σε 

υψηλά επίπεδα (περί το 4% ετησίως).  

Η ανεργία παρέµεινε σε υψηλά επίπεδα, στο 8,3% το 2007 σύµφωνα µε τα επίσηµα 

στοιχεία, παρά την ισχυρή οικονοµική µεγέθυνση. Παράλληλα ενισχύθηκε η 

ανασφάλεια των εργαζοµένων µε την προώθηση της ελαστικοποίησης των 

εργασιακών σχέσεων, τη συνεχή καταπάτηση της εργατικής νοµοθεσίας, την 

αναπαραγωγή και διαιώνιση ενός οικονοµικού συστήµατος το οποίο στηρίζεται στις 

χαµηλές αµοιβές και την εκµετάλλευση των εργαζοµένων. Επίσης ευνοήθηκε η 

δηµιουργία θέσεων εργασίας χαµηλής ειδίκευσης, µε αποτέλεσµα να έχει αυξηθεί 

σηµαντικά η ανεργία των νέων επιστηµόνων, οι οποίοι διαθέτουν γνώσεις και 

δεξιότητες τις οποίες η παραγωγική δοµή δεν µπορεί να αξιοποιήσει. 

Σηµειώθηκε παραγωγική υποβάθµιση σε τοµείς όπως η βιοµηχανία και η γεωργία και 

η ελληνική οικονοµία εξακολούθησε να στηρίζεται σε κλάδους που είναι εξαιρετικά 

ευαίσθητοι στις διεθνείς οικονοµικές διακυµάνσεις. Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται 

δυσανάλογα κάποιοι κλάδοι σε βάρος άλλων, δηµιουργούνται µονοπωλιακές 

καταστάσεις στην παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων, ενώ επίσης ευνοείται η 

διαπλοκή, τα σκάνδαλα και η κατασπατάληση των δηµόσιων πόρων. ∆εν είναι τυχαίο 

ότι το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σηµείωσε ραγδαία άνοδο τα 

τελευταία χρόνια και από 0,1% το 1994 ξεπέρασε το 14% του ΑΕΠ το 2008.  

Τέλος, αυξήθηκαν σηµαντικά οι ενεργειακές απαιτήσεις της οικονοµίας, µε 

αποτέλεσµα να προκαλούνται ποικίλα προβλήµατα τόσο από τη διογκούµενη 

ενεργειακή εξάρτηση της χώρας όσο και στο ίδιο το περιβάλλον, αλλά και στην 

ποιότητα ζωής των πολιτών. Η «ανάπτυξη» πέρασε µέσα από την καταστροφή του 

περιβάλλοντος και την κατασπατάληση των φυσικών πόρων. 

Εποµένως, το µοντέλο ανάπτυξης που ακολούθησε η χώρα µας όλα τα προηγούµενα 

χρόνια βρίσκεται αντιµέτωπο µε µια διπλή κρίση: από τη µία δεν µπορεί να σταθεί σε 

διεθνές επίπεδο και από την άλλη καθίσταται µη βιώσιµο οικονοµικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά. Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση χρειάζονται βαθιές αλλαγές στην 

οικονοµία, στον τρόπο που αναπτυσσόµαστε, δηλαδή χρειαζόµαστε ένα νέο µοντέλο 

παραγωγής, κατανάλωσης, διανοµής και ανάπτυξης.  

Η στρατηγική µας κατεύθυνση  

Ο αναπροσανατολισµός του µοντέλου ανάπτυξης απαιτεί αλλαγή πολιτικής και 

προτεραιοτήτων. Απαιτεί ύπαρξη σχεδίου που θα οδηγεί στην παραγωγική 

ανασυγκρότηση µε όρους αειφορίας όλων των τοµέων, στην πλήρη απασχόληση, 

στην ουσιαστική αναδιανοµή του εισοδήµατος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

στην πόλη και την ύπαιθρο, στη µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, στη 
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διασφάλιση της χρηµατοδότησης ενός πολύπλευρου κοινωνικού κράτους που θα 

καλύπτει ουσιαστικά το σύνολο του πληθυσµού. Χρειάζεται ένα σχέδιο που θα 

προσαρµόζει την οικονοµική βάση της χώρας στις απαιτήσεις που προκύπτουν από 

τον νέο ρόλο της γνώσης στην οικονοµία και τη διεθνοποίηση των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής και 

της συλλογικής ευηµερίας έναντι του ιδιωτικού κεφαλαίου.   

Ένα σχέδιο που θα στηρίζεται στην υλοποίηση κλαδικών πολιτικών, οι οποίες θα 

λαµβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διαφόρων τοµέων της οικονοµίας, 

και βέβαια σε ένα νέο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Ένα µοντέλο ανάπτυξης που θα 

στηρίζεται πρωτίστως σε ενδογενείς πηγές και δυνατότητες, θα αποσκοπεί στην 

ικανοποίηση των αναγκών και όχι στη µεγιστοποίηση του κέρδους 

Για εµάς η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης δεν αποτελεί µόνο έναν ποσοτικό 

στόχο αλλά πρέπει να συνδεθεί και µε ποιοτικούς µετασχηµατισµούς. Με άλλα λόγια 

δεν αρκεί να διευρύνουµε το τι παράγεται και να αυξήσουµε απλώς το ΑΕΠ. Η δική 

µας αναπτυξιακή λογική έχει στο επίκεντρο τους δείκτες πραγµατικής ανθρώπινης 

ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας. Ο στόχος αυτός πρέπει να συνδυαστεί 

µε ποιοτική αναβάθµιση της παραγωγικής βάσης, κάτι που απαιτεί µεταξύ άλλων και 

νέα ενεργειακή βάση, βασισµένη στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.  

Χρειάζεται επίσης νέα παραγωγική εξειδίκευση, µια στρατηγική δηλαδή µέσα από 

την οποία θα απαντηθεί το ερώτηµα τι θα παράγουµε ως κοινωνία. Η πολιτική ριζικής 

ανασυγκρότησης οφείλει να εντοπίσει τους τοµείς παραγωγικής δραστηριότητας που 

είναι σε θέση να αποτελέσουν πόλους ανάπτυξης για τη χώρα ή εστίες συγκριτικού 

πλεονεκτήµατος. Οφείλει, παραπέρα, να προβεί σε γενναίες επενδύσεις στην παιδεία, 

στην επιστηµονική έρευνα, στην αναζήτηση της καινοτοµίας και στον πολιτισµό, 

προκειµένου αυτοί οι τοµείς να καταστούν πραγµατικός άξονας ανάπτυξης. Οφείλει, 

επίσης, να προχωρήσει σε γενναία µέτρα για την αναζωογόνηση της υπαίθρου σε όλα 

τα επίπεδα και να συνδέσει τον ποιοτικά αναβαθµισµένο και περιβαλλοντικά φιλικό 

τουρισµό µε τις παραγωγικές δραστηριότητες.  

Ο αναγκαίος µετασχηµατισµός θα πρέπει να στηρίζεται ακόµη στη  δηµιουργία µιας 

παραγωγικής βάσης προσαρµοσµένης στις νέες ανάγκες, στα νέα πρότυπα που 

ελπίζουµε και θέλουµε να διαµορφώσει ο κόσµος, διότι η οικολογική διάσταση της 

πολιτικής δεν είναι µόνο η αλλαγή της ενεργειακής βάσης αλλά είναι κι ένας νέος 

τρόπος παραγωγής συνολικότερα: νέα πρότυπα κατανάλωσης, νέα σχέση µε το 

περιβάλλον, νέος τρόπος ζωής.  

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας απαιτεί να εγκαταλειφθεί 

το παραδοσιακό (και αποτυχηµένο) πρότυπο της ενίσχυσης της 

«επιχειρηµατικότητας» που βασιζόταν στη φτηνή εργασία και στην επιδότηση των 

επιχειρήσεων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς δηµόσιους πόρους, που απέφευγε τη   

δηµιουργία µηχανισµών που θα επιφέρουν εσωτερικό απόθεµα γνώσης, που 

υποβίβαζε το ρόλο της εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να στραφούµε από τους 

µύθους της αγοράς σε µια άλλη προσέγγιση, βασισµένη σε δηµόσιες στρατηγικές και 

δηµόσιες πολιτικές που αποφασίζονται µέσω διαδικασιών δηµοκρατικού σχεδιασµού 

σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  

Συνδέουµε την πορεία ανάπτυξης της χώρας µε  την προώθηση ενός πλέγµατος 

παρεµβάσεων σε όλα τα κοµβικά σηµεία της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Συγκεκριµένα µε:   
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• Τη βαθιά τοµή στο χώρο του δηµόσιου τοµέα που θα αντιµετωπίσει το 

έλλειµµα κοινωνικής αποτελεσµατικότητας, θα καθιερώσει τη διαφανή 

οργάνωση και λειτουργία του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, την 

ανάπτυξη µηχανισµών κοινωνικού ελέγχου, την ανάδειξη της δηµόσιας 

διοίκησης σε αποφασιστικό αρωγό της κοινωνικής και οικονοµικής 

ανάπτυξης. 

• Την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου του κράτους, του Κρατικού 

Προϋπολογισµού και του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

• Την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα και έναν νέο ρόλο των δηµόσιων επιχειρήσεων (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, 

ΟΣΕ, ∆ΕΠΑ, Λιµάνια κλπ.), που θα τεθούν υπό δηµόσιο, κοινωνικό και 

δηµοκρατικό έλεγχο,  την ανάπτυξη ενός κοινωνικού τοµέα που δεν θα είναι 

ούτε ιδιωτικός, ούτε κρατικός και ο οποίος δεν θα αποσκοπεί στο κέρδος. Που 

θα οργανώνεται υπό συλλογικές µορφές οικονοµικής δραστηριότητας στον 

τοµέα της παραγωγής αλλά και της κατανάλωσης (συνεταιρισµοί, ενώσεις, 

ταµεία αλληλοβοήθειας, αυτοδιαχειριζόµενες οικονοµικές µονάδες, 

κοινοπραξίες, εταιρείες λαϊκής βάσης, επιχειρήσεις ειδικού κοινωνικού 

σκοπού κλπ.). 

• Την κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά ισορροπηµένη περιφερειακή 

ανάπτυξη, την περιφερειακή αποκέντρωση και ανασυγκρότηση της 

Αυτοδιοίκησης σε όλους τους βαθµούς, τη  διεύρυνση του ρυθµιστικού και 

οικονοµικού της ρόλου, την ενίσχυση της συµβολής της στην ανάπτυξη της 

«κοινωνικής οικονοµίας». 

• Την ολοκληρωµένη δηµοκρατική προσέγγιση στο ζήτηµα της γνώσης 

(παραγωγή έρευνας, διαχείριση, χρήση και διάδοση της γνώσης), τη 

δηµιουργία συνθηκών ολόπλευρης πρόσβασης στη γνώση, ιδιαίτερα για τις 

νεότερες γενιές, µε την αναβάθµιση της παιδείας και της επαγγελµατικής 

κατάρτισης.   

• Την υιοθέτηση µιας µακροπρόθεσµης δηµοσιονοµικής πολιτικής που θα 

ενισχύσει τον αναδιανεµητικό της ρόλο, που θα στηρίζει την κοινωνική και 

οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία, που θα αποκαταστήσει την ισότητα και τη 

δικαιοσύνη µέσω της παρέµβασης στη φοροδιαφυγή και στην 

εισφοροδιαφυγή, µέσω της φορολογικής προοδευτικότητας, µέσω του 

περιορισµού των φοροαπαλλαγών των εισοδηµατικά ανώτερων στρωµάτων, 

µέσω της εξάλειψης των κοµµατικών προσλήψεων και της εγκαθίδρυσης 

διαφανών συστηµάτων προµηθειών του δηµόσιου τοµέα κλπ. 

Οι αναγκαίες αλλαγές θα έχουν νόηµα και προοπτική µόνο όταν επιχειρούνται µε τη 

συµµετοχή, την πάλη και τον έλεγχο των εργαζοµένων. Ο προσανατολισµός των 

κινηµάτων προς διεκδικήσεις και παρεµβάσεις που αφορούν τα µεγάλα θέµατα όπως 

η επιστηµονική και εφαρµοσµένη έρευνα, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η αποδοτική 

υποστήριξη της καινοτοµικής δραστηριότητας σε µικρές επιχειρήσεις, η ρυθµιστική 

παρέµβαση του κράτους σε ολιγοπωλιακές αγορές, η δηµιουργία των κατάλληλων 

υποδοµών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, η υλοποίηση των πολιτικών αντιµετώπισης 

των κλιµατικών αλλαγών, είναι σήµερα προϋπόθεση (όπως και στον τοµέα των 

κοινωνικών πολιτικών) για την οικοδόµηση µιας συλλογικής προσέγγισης των 

αναπτυξιακών πολιτικών, µετά τις διαλυτικές επιπτώσεις του νεοφιλελευθερισµού.  
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Η αντιπρότασή µας προσπαθεί να λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας και ταυτόχρονα να απαντήσει στις ιδιαίτερες 

ιστορικές ανάγκες και προκλήσεις που διαµορφώνονται (π.χ. νησιωτικός και ορεινός 

χαρακτήρας πολλών περιοχών, σχετικά βαρύνουσα σηµασία του αγροτικού τοµέα, 

ύπαρξη πολλών µικρών επιχειρήσεων, ανάγκη πολύπλευρης στήριξης της 

περιφέρειας κλπ.).  

Η αντιπρότασή µας διαθέτει ουκουµενική  οπτική και  διεθνική  προσέγγιση που 

ευθυγραµµίζεται µε αντικειµενικές παραµέτρους της οικονοµικής δραστηριότητας 

και εµπεριέχει τη λογική της οικονοµικής συνανάπτυξης µε τους γειτονικούς λαούς 

µε στόχο τη σύγκλιση προς προωθηµένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά µοντέλα 

ανάπτυξης. 

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι  

Για το ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας η ανάσχεση της τάσης 

παραγωγικής αποδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι 

αναγκαίο να βρεθούν νέες παραγωγικές εξειδικεύσεις και παράλληλα να σχεδιαστεί 

και να υλοποιηθεί µια πολιτική που θα στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση 

κάποιων σηµαντικών παραδοσιακών κλάδων της οικονοµίας.   

Έτσι, η πολιτική µας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας αναπτύσσεται 

βάσει δύο αξόνων: 

•••• Ανάπτυξη και στήριξη νέων παραγωγικών συµπλεγµάτων, τα οποία θα 

παίξουν το ρόλο της «ατµοµηχανής της ανάπτυξης». 

•••• Αξιοποίηση του υφιστάµενου παραγωγικού δυναµικού, ενίσχυση και 

εκσυγχρονισµός των παραγωγικών διαδικασιών που έχουν τη 

δυνατότητα να καταστούν µακροπρόθεσµα οικονοµικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιµες ή που πρέπει να διατηρηθούν για 

κοινωνικούς λόγους.  

Σε αυτή τη λογική θεωρούµε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους τοµείς της 

αγροτικής ανάπτυξης, της πράσινης οικονοµίας, του πολιτιστικού-τουριστικού 

συµπλέγµατος και της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών.  

Αυτά τα παραγωγικά συµπλέγµατα εµφανίζουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα:  

•••• ∆ίνουν τη δυνατότητα δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας πλήρους 

απασχόλησης.  

•••• Παρουσιάζουν υψηλή αλληλεξάρτηση µε όλους του τοµείς (πρωτογενή – 

δευτερογενή – τριτογενή). Αποτελούν, δηλαδή, ολοκληρωµένα συστήµατα, 

που εµπλέκουν πολλά διαφορετικά παραγωγικά πεδία/επαγγέλµατα/πρακτικές, 

και έτσι έχουν τη δυνατότητα να διαχέουν σε ευρύτερα στρώµατα της 

κοινωνίας τα θετικά οικονοµικά τους αποτελέσµατα. 

•••• Μπορούν να εξειδικευτούν σε τοπικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη τα ειδικά 

χαρακτηριστικά κάθε τόπου, συνεπώς ενισχύουν την ποικιλότητα, σε αντίθεση 

µε την οµοιοµορφία που χαρακτηρίζει άλλες παραγωγικές διαδικασίες.  

•••• Παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής υπεραξίας, στοιχείο που τα καθιστά 

ανταγωνιστικά και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα σηµαντικών µειώσεων του 

χρόνου εργασίας. 
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Πράσινη οικονοµία 

Το τελευταίο διάστηµα πολύς λόγος έχει γίνει για την «πράσινη οικονοµία». Η Ν∆ 

και το ΠΑΣΟΚ όµως την αντιλαµβάνονται ως έναν κλάδο αποκοµµένο από τους 

υπόλοιπους. Αντίθετα, για το ΣΥΡΙΖΑ, η παραγωγική ανασυγκρότηση της 

οικονοµίας πρέπει να συνδέεται άρρηκτα µε µια στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη 

και αναπτύσσεται βάσει τριών αλληλένδετων προϋποθέσεων: 

• Ο πρώτος αφορά την ενίσχυση της παραγωγής πράσινων τεχνολογιών, 

συστηµάτων, προϊόντων. 

• Ο δεύτερος αφορά τον πράσινο µετασχηµατισµό του συνόλου των 

παραγωγικών διαδικασιών. ∆εν φτάνει να παράγεις ανεµογεννήτριες, εάν δεν 

το κάνεις µε περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. ∆εν φτάνει να παράγεις υβριδικά 

αυτοκίνητα, εάν η διπλανή παραγωγική µονάδα συνεχίζει να ρυπαίνει όπως 

και πριν ή πόσο µάλλον εάν οι πόλεις συνεχίσουν να πνίγονται από τα ΙΧ, να 

µην έχουν µέσα µαζικής µεταφοράς. 

• Ο τρίτος αφορά την κοινωνική διάσταση. Προκειµένου η πράσινη οικονοµία 

να µην αποτελέσει το νέο «Ελ Ντοράντο» του νεοφιλελευθερισµού, πρέπει να 

αναπτυχθεί µε κοινωνικές προϋποθέσεις και ρήτρες, που θα διασφαλίζουν τα 

δικαιώµατα των εργαζοµένων και την ποιότητα των θέσεων εργασίας, που θα 

ενσωµατώνουν µηχανισµούς διάχυσης στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία 

των θετικών αποτελεσµάτων που θα παράγουν. Η πράσινη οικονοµία µπορεί 

να αποτελέσει ένα όχηµα ριζικού µετασχηµατισµού της οικονοµίας, µπορεί 

όµως να αποτελέσει και τη νέα µεγάλη φούσκα ενός «περιβαλλοντικά 

ευαίσθητου» καπιταλισµού. Για εµάς είναι στοίχηµα της κοινωνίας, των 

πολιτών και των κινηµάτων ποιος από τους δύο δρόµους τελικά θα 

ακολουθηθεί. 

Η πράσινη οικονοµία, όπως την αντιλαµβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σχετίζεται απλώς µε 

την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον παραγωγικών πρακτικών ή µε την 

«αειφόρο εκµετάλλευση» των φυσικών πόρων. ∆εν αφορά την ανάπτυξη ενός 

αποµονωµένου από την υπόλοιπη οικονοµία κλάδου αλλά τον ριζικό µετασχηµατισµό 

του συνόλου της οικονοµίας.  

Για εµάς στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οικολογικός µετασχηµατισµός της ελληνικής οικονοµίας 

αφορά τόσο τους παραδοσιακούς κλάδους όσο και τους νέους κλάδους που έχουν ήδη 

αναδειχθεί ή µπορούν να αναπτύξουν δραστηριότητες.  Η πράσινη οικονοµία έχει 

νόηµα µόνο εάν την αντιληφθούµε ως µια οδό για τον ριζικό οικολογικό 

µετασχηµατισµό του συνόλου της οικονοµίας (παραγωγή, διανοµή, κατανάλωση). Η 

πράσινη διάσταση της οικονοµίας επεκτείνεται στο σύνολο σχεδόν των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, αφορά το σύνολο των παραγωγικών κλάδων, δηµιουργώντας στο 

εσωτερικό τους νέες εξειδικεύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η πράσινη 

οικονοµία ενισχύει την τοπική διάσταση. ∆ίνει έµφαση στα τοπικά προϊόντα και 

εξειδικεύσεις και έτσι δηµιουργεί συνθήκες ανάπτυξης στην περιφέρεια, που σήµερα 

δοκιµάζεται. 

Βάσει των παραπάνω στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η δηµιουργία ενός ευρύτερου 

συµπλέγµατος παραγωγής και κατανάλωσης, το οποίο θα ενσωµατώνει οργανικά τις 

αρχές της αειφορικής και της βιώσιµης ανάπτυξης σε όλα τα στάδια και τις εκδοχές 

του (βλ. και Στόχο 12). Με τον όρο πράσινη οικονοµία εννοούµε µια στρατηγική που 

θα δώσει έµφαση: 
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•••• στην έρευνα και στην παραγωγική εξειδίκευση σχετικά µε την παραγωγή 

πράσινων παραγωγικών συστηµάτων (µηχανήµατα, τεχνολογίες παραγωγής, 

τεχνολογίες ανακύκλωσης κλπ.), 

•••• στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων µε αντικείµενο την προστασία και την 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος, 

•••• στη σταδιακή, πλην όµως υποχρεωτική, εφαρµογή παραγωγικών τεχνικών και 

καταναλωτικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον στο σύνολο των 

παραγωγικών διαδικασιών. 

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αναδείξει τον οικολογικό προσανατολισµό σε 

συγκριτικό οικονοµικό πλεονέκτηµα. Το πλούσιο οικοσύστηµα που διαθέτει και τα 

κλιµατολογικά της χαρακτηριστικά της δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξει 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και να δηµιουργήσει νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.  

Η ανάπτυξη της πράσινης οικονοµίας µπορεί να βοηθήσει στην ανάκαµψη και του 

βιοµηχανικού-µεταποιητικού τοµέα, δεδοµένου ότι αυτό το µοντέλο ανάπτυξης στην 

Ελλάδα είναι νέο και συνεπώς δεν έχει κορεστεί. Είναι, βέβαια, προφανές ότι η  

στροφή προς την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και η σταδιακή επιβολή της 

υιοθέτησής τους σε όλο το φάσµα παραγωγής και κατανάλωσης, προϋποθέτει ένα 

ολοκληρωµένο πλέγµα δηµόσιων κέντρων έρευνας, έτσι ώστε τα οφέλη της έρευνας 

να µην ευνοούν συγκεκριµένες επιχειρήσεις. 

Βάσει των παραπάνω (και πέραν των ειδικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε την 

αγροτική παραγωγή και τους επιµέρους βιοµηχανικούς κλάδους), προτείνουµε: 

•••• Ανάπτυξη βιοµηχανικής παραγωγής πράσινων συστηµάτων παραγωγής.  

•••• Υιοθέτηση ενός συστήµατος ισχυρών κινήτρων, αλλά και επιτήρησης - 

αυστηρών κυρώσεων στις περιπτώσεις µη εφαρµογής του νοµοθετικού 

πλαισίου, για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και 

παραγωγικών δραστηριοτήτων σε όλους τους κλάδους παραγωγής (αγροτική 

και βιοµηχανική παραγωγή, υπηρεσίες). 

•••• Υιοθέτηση µεσοπρόσθεσµου σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης για τη ∆ΕΗ, µε 

έµφαση στη µείωση των δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον και 

αντίστοιχη ενίσχυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Ενίσχυση των 

αντίστοιχων ερευνητικών κέντρων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

•••• Υιοθέτηση µεσοπρόθεσµου σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης για το δίκτυο 

µεταφορών και συγκοινωνιών (σιδηροδροµικές, αεροπορικές, οδικές, 

θαλάσσιες µεταφορές), το οποίο θα ειδικευτεί ανάλογα για κάθε κλάδο 

µεταφορών. ∆ηµιουργία εξειδικευµένου κέντρου έρευνας για κάθε κλάδο. 

•••• ∆εκαπλασιασµό εντός 2 ετών του αριθµού των εργαζοµένων που 

απασχολούνται σε έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος και διενέργεια 

σχετικών µελετών για την περαιτέρω επέκταση αυτών των θέσεων εργασίας.  

•••• Ενίσχυση του κλάδου της ολοκληρωµένης ανακύκλωσης απορριµµάτων. 

•••• Ενίσχυση της πρωτογενούς και εφαρµοσµένης έρευνας των πανεπιστήµιων 

σχετικά µε τις πράσινες τεχνολογίες. 

•••• ∆ηµιουργία ενός δικτύου εξειδικευµένων (ανά κλάδο ή παραγωγική 

δραστηριότητα) κέντρων ανάπτυξης οικολογικών τεχνολογιών µε στόχο την 

πρωτογενή και την εφαρµοσµένη έρευνα στις πράσινες τεχνολογίες. 
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•••• ∆ηµιουργία των σχετικών µηχανισµών διάχυσης των αποτελεσµάτων της 

έρευνας στο σύνολο των επιχειρήσεων, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι ο 

οικολογικός µετασχηµατισµός δεν θα λειτουργήσει ως άλλοθι συγκέντρωσης 

του κεφαλαίου. Σε αυτή τη διαδικασία κεντρικό ρόλο έχουν να παίξουν οι 

οργανώσεις εκπροσώπησης των µικρών επιχειρήσεων, τα επιµελητήρια, και οι 

τοπικοί φορείς. 

•••• Προώθηση µιας νέας αντίληψης για την κατανάλωση που θα υπερβαίνει τα 

καταστροφικά σηµερινά πρότυπα και θα επηρεάζει τα χαρακτηριστικά της 

οικονοµικής δραστηριότητας. 

Αξιοποίηση του πολιτιστικού συµπλέγµατος και οργανική σύνδεσή του µε τον 

τουρισµό 

Αν και δεν είναι ευρύτερα γνωστό, ο τοµέας του πολιτισµού αποτελεί έναν από τους 

δυναµικότερους τοµείς ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας τα τελευταία χρόνια. Για 

παράδειγµα, ο κλάδος των εκδόσεων την τελευταία 10ετία αποτελεί σταθερά τον 

τρίτο ταχύτερα αναπτυσσόµενο κλάδο (µετά τις κατασκευές και τον τουρισµό) από 

την άποψη της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Παρά ταύτα, οι πραγµατικές 

αναπτυξιακές δυνατότητες του κλάδου δεν έχουν επαρκώς διερευνηθεί από την 

ελληνική πολιτεία, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της πολιτικής των τελευταίων 

χρόνων είναι η απουσία οποιασδήποτε συνεκτικής και ολοκληρωµένης πολιτικής σε 

σχέση µε τον πολιτισµό. Η πολιτιστική πολιτική έχει όλες τις δυνατότητες να 

αποτελέσει σηµαντικό πεδίο δηµιουργίας νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας και να 

συνεισφέρει σηµαντικά στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των πόλεων και της 

περιφέρειας. 

Τα έργα και οι υποδοµές πολιτισµού εµπλέκουν έναν µεγάλο αριθµό κλάδων 

οικονοµικής δραστηριότητας. Για παράδειγµα, µια πολιτική ανάδειξης του 

αρχιτεκτονικού χαρακτήρα ενός τόπου εµπλέκει το σύνολο του κατασκευαστικού 

τοµέα µικρής κλίµακας για την αποκατάσταση των οικηµάτων, έργα βελτίωσης του 

περιβάλλοντος, ειδικευµένο προσωπικό για την ανάδειξη των τοπικών και ιστορικών 

στοιχείων κλπ. Αντίστοιχα οι εργασίες για την ανάδειξη ενός αρχαιολογικού χώρου 

(ανασκαφή και παρουσίαση του υλικού) εµπλέκουν από ειδικευµένους εργάτες, µέχρι 

και εξειδικευµένους επιστήµονες σε ένα µεγάλο εύρος αντικειµένων (κατασκευές, 

εκδόσεις, έρευνα, διαχείριση, συντήρηση κλπ). Με άλλα λόγια η πολιτιστική πολιτική 

µπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο οριζόντιας ενεργοποίησης µεγάλου τµήµατος 

κλάδων παραγωγής, άρα και δηµιουργίας εισοδηµάτων. Για την ακρίβεια η οριζόντια 

διάσταση (δηλαδή η εµπλοκή διαφορετικών κλάδων και επαγγελµάτων) του 

πολιτιστικού συµπλέγµατος µπορεί να συγκριθεί µόνο µε αυτή των κατασκευών και 

της αγροτικής παραγωγής.  

Η υποχρέωση της πολιτιστικής πολιτικής να λαµβάνει υπόψη και να αξιοποιεί τα 

τοπικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής δίνει τη δυνατότητα ενεργοποίησης του 

ενδογενούς δυναµικού των πόλεων και των οικισµών και άρα µπορεί να εφαρµοστεί 

σε ποίκιλες περιπτώσεις και ταυτόχρονα να υπηρετήσει το στόχο της ισόρροπης 

περιφερειακής ανάπτυξης. 

Οι υπηρεσίες και τα αγαθά που παράγονται χαρακτηρίζονται από υψηλή υπεραξία και 

χαµηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση, αφού στοιχείο του πολιτισµού είναι και η 

προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος. Ακριβώς εξαιτίας της υψηλής υπεραξίας 

του παραγόµενου αγαθού, οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται είναι υψηλής 

παραγωγικότητας, γεγονός που επιτρέπει την εφαρµογή 35ώρου. 
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Τέλος, κάποια από τα αγαθά του πολιτιστικού συµπλέγµατος µπορούν να 

αποκτήσουν έντονη διεθνή διάσταση (διεθνή φεστιβάλ, ανάδειξη χώρων της 

παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς κλπ.), δηλαδή έχουν την ικανότητα να 

βοηθήσουν στην βελτίωση του ισοζυγίου πληρωµών. 

Σε κάθε περίπτωση η αντιµετώπιση του πολιτισµού ως στρατηγικού άξονα ανάπτυξης 

δεν θα πρέπει να ακυρώνει τον κοινωνικό του χαρακτήρα, ούτε να ενισχύει την 

εµπορευµατοποίηση-τυποποίηση της πολιτιστικής δηµιουργίας.  

Στην αιχµή του δόρατος της πολιτικής µας πρότασης για την ανάδειξη του 

πολιτιστικού χώρου σε πόλο ανάπτυξης εκ των πραγµάτων βρίσκεται η προστασία, η 

αξιοποίηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η Ελλάδα έχει, άλλωστε, 

το προνόµιο να διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά. Η διάσωση, διατήρηση, 

ανάδειξη και αξιοποίησή της µε την ανάδειξη όλων των στοιχείων που τη 

συναποτελούν, µε νοµοθετικά και άλλα µέσα, χωρίς προνοµιακές εύνοιες, πρέπει να 

αποτελέσει τον πρώτο άξονα ανάπτυξης µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για τον 

πολιτισµό.  

Όµως, η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς δεν είναι ο µοναδικός 

άξονας παρεµβάσεων. Η πρότασή µας δεν είναι να µετατραπεί η Ελλάδα σε ένα 

απέραντο µουσείο. ∆ίπλα στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς πρέπει να 

ενισχυθούν και οι σύγχρονες µορφές καλλιτεχνικής δηµιουργίας και πειραµατισµού 

(βιβλίο/εκδόσεις, θέατρο-κινηµατογράφος, πλαστικές τέχνες κλπ). Η πρότασή µας για 

ανάδειξη του πολιτισµού σε πόλο ανάπτυξης εντάσσει όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα 

ενιαίο και αδιαχώριστο οργανικό σύνολο, τµήµα του οποίου είναι και η ενίσχυση της 

σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας και του πειραµατισµού (βλ. και Στόχο 7). 

Τουρισµός 

Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον αποτελεί τη βάση της τουριστικής ανάπτυξης, 

την αιτία της τουριστικής µετακίνησης. Στο βαθµό που το περιβάλλον επιβαρύνεται ή 

αλλοιώνεται, ο τουρισµός απαξιώνεται σταδιακά και τελικά φθίνει. Από όλα τα 

σχετικά στοιχεία φαίνεται ότι το µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που έχει 

ακολουθηθεί µέχρι σήµερα αρχίζει να µπαίνει σε κρίση που οφείλεται στις σοβαρές 

υστερήσεις σε τµήµατα της ελληνικής τουριστικής βιοµηχανίας και ιδίως στις  

βασικές υποδοµές. 

Σήµερα, τα κύρια προβλήµατα του ελληνικού τουρισµού αφορούν: 

•••• Προβλήµατα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, που εντοπίζονται κυρίως 

στις αναπτυγµένες και υπεραναπτυγµένες τουριστικές περιοχές. Τα έργα 

υποδοµής προωθούνται µε χρονική υστέρηση ή δεν προωθούνται καθόλου, η 

τουριστική δόµηση γίνεται πυκνή, οι συγκεντρώσεις προσώπων και οχηµάτων 

υπερβαίνουν την αντοχή των υποδοµών, ενώ όλα όσα συνιστούν την ποιότητα 

ζωής είναι σε ανεπάρκεια (επεξεργασία απορριµµάτων, οδικό δίκτυο, χώροι 

για πεζούς, χώροι πάρκινγκ, νερό, ηλεκτρικό ρεύµα µε συχνές διακοπές κλπ.).  

•••• Συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας στο χώρο. Από τις αρχές του 

2005 ο νέος αναπτυξιακός νόµος (ν.3299/04) έδωσε έµφαση στην ίδρυση 

νέων ξενοδοχειακών µονάδων, µε παροχή ιδιαίτερα υψηλών κινήτρων για 

µονάδες τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων. Τα αποτελέσµατα αυτής της 

πολιτικής ήταν η περιβαλλοντική επιβάρυνση και η εσωτερίκευση των 

θετικών οικονοµικών αποτελεσµάτων (τρώνε, πίνουν, αγοράζουν και 

κοιµούνται µέσα στα ξενοδοχεία), συνεπώς ο περιορισµός της διάχυσης των 
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εισοδηµάτων σε ευρύτερα τµήµατα του πληθυσµού και η ενίσχυση της 

εισοδηµατικής πόλωσης. 

•••• Εποχικότητα: Οι παραθεριστικές τουριστικές περιοχές εµφανίζουν σοβαρό 

πρόβληµα εποχικότητας της ζήτησης µε εξίσου σοβαρά αρνητικά 

αποτελέσµατα στη χρήση και απόδοση των τουριστικών εγκαταστάσεων και 

στην απασχόληση. Από πολλές πλευρές έχει προβληθεί ως λύση του 

προβλήµατος της εποχικότητας η προσέλκυση ειδικών µορφών τουρισµού. 

Πράγµατι, ορισµένες ειδικές µορφές (π.χ. συνεδριακός τουρισµός, τουρισµός 

υγείας και ευεξίας, διάφορες µορφές τουρισµού της φύσης κλπ.) συνεχίζονται 

εκτός της περιόδου αιχµής και ήδη σηµειώνουν κάποια ανάπτυξη και στη 

χώρα µας. Ωστόσο, δεν πρέπει αυτή η λύση να θεωρείται πανάκεια, καθώς 

αρκετές από τις εν λόγω µορφές δεν µπορούν να αναπτυχθούν  χωρίς 

εγκαταστάσεις που επιβαρύνουν δυσανάλογα το περιβάλλον (π.χ. ο τουρισµός 

γκολφ απαιτεί υδατικούς πόρους, που είναι ήδη ανεπαρκείς στη χώρα µας). 

•••• Τουριστική προβολή. Η τουριστική προβολή της χώρας πάσχει από 

εµπειρισµό και µικροπολιτική. Το ποσοστό των κονδυλίων που απορροφά η 

εσωτερική αγορά είναι υπερβολικό και στοχεύει στην ενίσχυση της εικόνας 

του εκάστοτε υπουργού και όχι των προορισµών. Τα τελευταία χρόνια τα 

κονδύλια που διατίθενται έχουν αυξηθεί σηµαντικά, χωρίς, όµως, ανάλογο 

αποτέλεσµα και κυρίως χωρίς σοβαρή επίπτωση στη διάρθρωση της ζήτησης. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόσφατο Σχέδιο Μάρκετινγκ, αν και στοίχισε 

περίπου 2 εκ. ευρώ, δεν βασίστηκε σε έρευνα αγοράς, διότι δεν την προέβλεπε 

η σχετική προκήρυξη! 

Οι προτάσεις µας µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

•••• Άµεση και καθοριστική σύνδεση του τουρισµού µε τις ανάγκες προστασίας 

του περιβάλλοντος (φυσικού, πολιτιστικού, κοινωνικού), οι οποίες θα 

προτάσσονται σε όλες τις επιλογές της τουριστικής πολιτικής. Οι 

περιβαλλοντικά αξιόλογες περιοχές και τα τµήµατα της επικράτειας πρώτα 

προστατεύονται και µετά αξιοποιούνται τουριστικά.  

•••• Προώθηση των ειδικών µορφών τουρισµού µε προτεραιότητα στις µορφές 

ήπιας ανάπτυξης. Η δηµιουργία µορφών τουριστικών εγκαταστάσεων 

ιδιαίτερα επιβαρυντικών στο περιβάλλον, όπως π.χ. γήπεδα γκολφ, θα γίνεται 

µε φειδώ και µε την τήρηση ισχυρών περιοριστικών περιβαλλοντικών όρων. 

Θα δίνεται προτεραιότητα σε µικρές υποδοµές µε περιορισµένες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, περισσότερο συµβατές µε το χαρακτήρα των 

περιοχών της χώρας (π.χ. σε αγκυροβόλια σε παραθαλάσσιους οικισµούς, αντί 

για µεγάλες µαρίνες κ.ο.κ). 

•••• Ανάσχεση της επιβάρυνσης των ήδη ανεπτυγµένων τουριστικών περιοχών. Η 

επιλογή των περιοχών και των µέτρων θα βασιστεί σε µελέτη της φέρουσας 

ικανότητάς τους, η οποία θα επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 

ενώ θα καταρτιστούν και θα τεθούν σε εφαρµογή σχέδια διαχείρισης 

επισκεπτών στα πιο ευαίσθητα περιβαλλοντικά σηµεία των εν λόγω περιοχών. 

•••• Μέτρα ανακούφισης των τουριστικών περιοχών όλης της χώρας, µε 

επίσπευση της δηµιουργίας των αναγκαίων υποδοµών και εφαρµογή 

προγραµµάτων ανάπλασης των φορτισµένων τµηµάτων τους. Στα φορτισµένα 

µε τουριστική δραστηριότητα τµήµατα των τουριστικών περιοχών θα 

εφαρµοστούν ειδικά προγράµµατα αναπλάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η 
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ελεύθερη πρόσβαση και απόλαυση των ακτών, ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, 

χώροι για περπάτηµα, τρέξιµο, ποδήλατο, υπαίθριοι χώροι συγκέντρωσης 

ανθρώπων, χώροι πολιτιστικών χρήσεων, πράσινο κλπ. 

•••• Αποτελεσµατική σύνδεση της παραγωγής των άλλων παραγωγικών τοµέων, 

ιδιαίτερα των προϊόντων του πρωτογενούς τοµέα, µε τον τουρισµό. Ενίσχυση 

προγραµµάτων που θα προωθούν την ενσωµάτωση αυθεντικών 

παραδοσιακών προϊόντων στο τουριστικό προϊόν, ώστε να υποστηριχθεί έτσι 

η επιβίωση των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής τους. Στόχος θα είναι η 

αυξηµένη διάχυση των ωφελειών της τουριστικής ανάπτυξης και στους 

άλλους παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας. 

•••• Αντιµετώπιση (σε κεντρικό και αποκεντρωµένο επίπεδο) των ιδιαίτερων 

προβληµάτων των νησιών: ικανοποιητική αεροπορική και ακτοπλοϊκή 

σύνδεση όλο το χρόνο, µονάδες περίθαλψης, παροχές, δίκτυα, επεξεργασία 

απορριµµάτων, χώροι πάρκινγκ κλπ. 

•••• Προσαρµογή της διαφηµιστικής παρουσίας της χώρας στο εξωτερικό και το 

εσωτερικό στα πορίσµατα των σχετικών µελετών.  

•••• Ανασχεδιασµός της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενοποίηση 

φορέων όπου απαιτείται, ορθολογική κατανοµή των εκπαιδευτικών µονάδων 

στο χώρο, αναβάθµιση των προγραµµάτων σπουδών, ορθολογικός 

ανασχεδιασµός της επαγγελµατικής κατάρτισης ώστε να µπορεί να φθάσει 

στους εργαζόµενους και τους αυτοαπασχολούµενους επιχειρηµατίες όλης της 

χώρας, συµπεριλαµβανοµένων των µικρών νησιών. 

•••• Προσαρµογή του αναπτυξιακού νόµου και των δράσεων του ΕΣΠΑ  όλων των 

τοµέων (συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων του υπ. Γεωργικής 

Ανάπτυξης, των ΠΕΠ και των κοινοτικών πρωτοβουλιών) ώστε να στηρίζουν 

τις παραπάνω κατευθύνσεις. 

Βιοµηχανία – Βιοτεχνία – Κατασκευές 

Η παραγωγή του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τοµέα στην Ελλάδα έχει 

συρρικνωθεί. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αδυναµία των κλάδων και των 

επιχειρήσεων σε αυτούς του τοµείς να αξιοποιήσουν τεχνολογικές και άλλες 

καινοτοµίες, ισορροπώντας τη θέση της ελληνικής οικονοµίας στον ευρωπαϊκό και 

τον διεθνή χώρο, και να συµβάλουν στη βιώσιµη βελτίωση της κοινωνικής 

ευηµερίας. Η επιδείνωση της διεθνούς θέσης των παραγωγικών τοµέων της ελληνικής 

οικονοµίας είναι το άµεσο αποτέλεσµα πολιτικών που στήριξαν την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας στη διατήρηση µε κάθε µέσο µιας αγοράς φτηνής 

εργατικής δύναµης, στη συντήρηση παρωχηµένων τεχνολογιών και παραγωγικών 

µεθόδων στον επιχειρηµατικό τοµέα και στην εφαρµογή πολιτικών που 

συνοψίστηκαν στη µεταφορά πόρων προς τις επιχειρήσεις, σε συνδυασµό µε την 

καλλιέργεια του µύθου της «επιχειρηµατικότητας», της εξ ορισµού δηλαδή 

δυνατότητας του επιχειρηµατία να αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία, να υιοθετεί νέες 

παραγωγικές µεθόδους και να εισάγει καινοτοµίες. 

Κλάδοι που σήµερα πλήττονται, όπως η κλωστοϋφαντουργία, το ένδυµα, η παραγωγή 

µηχανηµάτων, τα ναυπηγεία, έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης και µετάβασης σε 

προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας, τα οποία παράγονται µε ειδικευµένη και 

υψηλόµισθη εργασία. Νέοι κλάδοι, όπως η παραγωγή λογισµικού και η παραγωγή 

ιατρικών µηχανηµάτων, έχουν δείξει ότι διαθέτουν δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά δεν 
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στηρίχθηκαν επαρκώς τα προηγούµενα χρόνια, τόσο από την πλευρά της προσφοράς 

όσο και από την πλευρά της ζήτησης. 

Στην παραγωγή τροφίµων έχει υπάρξει ένας δυναµισµός ως προς την παραγωγή και 

την απασχόληση, αλλά υπάρχουν πολύ µεγαλύτερες δυνατότητες, αν 

πραγµατοποιηθεί µια γενικευµένη µετάβαση στην αξιοποίηση του συνόλου των 

παραγωγικών δυνατοτήτων του αγροτικού τοµέα, στην αναβάθµιση της ποιότητας 

των προϊόντων και στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, νέων µεθόδων παραγωγής 

και των κατάλληλων επαγγελµάτων και ειδικοτήτων. Σε έναν τέτοιο 

προσανατολισµό, όπως έχει αποδειχθεί από µεµονωµένες περιπτώσεις, µπορούν να 

αναλάβουν σηµαντικό ρόλο οι συνεταιριστικές οργανώσεις του αγροτικού τοµέα. 

Στον κατασκευαστικό κλάδο, όπου η παραγωγικότητα βρίσκεται σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα, η κερδοφορία στηρίζεται καθοριστικά στην υποβάθµιση της εργασίας 

(ειδικότητες των εργαζοµένων, αµοιβές, συνθήκες εργασίας και ασφάλειας) αλλά και 

στην αύξηση των τιµών των οικοδοµών. Η ανασυγκρότηση του κλάδου αυτού µε την 

εισαγωγή νέων παραγωγικών µεθόδων και νέων τεχνολογιών, καθώς και µε την 

αναβάθµιση των γνώσεων των εργαζοµένων και των συνθηκών εργασίας, µπορεί να 

επιτευχθεί µε κινητήρια δύναµη µια πολιτική κατοικίας για τους µισθωτούς και τα 

χαµηλότερα εισοδήµατα, όπως και µε µια γενικευµένη στρατηγική ανακατασκευών 

και νέου εξοπλισµού των κατοικιών, µε στόχο τη δραστική εξοικονόµηση ενέργειας 

και τη µετάβαση στη χρήση ανανεώσιµων πηγών. 

Αγροτική παραγωγή και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου 

Η αγροτική οικονοµία εµπερικλείει, εκτός από τις οικονοµικές της παραµέτρους, και 

πλήθος κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Η διατήρηση και ανάδειξη της 

αγροτικής οικονοµίας και παραγωγής θα πρέπει να συµβεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζει τη βιοποικιλότητα, το εισόδηµα των παραγωγών, τις κοινωνικές σχέσεις 

της υπαίθρου, την ολοκληρωµένη προστασία του περιβάλλοντος.  

Η κρίση του κλάδου κάνει εµφανή την ανάγκη παρέµβασης και αναδιάρθρωσης. Το 

ζητούµενο είναι αυτή η αναδιάρθρωση να γίνει σε όφελος των παραγωγών, των 

καταναλωτών και του περιβάλλοντος. ∆ιαφωνούµε όµως µε όσους αντιλαµβάνονται 

την αγροτική παραγωγή ως έναν καταδικασµένο τοµέα, ο οποίος πρέπει να 

αναδιαµορφωθεί αποκλειστικά στη βάση της εξασφάλισης της ανταγωνιστικότητας 

του αγροτικού προϊόντος. Αυτή η αντίληψη, η οποία συστηµατικά προωθήθηκε από 

τις κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ διαλύει τις κοινωνικές σχέσεις στην 

ύπαιθρο, σηµαίνει κέρδη για λίγους και αγροτική έξοδο για την πλειονότητα των 

αγροτών. 

∆ιαφωνούµε, επίσης, µε την αντίληψη ότι η αγροτική οικονοµία εξ ορισµού θα 

αποτελεί µια «µαύρη τρύπα» η οποία θα καταναλώνει δηµόσιους πόρους και θα 

συντηρείται αποκλειστικά για λόγους κοινωνικής πολιτικής. Για το ΣΥΡΙΖΑ το 

δίληµµα δεν είναι εάν η πολιτική για τη γεωργική οικονοµία θα είναι επιθετική ή 

αµυντική. Γι’ αυτόν το λόγο, για εµάς, η ολοκληρωµένη ανάπτυξη της υπαίθρου και 

της αγροτικής παραγωγής δεν αποτελεί ένα στόχο µεταξύ των άλλων, αλλά κεντρικό 

πυλώνα ανάπτυξης, πεδίο στο οποίο η ελληνική οικονοµία πρέπει να αναζητήσει 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα. 

Στο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκουµε µια γεωργική παραγωγή ορθολογικά οργανωµένη, που θα 

σέβεται τους φυσικούς πόρους, θα προστατεύει τη βιοποικιλότητα, θα παράγει 

ποιοτικά προϊόντα που θα αλλάζουν τα πρότυπα κατανάλωσης και διατροφής, ενώ θα 
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ενθαρρύνει τις ελεύθερες συλλογικές µορφές παραγωγής (συνεταιρισµοί), θα συνδέει 

την αγροτική παραγωγή µε την έρευνα και παράλληλα θα συγκρατεί τον κόσµο, ιδίως 

τους νέους, στον τόπο τους, προωθώντας µια νέα ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο και 

στην περιφέρεια. Προτείνουµε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης 

κατά περιοχές, αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων για την πρωτογενή παραγωγή, τη 

µεταποίηση, την εµπορία, την υποδοµή της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, 

ουσιαστική στήριξη των νέων αγροτών (βλ. αναλυτικά στο Στόχο 16).  

Εµπόριο 

Το εµπόριο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος µεταξύ της παραγωγής και της διάθεσης 

των προϊόντων, αλλά παράλληλα συµβάλλει στη διαµόρφωση πολιτισµικών 

προτύπων. Οι εµπορικές επιχειρήσεις διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη 

λειτουργία των σύγχρονων πόλεων, συµβάλλουν στη διατήρηση του κοινωνικού 

ιστού και, σε µεγάλο βαθµό, στην απορρόφηση της τοπικής ανεργίας.  Βεβαίως, στην 

Ελλάδα ο κλάδος του εµπορίου εµφανίζει µια σειρά από ιδιαιτερότητες, από το 

µεγάλο πλήθος των πολύ µικρών εµπορικών επιχειρήσεων µέχρι τον τρόπο µε τον 

οποίο ασκείται η εµπορική δραστηριότητα.  

Τα αριθµητικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο κλάδος του εµπορίου είναι ένας 

κρίσιµος τοµέας της ελληνικής οικονοµίας µε συµβολή 16% στο ΑΕΠ το 2008. Στον 

τοµέα αυτόν δραστηριοποιούνται περίπου 350.000 επιχειρήσεις, οι οποίες 

απασχολούν περίπου 832.000 άτοµα, ποσοστό 18,2% της συνολικής απασχόλησης 

στην ελληνική οικονοµία και 23,1% των εργαζόµενων στον ιδιωτικό τοµέα. Επίσης, ο 

εµπορικός κλάδος αποτελεί προνοµιακό χώρο των επιχειρηµατιών γυναικών της 

χώρας, καθώς του αναλογούν τα 2/3 περίπου των γυναικών που δραστηριοποιούνται 

ως διευθύνουσες επιχειρηµατίες και προϊστάµενες σε µικρές επιχειρήσεις (στοιχεία 

2004). 

Επειδή ο κλάδος του εµπορίου παρουσιάζει σηµαντικές εσωτερικές αντιφάσεις, θα 

πρέπει οποιεσδήποτε προτάσεις πολιτικής να λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του. Ενδεικτικό είναι ότι από το σύνολο των 350.000 επιχειρήσεων, 

µόνο οι 15.000 έχουν νοµική µορφή ΑΕ και ΕΠΕ, ενώ η αυτοαπασχόληση, παρά το 

γεγονός ότι µειώνεται, παραµένει σηµαντική.  

Ταυτόχρονα, ο κλάδος αποτελεί το χώρο πρώτης εµφάνισης και εφαρµογής µιας 

σειράς αναδιαρθρώσεων και µετασχηµατισµών, οι οποίες επιδρούν στο σύνολο της 

ελληνικής παραγωγικής δοµής σε πολλαπλά επίπεδα, όπως: οι εργασιακές σχέσεις – 

ωράριο, η ραγδαία επέκταση της µισθωτής εργασίας (ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες), η 

συγκέντρωση κεφαλαίου µε έντονη την παρουσία ξένων κεφαλαίων, οι χωροταξικές 

παρεµβάσεις – αλλαγή µορφής των πόλεων, η προώθηση «νέων» καταναλωτικών 

προτύπων. 

Σε αυτή την κατεύθυνση οι βασικοί άξονες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ αφορούν: 

•••• την ολοκλήρωση της εµπορικής πολεοδοµίας µε στόχο την αποθάρρυνση 

ίδρυσης µεγάλων υπερκαταστηµάτων στα κέντρα των αστικών πόλεων για 

λόγους τόσο περιβαλλοντικούς (π.χ. συντελεστές δόµησης) όσο και 

οικονοµικούς (ενίσχυση των µικρών και µεσαίων εµπορικών καταστηµάτων), 

•••• την ενίσχυση κάθε µορφής συνεργασίας (συνεταιρισµοί) των εµπορικών 

καταστηµάτων, 
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•••• την αντιµετώπιση των προβληµάτων χρηµατοδότησης αυτών των 

επιχειρήσεων (βλ. αναλυτικά Στόχο 15) 

•••• την εξασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, 

•••• την εξασφάλιση ανθρώπινων ωρών εργασίας και λειτουργίας των 

καταστηµάτων, 

•••• την ενίσχυση των δικτύων παραγωγής και διανοµής προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η εγχώρια παραγωγή και η πρόσβασή της στις αγορές. 

Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

Νέοι κλάδοι, όπως η παραγωγή λογισµικού, η παραγωγή ιατρικών µηχανηµάτων, η 

παραγωγή τεχνολογικά προηγµένων προϊόντων είτε για την παραγωγή, είτε για την 

κατανάλωση, έχουν δείξει ότι διαθέτουν δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά δεν 

υποστηρίχθηκαν επαρκώς. Η ελληνική πραγµατικότητα βρίθει από περιπτώσεις 

µικρών ή µεσαίων εταιρειών οι οποίες, αν και κατάφεραν να παραγάγουν εξαιρετικής 

ποιότητας προϊόντα, έκλεισαν λόγω προβληµάτων χρηµατοδότησης. Για παράδειγµα, 

υπάρχουν στη χώρα µας εταιρείες πρωτοπόρες στην κατασκευή ηλεκτρικών 

µουσικών ειδών (ηχεία, ενισχυτές, ηλεκτρικά όργανα), οι οποίες όµως µε δυσκολία 

καταφέρνουν να βρουν πρόσβαση στην αγορά. Ταυτόχρονα, στα ελληνικά 

πανεπιστήµια αναπτύσσεται προωθηµένη έρευνα αιχµής σε πολλά ζητήµατα (π.χ. 

αντισεισµική τεχνολογία). 

Η ανάπτυξη εποµένως των νέων τεχνολογιών µπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα 

πεδίο πρώτης προτεραιότητας για µια πολιτική που στοχεύει στην παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας. Οι βασικές προϋποθέσεις-προτεραιότητες για µια τέτοια 

πολιτική είναι: 

•••• ∆ηµιουργία καταρχάς επαρκούς ζήτησης για τέτοιες τεχνολογίες. 

∆εδοµένων των χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονοµίας, ο κύριος 

µοχλός οφείλει να είναι οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί. Ένα 

πρόγραµµα τεχνολογικού εκσυγχρονισµού τους και στήριξης της 

ελληνικής παραγωγής µπορεί να δηµιουργήσει την πρώτη αναγκαία ζήτηση 

για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. 

•••• Στροφή του δηµόσιου τοµέα στο ελεύθερο λογισµικό. 

•••• Αξιοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων σε ΑΠΕ, έργα εξοικονόµησης 

ενέργειας και διαχείρισης απορριµµάτων για την ανάπτυξη και τη στήριξης 

ελληνικής βιοµηχανίας αιχµής στους τοµείς αυτούς.   

•••• Ουσιαστική ενίσχυση της έρευνας, σε υποδοµές και ανθρώπινο δυναµικό. 

•••• Ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου δικτύου διάχυσης των αποτελεσµάτων της 

έρευνας και των νέων τεχνολογιών στο σύνολο της οικονοµίας. Η 

κυριαρχία των πολύ µικρών επιχειρήσεων στην παραγωγική δοµή 

δηµιουργεί δυσκολία στην πρόσβασή τους στα αποτελέσµατα της έρευνας. 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος πρέπει να αναπτυχθούν οι 

αναγκαίες δοµές-διασυνδέσεις, έτσι ώστε το σύνολο των επιχειρήσεων να 

µπορέσει να επωφεληθεί από τις νέες τεχνολογίες. Σε αυτή την κατεύθυνση 

αναντικατάστατο ρόλο µπορούν να παίξουν οι οργανώσεις εκπροσώπησης 

των µικρών επιχειρήσεων, τα επιµελητήρια, οι συνεταιρισµοί και γενικά 
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οποιοσδήποτε φορέας εκπροσωπεί ευρύτερα συµφέροντα και όχι 

αποκλειστικά εταιρικά. 

•••• Εξασφάλιση της αυτονοµίας της πρωτογενούς έρευνας των πανεπιστηµίων, 

η οποία πρέπει να αναπτύσσεται βάσει των δικών της εσωτερικών 

προτεραιοτήτων. 

•••• Ειδική µέριµνα στη δηµιουργία υποδοµών, όπως τα δίκτυα υψηλών 

ταχυτήτων, τα τεχνολογικά πάρκα κ.λπ. 

•••• Οργανική ενσωµάτωση σε όλους τους αναπτυξιακούς νόµους κινήτρων και 

κριτηρίων σχετικά µε τη χρήση νέων και φιλικών προς το περιβάλλον 

τεχνολογιών. 
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ΣΤΟΧΟΣ 14  

Για µια νέα περιφερειακή πολιτική – Για την άρση των 

περιφερειακών ανισοτήτων 

 

 

Η παρούσα κατάσταση - Οι τάσεις 

Η περιφερειακή ανάπτυξη, η εδαφική και κοινωνική συνοχή και η προστασία του 

περιβάλλοντος αντιµετωπίζονται από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις ως 

δευτερεύοντες τοµείς άσκησης πολιτικής, χωρίς στρατηγικό σχεδιασµό, δηµοκρατικό 

προγραµµατισµό, όραµα και µακροπρόθεσµους στόχους. 

Για την Αριστερά, το θέµα της περιφερειακής – ισόρροπης ανάπτυξης, µε βάση τις 

αρχές της αειφορίας και της κοινωνικής συνοχής, αποτέλεσε και θα αποτελεί όχι µόνο 

ζήτηµα θεµελιώδους σηµασίας, καθώς αφορά το µεγαλύτερο κοµµάτι της ελληνικής 

κοινωνίας, αλλά και µία από τις βασικές συνιστώσες της πολιτικής και της δράσης 

της. 

Είναι το πεδίο όπου καλούνται να γίνουν πράξη οι διακηρύξεις της Αριστεράς για µία 

αειφόρο ανάπτυξη µε επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, που βελτιώνει τη 

ζωή των εργαζόµενων, µειώνει τις ανισότητες και θεµελιώνει τη µακροχρόνια βάση 

της ανάπτυξης. 

∆υστυχώς, η Ελλάδα ολοκληρώνει την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα µε ένα 

πλήρως αποτυχηµένο µοντέλο ανάπτυξης και διοίκησης. Εκτός των συνεχών 

κρουσµάτων διαφθοράς και διαπλοκής, οι ανάγκες και τα προβλήµατα της 

καθηµερινότητας συσσωρεύονται αντί να επιλύονται, ενώ λείπει η στρατηγική για 

την ανάπτυξη και οι διαδικασίες του δηµοκρατικού προγραµµατισµού για τη 

διαµόρφωση των κατευθύνσεων και των αναπτυξιακών επιλογών, όπως και ο έλεγχος 

της υλοποίησής τους. 

Οι κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, µε τις λεγόµενες «µεταρρυθµίσεις» που 

έχουν θεσπίσει, όπως την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, την απορρύθµιση των 

∆ηµόσιων Οργανισµών και των εργασιακών σχέσεων, την απελευθέρωση της αγοράς 

από τον δηµόσιο και τον κοινωνικό έλεγχο, τις συµβάσεις παραχώρησης έργων 

κοινωνικού εξοπλισµού και υποδοµής στους ιδιώτες, έχουν οδηγήσει τον παραγωγικό 

ιστό της χώρας σε απορρύθµιση. Έχουν αποτύχει να συµβάλουν στην τόνωση της 

απασχόλησης –ιδίως όσον αφορά θέσεις µε αξιοπρεπείς όρους εργασίας–, στην 

αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, στην άµβλυνση των περιφερειακών 

ανισοτήτων, όπως και στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της 

χώρας. Στο πλαίσιο της πολιτικής που ασκήθηκε για την ανάπτυξη, η διαφθορά και η 

διαπλοκή γιγαντώθηκαν, οι κοινωνικές ανάγκες παραµερίστηκαν και το κοινωνικό 

αλλά και οικονοµικό αποτέλεσµα των δηµόσιων επενδύσεων –εθνικών και 

κοινοτικών προγραµµάτων– παρέµεινε πενιχρό. 



[201] 

 

Αντίθετα, δηµιουργήθηκαν υπερκέρδη στις τράπεζες και σε µεγάλες επιχειρήσεις, 

που συνήθως ελέγχουν τους κλάδους ως καρτέλ και τελικά, µαζί µε τις τράπεζες, 

προσδιορίζουν το περιεχόµενο της ανάπτυξης. 

Σήµερα κοινή είναι η διαπίστωση ότι: 

• Το έλλειµµα του περιφερειακού προγραµµατισµού και της υλοποίησης έργων 

ανάπτυξης διογκώνεται, όπως και της ορθολογικής και χρηστής διαχείρισης 

πόρων, αρµοδιοτήτων και αποτελεσµατικότητας των ισχνών περιφερειακών 

δοµών. Το γεγονός αυτό αυξάνει την εξάρτηση της περιφέρειας από το κέντρο, 

εµποδίζει την ανάπτυξη των δηµιουργικών δυνάµεων των τοπικών κοινωνιών και 

µετατρέπει την κατανοµή των δηµόσιων πόρων σε ρουσφετολογική διαδικασία. 

• Οι περιφερειακές ανισότητες δεν αίρονται, ενώ ο δυϊσµός στην αναπτυξιακή 

κατάσταση των περισσοτέρων περιφερειών εξακολουθεί να υφίσταται. Παρά τις 

εκάστοτε πρωθυπουργικές δεσµεύσεις ότι στις περιφέρειες της χώρας θα διατεθεί 

το 70% ή και 80% των πόρων από τις δηµόσιες επενδύσεις ή από τα Κοινοτικά 

Πλαίσια Στήριξης, καµία δεν έχει υλοποιηθεί και το αποτέλεσµα εξακολουθεί να 

παραµένει πενιχρό. Μεταξύ των πολλών στοιχείων που συνηγορούν σε αυτό είναι 

και ο Προϋπολογισµός του 2009 και η περαιτέρω µείωση του εθνικού σκέλους 

του Π∆Ε, το οποίο είναι και το χαµηλότερο της τελευταίας δωδεκαετίας, γεγονός 

που δηµιουργεί µεγάλες ανησυχίες για τη χρηµατοδότηση της περιφερειακής 

ανάπτυξης και την απαραίτητη διοικητική ενίσχυση των περιφερειών. 

• Η παραγωγική βάση της περιφέρειας διαλύεται και η ανεργία διευρύνεται. 

Χαρακτηριστικά είναι, την τελευταία δεκαετία, τα στοιχεία πολλών φορέων, και 

ιδιαίτερα τα στοιχεία του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και των αντίστοιχων 

της Βόρειας Ελλάδας. Η οικονοµική δραστηριότητα συγκεντρώνεται κατά κύριο 

λόγο στην Αττική και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη, µε αποτέλεσµα να 

πλήττεται περαιτέρω η εδαφική συνοχή της χώρας. 

• Η εγκατάλειψη της υπαίθρου συνεχίζεται, τα εισοδήµατα πολύ περισσότερο των 

αγροτών µειώνονται. Είναι συνεχής, τα τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια, η 

συρρίκνωση του εισοδήµατός τους, σε αντίθεση µε τους αγρότες των 

περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών. Πολύ χαµηλές τιµές στα προϊόντα τους, 

υψηλές τιµές των εισροών και άλλων προϊόντων που αγοράζουν, τεράστια πίεση 

από τους µεσάζοντες, τους εµπόρους και τα καρτέλ, ενώ παράλληλα έµειναν 

απροστάτευτοι από το κράτος, που µεταξύ των άλλων ιδιωτικοποίησε τους 

περισσότερους αγροτικούς οργανισµούς και οδήγησε το συνεταιριστικό και 

επαγγελµατικό κίνηµα των αγροτών σε εκφυλισµό και απαξίωση. Η χαριστική 

βολή ήρθε µε την πλήρη αποδοχή από τον δικοµµατισµό της νέας ΚΑΠ, και 

παράλληλα από την πλήρη αδυναµία των κυβερνήσεων Ν∆ και ΠΑΣΟΚ να 

αντιµετωπίσουν τα χρόνια προβλήµατα στη διάρθρωση των αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων, στη σύνθεση της παραγωγής, στη γεωργική παιδεία και χρήση 

της τεχνολογίας κλπ., και να σχεδιάσουν µέτρα για την αντιµετώπιση της 

κατάστασης. 

• Η υποβάθµιση του αστικού χώρου και οι ενδοαστικές ανισότητες εντείνονται µε 

τη µεταφορά του προτύπου της Αθήνας στις µεσαίες πόλεις, την ανυπαρξία 

πολιτικής τόνωσης της αστικής παραγωγικής βάσης και της κοινωνικής συνοχής 

και την αναποτελεσµατικότητα των πολιτικών πολεοδοµικού σχεδιασµού.  

Η βασική αιτία για το µεγάλο αυτό αναπτυξιακό έλλειµµα είναι η συγκεντρωτική 

µέθοδος διακυβέρνησης, η έλλειψη αποκεντρωµένων δοµών και υπηρεσιών. Η κρίση 
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στον περιφερειακό προγραµµατισµό και στις διαδικασίες εκτέλεσης των έργων 

τροφοδοτεί τον φαύλο κύκλο της αποδυνάµωσης και της µη αποκεντρωµένης 

λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της µειωµένης, συνεπώς, παραγωγικότητας 

και ικανότητάς της. 

Μέσα στο γενικό κλίµα στήριξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στο πλαίσιο της 

πολιτικής της «δήθεν» επανίδρυσης του κράτους (οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ 

βάπτιζαν την αντίστοιχη, επίσης αδιέξοδη πολιτική, «εκσυγχρονισµό»), η κυβέρνηση 

της Ν∆ συνεχίζει σταθερά και πολύµορφα την πολιτική της υποβάθµισης και της 

διάλυσης του ∆ηµόσιου Τοµέα: 

• Αποδυναµώνοντας –όταν δεν καταργεί– κάθε επιτελικό και ελεγκτικό ρόλο του 

κράτους. 

• Περιορίζοντας και απονευρώνοντας κάθε δυναµική και παραγωγική 

δραστηριότητά του. 

• Μετατρέποντας σηµαντικά τµήµατα της κρατικής µηχανής, µέσα από αδιαφανείς 

διαδικασίες, σε Ανώνυµες Εταιρείες, στις οποίες κυριαρχούν η ανατροπή των 

εργασιακών σχέσεων, ο άκρατος κοµµατισµός, οι πελατειακές σχέσεις και η 

κατάργηση κάθε έννοιας αξιοκρατίας. 

• Μη προωθώντας τη µεταφορά εξουσιών σε περιφερειακό επίπεδο, σε µία ισχυρή 

δηλαδή περιφέρεια, που θα επιλύει τα τοπικά προβλήµατα. Για παράδειγµα, ο 

σχετικός νόµος για το νέο πλαίσιο διαχείρισης του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑ καθορίζει 

µια δαιδαλώδη διαδικασία και δηµιουργεί δεκατρείς Ανώνυµες Εταιρείες στις 

Περιφέρειες, την ∆ΗΜΟΣ Α.Ε. για τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού, δύο Ανώνυµες 

Εταιρείες για διαχείριση δράσεων και υποστήριξη των φορέων.  

• Χαρακτηριστικός είναι και ο συγκεντρωτικός και πελατειακός τρόπος 

σχεδιασµού και οι συνεχώς µειούµενοι πόροι του Προγράµµατος ∆ηµόσιων 

Επενδύσεων καθώς επίσης και οι προγραµµατικές και διαχειριστικές αδυναµίες 

στην υλοποίηση των Εθνικών και κυρίως των Κοινοτικών Προγραµµάτων, αλλά 

και η µειωµένη απορρόφηση των πόρων. 

Επίσης, πολύ βασικές αιτίες για αυτό το µοντέλο ανάπτυξης και τη µη ορθή 

διαχείριση και αξιοποίηση των εθνικών πόρων είναι:  

• Η έλλειψη Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, Εθνικού Κτηµατολογίου και 

∆ασολογίου, που θα έπρεπε προ πολλού να αποτελούν τα βασικά εργαλεία για 

την ανάπτυξη της χώρας µε κυρίαρχους στόχους την προστασία του 

περιβάλλοντος, την εδαφική συνοχή, την ισόρροπη κατανοµή των ωφελειών και 

τη διαφύλαξη της δηµόσιας περιουσίας. Το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο, που 

θεσπίσθηκε πρόσφατα, και τα ειδικά χωροταξικά σχέδια, που θεσπίζονται αυτή 

την περίοδο, δεν προωθούν κατευθύνσεις, στερούνται ουσιαστικών προτάσεων 

για να αρθούν οι αδυναµίες του παρελθόντος. Κύριος κορµός τους παραµένει το 

στρεβλό πρότυπο της µέχρι σήµερα αναπτυξιακής διαδικασίας στην 

περιβαλλοντική και οικιστική πολιτική, στην περιφερειακή δοµή µε τις ελληνικές 

περιφέρειες µικρές, χωρίς αιρετά όργανα και χωρίς δυνατότητα να παράξουν 

αναπτυξιακή πολιτική για την περιοχή τους. 

• Το Πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων (Π∆Ε) τείνει πλέον να χρησιµοποιείται 

αποκλειστικά για την απαιτούµενη συγχρηµατοδότηση των µεγάλων κυρίως 

έργων, όπως και για µεγάλο µέρος των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων, και όχι για 

τη χάραξη αυτόνοµης πολιτικής επενδύσεων και υποδοµών κοινής ωφέλειας, σε 
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µια περίοδο µάλιστα που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την τόνωση της 

οικονοµίας και της τοπικής ανάπτυξης. 

• Ορισµένα πραγµατικά καινοτόµα ευρωπαϊκά προγράµµατα ενίσχυσης 

προβληµατικών περιοχών του αστικού και αγροτικού χώρου και νέων αγροτών / 

γυναικών υποτιµούνται και προσκρούουν σε δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατό να αξιοποιηθούν από το υγιές 

παραγωγικό δυναµικό της περιφέρειας ώστε να συµβάλουν στην ενίσχυση της 

τοπικής οικονοµίας και στην τόνωση της κοινωνικής συνοχής. 

• Η συνεχιζόµενη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κάθε δηµόσιας υποδοµής που 

µπορεί να φέρει κέρδος στους ιδιώτες, παραβλέποντας ότι αυξάνεται το κόστος 

ζωής για τους κατοίκους και ότι το ∆ηµόσιο στερείται από πολύτιµα για τη 

χρηµατοδότηση άλλων τοµέων έσοδα. Στο πλαίσιο αυτών των επιλογών: Έχουν 

υπογραφεί έξι µεγάλες Συµβάσεις Παραχώρησης έργων συνολικού 

προϋπολογισµού µεγαλύτερου των 12 δις € (τις έχουν εγκρίνει Ν∆ και ΠΑΣΟΚ 

από κοινού) µε κοινοπραξίες µεγάλων ξένων και ελληνικών τεχνικών εταιρειών, 

οι οποίες µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους έχουν αναλάβει την κατασκευή βασικών 

οδικών αξόνων, µε την εκµετάλλευσή τους για τριάντα χρόνια, η οποία άρχισε 

ήδη πριν την κατασκευή και µε σηµαντική αύξηση των διοδίων. Προωθείται µία 

σειρά σηµαντικών έργων (προϋπολογισµού άνω των 200 εκατ. €) µε τη µέθοδο 

των Συµβάσεων Παραχώρησης Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), χωρίς µάλιστα τον 

παραµικρό σχεδιασµό, µε διαβλητές διαδικασίες και σηµαντική αύξηση του 

κόστους των έργων. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται και έργα στοιχειώδους 

κοινωνικού εξοπλισµού, όπως πυροσβεστικοί σταθµοί, νοσοκοµεία, σχολεία, 

δίκτυα κοινής ωφέλειας, φυλακές. 

Η κατάσταση αυτή έχει τεράστιες συνέπειες στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην 

εδαφική και κοινωνική συνοχή, στην προστασία του περιβάλλοντος και του δηµόσιου 

πλούτου της χώρας, καθώς δεν κατανέµει ισόρροπα και δίκαια τα οφέλη, διευρύνει 

τις ανισότητες, αποδιαρθρώνει τον κοινωνικό ιστό και δηµιουργεί ευνοϊκό 

περιβάλλον για αυθαιρεσίες και ανεξέλεγκτη δράση των οργανωµένων αλλά και των 

µεµονωµένων ιδιωτικών και πελατειακών συµφερόντων.  

Χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ενεργών πολιτικών και µέτρων για τη ρύθµιση του 

αστικού και του αγροτικού χώρου και της υπαίθρου, για την προστασία του δηµόσιου 

πλούτου, του περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων από την 

κλιµατική αλλαγή και άλλες καταστροφές. 

Αυτό που έχουν καταλάβει πολύ καλά οι πολίτες, και πολύ περισσότερο σήµερα µε 

την οικονοµική κρίση και ύφεση, είναι ότι η πολιτική για την ανάπτυξη που 

εφαρµόσθηκε στη χώρα: 

• ∆ηµιούργησε υπερκέρδη στις τράπεζες, κυρίως, και σε πολλές επιχειρήσεις, οι 

οποίες εν τέλει προσδιορίζουν το περιεχόµενο της ανάπτυξης. Στηρίχθηκε σε 

µεγάλο βαθµό στο δανεισµό των νοικοκυριών – «δανεική ανάπτυξη», όπως λέµε. 

Συρρίκνωσε µέχρι εξαφάνισης (ιδιαίτερα στην περιφέρεια) τις µικρές και πολύ 

µικρές επιχειρήσεις. Τρέφεται από τις εισαγωγές και δηµιουργεί τεράστια 

ελλείµµατα στο εµπορικό ισοζύγιο, και βέβαια δεν δηµιούργησε ούτε πολλές 

ούτε σταθερές θέσεις απασχόλησης.  

• Επιπλέον, και σηµαντικότερο, δεν προάγεται η κοινωνική ευηµερία, δεν 

βελτιώνεται η ζωή των ανθρώπων. ∆εν µειώνονται οι ανισότητες και δεν 

περιορίζεται, πολλώ µάλλον δεν εξαλείφεται, η φτώχεια. Στην Ελλάδα, εδώ και 
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δεκαπέντε χρόνια, παραµένει σταθερός ο κίνδυνος της φτώχειας και απειλεί το 

20%-25% του πληθυσµού, δηλαδή πάνω από δύο εκατοµµύρια πολίτες. Οι 

βασικοί δείκτες φτώχειας και ανισότητας υπερβαίνουν τους µέσους όρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η κατάσταση αναµένεται να επιδεινωθεί ραγδαία.  

• Οι περιφέρειες της χώρας, παρά τις θυσίες του ελληνικού λαού, εξακολουθούν να 

αντιµετωπίζουν πολύ µεγάλα προβλήµατα όχι µόνο για το µεγάλο θέµα της 

ανάπτυξής τους και της τόνωσης της απασχόλησης, αλλά και για την 

καθηµερινότητά τους, για µία αξιοπρεπή διαβίωση και αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής. Προβλήµατα που προκύπτουν από την έλλειψη ενεργών πολιτικών, 

δράσεων και έργων για έναν βιώσιµο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, 

για τον κοινωνικό εξοπλισµό (στην υγεία, την παιδεία, τον πολιτισµό), για τις 

βασικές υποδοµές (στις συγκοινωνίες, τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, τη διαχείριση 

των αποβλήτων), για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος. 

Το αποτέλεσµα είναι ότι, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι δείκτες 

ανάπτυξης είναι υψηλοί (φέτος βέβαια τείνουν στο µηδέν), εντούτοις καταγράφεται 

µείωση της απασχόλησης στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας, όπως και υψηλά 

ποσοστά ανεργίας, διπλάσια (Θεσσαλονίκη) ή και πολλαπλάσια (∆υτική και 

Ανατολική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο κ.α.) των ποσοστών του κέντρου, γεγονός που 

δείχνει τον στρεβλό χαρακτήρα που είχε αυτή η αναπτυξιακή διαδικασία και το 

µεγάλο έλλειµµα εδαφικής συνοχής που δηµιουργεί. 

• Τα µικρά και µεσαία έργα στην περιφέρεια, που αφορούν κυρίως υποδοµές στην 

παιδεία, στην υγεία, στην ύδρευση-αποχέτευση και γενικότερα στη βελτίωση της 

καθηµερινότητας, συνεχίζουν να είναι οι µεγάλοι χαµένοι, καθώς δεν είναι 

επιλέξιµα για ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση και καθώς το εθνικό σκέλος του Π∆Ε 

έχει πρακτικά µηδενιστεί, µε αποτέλεσµα τα έργα αυτά να αναζητούν ιδιώτη για 

την κατασκευή και εκµετάλλευσή τους. Ήδη έχει αποφασιστεί η εκτέλεση πάνω 

από 100 πακέτων έργων µε σηµαντικά αυξηµένο κόστος για το ∆ηµόσιο, 

διαβλητές διαδικασίες, καµία µέριµνα για τους όρους εργασίας των εργαζοµένων 

σ’ αυτά (πριν και µετά την αποπεράτωσή τους) και χωρίς δυνατότητα ελέγχου 

του τρόπου λειτουργίας τους από την πολιτεία για όσα χρόνια «ανήκουν» στον 

ιδιώτη. 

• Όσον αφορά τα µεγάλα έργα και τις συµβάσεις παραχώρησής τους στους ιδιώτες, 

πρακτικά όλοι οι µεγάλοι οδικοί άξονες της χώρας έχουν παραχωρηθεί σε 

ιδιωτικές κοινοπραξίες για τα επόµενα τριάντα χρόνια, µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς 

όρους και σε πολύ µικρό αριθµό κατασκευαστικών εταιρειών, γεγονός που 

δηµιουργεί παρενέργειες στον υγιή ανταγωνισµό, στην επιβίωση του 

εργοληπτικού και επιστηµονικού δυναµικού της χώρας, ενώ ενισχύει και τις 

ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Αυτό είχε ως πρώτο αποτέλεσµα τις µεγάλες 

αυξήσεις –διπλασιασµός περίπου– των διοδίων στις Εθνικές Οδούς, καθώς οι 

εταιρείες που έχουν αναλάβει τα έργα έχουν αρχίσει να εισπράττουν διόδια 

προκαταβολικά, για υπηρεσίες που δεν είναι ακόµη διαθέσιµες! 

• Παραµένει η αδιαφάνεια, η γραφειοκρατία και η διαφθορά στη διαχείριση των 

Κοινοτικών Προγραµµάτων, µε αποτέλεσµα τη µειωµένη απορρόφησή τους αλλά 

και τη σπατάλη πολύτιµων δηµόσιων πόρων. Η χαοτική κατάσταση δεν 

διορθώνεται, παρότι βρισκόµαστε στον τρίτο χρόνο του ∆΄ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ) και 

έχουν περάσει πολλά εθνικά και κοινοτικά προγράµµατα. Αντιθέτως, ο σχετικός 

νόµος για το νέο πλαίσιο διαχείρισης του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑ καθορίζει µια 
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δαιδαλώδη διαδικασία και δηµιουργεί δεκατρείς (13) Ανώνυµες Εταιρείες στις 

Περιφέρειες, την ∆ΗΜΟΣ Α.Ε. για τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού, δύο (2) Ανώνυµες 

Εταιρείες για διαχείριση δράσεων και υποστήριξη φορέων για τη βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Πρόκειται για ένα πλαίσιο 

διαχείρισης που παραγκωνίζει ακόµη περισσότερο και αποδοµεί τις κλασικές 

δοµές της δηµόσιας διοίκησης, της τοπικής και περιφερειακής εξουσίας. Ο 

συγκεντρωτισµός γίνεται κυρίαρχος, η δε Αυτοδιοίκηση, οι περιφέρειες, τα 

πολιτικά όργανα και οι φορείς προγραµµατισµού περιθωριοποιούνται και 

στερούνται της δυνατότητας να σχεδιάσουν, να προγραµµατίσουν, να 

υλοποιήσουν και να ελέγξουν. 

• Η κρίση αυτή στον προγραµµατισµό και τις διαδικασίες εκτέλεσης των έργων 

υποδοµής θα βαθαίνει ακόµη περισσότερο και θα τροφοδοτεί τον φαύλο κύκλο 

της αποδυνάµωσης και της µη αποκεντρωµένης λειτουργίας της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και της µειωµένης, συνεπώς, παραγωγικότητας και ικανότητάς της, 

που καταλήγει στον παραµερισµό της και στην ανάδειξη των ιδιωτικών 

συµφερόντων ως κυρίαρχων. 

Χρόνια, και δυστυχώς επιδεινούµενα, θα είναι τα προβλήµατα στο πεδίο του 

σχεδιασµού των πόλεων και της περιφέρειας-υπαίθρου, παρά τη θέσπιση του Γενικού 

Χωροταξικού Πλαισίου. Προβλήµατα όπως η δυσλειτουργία και η 

αναποτελεσµατικότητα του συστήµατος λόγω συγκεντρωτισµού, αντιφάσεων της 

πολιτικής και παλινωδιών, ατολµίας για µια ολοκληρωµένη θεώρηση που θα πλήττει 

και τα οργανωµένα αλλά και τα µεµονωµένα πελατειακά συµφέροντα, η διαιώνιση 

της εκτός σχεδίου δόµησης, που ανατρέπει κάθε προσπάθεια ρύθµισης του αγροτικού 

χώρου και της υπαίθρου, καθώς και η έλλειψη ενεργών πολιτικών και µέτρων για την 

προστασία του δηµόσιου πλούτου (Κτηµατολόγιο-∆ασολόγιο) και του 

περιβάλλοντος. 

Το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο και τα ειδικά χωροταξικά σχέδια που θεσπίζονται 

αυτή την περίοδο δεν προωθούν κατευθύνσεις, στερούνται ουσιαστικών προτάσεων 

για να αρθούν οι παραπάνω αδυναµίες. Συντηρείται το στρεβλό πρότυπο της µέχρι 

σήµερα αναπτυξιακής διαδικασίας στην περιφερειακή δοµή, στην περιβαλλοντική και 

οικιστική πολιτική. Έτσι η Ελλάδα θα εξακολουθεί να παραµένει µία περιφέρεια, 

αφού η ουσιαστική αποκέντρωση θα εξακολουθεί να απουσιάζει και οι αποφάσεις θα 

συνεχίσουν να λαµβάνονται από την κεντρική κυβέρνηση-διοίκηση. ∆ιαµορφώνεται 

τελικά ένα χωρικό πρότυπο ανάπτυξης που προτάσσει το στόχο της 

ανταγωνιστικότητας έναντι όλων των άλλων, αντί –όπως επιβάλλεται– να 

αντιµετωπίζεται και να προτάσσεται η ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος και 

της εδαφικής συνοχής και να υποδεικνύονται ως βασικές συνιστώσες στην 

αναπτυξιακή πολιτική. Εντελώς συγκεχυµένη, επίσης, είναι η πολιτική για την 

αγροτική ανάπτυξη, την ύπαιθρο και τη γεωργική γη, όταν για τη χώρα µας αυτοί 

είναι οι βασικοί οικονοµικοί και ταυτόχρονα περιβαλλοντικοί πόροι, που η 

συνύπαρξή τους θα έπρεπε να αντιµετωπίζεται και να κατευθύνεται από ένα Εθνικό 

Χωροταξικό Σχέδιο που θα υπηρετεί την αειφορία. 

Η στρατηγική µας κατεύθυνση 

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η περιφερειακή πολιτική πρέπει να αποτελεί ένα µέσο-εργαλείο 

εδαφικής και κοινωνικής συνοχής και οικονοµικής αλληλεγγύης, µε στόχο να µειώνει 

τη διαφορά εισοδήµατος και πλούτου µεταξύ των φτωχότερων και των πλουσιότερων 

περιφερειών και να εξασφαλίζει στους πολίτες τις απαραίτητες υποδοµές και τον 
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κοινωνικό εξοπλισµό για την αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής τους. Μία 

ανάπτυξη που θα διασφαλίζει τους πόρους και την κοινωνική συνοχή, θα αµβλύνει τα 

χάσµατα κέντρου-περιφέρειας/περιφερειών και παράλληλα θα δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για περαιτέρω αναπτυξιακή δραστηριότητα και οικονοµική 

ολοκλήρωση των περιοχών της χώρας. Επανειληµµένα έχουµε τονίσει ότι για να 

ανατραπεί η σηµερινή κατάσταση, είναι αναγκαίο να γίνουν σηµαντικές διαρθρωτικές 

παρεµβάσεις και να ασκηθεί µία ριζοσπαστική πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, 

στο πλαίσιο ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασµού. 

Αυτό για µας προϋποθέτει, και εργαζόµαστε σε αυτή την κατεύθυνση, τη 

διαµόρφωση ενός «Στρατηγικού Σχεδίου για την Περιφερειακή Πολιτική και 

Ανάπτυξη», το οποίο θα προσδιορίζει τους άξονες και τις κατευθύνσεις της 

ανάπτυξης στους φορείς, στους παραγωγικούς και κοινωνικούς τόπους και τα µέσα 

της πολιτικής, θα προωθεί σηµαντικές αλλαγές στους θεσµούς, στην κοινωνία και 

στην οικονοµία και θα υπηρετεί το στόχο της οικονοµικά, κοινωνικά και οικολογικά 

βιώσιµης ανάπτυξης.  

Το πλαίσιό του θα πρέπει να έχει τις παρακάτω αρχές και προϋποθέσεις:  

• Την πραγµατική και χωρίς ωραιοποιήσεις καταγραφή των µεγάλων 

προβληµάτων, αλλά και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των περιφερειών της 

χώρας, όπως και την ενίσχυση της συµµετοχής στον προγραµµατισµό και της 

ικανότητας υλοποίησης προγραµµάτων των τοπικών φορέων, της Περιφέρειας 

και της Αυτοδιοίκησης.  

• Την ανασυγκρότηση των διαδικασιών του δηµοκρατικού προγραµµατισµού ως 

συµµετοχική πλουραλιστική διαδικασία και µεθοδολογία. Αναπτυξιακό 

Περιφερειακό Προγραµµατισµό σε κάθε Περιφέρεια.  

• Την αλλαγή στον τρόπο σχεδιασµού του Προγράµµατος ∆ηµόσιων Επενδύσεων 

(Π∆Ε). Πρέπει να βασίζεται στον δηµοκρατικό προγραµµατισµό και να είναι ο 

κυρίαρχος και όχι, όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα, να δρα συµπληρωµατικά στα 

κοινοτικά προγράµµατα. Θα πρέπει βέβαια να αυξηθούν και οι πόροι του για τις 

υποδοµές και τα έργα κοινής ωφέλειας και κοινωνικού εξοπλισµού.  

• Τη διατήρηση υπό δηµόσιο έλεγχο των δηµόσιων οργανισµών, των υποδοµών 

και των συλλογικών αγαθών, και την αξιοποίησή τους για την ευρεία κάλυψη 

κοινωνικών αναγκών, τη µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την τόνωση της 

οικονοµίας. Τα στοιχεία αυτά άλλωστε, από κοινού, αποτελούν βασική 

προϋπόθεση για να µπορούµε να µιλάµε για αειφόρο ανάπτυξη. 

• Τη δηµιουργία αµερόληπτου και αποτελεσµατικού συστήµατος διαχείρισης των 

εθνικών και κοινοτικών πόρων, ώστε να αξιοποιούνται σε όφελος της κοινωνίας, 

να κατανέµονται ισόρροπα τα οφέλη στη χώρα, να θεµελιώνεται η κοινωνική 

συνοχή και η µακροχρόνια βάση της ανάπτυξης και να περιοριστεί η σπατάλη.  

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι 

Η στρατηγική του δηµοκρατικού δρόµου για τον σοσιαλισµό µας παραπέµπει σε 

παρεµβάσεις εκεί που σχεδιάζονται και ασκούνται οι πολιτικές, που σηµαίνει ότι 

εργαζόµαστε για αλλαγές στους θεσµούς, στην κοινωνία και στην οικονοµία. Στο 

πλαίσιο αυτό, η περιφερειακή ανάπτυξη, για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι άρρηκτα δεµένη µε 

την αποκέντρωση, την ενίσχυση των αυτοδιοικητικών θεσµών και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, τα όργανα της λαϊκής βούλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  
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Απαιτείται, για τους λόγους αυτούς, µια στρατηγική ενδυνάµωσης της αναπτυξιακής 

διαδικασίας, πράγµα που προϋποθέτει την κινητοποίηση και αξιοποίηση όλων των 

φορέων, όπως και έναν στρατηγικό σχεδιασµό µέσω του οποίου θα εντοπίσουµε τους 

κοινωνικούς στόχους, τους τοµείς ανάπτυξης και εξειδίκευσης. 

Απαιτείται µία διαδικασία διαλόγου σε «τοπικό» και «περιφερειακό» επίπεδο. Στο 

κέντρο αυτής της διαδικασίας, η Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, θέτει τα θέµατα δοµικών 

αλλαγών στην περιφέρεια, τα θέµατα της παραγωγικής απασχόλησης και της 

διάρθρωσής της, ενώ µε τη διαλεκτική της διασφαλίζει τη δηµοκρατικότητα 

ολόκληρης της διαδικασίας. 

Απαιτείται αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων, δηµοκρατικός 

προγραµµατισµός και σχεδιασµός, όπως και σύστηµα διαχείρισης αµερόληπτο και 

αποτελεσµατικό, ώστε να κατανέµονται ισόρροπα τα οφέλη, να θεµελιώνεται η 

κοινωνική συνοχή και η µακροχρόνια βάση της ανάπτυξης.  

Πιο αναλυτικά, οι στόχοι µας είναι: 

Θεσµοί και διαδικασίες εθνικού σχεδιασµού και δηµοκρατικού προγραµµατισµού 

Για να ανατραπεί η άνιση σχέση κέντρου-περιφέρειας και να αλλάξει ο 

συγκεντρωτικός τρόπος διακυβέρνησης, είναι αναγκαίες ριζικές µεταβολές στη 

λειτουργία του κράτους, µε τη δηµιουργία πλήρως στελεχωµένων αποκεντρωµένων 

υπηρεσιών και τη µεταφορά εξουσιών και των αντίστοιχων πόρων στο τοπικό 

επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η περιφερειακή ανάπτυξη, για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι 

συνδεδεµένη µε την εµβάθυνση της δηµοκρατίας, µε ρυθµίσεις και µεταβολές στο 

πεδίο του κράτους, µε την αλλαγή στον συγκεντρωτικό τρόπο διακυβέρνησης για µία 

πραγµατική αποκέντρωση του κράτους, µε την ενίσχυση των περιφερειακών οργάνων 

µε µεταφορά εξουσιών, µε τη δηµιουργία αποκεντρωµένων θεσµών που να την 

υπηρετούν. 

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουµε:  

• Αποκέντρωση εξουσιών µε αιρετή Περιφέρεια – Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση 

και ισχυρούς ΟΤΑ, όπως και ενίσχυση των πόρων, κρίνοντας αναγκαία τη 

φορολογική µεταρρύθµιση.  

• Ανασυγκρότηση των διαδικασιών του δηµοκρατικού προγραµµατισµού ως 

συµµετοχική πλουραλιστική διαδικασία και µεθοδολογία. Αναπτυξιακό 

Περιφερειακό Προγραµµατισµό σε κάθε Περιφέρεια.  

• Επανασχεδιασµός των Περιφερειών της χώρας µε κριτήρια χωροταξίας, κοινών 

αναπτυξιακών, κοινωνικών, πολιτιστικών χαρακτηριστικών, όπως και των ΟΤΑ 

Α΄ Βαθµού. 

• Θεσµική κατοχύρωση της συµµετοχής των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, 

µε ρόλο στο σχεδιασµό, την παρακολούθηση και τη στήριξη της περιφερειακής 

πολιτικής και ανάπτυξης.  

• Να φέρουµε στο προσκήνιο τον κόσµο της εργασίας, της επιστήµης, της 

πνευµατικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας, τις πραγµατικές δυνάµεις της 

τοπικής κοινωνίας, την Ελλάδα που παράγει και δηµιουργεί.  

• Ριζική αλλαγή στον τρόπο κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης του κρατικού 

προϋπολογισµού καθώς και των προϋπολογισµών των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης µε στόχο την κοινωνική συµµετοχή και τη διαφάνεια. 
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Αναµόρφωση και αύξηση του Προγράµµατος ∆ηµόσιων Επενδύσεων 

Για να καλυφθούν οι αναπτυξιακές απαιτήσεις, αλλά και οι δαπάνες στις υποδοµές, 

ιδιαίτερα στο σκέλος των µικρών και µεσαίων έργων της Περιφέρειας, των 

Νοµαρχιακών και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, που επιλύουν χρόνια προβλήµατα 

καθηµερινότητας, κοινωνικού εξοπλισµού, προστασίας του περιβάλλοντος και 

χωροταξικού σχεδιασµού, οι δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια, τη λαϊκή κατοικία, 

την αντιµετώπιση της ανεργίας κλπ., αποτελεί προϋπόθεση η ενίσχυση και η 

αναµόρφωση του Προγράµµατος ∆ηµόσιων Επενδύσεων (Π∆Ε), που αποτελεί 

βασικό εργαλείο άσκησης ενεργού πολιτικής. Το Π∆Ε θα πρέπει να αποκτήσει 

αυτόνοµο χαρακτήρα και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, για την κάλυψη των αναγκών 

της χώρας. 

Ως βασικές αρχές για το σχεδιασµό και την ορθή διαχείρισή του θεωρούµε:  

• Τον δηµοκρατικό προγραµµατισµό και την υλοποίηση χωρίς καθυστερήσεις, µε 

άρτιες µελέτες, συγκεκριµένους προϋπολογισµούς, διαφανείς και συνεχώς 

ελεγχόµενες διαδικασίες εκτέλεσης, µε υψηλές προδιαγραφές και ποιότητα, για 

τα υπολειπόµενα έργα του Γ΄ ΚΠΣ και κυρίως του ΕΣΠΑ και ΕΠΑ ώστε να 

υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα για το κοινωνικό σύνολο. 

• Οι ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν τις εθνικές 

δηµόσιες επενδύσεις, αλλά να λειτουργούν προσθετικά σε αυτές.  

• Να σταµατήσει η προώθηση σηµαντικών µικρών και µεγάλων έργων µε τη 

µέθοδο των Συµβάσεων Παραχώρησης Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), χωρίς µάλιστα 

τον παραµικρό σχεδιασµό και την ένταξή τους στις διαδικασίες του 

δηµοκρατικού προγραµµατισµού, και την παράδοση τελικά άνευ όρων βασικών 

τοµέων του ∆ηµοσίου στην ανεξέλεγκτη επιχειρηµατική δραστηριότητα του 

ιδιωτικού τοµέα. ∆εν θεµελιώνεται ανάπτυξη µε την απορρύθµιση και εκποίηση 

των δηµόσιων οργανισµών και των συλλογικών αγαθών.  

• Ολοκληρωµένο χωροταξικό σχεδιασµό του αστικού και αγροτικού χώρου, που θα 

αποτελεί τη βάση για τον προσανατολισµό των δηµόσιων επενδύσεων, ώστε 

αυτές να συµβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και όχι να εξυπηρετούν 

πελατειακά συµφέροντα.  

• Αξιοποίηση του Π∆Ε για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης, µέσω της 

εκτέλεσης έργων και επενδύσεων στην περιφέρεια που θα προσφέρουν άµεσα 

νέες θέσεις εργασίας και θα τονώσουν την πραγµατική, ενώ ταυτόχρονα θα 

καλύψουν ελλείψεις σε βασικές υποδοµές. 

Προγραµµατισµός και διαδικασίες εκτέλεσης των δηµόσιων έργων υποδοµής και 

κοινωνικού εξοπλισµού 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έγκαιρα επισηµάνει τα αίτια της κακοδαιµονίας στο χώρο των 

δηµόσιων έργων, που αποτελούν κοινή διαπίστωση όλων των συναρµόδιων φορέων, 

στην αντιµετώπιση των οποίων θα έπρεπε να στραφούν οι προσπάθειες και οι 

διατάξεις µιας σύγχρονης νοµοθετικής παρέµβασης, στην κατεύθυνση της 

διαφύλαξης του δηµόσιου συµφέροντος και της δηµόσιας περιουσίας, της προστασίας 

του περιβάλλοντος, της βελτίωσης των υποδοµών της περιφέρειας και των αστικών 

κέντρων, της ενίσχυσης των υπηρεσιών προγραµµατισµού και διοίκησης των έργων. 

Οι βασικές αρχές και τα µέτρα στα οποία πρέπει να κατευθυνθούν οι προσπάθειες για 

την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων συνίστανται στα εξής:  
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• Ριζική αναβάθµιση και εκσυγχρονισµός των ∆ηµόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και 

κύρια της ποιότητας επίβλεψης των έργων. Να σταµατήσει η απαξίωσή τους και 

η εκχώρηση των αρµοδιοτήτων τους σε Ανώνυµες Εταιρείες, και σε καµία 

περίπτωση να µη συνεχιστεί η απαράδεκτη πολιτική της εισαγωγής των εταιρειών 

αυτών –που στην ουσία επιτελούν έργο κρατικού χαρακτήρα– στο 

χρηµατιστήριο.  

• Να µπει τέλος στις κοµµατικές και άλλες παρεµβάσεις στη λειτουργία τους, ώστε 

οι ∆ηµόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες να µπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους.  

• Εξυγίανση του χώρου των κατασκευαστικών εταιρειών µε αυστηρή και 

αντικειµενική κατάρτιση και χρήση του µητρώου των κατασκευαστών, σε 

αντίθεση µε τη σηµερινή πρακτική.  

• ∆ηµιουργία ενός ολοκληρωµένου εθνικού συστήµατος προδιαγραφών και 

ελέγχου της ποιότητας των έργων και των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

• Κατάργηση των αντιφατικών νοµοθετικών ρυθµίσεων και απλούστευση του 

δαιδαλώδους πλέγµατος της νοµοθεσίας για την εκτέλεση των δηµοσίων έργων 

που έχουν δηµιουργήσει νοσηρά φαινόµενα στην παραγωγή τους και µεγάλες 

δυσχέρειες στην ολοκλήρωσή τους. 

• Ενίσχυση των πόρων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και του Ταµείου 

Συνοχής, δηµοκρατικός προγραµµατισµός για τα έργα υποδοµών που καθορίζουν 

και τον προγραµµατισµό των µικρών και µεγάλων έργων και υποδοµών που έχει 

ανάγκη η ελληνική περιφέρεια για την ένταξή της σε διαπεριφερειακά δίκτυα, για 

την άρση της αποµόνωσης των λιγότερο ανεπτυγµένων και αποµονωµένων 

περιφερειών, για επικοινωνία µεταξύ των περιοχών.  

• Να σταµατήσει η προώθηση σηµαντικών µικρών και µεγάλων έργων µε τη 

µέθοδο των Συµβάσεων Παραχώρησης Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ), χωρίς µάλιστα 

τον παραµικρό σχεδιασµό και την ένταξή τους στις διαδικασίες του 

δηµοκρατικού προγραµµατισµού, και την παράδοση τελικά άνευ όρων βασικών 

τοµέων του ∆ηµοσίου στην ανεξέλεγκτη επιχειρηµατική δραστηριότητα του 

ιδιωτικού τοµέα.  

Χωροταξικός Σχεδιασµός 

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα έπρεπε προ πολλού να αποτελεί 

το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της χώρας, µε κυρίαρχους στόχους την 

προστασία του περιβάλλοντος – αειφορία, την κοινωνική συνοχή και την ισόρροπη 

κατανοµή των ωφελειών.  

• Επιδιώκουµε ένα άλλο Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο που θα προωθεί 

κατευθύνσεις και ριζοσπαστικές ρυθµίσεις για να αρθούν οι αδυναµίες του 

παρελθόντος, να αλλάξει ριζικά το στρεβλό πρότυπο της µέχρι σήµερα 

αναπτυξιακής διαδικασίας στην περιβαλλοντική και οικιστική πολιτική, στα 

µεγάλα δίκτυα (κυρίως τα οδικά) και στις υποδοµές, στην περιφερειακή δοµή µε 

τις ελληνικές περιφέρειες, για να µην παραµένουν µικρές, χωρίς αιρετά όργανα 

και χωρίς δυνατότητα να παράξουν αναπτυξιακή πολιτική για την περιοχή τους.  

• Ένα τέτοιο Πλαίσιο θα προκύψει ως προϊόν ουσιαστικής διαβούλευσης των 

φορέων, των περιφερειακών και αυτοδιοικητικών µονάδων και γενικά της 

κοινωνίας των πολιτών.  
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• Έχοντας υπόψη τα χρόνια και δυστυχώς επιδεινούµενα προβλήµατα στο πεδίο 

του σχεδιασµού των πόλεων, όπως τη δυσλειτουργία και αναποτελεσµατικότητα 

του συστήµατος λόγω συγκεντρωτισµού, αντιφάσεων της πολιτικής και 

παλινωδιών, αποσπασµατικότητας και ατολµίας για µια ολοκληρωµένη θεώρηση 

που θα πλήττει και τα οργανωµένα αλλά και τα µεµονωµένα πελατειακά 

συµφέροντα, ελλιπούς σύνδεσης σχεδιασµού/εφαρµογής µέσω συστηµατικής 

παρακολούθησης, τη διαιώνιση της εκτός σχεδίου δόµησης που ανατρέπει κάθε 

προσπάθεια ρύθµισης του αγροτικού χώρου και της υπαίθρου κ.ά., θα 

προσπαθήσουµε µέσα και από τη συνεργασία µε τις τοπικές οργανώσεις και 

δηµοτικές κινήσεις να αναδείξουµε τη σηµασία του χωροταξικού σχεδιασµού, 

και ιδιαίτερα των επί µέρους πολεοδοµικών ρυθµίσεων (ΓΠΣ/ΣΧΟΑΠ), στην 

οικολογική και κοινωνική θεώρηση της τοπικής ανάπτυξης.  

• Το Πλαίσιο αυτό θα προτάσσει την ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος 

και θα την υποδευκνύει ως βασική συνιστώσα στην αναπτυξιακή πολιτική.  

• Θα αναζητεί τα στοιχεία και τους δείκτες που δίδουν την ποσοτική διάσταση των 

κρίσιµων προβληµάτων, για να διαµορφώνει την πολιτική και τα µέτρα για τη 

διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων και του παράκτιου και θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, για τη στρατηγική αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής, για τη 

διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστηµάτων –

ιδιαίτερα µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές των δασικών οικοσυστηµάτων–, για 

τη διαχείριση των απορριµµάτων, για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων 

και για τις µονάδες επεξεργασίας τους, για την ανάδειξη και διαφύλαξη του 

πολιτιστικού πλούτου της χώρας.  

• Θα δίνει σαφή προτεραιότητα στα µέσα σταθερής τροχιάς (προαστιακός, 

σιδηρόδροµος), στη δυνατότητα συνδυασµένων µεταφορών, καθότι δεν 

υπάρχουν θαλάσσιοι άξονες που να συνεχίζουν τους χερσαίους άξονες ή που να 

αξιοποιούν κάποιους κόµβους (λιµάνια κλπ.) προς κάποια κατεύθυνση.  

• Θα έχει συγκεκριµένη πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, την ύπαιθρο και τη 

γεωργική γη, τη στιγµή που για τη χώρα µας αυτοί είναι οι βασικοί οικονοµικοί 

και ταυτόχρονα περιβαλλοντικοί πόροι, που η συνύπαρξή τους θα έπρεπε να 

αντιµετωπίζεται και να κατευθύνεται από ένα Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο που να 

υπηρετεί την αειφορία. 

• Θα έχει σαφείς επιλογές και χρονοδιάγραµµα για την οριστική κατάργηση της 

εκτός σχεδίου δόµησης, που στην Ελλάδα είναι η µεγαλύτερη αιτία προβληµάτων 

σε όλα τα επιµέρους πεδία χωροταξικής οργάνωσης και περιβάλλοντος που το 

Εθνικό Χωροταξικό δεν περιλαµβάνει.  

• Θα προωθεί την άµεση εφαρµογή συστηµατικών και ολοκληρωµένων 

προγραµµάτων πολεοδοµικού σχεδιασµού στις ελληνικές πόλεις (Γενικά 

Πολεοδοµικά Σχέδια και Πολεοδοµικές Μελέτες Αναθεώρησης και Εφαρµογής 

του σχεδίου), µε παράλληλη ενεργοποίηση και κεντρική υποστήριξη των 

διοικητικών δοµών «παρακολούθησης της εφαρµογής» από τις Νοµαρχίες και 

τους ∆ήµους. 

• Θα προωθεί το διαχωρισµός του υπουργείου Περιβάλλοντος-Χωροταξίας από το 

υπουργείο των ∆ηµοσίων Έργων. Η δηµιουργία αυτόνοµου υπουργείου 

Περιβάλλοντος αποτελεί προ πολλού για µας επιτακτικό αίτηµα, που πρέπει να 

διεκδικήσουµε την άµεση προώθησή του. Το νέο υπουργείο θα πρέπει να 

αποτελέσει κεντρικό όργανο για τη διαµόρφωση πολιτικής για τη χωροταξία και 
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το περιβάλλον, όχι ένα αποδυναµωµένο υπουργείο χωρίς χρηµατοδότηση και 

υποστήριξη, «στη γωνία» των εκάστοτε κυβερνητικών προτεραιοτήτων.  

Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου – Σύνταξη δασικών χαρτών  

Επισηµαίνουµε τη µεγάλη αναγκαιότητα του Κτηµατολογίου, και µάλιστα της 

περιφέρειας πολύ περισσότερο και όχι µόνο των αστικών κέντρων όπως υλοποιείται 

µέχρι τώρα. Επισηµαίνουµε επίσης την αναγκαιότητα σύνταξης των δασικών χαρτών, 

µε την ορθή διαδικασία και όχι µε την «οριοθέτηση» που επίσης προωθείται σήµερα. 

∆υστυχώς για τη χώρα, αυτή η ανάγκη έγινε προφανέστατη µε τραγικό τρόπο ύστερα 

από τις καταστροφικές φωτιές του περασµένου καλοκαιριού αλλά και σήµερα και 

κάθε µέρα, µε τα σκάνδαλα της Μονής Βατοπεδίου και την τραγική ανεπάρκεια της 

∆ιοίκησης –πολλές φορές και της ∆ικαιοσύνης– να προασπίσει τη δηµόσια κτήση. 
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ΣΤΟΧΟΣ 15 

Για µια ολοκληρωµένη πολιτική υπέρ των µικρών επιχειρήσεων 

Η παρούσα κατάσταση – Οι τάσεις 

 

Οι µικρές επιχειρήσεις, δηλαδή όσες απασχολούν µέχρι 10 εργαζοµένους, αποτελούν 

τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αυτό, σε συνδυασµό µε 

τα ιδιαίτερα οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους αλλά και τις κοινωνικές 

επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην περίπτωση που συνεχίσει να διατηρείται το υψηλό 

«ποσοστό θνησιµότητάς» τους, επιβάλει την διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης 

πολιτικής για αυτές.  

Στην Ελλάδα, ο συνολικός αριθµός των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων 

(Μ&ΠΜΕ) που απασχολούν έως 50 εργαζοµένους φθάνει τις 900.000 και αποτελεί το 

99% των επιχειρήσεων της χώρας. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΣΥΕ (2007), οι 

Μ&ΠΜΕ συνολικά απασχολούν πάνω από 2.340.000 εργαζοµένους. Το 93% των 

επιχειρήσεων αυτών απασχολούν 0 έως 10 εργαζόµενους. Στις πολύ µικρές 

επιχειρήσεις συγκεντρώνεται το 60% σχεδόν της απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα, 

γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση της ΕΕ των 27 αναφορικά µε 

το µερίδιο των ΠΜΕ στη συνολική απασχόληση. 

Οι Μ&ΠΜΕ στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από εσωστρέφεια, καθώς µόνο ένα πολύ 

µικρό ποσοστό από αυτές έχει εξαγωγική δραστηριότητα. Ο προσανατολισµός τους 

στην εσωτερική αγορά και η στενή τους σύνδεση µε τις τοπικές κοινωνίες καθιστά 

την επιβίωσή τους συνάρτηση του εισοδήµατος των εγχώριων καταναλωτών. Οι 

πολιτικές λιτότητας των τελευταίων ετών και η αποδόµηση του κοινωνικού κράτους 

συµπίεσαν το διαθέσιµο προς κατανάλωση εισόδηµα. Η στήριξη της κατανάλωσης 

µέσω του τραπεζικού δανεισµού, που λειτούργησε ως αντίρροπη δύναµη, δείχνει να 

φτάνει στα όριά της, λόγω της υπερχρέωσης των νοικοκυριών. 

Η ένταση του ανταγωνισµού, µε την απελευθέρωση των αγορών και την είσοδο νέων 

µεγάλων «παικτών» στην αγορά (π.χ. πολυκαταστήµατα), έχει οξύνει τις πιέσεις προς 

τις Μ&ΠΜΕ. Λόγω του µικρού τους µεγέθους, οι Μ&ΠΜΕ χαρακτηρίζονται από 

τεχνολογική υστέρηση, ενώ δεν έχουν τους αναγκαίους πόρους για να υιοθετήσουν 

τεχνολογικές καινοτοµίες στην παραγωγή, πράγµα που θα τους επέτρεπε την 

παραγωγή διαφοροποιηµένων προϊόντων. Συνεπώς, το άνοιγµα των αγορών και η 

ένταση του ανταγωνισµού οδηγούν στην πράξη σε επιτάχυνση της τάσης 

ολιγοπώλησης των επιµέρους αγορών.  

Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο είναι, επίσης, το γεγονός ότι µεγάλο ποσοστό των 

Μ&ΠΜΕ είναι οικογενειακού χαρακτήρα. Η στήριξή τους, εποµένως, ειδικά σε µια 

περίοδο οικονοµικής κρίσης, επιβάλλεται και για λόγους κοινωνικής συνοχής. 

Η στρατηγική µας κατεύθυνση  

Η οικοδόµηση µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για τις πολύ µικρές και τις µικρές 

επιχειρήσεις αποτελεί µια πρόκληση για την Αριστερά σε οικονοµικό, κοινωνικό, 

πολιτικό και πολιτισµικό επίπεδο. Αποτελεί πρόκληση γιατί: 
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• η µικρή επιχείρηση αναδεικνύεται σε ουσιαστικό µηχανισµό πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας για κάποιες οµάδες του πληθυσµού που αντιµετωπίζουν 

έντονα προβλήµατα. Πρέπει, εποµένως, να στηριχθεί και να ενισχυθεί. 

Ταυτόχρονα, η µικρή επιχείρηση µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην 

πρόταση ενός διαφορετικού µοντέλου ανάπτυξης, 

• η µικρή επιχείρηση µπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη εναλλακτικών 

προϊόντων τα οποία δεν θα εντάσσονται στη µαζική παραγωγή και τα οποία 

θα συµβάλλουν παράλληλα στη διασφάλιση σηµαντικών ποιοτικών 

παραµέτρων της ζωής µας,  

• η δυνατότητα ανάπτυξης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων αποτελεί 

ουσιαστική παράµετρο της τοπικής-ενδογενούς ανάπτυξης, της ενίσχυσης της 

κοινωνικής συνοχής και των ανθρώπινων σχέσεων,  

• γνωρίζουµε ότι συχνά η µικρή επιχείρηση παραβιάζει τα δικαιώµατα των 

εργαζοµένων, πράγµα που προφανώς δεν µπορεί να είναι αποδεκτό, υπό 

οποιοσδήποτε συνθήκες και αν συµβαίνει. 

Βάσει των παραπάνω, αναγνωρίζουµε ότι, προκειµένου η µικρή επιχείρηση να παίξει 

το ρόλο που της αναλογεί στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, προκειµένου να 

µην ισοπεδωθεί από την τυποποίηση αλλά να µπορέσει να στραφεί σε ποιοτικά και 

διαφοροποιηµένα προϊόντα, πρέπει να υποστηριχτεί από µια συνολικότερη πολιτική η 

οποία θα αφορά τόσο τα άµεσα ζητήµατα που αντιµετωπίζει (πρόσβαση σε 

χρηµατοδότηση, επαγγελµατική στέγη, ασφαλιστικό των αυτοαπασχολούµενων και 

των µικρών επιχειρηµατιών κ.λπ.) όσο και τους εξωτερικούς «παράγοντες» (δίκτυα 

παραγωγής και διανοµής, υποδοµές κ.λπ.). Συνεπώς, η πολιτική µας για τις πολύ 

µικρές και τις µικρές επιχειρήσεις αναπτύσσεται γύρω από τρεις αλληλένδετους 

άξονες: 

Οι µικρές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της 

ελληνικής οικονοµίας. Οι σχετικές πολιτικές πρέπει, εποµένως, να αποτελούν 

οργανική συνιστώσα του συνόλου των κλαδικών πολιτικών (τουρισµός, εµπόριο, 

βιοµηχανία-βιοτεχνία, υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες). Αυτό σηµαίνει ότι απαιτούνται 

κάποιες εξειδικεύσεις ανά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ο µικρές 

επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν µια σειρά κοινών προβληµάτων (πρόσβαση στη 

χρηµατοδότηση, επαγγελµατική στέγη κ.λπ.), ενώ συχνά εντάσσονται οµαδόν στα 

διάφορα προγράµµατα και αναπτυξιακούς νόµους. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, πρέπει 

να εξεταστεί η δυνατότητα δηµιουργίας Ειδικής Γραµµατείας για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης, µε ευθύνη τη διαµόρφωση και το 

συντονισµό των πολιτικών για τις µικρές επιχειρήσεις.  

Η πολιτική για τις µικρές επιχειρήσεις δεν µπορεί παρά να αποτελεί τµήµα µιας 

συνολικότερης οικονοµικής και βιοµηχανικής πολιτικής µε στόχο την παραγωγή 

φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.  

Η πολιτική για τις πολύ µικρές και τις µικρές επιχειρήσεις οφείλει να στηρίζει κάθε 

προσπάθεια τεχνολογικού εκσυγχρονισµού και ποιοτικής αναβάθµισης της 

παραγωγικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση συµµορφώνεται 

πλήρως µε την εργατική, περιβαλλοντική και λοιπή νοµοθεσία και δεν επιδιώκει τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της µέσω της συµπίεσης του κόστους εργασίας, 

της υποβάθµισης της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος ή της πραρεχόµενης 

υπηρεσίας, της παράκαµψης των περιβαλλοντικών, φορολογικών, ασφαλιστικών ή 

άλλων υποχρεώσεών της.  
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Υπ’ αυτή την έννοια, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει τη σύνδεση των πάσης φύσης 

ενισχύσεων και κινήτρων µε κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους, τις οποίες 

οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενσωµατώσουν τόσο στα αναπτυξιακά τους 

προγράµµατα όσο και στον καθηµερινό τρόπο λειτουργίας τους.  

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι 

Ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων χρηµατοδότησης  

Το πρόβληµα της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση είναι το σηµαντικότερο από όσα 

αντιµετωπίζουν οι µικρές και οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, αφού το κόστος 

διαχείρισης των τραπεζικών δανείων είναι πολύ υψηλότερο γι’ αυτές, ενώ οι όροι 

δανεισµού είναι περισσότερο επαχθείς απ’ ό,τι στην περίπτωση των µεγαλύτερων 

επιχειρήσεων. Συνεπώς, για τη στήριξη των µικρών επιχειρήσεων πρέπει να 

αναζητηθούν τρόποι οι οποίοι αφενός θα ευνοούν την εσωτερική δηµιουργία 

κεφαλαίου από την ίδια την επιχείρηση, µε στόχο την εγχώρια επανεπένδυση, και 

αφετέρου θα εξασφαλίζουν ουσιαστική πρόσβαση στην εξωτερική χρηµατοδότηση. 

Προτείνουµε – διεκδικούµε: 

Την επαναφορά του αφορολόγητου αποθεµατικού για τις πολύ µικρές και τις µικρές 

επιχειρήσεις. Το αφορολόγητο αποθεµατικό αποτελεί ένα αναντικατάστατο εργαλείο 

αυτοχρηµατοδότησης των επιχειρήσεων, το οποίο άλλωστε ανταποκρίνεται και στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών µικρών επιχειρήσεων (σύµφωνα µε 

σχετικές µελέτες, περίπου το 85% των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων 

πραγµατοποίησε τις όποιες επενδύσεις µε ίδια κεφάλαια, τα οποία δεν προήλθαν από 

τραπεζικό δανεισµό). Η λογική του αφορολόγητου αποθεµατικού είναι ότι δίνεται η 

δυνατότητα στη µικρή επιχείρηση να εξαιρέσει για ένα διάστηµα (π.χ. 2-3 χρόνια) 

τµήµα των κερδών από την φορολογία της, αναλαµβάνοντας την υποχρέωση να 

πραγµατοποιήσει, µετά το πέρας της περιόδου εξαίρεσης, αντίστοιχου ύψους 

επένδυση. Στην αντίθετη περίπτωση, το σχετικό ποσό φορολογείται µε υψηλότερο 

συντελεστή. Το ύψος του ποσού µπορεί και πρέπει να ποικίλλει ανάλογα µε το 

µέγεθος της επιχείρησης. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ως βάση 

συζήτησης της πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ. 

• Την επαναδιαπραγµάτευση του συνόλου των ενισχύσεων και των κινήτρων, 

προκειµένου να διαπιστωθεί η συµβολή τους στην ποιοτική ανάπτυξη της 

ίδιας της επιχείρησης αλλά και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. 

• Την ίδρυση µιας νέας δηµόσιας τράπεζας ειδικού σκοπού για τις µικρές 

επιχειρήσεις, µε στόχο να συνδράµει στη χορήγηση δανείων µε ευνοϊκότερους 

όρους και από τις άλλες τράπεζες. 

• Την κατάργηση της εισφοράς στις τράπεζες του 0,6% (περιθώριο τράπεζας),  

της εισφοράς του ν. 128/78 (χρηµατοδότηση για προεξόφληση των 

απαιτήσεων) και της εισφοράς του 3/οοο (προεξόφληση επιταγών στις 

τράπεζες).  

• Την αναµόρφωση πτωχευτικού δικαίου (ΤΕΙΡEΣΙΑΣ). 

• Την προώθηση ειδικών προγραµµάτων χρηµατοδότησης για επενδύσεις σε 

τεχνολογικό εκσυγχρονισµό των πολύ µικρών επιχειρήσεων και των 

αυτοαπασχολουµένων.  

• Την ενίσχυση των µηχανισµών εγγυήσεων των δανείων (π.χ. ΤΕΜΠΜΕ κ.ά.). 
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• Την προώθηση νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων, όπως κεφάλαια σποράς, 

µικροδάνεια, κουπόνια καινοτοµίας. 

• Την εφαρµογή εναλλακτικών µεθόδων χρηµατοδότησης για την ενίσχυση της 

ανάπτυξης των µικρών επιχειρήσεων «ειδικού σκοπού», δηλαδή µικρών 

επιχειρήσεων που δεν έχουν ως κυρίαρχο στόχο την κερδοφορία αλλά την 

ένταξη στην αγορά εργασίας οµάδων που αντιµετωπίζουν εξαιρετικά σοβαρά 

προβλήµατα, την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, την ανάπτυξη της οικονοµίας 

της αλληλεγγύης. 

Φορολογία 

Τα άδικα φορολογικά µέτρα των τελευταίων χρόνων έχουν πλήξει όχι µόνο τα 

εισοδήµατα των µισθωτών και των συνταξιούχων αλλά και τις µικρές επιχειρήσεις, οι 

οποίες είναι ο εύκολος φοροεισπρακτικός στόχος στον επιχειρηµατικό τοµέα. 

Αντίθετα, οι µεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές και εγχώριες, αντιµετωπίζονται 

ιδιαίτερα ευνοϊκά, µε χαριστικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, µεγάλες µειώσεις των 

φορολογικών συντελεστών και µε ποικίλες φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις. 

Λόγω αυτή της κατάστασης, είναι απαραίτητη η ριζική µεταρρύθµιση του 

υπάρχοντος φορολογικού συστήµατος, ώστε να γίνει επιτέλους κοινωνικά δίκαιο και 

αποτελεσµατικό. Πρέπει η φορολόγηση των µικρών επιχειρήσεων να γίνεται µε βάση 

την πραγµατική φοροδοτική τους ικανότητα και όχι µε βάση την αυθαίρετα 

καθοριζόµενη από κριτήρια ανεδαφικά και άδικα (βλ. Στόχο 19). Επιγραµµατικά 

αναφέρουµε µερικά σηµεία-µέτρα, τα οποία θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαντικά για τον 

κλάδο των µικρών επιχειρήσεων: 

• Επαναφορά και αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις ατοµικές 

επιχειρήσεις-αυτοαπασχολούµενους και αντίστοιχη προσαρµογή των 

φορολογικών κλιµακίων, ώστε να µειωθεί ουσιαστικά ο φορολογικός 

συντελεστής. 

• Ετήσια τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας. 

• Μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά τη µεταβίβαση των Μ&ΠΜΕ 

επιχειρήσεων και κατά την πώληση – µέρους ή του συνόλου–  της 

επιχείρησης στους υπαλλήλους της.  

• Κωδικοποίηση και απλοποίηση της φορολογικής νοµοθεσίας (λόγω του 

κόστους συµµόρφωσης και µε το σκεπτικό ότι, όπως είναι σήµερα, το 

σύστηµα ευνοεί τη φοροδιαφυγή). 

• Ενίσχυση των δικτυώσεων των επιχειρήσεων.  

• Η κουλτούρα συνεργασίας µεταξύ των µικρών επιχειρήσεων του ίδιου ή 

διαφορετικού κλάδου απουσιάζει ιδιαίτερα µεταξύ των ελληνικών µικρών 

επιχειρήσεων, ενώ πρέπει να αναζητηθούν τρόποι αλλαγής αυτής της 

κουλτούρας τόσο µέσω της εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης όσο και µε 

ειδικά κίνητρα. Ωστόσο, η δηµιουργία είτε οριζόντιων είτε κάθετων 

δικτυώσεων µεταξύ των µικρών επιχειρήσεων µπορεί να επιφέρει σηµαντικές 

µειώσεις στα κόστη παραγωγής και διανοµής και να εξασφαλίσει το 

απαραίτητο ελάχιστο µέγεθος που καθιστά συµφέρουσα την επένδυση σε 

τεχνολογία και καινοτοµία. Στην αποτελεσµατική επίτευξη του στόχου, θα 

µπορούσαν να συµβάλουν οι ελεύθερες επαγγελµατικές οργανώσεις των 

µικρών επιχειρήσεων (Εµπορικοί Σύλλογοι, Σωµατεία).  
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Ενάντια στον έλεγχο της αγοράς από τα µονοπώλια  

Η αναποτελεσµατική αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία και η πολιτική απροθυµία των 

κυβερνήσεων της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ είχε ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση 

µονοπωλιακών καταστάσεων σε αρκετά τµήµατα της αγοράς. Για παράδειγµα, κατά 

την τελευταία εικοσαετία, η συγκέντρωση του κεφαλαίου και των αγορών όχι µόνο 

δεν ανακόπηκε αλλά πήρε πρωτόγνωρες διαστάσεις.  

Για εµάς, η απάντηση στα φαινόµενα των ολιγοπωλίων και των µονοπωλίων στην 

αγορά δεν βρίσκεται στην αγιοποίηση του ελεύθερου ανταγωνισµού. Η απάντηση 

στα µονοπώλια δεν είναι ο ελεύθερος ανταγωνισµός αλλά µια πολιτική που θα 

τιθασεύει τη δύναµη των µονοπωλίων. Η απελευθέρωση των αγορών δεν θα λύσει το 

πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας. Η ελεύθερη αγορά χωρίς ισχυρά εργαλεία 

εποπτείας, ελέγχου και ρύθµισης δηµιουργεί µια κατάσταση ασυδοσίας, την οποία 

εκµεταλλεύονται όσοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Προτείνουµε να 

δηµιουργηθούν υποδοµές µελέτης και παρακολούθησης, ώστε να ενισχυθούν όλοι οι 

σχετικοί ελεγκτικοί µηχανισµοί και να υπάρξει συντονισµός µεταξύ τους (Επιτροπή 

Ανταγωνισµού, ΕΦΕΤ, Σ∆ΟΕ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Θεωρούµε αναγκαία τη 

λήψη µέτρων για την καταπολέµηση του αθέµιτου ανταγωνισµού στον τοµέα του 

εµπορίου, όπως: 

• Εξασφάλιση θέσης – ράφι στα σουπερµάρκετ σε µικρούς παραγωγούς.  

• Εξασφάλιση της δυνατότητας προβολής των προϊόντων µικρών παραγωγών 

στα µέσα ενηµέρωσης. 

• Ύπαρξη φορέων υποστήριξης, όπως ο ΕΟΜΜΕΧ, που θα ασκούν 

µακροχρόνιες πολιτικές στήριξης των Μ&ΠΜΕ οι οποίες δεν θα εξαρτώνται 

από τα εκάστοτε πακέτα χρηµατοδότης της ΕΕ.  

• Ενδυνάµωση των φορέων εκπροσώπησης (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ κ.λπ.). 

• Αναθεώρηση της εµπορικής χωροταξίας, ειδικά των διαδικασιών 

αδειοδότησης- εγκατάστασης των µεγάλων επιχειρήσεων που «πνίγουν» τους 

µικρούς, ενώ παράλληλα διαµορφώνουν όρους ενίσχυσης και συγκέντρωσης 

των µονοπωλίων (π.χ. πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα, πολυχώροι). 

• Είναι απαραίτητη η εφαρµογή των αγορανοµικών διατάξεων για τον έλεγχο 

της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών από προϊόντα αµφιβόλου 

ποιότητας χωρίς ταυτότητα και από άγνωστη χώρα προέλευσης. 

Τεχνολογικός εκσυγχρονισµός – επιµόρφωση  

Ο χαµηλός βαθµός τεχνολογικού εκσυγχρονισµού των ελληνικών επιχειρήσεων 

αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας, κυρίως 

λόγω της αδυναµίας πρόσβασης στη χρηµατοδότηση. Από την άλλη πλευρά, δεν 

υπάρχει κανένα οργανωµένο αναπτυξιακό σχέδιο για την ενίσχυση µικρών µονάδων 

που θα ασχολούνται µε την τεχνολογία αιχµής. Το επιχείρηµα ότι στην Ελλάδα δεν 

υπάρχουν αρκετοί επιστήµονες καταρρίπτεται από το σύνολο των ερευνών. Οι νέες 

θέσεις εργασίας δηµιουργούνται κατά κανόνα σε κλάδους χαµηλής ειδίκευσης, ενώ 

τα µεγάλα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται σε οµάδες υψηλότερων ακαδηµαϊκών 

προσόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το εργατικό δυναµικό στην Ελλάδα να διαθέτει 

συχνά περισσότερη και καλύτερη κατάρτιση από αυτή που απαιτείται από την 

επιχείρηση.  
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Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τις προσπάθειες τεχνολογικού εκσυγχρονισµού των µικρών και 

µεσαίων επιχειρήσεων, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη το πρόγραµµα ενίσχυσης να 

περιλαµβάνει συγκεκριµένες πρόνοιες για το επίπεδο της απασχόλησης και την 

εξασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων.  

• Εκσυγχρονισµός της επιχείρησης και επιµόρφωση του προσωπικού. 

• Εξειδικευµένη πληροφόρηση και καθιέρωση διαδικασιών συµβουλευτικής 

υποστήριξης µε συµµετοχή του κράτους και των Μ&ΠΜΕ. 

• Ενίσχυση και εξειδίκευση των οργανισµών και των κλαδικών ινστιτούτων 

ανάπτυξης χωρίς αλληλοεπικαλύψεις. 

• Μακροπρόθεσµη πολιτική στη βιοτεχνία, στο εµπόριο και στις υπηρεσίες, µε 

στόχο τον εκσυγχρονισµό, την αναδιάρθρωση και τη βελτίωση της ποιότητας 

των προϊόντων, χωρίς πρόχειρα µέτρα που ενισχύουν την παραοικονοµία και 

τον άνισο εξοντωτικό ανταγωνισµό. 

• ∆ιασύνδεση των παραγωγικών Μ&ΠΜΕ µε ερευνητικούς φορείς, µε στόχο 

την αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης για την παραγωγή καινοτόµων 

προϊόντων.  

• ∆ηµιουργία µόνιµων ερευνητικών µηχανισµών οι οποίοι θα καταγράφουν τις 

ανάγκες της αγοράς και τις εξελίξεις της οικονοµίας, ώστε να γνωρίζει η 

πολιτεία και να υποβοηθούνται οι µικρές επιχειρήσεις στη λήψη µέτρων και 

αντίστοιχων πρωτοβουλιών.  

Ενίσχυση της ποιότητας και της περιβαλλοντικής διάστασης  

Η αναβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων και των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και η ενσωµάτωση φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων παραγωγής 

αποτελούν συγχρόνως οικονοµική επιλογή για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

της επιχείρησης και υποχρέωση της επιχείρησης απέναντι στην κοινωνία. Υπό αυτή 

την έννοια, προτείνουµε τη σύνδεση των ενισχύσεων και των αναπτυξιακών 

κινήτρων που παρέχονται από το νόµο µε ρήτρες περιβαλλοντικής συµµόρφωσης και 

ποιοτικής αναβάθµισης της παραγωγής. 

• Κίνητρα για επενδύσεις Μ&ΠΜΕ µε αντικείµενο την προστασία του 

περιβάλλοντος και την εκµετάλλευση ενεργειακών πηγών φιλικών προς το 

περιβάλλον.  

• ∆ηµιουργία συλλογικών υποδοµών για τις Μ&ΠΜΕ, µε βιοτεχνικά πάρκα, 

εκθεσιακά κέντρα µε ζώνες ελεύθερων δραστηριοτήτων κ.λπ., που 

ταυτόχρονα θα δίνουν ανάσα στην πρωτεύουσα και τις µεγάλες πόλεις.  

• Εξασφάλιση ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας µέσω της ολοκλήρωσης της 

εµπορικής και βιοµηχανικής πολεοδοµίας. 

• Στήριξη των Μ&ΠΜΕ για την εφαρµογή των συστηµάτων ολικής ποιότητας 

και την πιστοποίηση ποιότητας CE και στις πολύ µικρές επιχειρήσεις.  

• Μέτρα οικονοµικής ενίσχυσης για µετεγκατάσταση εκτός των αστικών 

κέντρων µέσα σε βιοµηχανικά πάρκα. 

• Προώθηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων που θα στοχεύουν στον 

εκσυγχρονισµό της επιχείρησης και την επιµόρφωση του προσωπικού της. 
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Μείωση της γραφειοκρατίας 

Για τη στήριξη των Μ&ΠΜΕ είναι απαραίτητο να λυθούν θέµατα γραφειοκρατίας 

και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουµε:  

• Την ανάπτυξη ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών δοµών κατά το πρότυπο των 

ΚΕΠ, µε στόχο τη δραστική µείωση του γραφειοκρατικού κόστους 

λειτουργίας για τις Μ&ΠΜΕ. 

• Την ενθάρρυνση των συναλλαγών δηµοσίου – επιχειρήσεων µέσω διαδικτύου. 

• Την απλοποίηση του θεσµικού πλαισίου για την έκδοση της άδειας 

λειτουργίας και την απλοποίηση της φορολογικής νοµοθεσίας. 

• Την απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα 

και αναπτυξιακούς νόµους.  

• Την ανάπτυξη υποδοµών εξειδικευµένης πληροφόρησης και εξυπηρέτησης 

(κατά το πρότυπο των ΚΕΠ) και την καθιέρωση διαδικασιών συµβουλευτικής 

υποστήριξης µε συµµετοχή του κράτους και των Μ&ΠΜΕ.  

• Τη λήψη µέτρων για τη διευκόλυνση της µεταβίβασης των Μ&ΠΜΕ, όπως: 

o Οι εν λειτουργία επιχειρήσεις που µεταβιβάζονται να µπορούν να 

λειτουργήσουν για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα µε την υπάρχουσα 

άδεια λειτουργίας και να µειωθεί η γραφειοκρατία που απαιτείται για 

την έκδοση της νέας άδειας. 

o Να προβλεφθούν µέτρα ενίσχυσης της επιχείρησης για τη 

νοµιµοποίηση της λειτουργίας της, µε παροχή κινήτρων διαφόρων 

µορφών, όπως µέτρα χρηµατοδοτικής ενίσχυσης για εγχώρια 

µετεγκατάσταση, αν αυτή είναι επιβεβληµένη.  

Στήριξη του ΟΑΕΕ 

Ο ΟΑΕΕ είναι ο δεύτερος σε µέγεθος και σηµασία ασφαλιστικός φορέας. Σήµερα 

αφορά 861.300 κύρια ασφαλισµένους, 304.000 συνταξιούχους και 1.211.000 µέλη 

οικογένειας (ιατρική περίθαλψη). Ωστόσο, παρά το µέγεθός του, ο ΟΑΕΕ 

αντιµετωπίζει σήµερα σηµαντικά οικονοµικά προβλήµατα, τα οποία συχνά τον 

αναγκάζουν να πουλά ιδιοκτησιακά στοιχεία προκειµένου να µπορέσει να πληρώσει 

τις αναγκαίες συντάξεις. Την ίδια στιγµή, το επίπεδο των παροχών του οργανισµού 

είναι εξαιρετικά χαµηλό (το 65% των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ λαµβάνει σύνταξη 

µικρότερη από 400 ευρώ). 

Είναι φανερό ότι, πέραν τον άµεσων µέτρων για την στήριξη του οργανισµού, πρέπει 

να εγκαινιαστεί ένας ουσιαστικός διάλογος µε τους ενδιαφερόµενους φορείς για τη 

µεταρρύθµισή του, µε στόχο τη βελτίωση των παροχών και την εξασφάλιση της 

βιωσιµότητάς του.  

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει προς συζήτηση την πρόταση σύνδεσης των 

ασφαλιστικών εισφορών µε τα κέρδη της επιχείρησης. Σήµερα οι ασφαλιστικές 

εισφορές των ασφαλισµένων επαγγελµατιών κλιµακώνονται µε αποκλειστικό 

κριτήριο το χρόνο ασφάλισης. Αυτό το σύστηµα ενέχει την άρρητη παραδοχή ότι τα 

κέρδη µιας επιχείρησης αυξάνονται µε την πάροδο του χρόνου, πράγµα που δεν 

ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Ακόµη περισσότερο, αυτή η ρύθµιση αποτυγχάνει να 

ενσωµατώσει τις περιόδους οικονοµικής ύφεσης ή πτώσης των εργασιών µιας 
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επιχείρησης, δηµιουργώντας έτσι ένα δυσβάστακτο επιπλέον βάρος για τον 

επαγγελµατία, τη στιγµή που αυτός χρειάζεται στήριξη. Επίσης, µε το ισχύον 

σύστηµα, ένας επιχειρηµατίας µε 20 χρόνια στο επάγγελµα και εισόδηµα 300.000 

ευρώ το χρόνο πληρώνει ακριβώς τις ίδιες εισφορές µε έναν επιχειρηµατία µε 20 

χρόνια στο επάγγελµα και εισόδηµα 20.000 ευρώ το χρόνο! 

Βάσει των παραπάνω, η πρόταση που θέτει προς συζήτηση ο ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει: 

• Τη σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών του επαγγελµατία µε τα κέρδη της 

επιχείρησης. 

• Τη διαµόρφωση της σύνταξης στη βάση των 10 καλύτερων ετών ασφάλισης. 

• Την εξασφάλιση ενός κατώτατου ορίου σύνταξης για όλους τους 

ασφαλισµένους του οργανισµού (η κατώτατη σύνταξη πρέπει να αυξηθεί 

άµεσα κατά 30%, µε την προοπτική να φτάσει στα 1.300 ευρώ ανά 

ασφαλισµένο).  

Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι τα παραπάνω αφορούν µια πρόταση προς 

συζήτηση µε τους αρµόδιους φορείς, ενώ τον κύριο λόγο για το σύστηµα που τελικά 

θα επιλεγεί πρέπει να τον έχουν οι ίδιοι οι απασχολούµενοι και οι ασφαλισµένοι, 

µέσω των οργανώσεων εκπροσώπησής τους. 

Εκτός από τα παραπάνω, για την άµεση στήριξη του ΟΑΕΕ προτείνουµε: 

• Χρηµατοδότηση του ΟΑΕΕ στο 0,62% του ΑΕΠ.  

• Η κατώτατη σύνταξη σταδιακά να φτάσει τα 1.300 ευρώ. 

• Πλήρης ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 

• Οριστική επίλυση του ζητήµατος της διαδοχικής ασφάλισης. 

• ∆ιεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης µέσω τις ένταξης στον ΟΑΕΕ 

ασφαλισµένων επαγγελµατιών που κατοικούν σε πόλεις κάτω των 2000 

κατοίκων και σήµερα ασφαλίζονται στον ΟΓΑ. 

• ∆ηµιουργία Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελµατιών. Η 

χρηµατοδότηση του ταµείου µπορεί να είναι τριµερής (επαγγελµατίες, κράτος, 

ευρωπαϊκά κονδύλια). Αντικείµενό του θα είναι η προστασία του 

επαγγελµατία από την ανεργία ή η εξασφάλιση τµήµατος του εισοδήµατός 

του σε εξαιρετικές περιπτώσεις (καταστροφές, αρρώστια, έκτατα γεγονότα 

κ.λπ.). Η δηµιουργία του Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επαγγελµατιών 

επιβάλλεται από το γεγονός ότι, σε αντίθεση µε τους µισθωτούς, οι 

µηχανισµοί κοινωνικής υποστήριξης και προστασίας των οποίων είναι 

υποτυπώδεις, για τους µικρούς επαγγελµατίες και τους αυτοαπασχολούµενους 

οι µηχανισµοί κοινωνικής προστασίας είναι ανύπαρκτοι.  

• ∆εδοµένου ότι τα ζητήµατα επαγγελµατικής στέγης είναι από τα 

σηµαντικότερα που αντιµετωπίζει η πολύ µικρή και η µικρή επιχείρηση 

σήµερα, προτείνουµε τη δηµιουργία Ειδικού Ταµείου Επαγγελµατικής Στέγης, 

το οποίο θα λειτουργεί στα πρότυπα του Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Επαγγελµατιών. 
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Χρόνος εργασίας - ωράριο 

Η απελευθέρωση του ωραρίου και η επιµήκυνση του χρόνου εργασίας προβάλλονται 

από τις µεγάλες αλυσίδες και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις ως αναγκαία µέτρα για την 

τόνωση της κίνησης στην αγορά και τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων λόγω της 

κρίσης. Στην πράξη, ωστόσο, η απελευθέρωση του ωραρίου δεν αυξάνει τον κύκλο 

εργασιών µιας επιχείρησης. Η καταναλωτική δαπάνη δεν µειώνεται λόγω έλλειψης 

χρόνου των καταναλωτών αλλά εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιµου εισοδήµατος. 

Επιπλέον, τα επιχειρήµατα περί αύξησης της απασχόλησης είναι έωλα, καθώς, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, είτε αυτή η αύξηση αφορά θέσεις µερικής απασχόλησης 

είτε πρόκειται για υπερωριακή απασχόληση. Η απελευθέρωση του ωραρίου, 

εποµένως, οδηγεί αφενός σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων 

και αφετέρου σε βιολογική εξουθένωση των µικρών ελεύθερων επαγγελµατιών. Στο 

πλαίσιο αυτό, προτείνουµε: 

• Τον καθορισµό ανώτατου ορίου 48 ωρών την εβδοµάδα για επιχειρήσεις 

λιανικού εµπορίου. 

• Είµαστε αντίθετοι στην προσπάθεια κατάργησης της αργίας της Κυριακής µε 

οποιοδήποτε πρόσχηµα.  

• Τη δυνατότητα καθορισµού µικρότερου ωραρίου (σε σχέση µε το ισχύον 

νοµοθετικό πλαίσιο) σε νοµαρχιακό επίπεδο, έπειτα από σύµφωνη γνώµη 

όλων των ενδιαφερόµενων φορέων. 
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ΣΤΟΧΟΣ 16 

Η αγροτική ανάπτυξη ως βασικός πυλώνας της ανασυγκρότησης της 

υπαίθρου 

 

 

Η παρούσα κατάσταση - Οι τάσεις 

Το µοντέλο «εντατικής» γεωργίας βρίσκεται σε αδιέξοδο 

Το µοντέλο της «εντατικής γεωργίας», προσηλωµένης στη µεγιστοποίηση της 

παραγωγής προϊόντων, που εφαρµόστηκε από τα µέσα του 20ού αιώνα, αποτέλεσε 

µορφή αλόγιστης ανάπτυξης µε σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία 

των ανθρώπων. Οδήγησε σε ανεξέλεγκτη κατάχρηση φυσικών πόρων. Έδρασε 

προσθετικά στη ρύπανση του περιβάλλοντος. ∆ηµιούργησε τριγµούς στο ίδιο το 

παγκόσµιο σύστηµα γεωργικής παραγωγής, µε αποτέλεσµα στις µέρες µας να 

αµφισβητείται η ίδια η δυνατότητα ύπαρξης γεωργικής παραγωγής στο µέλλον. Οι 

σοβαρότερες επιπτώσεις του, οι οποίες εκτός από άµεσο έχουν και µη µετρήσιµο 

κοινωνικό κόστος, είναι: 

• Εξάντληση και καταστροφή των υδάτινων πόρων, σε συνδυασµό µε τα 

φαινόµενα ρύπανσης και µόλυνσης (λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, αστικά – 

γεωργικά – κτηνοτροφικά απόβλητα) 

• Συµβολή στην ατµοσφαιρική ρύπανση (βρωµιούχο µεθύλιο, που βλάπτει το όζον, 

εκτεταµένη χρήση πλαστικών, παραγωγή µεθανίου από γεωργία – κτηνοτροφία, 

που επιτείνει το φαινόµενο του θερµοκηπίου, εξάτµιση µε εφαρµογή ψεκασµού 

φυτοφαρµάκων) 

• Υπερκατανάλωση ενέργειας (µηχανική εργασία στη γεωργία, παραγωγή 

συνθετικών λιπασµάτων, ζωοτροφών και φυτοφαρµάκων) 

• Επέκταση της διάβρωσης του εδάφους (χρησιµοποίηση οριακών εδαφών µε µη 

βιώσιµες πρακτικές, κακή κατεργασία, έλλειψη φυτοκάλυψης τις βροχερές 

περιόδους και απώλεια οργανικής ουσίας)  

• Απώλεια της βιοποικιλότητας (καταστροφή φυσικών ενδιαιτηµάτων και 

διατήρηση ελάχιστων νησίδων φυσικής ζωής, που ασφυκτιούν από την πίεση των 

χηµικών, χρήση «βελτιωµένων» ποικιλιών)  

• Κίνδυνοι από τη διάχυτη µη αντιστρέψιµη γενετική ρύπανση που επιφυλάσσει η 

γενικευµένη είσοδος γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών 

• Επιπτώσεις στην υγεία (παραγωγοί – χρήστες χηµικών ουσιών, καταναλωτές 

τροφίµων, εργαζόµενοι σε βιοµηχανίες παραγωγής φυτοφαρµάκων, διατροφικά 

σκάνδαλα, σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια, διοξίνες, υπολείµµατα DDT σε λιπώδεις 

ιστούς στην Ανταρκτική µέχρι και πενήντα χρόνια µετά την κατάργησή του) 

• Αυξηµένο οικονοµικό κόστος αντι-ρύπανσης 
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Παρ’ όλα αυτά, στη σηµερινή κοινωνία των εκρηκτικών παγκόσµιων αντιθέσεων, 

στις χώρες του Τρίτου Κόσµου το τρόφιµο είναι είδος πρώτης ανάγκης σε έλλειψη. 

Σύµφωνα µε τις στατιστικές της Παγκόσµιας Τράπεζας: 

• το 2007 η πείνα σκότωσε 6 εκατοµµύρια παιδιά κάτω των δέκα ετών 

• 2,2 δις άνθρωποι στον κόσµο ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας 

• το κόστος διατροφής απορροφά το 85% του οικογενειακού τους εισοδήµατος 

(ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό ανέρχεται µόλις  στο 12,5%) 

Οι ελάχιστες πολυεθνικές που ελέγχουν το σύνολο των εισροών στο όλο κύκλωµα 

της διατροφικής αλυσίδας αποσταθεροποιούν συνολικά τον κοινωνικό ιστό στον 

αγροτικό χώρο και προωθούν ένα ενιαίο παγκόσµιο διατροφικό πρότυπο, 

υποβαθµισµένο ποιοτικά, καταλύοντας τις ιδιαίτερες διατροφικές παραδόσεις των 

λαών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 8 πολυεθνικές ελέγχουν όλα τα είδη πρώτης 

ανάγκης. Μόνο η Κάργκιλ ελέγχει το 25% των παραγόµενων δηµητριακών 

παγκοσµίως, µε κέρδη πρώτου τριµήνου 2008 1,3 δις δολάρια.  

Οι διεθνείς οργανισµοί, όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), η Παγκόσµια 

Τράπεζα (ΠΤ) και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ), που προωθούν τη 

νεοφιλελεύθερη πολιτική, εξυπηρετούν τα συµφέροντα των µεγάλων πολυεθνικών 

εταιρειών. Αντί να διασφαλίζουν το δικαίωµα των λαών στα τρόφιµα, θέτουν ως 

προτεραιότητα τον εξαγωγικό προσανατολισµό της αγροτικής παραγωγής και την 

κερδοσκοπία. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, επείγει η αναγόρευση της γεωργίας σε βασικό πυλώνα 

αριστερής πολιτικής και η ένταξή της στον πυρήνα της αναπτυξιακής οικονοµικής 

πολιτικής που επεξεργάζεται προγραµµατικά η ριζοσπαστική Αριστερά σήµερα. 

Επείγει η αποκάλυψη των κοινωνικών-πολιτικών πτυχών της διατροφικής κρίσης, 

γιατί οι υπεύθυνοι για την κρίση και αυτοί που κερδίζουν από αυτήν έχουν 

ονοµατεπώνυµο. 

Η κατάσταση του αγροτικού τοµέα στην Ελλάδα 

Το κύριο χαρακτηριστικό του αγροτικού και κτηνοτροφικού τοµέα της χώρας µας την 

τελευταία διετία είναι η εξαιρετικά µεγάλη µείωση της αγροτικής παραγωγής στο 

σύνολο σχεδόν των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Πρόκειται για γεγονός 

που οδηγεί σε πτώση των επενδύσεων, µείωση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας 

της αγροτικής παραγωγής, σηµαντική επιδείνωση του εµπορικού ισοζυγίου στα 

αγροτικά προϊόντα και καθοδική πορεία της απασχόλησης.  

Κατά τη διετία 2006-2007, σύµφωνα µε στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, σηµειώθηκε 

σηµαντική κάµψη στην παραγωγή των περισσότερων αγροτικών προϊόντων. Η 

δυσµενέστερη εικόνα αποτυπώνεται στην καλλιέργεια δύο παραδοσιακών δυναµικών 

προϊόντων, που έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, ως αποτέλεσµα της νέας Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και των απαράδεκτων κυβερνητικών διαπραγµατεύσεων 

στις Βρυξέλλες: του καπνού (-88,7%) και των τεύτλων (-86%). Η µείωση της 

παραγωγής είναι δραµατική και σε µια σειρά άλλων προϊόντων, όπως η σταφίδα (-

46%), το βαµβάκι (-30%), τα σιτηρά (-25%), το ελαιόλαδο (22%) και το κρασί (-

14%). 

Την καλλιεργητική περίοδο 2007-2008 σηµειώθηκε ανάκαµψη της καλλιέργειας 

σιτηρών (λόγω της ραγδαίας διεθνούς αύξησης των τιµών) και βαµβακιού (λόγω της 

διατήρησης των κοινοτικών ενισχύσεων). Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η αύξηση της 
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καλλιεργούµενης έκτασης καλαµποκιού κατά 600.000 στρέµµατα (σύµφωνα µε 

στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης) . 

Ο τοµέας των οπωροκηπευτικών παρουσιάζει µια ιδιαιτερότητα. Ενώ διαφαίνεται µια 

τάση αύξησης του όγκου της παραγωγής, αυτή µένει αδιάθετη, ως αποτέλεσµα της 

επέκτασης προς Βορρά των ζωνών παραγωγής (λόγω της κλιµατικής αλλαγής), της 

εισόδου στον κλάδο µεγάλου αριθµού γεωργών που εγκαταλείπουν τις εκτατικές 

καλλιέργειες, του υψηλού κόστους παραγωγής και των αθρόων εισαγωγών από τρίτες 

χώρες.  

Οι αυξοµειώσεις που παρουσιάζονται στους επιµέρους κλάδους λαµβάνουν 

ανεξέλεγκτες διαστάσεις, εξαιτίας της ανυπαρξίας σχεδιασµού σε εθνικό επίπεδο. 

Ταυτόχρονα, η πτώση της αξίας της αγροτικής παραγωγής είναι συνεχής και διαρκής, 

όπως φαίνεται από την εξέλιξη της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας του αγροτικού 

τοµέα. Στο διάστηµα µάλιστα της τετραετίας 2004-2007 συρρικνώθηκε, σε σταθερές 

τιµές, κατά 24%. Έτσι, αν εκτιµήσουµε σήµερα τη συµβολή του αγροτικού τοµέα στο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, θα δούµε ότι µετά βίας υπερβαίνει το 3%, όταν το 

2004 ήταν στο 4,93%. 

Σηµαντική, εξάλλου, επιδείνωση παρουσίασε το εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών 

προϊόντων το 2007 σε σχέση µε το 2006, εξέλιξη που αποτελεί πρόσθετο πλήγµα στη 

µειούµενη ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο του τοµέα από 2 δις ευρώ το 2006 έφθασε τα 2,6 

δις ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24%, που οφείλεται στη µείωση των 

εξαγωγών –κυρίως του ελαιόλαδου (-27,8%)–, σε συνδυασµό µε τη σηµαντική 

αύξηση των εισαγωγών (+12%). Επιτείνεται, έτσι, µακροπρόθεσµα το σοβαρότατο 

πρόβληµα διατροφικής εξάρτησης της χώρας.  

Οι δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις εµφανίζουν µακροχρόνια πτωτική τάση, µε 

χαµηλή αξιοποίηση κεφαλαιακών δοµών σύγχρονης τεχνολογίας, µε ασύνδετο και 

διάσπαρτο σύστηµα µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων και µε παντελή 

έλλειψη στρατηγικής για τις µεταφορές και την οργάνωση των εσωτερικών αγορών. 

Ιδιαίτερα στη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, η δηµόσια δαπάνη η οποία 

διατίθεται στο νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 350 εκατοµµύρια 

ευρώ και είναι µειωµένη κατά περισσότερο από 50% εκείνης που διατέθηκε στη 

διάρκεια της εφαρµογής του Γ΄ ΚΠΣ και ανήλθε σε 722 εκατοµµύρια ευρώ. 

Η αξιοσηµείωτη µείωση του όγκου και της αξίας της αγροτικής και κτηνοτροφικής 

παραγωγής στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστηµα της διετίας 2006-2007 οφείλεται 

στην εφαρµογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), µε αιχµή την 

αποσύνδεση της παραγωγής από την ενιαία οικονοµική ενίσχυση.  

Παράλληλα, η αλµατώδης αύξηση των τιµών βασικών αγροτικών εφοδίων 

(λιπάσµατα, ζωοτροφές, φυτοφάρµακα), η οποία ανήλθε έως και σε 100% το 2008 

και σε µικρότερο βαθµό στο πολλαπλασιαστικό υλικό, αποτελεί µία ακόµη 

σηµαντική αιτία για τη µείωση της αγροτικής παραγωγής. Οι παραγωγοί αδυνατούν 

πλέον να αντεπεξέλθουν στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, καθώς το κόστος 

καλλιέργειας και παραγωγής έχει αυξηθεί δραµατικά. Οι τιµές λιανικής αναλογικά 

δεν ακολούθησαν την αύξηση του κόστους και, το κυριότερο, οι αυξήσεις δεν 

έφτασαν στους παραγωγούς.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, το µέσο αποπληθωρισµένο αγροτικό εισόδηµα 

το 2007 στην Ελλάδα παρουσίασε µείωση κατά 0,3%, µε εκτιµώµενη αύξηση στο 

σύνολο της ΕΕ  των 27 κατά 5,4%. Μεταξύ 1996 και 2007, το γεωργικό εισόδηµα 
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στην Ελλάδα µειώθηκε κατά 24%, ενώ αντίθετα ο αντίστοιχος µέσος όρος για την ΕΕ 

των 27 παρουσιάζει σταθερή αυξητική τάση και την περίοδο 2001-2007 αυξήθηκε 

κατά 5%.  

Κρίσιµη παράµετρος στη µείωση της αγροτικής παραγωγής είναι πλέον και η αλλαγή 

των κλιµατολογικών συνθηκών που βιώνουµε ήδη τα τελευταία χρόνια. Η 

παρατεταµένη ανοµβρία, η λειψυδρία και η ξηρασία, οι επιπτώσεις των 

καταστροφικών πυρκαγιών καθιστούν πλέον ευάλωτες τις καλλιέργειες. 

Η δραστική µείωση του αγροτικού εισοδήµατος οδηγεί σε αδυναµία επιβίωσης τα 

µικρά και µεσαία αγροτικά νοικοκυριά, επιταχύνοντας τις διαδικασίες ερήµωσης της 

υπαίθρου. Οι αγρότες εγκαταλείπουν κατά χιλιάδες την παραγωγή. Μόνο τη διετία 

2006-2007, οι απασχολούµενοι στην αγροτική παραγωγή µειώθηκαν κατά 40.000. 

Στο διάστηµα 2000-2007, το ποσοστό αγροτικής απασχόλησης επί του συνόλου του 

ενεργού πληθυσµού µειώθηκε σχεδόν στο µισό, από 17% σε περίπου 9,5%.  

Το ύψος δανεισµού είναι εκρηκτικό, µε τη δραστηριοποίηση πλέον στον αγροτικό 

τοµέα του συνόλου των ελληνικών τραπεζών, ενώ οι στρεβλώσεις της αγοράς, η 

ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία, οι εναρµονισµένες πρακτικές (καρτέλ) και η πλήρης 

αδράνεια των µηχανισµών ελέγχου αποτελούν επίσης κρίσιµες συνιστώσες της 

κρίσης.  

Ο τρόπος διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων, που εκτός από σηµαντικό 

στήριγµα του γεωργικού οικογενειακού εισοδήµατος θα έπρεπε να αποτελούν και 

εργαλείο ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα, αποδεικνύει τη δικοµµατική ευθύνη και 

συνενοχή στη διασπάθιση του δηµόσιου χρήµατος, µε µοναδικό σκοπό την 

εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων και την τροφοδοσία των µηχανισµών διαιώνισης 

της πολιτικής τους εξουσίας. 

Οι τάσεις της νεοφιλελεύθερης αγροτικής πολιτικής στην Ευρώπη και τον κόσµο 

Η εφαρµογή της νέας ΚΑΠ σε όλες τις χώρες της ΕΕ δηµιούργησε τα τελευταία 

χρόνια πρόσθετες δυσκολίες στη βιωσιµότητα της οικογενειακής γεωργίας. Η 

εµπειρία από τη εφαρµογή της νέας ΚΑΠ έδειξε ότι το σύστηµα της «αποσύνδεσης» 

των επιδοτήσεων από την παραγωγή, η περικοπή των επιδοτήσεων µέσω της «ενιαίας 

ενίσχυσης» και των διαφόρων «κρατήσεων», τα κριτήρια της «πολλαπλής 

συµµόρφωσης» κ.λπ. δεν ευνοούν τους µικρούς και µεσαίους παραγωγούς και την 

οικογενειακή γεωργία. Κυρίως εξυπηρετούν τις µεγάλες αγροτοεπιχειρήσεις, τις 

βιοµηχανίες µεταποίησης και τους µεγάλους εξαγωγείς προϊόντων, που λαµβάνουν 

και τον κύριο όγκο των επιδοτήσεων, αναπαράγοντας το πρότυπο της «εντατικής 

γεωργίας», µε αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα των τροφίµων, στην αγροτική 

εργασία και στο περιβάλλον. 

Η νέα ΚΑΠ επηρεάζει έντονα κυρίως την «ποιοτική» και «µεσογειακή» γεωργία και 

τους µικρούς παραγωγούς του ευρωπαϊκού Νότου. Η αναθεώρηση της «Κοινής 

Οργάνωσης Αγοράς» σε διάφορα προϊόντα (λάδι, καπνό, βαµβάκι, κρασί, ζάχαρη, 

οπωροκηπευτικά κ.ά.) προκαλεί σοβαρό πλήγµα στην παραγωγή και στο εισόδηµα 

των οικογενειακών εκµεταλλεύσεων. Από την άλλη, οι επιδοτήσεις από τον δεύτερο 

πυλώνα για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης είναι πολύ χαµηλές. 

Οι µικροµεσαίοι αγρότες, και ιδιαίτερα οι νέοι, δεν έχουν ουσιαστικά περιθώρια 

επιβίωσης στις νέες συνθήκες. Με το σύστηµα της «αποσύνδεσης», ο άνισος τρόπος 

κατανοµής των επιδοτήσεων υπέρ των µεγάλων αγροτικών εκµεταλλεύσεων (το 25% 

παίρνει 75% των επιδοτήσεων) διαιωνίζεται. Από την άλλη, η τελευταία ετήσια 
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έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προοπτικές των αγροτικών προϊόντων 

περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στα δηµητριακά, στο κρέας και στα 

γαλακτοκοµικά. Προφανώς, από τους κυρίαρχους κύκλους της ΕΕ υπάρχει µια 

καθαρή επιλογή για κάλυψη του κύριου όγκου των αναγκών σε φρούτα 

οπωροκηπευτικά, κρασί, πουλερικά κ.λπ. από χώρες µε χαµηλό κόστος παραγωγής, 

µε χαµηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, µε αντάλλαγµα το άνοιγµα 

των αγορών τους στη βιοµηχανία και στις υπηρεσίες, σε όφελος των πολυεθνικών της 

Ευρώπης και των αλυσίδων σουπερµάρκετ. Αυτή η πολιτική θα προκαλέσει µια 

«έκρηξη» στις µεταφορές µεγάλων αποστάσεων, µε υψηλό οικονοµικό, κοινωνικό 

και περιβαλλοντικό κόστος. 

Επιπλέον, µε δεδοµένο ότι η κοινοτική χρηµατοδότηση του δεύτερου  πυλώνα για την 

ανάπτυξη λειτούργησε στη χώρα µας κυρίως σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της 

εξυπηρέτησης των συµφερόντων των αγροτών, η µεταφορά των ενισχύσεων από τον 

πρώτο στον δεύτερο πυλώνα, µε αύξηση του ποσοστού της διαφοροποίησης από 5% 

που είναι σήµερα στο 13% το 2013, θα οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση του αγροτικού 

εισοδήµατος. 

Η ορθή αναγνώριση από την ΕΕ της ανάγκης ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων 

πόρων και της προστασίας της βιοποικιλότητας χρησιµοποιείται ως άλλοθι για τη 

λήψη των παραπάνω µέτρων, τη στιγµή που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την 

παραγωγή και διακίνηση µεταλλαγµένων.  

Τη δραµατική εικόνα ολοκληρώνει η εκρηκτική αύξηση της τιµής των αγροτικών 

προϊόντων, καθώς τα τρόφιµα έχουν καταστεί εµπορεύµατα µε δεσπόζουσα θέση στα 

παγκόσµια οικονοµικά χρηµατιστήρια. Η παγκόσµια κατάρρευση της 

χρηµατιστηριακής αγοράς (τέλος 2007) οδήγησε τους κερδοσκόπους των διεθνών 

χρηµατιστηρίων σε επενδύσεις στα ακατέργαστα γεωργικά προϊόντα και σε είδη 

πρώτης ανάγκης. Εκµεταλλεύτηκαν έτσι κατά τον καλύτερο και αποδοτικότερο 

οικονοµικά τρόπο το φαινόµενο της έκρηξης της κατανάλωσης τροφίµων σε περιοχές 

του κόσµου µε ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη (Κίνα, Ινδία), εκτινάσσοντας την 

επενδεδυµένη χρηµατιστηριακή εµπορική αξία των γεωργικών προϊόντων από 10 δις 

δολάρια το 2000 στα 175 δις δολάρια το 2008. Σε ένα χρόνο (Φεβρουάριος 2007 έως 

2008) οι τιµές σε είδη πρώτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά µέσο όρο 40% (σιτάρι 130%, 

ρύζι 74%, σόγια 87%, καλαµπόκι 31%). 

Μετά την εφαρµογή της συµφωνίας για τις εξαγωγές στον ΠΟΕ, αναµένεται 

περαιτέρω ραγδαία αύξηση των τιµών τους, καθώς το 90% των προϊόντων πρώτης 

ανάγκης θα πωλούνται πια σε καθεστώς «free on board» (δηλαδή µε το κόστος 

µεταφοράς να βαραίνει τον αγοραστή). 

Ταυτόχρονα, οι υπεύθυνοι του σηµερινού, ακραία αντιοικολογικού µοντέλου 

οικονοµικής ανάπτυξης µετατρέπουν το τρόφιµο σε βιοµηχανικό προϊόν και πρώτη 

ύλη για παραγωγή ενέργειας. Το 2007 το 1/3 της ετήσιας παραγωγής των ΗΠΑ σε 

καλαµπόκι (138 εκ. τόνοι) αποτεφρώθηκε για παραγωγή βιοκαυσίµων.  

Η στρατηγική µας κατεύθυνση 

Η διαχείριση των φυσικών πόρων για την εξασφάλιση οικονοµικής ανάπτυξης µε 

τρόπο που να διασφαλίζει την ποσοτικά επαρκή και ποιοτικά αναλλοίωτη παράδοσή 

τους στις επόµενες γενιές, µε δυο λόγια η «αειφόρος ανάπτυξη µε επίκεντρο τον 

άνθρωπο», είναι το µέγα ζητούµενο σήµερα, το οποίο προσδίδει και συγκεκριµένο 
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επίπεδο κοινωνικής αναφοράς για να κρίνονται οι πολιτικές δυνάµεις που καλούνται 

κάθε φορά να τοποθετηθούν απέναντι στην εφαρµογή τέτοιων πολιτικών. 

Η εναλλακτική λύση στα αδιέξοδα του σήµερα, όσον αφορά τον πρωτογενή τοµέα 

και την παραγωγή τροφίµων, είναι µια µορφή γεωργίας πιο ήπια, που σέβεται το 

περιβάλλον, τον παραγωγό και τον καταναλωτή, χωρίς να θυσιάζει τη διατροφική 

επάρκεια. 

• Μια γεωργία που θα εξασφαλίζει απασχόληση και ικανοποιητικό εισόδηµα 

στην οικογενειακή αγροτική εκµετάλλευση και θα προωθεί την ανάπτυξη των 

συνεταιρισµών, των οµάδων παραγωγών και άλλων συλλογικών µορφών 

αγροτικής δραστηριότητας.  

• Μια γεωργία που χρησιµοποιεί ορθολογικά ήπια µέσα φυτοπροστασίας και 

λίπανσης, που στηρίζεται πιο πολύ στην εργασία και την πληροφόρηση. 

• Μια γεωργία που σέβεται τους φυσικούς πόρους, που συµβάλλει στον 

περιορισµό της διάβρωσης, που περιορίζει την κατανάλωση και τη ρύπανση 

των υδάτινων πόρων, που προσπαθεί να παράγει περισσότερη ενέργεια από 

όση καταναλώνει αξιοποιώντας στο έπακρο την ηλιακή ενέργεια, που 

προστατεύει τη βιοποικιλότητα και δεν χρησιµοποιεί γενετικά 

τροποποιηµένους οργανισµούς. 

• Μια γεωργία που παράγει ποιοτικά προϊόντα, κατά τεκµήριο πιο πλούσια σε 

θρεπτικά στοιχεία, µε αυστηρές προδιαγραφές και υπό τακτικό και διαρκή 

έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς για την ασφαλή κατανάλωσή τους.  

 

Φυσικά, για την Αριστερά η έννοια της ποιότητας δεν έχει µόνο έναν «στεγνό» 

τεχνικό ορισµό, που περιλαµβάνει µόνο την αυστηρή τήρηση επιστηµονικών 

προτύπων. 

• Θέλουµε τα ποιοτικά τρόφιµα να είναι άφθονα και προσιτά σε όλες τις 

κοινωνικές οµάδες, ιδίως στα χαµηλότερα οικονοµικά στρώµατα, και όχι 

προνόµιο µιας οικονοµικής και κοινωνικής ελίτ. 

• Ποιοτική γεωργία δεν µπορεί να ασκείται µε τη στυγνή εκµετάλλευση του 

εργατικού δυναµικού και ιδίως των αλλοδαπών εργατών γης. Πρέπει να τους 

αναγνωριστεί η ουσιαστική συµβολή τους στη σηµερινή αγροτική οικονοµία, 

µε πλήρη διασφάλιση ίσων εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων.  

Η πάλη σήµερα για την προώθηση ενός τέτοιου εναλλακτικού, πραγµατικά 

κοινωνικού και ποιοτικού µοντέλου γεωργίας είναι όπλο αποτελεσµατικής 

διεκδίκησης των δικαιωµάτων των αγροτών. Ταυτόχρονα όµως, ανοίγει το δρόµο και 

για ευρύτερες αλλαγές στο µέλλον, καθώς: 

• αµφισβητεί τις οικονοµικές δοµές του σηµερινού συστήµατος, 

• ανοίγει δρόµους για κοινωνικές και πολιτικές συµµαχίες  

• και τελικά αποτελεί ένα πεδίο όπου µπορεί να διεκδικηθεί η πολιτική 

ηγεµονία των ιδεών και των αξιών της Αριστεράς.  
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Οι προγραµµατικοί µας στόχοι 

Με δεδοµένη την πολλαπλότητα και πολυµορφία της ελληνικής γεωργίας (ορεινές, 

νησιωτικές και µειονεκτούσες περιοχές, πεδινή γεωργία, βιολογική γεωργία), οι 

πολιτικές στήριξης, για να έχουν αποτελέσµατα, πρέπει να συνδυάζονται µε 

διαφοροποιηµένα προγράµµατα και παρεµβάσεις. 

Το αγροτικό πρόβληµα στη χώρα µας σήµερα είναι σύνθετο, γιατί υπάρχουν εθνικές 

πολιτικές που εκπορεύονται από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση και τα 

θεσµοθετηµένα όργανα των αγροτών, ενώ επίσης υπάρχει και η πολιτική που 

εκπορεύεται από την ΕΕ, δηλαδή η ΚΑΠ. Είναι αναγκαίο λοιπόν να υπάρξουν 

παρεµβάσεις και στα δυο αυτά επίπεδα, προκειµένου να αλλάξει η σηµερινή 

κατάσταση. 

Κοινή Αγροτική Πολιτική 

Είναι αναγκαία η ριζική αναθεώρησή της γύρω από τρεις άξονες: 

• Μεγάλη ανακατανοµή πόρων από τις µεγάλες εκµεταλλεύσεις της 

βιοµηχανοποιηµένης γεωργίας προς τους µικροµεσαίους αγρότες και τη 

χωρική γεωργία. 

• Αναδιάρθρωση της κοινοτικής αγροτικής παραγωγής, από τα πλεονασµατικά 

προϊόντα, κυρίως των χωρών του Βορρά, στα ελλειµµατικά προϊόντα, κυρίως 

των χωρών του Νότου (π.χ. οπωροκηπευτικά, ελαιόλαδο, ζάχαρη). 

• Αλλαγή στα παραγωγικά πρότυπα και στην ποιότητα των προϊόντων, από τα 

µεταλλαγµένα και επικίνδυνα για την υγεία προϊόντα στα παραγόµενα µε 

περιορισµένη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, στα βιολογικά και στα 

προϊόντα ελεγµένης ποιότητας.  

Επίσης, πρέπει να διατηρηθούν οι επιδοτήσεις που δεν προωθούν την παραγωγή 

πλεονασµατικών αγροτικών προϊόντων και να υπάρξουν ειδικές δεσµεύσεις 

κατοχύρωσης της εµπορικής ταυτότητας των προϊόντων (πιστοποιηµένης ονοµασίας 

προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης προέλευσης κ.ά.).  

Τέλος, οι παρεµβάσεις της Ελλάδας και της ΕΕ στους διεθνείς οργανισµούς (π.χ. 

ΠΟΕ) θα πρέπει να είναι σε αντιστοιχία µε τις απαιτήσεις µιας δηµοκρατικής 

ρύθµισης των διεθνών οικονοµικών σχέσεων, ελέγχου της δράσης των πολυεθνικών, 

προώθησης της βιώσιµης ανάπτυξης, ισότιµης οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ 

χωρών και στήριξης της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών. Το διεθνές 

εµπόριο αγροτικών προϊόντων πρέπει να µπει σε νέες βάσεις υπό την εποπτεία του 

ΟΗΕ και να έχει ως προτεραιότητα την τοπική και περιφερειακή παραγωγή αντί για 

τις εξαγωγές. 

Είναι προφανές ότι για τη ριζοσπαστική µεταρρύθµιση της ΚΑΠ χρειάζεται να 

αλλάξει η κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης από το νεοφιλελευθερισµό στο 

δρόµο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και βέβαια η αλλαγή πορείας προϋποθέτει 

ποιοτική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού αγροτικού κινήµατος αλλά και µεγάλες αλλαγές 

στους συσχετισµούς δύναµης υπέρ της Αριστεράς και των δυνάµεων που αγωνίζονται 

για αυτή την αλλαγή. 

Κρίσιµη προϋπόθεση για την προώθηση της εναλλακτικής πολιτικής στον αγροτικό 

τοµέα είναι η ανάπτυξη ενός ριζοσπαστικού κινήµατος µικροµεσαίων αγροτών, 

µακριά από τις πρακτικές των γραφειοκρατικών κορυφών του 
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αγροτοσυνδικαλιστικού και αγροτοσυνεταιριστικού κινήµατος. Ταυτόχρονα, 

χρειάζεται η προώθηση της κοινής δράσης µε το κίνηµα των µικροµεσαίων αγροτών 

σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συµπαράταξη µε τα κοινωνικά κινήµατα 

κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης. 

Παρ’ όλα αυτά, ακόµα και σήµερα, µε την ουσιαστική παρέµβαση του αγροτικού 

κινήµατος σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο και τη συντονισµένη δράση των 

πολιτικών δυνάµεων που επιδιώκουν προοδευτικές αλλαγές, είναι εφικτό να 

προωθηθούν άµεσοι στόχοι και να ικανοποιηθούν αιτήµατα όπως: 

• Να µην αποσυνδεθούν οι επιδοτήσεις από το παραγόµενο προϊόν, γιατί η 

αποσύνδεση αυτή θα οδηγήσει σε κατάρρευση όλων των εθνικών προϊόντων 

και σε κρίση βιοµηχανικών κλάδων που στηρίζονται σ’ αυτά. 

• Να κατοχυρωθεί πλαφόν παραγωγής για όλα τα εθνικά µας προϊόντα στα 

επίπεδα που έχουν προτείνει τα θεσµοθετηµένα όργανα των αγροτών. 

• Να αυξηθούν οι δαπάνες της ΚΑΠ και βέβαια να αυξηθούν συνολικά οι πόροι 

που διαθέτει η ΕΕ τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ. 

• Να συνεχιστούν τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης για µειονεκτικές περιφέρειες, 

όπως είναι οι περισσότερες ελληνικές περιφέρειες. 

• Να ληφθούν ειδικά µέτρα στήριξης των µικροµεσαίων αγροτών (κατάργηση 

της συνυπευθυνότητας, χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις κ.λπ.). 

• Να σταµατήσει η άλωση του γενετικού υλικού από τις πολυεθνικές. Να 

τροποποιηθεί ο Κανονισµός Πιστοποίησης, προκειµένου να διασφαλιστεί το 

δικαίωµα της αναπαραγωγής σπόρων από τους αγρότες, να διασωθούν και να 

προωθηθούν οι ντόπιες ποικιλίες σπόρων και φυλές ζώων. 

• Να εξασφαλιστεί το δικαίωµα των αγροτών και των καταναλωτών να µην 

χρησιµοποιούν τα µεταλλαγµένα, µε την απαγόρευση των µεταλλαγµένων 

σπόρων, την καθιέρωση µηδενικού συντελεστή επιµόλυνσης, την 

υποχρεωτική σήµανση και ιχνηλασιµότητα των µεταλλαγµένων οργανισµών 

και των προϊόντων στα οποία χρησιµοποιούνται, στα τρόφιµα και στις 

ζωοτροφές. 

Εθνικό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται τη θέση ότι η τροφή είναι ένα ακόµα «εµπόρευµα» για 

κερδοσκοπία των αγροτοβιοµηχανικών επιχειρήσεων. Συνδυάζει την πάλη για 

κυριαρχία των λαών στα τρόφιµα, για τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ και την αλλαγή 

προσανατολισµών του ΠΟΕ µε τις εθνικές διεκδικήσεις και τον αγώνα για βαθιές 

διαρθρωτικές και θεσµικές αλλαγές σε υποδοµές και δράσεις εθνικού επιπέδου, ώστε 

να αναστραφεί η διατροφική εξάρτηση της χώρας, να συµπιεστεί το κόστος 

παραγωγής και να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία των αγροτικών προϊόντων. 

Αναγνωρίζουµε την ανάγκη σηµαντικών διαρθρωτικών αλλαγών, διαφωνούµε όµως 

µε την οπτική που αντιλαµβάνεται την αγροτική παραγωγή ως έναν καταδικασµένο 

τοµέα ο οποίος πρέπει να αναδιαµορφωθεί αποκλειστικά στη βάση της εξασφάλισης 

της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού προϊόντος.  

Αγωνιζόµαστε για ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής, µε κύριες 

κατευθύνσεις: 
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• Σταδιακή αντιστροφή της σχέσης φυτικής – ζωικής παραγωγής. Η αλλαγή της 

σχέσης φυτικής – ζωικής παραγωγής αποτελεί εθνική προτεραιότητα για τον 

περιορισµό του ελλείµµατος στο εµπορικό ισοζύγιο και της διατροφικής 

εξάρτησης της χώρας, αφού για τις εισαγωγές κρεάτων διαθέτουµε 741 εκατ. 

δολάρια και για γαλακτοκοµικά 402 εκατ. δολάρια, δηλαδή σύνολο 1,143 δις 

δολάρια, χωρίς να υπολογίζουµε τις εισαγωγές ζωοτροφών. 

• Ανάπτυξη της κτηνοτροφίας ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ισόρροπη 

ανάπτυξη, τη διατήρηση του πληθυσµού και τη συµπληρωµατική απασχόληση 

των κατοίκων της υπαίθρου, ιδίως των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών 

της χώρας.  

• Σύνδεση και συµβολή της γεωργικής παραγωγής στην ανάπτυξη της 

κτηνοτροφίας, µε την ενίσχυση της καλλιέργειας σανοδοτικών φυτών και 

ψυχανθών. 

• Σταδιακή εφαρµογή της ολοκληρωµένης διαχείρισης στο σύνολο των 

γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 

• Αύξηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.  

• Παραγωγή πιστοποιηµένων προϊόντων ποιότητας µε αυστηρές προδιαγραφές. 

Καθιέρωση ενιαίων προτύπων και σηµάτων ποιότητας και ενιαίου αξιόπιστου 

συστήµατος ελέγχων. 

• Ανάπτυξη της αλιείας µε άµεσα µέτρα που θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα 

αναγέννησης των ιχθυοαποθεµάτων και την προστασία των παραγωγικών 

οικότοπων. Θεσµοθέτηση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου για την αειφορική 

διαχείριση της αλιείας µε τη συµµετοχή των φορέων των αλιέων και 

ενεργοποίηση των µηχανισµών και φορέων εφαρµογής του. 

• Ανάπτυξη της δασοπονίας, µε αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών 

κανόνων. Εκπόνηση και εφαρµογή συγκεκριµένων προγραµµάτων 

αναδάσωσης και πυροπροστασίας, καθώς και δράσεων προστασίας της 

βιοποικιλότητας (φυτών και ζώων) και αποκατάστασης του φυσικού 

περιβάλλοντος όπου αυτό έχει υποβαθµιστεί. 

Η αναδιάρθρωση της παραγωγής βέβαια δεν µπορεί να γίνει δίχως εθνικό σχεδιασµό, 

περιφερειακό και τοπικό προγραµµατισµό, δεν µπορεί να γίνει χωρίς ζώνες 

παραγωγής, κίνητρα κ.λπ., σε συνδυασµό µε σχέδια αγροτικής ανάπτυξης ορεινών, 

νησιωτικών και µειονεκτικών περιοχών, που να προωθούν εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού και αγροτουρισµού. 

Παράλληλα, οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον καθιστούν εξαιρετικά επείγουσες 

και επιτακτικές ορισµένες διαρθρωτικές αλλαγές και δράσεις, όπως: 

• Ανάπτυξη των υποδοµών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων (έρευνα, 

γεωτεχνικές υπηρεσίες, τυποποίηση, δίκτυα εµπορίας, προώθηση εξαγωγών, 

µάρκετινγκ κ.λπ.). 

• Ανασυγκρότηση των συνεταιρισµών (κυρίως των παραγωγικών) και των 

οµάδων παραγωγών προς όφελος των αγροτών (παραγωγή, δηµιουργία 

υποδοµών, διαχείριση εισροών (ζωοτροφές, φάρµακα), τεχνική και 

επιστηµονική στήριξη, τυποποίηση, µεταποίηση, εµπορία, πληροφόρηση). 
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• Αναδασµός για συγκέντρωση του κλήρου. ∆ηµιουργία συνεταιριστικής 

τράπεζας γης. Να µην υπάρχει αλλαγή χρήσης και κτηµατοµεσιτική 

κερδοσκοπία στην αγροτική γη. Φορολογικές απαλλαγές και πιστωτικές 

διευκολύνσεις για µεγέθυνση του κλήρου, ιδίως στους νέους αγρότες. Μέτρα 

αποθάρρυνσης για όσους έχουν γη και δεν την καλλιεργούν. 

• Συµπίεση του κόστους παραγωγής, µε βελτίωση υποδοµών (αρδευτικά, 

ηλεκτροδότηση, οδοποιία κ.λπ.) και µείωση συντελεστών ΦΠΑ.  

• Προώθηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ιδίως στις 

θερµοκηπιακές και κτηνοτροφικές µονάδες.  

• Εξοικονόµηση του αρδευτικού νερού µε αλλαγή των συστηµάτων άρδευσης, 

περιορισµό των απωλειών στα δίκτυα, στροφή σε λιγότερο υδροβόρες 

καλλιέργειες, νέα υδραυλικά έργα µικρών ταµιευτήρων και επιλεγµένες 

χωροθετήσεις µικροφραγµάτων. 

• Στήριξη των µικροπαραγωγών αγροτών και ενίσχυση του αναπτυξιακού 

ρόλου της Αγροτικής Τράπεζας.  

• Προγράµµατα ανάπτυξης µικροµεσαίων επιχειρήσεων για µεταποίηση 

αγροτικών προϊόντων, αξιοποίηση τοπικών πόρων και ανάπτυξη 

αγροτουριστικών και οικοτουριστικών δραστηριοτήτων, για αύξηση της 

απασχόλησης, εξασφάλιση συµπληρωµατικού εισοδήµατος και παραµονή των 

νέων στην ύπαιθρο. 

• Στήριξη της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς 

απευθείας στους καταναλωτές. Ίδρυση τοπικών αγορών αγροτών. 

• Ασφαλιστική κάλυψη όλων των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (παραγωγή, 

µεταποίηση, διακίνηση και εµπορία) των αγροτών από έναν ασφαλιστικό 

φορέα, τον ΟΓΑ.  

• Εκπαίδευση και διαρκής επιµόρφωση ιδίως των νέων αγροτών και ενίσχυση 

της επιχειρηµατικής προσπάθειάς τους µε γενναία κίνητρα. 

• Ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας στον 

αγροτικό τοµέα, µε επαγγελµατική εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και στις 

φιλικές προς το περιβάλλον καλλιέργειες, µε τη δηµιουργία ή επέκταση των 

δραστηριοτήτων των γυναικείων συνεταιρισµών, µε δηµόσιες υποδοµές για τα 

παιδιά, για τη φροντίδα των ηλικιωµένων, την υγεία και την πρόσβαση σε 

νοσοκοµεία, σχολεία, παιδικούς σταθµούς. 

• Περιορισµός της ψαλίδας τιµών αγροτικών προϊόντων µεταξύ παραγωγού και 

καταναλωτή (έλεγχος της αισχροκέρδειας των µεσαζόντων και των καρτέλ, 

ουσιαστικοί έλεγχοι για την αποτροπή των ελληνοποιήσεων αγροτικών 

προϊόντων).  

• Στήριξη οικογενειακών µονάδων παραγωγής παραδοσιακών και ποιοτικών 

προϊόντων.  

• Θεσµικό πλαίσιο για δηµιουργία κτηνοτροφικών ζωνών, απλούστευση του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος των βοσκοτόπων, δηµιουργία υποδοµών, 

βελτίωση της παραγωγικής τους ικανότητας και διαχείρισή τους µε 

συµµετοχή των κτηνοτρόφων.  
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• Ριζική αναδιάρθρωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 

µε επιστηµονική στελέχωση και αλλαγή προσανατολισµού των υπηρεσιών και 

των οργανισµών του, ώστε να εξασφαλίζει την επιστηµονική και τεχνική 

στήριξη των αγροτών.  

• Ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας στις γεωτεχνικές σχολές και τα ερευνητικά 

ιδρύµατα, µε επαρκείς πόρους και ερευνητικό προσωπικό, για την ανάπτυξη 

καινοτοµιών, τη βελτίωση της ασφάλειας τροφίµων, τη µείωση του κόστους 

παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η εξασφάλιση µόνο της αγροτικής παραγωγής δεν αρκεί  

Το πρόβληµα της γεωργίας και των κατοίκων της υπαίθρου σήµερα δεν είναι µόνο 

πρόβληµα παραγωγής προϊόντων. Αποτελεί κοινή παραδοχή πλέον ότι το χάσµα 

µεταξύ κέντρου και περιφέρειας διαρκώς διευρύνεται. 

Η απόκλιση αυτή αντικατοπτρίζεται όχι µόνο στο εισόδηµα (π.χ. της Αττικής είναι 

τετραπλάσιο από εκείνο της Ευρυτανίας) αλλά και στις συνθήκες διαβίωσης, στοιχεία 

που οδηγούν τους κατοίκους της επαρχίας προς την Αθήνα και τα µεγάλα αστικά 

κέντρα. 

Η σηµερινή κατάσταση δεν µπορεί να ικανοποιήσει ούτε καν τα βασικά θέµατα που 

απασχολούν τους κατοίκους της περιφέρειας, την υγεία, την κοινωνική µέριµνα και 

ασφάλεια και το εισόδηµα. Το αγροτικό οικογενειακό εισόδηµα ανέρχεται στο 50% 

του µέσου ελληνικού εισοδήµατος, και µάλιστα µε αβέβαιο επαγγελµατικό µέλλον. 

Οι υποδοµές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας είναι υποβαθµισµένες. Προσθέτοντας 

σε αυτά τον διαρκώς εντεινόµενο αποκλεισµό των χαµηλότερων οικονοµικά 

στρωµάτων από την εκπαιδευτική διαδικασία και τον πολιτιστικό µαρασµό, 

ολοκληρώνεται η εικόνα του κοινωνικού αδιεξόδου και της ασφυξίας που βιώνουν 

ιδιαίτερα οι νέοι στην περιφέρεια σήµερα.  

Οι νέοι, για να µείνουν στον τόπο τους, χρειάζονται στήριξη, και στήριξη δεν 

σηµαίνει µόνο επιδοτήσεις. Σηµαίνει και δηµιουργία συνθηκών απασχόλησης, 

επενδυτικών διαρθρώσεων και κυρίως άρση των ανισοτήτων κέντρου – περιφέρειας. 

Η ελάττωση του χάσµατος κέντρου – περιφέρειας απαιτεί δικαιότερη κατανοµή των 

πόρων (εθνικών και κοινοτικών), δηλαδή µεγαλύτερη ενίσχυση της επαρχίας και ένα 

µακρόπνοο εναλλακτικό σχέδιο ανασυγκρότησης της υπαίθρου που θα εµπεριέχει ως 

βασικό πυλώνα την ανόρθωση της αγροτικής οικονοµίας.  
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ΣΤΟΧΟΣ 17   

Για την ενίσχυση του εισοδήµατος – Για την καταπολέµηση της 

ακρίβειας – Για την εξάλειψη της φτώχειας 

 

 

Η παρούσα κατάσταση - Οι τάσεις 

Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, θέτοντας ως µοναδικό κριτήριο 

αποτελεσµατικότητας την κερδοφορία, αποτυγχάνει να ικανοποιήσει το αίτηµα για 

κοινωνική ευηµερία και δικαιοσύνη, ενώ αντίθετα διευρύνει τις κοινωνικές 

ανισότητες και εντείνει τα φαινόµενα φτώχειας και αποκλεισµού. Αυτός ο εγγενής 

χαρακτήρας του συστήµατος υπηρετείται και από συγκεκριµένες πολιτικές, οι οποίες 

στη χώρα µας εφαρµόστηκαν από τις κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ. 

Ο πλούτος που παράχθηκε στη χώρα και τα κέρδη από την οικονοµική ανάπτυξη δεν 

µοιράστηκαν σε όλους, αφού οι εργαζόµενοι ήρθαν αντιµέτωποι µε την πραγµατική 

στασιµότητα του εισοδήµατός τους, µέσα σε συνθήκες επισφάλειας και 

κακοπληρωµένης εργασίας. Όπως προκύπτει από το σύνολο σχεδόν των σχετικών 

µελετών, οι µισθοί των εργαζοµένων επί χρόνια αυξάνονται µε χαµηλότερο ρυθµό 

απ’ ό,τι η παραγωγικότητα της εργασίας, µε αποτέλεσµα στους εργαζόµενους να 

καταλήγει ολοένα και µικρότερο µέρος του παραγόµενου πλούτου. 

• Το µερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ, από 58% την περίοδο 1981-1985, έφτασε 

το 44% την περίοδο 2004-2006. 

• Την ίδια περίοδο αυξήθηκε σηµαντικά η απόδοση του κεφαλαίου, 

εµφανίζοντας πλέον τιµές που συγκρίνονται µε τη «χρυσή εποχή» της 

δεκαετίας του ’60. 

Με άλλα λόγια, οικονοµική ανάπτυξη είχαµε, επιπλέον πλούτος παράχθηκε, αλλά τα 

κέρδη της ανάπτυξης δεν µοιράστηκαν σε όλους. Οι εργαζόµενοι έχασαν και οι 

µέτοχοι των επιχειρήσεων κέρδισαν.  

• Το 40% των µισθωτών στην Ελλάδα έχουν ακαθάριστες µηνιαίες αποδοχές 

µικρότερες των 1.080 ευρώ και το 22% µικρότερες των 830 ευρώ (από τις 

αποδοχές αυτές θα πρέπει να αφαιρέσουµε τις εισφορές στα ασφαλιστικά 

ταµεία και το φόρο εισοδήµατος). [Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2007] 

• Η αγοραστική δύναµη του µέσου µισθού στην Ελλάδα υστερεί κατά 17% του 

µέσου όρου της ΕΕ των 15. [Eurostat 2007] 

• Ο κατώτατος µισθός στην Ελλάδα παραµένει ο µικρότερος µεταξύ των χωρών 

της Ευρώπης των 15. Στην ΕΕ ο µέσος κατώτατος µισθός ανέρχεται σε 1.184€ 

το µήνα και στην Ελλάδα σε µόλις 701 €, ενώ στην Ιρλανδία (την οποία η 

κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει ως πρότυπο σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των 

αγορών και τις ιδιωτικοποιήσεις) ο κατώτατος µισθός είναι 1.570 € το µήνα. 

[στοιχεία Eurostat] 
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Ταυτόχρονα, παρά τη µεγάλη παραγωγή πλούτου, τα τελευταία χρόνια εντείνεται και 

το φαινόµενο της φτώχειας στη χώρα µας. Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι αρχίζει να 

εµφανίζεται και το φαινόµενο του «εργαζόµενου-φτωχού». 

• Στη χώρα µας, το ποσοστό του πληθυσµού που βρίσκεται κάτω από το όριο 

της φτώχειας ανέρχεται σήµερα στο 20,1% και είναι το δεύτερο υψηλότερο 

στην ΕΕ των 27, µετά τη Λετονία, ενώ αυξηµένο είναι και το ποσοστό αυτών 

που ζουν σε συνθήκες ακραίας ανέχειας (σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, το 

7,24% των Ελλήνων ζει µε λιγότερο από 10,5 ευρώ την ηµέρα).
2
 [ΕΣΥΕ 

2007] 

• Η φτώχεια πλήττει ιδιαίτερα τους µακροχρόνια άνεργους αλλά και 

νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας, εργαζόµενους µε ελαστικές 

εργασιακές σχέσεις, συνταξιούχους, ηλικιωµένους, γυναίκες και άτοµα που 

ανήκουν σε «µειονεκτούσες» κοινωνικές οµάδες, όπως τα παιδιά, τα άτοµα µε 

αναπηρίες, οι χρήστες ουσιών, τα οροθετικά άτοµα, οι πάσχοντες από ψυχικές 

ασθένειες, οι άστεγοι, οι φυλακισµένοι, οι αποφυλακισµένοι και οι ανήλικοι 

παραβάτες, όσοι ανήκουν σε εθνοτικές ή θρησκευτικές µειονότητες, οι 

παλιννοστούντες, οι πρόσφυγες και οι µετανάστες, ενώ σκληρά δοκιµάζεται 

και ο αγροτικός πληθυσµός της υπαίθρου. 

• Σε συνθήκες φτώχειας ζει το 34,4% των ανέργων και το 14,2% των 

εργαζοµένων, γεγονός που πιστοποιεί την ύπαρξη στη χώρα µας µιας µεγάλης 

κατηγορίας «εργαζόµενων φτωχών». [ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2003] 

• Οι χαµηλόµισθοι, οι νέοι, οι γυναίκες και οι εργαζόµενοι υπό καθεστώς 

µερικής ή προσωρινής απασχόλησης εµφανίζουν παρόµοια ποσοστά φτώχειας 

µε αυτά των ανέργων, γεγονός που δείχνει πού έχει οδηγήσει η πολιτική των 

ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και της µερικής απασχόλησης. [ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 

2003] 

• Αυξηµένα ποσοστά φτώχειας εµφανίζονται επίσης στους ηλικιωµένους, τους 

ανασφάλιστους και τους χαµηλοσυνταξιούχους: 26,5% των συνταξιούχων ζει 

σε συνθήκες φτώχειας. [ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, 2003] 

• Αν και τα κονδύλια για την κοινωνική πρόνοια στην Ελλάδα είναι συγκρίσιµα 

µε αυτά άλλων µεσογειακών χωρών της ΕΕ, παρουσιάζουν τη µικρότερη 

αποτελεσµατικότητα στη µείωση της φτώχειας στην Ευρώπη. Συγκεκριµένα, 

η µείωση που επιτυγχάνεται είναι µόλις 6,5%, όταν το αντίστοιχο µέσο 

ποσοστό µείωσης στην ΕΕ των 15 είναι 24,9%. 

Ο περιορισµός του κοινωνικού κράτους και η συνεχιζόµενη σήµερα επιθετική 

στρατηγική ιδιωτικοποιήσεων είχε ως αποτέλεσµα την πραγµατική διεύρυνση των 

κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων. Η απόσυρση του κράτους και του 

δηµόσιου ελέγχου από τοµείς στρατηγικής σηµασίας, η εµπορευµατοποίηση βασικών 

δηµόσιων αγαθών (ενέργεια, υγεία, εκπαίδευση, µεταφορές, τηλεπικοινωνίες κλπ.), 

                                                 
2
 Το ποσοστό της φτώχειας είναι ένα συµβατικό στατιστικό µέγεθος. Σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό 

ορισµό της Eurostat ορίζεται ως το ποσοστό των εργαζόµενων-συνταξιούχων που αµείβονται µε 

λιγότερο από το 60% του διάµεσου εισοδήµατος. Το ύψος του διάµεσου εισοδήµατος είναι το 

εισόδηµα µε το οποίο αµείβεται τουλάχιστον το 50% του πληθυσµού. ∆ηλαδή εάν το διάµεσο 

εισόδηµα είναι 1000 ευρώ, αυτό σηµαίνει ότι το 50% του ενεργού πληθυσµού έχει εισοδήµατα έως 

1000 ευρώ και το υπόλοιπο 50% του πληθυσµού θα έχει εισοδήµατα άνω των 1.000€. Βάσει των 

παραπάνω, στην Ελλάδα το ατοµικό όριο της φτώχειας για το 2008 είναι 4.800€ το χρόνο. 
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είχε συνέπεια την πλήρη εγκατάλειψη κάθε κοινωνικής διάστασης και λειτουργίας 

των αντίστοιχων φορέων. 

Η ανάγκη για ρεύµα προσιτό σε όλους υποχώρησε µπροστά στο αίτηµα υψηλής 

κερδοφορίας της ∆ΕΗ, η ανάγκη για φτηνές και αξιόπιστες µεταφορές υποχώρησε 

µπροστά στα αιτήµατα των εφοπλιστών, η πρόσβαση σε ολοκληρωµένες υπηρεσίες 

υγείας υποχώρησε µπροστά στα συµφέροντα των ιδιωτικών θεραπευτηρίων ενώ η 

ισότιµη πρόσβαση στην παιδεία υπονοµεύθηκε από την υποχρηµατοδότηση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Οι αυξήσεις των δαπανών σε µια σειρά υπηρεσίες καθοριστικές για την καθηµερινή 

ζωή των πολιτών, µαζί µε την εκτόξευση της ακρίβειας σε βασικές ανάγκες 

(διατροφή, στέγαση), οδηγούν σε µια έξαρση της φτώχειας, µε σχετικούς αλλά και 

απόλυτους όρους. Ιδίως ένα πλήθος κοινωνικών κατηγοριών (µακροχρόνια άνεργοι, 

νέοι, γυναίκες, ηλικιωµένοι, µετανάστες κλπ.) πλήττεται όχι µόνο από τις 

διευρυνόµενες ανισότητες αλλά και από τη στέρηση βασικών αγαθών, πράγµα που 

προκαλεί ποικίλους κοινωνικούς αποκλεισµούς. 

Με άλλα λόγια, πέρα από την υστέρηση του χρηµατικού εισοδήµατος (µισθός) σε 

σχέση µε την µεγέθυνση του ΑΕΠ και την αύξηση της παραγωγικότητας, εξίσου 

σηµαντικός παράγοντας για τη διεύρυνση των ανισοτήτων ήταν η συρρίκνωση του 

κοινωνικού κράτους, η ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων, η 

εµπορευµατοποίηση κοινωνικών αγαθών, η µείωση δηλαδή του «κοινωνικού 

µισθού». 

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι 

Η πλήρης άρση των ανισοτήτων είναι βέβαια, εξ ορισµού, ένας στόχος ασύµβατος µε 

τον καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης της παραγωγής, της διανοµής, της 

κατανάλωσης, της ζωής των ανθρώπων. Απαιτεί βαθιά αλλαγή στους σκοπούς και τα 

κίνητρα του οικονοµικού συστήµατος, στις κοινωνικές σχέσεις, στην παιδεία και στον 

πολιτισµό. Ταυτόχρονα, όµως, ο βαθµός και η ένταση των ανισοτήτων δεν 

προκύπτουν αυτόµατα από τη φύση µόνο του καπιταλιστικού συστήµατος. 

Εξαρτώνται από τους κοινωνικούς συσχετισµούς δυνάµεων, ενώ µπορεί να 

ποικίλλουν ανάλογα µε το βαθµό κινητοποίησης των κοινωνικών δυνάµεων και τις 

πολιτικές ρυθµίσεις που αυτές επιβάλλουν µε τη δράση τους. 

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η διεκδίκηση αιτηµάτων και οι µικρές ή µεγαλύτερες 

νίκες που επιτυγχάνουν οι κοινωνικές διεκδικήσεις αποτελούν βήµατα προς την 

οικοδόµηση µιας κοινωνίας αλληλεγγύης, κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας. 

Πρόκειται για κατακτήσεις που πρέπει να τύχουν υπεράσπισης από τους 

εργαζόµενους όταν απαιτείται, κατακτήσεις που πρέπει να διευρυνθούν και να 

βαθύνουν προκειµένου να µην αποτελούν απλές «δικλείδες ασφαλείας» ενός δοµικά 

άδικου και άνισου συστήµατος, αλλά κινητήρια δύναµη για τον σοσιαλιστικό 

µετασχηµατισµό της κοινωνίας. 

Με όλα αυτά κατά νου –αλλά και για να στηριχθούν άµεσα τα θύµατα της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισµού– ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει τους παρακάτω στόχους, που 

είναι άµεσα διεκδικήσιµοι και µε ρεαλιστικούς όρους άµεσα υλοποιήσιµοι. 

•••• Αύξηση του πραγµατικού διαθέσιµου εισοδήµατος των µισθωτών, µε δίκαιη 

κατανοµή του παραγόµενου πλούτου 
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•••• Περιορισµός του χρηµατικού κόστους ζωής και των δαπανών των 

νοικοκυριών µέσω της ενίσχυσης του κοινωνικού µισθού, δηλαδή µέσω της 

απο-εµπορευµατοποίησης στρατηγικών τοµέων της οικονοµίας και της 

αναβαθµισµένης παροχής βασικών κοινωνικών αγαθών 

•••• Καταπολέµηση της ακρίβειας 

•••• Εξάλειψη της φτώχειας, όχι µε µέτρα «φιλανθρωπίας» αλλά µε την 

κατοχύρωση θεµελιωδών δικαιωµάτων για τα ευάλωτα και αποκλεισµένα 

µέλη της κοινωνίας µας 

Αύξηση του πραγµατικού διαθέσιµου εισοδήµατος των µισθωτών 

Η αύξηση του πραγµατικού εισοδήµατος των πολιτών µπορεί και πρέπει να προέλθει 

από δύο αλληλοσυµπληρούµενες διαδικασίες. Η πρώτη αφορά την ενίσχυση των 

εισοδηµάτων τους και η δεύτερη τη µείωση του κόστους διαβίωσης, η οποία όµως 

δεν σηµαίνει και µείωση της κατανάλωσης αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών. 

Αύξηση των µισθών 

Για πολλά χρόνια οι αυξήσεις στους πραγµατικούς µισθούς, εάν δεν ήταν αρνητικές, 

ήταν οριακά θετικές και τις περισσότερες φορές υπολείπονταν της αύξησης του 

συνολικού εθνικού εισοδήµατος. Σήµερα ο κατώτατος µισθός ανέρχεται στα 701 € το 

µήνα και παραµένει ο χαµηλότερος µεταξύ των χωρών της ΕΕ των 15. Είναι 

προφανές ότι το ποσό αυτό, όπως άλλωστε και τα 330 € της σύνταξης του ΟΓΑ ή τα 

230 € του ΕΚΑΣ, δεν αρκούν για να εξασφαλίσουν αποδεκτή ποιότητα ζωής. 

Αποτελεί επίσης απαράδεκτο φαινόµενο ότι σήµερα στη χώρα µας υπάρχουν µισθοί 

και συντάξεις που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. ∆εν υπάρχει καµία 

δικαιολογία για αυτή την κατάσταση. Εµείς στον ΣΥΡΙΖΑ προτείνουµε ότι η αύξηση 

των µισθών και των συντάξεων θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε τρεις βασικές αρχές: 

•••• Κανένας µισθός και καµία σύνταξη δεν µπορεί να είναι κάτω από το όριο της 

φτώχειας. Οι όποιες συλλογικές διαπραγµατεύσεις θα πρέπει να ξεκινούν από 

αυτό το δεδοµένο. 

•••• Θα πρέπει να προσδιοριστεί ένα ελάχιστο εισοδηµατικό όριο αξιοπρεπούς 

διαβίωσης. Κανένας µισθός και καµία σύνταξη δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω 

από αυτό το όριο. 

•••• Ως µεσοπρόθεσµος στόχος πρέπει να τεθεί η σύγκλιση της αγοραστικής 

δύναµης των Ελλήνων εργαζοµένων και συνταξιούχων µε τον µέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς και η σχετική αύξηση µισθών και συντάξεων. 

Σε κάθε περίπτωση, η κύρια σύνταξη θα πρέπει να είναι ίση µε το 80% των 

συντάξιµων αποδοχών του τελευταίου χρόνου ασφάλισης και η επικουρική ίση µε το 

20% του συντάξιµου µισθού, αναπροσαρµοζόµενες και οι δύο σύµφωνα µε τις 

ετήσιες αυξήσεις των µισθών. 

Μείωση του κόστους διαβίωσης 

Η αποκατάσταση ενός ισχυρού κράτους πρόνοιας θα έχει ως άµεση συνέπεια την 

ενίσχυση του εισοδήµατος των εργαζοµένων. Η µείωση της ιδιωτικής δαπάνης για 

υγεία, ως αποτέλεσµα ενός ποιοτικά αναβαθµισµένου δηµόσιου συστήµατος 

υγειονοµικής πρόνοιας και περίθαλψης, η µείωση των ιδιωτικών δαπανών για 
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εκπαίδευση ως αποτέλεσµα της ελεύθερης πρόσβασης και της εξασφάλισης των 

απαραίτητων δοµών υποστήριξης των σπουδών, η µείωση της δαπάνης στέγασης και 

θέρµανσης ως αποτέλεσµα των πολιτικών στήριξης της κοινωνικής κατοικίας κλπ. θα 

έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση του πραγµατικού διαθέσιµου εισοδήµατος των 

εργαζοµένων. 

Προκειµένου να περιοριστεί το κόστος ζωής για τους εργαζόµενους είναι αναγκαία η 

απο-εµπορευµατοποίηση των συλλογικών αγαθών, συνεπώς η άµεση ανάσχεση των 

ιδιωτικοποιήσεων. Στο βαθµό που µία δηµόσια επιχείρηση ιδιωτικοποιείται ή 

λειτουργεί πλέον µε κερδοσκοπικά κριτήρια, είναι φανερό ότι σε κλάδους που οι 

τιµές ήταν χαµηλές για λόγους κοινωνικής πολιτικής, αλλά και επειδή δεν 

επιδιωκόταν οικονοµικό κέρδος από τη λειτουργία της επιχείρησης, οδηγούµαστε σε 

αυξήσεις τιµών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε βασικές επιχειρήσεις που οι τιµές 

εξαρτώνται από αποφάσεις της κυβέρνησης παρατηρούµε αυξήσεις τιµών πάνω από 

το γενικό επίπεδο του πληθωρισµού, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα τη ∆ΕΗ. 

Επιπρόσθετα, στο βαθµό που υποχρηµατοδοτούνται τοµείς του ∆ηµοσίου, όπως για 

παράδειγµα η υγεία και η παιδεία, οδηγούνται όσοι µπορούν να ανταπεξέλθουν 

(ακόµη και µε δάνεια) στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτή η τάση µειώνει το διαθέσιµο 

εισόδηµά τους για άλλα αγαθά, και συνεπακόλουθα διογκώνει την ακρίβεια. 

Ενδεικτικά, σ’ αυτό το πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει: 

• Επαναφορά του δηµόσιου ελέγχου σε στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας 

(ενέργεια, µεταφορές, τηλεπικοινωνίες κλπ.). 

• Υποστήριξη της δηµόσιας δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθµίδες. 

• Υποστήριξη και διεύρυνση του δηµόσιου δωρεάν συστήµατος υγείας- 

πρόνοιας. 

• Εξασφάλιση επαρκών και ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών για τη φροντίδα 

και τη µέριµνα. 

Κοινωνική πολιτική στέγασης: Ειδικά σε σχέση µε την πολιτική στέγασης, ο ΣΥΡΙΖΑ 

έχει από καιρό διατυπώσει τους βασικούς άξονες της πολιτικής του. Υπάρχει ανάγκη 

ο ΟΕΚ να µετεξελιχθεί σε ένα ενεργητικό εργαλείο παραγωγής κοινωνικής στέγης, 

προνοµιακής δανειοδότησης στοχευµένων οµάδων του πληθυσµού προκειµένου να 

αποκτήσουν δική τους στέγη, ενεργητικής και πολύπλευρης στήριξης της νέας γενιάς. 

Αυτή η στήριξη οφείλει να αναπτύσσεται σε όλο το φάσµα της στεγαστικής πολιτικής 

(από την παραγωγή κατοικίας έως τη δανειοδότηση και την εγγύηση για αγορά 

στέγης και την επιδότηση ενοικίου). 

∆ιεύρυνση και εµβάθυνση του πεδίου της κοινωνικής πολιτικής, έτσι ώστε να καλύπτει 

και περιοχές που σήµερα είτε δεν καλύπτονται καθόλου είτε καλύπτονται 

υποτυπωδώς. Το χαρακτηριστικότερο, ίσως, παράδειγµα είναι η φροντίδα 

ηλικιωµένων, χρόνια πασχόντων αλλά και η οικογενειακή πολιτική. Η ανάπτυξη 

ολοκληρωµένων πολιτικών σε αυτούς τους τοµείς, εκτός από τις προφανείς θετικές 

συνέπειες που θα έχει για τους ίδιους τους πολίτες που τις έχουν ανάγκη, θα σηµαίνει 

και σηµαντική µείωση των σχετικών ιδιωτικών δαπανών των νοικοκυριών, οι οποίες 

υποκαθιστούν την ανυπαρξία δηµόσιας πολιτικής. 

Καταπολέµηση της ακρίβειας 

Είναι διαπιστωµένο ότι τα φτωχότερα νοικοκυριά δαπανούν πολύ µεγαλύτερο 

ποσοστό του εισοδήµατός τους σε είδη διατροφής από τα πλουσιότερα. Από το 2005 
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και µετά ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (συνεπώς και ο πληθωρισµός) των φτωχών 

νοικοκυριών είναι σταθερά υψηλότερος από τον µέσο όρο. Κατά τα έτη 2006 και 

2008, µάλιστα, ο πληθωρισµός των φτωχών ήταν αυξηµένος κατά µισή µονάδα. Το 

2008, για την υπέρβαση αυτή ευθύνονταν σχεδόν αποκλειστικά οι δαπάνες για 

διατροφή και στέγαση. 

Ο πληθωρισµός των τροφίµων αποτελεί το 1,6% του συνολικού πληθωρισµού των 

φτωχών, έναντι 1,2% του µέσου όρου, και ο πληθωρισµός της δαπάνης για στέγαση 

(ως αποτέλεσµα της αύξησης κατά 22,2% των δαπανών θέρµανσης) αποτελεί το 1,7% 

του πληθωρισµού των φτωχών έναντι 1,1% του µέσου όρου. 

Η κυβέρνηση εξήγγειλε 41 µέτρα καταπολέµησης της ακρίβειας, που κανένα δεν 

βάζει φραγµό στην αισχροκέρδεια, ούτε ανακουφίζει το λαϊκό εισόδηµα. Οι 

επιλεκτικές µειώσεις τιµών ορισµένων εταιρειών σε συγκεκριµένα είδη αποτελούν 

µικρό κλάσµα των µεγάλων ανατιµήσεων που είχαν προηγηθεί. Οι «συµφωνίες 

κυρίων» δεν είναι καινούριες. Έγιναν και στο παρελθόν, από τις κυβερνήσεις Σηµίτη, 

χωρίς κανένα αποτέλεσµα. ∆εν κατηγορούµε, όµως, την κυβέρνηση µόνο επειδή δεν 

παίρνει µέτρα κατά της ακρίβειας. Την κατηγορούµε ότι τροφοδοτεί την ακρίβεια µε 

συγκεκριµένους τρόπους. Τα τελευταία χρόνια είχαµε αυξήσεις: 

• 17% στη ∆ΕΗ (από τον Αύγουστο του 2006 µέχρι σήµερα, ενώ αναµένεται 

νέα αύξηση 7%) 

• 45% στην εισφορά στην ΕΡΤ 

• 80% στις συνήθεις καταναλώσεις. 

Η κυβέρνηση όχι απλώς δεν αντιµετωπίζει την ακρίβεια αλλά η πολιτική της, όπως 

και των προηγούµενων κυβερνήσεων, την τροφοδοτούν. 

Το πρόβληµα των καρτέλ είναι υπαρκτό και λόγω της κρίσης µπορεί να πάρει ακόµη 

µεγαλύτερες διαστάσεις. Οι κρίσεις συχνά οδηγούν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές 

και γενικώς αυξάνουν τη συγκέντρωση του κεφαλαίου. Άρα τα καρτέλ και τα 

µονοπώλια µπορεί να ενισχυθούν.  

Απέναντι στο πρόβληµα αυτό δεν αρκούν κάποια επιµέρους θεσµικά µέτρα, όπως η 

αναγκαία κατά τα άλλα ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Τα µονοπώλια, τα 

καρτέλ, τα ολιγοπώλια, δεν συνιστούν απλώς ατέλειες ή στρεβλώσεις των αγορών, 

αλλά είναι οργανικό αποτέλεσµα του καπιταλιστικού ανταγωνισµού. Τα µονοπώλια 

και τα ολιγοπώλια δεν είναι µόνο άρνηση του ελεύθερου ανταγωνισµού αλλά και 

«παιδιά» του. Είναι εκδηλώσεις της εγγενούς στον καπιταλισµό τάσης για 

συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Η τάση αυτή κατά τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες ενισχύθηκε, απελευθερώθηκε από παλιούς περιορισµούς, έγινε 

αχαλίνωτη. Στην Ελλάδα δυνάµωσε επί των τελευταίων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ενώ 

επί Ν∆ έγινε αληθινό τσουνάµι ασυδοσίας και κερδοσκοπίας. 

Ως απάντηση στο πρόβληµα αυτό δεν µπορεί να θεωρείται ο λεγόµενος «ελεύθερος» 

ή «υγιής» ανταγωνισµός, αλλά ένα εναλλακτικό µοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα 

στηριχθεί σε µια στρατηγική αποεµπορευµατοποίησης των δηµόσιων αγαθών, 

ανάκτησης του δηµόσιου ελέγχου σε επιχειρήσεις στρατηγικής σηµασίας, διεύρυνσης 

της δηµόσιας σφαίρας, θέσπισης νέων πολιτικών πλαισίων στη λειτουργία των 

αγορών και στη σχέση επιχειρήσεων και κοινωνίας.  

Στον τραπεζικό τοµέα, για παράδειγµα, έχει καταστεί πλέον προφανές ότι δεν 

µπορούµε να περιµένουµε µείωση των επιτοκίων από την ένταση του ανταγωνισµού 

µεταξύ των τραπεζών, όταν αυτός ακριβώς ο ανταγωνισµός για τη µεγιστοποίηση των 



[238] 

 

κερδών ευθύνεται για τη σηµερινή κρίση. Τη µείωση των επιτοκίων θα τη 

διεκδικήσουµε µέσα από την επιβολή νέων κριτηρίων λειτουργίας του τραπεζικού 

συστήµατος, µε επανακαθορισµό του ρόλου του και των κριτηρίων 

αποτελεσµατικότητάς του. Με επανεθνικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας και 

γενικότερα ισχυρή δηµόσια παρουσία και κοινωνικό έλεγχο στον χρηµατοπιστωτικό 

τοµέα. 

Στους τοµείς της παιδείας, της υγείας, της φροντίδας και της µέριµνας και άλλων 

δηµόσιων αγαθών, η λύση δεν βρίσκεται στον ανταγωνισµό των φορέων παροχής 

αυτών των υπηρεσιών, αλλά αντίθετα στη συνεργασία τους για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών, στην αποεµπορευµατοποίηση, την αποκατάσταση της 

λειτουργίας τους ως δηµόσιων, µη ανταλλάξιµων, µη εµπορεύσιµων αγαθών, η 

αξιολόγηση και η αποτελεσµατικότητα των οποίων πρέπει να γίνεται µε όρους 

κοινωνικής αποτελεσµατικότητας και όχι µε όρους κέρδους και αγοράς.  

Στους τοµείς της ύδρευσης, του ηλεκτρισµού, των αεροµεταφορών, των ακτοπλοϊκών 

συγκοινωνιών, όπου η ασφάλεια και η δυνατότητα πρόσβασης έχουν καθοριστική 

σηµασία, η λύση δεν βρίσκεται στον τυφλό κερδοσκοπικό ανταγωνισµό, αλλά στη 

δηµόσια παρουσία και τον κοινωνικό έλεγχο.  

Τέλος, στις αγορές των εµπορευµάτων, η συµπεριφορά των επιχειρήσεων σε σχέση 

µε τις τιµές δεν είναι ανεξάρτητη από τη συµπεριφορά τους απέναντι στις 

φορολογικές αρχές, τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, την περιβαλλοντική 

νοµοθεσία, τις επιθεωρήσεις εργασίας και την τήρηση της εργασιακής νοµοθεσίας. 

Αν µια κυβέρνηση όπως η σηµερινή ανέχεται ή και ενθαρρύνει τη φοροδιαφυγή και 

την εισφοροδιαφυγή, αν αδιαφορεί για την τήρηση της περιβαλλοντικής και της 

εργατικής νοµοθεσίας, είναι παράδοξο να περιµένουµε ότι θα βάλει χαλινάρι στην 

κερδοσκοπία και την κερδοσκοπική άνοδο των τιµών. Χρειάζεται, εποµένως, και 

εδώ, ένα νέο πολιτικό πλαίσιο που θα στηρίζει τη συλλογική οργάνωση των 

εργαζοµένων, θα διευρύνει το ρόλο των συνδικάτων και θα προωθεί τον κοινωνικό 

έλεγχο στην οικονοµία, µέσα από διαφανείς, αποτελεσµατικούς και συµµετοχικούς 

θεσµούς.  

Βασικό στοιχείο για την παρακολούθηση της ακρίβειας είναι η δηµιουργία των 

απαραίτητων στατιστικών δεικτών. Εµείς έχουµε εδώ και καιρό προτείνει ότι η ΕΣΥΕ 

πρέπει να καταρτίσει και να δηµοσιεύει µαζί µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή 

(δείκτης πληθωρισµού) και έναν ειδικό δείκτη πληθωρισµού που θα αφορά τα 

χαµηλότερα νοικοκυριά και θα υπολογίζει τις αυξήσεις των τιµών βάσει των 

ιδιαίτερων καταναλωτικών προτύπων-αναγκών. Αυτός ο δείκτης (πληθωρισµός των 

φτωχών) θα αποτελεί το πραγµατικό κριτήριο της αύξησης του κόστους διαβίωσης 

των φτωχότερων νοικοκυριών και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε όλες τις 

διαπραγµατεύσεις για µισθούς ή συντάξεις, σε όλα τα µέτρα παρέµβασης στην αγορά. 

Πέραν των παραπάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει:  

• Παροχή επιδόµατος θέρµανσης. 

• Παροχή έκτακτων βοηθηµάτων σε περιόδους αύξησης της ακρίβειας, 

ιδιαίτερα για τους µακροχρόνια ανέργους, τους χαµηλοσυνταξιούχους και 

τους χαµηλόµισθους.  

• ∆ηµιουργία ειδικού «δείκτη τιµών καταναλωτή», ο οποίος θα παρακολουθεί 

την εξέλιξη του κόστους διαβίωσης των φτωχότερων νοικοκυριών («δείκτης 

πληθωρισµού των φτωχών»). Στη βάση αυτού του δείκτη θα προσδιορίζονται 

οι ελάχιστες αυξήσεις των κατώτατων µισθών και συντάξεων. 
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• Συντονισµό των ελεγκτικών µηχανισµών του κράτους (ΕΦΕΤ, Γενικό Χηµείο 

του Κράτους, υπουργείο Γεωργίας, φοροεισπρακτικοί-φοροελεγκτικοί-

εισφοροελεγκτικοί µηχανισµοί κλπ.). Όλοι αυτοί οι θεσµοί µπορούν να 

βοηθήσουν, αν υπάρχει πολιτική βούληση. 

• Αυστηρό κοστολογικό έλεγχο σε όλα τα στάδια διύλισης και εµπορίας των 

πετρελαιοειδών. Να τεθεί οροφή στις τιµές τους από τη διύλιση και το 

εµπόριο µέχρι τον καταναλωτή. 

• Πάγωµα των τιµολογίων των ∆ΕΚΟ. Να ανακληθεί η απόφαση για νέα 

αύξηση των τιµολογίων της ∆ΕΗ και να µαταιωθούν οι σχεδιασµοί για ρήτρα 

καυσίµου και ρύπων στα τιµολόγια της ∆ΕΗ. 

• Παροχή ουσιαστικού διορθωτικού ποσού στους µισθωτούς και 

συνταξιούχους, οι οποίοι υφίστανται τη σκληρή πολιτική λιτότητας. 

• ∆ραστική µείωση της ψαλίδας τιµών µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. 

• Είσοδο των συνεταιρισµών σε όλο το κύκλωµα παραγωγής, επεξεργασίας και 

εµπορίας αγροτικών προϊόντων. 

Εξάλειψη της φτώχειας 

Η φτώχεια, όµως, δεν έχει ως αποτέλεσµα µόνο την έλλειψη βασικών αγαθών 

(τροφή, στέγη, περίθαλψη κλπ.), αλλά δηµιουργεί µια γενικότερη κατάσταση 

ανελευθερίας και αδυναµίας συµµετοχής στις βασικές κοινωνικές, πολιτικές, 

πολιτιστικές και εργασιακές λειτουργίες του κοινωνικού βίου. Οδηγεί έτσι στην 

περιθωριοποίηση και στον κοινωνικό αποκλεισµό, πλήττοντας την αξιοπρέπεια, την 

αυτοεκτίµηση και την ψυχική ηρεµία των ατόµων που την υφίστανται. 

Τα φτωχότερα στρώµατα του πληθυσµού, επίσης, αποκόπτονται από την παραγωγική 

διαδικασία και από τον κοινωνικό κορµό της χώρας, περιορίζεται η δυνατότητα 

διεκδίκησης και πολιτικής παρέµβασής τους και σταδιακά στερούνται βασικών 

κατακτήσεων της σύγχρονης ζωής (παιδεία, υγεία, ψυχαγωγία, άθληση κλπ.). Η 

περιθωριοποίηση και η αποµόνωση µεγάλης µερίδας του πληθυσµού διαρρηγνύει τον 

κοινωνικό ιστό και υπονοµεύει την ισότιµη και δηµοκρατική πρόσβαση και 

συµµετοχή όλων στους κοινωνικοπολιτικούς θεσµούς, διευρύνοντας έτσι το 

δηµοκρατικό κοινωνικό έλλειµµα.  

Για την αντιµετώπιση της φτώχειας είναι αναγκαίο να ξεφύγουµε από τη λογική της 

«φιλανθρωπίας» και των «στατιστικών µεγεθών» και να τη δούµε ως πρόβληµα 

παραβίασης θεµελιωδών δικαιωµάτων ενός µέρους της κοινωνίας µας, γεγονός που 

προσβάλλει συνολικά τον πολιτισµό µας. 

Πρέπει επίσης να αντιληφθούµε ότι σήµερα έχουµε τα µέσα να την αντιµετωπίσουµε, 

αρκεί φυσικά να επιθυµούµε να αξιοποιήσουµε τον παραγόµενο πλούτο για αυτό το 

σκοπό. Με αυτή την έννοια, πυροσβεστικά µέτρα όπως το Ταµείο Καταπολέµησης 

της Φτώχειας, που εξαγγέλλει κατά καιρούς η κυβέρνηση, δεν συµβάλλουν 

ουσιαστικά στην αντιµετώπιση του φαινοµένου, αλλά µόνο στον περιορισµό του σε 

«ανεκτά» από το σύστηµα όρια. 

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι την ίδια ώρα περιορίζεται η χρηµατοδότηση 

επιστηµονικών ερευνών για το ζήτηµα της φτώχειας (ΕΚΚΕ, ΙΝΕ), µε αποτέλεσµα να 

µειώνεται η γνώση µας γύρω από τους µηχανισµούς που την προκαλούν και να 
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περιορίζονται οι δυνατότητες του κράτους να ασκήσει ορθολογική, επιστηµονικά 

ορθή και αποτελεσµατική πολιτική. 

Ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς διακηρύττει σε όλους τους τόνους ότι δεν 

υπάρχει κανένα «ανεκτό» επίπεδο φτώχειας, ιδίως σε µια κοινωνία τέτοιων 

κραυγαλέων ανισοτήτων όπως η ελληνική. 

Γι’ αυτό το λόγο, επιβάλλεται ο σχεδιασµός µιας ολοκληρωµένης πολιτικής που θα 

αναγνωρίζει τόσο τις εισοδηµατικές όσο και τις ποιοτικές διαστάσεις του φαινοµένου 

και θα αντιµετωπίζει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό που αυτή 

συνεπάγεται ως ενιαίο και αδιαίρετο δίπτυχο. Μια πολιτική που θα αρθρώνεται γύρω 

από τους τοµείς της απασχόλησης, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής 

πρόνοιας και ασφάλισης και θα λαµβάνει ιδιαίτερη µέριµνα για τις περισσότερο 

ευάλωτες στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό οµάδες. Στο πλαίσιό της, εκτός 

από τη γενική µέριµνα που θα πρέπει να ληφθεί π.χ. για την αντιµετώπιση της 

ανεργίας, την ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης και την αναβάθµιση του 

συστήµατος υγείας, είναι αναγκαίο να υπάρξουν και στοχευµένα µέτρα, σε κάθε 

τοµέα, για την αντιµετώπιση της φτώχειας.  

Θεσµοθέτηση του Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος 

Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα αποτελεί ένα σύνολο µέτρων –µεταβατικού και 

επείγοντα χαρακτήρα– µε στόχο τον άµεσο µετριασµό ακραίων καταστάσεων 

στέρησης. Ταυτόχρονα, όµως, αποτελεί και βασικό εργαλείο στο ευρύτερο πλαίσιο 

µιας πολιτικής που επιδιώκει να εξασφαλίσει το δικαίωµα στην ασφάλιση, στην 

υγεία, στην εκπαίδευση, στην προστασία της οικογένειας, στη στέγαση, στην 

απασχόληση, στην οικονοµική και κοινωνική στήριξη των ασθενέστερων οικονοµικά 

πολιτών. Συνεπώς η λογική του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος δεν εξαντλείται 

στη διάσταση του χρηµατικού εισοδήµατος αλλά επεκτείνεται σε αυτό που έχουµε 

αποκαλέσει «κοινωνικό µισθό». Η χρηµατική όψη του ελάχιστου εγγυηµένου 

εισοδήµατος δεν αποτελεί παρά µία µόνο όψη του «κοινωνικού µισθού», οι άλλες 

όψεις του µπορούν να αναγνωστούν µέσα από τα µέτρα πολιτικής για την 

εκπαίδευση, την υγεία, τη φορολογική πολιτική κλπ. 

Επιπλέον, το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα αποτελεί µια έµπρακτη αναγνώριση από 

την πλευρά του κράτους ότι είναι υποχρεωµένο, µέσα από τον τρόπο που οργανώνει 

την οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας, να διασφαλίζει επαρκές εισόδηµα σε 

όλους τους πολίτες. Γι’ αυτό και πρόκειται για ένα µέσο καθολικής εφαρµογής, χωρίς 

εξαιρέσεις ή διακρίσεις, ως ένα κοινωνικό δικαίωµα χωρίς το οποίο για κάποιους δεν 

είναι δυνατή η απόλαυση και η ακώλυτη ενάσκηση των θεµελιωδών ατοµικών και 

κοινωνικών τους δικαιωµάτων.  

Το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα δεν υποκαθιστά το πάγιο αίτηµα για σταθερή και 

πλήρη απασχόληση για όλους. Ούτε έρχεται σε αντίθεση µε τη θέση για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων των µακροχρόνια ανέργων, για το ύψος του 

επιδόµατος ανεργίας και την επιµήκυνση του χρόνου χορήγησής του. Η θεσµοθέτησή 

του δεν αναιρεί την ανάγκη σχεδιασµού και υλοποίησης επιµέρους ειδικών πολιτικών 

για την αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού που πλήττουν 

συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού, όπως τα άτοµα µε αναπηρίες, οι πολύτεκνες 

και µονογονεϊκές οικογένειες κλπ., ούτε έρχεται να µειώσει άλλα επιδόµατα. Μπορεί, 

όµως, να λειτουργήσει ως δίχτυ προστασίας, και κυρίως µε έναν τρόπο που αφήνει 

περισσότερους βαθµούς ελευθερίας και αξιοπρέπειας στα άτοµα που το λαµβάνουν, 

σε σχέση µε τα µέχρι σήµερα επιδόµατα και παροχές. 
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∆ιασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης όλων στους εκπαιδευτικούς µηχανισµούς 

Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο µεγιστοποιεί τον κίνδυνο της φτώχειας, ενώ, από την 

άλλη µεριά, η φτώχεια αποτελεί έναν από τους κυριότερους µηχανισµούς 

συντήρησης και αναπαραγωγής των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και µία από τις 

βασικότερες γενεσιουργές αιτίες των φαινοµένων του αναλφαβητισµού και της 

σχολικής εγκατάλειψης. Εκτός από µια γενική πολιτική προάσπισης του δηµόσιου, 

δωρεάν, δηµοκρατικού και κοινωνικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, για την 

αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού απαιτείται και µια σειρά 

από στοχευµένα µέτρα, όπως η οικονοµική ενίσχυση των ασθενέστερων οικονοµικά 

µαθητών και φοιτητών, η σηµαντική αύξηση του αριθµού των φοιτητικών εστιών, η 

δηµιουργία σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης υποστηρικτικών δοµών και υπηρεσιών 

ψυχοπαιδαγωγικής και συµβουλευτικής στήριξης των ατόµων που ανήκουν σε 

µειονεκτούσες οµάδες (µαθητές µε αναπηρία, παιδιά µεταναστών, άτοµα µε ψυχικές 

παθήσεις κλπ.).  

Φορολογική πολιτική 

Η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης διευρύνει τις φορολογικές ανισότητες, 

ενισχύει την ανισοκατανοµή των φορολογικών βαρών και περιορίζει τους 

διαθέσιµους δηµόσιους πόρους και τη δυνατότητα χρηµατοδότησης των δηµόσιων 

λειτουργιών και υποδοµών του κοινωνικού κράτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδιάζει µια 

δηµοκρατική και δίκαιη µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος, βασική 

διάσταση της οποίας είναι η ουσιαστική αντιµετώπιση της φτώχειας (βλ. αναλυτικά 

Στόχο 19).  

Μείωση των δαπανών στέγασης, θέρµανσης και µόνωσης 

Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, µισό εκατοµµύριο νοικοκυριά (το 12% του 

πληθυσµού) αδυνατούν να εξασφαλίσουν επαρκή θέρµανση και µόνωση της 

κατοικίας τους, ενώ χιλιάδες άλλοι συµπολίτες µας, κυρίως ηλικιωµένοι, ζουν κάτω 

από δύσκολες συνθήκες. Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της «ενεργειακής 

φτώχειας», ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη χορήγηση επιδόµατος θέρµανσης στα φτωχότερα 

νοικοκυριά. Παράλληλα, µε ένα πολιτικό σκεπτικό που συνδυάζει την κοινωνική 

ευαισθησία µε τη µέριµνα για την προστασία του περιβάλλοντος, εισηγείται τη 

χορήγηση επιδόµατος µόνωσης στους ασθενέστερους οικονοµικά πολίτες, µε σκοπό 

την ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών τους και την οριστική επίλυση των 

προβληµάτων θέρµανσης των χώρων κατοικίας τους. Για την κάλυψη, τέλος, των 

επειγουσών στεγαστικών αναγκών του πληθυσµού είναι αναγκαία η στήριξη του 

Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας, η αύξηση του αριθµού των δικαιούχων και η 

επίσπευση των σχετικών διαδικασιών. 

∆ωρεάν διάθεση στα φτωχότερα στρώµατα των βασικών αγαθών διαβίωσης 

Σήµερα, λόγω της γενικότερης ακρίβειας και της ιδιωτικοποίησης στρατηγικών 

τοµέων της οικονοµίας, χιλιάδες άνθρωποι αδυνατούν να καλύψουν στοιχειώδεις 

βιοτικές τους ανάγκες και δεν έχουν πρόσβαση σε µια σειρά από κοινωνικές 

υπηρεσίες και υποδοµές. Προκειµένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα ισότιµης 

πρόσβασης όλων στα βασικά κοινωνικά αγαθά και η λειτουργία των µεγάλων 

δηµόσιων επιχειρήσεων υπέρ των κοινωνικών αναγκών και συµφερόντων, ο ΣΥΡΙΖΑ 

προτείνει την εξασφάλιση πρόσβασης όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από την 
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οικονοµική τους κατάσταση σε µια ελάχιστη ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών 

(ενέργεια, νερό, επικοινωνίες, συγκοινωνίες).  

∆ωρεάν φάρµακα 

Η αποδιάρθρωση του ΕΣΥ και η µονοπώληση ευρύτατων τοµέων του κλάδου υγείας 

από το ιδιωτικό κεφάλαιο είχαν ως αποτέλεσµα την υπέρογκη αύξηση των ιδιωτικών 

δαπανών για την υγεία και την αδυναµία µεγάλης µερίδας των πολιτών να 

εξασφαλίσει την απαραίτητη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Για την αντιµετώπιση 

αυτής της κατάστασης, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την κατάργηση της συµµετοχής στα 

φάρµακα για τους χαµηλοσυνταξιούχους, τους άνεργους, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

και τους πάσχοντες από χρόνια νοσήµατα, καθώς και για όσους αµείβονται µε τον 

κατώτατο µισθό. 
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ΣΤΟΧΟΣ 18   

Για ένα νέο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στην υπηρεσία της 

κοινωνίας και της ανάπτυξης 

 

 

Η σηµασία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την οικονοµία και την 

κοινωνία και τα αποτελέσµατα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής 

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί πεδίο µεγάλων αλλαγών. Οι 

τράπεζες έχουν εξελιχθεί σε γιγάντιους φορείς παροχής ποικίλων 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, από υπηρεσίες αποταµίευσης, δανειοδοτήσεων, 

επενδύσεων, ασφαλίσεων, µέχρι την πληρωµή ποικίλων καθηµερινών λογαριασµών. 

Οι τράπεζες διαµεσολαβούν και επηρεάζουν πλέον ολόκληρη την οικονοµική ζωή και 

τις συναλλαγές της κοινωνίας και των νοικοκυριών.  

Ο πυρήνας, όµως, της λειτουργίας τους παραµένει η διαχείριση των αποταµιεύσεων 

της κοινωνίας και η κάλυψη των αναγκών χρηµατοδότησής της. Σε αντίθεση µε τις 

κοινές επιχειρήσεις, οι τράπεζες δεν αξιοποιούν µόνο τα κεφάλαια των µετόχων τους 

αλλά και τις αποταµιεύσεις των πολιτών και συνολικά της κοινωνίας. Επίσης, από τη 

λειτουργία των τραπεζών επηρεάζονται οι όροι λειτουργίας της οικονοµίας. Οι 

τράπεζες λειτουργούν ως µια «υποδοµή» για την υπόλοιπη οικονοµία, γι’ αυτό δεν 

µπορούν ακόµη και στις σηµερινές συνθήκες να αντιµετωπίζονται ως κοινές 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Οι τράπεζες, εποµένως, ασκούν µια κοινωνικά αναγκαία 

λειτουργία κατά παραχώρηση, καθώς η λειτουργία της πίστης δεν µπορεί να ασκηθεί 

από τον καθένα αλλά χρειάζονται ειδικές προδιαγραφές και κριτήρια γι’ αυτό. Αυτό 

σηµαίνει ότι η κοινωνία θα έπρεπε να ορίζει πώς θα λειτουργούν οι τράπεζες και όχι 

οι τράπεζες πώς πρέπει να λειτουργεί η κοινωνία. 

Όµως, υπό το σηµερινό νεοφιλελεύθερο καθεστώς, η τεράστια δύναµη των τραπεζών 

βρίσκεται πάνω από τον έλεγχο των κοινωνιών και, συχνά, απέναντι από τις ανάγκες 

τους, µε τις κυβερνήσεις να λειτουργούν ως «τροχονόµος» στην υπηρεσία των 

τραπεζών.  

∆εν θα ήταν υπερβολή αν λέγαµε ότι οι τράπεζες, σε πολλές περιπτώσεις, 

λειτουργούν αλλά και αντιµετωπίζονται από τις κυβερνήσεις ως κράτος εν κράτει, 

όπως δείχνει εξάλλου και η απροθυµία τους να συµµορφωθούν ακόµη και δικαστικές 

αποφάσεις. Η αυτονόµηση των τραπεζών ενισχύθηκε µέσω: 

•••• της διαδικασίας απελευθέρωσης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος από 

ποικίλες µορφές δηµόσιου και κοινωνικού ελέγχου που έλαβε χώρα µετά το 

1986. Η προστασία των συναλλασσόµενων αφέθηκε ουσιαστικά στην 

αυτορρύθµιση των τραπεζών, ενώ παράλληλα τέθηκαν εκτός δηµόσιας 

πολιτικής οι επιπτώσεις από την πολιτική των τραπεζών στην απασχόληση, 

στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις  

•••• της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης που τροποποίησε σηµαντικά τη µορφή που 

διατηρούσε το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα για δεκαετίες. 
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Οι παραπάνω κοµβικής σηµασίας εξελίξεις, σε συνδυασµό µε τη ραγδαία µείωση των 

επιτοκίων και την κατάργηση των περιορισµών στις χορηγήσεις δανείων, εκτόξευσαν 

το δανεισµό νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οδηγώντας στα ύψη την κερδοφορία των 

τραπεζών. 

Εξέλιξη που υποβοηθήθηκε από την εµπορευµατοποίηση ή υποβάθµιση πολλών 

δηµοσίων αγαθών, καθώς ο δανεισµός χρησιµοποιήθηκε και για την κάλυψη του 

κενού που άφησε η υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, όσο βέβαια και από τις 

«ευκαιρίες» που παρουσιάστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης.  

Μόνο για την περίοδο 2000-2008 (Οκτώβριος), τα δάνεια προς επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά υπερτετραπλασιάστηκαν και από 59,3 δις ευρώ εκτοξεύθηκαν στα 248 δις 

ευρώ, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά το επίπεδο του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος. Ειδικά τα δάνεια προς τα νοικοκυριά, από 16,97 δις ευρώ που ήταν στο 

τέλος του 2000, τον Οκτώβριο του 2008 ανήλθαν σε 116,2 δις ευρώ, ενώ τα δάνεια 

προς επιχειρήσεις από 42,37 δις ευρώ εκτινάχθηκαν στα 131,8 δις ευρώ.  

∆εν είναι καθόλου τυχαίο, λοιπόν, που τα συνολικά καθαρά κέρδη των έξι 

µεγαλύτερων τραπεζών, οι οποίες συγκεντρώνουν πάνω από το 75% της αγοράς, 

υπερτετραπλασιάστηκαν την τελευταία 6ετία, καθώς από 930 εκατ. ευρώ το 2002, 

υπερέβησαν πέρυσι τα 4 δις ευρώ.  

Αυτή η ανεξέλεγκτη δραστηριοποίηση και κερδοσκοπική λειτουργία των τραπεζών 

έχει οδηγήσει στη σηµερινή κρίση τόσο τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα όσο και το 

µοντέλο ανάπτυξης που διαµορφώθηκε κατά τη τελευταία 20ετία.  

Όµως η εποχή των «παχιών αγελάδων» αποτελεί παρελθόν εξαιτίας της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης και των επιπτώσεών της στην πραγµατική οικονοµία. ∆εν 

αποκλείεται µάλιστα το ενδεχόµενο η κρίση να εξαπλωθεί περαιτέρω, καθώς όλο και 

περισσότερα δάνεια δεν θα εξυπηρετούνται, πλήττοντας ιδιαίτερα τις τράπεζες που 

στήριξαν την ανάπτυξή τους όχι στις καταθέσεις αλλά στα δανεικά κεφάλαια που 

άντλησαν από τις διεθνείς χρηµαταγορές.  

Το βέβαιο είναι ότι στην παρούσα φάση έχει διαµορφωθεί ένας φαύλος κύκλος: από 

τη µία πλευρά οι τράπεζες περιορίζουν τις πιστώσεις τους, µε αποτέλεσµα να 

εντείνουν την ύφεση της πραγµατικής οικονοµίας, και από την άλλη η ύφεση αυτή, η 

αύξηση της ανεργίας και η καθήλωση των µισθών και του λαϊκού εισοδήµατος 

δυσκολεύει την εξυπηρέτηση των δανείων. 

Νέο πλαίσιο λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος  

Η οικοδόµηση του εναλλακτικού µοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της 

οικονοµίας που προτείνουµε καθιστά αναγκαία µια νέα αρχιτεκτονική του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µε ισχυρή την παρουσία και το ρόλο του ∆ηµοσίου 

και µε αυξηµένο κοινωνικό έλεγχο. 

Θέτουµε ως κεντρικό στόχο ένα νέο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα που θα είναι στην 

υπηρεσία της κοινωνίας και της πραγµατικής οικονοµίας και όχι στην υπηρεσία 

πυραµίδων, ακριβοπληρωµένων µάνατζερ ή αυτόνοµων κερδοσκοπικών 

συµφερόντων του χρηµατιστικού κεφαλαίου. 

Οι τράπεζες επιτελούν κοινωνική λειτουργία διότι µέσω της χρηµατοδότησης 

καθορίζουν αποφασιστικά το µοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης της κοινωνίας. 

Ειδικά σε περιόδους κρίσης, οι τράπεζες πρέπει να λειτουργούν αντικυκλικά και όχι 
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προκυκλικά, δηλαδή να απαλύνουν τις συνέπειες της κρίσης και όχι να την εντείνουν 

περαιτέρω. Όµως για να το κάνουν αυτό οι τράπεζες πρέπει να λειτουργούν ως 

κοινωφελείς και όχι ως κερδοσκοπικοί οργανισµοί, δηλαδή να έχουν ως βασικό 

κριτήριο της πιστοδοτικής τους πολιτικής τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας και 

της οικονοµίας και όχι το «κέρδος για τον µέτοχο» όπως συµβαίνει σήµερα.  

Για το λόγο αυτό αγωνιζόµαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των τραπεζών, ενώ 

παράλληλα ζητούµε οι τράπεζες δηµόσιου συµφέροντος να εκσυγχρονιστούν, να 

ενισχυθούν και να διαδραµατίσουν έναν ρόλο ρυθµιστικό και σταθεροποιητικό για 

ολόκληρο το τραπεζικό σύστηµα – ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων όπως η σηµερινή.  

Επίσης υποστηρίζουµε τις διεκδικήσεις των εργαζοµένων για ανθρώπινες συνθήκες 

εργασίας και ωράρια και για αµοιβές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ζωής 

τους, στην αύξηση του κόστους ζωής και στη βελτίωση της παραγωγικότητας.  

Στο νέο πολιτικό πλαίσιο για τη λειτουργία της πίστης και του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει και διεκδικεί: 

• Νέους κανόνες πλήρους και αποτελεσµατικής εποπτείας και ρύθµισης από 

ενιαία αρχή, δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένη και ελεγχόµενη. Τα προβλήµατα 

που δηµιουργεί το απελευθερωµένο από κάθε δηµόσιο ή κοινωνικό έλεγχο 

καθεστώς λειτουργίας των τραπεζών δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν µε 

όρους αυτορρύθµισης ή τραπεζικού ανταγωνισµού. Αντίθετα, απαιτούνται 

νοµοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες που να προστατεύουν τους 

συναλλασσόµενους από την υπερδύναµη των τραπεζών, να αποτρέπουν 

καταστάσεις υπερχρέωσης και στρέβλωσης της κατανοµής των πιστώσεων, να 

αποτρέπουν ανεπιθύµητες εξαγορές και να επανασυνδέουν το τραπεζικό 

σύστηµα µε τις ανάγκες της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση αυτών των 

αναγκών. 

• Νέα κριτήρια αποδοτικότητας µακριά από κερδοσκοπικές λογικές που να 

βασίζονται στη µεγιστοποίηση της αναπτυξιακής και κοινωνικής 

αποτελεσµατικότητας και όχι των κερδών των µεγαλοµετόχων και των 

µπόνους των µεγαλοστελεχών.  

• Ισχυρό δηµόσιο χρηµατοπιστωτικό δίκτυο, µε κεντρικό πυλώνα του την 

Εθνική Τράπεζα αλλά και τη λειτουργία άλλων δηµόσιων χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων και τραπεζών καθώς και τραπεζών ειδικού σκοπού, οι οποίες θα 

καλύπτουν ειδικές ανάγκες και θα αντιµετωπίζουν ειδικά προβλήµατα 

τµηµάτων του πληθυσµού και περιφερειών. 

Στο πλαίσιο αυτό:  

• Είναι κεντρικής σηµασίας ζήτηµα να ανακτηθεί ο δηµόσιος έλεγχος της 

Εθνικής Τράπεζας, να ενισχυθεί ουσιαστικά ο µετοχικός έλεγχος του 

∆ηµοσίου στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο σε ποσοστό τουλάχιστον 51% και 

παράλληλα να ενισχυθεί η θέση και να διευρυνθεί ο ρόλος των τραπεζών 

δηµοσίου συµφέροντος, συγκεκριµένα του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου, της 

Αγροτικής τράπεζας, της Τράπεζας Αττικής και του Ταµείου Παρακαταθηκών 

& ∆ανείων. Πρέπει να µελετηθεί και το ενδεχόµενο το ΤΤ, η ΑΤΕ και η 

Αττικής να συγχωνευτούν ώστε να διαµορφωθεί ένας δεύτερος τραπεζικός 

πυλώνας δηµοσίου συµφέροντος. Το ∆ηµόσιο, µε πυρήνα αυτούς τους δύο 

πυλώνες, µπορεί να ασκήσει µια νέα χρηµατοπιστωτική πολιτική µε 
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αποκλειστικά αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτήρια σε όφελος της οικονοµίας 

και των πολιτών, µε χαµηλότοκα δάνεια και ευνοϊκούς όρους αποπληρωµής. 

• Η κρίση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος απέδειξε µε τον πλέον 

δραµατικό τρόπο το γεγονός ότι όταν βασικές κοινωνικές ανάγκες (όπως αυτή 

της στέγασης) επιλέγεται να καλυφθούν µέσω της αγοράς τα αποτελέσµατα 

µπορεί να είναι καταστροφικά. Το δικαίωµα στη στέγαση δεν µπορεί να 

αποτελεί αντικείµενο κερδοσκοπίας, αλλά υπόθεση µιας ολοκληρωµένης 

δηµόσιας κοινωνικής πολιτικής, η οποία θα συνδυασθεί µε προγράµµατα 

οργανωµένης δόµησης και αναβάθµισης του περιβάλλοντος.  

Στην κατεύθυνση αυτή µπορεί να συµβάλει η δηµιουργία τράπεζας ειδικού 

σκοπού, µιας στεγαστικής τράπεζας των εργαζοµένων µε βάση τις δικές τους 

συνεισφορές στον ΟΕΚ – µε τη συµµετοχή του ΟΕΚ, τη συµµετοχή ή τη 

συνεργασία του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων καθώς και άλλων 

κοινωνικών φορέων ή φορέων δηµοσίου συµφέροντος.  

• Προτείνουµε τη µετεξέλιξη του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 

Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) σε τράπεζα ειδικού σκοπού δηµοσίου 

συµφέροντος ή τη δηµιουργία νέας µε αντικείµενο τη χορήγηση δανείων σε 

µικρές, πολύ µικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούµενους. Οι όροι των 

προσφερόµενων δανείων πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα ειδικά 

χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, βασικοί όροι οφείλουν 

να είναι η υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, η δυνατότητα 

δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας πλήρους και σταθερής απασχόλησης ή η 

µετατροπή θέσεων µερικής ή ορισµένου χρόνου απασχόλησης σε θέσεις 

πλήρους και διαρκούς απασχόλησης.  

• Η οικοδόµηση ενός εναλλακτικού µοντέλου οργάνωσης της οικονοµικής 

δραστηριότητας, στον πυρήνα του οποίου θα βρίσκονται οι κοινωνικές 

ανάγκες, δεν αφορά µόνο τα οικονοµικά υποκείµενα που εµπλέκονται στην 

παραγωγή και τη διανοµή του προϊόντος αλλά και τη χρηµατοοικονοµική 

σφαίρα. Σε αυτή την κατεύθυνση, νέοι τύποι χρηµατοπιστωτικών οργανισµών 

µπορούν να αναπτυχθούν και στην Ελλάδα, όπως ήδη συµβαίνει σε άλλες 

χώρες της Ευρώπης, όπως είναι οι συνεταιριστικές τράπεζες και οι τράπεζες 

ειδικού κοινωνικού σκοπού, µεταξύ των οποίων απαντώνται και µορφές 

«αλληλέγγυας τραπεζικής» (βλ. αναλυτικά Στόχο 11).  

Ο εναλλακτικός χαρακτήρας τέτοιων µορφών τραπεζών συνίσταται στο 

διαφορετικό περιεχόµενο των στόχων που επιδιώκουν και τον διαφορετικό 

τρόπο διαχείρισής τους. Αυτό µε άλλα λόγια σηµαίνει:  

•••• κατεύθυνση της επένδυσης σε τοµείς όπως η πράσινη οικονοµία και η 

βιώσιµη ανάπτυξη εν γένει (ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, βιολογική 

γεωργία, «καθαρές» τεχνολογίες) µέσω µιας πολιτικής προνοµιακών 

όρων χρηµατοδότησης ή και επιλεκτικής χρηµατοδότησης επενδύσεων 

τέτοιου τύπου 

••••  χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µειονεκτούντων 

κοινωνικών οµάδων (π.χ. αναπήρων, πρώην φυλακισµένων, γυναικών, 

νέων ανέργων ή µακροχρόνια ανέργων), ορισµένες από τις οποίες 

αποκλείονται από το επίσηµο τραπεζικό σύστηµα 
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•••• συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη των κοινοτήτων και περιφερειών 

στις οποίες λειτουργούν 

••••  κοινωνική διάχυση του παραγόµενου πλεονάσµατος, αντί για 

συσσώρευση κερδών, στη βάση ενός µηχανισµού «δίκαιων τιµών» 

τόσο στην εµπορευµατοποίηση των αγαθών και υπηρεσιών όσο και 

στην αµοιβή της αυτοδιαχειριζόµενης εργασίας  

•••• δηµοκρατική-συµµετοχική διαχείριση του κεφαλαίου (συλλογική 

λήψη αποφάσεων στη βάση της αρχής «µία ψήφος ανά συµµετέχοντα» 

και όχι στη βάση της αρχής της µερίδας, συλλογικές αποφάσεις για τον 

τρόπο επανεπένδυσης του πλεονάσµατος) 

•••• διαφάνεια και κοινωνικός έλεγχος των δραστηριοτήτων τους.  

Εννοείται ότι η ανάπτυξη τέτοιων εναλλακτικών µορφών τραπεζικής 

εξαρτάται από το ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής.  

Μέτρα στήριξης των δανειοληπτών και προστασίας των συναλλασσόµενων µε 

τις τράπεζες 

Η κυβέρνηση αντί να παρουσιάσει ένα συγκροτηµένο πρόγραµµα υποστήριξης ενός 

µεγάλου αριθµού δανειοληπτών, οι οποίοι βρέθηκαν να πληρώνουν τους 

πειραµατισµούς των «µάγων» του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, εφαρµόζει ένα 

σχέδιο που έχει ως κύριο µέληµα να στηρίξει το σύστηµα και να του επιτρέψει να 

συνεχίσει την κερδοσκοπική του λειτουργία σε βάρος της πραγµατικής οικονοµίας 

και της κοινωνίας, διασώζοντας παράλληλα τους υπεύθυνους της κρίσης.  

Όµως αυτό που απαιτείται προκειµένου να µην βαθύνει η κρίση είναι:  

• Επιλεκτική σεισάχθεια, δηλαδή κατάργηση των τραπεζικών χρεών στις πιο 

αδύναµες κατηγορίες δανειοληπτών που αντικειµενικά δεν µπορούν να 

αποπληρώσουν το δάνειο ή τα δάνεια που έχουν λάβει.  

• Ίδρυση του «Εγγυοδοτικού Ταµείου Στέγασης», το οποίο, µε συγκεκριµένους 

όρους και προϋποθέσεις, θα παρεµβαίνει ανάµεσα στη δανείστρια τράπεζα και 

τον δανειολήπτη µε σκοπό να αποφεύγονται οι πλειστηριασµοί κατοικιών. 

Στο πλαίσιο αυτό θα µπορούν να λαµβάνονται και µέτρα όπως η επιµήκυνση 

του χρόνου αποπληρωµής των δανείων και η µείωση της ελάχιστης µηνιαίας 

δόσης καταβολής, χωρίς συνολική επιβάρυνση του δανειολήπτη όσον αφορά 

το ύψος των τόκων. Επίσης πρέπει να απαγορευτούν οι κατασχέσεις και οι 

πλειστηριασµοί της πρώτης κύριας κατοικίας για στεγαστικά δάνεια, που 

σήµερα κινδυνεύει για χρέη 1000 και 2000 ευρώ.  

• Περιορισµός του ανατοκισµού (πανωτόκια) για όλους σε όριο όχι πάνω από 

το διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, όπως γίνεται σήµερα µε τους αγρότες.  

• Νοµοθετική κατάργηση των καταχρηστικών πρακτικών και χρεώσεων των 

τραπεζών, που επιβαρύνουν τους δανειολήπτες και που σε πολλές περιπτώσεις 

έχουν κριθεί παράνοµες από τα δικαστήρια. Ο δανειολήπτης οφείλει να 

γνωρίζει και να δεσµεύεται µόνο από ένα απλό και εύληπτο επιτόκιο χωρίς 

καµία άλλη χρέωση και πολύπλοκους όρους. 

• Άµεση απαγόρευση της λειτουργίας των λεγόµενων εισπρακτικών εταιρειών 

στις οποίες οι τράπεζες αναθέτουν καταχρηστικά την είσπραξη των 
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καθυστερούµενων δανείων µε τις γνωστές οδυνηρές πρακτικές για τους 

δανειολήπτες. 

• Να αναµορφωθεί ριζικά ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, καθώς µε τον τρόπο που λειτουργεί 

σήµερα οδηγεί στο στιγµατισµό χιλιάδων συναλλασσοµένων που βρίσκονται 

εν µέσω οικονοµικών δυσχερειών. Υπό την άµεση καθοδήγηση των 

τραπεζών, οι οποίες άλλωστε είναι και οι µοναδικοί µέτοχοί του, ο Τειρεσίας 

έρχεται να «τιµωρήσει» δικαίους και άδικους λειτουργώντας σε βάρος του 

κοινωνικού συνόλου και της οικονοµίας γενικότερα. Απαιτείται να µετατραπεί 

άµεσα ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ σε ανεξάρτητο, µη κερδοσκοπικό όργανο, που µε τη 

λειτουργία του θα οδηγεί σε πραγµατική εξυγίανση των οικονοµικών 

συναλλαγών και όχι στην «εξόντωση» πολιτών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο 

αυτό θα πρέπει να διαφοροποιηθεί η αντιµετώπιση των περιπτώσεων εκείνων 

όπου η αδυναµία αποπληρωµής προέρχεται από σοβαρές οικονοµικές 

δυσκολίες.  

 



[249] 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ 19 

Για ένα απλό, αποτελεσµατικό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα 

 

Η παρούσα κατάσταση – Οι τάσεις 

Το ισχύον φορολογικό σύστηµα, παρά τους εκατοντάδες νόµους και τα προεδρικά 

διατάγµατα µε τα οποία επιχειρήθηκε ο δήθεν «εκσυγχρονισµός» του από τις 

κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, παραµένει κοινωνικά άδικο, εξαιρετικά 

πολύπλοκο και δηµοσιονοµικά αναποτελεσµατικό. Το σηµερινό φορολογικό σύστηµα 

χαρακτηρίζεται από: 

• Πολύ χαµηλό ποσοστό φορολογικών εσόδων (ως προς το ΑΕΠ), σε σχέση µε 

τις άλλες χώρες της ΕΕ.  

• Μεγάλη αναλογία των έµµεσων φόρων σε σχέση µε τους άµεσους. 

• Υπερφορολόγηση των µισθωτών και συνταξιούχων σε σχέση µε τις άλλες 

κατηγορίες εισοδήµατος. 

• Πολύ µικρή επιβάρυνση των κερδών από επιχειρηµατικές δραστηριότητες, 

λόγω της µεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και του (αδιαφανούς και 

ανορθολογικού) πλέγµατος κινήτρων, προνοµίων για µεγάλες επιχειρήσεις, 

ελαφρύνσεων κ.λπ.  

• Μεγάλο διαχειριστικό κόστος. 

• Μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών στις σχέσεις τους µε τις φορολογικές αρχές. 

• Εκτεταµένη ύπαρξη φαινοµένων διαφθοράς και συναλλαγής. 

• Ανικανότητα του Υπουργείου Οικονοµικών να δηµιουργήσει έναν αξιόπιστο 

και αποτελεσµατικό µηχανισµό, να σχεδιάσει µέτρα, ακόµη και να αναλύσει 

τις επιπτώσεις από την ευρωπαϊκή και την παγκόσµια δηµοσιονοµική εξέλιξη. 

Η φορολογική «µεταρρύθµιση» των κυβερνήσεων της Ν∆ όχι µόνο δεν αντιµετωπίζει 

τα προβλήµατα αυτά αλλά τα επιδεινώνει. Η πολιτική που εφαρµόστηκε και 

εφαρµόζεται στη χώρα µας έχει οδηγήσει σε υπερφορολόγηση των εισοδηµάτων από 

µισθούς και συντάξεις και στην αλλαγή της σχέσης ανάµεσα στη φορολογία φυσικών 

και νοµικών προσώπων. Μεταξύ 2004 και 2008: 

• αυξήθηκαν κατά 42% οι φόροι φυσικών προσώπων (από 7,6 δις ευρώ 

ανήλθαν στα 10,8 δις ευρώ) 

• έµειναν στάσιµοι οι φόροι νοµικών προσώπων (4,860 δις ευρώ το 2004 έναντι 

4,865 δις ευρώ το 2008) 

• µειώθηκε κατά 25% η συµβολή των φορολογικών εσόδων νοµικών προσώπων 

στα συνολικά φορολογικά έσοδα (από 12% σε 8,9%) 

• µειώθηκε κατά 21% η συµβολή των φόρων νοµικών προσώπων στο ΑΕΠ 

(από 2,5% σε 1,98%) 
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Έτσι, σήµερα ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής των επιχειρηµατικών κερδών 

στην Ελλάδα είναι ο τέταρτος χαµηλότερος στην Ευρώπη.  

Η στρατηγική µας κατεύθυνση 

Στη δική µας αντίληψη, το ζήτηµα των εσόδων του κράτους είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένο µε την κοινωνική ανταποδοτικότητά τους. Το θέµα δεν είναι απλώς πώς 

θα αυξήσουµε τα έσοδα αλλά πώς θα στηρίξουµε το κοινωνικό κράτος, πώς θα 

αυξήσουµε τη χρηµατοδότηση της παιδείας και της υγείας, πώς θα βελτιώσουµε 

άµεσα τις χαµηλές συντάξεις, πώς θα ενισχύσουµε τα προκλητικά χαµηλά επιδόµατα 

ανεργίας και την ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων, πώς θα εξασφαλίσουµε τη 

βιωσιµότητα της κοινωνικής ασφάλισης. Τα δύο µεγάλα προβλήµατα της εποχής µας, 

η κοινωνική δικαιοσύνη και η καταστροφή του περιβάλλοντος, αναδεικνύουν µια 

σειρά από ερωτήµατα: 

• µπορεί µια πολιτική αύξησης των εσόδων να λειτουργεί ταυτόχρονα υπέρ της 

αντιµετώπισης αυτών των κεντρικών προβληµάτων;  

• µπορεί µια πολιτική αύξησης των εσόδων να καθιστά ταυτόχρονα και την 

κατανοµή τους δικαιότερη;  

• µπορεί µια πολιτική εσόδων να δρα οικολογικά; Μπορούµε δηλαδή να 

αυξήσουµε τα έσοδα µε τρόπο που να παράγει µια οικολογική προστιθέµενη 

αξία;  

• η κοινωνική δικαιοσύνη και η προστασία του περιβάλλοντος εναρµονίζονται 

αυτόµατα ή µήπως η εναρµόνισή τους απαιτεί τη λήψη συγκεκριµένων 

µέτρων; 

Για το ΣΥΡΙΖΑ, τα διλήµµατα αυτά µπορούν να επιλυθούν σε θετική κατεύθυνση.  

• Οι δαπάνες για την παιδεία, την υγεία, τη στήριξη του κοινωνικού κράτους 

και την κοινωνική ασφάλιση µπορούν να αυξηθούν µε τρόπο υγιή, χωρίς 

δηλαδή αυτό να οδηγεί σε αύξηση του δηµόσιου χρέους, µε µια νέα πολιτική 

εσόδων. 

• Τα έσοδα µπορούν να αυξηθούν σηµαντικά και ταυτόχρονα η κατανοµή τους 

να γίνει δικαιότερη αν διευρυνθεί η φορολογική βάση προς περιοχές πλούτου 

και πηγές εισοδηµάτων που σήµερα αποφεύγουν τη φορολόγηση ή νοµότυπα 

απαλλάσσονται από αυτή.  

• Η οικολογική διάσταση µπορεί και πρέπει να µπει µέσα στο φορολογικό 

σύστηµα, µε τρόπο όµως µελετηµένο και διαφανή. 

Η µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ βασίζεται 

στις αρχές του κοινωνικά δίκαιου, οικονοµικά αποδοτικού, και διοικητικά πλήρους 

και αποτελεσµατικού φορολογικού συστήµατος. Η ανάγνωση του κειµένου του 

σχεδίου της φορολογικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ δεν µπορεί να γίνει αποσπασµατικά. 

Χρειαζόµαστε ένα φορολογικό σύστηµα που θα είναι δίκαιο, απλό και 

αποτελεσµατικό. Κύριοι στόχοι της αντιπρότασης του ΣΥΡΙΖΑ είναι: 

•••• Η δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών βαρών. 

•••• Η αύξηση των εσόδων του δηµοσίου. 
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•••• Η λειτουργία της φορολογικής διοίκησης µε ολοκληρωµένο και µακρόπνοο 

σχεδιασµό που να εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασµό του φορολογικού 

θεσµικού πλαισίου.  

•••• Η αναβάθµιση της διαδικασίας κατάρτισης, συζήτησης, ψήφισης και ελέγχου 

υλοποίησης του προϋπολογισµού. Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε την ανάγκη 

αναζήτησης παρεµβάσεων στις αναδυόµενες νέες φορολογικές 

µεταρρυθµίσεις της ευρωπαϊκής αγοράς και των επιβαλλόµενων 

πρωτοβουλιών προώθησης και προσαρµογής µιας κοινωνικά αποδεκτής 

κοινής ευρωπαϊκής φορολογικής πολιτικής, ικανής να αντιµετωπίσει το 

σοβαρό πρόβληµα του φορολογικού ανταγωνισµού, του αποτελεσµατικού 

ελέγχου και της φορολόγησης των υπεράκτιων εταιρειών και της διάλυσης 

των περιβόητων φορολογικών παραδείσων που ανθούν και στην ΕΕ. 

•••• Ένα φορολογικό σύστηµα µε αναπτυξιακό προσανατολισµό. Το φορολογικό 

σύστηµα µπορεί να υποβοηθήσει, µέσω του αναδιανεµητικού του ρόλου, τον 

κύριο µηχανισµό που προσανατολίζει τις προτεραιότητες και το χαρακτήρα 

της ανάπτυξης. 

•••• Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης από πηγές που φοροδιαφεύγουν. Πέραν 

των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι αναγκαία η λογιστική αποτύπωση 

κάθε οικονοµικής δραστηριότητας, µε βάση τους γενικά παραδεκτούς κανόνες 

της λογιστικής τυποποίησης, ώστε να υπάρχει ενιαία και αντικειµενική (και 

δυνάµενη να διασταυρωθεί) µέθοδος προσδιορισµού της φορολογητέας ύλης.  

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι 

Φόροι εισοδήµατος φυσικών προσώπων και φορολογική κλίµακα 

Η διαχρονική µείωση των κλιµακίων φορολόγησης της φορολογικής κλίµακας είχε 

ως αποτέλεσµα τη σταδιακή ακύρωση του προοδευτικού της χαρακτήρα. Η µείωση 

του αριθµού των φορολογικών κλιµάκων και η κατάργηση της κατώτερης 

φορολογικής κλίµακας είχε ως αποτέλεσµα να εξανεµιστεί το όποιο όφελος προέκυψε 

από τη µείωση των φορολογικών συντελεστών στη φορολογία φυσικών προσώπων. 

Αντίθετα, ευνοήθηκαν σηµαντικά τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδήµατα. Για την 

αλλαγή αυτής της άδικης κατάστασης προτείνουµε: 

•••• Η φορολογική κλίµακα να είναι η ίδια για όλα τα φυσικά πρόσωπα 

(µισθωτοί, επαγγελµατίες κ.λπ.), ανεξάρτητα από την πηγή του εισοδήµατός 

τους (µισθοί, ενοίκια, κέρδη, µερίσµατα, τόκοι κ.λπ.) και το είδος της 

εργασίας τους. Τυχόν ειδικά επιδόµατα ή πρόσθετες αποζηµιώσεις µισθωτών 

και συνταξιούχων πρέπει να ενσωµατωθούν ως αυξήσεις στους µισθούς πριν 

τη φορολόγησή τους.  

•••• Να ενισχυθεί ο προοδευτικός χαρακτήρας της φορολογίας. Θα πρέπει να 

ελαφρύνει τα χαµηλά και µεσαία κλιµάκια και να µεταφέρει το βάρος στα 

µεγάλα και πολύ µεγάλα εισοδήµατα. Σε αυτή την κατεύθυνση, προτείνουµε: 

(α) περισσότερα φορολογικά κλιµάκια,  

(β) αύξηση φορολογικών συντελεστών για τα µεγάλα και τα πολύ µεγάλα 

εισοδήµατα,  

(γ) αύξηση αφορολόγητου ορίου και  
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(δ) ετήσια τιµαριθµοποίηση κλιµακίων και αφορολογήτου, µε την 

κατάθεση του προϋπολογισµού. 

•••• Βασικός στόχος του φορολογικού συστήµατος είναι και η διασφάλιση ότι 

κανένας πολίτης δεν βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Σε αυτή την 

κατεύθυνση, επαναφέρουµε την πρότασή µας για ελάχιστο εγγυηµένο 

εισόδηµα και προτείνουµε την εισαγωγή αρνητικών φορολογικών 

συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα των οποίων το ετήσιο εισόδηµα 

βρίσκεται κάτω από όριο της φτώχειας.  

•••• ∆εν µπορεί να υπάρχει µόνο προσωπικό αφορολόγητο όριο. Προτείνουµε και 

την ύπαρξη οικογενειακού αφορολόγητου ορίου. Η πρόταση αυτή πρέπει να 

εφαρµοστεί µε τέτοιον τρόπο ώστε να µην αποτελεί αντικίνητρο στην 

εργασία του/της συζύγου µε το µικρότερο εισόδηµα 

•••• Εκπτώσεις από το εισόδηµα και µειώσεις φόρου. Το όλο πλέγµα των 

εκπτώσεων εισοδήµατος και των µειώσεων φόρου πρέπει να αναθεωρηθεί 

προς τρεις κατευθύνσεις: 

(α) Πρέπει να αυξηθούν το όρια των δαπανών που αναγνωρίζονται προς 

έκπτωση. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι αυτή τη στιγµή:  

∆εν αναγνωρίζονται οι δαπάνες για φάρµακα (κατά το µέρος που 

βαρύνουν τους ασφαλισµένους). 

Αναγνώριση των δαπανών ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης 

µόνο σε ποσοστό 20% από αυτά που πραγµατικά κατέβαλε ο 

εργαζόµενος, ανώτατο ποσό προς µείωση φόρου 6.000 ευρώ. 

Το ανώτατο ετήσιο µίσθωµα κύριας κατοικίας που αναγνωρίζεται προς 

έκπτωση είναι µόλις τα 1.200 ευρώ (δηλαδή µηνιαίο µίσθωµα 100 

ευρώ) και από αυτό γίνεται µείωση φόρου κατά 20%, δηλαδή τελική 

µείωση φόρου 240 ευρώ. 

Αναγνωρίζεται µόνο το 20% από τα δίδακτρα για φροντιστήρια 

εκπαιδευτικών µαθηµάτων ή ξένων γλωσσών, µε ανώτατο όριο 

µείωσης φόρου 220 ευρώ ανά τέκνο. 

(β) Οι εκπτώσεις φόρου και οι µειώσεις εισοδήµατος δεν πρέπει να 

γίνονται µε τη χρησιµοποίηση σταθερών συντελεστών. Είναι άδικο να 

αναγνωρίζεις την έκπτωση π.χ. του ενοικίου µε σταθερό συντελεστή 

20% και για εκείνον που έχει εισόδηµα 15.000 ευρώ και για εκείνον 

που έχει εισόδηµα 60.000 ευρώ. Η χρησιµοποίηση στον υπολογισµό 

των µειώσεων εισοδήµατος και των εκπτώσεων φόρου προοδευτικών 

αντί για σταθερούς συντελεστές θα αυξήσει εν γένει την 

προοδευτικότητα της φορολογικής κλίµακας.  

(γ) Πρέπει να αυξηθούν οι µειώσεις φόρου για κάθε παιδί. Ενδεικτικά 

προτείνουµε 1.500 ευρώ µείωση φόρου για το πρώτο παιδί, 2.000 

ευρώ για το δεύτερο, 3.000 για το τρίτο. Ειδικά για τις οικογένειες µε 

τρία και περισσότερα παιδιά, οι µειώσεις πρέπει να αυξηθούν 

δραστικά και να αποτελέσουν ουσιαστικό κίνητρο για το πρόβληµα 

της δηµογραφικής γήρανσης. Επίσης, πρέπει να υπάρξουν ειδικά 

κίνητρα για τους φορολογούµενους που να αντιµετωπίζουν το θέµα 

του τόπου κατοικίας (πχ παραµεθόριες περιοχές), όσο και κίνητρα που 
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σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση-

ανάδειξη περιοχών µε ειδικά πολιτιστικά-τουριστικά χαρακτηριστικά.  

Φορολογία νοµικών προσώπων  

Στο µεγάλο αυτό κεφάλαιο συµπεριλαµβάνονται τα εισοδήµατα πολυεθνικών 

κολοσσών, µεγάλων επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελµατιών και µικρών 

οικογενειακών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, υπάρχει επιβάρυνση των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, η οποία µαζί µε την οικονοµική κρίση έχει οδηγήσει σε 

απόγνωση χιλιάδες οικογένειες. Η µικρή επιχείρηση ήταν και είναι πιο ευάλωτη σε 

φορολογικούς ελέγχους και αποτελεί τον πιο εύκολο φοροεισπρακτικό στόχο µετά 

τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους.  

Πρέπει να αντιστραφεί η τάση µείωσης της φορολογίας των επιχειρήσεων, 

λαµβάνοντας βέβαια υπόψη τη φοροδοτική ικανότητα κάθε επιχείρησης, που 

σχετίζεται µε το µέγεθος, τον κλάδο οικονοµικής δραστηριοποίησης, τον τόπο. Σε 

αυτή την κατεύθυνση, προτείνουµε: 

•••• Αντιστροφή της τάσης µείωσης των φορολογικών συντελεστών για τις ΑΕ 

και τις ΕΠΕ, µε στόχο τη µεσοπρόθεσµη σύγκλιση µε τον µέσο όρο της Ε.Ε. 

των 15. Επίσης, µετατόπιση του κέντρου βάρους της φορολόγησης από τα 

νοµικά στα φυσικά (ή και νοµικά) πρόσωπα που οικειοποιούνται τελικά τα 

κέρδη µε τη µορφή µερισµάτων, stock options κ.λπ., µε τη θέσπιση 

υψηλότερων συντελεστών στα διανεµόµενα κέρδη.  

•••• Ο προσδιορισµός των κερδών των επιχειρήσεων µε λογιστικό τρόπο (έσοδα – 

έξοδα = κέρδος) πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις. Ο λογιστικός 

προσδιορισµός πρέπει να συνδυαστεί και µε τη δυνατότητα µεταφοράς της 

ζηµιάς που πιθανώς προκύπτει σε επόµενη χρήση. 

•••• Ο προσδιορισµός των κερδών για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις πρέπει 

να γίνεται µε λογιστικό τρόπο, µε ταυτόχρονη όµως απλοποίηση της 

διαδικασίας τήρησης των βιβλίων τους, έτσι ώστε να είναι εύχρηστα και 

λειτουργικά για τον επιχειρηµατία και τις φορολογικές αρχές. Τα µέτρα αυτά 

θα µπορέσουν να απελευθερώσουν τον ελεγκτικό µηχανισµό, ο οποίος θα 

πρέπει επιτέλους να στραφεί στις µεγάλες και τις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις. 

Μέτρα αντικειµενικοποίησης της φορολογίας των µικρών και µεσαίων 

επιχειρήσεων µπορούν να εφαρµοστούν µόνο υπό την προϋπόθεση ότι το 

πλαίσιό τους θα είναι αποτέλεσµα ουσιαστικού διαλόγου και συµφωνίας 

όλων των ενδιαφερόµενων πλευρών. 

Ωστόσο, σε καµία περίπτωση η αντικειµενικοποίηση της φορολογίας των µικρών και 

µεσαίων επιχειρήσεων δεν µπορεί να έχει σχέση µε τις γνωστές ισοπεδωτικές και 

εκβιαστικές λογικές που εφαρµόστηκαν µε τα περιβόητα αντικειµενικά κριτήρια 

παλαιότερα ή µε το µέτρο της «συνάφειας», το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και 

σήµερα. Οι θεσµοί αυτοί χρησιµοποιήθηκαν ακριβώς για να υπονοµεύσουν τη 

θεµελιακή και διεθνώς παραδεκτή αρχή της αντικειµενικοποίησης της φορολογίας 

και επιβάρυναν µονόπλευρα και δυσανάλογα τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε τη 

φορολόγησή τους βάσει ενός αντικειµενικοποιηµένου συστήµατος προσδιορισµού 

της φορολογητέας ύλης, στόχος του οποίου θα είναι, εκτός των άλλων, να µειώσει το 

διοικητικό τους κόστος, είτε τον προσδιορισµό της φορολογητέας ύλης µε λογιστικό 

τρόπο.  
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Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) 

Η επαναφορά του ΦΑΠ σε ισχύ ήταν ένα µακροχρόνιο αίτηµα πολιτικών φορέων και 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η ατελής εφαρµογή του στη δεκαετία του 1980, 

καθώς και η απουσία πολιτικής βούλησης για να λειτουργήσουν οι αναγκαίοι 

µηχανισµοί ελέγχου του φόρου αυτού, ήταν η αιτία για τα πολύ χαµηλά έσοδά του. 

Αυτό όµως δεν δικαιολογεί τη µετέπειτα κατάργηση του φόρου, που ακύρωσε στην 

πράξη ελέγχους που είχαν ξεκινήσει ή είχαν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, ο αρχικός στόχος 

του ΦΑΠ, δηλαδή η µεγάλη και η πολύ µεγάλη περιουσία, δεν έχει ακόµη επιτευχθεί. 

•••• Η κατάργηση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) και η 

αντικατάστασή του από το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ) 

αποτέλεσε µια προκλητική µετατόπιση του φορολογικού βάρους από τους 

ιδιοκτήτες µεγάλης ακίνητης περιουσίας στο σύνολο των πολιτών. Για την 

ανατροπή αυτής της πολιτικής, προτείνουµε την επαναφορά του Φόρου 

Ακίνητης Περιουσίας µε την ύπαρξη πολλών κλιµακίων, όπου το χαµηλότερο 

θα είναι 6 τοις χιλίοις και θα αυξάνεται κατά µία µονάδα ανά 300.000 ευρώ 

αντικειµενικής αξίας. Ως αφορολόγητο όριο για τον ΦΑΠ προτείνουµε 

ατοµικό όριο 250.000 ευρώ. 

•••• Ο ΦΑΠ πρέπει να αποτελέσει αποκλειστικό έσοδο των ΟΤΑ και πρέπει να 

είναι το πρώτο βήµα για τη µεταφορά όλων των φορολογιών που σχετίζονται 

µε τα ακίνητα (Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων κ.λπ.) στην τοπική 

αυτοδιοίκηση. Ο ΦΑΠ πρέπει να ελέγχεται και να εισπράττεται από τον 

φοροεισπρακτικό µηχανισµό του Υπουργείου Οικονοµικών, για λόγους 

υποδοµής, διασταυρώσεων και αποφυγής γραφειοκρατικών διατυπώσεων. 

Είναι αναγκαίο όµως ταυτόχρονα οι φορείς της αυτοδιοίκησης να 

αποκτήσουν τη δυνατότητα ελέγχου και συνεργασίας µε το µηχανισµό αυτό. 

•••• Για την βεβαίωση και είσπραξη του ΦΑΠ είναι αναγκαία: 

− Η αξιοποίηση και η ελεγκτική διασταύρωση µηχανογραφηµένων 

αρχείων του δηµοσίου, όπως της ∆ΕΗ, του ΟΤΕ, της ΕΥ∆ΑΠ και 

όποιων άλλων τυχόν  υπάρχουν (ΑΤΕ, υποθηκοφυλάκεια, 

Πολεοδοµία κ.λπ.) 

− Ο σχεδιασµός για ελεγκτική αξιοποίηση του Κτηµατολογίου. 

− Η θέσπιση τιµαριθµοποίησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα της 

φορολογικής κλίµακας και των αφορολογήτων, καθώς και η θέσπιση 

αυστηρών κυρώσεων (επιβολή προστίµων, ποινών κ.λπ.) στις 

περιπτώσεις φοροδιαφυγής.  

Προτείνουµε την αύξηση των αφορολόγητων ορίων για τη µεταβίβαση, την 

κληρονοµιά και τη δωρεά ακίνητης περιουσίας. Ο φόρος αυτός πρέπει να έχει στόχο 

τη µεταβίβαση µεγάλων και πολύ µεγάλων περιουσιακών στοιχείων. 

Τεκµήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων 

Τα τεκµήρια διαβίωσης, στο µέτρο που εντάσσονταν σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο 

πάταξης της φοροδιαφυγής, θα µπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο στον κατ’ αρχήν 

γενικό προσδιορισµό του φορολογικού εισοδήµατος. Ωστόσο, ο προσδιορισµός του 

εισοδήµατος δεν πρέπει να στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε τεκµήρια διαβίωσης. Υπ’ 

αυτή την έννοια, είναι πρώτιστης προτεραιότητας ζήτηµα η δηµιουργία ενός 
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αξιόπιστου, αντικειµενικού, δίκαιου και αποτελεσµατικού µοντέλου λειτουργίας των 

υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για τη διαπίστωση και είσπραξη των φόρων. Σε αυτό 

το πλαίσιο, τα τεκµήρια διαβίωσης θα µπορούσαν να δράσουν συµπληρωµατικά 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή 

φοροαποφυγής. 

Ωστόσο, είναι απαράδεκτο να διατηρούνται σε ασυλία ως προς τα τεκµήρια 

περιπτώσεις όπως η αγορά οµολόγων, εντόκων γραµµατίων κ.λπ., η αγορά 

εισηγµένων στο χρηµατιστήριο µετοχών, οι καταβολές για ίδρυση ή και αύξηση 

κεφαλαίου Ανώνυµης Εταιρείας. Είναι προκλητικό να υπάρχει τεκµήριο για έναν 

µισθωτό για την αγορά αυτοκινήτου 6.000 ευρώ και να µην υπάρχει για τον 

κεφαλαιούχο όταν ιδρύει µια ΑΕ µε κεφάλαιο 60.000.000 ευρώ!  

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να επεκταθούν τα τεκµήρια σε κάθε αλλαγή της περιουσιακής 

κατάστασης του φορολογουµένου, ώστε να σταµατήσουν οι «νόµιµες» διαδικασίες 

ξεπλύµατος χρήµατος. Επίσης, οι φοροελεγκτικοί µηχανισµοί να αποκτήσουν τις 

δυνατότητες και να θεσµοθετηθούν ουσιαστικές διαδικασίες ελέγχου του τεκµηρίου, 

για τη σύλληψη των τεράστιων ποσών που σήµερα διαφεύγουν.  

Φορολογικά κίνητρα, ειδικές φορολογίες, φοροαπαλλαγές  

•••• Το σύνολο των φοροαπαλλαγών, των φορολογικών κινήτρων και των ειδικών 

φορολογικών καθεστώτων (π.χ. εκκλησιαστική περιουσία, εφοπλιστές, 

βουλευτές) πρέπει να επανεξεταστούν ως προς τη σκοπιµότητά τους από 

µηδενική βάση.  

•••• Απαιτείται επαναξιολόγηση όλων των φορολογικών – αναπτυξιακών 

κινήτρων που ισχύουν σήµερα. Καθιέρωση φορολογικών κινήτρων µε 

σαφείς, διαφανείς, ελέγξιµες διαδικασίες και σαφή στοχοθεσία (ανάπτυξη 

υποβαθµισµένων περιοχών της χώρας, αύξηση απασχόλησης, αειφόρος 

ανάπτυξη, ενίσχυση κλάδων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την 

παράδοση, τον πολιτισµό και την πολιτιστική µας ταυτότητα κ.λπ.).  

•••• Πρέπει να υπάρξει πρόσθετη ειδική φορολόγηση όλων των επιχειρήσεων µε 

δραστηριότητα γύρω από τα τυχερά παιχνίδια. 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

Στόχος της πολιτικής µας είναι η αλλαγή της σχέσης άµεσων – έµµεσων φόρων 

αφενός µέσω της ενίσχυσης των εσόδων από τους άµεσους φόρους και αφετέρου 

µέσω της µείωσης των έµµεσων φόρων. Αυτό µπορεί να γίνει µε δραστικά µέτρα 

περιορισµού της άδικης έµµεσης φορολογίας, η οποία πλήττει κυρίως τα εισοδήµατα 

που βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο όριο. Προς αυτή την κατεύθυνση, 

προτείνουµε την επαναξιολόγηση του ΦΠΑ µε τρόπο ώστε να µειώνεται το κόστος 

για βασικά είδη (όπως είναι π.χ. οι παιδικές τροφές ή τα είδη προσωπικής ανάγκης 

των ατόµων µε αναπηρία) και παράλληλα να παρέχονται κίνητρα για δράσεις ή 

προϊόντα που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιολογική 

διατροφή, την επισκευή-συντήρηση διατηρητέων κτιρίων κ.ά.  

Επίσης, κάθε αύξηση της έµµεσης ή άµεσης φορολογίας πρέπει υποχρεωτικά να 

συνοδεύεται από ειδική µελέτη η οποία θα αποτιµά µε αξιόπιστο και αντικειµενικό 

τρόπο τα προσδοκώµενα έσοδα, τις συνέπειες του µέτρου για τις µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις και τις οµάδες του πληθυσµού που θα επιβαρυνθούν.  
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Πράσινοι φόροι 

Οι λεγόµενοι πράσινοι φόροι, πέρα και ανεξάρτητα από το εισπρακτικό τους 

αποτέλεσµα, αποτελούν ένα µέσο πολιτικής που η οικολογική κρίση καθιστά 

αναγκαίο, στο πλαίσιο βεβαίως ολοκληρωµένων πολιτικών προστασίας του 

περιβάλλοντος. Αποδεκτοί πράσινοι φόροι είναι εκείνοι που παράγουν ένα ορατό 

οικολογικό αποτέλεσµα και ταυτόχρονα καθιστούν το φορολογικό σύστηµα 

κοινωνικά δικαιότερο. Ο στόχος των πράσινων φόρων πρέπει να είναι διττός: από τη 

µια πρέπει να στοχεύουν στην κατανάλωση ρυπογόνων προϊόντων και από την άλλη 

στην παραγωγή τους (ρυπογόνες βιοµηχανίες). 

Βάσει των παραπάνω, προτείνουµε: 

•••• Οι ρύποι, οι εκποµπές και οι πρώτες ύλες να φορολογούνται ανάλογα µε την 

επιβάρυνση που προκαλούν στο περιβάλλον.  

•••• Μειωµένος ΦΠΑ για τεχνολογίες εξοικονόµησης και ΑΠΕ.  

•••• Φορολογικά µέτρα για τη διευκόλυνση των οικιακών εφαρµογών 

φωτοβολταϊκών. Ο οικιακός καταναλωτής που εγκαθιστά φωτοβολταϊκό 

σύστηµα και διαθέτει την παραγόµενη ενέργεια στο δίκτυο να µη θεωρείται 

επιτηδευµατίας. Ειδικά για τους οικιακούς µικροπαραγωγούς, απαλλαγή από 

τον ΦΠΑ και τη φορολογία εισοδήµατος για τα συγκεκριµένα έσοδα που 

προέρχονται από τη διάθεση ηλιακού ηλεκτρισµού. 

Λειτουργία της φορολογικής διοίκησης 

Οποιοδήποτε φορολογικό σύστηµα δεν είναι αποτελεσµατικό χωρίς αξιόπιστο 

φορολογικό µηχανισµό και αξιόπιστες γενικά φορολογικές υπηρεσίες. Η λειτουργία 

γενικά της φορολογικής διοίκησης πρέπει να αντιµετωπισθεί µε ολοκληρωµένο και 

µακρόπνοο σχεδιασµό και να εντάσσεται σαν τµήµα στον γενικότερο σχεδιασµό του 

φορολογικού θεσµικού πλαισίου. Πρέπει πρώτα να αποσαφηνιστεί τι φορολογικό 

σύστηµα θέλουµε και µετά να καταλήξουµε στη µορφή της οργάνωσης των 

υπηρεσιών που θα το υλοποιήσουν. Η πρόταση αυτή, όσο απλή και να ακούγεται, δεν 

εφαρµόσθηκε ποτέ στο Υπουργείο Οικονοµικών! Σήµερα χιλιάδες πολίτες δαπανούν 

καθηµερινά πολύτιµες εργατοώρες σε τεράστιες ουρές, σε πολυδαίδαλες διαδικασίες, 

µέσα σε κτίρια χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και χωρίς καµία 

πρόνοια για τα άτοµα µε αναπηρίες. Ταυτόχρονα, η µηχανοργάνωση των υπηρεσιών 

καρκινοβατεί, δεν έχει σαφή ηµεροµηνία λήξης και δεν µπορεί να αντιµετωπίσει 

ορισµένες φορές απλές ανάγκες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι ελεγκτές 

ολοκληρώνουν ελέγχους επιχειρήσεων χωρίς να διαθέτουν όλες τις φορολογικές 

διασταυρώσεις µηχανογραφικών στοιχείων για τα σχετικά έτη.  

Προτείνουµε: 

•••• Προγραµµατισµό και λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων ώστε σε ένα ορατό 

βάθος χρόνου οι φορολογικές υπηρεσίες να λειτουργούν χωρίς να απαιτείται 

η παρουσία του πολίτη στις εφορίες, παρά µόνο για ειδικούς ή έκτακτους 

λόγους. Προτείνουµε τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν τις 

φορολογικές δηλώσεις των µισθωτών και συνταξιούχων από το ίδιο το 

Υπουργείο Οικονοµικών (από εργοδότες, τράπεζες, ταµεία κ.λπ.). Την 

αποστολή στον φορολογούµενο προεκτυπωµένης δήλωσης µαζί µε τη 

σχετική εκκαθάριση. Ο φορολογούµενος είτε αποδέχεται τη δήλωση είτε 

απευθύνεται στην εφορία του για πιθανό λάθος.  
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•••• Καθιέρωση υποχρέωσης της εφορίας να συλλέγει κάθε δικαιολογητικό ή 

στοιχείο που της είναι απαραίτητο στην επαφή της µε τον πολίτη από άλλες 

υπηρεσίες – φορείς του δηµοσίου (τράπεζες, ταµεία κ.λπ.). 

•••• Καθιέρωση ενός µόνο αριθµού που θα αντικαταστήσει τους αριθµούς 

ταυτότητας, φορολογικού µητρώου, µητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΑΜΚΑ) κ.λπ. 

•••• Πλήρη µηχανοργάνωση όλων των υπηρεσιών και όλων των διαδικασιών του 

Υπουργείου Οικονοµικών το αργότερο µέσα στο 2012. Ένταξη αυτής της 

µηχανοργάνωσης σε έναν γενικότερο σχεδιασµό µηχανοργάνωσης του 

δηµόσιου τοµέα και δυνατότητα διασύνδεσής του µε τράπεζες, µεγάλους 

οργανισµούς κ.λπ. 

•••• Καθιέρωση της λογιστικής τυποποίησης σε όλες τις µεγάλες επιχειρήσεις και 

εφαρµογή πολιτικών που θα εξυγιάνουν τις αδιαφανείς και νόθες λογιστικές 

πρακτικές. 

•••• ∆ιενέργεια κάθε διαδικασίας που αφορά παραλαβή, επεξεργασία, 

εκκαθάριση και έλεγχο φορολογικών δηλώσεων από δηµόσιους υπαλλήλους 

και δηµόσιες υπηρεσίες. Η πληρωµή των φορολογικών υποχρεώσεων θα 

πρέπει να µπορεί να γίνεται και από δηµόσιες υπηρεσίες.  

Αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και του κοµµατισµού 

Το πρόβληµα της φοροδιαφυγής αποτελεί το σηµαντικότερο ίσως πρόβληµα που 

αντιµετωπίζει το φορολογικό σύστηµα. Για το ΣΥΡΙΖΑ, το πρόβληµα δεν σχετίζεται 

µόνο µε την απώλεια εσόδων για το κράτος αλλά κυρίαρχα µε τη νοοτροπία που 

καλλιεργείται στους πολίτες. Χωρίς να παραβλέπουµε τις συνθήκες που τη γενούν, 

πρέπει να τονίσουµε ότι η φοροδιαφυγή είναι βαθύτατα αντικοινωνική συµπεριφορά 

και δεν δικαιολογείται, όποιος και αν την υιοθετεί. Κατανοούµε τις αιτίες που τη 

δηµιουργούν, αλλά δεν τη δικαιολογούµε.  

Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας έχουν τεράστια ευθύνη, γιατί 

επί δεκαετίες εκπαίδευσαν την κοινωνία στο να φοροδιαφεύγει, µε αποτέλεσµα η 

πρακτική της φοροδιαφυγής να αφορά σήµερα εξαιρετικά διευρυµένα κοινωνικά 

στρώµατα.  

Η πάταξη της φοροδιαφυγής συνιστά πρωτίστως πολιτική απόφαση. Η ελληνική 

πολιτεία διαθέτει και τους µηχανισµούς και το προσωπικό προκειµένου να 

αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα. Η δυνατότητα εκτεταµένης φοροδιαφυγής που 

δόθηκε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας λειτούργησε ως 

βαλβίδα ασφαλείας για τον περιορισµό των συνεπειών ενός άδικου φορολογικού 

συστήµατος. 

Η ευθύνη για την κατάσταση αυτή ανήκει κυρίως στην εκάστοτε πολιτική και 

υπηρεσιακή ηγεσία, η οποία φυσικά συντονίζει, επωφελείται και χρησιµοποιεί τον 

φορολογικό µηχανισµό για συναλλαγές κάθε είδους. 

Αναγνωρίζουµε ότι και ένα τµήµα των εργαζοµένων στις ελεγκτικές υπηρεσίες έχει 

ευθύνη για αυτή την κατάσταση. ∆εν υπάρχει καµία δικαιολογία για τον γιατρό που 

παίρνει φακελάκι, δεν υπάρχει καµία δικαιολογία για τον εφοριακό που λαδώνεται. 

∆εν είναι αριστερή η άποψη που επιλέγει να κρύψει κάτω από το χαλί τις ευθύνες των 

εργαζοµένων. ∆εν είναι αριστερή, διότι έτσι αναπαράγεται ένα ιδιότυπο καθεστώς 

τροµοκρατίας απέναντι σε όσους επιλέγουν να κάνουν µε συνέπεια την δουλειά τους, 
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αφού δεν είναι λίγες οι φορές που βρέθηκαν στα δικαστήρια και τέθηκαν σε 

διαθεσιµότητα υπάλληλοι που επέλεξαν να αντιταχθούν στο σύστηµα 

καταγγέλλοντας αυτές τις πρακτικές. ∆εν είναι αριστερή, γιατί αυτή η κατάσταση 

στοχοποιεί όλους τους εργαζοµένους αδιακρίτως και χρησιµοποιείται ως άλλοθι 

προκειµένου να περάσουν οι πλέον αντεργατικές ρυθµίσεις, που επιδεινώνουν τη 

θέση τους, να ανοίξει ο δρόµος σε «αδιάφθορους ιδιώτες» και να συκοφαντηθεί 

καθετί δηµόσιο. 

Η αντιµετώπιση της διαφθοράς οφείλει να στηρίζεται σε σαφείς δοµές και αξιόπιστες 

και διαφανείς διαδικασίες, όπως είναι: 

•••• Η κατάργηση του φορολογικού απορρήτου για τους ελεγκτικούς 

µηχανισµούς της εφορίας και γνωστοποίηση όσων στοιχείων ζητούνται, 

εκτός από αυτά που αφορούν την ασφάλεια του πολίτη. 

•••• Η παρακολούθηση και τεκµηρίωση των υποθέσεων που επιλέγονται για 

έλεγχο, των αποτελεσµάτων του ελέγχου, καθώς και της έκβασης της 

υπόθεσης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί µε συµβιβασµό ή µε δικαστική 

απόφαση. 

•••• Η δηµιουργία µόνιµου ηλεκτρονικού µητρώου φορολογικών ελεγκτών, στο 

οποίο θα καταγράφονται και θα παρακολουθούνται διαρκώς η πορεία και το 

αποτέλεσµα των υποθέσεων που ελέγχθηκαν ή ελέγχονται, η σύνθεση της 

υπηρεσιακής δοµής των υπηρεσιών στις οποίες υπηρέτησε και υπηρετεί ο 

ελεγκτής, η σύνθεση της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν και 

ελέγχονται, καθώς και των οικονοµικών υπευθύνων – λογιστών τους, ανά 

ελεγκτή. 

•••• Η θέσπιση συγκεκριµένου πλαισίου µε µετρήσιµα και διαφανή κριτήρια για 

την αξιοκρατική επιλογή, προαγωγή, µετακίνηση, επιµόρφωση κ.λπ. του 

προσωπικού των εφοριών. ∆ιασφάλιση αξιοκρατικών διαδικασιών ανέλιξης 

του προσωπικού βάσει αυστηρών αντικειµενικών κριτηρίων (χρόνια 

προϋπηρεσίας, ειδικά σεµινάρια επιµόρφωσης, πιθανές εξετάσεις) χωρίς τη 

δυνατότητα παρέµβασης της πολιτικής ηγεσίας. Η αποκοµµατικοποίηση της 

διαδικασίας εξέλιξης του προσωπικού αποτελεί αναγκαίο συστατικό ενός 

αδιάφθορου συστήµατος δηµόσιας διοίκησης. 

•••• Η αναβάθµιση και διοικητική ανεξαρτησία των οικονοµικών επιθεωρητών. 

Καθορισµός πρότυπων διαδικασιών µε στόχο την ουσιαστική τους 

λειτουργία. 

•••• Η ουσιαστική εφαρµογή του πόθεν έσχες για όσους εµπλέκονται στον 

καταλογισµό και την είσπραξη της φορολογητέας ύλης  

•••• Η καθιέρωση κινήτρων στην επιχείρηση για την αποκάλυψη διεφθαρµένων 

εφοριακών. Καθιέρωση κινήτρων στους ελεγκτές για την αποκάλυψη 

διεφθαρµένων επιχειρηµατιών και λογιστών. Λήψη µέτρων για να µην 

κατηγορηθούν άδικα πολίτες και να προφυλαχθούν υπάλληλοι από 

σκηνοθετηµένες πρακτικές. 

•••• Η καθιέρωση βαθµού συνυπευθυνότητας των προϊσταµένων (επόπτη και 

διευθυντή) του ελεγκτή που παραπέµπεται για υπόθεση διαφθοράς. 
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Φορολογικός έλεγχος 

Προτείνουµε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος να είναι αποτέλεσµα τόσο τυχαίου 

δείγµατος όσο και δείγµατος που θα καθορίζεται µε βάση το αντικείµενο, την πορεία 

των οικονοµικών στοιχείων διαφόρων κλάδων και την ύπαρξη στοιχείων που τον 

καθιστούν απαραίτητο. Επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και Εργοληπτών 

∆ηµόσιων Έργων, καθώς και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, θα περιλαµβάνονται 

υποχρεωτικά στο παραπάνω δείγµα. Προτείνουµε επίσης: 

•••• Να διασφαλισθεί τόσο η ακεραιότητα της διαδικασίας επιλογής της 

επιχείρησης που θα ελεγχθεί όσο και όλου του ελέγχου. 

•••• Να έχει ο ελεγκτής σε ηλεκτρονική µορφή όλα τα στοιχεία από τα αρχεία των 

φορολογικών υπηρεσιών και τα στατιστικά στοιχεία από οµοειδείς 

επιχειρήσεις για να µπορεί να οδηγηθεί σε σωστά συµπεράσµατα.  

•••• Παράλληλα µε τον τακτικό φορολογικό έλεγχο, πρέπει να συνεχίσουν να 

υπάρχουν και τα άλλα είδη ελέγχου και οπωσδήποτε οι επανέλεγχοι κάθε 

µορφής. 

•••• Να καθοριστεί πάγια διαδικασία καταγραφής, αξιολόγησης και τροποποίησης 

των εκπιπτόµενων δαπανών των επιχειρήσεων, σύνηθες πεδίο αυθαίρετων 

ελεγκτικών διαπιστώσεων και κάθε µορφής συναλλαγών. 

•••• Να καταργηθεί η θεώρηση των φορολογικών στοιχείων.  

•••• Να καθιερωθούν διαδικασίες ελέγχου του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

•••• Η διαδικασία του ελέγχου πρέπει να αποτελεί µια τυποποιηµένη διαδικασία 

βάσει εγγράφων και άλλων στοιχείων που ο ελεγκτής θα έχει στη διάθεσή 

του. Σε αυτή την κατεύθυνση, µπορεί και πρέπει να χρησιµοποιηθεί η 

µακροχρόνια εµπειρία άλλων ευρωπαϊκών κρατών που έχουν υιοθετήσει 

τέτοια συστήµατα. 

•••• Η χρήση των νέων τεχνολογιών µπορεί να προσφέρει τα µέγιστα στη 

διαδικασία της διασταύρωσης στοιχείων και στην αυτόµατη καταγραφή των 

ασυνεπειών που εµφανίζονται, έτσι ώστε αφενός να καθίσταται δυσκολότερη 

η απόκρυψη εισοδηµάτων και αφετέρου να µην είναι δυνατή η εκ των 

υστέρων παρέµβαση του «δαίµονα της εφορίας» για την αλλαγή των 

στοιχείων. Σε αυτή την κατεύθυνση, προτείνουµε, εκτός των 

«παραδοσιακών» στοιχείων που αποτελούν εισροή του συστήµατος, να 

χρησιµοποιηθούν και άλλες πληροφορίες (π.χ. η κατανάλωση ρεύµατος, οι 

καταθέσεις στους λογαριασµούς µισθοδοσίας του προσωπικού, η συσχέτιση 

µε τους εθνικούς λογαριασµούς του κλάδου κ.λπ.). 

•••• Προτείνουµε την αναµόρφωση της διαδικασίας ελέγχου, προκειµένου να 

περιοριστεί στο ελάχιστο η επαφή του φορολογουµένου µε τον ελεγκτή. Σε 

αυτό το πλαίσιο, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι κατά τα πρώτα στάδια του 

ελέγχου ο ελεγκτής δεν θα γνωρίζει τα στοιχεία (όνοµα, διεύθυνση, 

υπεύθυνος κατά το νόµο) της επιχείρησης ή του φυσικού προσώπου που 

ελέγχει. Η διαδικασία του ελέγχου πρέπει να αποτελεί µια τυποποιηµένη 

διαδικασία βάσει εγγράφων και άλλων στοιχείων που ο ελεγκτής θα έχει στη 

διάθεσή του. Σε αυτή την κατεύθυνση, µπορεί και πρέπει να χρησιµοποιηθεί 

η µακροχρόνια εµπειρία άλλων ευρωπαϊκών κρατών που έχουν υιοθετήσει 

τέτοια συστήµατα. 
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•••• Σήµερα είναι υποχρεωτικό οποιαδήποτε συναλλαγή ξεπερνά τα 15.000 ευρώ 

να πραγµατοποιείται υποχρεωτικά µέσω προσωπικής επιταγής ή τραπεζικού 

λογαριασµού. Η εµπειρία έχει δείξει ότι, µολονότι είναι αναγκαίες ορισµένες 

βελτιώσεις (κυρίως για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των πλαστών 

τιµολογίων), το µέτρο έχει αποδώσει ικανοποιητικά. Στη βάση αυτή, 

προτείνουµε να επεκταθεί η εφαρµογή του και σε όσες συναλλαγές 

υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ. 

•••• Η υποχρεωτική καταβολή της µισθοδοσίας µέσω τραπεζικού λογαριασµού 

µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην αποτύπωση των εισοδηµάτων και των 

δαπανών και να αποτελέσει εργαλείο αντιµετώπισης της εισφοροδιαφυγής. 

Σε αυτή τη βάση, προτείνουµε τη θεσµοθέτηση της υποχρέωσης των 

επιχειρήσεων να πληρώνουν τους υπαλλήλους τους αποκλειστικά µέσω 

τραπεζικών λογαριασµών. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελούν εισροές του 

πληροφοριακού συστήµατος της εφορίας. 

•••• Αποτελεσµατική εφαρµογή του πόθεν έσχες για όσους εµπλέκονται στον 

καταλογισµό και στην είσπραξη της φορολογητέας ύλης. 
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ΣΤΟΧΟΣ 20 

 Για ένα κράτος µε δηµοκρατικούς θεσµούς, για τη συµµετοχή των 

πολιτών 

Η παρούσα κατάσταση – Οι τάσεις 

Στη σηµερινή συγκυρία της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης πρέπει να 

ξανασκεφτούµε την κοινότοπη αντίληψη ότι ο καπιταλισµός αφορά την αγορά και ο 

σοσιαλισµός αφορά το κράτος. Το κράτος –µε τους θεσµούς του– έχει κεντρικό ρόλο 

στην καπιταλιστική συσσώρευση: οργανώνει την κοινωνία και την αναπαραγωγή των 

κοινωνικών σχέσεων, οργανώνει όχι µόνο τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής 

αλλά και τις πολιτικές και κοινωνικές µορφές που επενδύουν τις σχέσεις αυτές. Το 

κράτος είναι λοιπόν ο κεντρικός µηχανισµός που συµπυκνώνει τον κυρίαρχο 

συσχετισµό δυνάµεων στην κοινωνία και ασκεί την εξουσία, κρατώντας πάντα έναν 

ρόλο-κλειδί στην ανάπτυξη του καπιταλισµού. 

Το κράτος προήγαγε και τις βασικές πολιτικές του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού, 

του «λιγότερου κράτους», όχι µόνο στο οικονοµικό επίπεδο (ιδιωτικοποίηση των 

δηµόσιων υπηρεσιών), αλλά και στο πολιτικό: µεταφορά αρµοδιοτήτων σε 

υπερεθνικούς θεσµούς (εκτός κοινωνικού και πολιτικού ελέγχου), αλλά και ένα νέο 

µοντέλο δηµοκρατίας που αντιλαµβάνεται την πολιτική ως τεχνοκρατική διαχείριση. 

Tο παραπάνω πλαίσιο εξειδικεύτηκε στο µοντέλο της «∆ιακυβέρνησης», που 

υιοθετήθηκε και σε παγκόσµιο επίπεδο (Συναίνεση της Ουάσινγκτον) και στο 

ευρωπαϊκό (Λευκή Βίβλος του 2001). Η στροφή στη «∆ιακυβέρνηση» σήµανε 

καταρχάς µια νέα σχέση δηµόσιου-ιδιωτικού, σε βάρος βεβαίως του δηµόσιου: 

ιδιωτικοποιήσεις και συρρίκνωση του δηµόσιου τοµέα, απορρύθµιση της αγοράς 

(αποδυνάµωση των µηχανισµών εποπτείας της), αλλά και µια νέα σχέση 

κράτους/δηµόσιας διοίκησης και πολίτη, όπου ο πολίτης αντιµετωπίζεται απλώς ως 

πελάτης-χρήστης υπηρεσιών. 

Παράλληλα, µεταφέρθηκαν αρµοδιότητες και ευθύνες από το κράτος και τη 

γραφειοκρατική διοίκηση προς νεοπαγείς φορείς δηµόσιας εξουσίας. Οι κρατικές 

πολιτικές περιφερειοποιήθηκαν, µεταφέροντας προς τις αποκεντρωµένες 

αυτοδιοικητικές µονάδες αρµοδιότητες αλλά όχι και τους ανάλογους πόρους ή 

πραγµατικές δυνατότητες άσκησης πολιτικής. Έγινε ευρύτατη χρήση του θεσµού των 

Ανεξάρτητων ∆ιοικητικών Αρχών που ενίοτε υποκατέστησαν τη διοίκηση σε θέµατα 

ρύθµισης και εποπτείας Ταυτόχρονα, επεκτάθηκαν θεσµοί κοινωνικού διαλόγου, 

αλλά και διαµορφώθηκαν δίκτυα πολιτικής θεµατικά και επαγγελµατικά (κάτι σαν 

οµάδες πίεσης), δηµιουργώντας ένα νέο πλαίσιο συµµετοχής που ψευδεπίγραφα 

ονοµάστηκε «κοινωνία των πολιτών», αλλά στην πραγµατικότητα αποδυνάµωσε την 

ουσία της δηµοκρατικής συµµετοχής, υπονόµευσε τις προϋποθέσεις για µια γνήσια 

κοινωνία ενεργών πολιτών. 

H πολιτική αποπολιτικοποιήθηκε, η δηµοκρατική συµµετοχή µεταλλάχθηκε σε έναν 

απολίτικο «κοινωνικό διάλογο» –υπό τον µεγαλεπήβολο τίτλο «διαβούλευση»– που 

δεν δεσµεύει την εξουσία, και τα πρωτεία στην ουσιαστική χάραξη των πολιτικών 

κατευθύνσεων της κοινωνίας πήρε µια ελίτ τεχνοκρατών που δεν υπάγεται σε 
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κοινωνικό έλεγχο από τους πολίτες. Η άλλη όψη της εµπορευµατοποίησης κάθε 

δηµόσιου αγαθού, αλλά και της αναίρεσης της ουσιαστικής συµµετοχής των πολιτών 

στις πολιτικές επιλογές, ήταν η ένταση του αυταρχισµού, ο περιορισµός των κάθε 

είδους δικαιωµάτων, προκειµένου να διασφαλιστεί αυταρχικά ένα κλίµα κοινωνικής 

συναίνεσης και ειρήνης. 

Η κατάσταση στην Ελλάδα: Από την πελατεία στον αµέτοχο πολίτη-πελάτη 

Το µοντέλο εφαρµόστηκε και στη χώρα µας, αλλά σε µια κρατική και θεσµική δοµή 

µε ιδιαίτερες παθογένειες, που ούτε ο «εκσυγχρονισµός» ούτε και η «επανίδρυση του 

κράτους» κατάφερε ή επιχείρησε καν να θεραπεύσει. 

Εφαρµόστηκε σε ένα κράτος αναποτελεσµατικό, όπου οι κρατικές παρεµβάσεις στη 

διοίκηση, οι κοµµατικές παρεµβάσεις εν γένει και οι δεσµοί µε άλλα κέντρα εξουσίας 

(ΜΜΕ, οικονοµικά συµφέροντα) ήταν –και έγιναν ακόµη περισσότερο– ο κανόνας. 

Σε ένα κράτος που δηµιουργεί µια ανορθολογική πολυνοµία ενώ ταυτόχρονα 

ανέχεται µια γενικευµένη ανοµία και επιδεικνύει πλήρη απουσία βούλησης να 

επιβάλει στοιχειωδώς τους νόµους (ας σκεφθούµε τις εφορίες, τις πολεοδοµίες κλπ). 

Που οργανώθηκε και οργανώνεται µε πλήρη αναξιοκρατία, µε αυθαιρεσία, χωρίς να 

δίνει λόγο στην κοινωνία για τις πράξεις του, χωρίς καµία αξιολόγηση της κοινωνικής 

του αποτελεσµατικότητας. Και αυτό το κράτος, τα τελευταία χρόνια, όχι µόνο 

συντήρησε τις «παραδοσιακές» δοµές υποταγής των πολιτών και µετατροπής τους σε 

πελάτες του πολιτικού συστήµατος, αλλά και αντιµετώπισε επιπλέον τον πολίτη ως 

πελάτη-χρήστη υπηρεσιών µε κερδοσκοπικούς όρους αγοράς. Και επίσης, απολύτως 

προσαρµοσµένο στα δόγµατα του ύστερου νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού, το κράτος 

έγινε δοµικά επιθετικό απέναντι στην κοινωνία, περιστέλλοντας αντί να προασπίζει 

και να επεκτείνει τα ατοµικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα. 

Αυτές οι αντιδηµοκρατικές εξελίξεις τροφοδοτούν αλλά και τροφοδοτούνται από την 

ανεπάρκεια, τον αναχρονισµό και την υποβαθµισµένη λειτουργία των θεσµών του 

δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος. Εκφράσεις του προβλήµατος είναι η παντοδυναµία 

της εκτελεστικής εξουσίας και η έλλειψη θεσµών ουσιαστικού ελέγχου της, ο 

υπερσυγκεντρωτικός χαρακτήρας του κράτους και η απουσία περιφερειακής 

συγκρότησης, η ταύτιση κυβέρνησης και κράτους, το καθεστώς ασυδοσίας που 

χαρακτηρίζει τα ΜΜΕ, ιδιαίτερα τα ιδιωτικά. 

Η στρατηγική µας κατεύθυνση: Εκδηµοκρατισµός του πολιτικού συστήµατος 

και νέα πεδία δηµοκρατίας - Για µια νέα ιδιότητα του πολίτη 

Με τους προγραµµατικούς µας στόχους προτείνουµε ένα διαφορετικό πλαίσιο 

δηµοκρατικής οργάνωσης της συλλογικής ζωής, µε δηµόσια λογοδοσία, κοινωνικό 

και δηµοκρατικό έλεγχο και προγραµµατισµό, που θα διασφαλίζονται από τη 

συνολική αναδιάρθρωση των δηµοκρατικών θεσµών. Μόνο έτσι µπορεί να 

ενθαρρύνεται η ενεργητική συµµετοχή των πολιτών σε κάθε τοµέα της ζωής, της 

παραγωγής, της κοινωνίας. Μόνο έτσι µπορούµε να πετύχουµε µια αναβάθµιση της 

πολιτικής µέσα από µορφές και διαδικασίες έµµεσης και όπου είναι δυνατό άµεσης 

συµµετοχής, ώστε να οργανώνεται δηµοκρατικά η κοινωνία, αλλά και µια νέα 

ιδιότητα του πολίτη, που µέσα από την πλήρη κατοχύρωση ουσιαστικών και όχι 

τυπικών δικαιωµάτων και ελευθεριών θα συµβάλλει στην κοινωνική δικαιοσύνη και 

τη συλλογική ευηµερία. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για την κατάκτηση του 

κεντρικού πολιτικού µας στόχου: την ανάκτηση του δηµόσιου χώρου σε όλες του τις 

διαστάσεις, από την εργασία και την παραγωγή µέχρι την παιδεία, την πρόνοια, τη 
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διοίκηση και αυτοδιοίκηση, τον πολιτισµό και την καθηµερινή ζωή. Γιατί το αξιακό 

µας πλαίσιο, ο σοσιαλισµός µε δηµοκρατία και ελευθερία, σηµαίνει διαρκή 

εµπλουτισµό και εµβάθυνση της δηµοκρατίας µέχρι τις ύστατες συνέπειές της. 

Για τη µετάβαση λοιπόν σε µια πραγµατικά δηµοκρατική κοινωνία, σε ό,τι αφορά 

τους πολιτικούς και δηµοκρατικούς θεσµούς, διεκδικούµε τον εκδηµοκρατισµό του 

πολιτικού συστήµατος, που για µας σηµαίνει δηµοκρατικότερο εκλογικό σύστηµα 

(απλή αναλογική σε όλα τα αιρετά σώµατα), κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της 

πολιτικής από οικονοµικά συµφέροντα (έλεγχος του πολιτικού χρήµατος), 

αναβάθµιση της λειτουργίας της Βουλής και γενικά του κοινοβουλίου έναντι της 

αυτονόµησης της εκτελεστικής εξουσίας και του πρωθυπουργοκεντρικού µοντέλου. 

Ταυτόχρονα θεωρούµε κοµβικό διακύβευµα την υπαγωγή της οικονοµίας αλλά και 

κάθε κοινωνικής δραστηριότητας στην πολιτική, δηλαδή σε διαδικασίες συλλογικής, 

ισότιµης και δηµοκρατικής απόφασης. 

Στο πλαίσιο αυτό, διεκδικούµε τον δηµοκρατικό έλεγχο του προϋπολογισµού και εν 

γένει της οικονοµικής πολιτικής της εκάστοτε κυβέρνησης, ενώ επιδιώκουµε να 

επεκτείνουµε τα πεδία δηµοκρατικής συµµετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων 

τόσο τοπικά και στοχευµένα (τοπική δηµοκρατία, τοπικά δηµοψηφίσµατα, 

συµµετοχικός προϋπολογισµός) όσο και µε τον εµπλουτισµό των εν γένει 

δηµοκρατικών διαδικασιών, µε νέες µορφές έµµεσης και άµεσης συµµετοχής ή µε 

την οργανική ενσωµάτωση των κοινωνικών κινηµάτων και οργανώσεων (ΜΚΟ κλπ) 

στις δοµές δηµοκρατικής συµµετοχής σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Επιδιώκουµε 

τον ουσιαστικό διαχωρισµό των εξουσιών, την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της 

δικαιοσύνης από την πολιτική εξουσία, την άµεση απονοµή της και την απρόσκοπτη 

πρόσβαση σε αυτή όλων των πολιτών, τον εκδηµοκρατισµό των σωµάτων ασφαλείας. 

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι 

Η δηµοκρατία στους θεσµούς 

Για την αναβάθµιση της λειτουργίας του κοινοβουλίου 

Η τάση προς ένα πρωθυπουργοκεντρικό µοντέλο και προς την αυτονόµηση της 

εκτελεστικής εξουσίας από τον πολιτικό έλεγχο που ασκείται στο κοινοβούλιο είναι 

θεµελιακό χαρακτηριστικό του σύγχρονου αυταρχικού κράτους. Ενάντια σε αυτή την 

αντιδηµοκρατική προοπτική, διεκδικούµε την αναβάθµιση της νοµοθετικής εξουσίας, 

της Βουλής, όπου αποτυπώνονται και εκπροσωπούνται οι κοινωνικοί συσχετισµοί και 

ελέγχεται η εξουσία, διατυπώνοντας µια σειρά προτάσεις όπως: 

•••• Η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής να αποτελεί δικαίωµα της µειοψηφίας 

•••• Η καταψήφιση του προϋπολογισµού να µη σηµαίνει πτώση της κυβέρνησης 

αλλά η Βουλή να µπορεί να συµµετέχει στη διαµόρφωσή του 

•••• Η Βουλή να έχει γνώµη για τις εξαγορές δηµόσιων επιχειρήσεων µείζονος 

σηµασίας 

•••• Οι διοικήσεις των ∆ΕΚΟ να ψηφίζονται µε αυξηµένη πλειοψηφία. Μετά από 

6 µήνες, ο νέος διοικητής κάθε ∆ΕΚΟ να είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 

στη Βουλή το σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο 

•••• Να αναβαθµιστεί η διαδικασία νοµοθετικής πρωτοβουλίας βουλευτών και 

κοµµάτων: θα πρέπει να έρχονται υποχρεωτικά προς ψήφιση όλα τα 
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νοµοσχέδια που κατατίθενται, συµπεριλαµβανοµένων και όσων καταθέτουν 

τα κόµµατα της αντιπολίτευσης ή µεµονωµένοι βουλευτές 

•••• Να µην έρχεται σε συζήτηση κανένα νοµοσχέδιο εάν δεν συνοδεύεται από τη 

γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

•••• Η Βουλή να ασκεί το δικαίωµα να διατυπώνει αποφασιστική γνώµη σχετικά 

µε τις Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισµούς κατά τη διαπραγµάτευσή τους. Οι 

υπουργοί, πριν πάνε στις διεθνείς συναντήσεις, να εµφανίζονται στην αρµόδια 

επιτροπή της Βουλής, όπου και θα διεξάγεται δεσµευτική συζήτηση 

•••• Τα Σώµατα Ασφαλείας να υπάγονται στον έλεγχο ειδικής επιτροπής του 

κοινοβουλίου 

•••• Όλες οι ψηφοφορίες στη Βουλή να γίνονται κανονικά, δηλαδή να απαιτείται η 

φυσική παρουσία των βουλευτών και να µην περιορίζεται η διαδικασία στις 

δηλώσεις των κοµµάτων υπέρ ή κατά 

 Για τον δηµοκρατικό έλεγχο του προϋπολογισµού και της οικονοµικής πολιτικής 

H κατάρτιση, ψήφιση και υλοποίηση του προϋπολογισµού είναι η κεντρική πράξη 

άσκησης της οικονοµικής πολιτικής της χώρας. Ωστόσο, ο τρόπος µε τον οποίο 

πραγµατοποιείται είναι πια εµφανώς προβληµατικός, κυρίως επειδή ελαχιστοποιεί τις 

δυνατότητες δηµοκρατικού ελέγχου των βασικών οικονοµικών πολιτικών, οι οποίες 

όσο πιο ανεξέλεγκτες είναι τόσο γίνονται πιο σκληρά ταξικές. Εµείς εντοπίζουµε τα 

προβλήµατα που προκύπτουν και απαντάµε προτείνοντας συγκεκριµένες 

παρεµβάσεις. 

•••• Στον προϋπολογισµό δεν περιλαµβάνεται ο προϋπολογισµός της περιουσίας 

του κράτους, όταν σε πολλές χώρες καταρτίζονται ειδικοί προϋπολογισµοί της 

δηµόσιας περιουσίας. Προτείνουµε την πλήρη αποτύπωση της περιουσίας του 

∆ηµοσίου στον ετήσιο προϋπολογισµό και την κατάθεση ειδικού ισολογισµού 

για ό,τι αφορά την κινητή και ακίνητη περιουσία του ∆ηµοσίου, διότι είναι 

περιουσία του ελληνικού λαού και όχι ιδιοκτησία της εκάστοτε κυβέρνησης. 

•••• Στον Προϋπολογισµό δεν αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις του κράτους (προς 

το ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταµεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εργολάβους 

που έχουν κατασκευάσει δηµόσια έργα, σε φαρµακευτικές βιοµηχανίες, σε 

προµηθευτές των νοσοκοµείων κλπ). Εµείς έχουµε εδώ και χρόνια προτείνει 

να υπάρχει πλήρης λογαριασµός των υποχρεώσεων του κράτους στον 

Προϋπολογισµό, να καταγράφονται όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 

νόµους που ψηφίζει η Βουλή. 

•••• Η εκτεταµένη χρήση των ειδικών λογαριασµών, πρακτική των κυβερνήσεων 

του ΠΑΣΟΚ που συνεχίζεται και διογκώνεται από τη Νέα ∆ηµοκρατία, 

εγείρει ζητήµατα δηµοκρατικού ελέγχου αλλά και συνταγµατικότητας, αφού 

το Σύνταγµα επιβάλλει όλα τα έσοδα και όλα τα έξοδα του κράτους να 

καταγράφονται στον προϋπολογισµό. Η ύπαρξη ειδικών λογαριασµών δίνει τη 

δυνατότητα σε κάθε υπουργό να µοιράζει το δηµόσιο χρήµα όπως επιθυµεί, 

να ασκεί ανεµπόδιστα πελατειακές πολιτικές. Εµείς προτείνουµε να 

καταργηθούν οι ειδικοί λογαριασµοί, όχι να ενσωµατωθούν απλώς στον 

προϋπολογισµό, και εάν αιτιολογηµένα χρειάζεται κάπου να υπάρχει ειδικός 

λογαριασµός, να δηµιουργείται µε νόµο που θα δικαιολογεί την αναγκαιότητα 

του ειδικού λογαριασµού, θα καθορίζει τον τρόπο διαχείρισής του, θα 
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εξασφαλίζει τη διαφάνεια, θα προβλέπει τις διαδικασίες απολογισµού και 

ελέγχου. 

•••• Προτείνουµε επίσης να κατατίθεται µαζί µε τον Προϋπολογισµό το κόστος 

όλων των φοροαπαλλαγών που θεσµοθετούνται, να υπάρχει ειδική εκτίµηση 

του κόστους των φοροαπαλλαγών που θεσπίστηκαν προς την Εκκλησία από 

την τελευταία κυβέρνηση Σηµίτη µέχρι σήµερα. 

•••• ∆ιεκδικούµε να υιοθετηθεί ένα µεσο-µακροχρόνιο πρόγραµµα οικονοµικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης, το οποίο θα έρχεται και θα ψηφίζεται από τη 

Βουλή όπως προβλέπει το Σύνταγµα, και στη βάση αυτή να υπάρξει και 

µακροχρόνιος, µεσοχρόνιος δηµοσιονοµικός ορίζοντας ή πολυετείς 

προϋπολογισµοί. 

•••• ∆εν υπάρχει αξιολόγηση της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας των δαπανών 

ή του αποτελέσµατος των πολιτικών (όταν π.χ. αποφασίζεται να γίνει µια 

φοροαπαλλαγή προς τις επιχειρήσεις, διότι έτσι θα αυξηθούν οι επενδύσεις). 

Έχουµε εδώ και χρόνια προτείνει σε όλες τις πολιτικές, εφόσον πρόκειται για 

τη διάθεση δηµόσιου χρήµατος, να υπάρχει και προληπτική αξιολόγηση, 

πρόβλεψη και εκ των υστέρων αξιολόγηση. 

•••• Αναβάθµιση του ρόλου της Βουλής στον έλεγχο του Προϋπολογισµού. Η 

Ελληνική Βουλή δεν µπορεί να ελέγξει τον Προϋπολογισµό και δεν έχει 

κανένα ρόλο στην κατάρτισή του. ∆ιεκδικούµε την καθιέρωση διαδικασίας 

Συµµετοχικού Προϋπολογισµού και στην Αυτοδιοίκηση και στο κράτος.\ 

•••• Ειδικότερα, ζητάµε να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για ουσιαστικό έλεγχο 

του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του κράτους µέσω της 

Επιτροπής της Βουλής του αρ. 31 Α του Κανονισµού της Βουλής (δυνατότητα 

παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισµού, 

επιστηµονικοτεχνική στήριξη), όπως και να συγκροτηθεί επιτροπή 

εκπροσώπων κοινωνικών φορέων (οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος, ΓΣΕΕ, 

ΣΕΒ) µέσω των ερευνητικών ιδρυµάτων τους (ΙΝΕ, ΙΟΒΕ κλπ), η οποία θα 

παρακολουθεί τα στοιχεία ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισµού και θα 

υποβοηθά την επιτροπή στην διαµόρφωση γνώµης 

Για την καταπολέµηση της διαφθοράς και τον έλεγχο του πολιτικού χρήµατος 

Μία από τις βασικές παθογένειες του δικοµµατισµού είναι η διαφθορά – µε πιο 

πρόσφατα «κρούσµατα» τα σκάνδαλα της SIEMENS και του Βατοπεδίου. Εµείς 

θεωρούµε ότι η Αριστερά δεν µπορεί να ασκεί κριτική µε όρους σκανδαλολογίας ή 

ηθικολογίας, αλλά µε όρους αυστηρά πολιτικούς. Θεωρούµε ότι το κύριο είναι πως η 

πολιτική διαφθορά, οι αδιαφανείς συναλλαγές, υπονοµεύουν και νοθεύουν το 

δηµόσιο αγαθό εν γένει, καθώς το ιδιωτικό συµφέρον και η ιδιοτέλεια παρεισφρέουν 

στη δηµόσια και πολιτική σφαίρα. Έτσι καλλιεργείται και µια ανάλογη κουλτούρα σε 

ολόκληρη την κοινωνία και στους πολίτες (σε εφορίες, νοσοκοµεία κλπ.), που 

οφείλουµε επίσης να αναδεικνύουµε και να καταγγέλλουµε, µακριά βέβαια από 

ισοπεδωτικές λογικές. Η συνολική λογική της αγοραίας υπονόµευσης του δηµόσιου 

χώρου δεν είναι παρά το δοµικό αποτέλεσµα ενός συστήµατος που χρησιµοποιεί το 

κράτος υπέρ της αγοράς και του ιδιοτελούς συµφέροντος των λίγων. Αυτό το 

σύστηµα είναι αντίπαλός µας. Ταυτόχρονα, όµως, προτείνουµε µια σειρά άµεσα και 

συγκεκριµένα µέτρα θεσµικής θωράκισης της πολιτικής ζωής από παρόµοιες 

παρεµβάσεις και δοσοληψίες: 
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•••• Την αλλαγή του νόµου 3023/2002 περί χρηµατοδότησης κοµµάτων, ώστε να 

απαγορεύεται η χρηµατοδότηση πολιτικών κοµµάτων από πάσης φύσεως 

επιχείρηση, η καθοιονδήποτε τρόπο συµµετοχή πολιτικών κοµµάτων στο 

εταιρικό κεφάλαιο επιχειρήσεων (µε εξαίρεση τη συµµετοχή σε επιχειρήσεις 

που σχετίζονται µε τη διάδοση ιδεών και πολιτικών απόψεων και αµιγώς 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εκδόσεων ή των ραδιοτηλεοπτικών 

µέσων υπό την προϋπόθεση ότι τα κόµµατα κατέχουν την πλειοψηφία του 

εταιρικού κεφαλαίου), η οποιαδήποτε οικονοµική συναλλαγή µεταξύ των 

πολιτικών κοµµάτων και του ελληνικού δηµοσίου, πλην των προβλεποµένων 

επιχορηγήσεων, η καθοιονδήποτε τρόπο χρηµατοδότηση από ξένες 

κυβερνήσεις. 

•••• Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των κοµµάτων: Να εφαρµοστεί πλήρως το εθνικό 

λογιστικό σχέδιο για λόγους διαφάνειας και πραγµατικής απεικόνισης της 

οικονοµικής κατάστασης των κοµµάτων, να αναβαθµιστεί το έργο της 

Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002 µε την ενίσχυση και της 

υποδοµής και των αρµοδιοτήτων (και µε ανακριτικές αρµοδιότητες), να 

θεωρείται κακουργηµατική πράξη ποινικά κολάσιµη η κατάθεση ψευδών 

στοιχείων των εισοδηµάτων ή της περιουσίας του κόµµατος. Τέλος, σε 

περίπτωση που διαπιστώνεται ότι εσκεµµένα και µε την ανοχή του κόµµατος 

έχουν εισρεύσει στα ταµεία του χρήµατα κατά παράβαση της νοµοθεσίας, να 

θεσπίζονται και να επιβάλλονται κυρώσεις σε όλα τα πρόσωπα των κοµµάτων 

τα οποία ενέχονται στην παράνοµη συναλλαγή καθώς και στο κόµµα, µε τη 

στέρηση του συνόλου της κρατικής επιχορήγησης του έτους. 

•••• Η κρατική επιχορήγηση, οι συνδροµές και οι ενισχύσεις προς τα κόµµατα να 

γίνονται µε ονοµαστικά και θεωρηµένα κουπόνια. 

•••• Την αλλαγή του νόµου περί ευθύνης υπουργών (3126/2003) και την 

κατάργηση της ειδικής παραγραφής, διότι ο νόµος εισάγει ευνοϊκή 

µεταχείριση υπέρ των πολιτικών προσώπων εις βάρος των πολιτών που 

κατηγορούνται για τις ίδιες πράξεις. 

•••• Εφαρµογή της Σύµβασης του ΟΗΕ (2003) για τα µέτρα ενάντια στη 

διαφθορά, στο σκέλος που αφορά την κατάργηση των εξαιρέσεων που έχουν 

σχέση µε το πολιτικό προσωπικό (υπουργοί, βουλευτές, στελέχη ΟΤΑ) σε 

αδικήµατα όπως η δωροδοκία των δηµόσιων λειτουργών. 

•••• Σε ό,τι αφορά τις προµήθειες του ∆ηµοσίου προτείνουµε: 

(α) Tην πλήρη δηµοσιοποίηση κάθε σύµβασης του δηµόσιου και του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Την ανάθεση σε Ανεξάρτητη Αρχή της 

αρµοδιότητας ελέγχου των συµβάσεων του ∆ηµοσίου, ενώ η Επιτροπή 

Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής θα έχει τη δυνατότητα άσκησης 

του προβλεπόµενου κοινοβουλευτικού ελέγχου στην εν λόγω Α∆Α. 

Να απαγορεύεται η ανάληψη προµηθειών ή η συµµετοχή σε 

διαγωνισµούς του δηµοσίου εταιρειών των οποίων η µητρική εταιρεία 

εδρεύει σε χώρα που δεν θεωρεί ποινικά κολάσιµη την πράξη της 

ενεργητικής δωροδοκίας στην αλλοδαπή. 

(β) Να θεσµοθετηθεί υποχρεωτική ρήτρα σε όλες τις συµβάσεις του 

ελληνικού δηµοσίου ή δηµοσίων επιχειρήσεων στην οποία θα 

προβλέπεται ότι σε περίπτωση δωροδοκίας ή αθέµιτου επηρεασµού 

δηµόσιου λειτουργού που έχει σηµαντική θέση στην διαδικασία της 
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προµήθειας, το ελληνικό δηµόσιο θα έχει δικαίωµα να αποκλείει κάθε 

µελλοντική συµµετοχή του προµηθευτή σε συµβάσεις του δηµοσίου 

και να αναστέλλει κάθε πληρωµή ή άλλου είδους οικονοµική απαίτηση 

του προµηθευτή. 

(γ) Να απαγορεύεται σε πρόσωπα που διετέλεσαν µέλη ελληνικής 

κυβέρνησης να συµµετέχουν σε διοικητικό συµβούλιο ή σε 

διευθυντική θέση επιχειρήσεων-προµηθευτών του ελληνικού 

δηµοσίου, εκτός αν έχει παρέλθει µια πλήρης δεκαετία από την 

άσκηση των καθηκόντων τους. 

(δ) Να θεσπίζεται η υποχρέωση του δηµοσίου ή των δηµοσίων 

επιχειρήσεων να προβαίνουν στη δήµευση της περιουσίας του φυσικού 

προσώπου που έχει καταδικαστεί για το αδίκηµα της παθητικής 

δωροδοκίας µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στα προϊόντα του 

εγκλήµατος, σύµφωνα µε την Σύµβαση του ΟΗΕ για την πάταξη της 

διαφθοράς. 

Οι Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές 

Οι Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές αποτελούν ιδιαίτερο θεσµό, που αναπτύχθηκε 

ακριβώς λόγω της αδυναµίας να δοθούν πολιτικές απαντήσεις στις µόνιµες 

παθογένειες του διοικητικού µηχανισµού, στη συγκεντρωτική και γραφειοκρατική 

του οργάνωση, αλλά και στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης αντίληψης της 

«∆ιακυβέρνησης», που προώθησε συγκεκριµένους µετασχηµατισµούς στο κράτος. Οι 

Α∆Α δηµιουργήθηκαν καταρχήν για να προστατεύσουν τον ευαίσθητο τοµέα των 

ανθρώπινων δικαιωµάτων και των ελευθεριών εκεί που ο εντεινόµενος αυταρχισµός 

της εκτελεστικής εξουσίας δεν προστατεύει µε ουδέτερο και αντικειµενικό τρόπο τις 

ελευθερίες και τα ατοµικά δικαιώµατα. 

Με αυτή την έννοια, οι Ανεξάρτητες Αρχές αποτελούν στοιχείο εµπλουτισµού της 

δηµοκρατίας και ενίσχυσης του συστήµατος δηµόσιας διοίκησης. Εµείς θεωρούµε ότι 

οι Α∆Α είναι σήµερα περίπου «αναγκαίο κακό», απέναντι στις τάσεις 

αυταρχικοποίησης του κρατικού µηχανισµού. Μπορούν όµως, µε συγκεκριµένους 

όρους και προϋποθέσεις, να λειτουργήσουν ως µορφές µεταβατικές προς µια 

κοινωνία που θα λειτουργεί µε βάση και στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη και 

ευηµερία. Με αυτή την έννοια, υπερασπιζόµαστε τις Ανεξάρτητες Αρχές όταν για 

παράδειγµα δέχονται, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, επιθέσεις και αµφισβητήσεις, 

τόσο από κυβερνητικά στελέχη όσο και από δηµόσιους φορείς, µε χαρακτηριστική 

την περίπτωση τόσο της επίθεσης κατά της Αρχής Προστασίας Προσωπικών 

∆εδοµένων, για την υπόθεση των φυγοστράτων και των µηχανισµών 

παρακολούθησης των πολιτών («κάµερες»), όσο και του Εθνικού Συµβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης. Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι δεν ασκούµε κριτική σε αποφάσεις 

ή απόψεις τους µε τις οποίες διαφωνούµε. 

Ωστόσο, είµαστε εντελώς αντίθετοι στην ίδρυση Α∆Α όταν αυτό σηµαίνει ότι 

µεταβιβάζονται σε αυτές, ενόψει της «απελευθέρωσης των αγορών», αρµοδιότητες 

ελέγχου και ρύθµισης της οικονοµικής ζωής και της «ελεύθερης αγοράς» που θα 

πρέπει να βρίσκονται στα χέρια του κοινοβουλίου και να είναι ευρύτερες. Αυτό 

συνέβη πράγµατι µε Α∆Α όπως η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, η Επιτροπή 

Ανταγωνισµού, η Ρυθµιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδοµεταφορών και η Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Οι συγκεκριµένες Α∆Α δεν 

κατοχυρώνονται καν συνταγµατικά (όπως το ΕΣΡ, ο ΑΣΕΠ, Ο Συνήγορος του 
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Πολίτη, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, η Αρχή ∆ιασφάλισης του 

Απορρήτου των Επικοινωνιών, µε το Σύνταγµα του 2001 και τον ν. 3051/2002), µε 

αποτέλεσµα ο έλεγχός τους να είναι ανεπαρκέστατος: δεν κατοχυρώνεται η 

προσωπική ανεξαρτησία των µελών τους, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι για αυτές δεν 

εφαρµόζεται ο νόµος 3051/2002 αλλά οι δικοί τους ιδρυτικοί νόµοι, οι οποίοι 

προβλέπουν τον διορισµό των µελών τους µε υπουργική απόφαση ή προεδρικό 

διάταγµα, δηλαδή από την κυβέρνηση, χωρίς εγγυήσεις και έλεγχο από το 

κοινοβούλιο (εκτός από τη γνώµη της Επιτροπής Θεσµών της Βουλής). 

Αντιθέτως, θεωρούµε ότι η εµπειρία από Αρχές όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, το 

ΕΣΡ, ο ΑΣΕΠ, η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η Αρχή 

∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών είναι καταρχάς θετική, όσον αφορά 

την προστασία και κατοχύρωση δικαιωµάτων που αδυνατεί ή επιλέγει να µην 

προστατέψει η κεντρική εξουσία και η διοίκηση. Θεωρούµε όµως ότι η ίδρυση Α∆Α 

θα πρέπει να γίνεται µε εξαιρετική φειδώ και προσοχή, µόνο όταν αυτό επιβάλλεται 

από ιδιαίτερους λόγους, και πάντοτε µε ειδική µέριµνα να υπόκεινται στον 

ουσιαστικό και πραγµατικό έλεγχο της Βουλής. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος θα 

πρέπει να είναι άµεσος, µε δυνατότητα επιβολής κυρώσεων (που µπορούν να 

φτάνουν µέχρι την παύση των µελών των Α∆Α), αλλά να είναι σαφής και ο 

δικαστικός έλεγχος των διοικητικών τους πράξεων. 

Η δηµοκρατία στην πράξη 

Απλή αναλογική και διαδικασίες πολιτικής συµµετοχής για µια ουσιαστική δηµοκρατική 

αντιπροσώπευση 

Αναγκαίο βήµα (αλλά όχι αρκετό από µόνο του) για τον συνολικό εκδηµοκρατισµό 

του πολιτικού συστήµατος είναι η αλλαγή του εκλογικού συστήµατος µε την 

καθιέρωση της απλής αναλογικής, αίτηµα κεντρικό και διαχρονικό από πλευράς 

ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, διεκδικούµε την καθιέρωση της ποσόστωσης των δύο φύλων 

στα ψηφοδέλτια των κοµµάτων, σε κάθε περιφέρεια και όχι απλώς στο σύνολο της 

Επικράτειας. 

Πάγια θέση µας είναι η καθιέρωση ενός πάγιου εκλογικού συστήµατος, µε το οποίο 

θα επιτυγχάνεται η αντιστοιχία ψήφων του εκλογικού σώµατος και βουλευτικών 

εδρών των κοµµάτων και θα δίνεται η δυνατότητα εκπροσώπησης στη Βουλή όλων 

των υπαρκτών πολιτικών τάσεων και δυνάµεων που παίρνουν µέρος στις εκλογές. 

Τέτοιο εκλογικό σύστηµα είναι η απλή αναλογική.  

Ποτέ σχεδόν ο εκλογικός νόµος δεν απέβλεψε στην πιστή αποτύπωση της λαϊκής 

βούλησης. Και αυτό πάντοτε στο όνοµα της εξασφάλισης αυτοδύναµης σταθερής και 

ισχυρής κυβέρνησης. Όµως κυβερνήσεις που στηρίζουν την αυτοδυναµία τους στην 

εκλογική τεχνική, ούτε αυτοδύναµες είναι ούτε ισχυρές. 

Το σύστηµα που προτείνουµε επιφέρει επί το αναλογικότερο αλλαγή στα ισχύοντα 

στις µονοεδρικές περιφέρειες, στους βουλευτές επικρατείας , αλλά και στις β΄ και γ΄ 

κατανοµές, κατά τις οποίες ακολουθεί τη µέθοδο των µεγαλύτερων αχρησιµοποίητων 

υπολοίπων. Έτσι όλα τα κόµµατα διεκδικούν έδρες στη δεύτερη και τρίτη κατανοµή.  

Εισηγούµαστε επίσης την κατάργηση της αποκλειστικής ρήτρας του 3%, που δεν 

συµβιβάζεται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Ακόµη, τα έγκυρα ψηφοδέλτια 

που έλαβε κάθε κόµµα ή συνασπισµός κοµµάτων σε ολόκληρη την επικράτεια, 

θεωρούνται ως ψήφοι που δόθηκαν και για το «ψηφοδέλτιο υποψηφίων επικρατείας» 

του αντίστοιχου κόµµατος ή συνασπισµού κοµµάτων. Οι βουλευτικές έδρες 
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κατανέµονται στα κόµµατα ή στους συνασπισµούς κοµµάτων που παίρνουν µέρος 

στις εκλογές σε συνάρτηση µε την εκλογική τους δύναµη σε όλη την επικράτεια. 

Ταυτόχρονα διεκδικούµε όχι µόνο την κατοχύρωση αλλά και την επέκταση της απλής 

αναλογικής σε όλες τις διαδικασίες εκλογής αιρετών σωµάτων, σε κάθε επίπεδο 

(τοπικό, περιφερειακό κλπ). 

Η απλή αναλογική µπορεί βέβαια να υλοποιεί την πραγµατική ισότητα της ψήφου, 

που είναι απαραίτητο στοιχείο µιας δηµοκρατικής πολιτείας, ωστόσο δεν αρκεί από 

µόνη της. Εµείς πιστεύουµε ότι στο δρόµο για έναν δηµοκρατικό σοσιαλιστικό 

µετασχηµατισµό της κοινωνίας πρέπει να διεκδικούµε και να δηµιουργούµε τέτοιες 

δοµές και διαδικασίες στις οποίες οι πολίτες θα συµµετέχουν ισότιµα και θα 

συναποφασίζουν δηµοκρατικά (και δεσµευτικά για την εκάστοτε εξουσία) για τις 

πολιτικές επιλογές που τους αφορούν: στη γειτονιά, στον δήµο, την κοινότητα, στους 

χώρους εργασίας και παραγωγής, στο σχολείο, σε αναπτυξιακούς θεσµούς κοκ. Μόνο 

µια τέτοια ευρύτατη διαδικασία εισαγωγής στοιχείων δηµοκρατίας σε όλους τους 

τοµείς της κοινωνικής ζωής (όπως αποτυπώνονται και σε πολλά σηµεία του 

προγράµµατός µας) µπορεί να στηρίξει ουσιαστικά τοµές όπως η απλή αναλογική, να 

δηµιουργήσει τους όρους πραγµατικής συµµετοχής –ενάντια στην αφηρηµένη 

«διαβούλευση»– και να µετασχηµατίσει ριζικά τους κοινωνικούς συσχετισµούς. 

Ανάπτυξη θεσµών άµεσης και τοπικής δηµοκρατίας 

Κεντρικός στόχος της πολιτικής µας παρέµβασης, αλλά και της αντίληψής µας για τη 

δηµοκρατική µετάβαση στον σοσιαλισµό, είναι όχι µόνο η εµβάθυνση των θεσµών 

αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας αλλά και η ανάδειξη, δίπλα και παράλληλα σε 

αυτούς, διαδικασιών άµεσης δηµοκρατίας. 

Προτείνουµε την ανάπτυξη διαδικασιών αµεσοδηµοκρατικής κατάρτισης του 

προϋπολογισµού σε τοπικό επίπεδο, µε αξιοποίηση των διεθνών παραδειγµάτων από 

δήµους της Λατινικής Αµερικής, της Ευρώπης και του Καναδά. 

Οι διαδικασίες αυτές ξεκινούν από Γενικές Συνελεύσεις του ∆ήµου και θεµατικές 

συνελεύσεις για ειδικά θέµατα (π.χ. κυκλοφοριακό) στις οποίες οι κάτοικοι και οι 

τοπικοί φορείς καταθέτουν τις προτάσεις τους. Σε δεύτερη φάση, οι προτάσεις αυτές 

ψηφίζονται από τις συνελεύσεις και όσες εγκρίνονται εντάσσονται στον 

προγραµµατισµό του ∆ήµου. Φυσικά η συγκεκριµένη διαδικασία θα προκύψει από τη 

συµµετοχή των ανθρώπων, αλλά θα έχει και ως προϋπόθεση να ανακατανεµηθούν οι 

κατάλληλοι πόροι (βλ. περισσότερες λεπτοµέρειες για τη λειτουργία του 

«Προϋπολογισµού των πολιτών» και τη διεθνή εµπειρία στο Παράρτηµα) 

 

Προτείνουµε και διεκδικούµε ουσιαστικούς συµµετοχικούς θεσµούς προκειµένου να 

διασφαλίζεται η γνήσια έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Έτσι εισηγηθήκαµε και 

επιµένουµε να αναθεωρηθεί το άρθρο 44 του Συντάγµατος και να κατοχυρωθεί το 

λεγόµενο λαϊκό δηµοψήφισµα: να µπορούν δηλαδή οι Έλληνες πολίτες, µε την 

πρωτοβουλία ενός συγκεκριµένου, όχι ευκαταφρόνητου, αριθµού πολιτών, να ζητούν 

την πρωτογενή έκφρασή τους στο πλαίσιο του λαϊκού δηµοψηφίσµατος για τα 

µεγάλα ζητήµατα του τόπου – εκτός βέβαια από τα ζητήµατα ατοµικών δικαιωµάτων, 

που δεν µπορεί να τίθενται υπό διαπραγµάτευση σε δηµοψήφισµα και να 

καθορίζονται από τις εκάστοτε κοινωνικές πλειοψηφίες. ∆ιεκδικούµε επίσης την 

καθιέρωση της λεγόµενης λαϊκής νοµοθετικής πρωτοβουλίας, δηλαδή να µπορεί να 

προτείνει ο ελληνικός λαός (λ.χ. µε συλλογή υπογραφών) συγκεκριµένες νοµοθετικές 
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παρεµβάσεις για ζητήµατα τα οποία είναι µείζονος κοινωνικού και πολιτικού 

ενδιαφέροντος. 

Η εισαγωγή στον Νέο Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, µε επιµονή της ΚΕ∆ΚΕ 

(άρθρα 214-218), των τοπικών δηµοψηφισµάτων, της χάρτας των δικαιωµάτων των 

δηµοτών και, µε δειλά έστω βήµατα, διαδικασιών κοινωνικής διαβούλευσης, παρέχει 

τη δυνατότητα σε προοδευτικές τοπικές αρχές να προχωρήσουν σε διαδικασίες 

ενθάρρυνσης της συµµετοχής των πολιτών και των φορέων τους στον 

προγραµµατισµό της τοπικής ανάπτυξης. 

Η δηµοκρατία θεµέλιο του Συντάγµατος 

Για τη συνταγµατική υπεράσπιση, κατοχύρωση και εµβάθυνση της δηµοκρατίας 

Οι πολιτικές παρατάξεις που κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία χρόνια επιχείρησαν 

να παρουσιάσουν µεγαλεπήβολες «µεταρρυθµίσεις» χρησιµοποιώντας ως όχηµα 

διαδοχικές προτάσεις αναθεώρησης του Συντάγµατος (το ΠΑΣΟΚ το 2001 και η Ν∆ 

το 2006). Πολιτική πρακτική ανεύθυνη, ωστόσο, διότι αφενός «εµπαίζει» τους 

θεσµούς και διαταράσσει τη σταθερότητα που οφείλει να διέπει τον συνταγµατικό 

χάρτη της χώρας. Αφετέρου, και οι δύο αναθεωρήσεις έθιξαν ή επιχείρησαν να θίξουν 

βασικές δηµοκρατικές κατακτήσεις του πολιτεύµατος, κατοχυρωµένες στη συνείδηση 

της κοινωνίας µας, ήδη από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης. Ταυτόχρονα, 

απέκρουσαν αναγκαίες θεσµικές αλλαγές που θα αποτελούσαν βήµα για µια πιο 

δίκαιη και δηµοκρατική πολιτεία. 

Απέναντι στη θεσµική υποβάθµιση, ο ΣΥΡΙΖΑ προάσπισε πριν απ’ όλα τη 

συνταγµατική σταθερότητα των βασικών αρχών που διέπουν την ελληνική πολιτεία, 

ενάντια στις επιπόλαιες «µεταρρυθµίσεις». Επιπλέον, µε την κρίσιµη συµµετοχή και 

παρέµβασή του σε ευρύτερους κοινωνικούς αγώνες, συνέβαλε ώστε να 

αποκρουστούν οπισθοδροµικές προτάσεις που έθιγαν τον ίδιο τον πυρήνα µιας 

δίκαιης και δηµοκρατικής κοινωνίας, όπως συνέβη µε το νικηφόρο κίνηµα για τη µη 

αναθεώρηση του άρθρου 16 που κατοχυρώνει τον δηµόσιο χαρακτήρα της παιδείας. 

Τέλος, πρότεινε επεξεργασµένες θέσεις και διεκδίκησε, εντός και εκτός 

Κοινοβουλίου, ορισµένες νέες συνταγµατικές ρυθµίσεις που µπορούν να 

δηµιουργήσουν τις θεσµικές προϋποθέσεις για µια πολιτεία αληθινά δηµοκρατική, µε 

γενική ελευθερία, κοινωνική ευηµερία, ισότητα και αλληλεγγύη. 

1. Παιδεία 

Υπερασπιστήκαµε το άρθρο 16 του Συντάγµατος και στη Βουλή και στο πλαίσιο της 

ευρύτατης κοινωνικής αντίδρασης που προκάλεσε η πρόταση αναθεώρησής του. 

Υποστηρίζουµε τον δηµόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης και διεκδικούµε 

τη συνταγµατική του αναβάθµιση, ενάντια σε κάθε απόπειρα να δοθεί η δυνατότητα 

σε ιδιωτικά συµφέροντα να ιδρύουν πανεπιστήµια χωρίς καν να διασφαλίζονται οι 

στοιχειώδεις ακαδηµαϊκές προϋποθέσεις και ο δηµόσιος έλεγχός τους. 

2. Περιβάλλον 

Υπερασπιστήκαµε την πρωτοποριακή και για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα προστασία του 

περιβάλλοντος που κατοχύρωνε το άρθρο 24 (ήδη από το Σύνταγµα του 1975), 

ενάντια σε προτάσεις αναθεώρησης που επιχειρούσαν τη διάκριση µεταξύ δάσους και 

δασικής έκτασης, όταν είναι επιστηµονικά βεβαιωµένο ότι αυτός ο διαφορετικός 

χαρακτηρισµός είναι εξαιρετικά δυσχερής όσο και επικίνδυνος. 
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Στην προοπτική του οικολογικού µετασχηµατισµού της ελληνικής οικονοµίας και 

κοινωνίας, διεκδικούµε την ενίσχυση του άρθρου 24 ενάντια σε κάθε απόπειρα να 

ελαχιστοποιηθούν οι συνταγµατικοί περιορισµοί και ο έλεγχος προκειµένου οι 

χωροταξικοί και πολεοδοµικοί σχεδιασµοί να γίνονται ερήµην της αναγκαίας 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Εθνική και λαϊκή κυριαρχία 

Αποκρούσαµε την αναθεώρηση του άρθρου 28 του Συντάγµατος, η οποία προέβλεπε 

ότι κρίσιµες αποφάσεις που αφορούν την εκχώρηση αρµοδιοτήτων της χώρας µας σε 

υπερεθνικά όργανα, και εν προκειµένω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα λαµβάνονται µε 

απλή πλειοψηφία. 

Αντιπαραθέτουµε τη δική µας θέση, ότι γι’ αυτά τα ζητήµατα µόνο ο κυρίαρχος λαός 

πρέπει να αποφαίνεται και µάλιστα στο πλαίσιο ενός δηµοψηφίσµατος. Σε καµία 

περίπτωση ο σαφής ευρωπαϊκός µας προσανατολισµός δεν µας εµποδίζει να 

διεκδικούµε ότι για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τη συµµετοχή της χώρας, όχι 

µόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σε κάθε υπερεθνικό όργανο, χρειάζεται η 

έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας και της λαϊκής βούλησης. 

4. Ασυµβίβαστο 

Υποστηρίξαµε προτάσεις που θεωρούµε ότι αναβαθµίζουν το δηµοκρατικό 

πολίτευµα, ψηφίζοντας για παράδειγµα την αναθεώρηση του άρθρου 57 του 

Συντάγµατος για την κατάργηση του απολύτου ασυµβιβάστου. 

 Θεωρούµε ότι η καθιέρωση του απόλυτου ασυµβιβάστου τείνει να διαµορφώσει µια 

αντιδηµοκρατική πολιτική «ελίτ», δηλαδή να ασχολούνται µε τη συλλογική πολιτική 

δράση κυρίως οι ανεπάγγελτοι, οι γόνοι πλουσίων οικογενειών ή πολιτικών 

οικογενειών, αποκλείοντας τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας που δεν έχει 

τις ανάλογες προϋποθέσεις. 

5. Βασικός µέτοχος 

∆εν διστάσαµε να υποστηρίξουµε µαχητικά προτάσεις όπως η κατοχύρωση του 

άρθρου 14 παράγραφος 9 του Συντάγµατος, για τη διαφάνεια στον χώρο των ΜΜΕ 

και µε ιδιαίτερη αναφορά στον λεγόµενο «βασικό µέτοχο». 

∆ιεκδικούµε την κατοχύρωση ανάλογων –και αυστηρότερων– ρυθµίσεων, διότι 

πιστεύουµε ότι θίγονται βασικές αρχές της δηµοκρατίας όταν τα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης παρεµβαίνουν, διαµορφώνουν τη δική τους πολιτική, προφανώς όχι για 

την εξυπηρέτηση των συµφερόντων του ελληνικού λαού, αλλά για την εξυπηρέτηση 

των δικών τους συµφερόντων. Πολύ περισσότερο όταν το καταφέρνουν αξιοποιώντας 

ιδιοκτησιακά δικαιώµατα σε εταιρίες που συνδέονται και µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

αναφορικά µε την εκτέλεση δηµοσίων έργων, συµβάσεις προµηθειών και συµβάσεις 

προσφοράς υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο. 

6. Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα 

∆ιεκδικούµε τη συνταγµατική και θεσµική κατοχύρωση προτάσεων που µπορούν να 

δηµιουργήσουν τους όρους µετάβασης σε µια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης και 

ευηµερίας. Τέτοια είναι η πρότασή µας για την καθιέρωση του ελαχίστου εγγυηµένου 

εισοδήµατος, η οποία, σε συνδυασµό και µε το άρθρο 22 του Συντάγµατος που 

αναφέρεται στο κοινωνικό κράτος, αφορά όχι µια γενικόλογη αναφορά αλλά τη 

συγκεκριµένη συνταγµατική ρύθµιση για την καθιέρωση ενός ελάχιστου εγγυηµένου 
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εισοδήµατος σε αξιοπρεπή διαβίωση και µάλιστα µε τρόπο που θα καθιστά το 

δικαίωµα αυτό αγώγιµο: δηλαδή να µπορεί ο πολίτης, αξιοποιώντας τη συνταγµατική 

επιταγή, να αναζητεί µε προσφυγή του στα δικαστήρια το αξιοπρεπές επίπεδο 

διαβίωσης. 

7. Αυτοδιοίκηση 

∆ιατυπώνουµε και διεκδικούµε συγκεκριµένες συνταγµατικές προβλέψεις για το 

βασικό κύτταρο της δηµοκρατίας, αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη: την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συγκεκριµένα, θεωρούµε ότι το Σύνταγµα πρέπει να 

κατοχυρώνει την αυτοδιοίκηση µε διττό χαρακτήρα: και µε την έννοια της τοπικής 

δηµοκρατίας και µε την έννοια της τοπικής αυτονοµίας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

είναι ο µοχλός που µπορεί να προωθήσει την αναγκαία περιφερειακή συγκρότηση και 

αποκέντρωση του κράτους και να ενδυναµώσει δηµοκρατικά τη λειτουργία του 

πολιτικού συστήµατος. 

Ο διαχωρισµός Κράτους-Εκκλησίας, προϋπόθεση µιας δηµοκρατικής κοινωνίας 

Η παρέµβαση της Εκκλησίας στα πράγµατα της δηµοκρατικής πολιτείας, καθώς και η 

στενή διαπλοκή της µε το κράτος, συχνά στις χειρότερες στιγµές της ελληνικής 

ιστορίας, ανάγεται στην ίδρυση του ελληνικού κράτους. Οι παθογένειες αυτής της 

σύµφυσης ήταν πάντοτε εµφανείς, ωστόσο τα τελευταία χρόνια οξύνθηκαν ιδιαίτερα: 

µε την εθνικιστική και οπισθοδροµική πολιτική παρέµβαση της προηγούµενης 

ηγεσίας της ελληνικής Εκκλησίας, µε τη σκανδαλώδη οικονοµική και παρα-

οικονοµική δραστηριότητα της Εκκλησίας και των µοναστηριών. 

Σήµερα, λοιπόν, θεωρούµε ότι έχει δικαιωθεί απολύτως και έχει καταστεί ώριµο 

κοινωνικό αίτηµα η πάγια θέση µας ότι για µια σύγχρονη και δηµοκρατική πολιτεία 

είναι αναγκαίος ο διαχωρισµός Κράτους-Εκκλησίας, και σε συνταγµατικό επίπεδο. Σε 

αυτό το πλαίσιο, αγωνιζόµαστε µαζί πλέον µε τη συντριπτική πλειοψηφία των 

Ελλήνων πολιτών και διεκδικούµε ορισµένα δηµοκρατικά αυτονόητα: 

•••• Τον συνταγµατικό χωρισµό κράτους-εκκλησίας: Έχουµε επανειληµµένως 

προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 3.1 του Συντάγµατος, προκειµένου να 

αναπροσδιοριστούν οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας και να επέλθει ο 

χωρισµός τους υπό καθεστώς αµοιβαίου σεβασµού. 

•••• Τη διασφάλιση της θρησκευτικής ουδετερότητας της χώρας, µε παράλληλη 

εξίσωση όλων των θρησκευτικών δογµάτων, των δικαιωµάτων αλλά και των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. Αυτό σηµαίνει την εξάλειψη κάθε 

είδους διακρίσεων ανάµεσα στους πολίτες µε βάση τις θρησκευτικές τους 

δοξασίες (σε ζητήµατα δηµόσιας διοίκησης, δικαιοσύνης, εκπαίδευσης κλπ). 

Σηµαίνει επίσης όµως και την παροχή όλων των προϋποθέσεων ελεύθερης 

άσκησης κάθε θρησκευτικής πίστης (λ.χ. δηµιουργία λατρευτικών χώρων για 

τους πολίτες όλων των δογµάτων), ή την καθιέρωση του πολιτικού όρκου ή 

την αναγνώριση του δικαιώµατος καύσης των νεκρών. 

•••• Την κατάργηση της πλήρους φοροαπαλλαγής των εισοδηµάτων της 

Εκκλησίας από ακίνητα. Θεωρούµε ότι η Εκκλησία θα πρέπει να υπάγεται 

κανονικά και χωρίς εξαιρέσεις ή χαριστικές ρυθµίσεις στο φορολογικό 

καθεστώς που ισχύει για όλους τους πολίτες της χώρας, για όσους διαθέτουν 

περιουσία και αναπτύσσουν οικονοµική δραστηριότητα. Θα πρέπει επίσης να 

επανεξεταστούν τα χρυσόβουλα και όλοι οι συναφείς τίτλοι µε τους οποίους 

δίνονται ιδιοκτησιακά δικαιώµατα στην Εκκλησία και στις µονές. 
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•••• Την επέκταση των αποτελεσµάτων του χωρισµού Κράτους-Εκκλησίας και στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Αυτό, ενδεικτικά, σηµαίνει: 

(α) Κατάργηση του υποχρεωτικού εκκλησιασµού και της πρωινής 

προσευχής στο σχολείο 

(β) Κατάργηση του µαθήµατος των Θρησκευτικών και αντικατάστασή του 

από µάθηµα επιστηµονικού και όχι κατηχητικού προσανατολισµού, 

στο πλαίσιο του οποίου θα διδάσκεται η αναγκαία γνώση περί της 

ιστορίας και της φιλοσοφίας των θρησκειών του κόσµου. 

(γ) ∆ιαχωρισµό των θρησκευτικών υποθέσεων από το Υπουργείο 

Παιδείας και υπαγωγή τους σε άλλο υπουργείο (π.χ. στο υπουργείο 

Εσωτερικών). 

∆ηµοκρατία και δικαιοσύνη 

Η ∆ικαιοσύνη στην υπηρεσία της κοινωνικής δικαιοσύνης 

Η δικαιοσύνη σε µια δηµοκρατική πολιτεία είναι ανεξάρτητη. Οι δικαστικοί 

λειτουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται µόνο στο Σύνταγµα 

και τους νόµους. Η δικαστική εξουσία συγκροτείται µε διακριτή αυτονοµία από τις 

άλλες εξουσίες. Αναγκαία προϋπόθεση κάθε δηµοκρατίας που σέβεται τον εαυτό της 

είναι οι δικαστικοί της λειτουργοί να απολαµβάνουν λειτουργική και προσωπική 

ανεξαρτησία ώστε να συµβάλλουν στην απονοµή δικαιοσύνης µε κοινωνική 

ευαισθησία. ∆ικαιοσύνη που δεν εκδικείται, που προασπίζεται τα ατοµικά, πολιτικά 

και κοινωνικά δικαιώµατα των πολιτών, που συµβάλλει στην προάσπιση του 

δηµόσιου χώρου, του δηµοσίου συµφέροντος και στην επέκταση των αξιών 

κοινωνικής δικαιοσύνης.  

Το δικοµµατικό σύστηµα έκανε τα πάντα για να καταστρατηγήσει ή να υπονοµεύσει 

τις παραπάνω αρχές, µε φαινόµενα και πρακτικές όπου:  

• η επιλογή της ηγεσίας των δικαστηρίων ουσιαστικά γίνεται από την 

εκτελεστική εξουσία 

• η δικαστική ιεραρχία στη συνέχεια ανταποδίδει την εύνοια της κυβερνητικής 

επιλογής µε τη σύνταξη και αποστολή εγκυκλίων µε συστάσεις σε σηµαντικές 

υποθέσεις, οι οποίες επηρεάζουν τη δικαιοδοτική κρίση των δικαστηρίων 

• ασκείται ασφυκτικός έλεγχος σε δικαστικούς λειτουργούς, που στην πράξη 

ακυρώνουν την ελεύθερη δικαστική κρίση τους και την έκφραση της γνώµης 

τους επί ζητηµάτων που αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης 

• συστηµατικά επιχειρείται ο επηρεασµός και ο έλεγχος της δικαιοσύνης µέσα 

από παρα-πολιτικές, παρα-δικαστικές διαδικασίες  

• η αναποτελεσµατικότητα της λειτουργίας των δικαστηρίων αγγίζει τα όρια της 

αρνησιδικίας, δηλαδή της αδυναµίας διεξαγωγής της δίκης και απόδοσης 

δικαιοσύνης 

Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας έχει οξύνει τα παραπάνω προβλήµατα, καθώς 

επανάφερε το θεσµό του «∆ιορισµένου Προϊσταµένου» και κατάργησε τον Ν. 

2171/1993, που θέσπιζε την αυτοδιοίκηση των µεγάλων ∆ικαστηρίων και 

Εισαγγελιών της χώρας και αποτέλεσε ένα σηµαντικό, αν και ατελές, βήµα για τη 

διασφάλιση της ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών και της ∆ικαιοσύνης. 
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Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντα σε συνεννόηση µε το σύνολο των φορέων των λειτουργών της 

δικαιοσύνης, αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για: 

• Να ξεπεραστεί το σοβαρό έλλειµµα δηµοκρατίας που χαρακτηρίζει το 

δικαιϊκό µας σύστηµα. 

• Να εξασφαλίσει τη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών 

λειτουργών, από τις ιδέες και τις αντιλήψεις του εκάστοτε κυβερνώντος 

κόµµατος και άλλων εξουσιαστικών και παρα-εξουσιαστικών κέντρων.  

• Να επαναφέρει και να επεκτείνει τον θεσµό της εκλογής όλων των µελών του 

Τριµελούς Συµβουλίου ∆ιοίκησης των δικαστηρίων από τις ολοµέλειες των 

οικείων δικαστηρίων. 

• Να αµβλύνει τις ιεραρχικές και γραφειοκρατικές και συγκεντρωτικές δοµές 

της δικαιοσύνης. 

• Να ενδυναµώσει το διάλογο µεταξύ δικαστών, δικηγόρων και δικαστικών 

υπαλλήλων, ο οποίος µε την σειρά του θα συµβάλει την αποτελεσµατικότητα 

της δικαιοδοτικής διαδικασίας. 

• Να βαθύνει και να διασφαλιστεί ο σεβασµός των δικαιωµάτων και ελευθεριών 

των πολιτών. 

• Να ελέγχονται πιο αποτελεσµατικά οι κατασταλτικοί θεσµοί και µηχανισµοί 

του κράτους, οι οποίοι θα πρέπει να τεθούν υπό τον πλήρη έλεγχο της 

νοµιµότητας.  

• Να ενισχύσει το θεσµό των λαϊκών δικαστών (ενόρκων) στην απονοµής 

δικαιοσύνης 

Οι θέσεις µας πιο συγκεκριµένα: 

•••• Όχι στο διορισµό της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από την εκάστοτε 

εκτελεστική εξουσία, αλλά εκλογή από ευρύ εκλεκτορικό σώµα, στο οποίο 

τον κύριο λόγο θα έχουν οι δικαστές.  

•••• Για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων απαιτείται αύξηση του αριθµού 

των δικαστών για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων αλλά και αύξηση του 

προσωπικού των δικαστηρίων µε προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ, µε την καθιέρωση 

ειδικών διαδικασιών στο πλαίσιο του ΑΣΕΠ µε συγκεκριµένη χρονική 

δέσµευση. 

•••• Μείωση στα παράβολα που απαιτούνται για την εκδίκαση υποθέσεων, ιδίως 

στις υψηλότερες βαθµίδες (Άρειος Πάγος), διότι καθιστούν απαγορευτική την 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη των πολιτών που δεν διαθέτουν τα επαρκή 

οικονοµικά µέσα. 

•••• ∆ιασφάλιση της προσήκουσας µισθολογικής µεταχείρισης των δικαστών µε 

τον καθορισµό ειδικής διαδικασίας για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν 

τις αποδοχές τους.  

•••• ∆υνατότητα εξέλιξης ορισµένου αριθµού τακτικών διοικητικών δικαστών στο 

ΣτΕ 

•••• Καθορισµός µε σαφήνεια του τρόπου εισδοχής και εξέλιξης των λειτουργών 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

•••• Απαγόρευση ανάθεσης διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς, 

µε εξαίρεση τη συµµετοχή τους σε Α∆Α, στην παροχή εκπαίδευσης σε 
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δικαστικούς λειτουργούς και δηµόσιους υπαλλήλους και την εκπροσώπηση 

της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς. 

•••• Η θητεία του Προέδρου του ΣτΕ, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, καθώς και η θητεία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του 

Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας να µην µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 

τριών ετών.  

•••• ∆ιεύρυνση του Ανώτατου ∆ικαστικού Συµβουλίου µε τη συµµετοχή δικαστών 

όλων των βαθµίδων. Το όργανο αυτό δεν πρέπει να είναι ενιαίο για όλους 

τους κλάδους της δικαιοσύνης.  

•••• Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους να κατοχυρωθεί ως ιδιαίτερο σώµα της 

διοίκησης, µε κατοχύρωση της υπηρεσιακής κατάστασης των λειτουργών του, 

προστατευµένο από παρεµβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας. 

Για τον εκδηµοκρατισµό των Σωµάτων Ασφαλείας 

Τα δραµατικά γεγονότα του περασµένου ∆εκέµβρη, η δολοφονία ενός µαθητή από 

Ειδικό Φρουρό και η στάση της Αστυνοµίας τις ηµέρες που ακολούθησαν, έχουν 

προβληµατίσει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, σχετικά µε το πώς εκπαιδεύεται, 

οργανώνεται και λειτουργεί η Ελληνική Αστυνοµία, και ιδίως ορισµένες «ειδικές» 

µονάδες της όπως τα ΜΑΤ και οι Ειδικοί Φρουροί. Πάντοτε υπό τις διαταγές µιας 

πολιτικής ηγεσίας που αντιλαµβάνεται τον ρόλο της Αστυνοµίας βασικά ως όργανο 

βίαιης καταστολής σε βάρος των πολιτών που κινητοποιούνται και εκφράζουν 

συλλογικά τις διεκδικήσεις τους απέναντι στις αντι-κοινωνικές πολιτικές της 

κυβέρνησης. 

∆εν είναι κολακευτικό για την ποιότητα της δηµοκρατίας µας να διαπιστώνουµε ότι 

σήµερα, δεκαετίες µετά την πτώση της δικτατορίας, είναι κοινωνικά ώριµο το αίτηµα 

για εκδηµοκρατισµό των Σωµάτων Ασφαλείας, που εµφανώς δεν έχει ακόµη 

επιτευχθεί. Γνωρίζουµε βέβαια ότι τα Σώµατα Ασφαλείας είναι οι κατασταλτικοί 

µηχανισµοί του καπιταλιστικού κράτους, το οποίο όλο και περισσότερο σήµερα 

καταφεύγει σε αυτούς για να περιφρουρεί αυταρχικά τις πολιτικές του επιλογές. 

Θεωρούµε, ωστόσο, ότι την ίδια στιγµή, είναι ανάγκη να επιδιώξουµε να 

επεκτείνουµε το πολιτικό και αξιακό µας πλαίσιο και σε αυτούς τους µηχανισµούς. 

Οφείλουµε δηλαδή σήµερα να διατυπώσουµε το αίτηµα για µια Αστυνοµία που θα 

υποτάσσεται στις δηµοκρατικές αρχές και θα έχει τον κοινωνικό ρόλο που της 

αναλογεί, προστατεύοντας και όχι καταστέλλοντας τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες 

των πολιτών (βλ. και Στόχο 1). Το αίτηµα, ταυτόχρονα, για µια Αστυνοµία 

ορθολογικά διαρθρωµένη, κοινωνικά αποτελεσµατική, που επιπλέον θα σέβεται τους 

ίδιους τους ανθρώπους που τη στελεχώνουν ως εργαζόµενους και ως πολίτες, µε τα 

ανάλογα δικαιώµατα. 

Πρόκειται για διαδικασία σύνθετη και δύσκολη, για την οποία όµως καταθέτουµε 

σήµερα συγκεκριµένες πολιτικές προτάσεις και προϋποθέσεις. 

•••• Καταρχάς απαιτείται συνολική αλλαγή πλεύσης, έτσι ώστε να απεγκλωβιστεί 

η Αστυνοµία από τη λογική του «εχθρού λαού». Ο αστυνοµικός χρειάζεται 

την κοινωνική αναγνώριση αλλά και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. 

∆ιεκδικούµε λοιπόν, πριν απ’ όλα, να καταργηθεί ο αποκλειστικός έλεγχος 

της αστυνοµίας από την κυβέρνηση και να ανατεθεί στη διακοµµατική 

επιτροπή της Βουλής για τα Σώµατα Ασφαλείας. Έτσι ώστε να τεθεί η 

Αστυνοµία υπό ουσιαστικό πολιτικό και δηµοκρατικό έλεγχο, έξω από κάθε 
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λογική προέκτασης του κυβερνητικού µηχανισµού, όπως συµβαίνει µέχρι 

σήµερα. 

•••• Απαιτούµε σύγχρονη, δηµοκρατική και αποτελεσµατική αστυνοµία για τη 

δηµόσια ασφάλεια των πολιτών. Αυτό σηµαίνει µεταξύ άλλων αντιµετώπιση 

της γραφειοκρατίας και απεγκλωβισµό των αστυνοµικών από εξωαστυνοµικά 

καθήκοντα (σήµερα απασχολούνται τουλάχιστον 20.000 αστυνοµικοί σε 

θέσεις εξωαστυνοµικών καθηκόντων, όπως φυλάξεις παραγόντων της 

ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής, γραφειοκρατία, ειδικές δυνάµεις, ΜΑΤ, ΥΜΕΤ 

κλπ), την ίδια στιγµή που έχουν µείνει άδεια τα αστυνοµικά τµήµατα. Εµείς, 

ως ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύουµε αντιθέτως στο «κύτταρο» της ΕΛ.ΑΣ. που λέγεται 

αστυνοµικό τµήµα, µε επαρκές αστυνοµικό προσωπικό µε επιστηµονική 

εκπαίδευση και εξειδίκευση. 

•••• Τα πρόσφατα γεγονότα κατέδειξαν µε τραγικό τρόπο την ανεπαρκή 

εκπαίδευση των Σωµάτων Ασφαλείας αναφορικά µε τη χρήση µη βίαιων 

µέτρων επιβολής του νόµου, το χειρισµό των όπλων και την εκτίµηση των 

κινδύνων. Μόνη απάντηση είναι η µέριµνα για τη σωστή εκπαίδευση των 

αστυνοµικών και όλων των µελών των Σωµάτων Ασφαλείας: από τη σωστή 

εκπαίδευση στη χρήση των όπλων (σε ποια όρια και µε ποιες –αυστηρές– 

προϋποθέσεις) µέχρι το πώς οφείλουν να εφαρµόζουν το εθνικό δίκαιο και τη 

διεθνή νοµοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τόσο στα καθηµερινά τους 

καθήκοντα όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, µε ιδιαίτερη έµφαση 

σε µη βίαια µέτρα επιβολής του νόµου, καθώς και γνώση των ποινών που το 

ποινικό και διοικητικό δίκαιο επισείουν για την παραβίασή τους. 

•••• Απαιτούµε σύγχρονους τρόπους διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού, 

αξιοποίηση της εµπειρίας και της γνώσης και µεταφορά της στις νεότερες 

γενιές µε ενιαίο τρόπο λειτουργίας και δράσης. Απαιτούµε να σπάσει το 

σηµερινό «ρουσφετολογικό» αναξιοκρατικό σύστηµα κρίσεων των 

αξιωµατικών και να αντικατασταθεί από ένα αντικειµενικό σύστηµα που θα 

µετράει προσόντα, γνώσεις, ικανότητες, εµπειρία. Ειδικότερα: 

(α) Προτείνουµε την κατάργηση του υπάρχοντος βαθµολογίου που γεµίζει 

την Ελλάδα στρατηγούς και αξιωµατικούς τινάζοντας τα κοινωνικά 

ταµεία στον αέρα (πχ Μετοχικό Ταµείο Στρατού) 

(β) Προτείνουµε επίσης τη δηµιουργία Σχολής Στελεχών ∆ιοίκησης της 

Αστυνοµίας. ∆ηλαδή τη στελέχωση της Αστυνοµίας µε λιγότερα και 

ικανότερα στελέχη, µετά από χρόνια εµπειρίας που θα αναδεικνύονται 

από τη δουλειά τους, την εµπειρία τους και την επιστηµονική τους 

κατάρτιση, την κοινωνική αποδοχή και όχι από την πλήρη 

κοµµατικοποίηση. 

•••• Η Αστυνοµία σήµερα αποτελείται από πολλά σώµατα: ΕΛ.ΑΣ., 

συνοριοφύλακες, ειδικούς φρουρούς κλπ, πράγµα που σηµαίνει 

πολυδιάσπαση και κατασπατάληση δυνάµεων. Είναι αναγκαία η πλήρης 

ένταξη όλων των ειδικών σωµάτων στην ΕΛ.ΑΣ., µε την κατάλληλη 

εξοµοίωση-εκπαίδευση και την κατάργηση του θεσµού του Ειδικού Φρουρού 

και της Συνοριοφυλακής. 

•••• ∆εν πρέπει να ξεχνάµε επίσης ότι ο αστυνοµικός είναι και αυτός εργαζόµενος 

και πρέπει να διεκδικήσει τα εργασιακά του δικαιώµατα, τη στιγµή που ο 

µισθός του δεν του φθάνει για να ζει αξιοπρεπώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί µία 
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Αστυνοµία στην οποία οι εργαζόµενοι θα απολαµβάνουν πλήρη 

συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώµατα και δεν θα επιχειρείται η φίµωσή 

τους µε αυταρχικούς πειθαρχικούς κώδικες (όπως αυτός που ισχύει σήµερα), 

ούτε θα απειλούνται µε διώξεις όταν τολµούν να διατυπώσουν δηµόσια την 

άποψή τους και την κριτική τους. 

•••• ∆ιεκδικούµε ειδικότερα την εφαρµογή του ν. 1264/82 (για τον 

εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και τις συνδικαλιστικές 

ελευθερίες) και στην ΕΛΑΣ και αντίστοιχα τροποποίηση του ν. 2265/94. 

•••• ∆ιεκδικούµε να αναβαθµιστεί οικονοµικά και µισθολογικά το προσωπικό της 

ΕΛ.ΑΣ. αλλά και των Σωµάτων Ασφαλείας εν γένει, να αναγνωριστεί η 

εργασία του ως επικίνδυνη και ανθυγιεινή (προεκλογική εξαγγελία της ίδιας 

της Ν∆, που όµως έµεινε στα χαρτιά), να αυξηθούν οι αποζηµιώσεις για την 

πέραν του πενθηµέρου και για τη νυχτερινή απασχόληση. 

•••• Ένα από τα βασικότερα λειτουργικά προβλήµατα σε όλα τα Σώµατα 

Ασφαλείας (Αστυνοµία, Πυροσβεστικό Σώµα, Λιµενικό Σώµα) είναι η 

έλλειψη προσωπικού. Σε συνδυασµό µε την έλλειψη προσωπικού υπάρχει µια 

σειρά συναφών µε τα εργασιακά ζητηµάτων, τα οποία απαιτούν άµεση 

επεξεργασία και λύση: υπεραπασχόληση, µετακινήσεις πέραν του αναγκαίου, 

περικοπή αδειών και αναπαύσεων, έλλειψη επαρκών µέσων ατοµικής 

προστασίας για τις δασικές πυρκαγιές, µη εφαρµογή κανόνων υγιεινής και 

ασφάλειας για τις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις. Τέλος, παρατηρούνται 

καθυστερήσεις πληρωµών δασικού επιδόµατος, εκτός έδρας αποζηµιώσεων, 

εξόδων µετάθεσης, πληρωµής ανταλλακτικών και εργασιών οχηµάτων, 

συντήρησης, επισκευής, καθαριότητας πυροσβεστικών καταστηµάτων. 

•••• Απαιτούµε αυστηρό πλαίσιο ρύθµισης της λειτουργίας εταιριών φύλαξης 

(security κλπ.) και απορρίπτουµε κάθε σκέψη για οπλοφορία των υπαλλήλων 

τους ή για ανάθεση αστυνοµικών αρµοδιοτήτων, διότι έτσι δηµιουργούνται 

ιδιωτικές αστυνοµίες. Απορρίπτουµε εξίσου την ανάθεση αρµοδιοτήτων στη 

Αστυνοµίας σε δηµοτικούς αστυνοµικούς και ζητάµε αυστηρό πλαίσιο για την 

εκπαίδευσή τους. 

•••• ∆ιεκδικούµε, τέλος, να σταµατήσει επιτέλους η απαράδεκτη και απάνθρωπη 

κατάσταση που επικρατεί στους περισσότερους χώρους κράτησης. Να 

εφαρµοστούν µε αυστηρή επιτήρηση οι όροι υγιεινής και ασφάλειας που θα 

πρέπει να ισχύουν τόσο για το αστυνοµικό προσωπικό που υπηρετεί στις 

συγκεκριµένες υπηρεσίες όσο και για όσους «φιλοξενούνται» σε αυτούς τους 

χώρους. 
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ΣΤΟΧΟΣ 21   

Για µια δηµόσια διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη 

 

 

Η παρούσα κατάσταση - Οι τάσεις 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η δηµόσια διοίκηση βρίσκεται από δεκαετίες σε 

βαθιά και γενικευµένη κρίση. Μια κρίση που αναπαράγεται και βαθαίνει παρά τις 

τυµπανοκρουσίες των εκάστοτε κυβερνήσεων για τον εκσυγχρονισµό της. Στην 

πραγµατικότητα, η δηµόσια διοίκηση απλώς αντανακλά το ξεπερασµένο πρότυπο 

οργάνωσης του κράτους, τις παθογένειες του ελληνικού πολιτικού συστήµατος, τον 

στρεβλό τρόπο ανάπτυξης, καθώς και τις επιδιώξεις των κυβερνήσεων να 

εξυπηρετήσουν συµφέροντα ασυµβίβαστα µε την κοινωνική και οικονοµική 

ανάπτυξη του τόπου.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης στην οποία βρίσκεται η δηµόσια διοίκηση είναι 

η συνεχής αποδιοργάνωση, η χαµηλή αποδοτικότητα και η κοινωνική 

αναποτελεσµατικότητα και απορρέουν από φαινόµενα και πρακτικές, όπως η 

κοµµατικοποίηση και το ρουσφέτι (στον τρόπο επιλογής και εξέλιξης του 

προσωπικού, αλλά και στις συναλλαγές µε του πολίτες), η υποκατάσταση των 

υπηρεσιών από τους φορείς της πολιτικής εξουσίας, η έλλειψη ουσιαστικής 

αποκέντρωσης, προγραµµατισµού και οργάνωσης, οι πελατειακές σχέσεις, η 

αναξιοκρατία, η αδιαφάνεια, η σύγχυση αρµοδιοτήτων, η γραφειοκρατία, η 

πολυνοµία, η έλλειψη λογοδοσίας στην κοινωνία, η ανυπαρξία αξιολόγησης της 

κοινωνικής της αποτελεσµατικότητας κ.ά. Απουσιάζει, µάλιστα, παντελώς ο 

ουσιαστικός διάλογος µε τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς και ιδιαίτερα µε 

τους εργαζόµενους, οι οποίοι αποτελούν το κλειδί για οποιαδήποτε προσπάθεια 

µεταρρύθµισης.  

Σε αυτή τη δηµόσια διοίκηση, εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια το µοντέλο της 

«διακυβέρνησης» µε το οποίο πλέον ο πολίτης αντιµετωπίζεται απλώς ως πελάτης 

των δηµοσίων υπηρεσιών. 

Η ριζική µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, όµως, δεν είναι απλώς υπόθεση 

διακηρύξεων, αλλά απαιτεί ρήξεις µε τον κοµµατισµό, µε τις πελατειακές σχέσεις και 

τα ρουσφέτια (και µε τους εκπροσώπους αυτής της κουλτούρας στο εσωτερικό της 

δηµόσιας διοίκησης), αλλά και µε την ίδια την αντίληψη του τρόπου ανάπτυξης της 

χώρας και της λειτουργίας του κράτους. Απαιτεί, δηλαδή, ισχυρή πολιτική βούληση 

(καθώς και την ανάληψη του σχετικού «πολιτικού κόστους») που ποτέ δεν έδειξαν οι 

κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ. 

Οι ευθύνες των κυβερνήσεων 

Οι κυβερνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, αντί να λάβουν ουσιαστικά µέτρα για τον 

εκδηµοκρατισµό και τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, λειτουργούν µε 

βασικό πολιτικό στόχο: 



[280] 

 

• τον περιορισµό του κράτους και την εκχώρηση βασικών αρµοδιοτήτων του 

δηµοσίου στον ιδιωτικό τοµέα 

• τη µεταφορά του κόστους βασικών κοινωνικών αγαθών (υγεία, παιδεία, 

ασφάλιση κλπ) από το κράτος στον πολίτη 

• την εξυπηρέτηση µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων 

• την απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων 

Προκειµένου να υλοποιηθούν ευκολότερα και χωρίς αντιδράσεις οι στόχοι τους, οι 

κυβερνήσεις υποβαθµίζουν συστηµατικά τις λειτουργίες του δηµοσίου και 

παρουσιάζουν ως βασικούς υπευθύνους για την κακή κατάσταση που επικρατεί τους 

εργαζόµενους. Όχι µόνο δεν έρχονται σε σύγκρουση µε τη διαφθορά και την 

αναξιοκρατία, αλλά αντίθετα την ενισχύουν: οι κάθε λογής σύµβουλοι, η παράκαµψη 

των υπηρεσιακών δοµών, οι κοµµατικές «εξυπηρετήσεις», ο τρόπος διαχείρισης των 

κονδυλίων κ.λπ. αναπαράγουν τα νοσηρά φαινόµενα που χαρακτηρίζουν την κρίση 

που µαστίζει τη δηµόσια διοίκηση και αποτελούν το κατάλληλο έδαφος για να 

αναπτυχθούν φαινόµενα διαφθοράς. 

Ταυτόχρονα, ως αντίδοτο για τη θεραπεία της κακοδαιµονίας που µαστίζει τη 

δηµόσια διοίκηση, προβάλλονται ποµπώδεις και µεγαλεπήβολες εξαγγελίες και 

επιχειρείται εφαρµογή επιφανειακών µέτρων «εκσυγχρονισµού» (προγράµµατα 

«Πολιτεία», Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», 

διαδικασίες στοχοθεσίας και δεικτών µέτρησης αποδοτικότητας και 

αποτελεσµατικότητας κ.λπ.), που δεν αντιµετωπίζουν όµως τα πραγµατικά αίτια της 

κακοδαιµονίας της δηµόσιας διοίκησης. 

Η κυβέρνηση της Ν∆, παρά τις µεγαλόστοµες εξαγγελίες για επανίδρυση του 

κράτους, συνεχίζει την ίδια πολιτική: 

• Καλύπτει τις θέσεις της υπηρεσιακής ιεραρχίας κατά κύριο λόγο µε 

«ηµετέρους», και πραγµατοποιεί σειρά ρουσφετολογικών προσλήψεων, 

αντιµετωπίζοντας και αυτή µε τη σειρά της τη δηµόσια διοίκηση ως λάφυρο 

εξουσίας.  

• Προχώρησε σε µια συντηρητική αναµόρφωση του Υπαλληλικού Κώδικα, ο 

οποίος όχι µόνο δεν απαντά στα υπαρκτά προβλήµατα αδιαφάνειας, 

αναξιοκρατίας, συγκεντρωτισµού, αναποτελεσµατικότητας και κυρίως 

κοµµατισµού που µαστίζουν τη δηµόσια διοίκηση, αλλά διατηρεί και επιτείνει 

τη σηµερινή κατάσταση. 

Στο πολιτικό αυτό πλαίσιο, σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν τα 

παθογενή χαρακτηριστικά της σηµερινή δοµής και λειτουργίας της δηµόσιας 

διοίκησης, αλλά αντίθετα: 

• ο κοµµατισµός και οι πελατειακές σχέσεις θα συνεχίσουν να δυναµώνουν 

• οι πολίτες θα διαπιστώνουν καθηµερινά ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες και 

αγαθά θα υποβαθµίζονται ακόµη περισσότερο, ενώ το κόστος τους θα 

αυξάνει 

• η θέση των εργαζόµενων στο δηµόσιο θα εξακολουθεί να επιδεινώνεται 

• θα συνεχίσει να επιφέρεται ανεπανόρθωτη ζηµιά στην εθνική οικονοµία και 

στο κοινωνικό σύνολο. 
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∆οµή και λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης 

Η συνεχής υποβάθµιση και η απαξίωση του ρόλου του δηµοσίου και των 

παρεχοµένων από το κράτος κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και η εκχώρηση 

σηµαντικών αρµοδιοτήτων του δηµοσίου στον ιδιωτικό τοµέα συντελείται µε 

πολιτικές όπως: 

• Ο περιορισµός των κοινωνικών δαπανών (παιδεία, υγεία, ασφάλιση, 

κοινωνικές παροχές κλπ), ενώ παράλληλα και αυτά τα λίγα χρήµατα που 

δίνονται δεσµεύονται σε ένα σύστηµα που λειτουργεί υπό δραµατικές 

συνθήκες από άποψη δοµής, οργάνωσης και αποτελεσµατικότητας. 

• Η αθρόα σύσταση Ανωνύµων Εταιρειών και η εθνικής σηµασίας δηµοσίων 

οργανισµών σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο όνοµα δήθεν του 

εκσυγχρονισµού και της ευελιξίας. 

• Η συνέχιση των λεοντείων συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων έργων σε 

ιδιώτες και η προώθηση των Σ∆ΙΤ.  

Άλυτο επίσης παραµένει το ζήτηµα της ουσιαστικής αποκέντρωσης, µε τεράστιες 

αρνητικές επιπτώσεις στην ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, στην ισοτιµία των 

κατοίκων της περιφέρειας, στη δίκαιη κατανοµή του κοινωνικού προϊόντος. Οι 

Περιφέρειες εξακολουθούν να αποτελούν φορείς του κεντρικού κράτους και όχι 

αυτοδιοικητικές µονάδες, ενώ στους ΟΤΑ εκχωρούνται αρµοδιότητες χωρίς τους 

αντίστοιχους πόρους. Ο διορισµένος, κοµµατικός, Γενικός Γραµµατέας εξακολουθεί 

να κηδεµονεύει την Τοπική και Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και να διαχειρίζεται 

αυθαίρετα τους πόρους των ευρωπαϊκών προγραµµάτων µαζί µε το Υπουργείο 

Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Παράλληλα, η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και η αξιοποίηση των 

διατιθέµενων πόρων εξακολουθεί να γίνεται µε αδιαφάνεια, µέσα από Ανώνυµες 

Εταιρείες, χωρίς τη συµµετοχή της δηµόσιας διοίκησης. 

Το ανθρώπινο δυναµικό της δηµόσιας διοίκησης 

Στο πλαίσιο του τρόπου λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης είναι πολύ εύκολη, αλλά 

συνάµα και απλουστευτική, η απόδοση της ευθύνης στους ίδιους τους δηµοσίους 

υπαλλήλους. Βέβαια φαινόµενα όπως η αδιαφορία, η τεµπελιά, το βόλεµα, η 

συνδιαλλαγή κ.λπ. δεν είναι ξένα στη δηµόσια διοίκηση, η γενικευµένη µοµφή όµως 

όχι µόνο αδικεί τους ευσυνείδητους εργαζόµενους, αλλά επίσης τους αφαιρεί την 

αναγκαία κοινωνική στήριξη και αναγνώριση που χρειάζονται κάθε φορά που και οι 

ίδιοι συγκρούονται µε φαινόµενα διαφθοράς και αναποτελεσµατικότητας στο χώρο 

εργασίας τους. 

Για την ουσιαστική ανατροπή αυτής της κατάστασης πρέπει να καταπολεµηθούν οι 

βασικοί παράγοντες που καλλιεργούν την κουλτούρα της αδιαφορίας και της 

µειωµένης αποτελεσµατικότητας, οι οποίοι κατά τη γνώµη µας πρέπει να 

αναζητηθούν:  

• στην αναξιοκρατία και την κοµµατικοποίηση στις προσλήψεις και στην 

υπηρεσιακή εξέλιξη. Στην ισοπέδωση και την απαξίωση της γνώσης του 

προσωπικού. 

• στην απουσία συγκεκριµένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων (που θα είναι 

δηµοσιοποιηµένοι και θα ελέγχονται) για κάθε δηµόσια υπηρεσία 
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• στην αποτροπή ανάπτυξης πρωτοβουλίας και στην αποθάρρυνση διατύπωσης 

άποψης στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του υπαλλήλου, 

στοιχειοθετηµένης µάλιστα στο γνωστικό του αντικείµενο και ενισχυµένης µε 

την εµπειρία του 

• στην παράκαµψη των υπαλλήλων από κάθε διαδικασία χάραξης σχεδιασµού 

και στην υποκατάσταση του ουσιαστικού έργου των υπηρεσιών από 

κυβερνητικούς συµβούλους αµφίβολης επάρκειας και αποτελεσµατικότητας  

• στη µη αξιοποίηση ικανών υπαλλήλων, µε εξειδικευµένες γνώσεις, στις 

κατάλληλες θέσεις 

• στην αποκοπή των υπαλλήλων από οποιαδήποτε ροή πληροφοριών και 

συµµετοχή σε συνολικούς άξονες δράσης και στον περιορισµό τους σε ένα 

στενό και µικρής εµβέλειας πλαίσιο. 

Παράλληλα, ο περιορισµός των προσλήψεων µόνιµου προσωπικού έχει συνοδευτεί 

µε την πρόσληψη εργαζοµένων µε ελαστικές µορφές απασχόλησης, κάτι που έχει 

αρνητικές επιπτώσεις όχι µόνο στους ίδιους, αλλά και στη λειτουργία των δηµοσίων 

υπηρεσιών. Έτσι, σήµερα η µόνιµη σχέση εργασίας έχει περιοριστεί και για την 

κάλυψη πάγιων αναγκών προσλαµβάνονται συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου, 

συµβασιούχοι έργου, ωροµίσθιοι, εργαζόµενοι σε STAGE κ.λπ. Μέσω τέτοιων 

προσλήψεων οι κυβερνήσεις (Ν∆ και ΠΑΣΟΚ) κρατούν όµηρους χιλιάδες 

εργαζόµενους και ενισχύουν τα πελατειακά τους δίκτυα σε βάρος του δηµόσιου 

συµφέροντος.  

Η ανατροπή της µόνιµης, ενιαίας σχέσης εργασίας στο δηµόσιο επιχειρήθηκε, 

µάλιστα, να πάρει και συνταγµατικά χαρακτηριστικά, µε την προώθηση της 

αναθεώρησης του άρθρου 103 του Συντάγµατος, προσπάθεια η οποία, µετά τη 

µαταίωση της συνταγµατικής αναθεώρησης, συνεχίζεται µε άλλους τρόπους (π.χ. µε 

νοµοθετικές ρυθµίσεις). 

Την ίδια ώρα, η οικονοµική υποβάθµιση του προσωπικού συνεχίζεται και εντείνεται, 

καθώς οι πραγµατικές «αυξήσεις» των τελευταίων τεσσάρων χρόνων υπολείπονται 

ακόµη και του επίσηµου πληθωρισµού. Ταυτόχρονα, οι εξαγγελίες του ίδιου του 

πρωθυπουργού για νέο µισθολόγιο µεταφέρονται από χρόνο σε χρόνο, µε αποτέλεσµα 

να συνεχίζεται η πολιτική των επιδοµάτων και να φαλκιδεύονται οι βασικές και 

συντάξιµες αποδοχές. 

Η αντιµετώπιση όλων αυτών των προβληµάτων (τα οποία δεν δικαιολογούν σε καµία 

περίπτωση την εµφάνιση νοσηρών φαινοµένων, την καλλιεργούν όµως) αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί το ποιοτικό άλµα που έχει ανάγκη ο 

δηµόσιος τοµέας. 

∆ιαφάνεια και έλεγχοι στη δηµόσια διοίκηση 

Η δηµόσια διοίκηση πλήττεται επίσης από χρόνια προβλήµατα αδιαφάνειας, καθώς 

και πληµµελών και αναποτελεσµατικών ελέγχων, µε βασικά αίτια: 

• τον κοµµατισµό και την υποκατάσταση της διοικητικής ιεραρχίας από 

εξωθεσµικά πρόσωπα 

• τη απόκρυψη, από την εκτελεστική εξουσία, στόχων, πληροφοριών και κρίσιµων 

δραστηριοτήτων 

• την επιβολή του απορρήτου σε αρκετές δραστηριότητες του κράτους (ιδίως στις 

προµήθειες, τις ένοπλες δυνάµεις, τη δηµόσια τάξη, την εξωτερική πολιτική) 
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• στο συγκεντρωτισµό στη δοµή και λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και στις 

επικαλύψεις αρµοδιοτήτων 

• στη µη συµµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης σε αποφάσεις θεσµών ελέγχου 

(Συνήγορος του Πολίτη, ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, Επιθεωρητές ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης κ.λπ.). 

Υποδοµές – νέες τεχνολογίες – εξυπηρέτηση του πολίτη 

Βασικός στόχος της δηµόσιας διοίκησης είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους 

πολίτες, όµως συχνά αυτή στη σηµερινή της µορφή (χαοτική νοµοθεσία, αδιαφάνεια, 

γραφειοκρατία κ.λπ.) γίνεται απροσπέλαστη και ταλαιπωρεί τους πολίτες-χρήστες. 

∆ύο στοιχεία συνθέτουν την αιτία των τεταµένων σχέσεων ανάµεσα στη δηµόσια 

διοίκηση και στον πολίτη:  

• η ίδια η πολιτική που καλείται κάθε φορά να εφαρµόσει η διοίκηση και που 

καθορίζει τον τύπο των σχέσεών της µε τον πολίτη  

• οι ελλείψεις σε τεχνικούς εκσυγχρονισµούς που θα κάνουν πιο 

αποτελεσµατική την παροχή υπηρεσιών. 

Υπάρχουν, βεβαίως, αρκετά µέτρα που έχουν ληφθεί και εφαρµοστεί όσον αφορά τις 

υποδοµές (κτίρια, εξοπλισµός) και την εξυπηρέτηση του πολίτη (Κ.Ε.Π., ηλεκτρονική 

εξυπηρέτηση, κωδικοποίηση νοµοθεσίας, χρήση νέων τεχνολογιών κ.ά.), που είναι 

χρήσιµα και αναγκαία και θα έπρεπε να είναι αυτονόητη η εφαρµογή τους, χωρίς 

πολλές τυµπανοκρουσίες. Ταυτόχρονα όµως παραµένουν και πολλές αδυναµίες. 

Είναι αναγκαία λοιπόν η περαιτέρω ενίσχυση αυτών των µέτρων και η εν γένει 

αξιοποίηση όσων προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Ας έχουµε πάντως υπόψη ότι η 

τεχνολογία δεν αρκεί για να µεταµορφώσει τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, 

δεδοµένου ότι η εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη πριν απ’ όλα εξαρτάται από 

την ασκούµενη πολιτική και από τη διεύρυνση και όχι τη συρρίκνωση του 

κοινωνικού χαρακτήρα των δηµόσιων υπηρεσιών, ώστε και οι νέες τεχνολογίες να 

έχουν πραγµατικό και όχι εικονικό πεδίο εφαρµογής. 

Η στρατηγική µας κατεύθυνση 

Είναι βέβαιο ότι η σηµερινή κατάσταση της δηµόσιας διοίκησης λειτουργεί 

ανασταλτικά σε κάθε απόπειρα ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού της ελληνικής 

οικονοµίας και κοινωνίας. Αντίθετα, το µόνο που εξυπηρετεί είναι η αναπαραγωγή 

της παραοικονοµίας, των πελατειακών σχέσεων, των αθέµιτων συναλλαγών και της 

συνολικής υποβάθµισης της χώρας. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπερασπίζεται τη σηµερινή κατάσταση και πιστεύει ότι η αναβάθµιση 

και ριζική αλλαγή της δηµόσιας διοίκησης αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Η απάντηση 

όµως δεν είναι η διάλυση και ιδιωτικοποίηση του δηµόσιου τοµέα. 

Χρειάζεται ένα νέο πρότυπο δηµόσιας διοίκησης, που θα απευθύνεται σε πολίτες και 

όχι σε πελάτες. Γι’ αυτό και αξιώνουµε ένα πλαίσιο πολιτικής που θα στοχεύει στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη και στην καταπολέµηση της πολυεπίπεδης διαφθοράς, στην 

αξιοποίηση των υλικών πόρων και του ανθρώπινου δυναµικού της διοίκησης, σε ένα 

συνεκτικό σύστηµα κεντρικής – περιφερειακής – τοπικής διοίκησης που θα 

δηµιουργεί και τις προϋποθέσεις δηµοκρατικού συλλογικού ελέγχου. 
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Πάνω απ’ όλα όµως η πρότασή µας αποσκοπεί στην εξάλειψη των παθογενειών, στην 

οριστική απαλλαγή της δηµόσιας διοίκησης από κάθε είδους κυβερνητική-κοµµατική 

εξάρτηση και στη θεσµοθέτηση αντικειµενικών και αξιοκρατικών διαδικασιών που 

θα τα διασφαλίζουν. 

Η πρότασή µας βρίσκεται σε ευθεία αντιπαράθεση µε το σηµερινό µοντέλο της 

δηµόσιας διοίκησης: 

Στη διοίκηση των κλειστών κυκλωµάτων, των στεγανών, της απορρητοµανίας, των 

κοµµατικών επιταγών και σκοπιµοτήτων, των υπουργικών εντολών, της απουσίας 

στοιχειώδους συντονισµού ανάµεσα στα υπουργεία, της τυπολατρείας και του 

νοµικισµού αντιπαραθέτουµε: 

• µια λειτουργία που να βασίζεται στη δηµοσιοποίηση των επιδιωκόµενων 

στόχων, στη διαφάνεια, στη συµµετοχή και στον λαϊκό έλεγχο, στην 

αυτοτέλεια της δηµόσιας διοίκησης από κοµµατικές παρεµβάσεις, ώστε να 

αποκλειστεί το ρουσφέτι και οι «εξυπηρετήσεις». 

Στην υπερσυγκεντρωτική διοίκηση, την ανορθολογικά οργανωµένη και µε 

αλληλοκαλύψεις αντικειµένων και αρµοδιοτήτων στα διάφορα υπουργεία, όπου οι 

στόχοι υποτάσσονται στην υφιστάµενη οργάνωση, αντιπαραθέτουµε: 

• ∆ιοίκηση ορθολογικά οργανωµένη µε βάση τους επιδιωκόµενους στόχους, 

αξιοποιώντας τις σύγχρονες µεθόδους οργάνωσης 

• Ένα νέο επιτελικό και ουσιαστικό ρόλο των κεντρικών υπουργείων 

• ∆ιοίκηση αποκεντρωµένη στο κατώτατο δυνατό επίπεδο, ώστε να βρίσκεται 

κοντά στις ανάγκες των πολιτών, µε ουσιαστική µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 

και των ανάλογων πόρων. 

Στο µοντέλο των σηµερινών δηµοσίων υπαλλήλων αντιπαραθέτουµε: 

• Ένα νέο ρόλο, µε νέα δικαιώµατα και ουσιαστικές ευθύνες, αλλά και µε 

πραγµατική λογοδοσία. ∆ικαιώµατα συµµετοχής σε όλες τις διαδικασίες που 

αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας τους και ελέγχου της 

πορείας των προγραµµάτων και της δουλειάς τους, ώστε να αξιοποιούνται οι 

γνώσεις, οι ικανότητες και οι πρωτοβουλίες τους. 

Στη σηµερινή, εχθρική προς τον πολίτη δηµόσια διοίκηση, αντιπαραθέτουµε: 

• µια δηµόσια διοίκηση που θα απευθύνεται σε πολίτες και όχι σε πελάτες 

• µια δηµόσια διοίκηση προσανατολισµένη στην εξυπηρέτηση των πάσης 

φύσεως αναγκών των πολιτών 

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι 

Η µετάβαση σε µια δηµόσια διοίκηση µε στόχους και αποτελέσµατα είναι όντως το 

δυσκολότερο εγχείρηµα µιας δηµοκρατικής µεταρρύθµισης που θα έχει ως κέντρο 

την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών των πολιτών. Ο ανασχεδιασµός της 

διοίκησης, για να είναι ουσιαστικός και να έχει πραγµατικά αποτελέσµατα, 

προϋποθέτει τη ριζική εξάλειψη των ενδηµικών προβληµάτων της. Για τη βελτίωση 

της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας υπηρεσιών και υπαλλήλων, δεν 

αρκούν η θεσµοθέτηση δεικτών µέτρησης αποτελεσµάτων ή οι έρευνες 

αποδοτικότητας. Η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα εξαρτώνται πριν απ’ 
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όλα από τη δοµή και λειτουργία της ίδιας της δηµόσιας διοίκησης. Σηµαντικός 

βεβαίως είναι και ο ρόλος του ανθρώπινου δυναµικού, στην απόδοση του οποίου 

επιδρούν αρνητικά παράγοντες, όπως η αναξιοκρατία, η ετεροαπασχόληση, η µη 

συµµετοχή του υπαλλήλου στο συνολικά παραγόµενο έργο, οι ισοπεδωτικές αµοιβές 

κλπ. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο πάντως της προχειρότητας µε την οποία αντιµετωπίζει το 

θέµα αυτό η κυβέρνηση, αλλά και του αποπροσανατολισµού που συνακόλουθα 

δηµιουργεί, είναι το γεγονός ότι οι ίδιες οι δέσµες µέτρων που προσπαθεί να 

προωθήσει σχετικά µε τη διαδικασία µέτρησης της αποδοτικότητας και 

αποτελεσµατικότητας προϋποθέτει τον καθορισµό στρατηγικών στόχων, τους 

οποίους η ίδια δεν παρουσιάζει. Είναι γνωστό εξάλλου ότι ελλείπει παντελώς η 

έννοια του προγραµµατισµού-σχεδιασµού σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, πολύ 

περισσότερο τώρα που ο ουσιαστικός της ρόλος περιορίζεται συνεχώς. Συνεπώς το 

όλο θέµα θα εκφυλιστεί σε επιφανειακές και ανούσιες αναζητήσεις εύρεσης δεικτών 

µέτρησης, δευτερεύουσας προφανώς σηµασίας, και ευκαιριακών στόχων που καµία 

σχέση δεν θα έχουν µε το ουσιαστικό έργο των υπηρεσιών. 

∆οµή και λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης 

• Εξασφάλιση, αναβάθµιση και ενίσχυση του δηµόσιου και κοινωνικού 

χαρακτήρα των δηµοσίων υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των 

παρεχοµένων κοινωνικών υπηρεσιών, προκειµένου να καλύπτουν τις 

διευρυµένες ανάγκες των πολιτών. 

• Αύξηση των πόρων, για την αποτελεσµατική λειτουργία των δηµοσίων 

υπηρεσιών.  

• Εεπανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων της κεντρικής διοίκησης, άρση των 

αλληλοεπικαλύψεων µεταξύ των υπουργείων και συγχωνεύσεις όσων δεν 

χρειάζεται να είναι αυτόνοµα. 

• Περιορισµός της κεντρικής διοίκησης στον καθορισµό των βασικών 

αναπτυξιακών στόχων, στο συντονισµό του κοινωνικού και οικονοµικού 

προγραµµατισµού, στον εθνικό χωροταξικό σχεδιασµό, στην κατανοµή 

επενδύσεων και πόρων κατά κλάδους και περιφέρειες, στη χάραξη 

κατευθυντήριων γραµµών, στα θέµατα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και 

εκπαιδευτικής πολιτικής.  

• Ουσιαστική διοικητική αποκέντρωση, µε σηµαντική εκχώρηση αρµοδιοτήτων 

και πόρων στους ΟΤΑ και θεσµοθέτηση αιρετής Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης. 

• Κατάρτιση βραχυπρόθεσµου και µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού 

προγράµµατος οικονοµικής και περιφερειακής πολιτικής µε αιχµή τα θέµατα 

περιβάλλοντος, λειψυδρίας, ενεργειακής πολιτικής, προστασίας και 

ανάπτυξης του δασικού και ορυκτού πλούτου της χώρας. 

Προγραµµατισµός, αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα 

• Σαφής καθορισµός των πολιτικών στόχων που καλείται να υλοποιήσει κάθε 

τοµέας της δηµόσιας διοίκησης και ορισµός ποιοτικών και ποσοτικών 

κριτηρίων για την αποτίµηση του αποτελέσµατος. 



[286] 

 

• Επαναξιολόγηση του ρόλου, της δοµής και της λειτουργίας κάθε υπηρεσίας, 

ώστε να καταρτιστεί εκ νέου προγραµµατισµός µε βάση τους στόχους της 

υπηρεσίας, µε τη συµµετοχή των ίδιων των υπηρεσιών, των σωµατείων των 

εργαζοµένων, των επαγγελµατικών και επιστηµονικών ενώσεων που 

σχετίζονται µε το αντικείµενο της υπηρεσίας, µε ειδικούς επιστήµονες κ.λπ.  

• Ολοκληρωµένη αξιοποίηση της πληροφορικής σε όλους τους τοµείς της 

δηµόσιας διοίκησης. 

• Ανάπτυξη των τοµέων έρευνας και προγραµµατισµού του δηµοσίου, µε την 

αξιοποίηση κατάλληλου επιστηµονικού δυναµικού και της διεθνούς εµπειρίας 

Το ανθρώπινο δυναµικό της δηµόσιας διοίκησης 

• Σαφής διάκριση της κυβερνητικής λειτουργίας από τη διοικητική, εξασφάλιση 

της αυτοτέλειας της δηµόσιας διοίκησης από κοµµατικές παρεµβάσεις, ως 

συµβολή στον εξοστρακισµό των κοµµατικών µηχανισµών, του ρουσφετιού 

και των πελατειακών σχέσεων.  

• Αποκατάσταση πλήρους αξιοκρατίας στις προσλήψεις και καθιέρωση ενός 

διαφανούς, αντικειµενικού και αξιοκρατικού συστήµατος προσλήψεων στο 

δηµόσιο, ενιαίου για όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες, οι βασικές αρχές του 

οποίου πρέπει να είναι: θεσµοθέτηση επιτροπών προσλήψεων ανά φορέα για 

τον έλεγχο και την καταγραφή των αναγκών του κάθε φορέα σε προσωπικό, 

µε συµµετοχή εκπροσώπων της διοίκησης, του συνδικαλιστικού κινήµατος, 

κοινωνικών φορέων των πολιτών - χρηστών 

• Κάλυψη των πραγµατικών αναγκών των δηµόσιων υπηρεσιών 

• Υπαγωγή όλων των εργαζοµένων σε σταθερή, ενιαία, µόνιµη σχέση εργασίας. 

Κατάργηση των καταχρηστικών συµβάσεων έργου και χρόνου, που 

χρησιµοποιούν οι κυβερνήσεις για να κρατούν όµηρους τους εργαζόµενους. 

• Αναβάθµιση και εκδηµοκρατισµός της σύνθεσης και λειτουργίας των 

υπηρεσιακών συµβουλίων – εξασφάλιση αντικειµενικότητας στις 

υπηρεσιακές µεταβολές και στην επιλογή των θέσεων της διοικητικής 

ιεραρχίας. 

• Αναβάθµιση και αποτελεσµατική λειτουργία του θεσµού «ολοµελειών» ανά 

οργανική µονάδα (διεύθυνση και τµήµα), για την ενίσχυση της συµµετοχής 

των εργαζοµέων στον προγραµµατισµό και τη βελτίωση της υπηρεσίας. 

• Ορθολογική οργάνωση µε βάση συγκεκριµένο και µακρόπνοο σχεδιασµό, 

αξιοποιώντας τις σύγχρονες µεθόδους οργάνωσης. 

• Εκπαίδευση, συνεχής ενηµέρωση, επιµόρφωση και δηµιουργική αξιοποίηση 

του ανθρώπινου δυναµικού. 

• Ουσιαστική αναβάθµιση του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε 

γενναία αύξηση πόρων για την επιµόρφωση, τον ανασχεδιασµό των τµηµάτων 

του, τη στενότερη επαφή µε τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, τη δυνατότητα πρόσβασης 

στην επιµόρφωση όλων των υπαλλήλων, την πρόβλεψη πλήρους και 

αξιοκρατικής αξιοποίησης των αποφοίτων των σχολών του. 

• Προώθηση νέου µισθολογίου που θα αίρει τις σηµερινές ανισότητες –

απόρροια της άναρχης επιδοµατικής πολιτικής– αλλά και θα παίρνει υπόψη τα 
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ουσιαστικά προσόντα και το παραγόµενο έργο. Ουσιαστική εφαρµογή του 

θεσµού των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στο δηµόσιο. 

∆ιαφάνεια και έλεγχοι στη δηµόσια διοίκηση 

• Ανεµπόδιστη πληροφόρηση των πολιτών για τις αποφάσεις της διοίκησης και 

περιορισµός του απορρήτου µόνο σε θέµατα που σχετίζονται στενά µε την 

ασφάλεια και την άµυνα της χώρας.  

• Θεσµοθέτηση Επιτροπών Κοινωνικού Ελέγχου ανά φορέα (µε τη συµµετοχή 

υπηρεσιακών παραγόντων, αιρετών εκπροσώπων των εργαζοµένων, ενός 

Συµβούλου ή Παρέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και 

εκπρόσωπων των επαγγελµατικών και επιστηµονικών οργανώσεων που 

σχετίζονται µε την αντίστοιχη δηµόσια υπηρεσία), µε αρµοδιότητες: 

(α) το χειρισµό των διοικητικών προσφυγών (έλεγχος νοµιµότητας, 

αλλά και ουσιαστικής ορθότητας οποιασδήποτε εκτελεστής πράξης 

της διοίκησης) 

(β) τον έλεγχο της απόδοσης των δηµοσίων υπηρεσιών και της 

προώθησης του έργου τους 

(γ) τον έλεγχο και την καταγραφή των αναγκών κάθε φορέα σε 

προσωπικό  

(δ) τη σύνταξη εκθέσεων προς την Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που προβλέπεται από το Ν. 1735/87, αλλά έχει 

παραµείνει ανενεργή. 

• Ανασύνθεση και ενεργοποίηση της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, µε µέτρα εκσυγχρονισµού της λειτουργίας της και µε υποχρέωση 

να συνθέτει σε κεντρικό επίπεδο τα πορίσµατα των τοπικών επιτροπών 

Κοινωνικού Ελέγχου, καθώς και να συντάσσει Έκθεση που θα συζητείται 

στην Ολοµέλεια της Βουλής. 

• Ενδυνάµωση του Συνηγόρου του Πολίτη. 

• Υποχρέωση συµµόρφωσης της δηµόσιας διοίκησης προς τις αποφάσεις 

θεσµών ελέγχου (Συνήγορος του Πολίτη, διοικητικά δικαστήρια, επιθεωρητές 

δηµόσιας διοίκησης κλπ.). 

• Ενδυνάµωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και ακρόαση από την αρµόδια 

κοινοβουλευτική επιτροπή όχι µόνο όσων προβλέπεται να καταλάβουν θέσεις 

προέδρου, διευθύνοντος συµβούλου κ.λπ. σε ∆ΕΚΟ και τράπεζες, αλλά και 

των γενικών διευθυντών και συντονιστών της δηµόσιας διοίκησης. 

• Συζήτηση στην ολοµέλεια της Βουλής, σε ετήσια βάση, των εκθέσεων του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συµβουλίου της Επικρατείας και της Επιτροπής 

Κοινωνικού Ελέγχου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (µε βάση τα πορίσµατα των 

τοπικών Επιτροπών Κοινωνικού Ελέγχου). 

Βελτίωση υποδοµών – νέες τεχνολογίες – εξυπηρέτηση του πολίτη 

• Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αναβάθµιση του κοινωνικού 

χαρακτήρα των δηµοσίων υπηρεσιών, τον έλεγχο των αποτελεσµάτων της 
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ασκούµενης πολιτικής, την αύξηση της ταχύτητας και την απλούστευση των 

συναλλαγών των πολιτών. 

• Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας και άρση των επικαλύψεων των αρµοδιοτήτων 

των διαφόρων φορέων και απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών ώστε 

να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της πολυνοµίας, που δηµιουργεί σύγχυση όχι 

µόνο στο χρήστη, αλλά πολλές φορές και στον χειριστή δηµόσιο υπάλληλο.  

• Ενίσχυση της έγκαιρης και σωστής πληροφόρησης των πολιτών (γραφεία 

πληροφοριών ανά υπηρεσία, έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων, 

ολοκληρωµένη ηλεκτρονική τεκµηρίωση των πληροφοριών, παροχή 

πληροφόρησης στο διαδίκτυο, δυνατότητα ηλεκτρονικών/τηλεφωνικών 

συναλλαγών κλπ.). 

• Ουσιαστική ενίσχυση του πλαισίου έγκαιρης και σωστής πληροφόρησης των 

πολιτών (συγκρότηση ανά υπηρεσία γραφείων πληροφοριών και ενηµέρωσης 

του πολίτη για τις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση 

µιας υπόθεσης, έκδοση από κάθε υπηρεσία ενηµερωτικών φυλλαδίων µε τις 

απαιτούµενες διαδικασίες για την προώθηση µιας υπόθεσης, ολοκληρωµένη 

ηλεκτρονική τεκµηρίωση των πληροφοριών που ενδιαφέρουν τους πολίτες 

κλπ.). 

Ειδικότερα για τους τοµείς των Πολεοδοµιών και Οικονοµικών Εφοριών, όπου 

παρατηρούνται ο µεγαλύτερος όγκος συναλλαγών µε τους πολίτες και τα 

περισσότερα προβλήµατα ως προς την εξυπηρέτησή τους, προτείνονται τα εξής: 

Για τις Πολεοδοµίες 

• Απλοποίηση-κωδικοποίηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, ώστε να 

εξασφαλίζεται ένας ενιαίος τρόπος εφαρµογής της χωρίς υποκειµενικές 

κρίσεις και ερµηνείες 

• Νοµική υποστήριξη των υπηρεσιών 

• Ανάληψη από την κεντρική διοίκηση του ΥΠΕΧΩ∆Ε επιτελικών 

αρµοδιοτήτων στην κατεύθυνση της αποτελεσµατικής υποστήριξης του έργου 

των αποκεντρωµένων πολεοδοµικών υπηρεσιών (άµεση προώθηση 

πολεοδοµικής νοµοθεσίας, υποβοήθηση στην αντιµετώπιση των δύσκολων 

προβληµάτων που κάθε φορά προκύπτουν, ειδική επιµόρφωση των 

υπαλλήλων  κλπ) 

• Εξοπλισµός τους µε την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή 

• Αντιµετώπιση της διαπιστωµένης υποστελέχωσης των υπηρεσιών µε 

προσλήψεις µόνιµου προσωπικού, ώστε να µη συσσωρεύονται οι υποθέσεις 

και να διεκπεραιώνονται γρήγορα και αποτελεσµατικά 

• Να υιοθετηθεί η πρόταση που έχει επεξεργαστεί το ΤΕΕ για την  ηλεκτρονική 

πολεοδοµία, κάτι το οποίο –εκτός από την εξυπηρέτηση του πολίτη– θα 

συµβάλει και στην υπόθεση της διαφάνειας 

Για τις Εφορίες  

Εφαρµογή µέτρων και διαδικασιών µε στόχο: 

• Την απλοποίηση κάθε σχετικής γραφειοκρατίας 
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• Την πλήρη µηχανοργάνωση όλων των αντίστοιχων υπηρεσιών και 

διαδικασιών, ενταγµένη στον γενικότερο σχεδιασµό µηχανοργάνωσης της 

διοίκησης, και τη δυνατότητα διασύνδεσής τους µε τράπεζες, µεγάλους 

οργανισµούς κλπ. 

• Τον προγραµµατισµό και τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, ώστε µέσα 

σε ένα χρονικό ορίζοντα και συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα να µην απαιτείται 

η µετάβαση του πολίτη στην Εφορία για τη διεκπεραίωση των φορολογικών 

του υποθέσεων παρά µόνο για ειδικούς ή έκτακτους λόγους αλλά αυτή να 

γίνεται µέσω τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax), διαδικτύου κλπ. 

• Την καθιέρωση υποχρέωσης για συλλογή κάθε δικαιολογητικού ή στοιχείου 

που είναι απαραίτητο στην επαφή µε τον πολίτη από άλλες υπηρεσίες και 

φορείς του ∆ηµοσίου (Τράπεζες, Ταµεία κλπ.) 

• Την καθιέρωση ενός µόνο αριθµού που θα αντικαταστήσει τους αριθµούς 

ταυτότητας, φορολογικού µητρώου, µητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΑΜΚΑ) κλπ. και χορήγησή του από φορέα της Αυτοδιοίκησης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄ 

Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
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ΣΤΟΧΟΣ 22  

Ελλάδα – Ευρώπη – Κόσµος 

 

Η παρούσα κατάσταση - Οι τάσεις 

Η ριζική αλλαγή πορείας που διεκδικούµε για τη χώρα µας είναι συνυφασµένη µε την 

πεποίθησή µας ότι ένας άλλος κόσµος είναι αναγκαίος και εφικτός.  

Ο σηµερινός κόσµος ζει πολλές κρίσεις ταυτόχρονα –χρηµατοοικονοµική, 

οικολογική, ενεργειακή, διατροφική– που αλληλοτροφοδοτούνται και έχουν την ίδια 

αιτία: τη νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση υπό την ηγεµονία των 

ΗΠΑ. Η ανασφάλεια του κόσµου γενικεύεται και οι ανισότητές του διευρύνονται, σε 

παγκόσµιο και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και εντός των κοινωνιών. Εκρηκτικό 

παραµένει το χάσµα Βορρά-Νότου, αλλά σοβαρές ανακατατάξεις σηµειώνονται και 

στους κόλπους του Τρίτου Κόσµου, µε µια σειρά χωρών να προσεγγίζουν τις 

ανεπτυγµένες χώρες ενώ δεκάδων άλλων χωρών η κατάσταση χειροτερεύει σε τόσο 

απελπιστικό βαθµό ώστε να γίνεται λόγος για «Τέταρτο Κόσµο». Απειλείται η ίδια η 

επιβίωση της ανθρωπότητας από τις επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών, που και σε 

αυτές αποτυπώνονται έντονα οι αντιθέσεις πλούτου-φτώχειας και Βορρά-Νότου. 

Το ίδιο το διεθνές σύστηµα βρίσκεται σε βαθιά κρίση και παραδέρνει µέσα στις 

αντιφάσεις του. Η λεγόµενη «νέα παγκόσµια τάξη» υπό την ηγεµονία των ΗΠΑ, που 

επιδιώχθηκε να εγκαθιδρυθεί στη µεταψυχροπολεµική εποχή, αποτέλεσε πηγή 

πολλών δεινών για όλη την ανθρωπότητα, µε σοβαρότατες συνέπειες και στην 

περιοχή µας. Η επιδίωξη αυτή κορυφώθηκε στη διάρκεια της οκταετίας Μπους, του 

εκπροσώπου των πιο επιθετικών δυνάµεων του κεφαλαίου, µε όχηµα τον «πόλεµο 

κατά της τροµοκρατίας». Το αποτέλεσµα ήταν αιµατηρότατοι πόλεµοι στο 

Αφγανιστάν και στο Ιράκ, σχέδια για νέα οπλικά συστήµατα και εκτόξευση των 

παγκόσµιων στρατιωτικών δαπανών πάνω από τα επίπεδα του Ψυχρού Πολέµου 

(αύξηση κατά 45% την τελευταία δεκαετία), η παγκοσµιοποίηση του ΝΑΤΟ,  η 

υπονόµευση του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου. Επίσης, η ντροπή του Γκουαντάναµο 

και οι µυστικές πτήσεις της CIA, οι περιορισµοί στα ατοµικά δικαιώµατα στο όνοµα 

της ασφάλειας, η ανατροφοδότηση µορφών ακραίας και τυφλής βίας από 

φονταµενταλιστικές θρησκευτικές οργανώσεις, η άκρως επικίνδυνη θεωρία της 

«σύγκρουσης των πολιτισµών». Με πρόσχηµα την τροµοκρατία, προωθείται και η 

«αντιπυραυλική ασπίδα», που απειλεί να µετατρέψει ξανά την Ευρώπη σε πεδίο 

πυρηνικών ανταγωνισµών. 

Η κρίση του Καυκάσου, που έφερε αντιµέτωπες τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για πρώτη 

φορά µετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέµου, ανέδειξε τις συνέπειες της διεύρυνσης του 

ΝΑΤΟ και νέους κινδύνους για την υπόθεση της ειρήνης. Ταυτόχρονα έδειξε ότι 

ενισχύεται ο ρόλος της Ρωσίας, που µαζί µε την ανάδυση νέων ισχυρών δυνάµεων, 

όπως η Κίνα και η Ινδία, κάνουν πιο ορατή την τάση προς έναν πολυπολικό κόσµο. 

Ωστόσο η τάση αυτή δεν συνεπάγεται αυτοµάτως έναν πιο ασφαλή και ειρηνικό 

κόσµο, καθώς συνοδεύεται από νέους οικονοµικούς, πολιτικούς και γεωστρατηγικούς 

ανταγωνισµούς και όξυνση των ενδο-ιµπεριαλιστικών αντιθέσεων. Συνεπώς, το κύριο 
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ζητούµενο είναι η ανάδειξη της παρέµβασης των λαών για τη διεκδίκηση ριζικών 

αλλαγών στον κόσµο, στο διεθνές σύστηµα και στις κοινωνίες, στην κατεύθυνση ενός 

κόσµου ειρήνης, δηµοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Οι καταστροφικές αυτές επιλογές όξυναν τις αντιθέσεις του νεοφιλελεύθερου 

καπιταλισµού. Ανέδειξαν τα αδιέξοδα του ίδιου του κυρίαρχου µοντέλου ανάπτυξης. 

Πυροδότησαν κοινωνικές αντιστάσεις και µεγάλα κινήµατα σε εθνικό και σε 

παγκόσµιο επίπεδο, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, που δηµιουργήθηκε το 

Παγκόσµιο Κοινωνικό Φόρουµ και αναπτύχθηκε ένα πλατύ αντιπολεµικό κίνηµα. Η 

σηµερινή πρωτοφανής χρηµατοοικονοµική κρίση, που ξεκίνησε από τη µητρόπολη 

του νεοφιλελευθερισµού, δίνει τη «χαριστική βολή» στα δόγµατα του 

νεοφιλελεύθερου «µονόδροµου» και της «ενιαίας σκέψης». Η ισότιµη παγκόσµια 

συνεργασία καθίσταται πιο επιτακτική, αλλά οι κυρίαρχες δυνάµεις της ∆ύσης 

επιχειρούν να την περιορίσουν σε έναν νέο συνεταιρισµό µε τις «αναδυόµενες» 

χώρες. 

Όχι µόνο η οικονοµική αλλά και η πολιτική ηγεµονία των ΗΠΑ στον κόσµο 

αµφισβητείται όλο και περισσότερο. Μέσα στις ίδιες τις ΗΠΑ δυνάµωσε η λαϊκή 

απαίτηση για άλλες πολιτικές, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που εκφράστηκε µε 

την ήττα των Ρεπουµπλικάνων στις πρόσφατες  προεδρικές εκλογές. Από το κατά 

πόσο η «άλλη Αµερική», που κινητοποιήθηκε δυναµικά σε αυτές τις εκλογές, θα 

συνεχίσει και θα εντείνει την παρέµβασή της, θα εξαρτηθεί η τήρηση θετικών 

προεκλογικών εξαγγελιών του νέου Αµερικανού Προέδρου Μπαράκ Οµπάµα, χωρίς 

ωστόσο να αναµένεται αλλαγή κατεύθυνσης στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. 

Κυρίως, όµως, χρειάζεται η ενίσχυση ενός ριζοσπαστικού, αριστερού εναλλακτικού 

πόλου στην αµερικανική κοινωνία, µε τον οποίο η ευρωπαϊκή Αριστερά πρέπει να 

αναπτύξει πολύµορφες σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίας. 

Χαρακτηριστικές για τη δυνατότητα ανατροπής των σηµερινών διεθνών συσχετισµών 

είναι οι εξελίξεις στη Λατινική Αµερική, όπου  σειρά χωρών –µε τις ιδιαιτερότητές 

της η καθεµιά– µπήκαν τα τελευταία χρόνια στο δρόµο δύσκολων αλλά ελπιδοφόρων 

πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών, κάνοντας σηµαντικά βήµατα για την απαλλαγή 

τους από την αµερικανική κηδεµονία και προωθώντας νέες µορφές περιφερειακής 

συνεργασίας. 

Την ίδια ώρα, σε κρίση βρίσκεται και η υπόθεση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Οι 

δυνάµεις που διαχειρίστηκαν ως τώρα την υπόθεση αυτή, δεξιές αλλά και 

σοσιαλδηµοκρατικές, απέτυχαν –ιδιαίτερα µετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέµου– να 

δώσουν την αναγκαία ώθηση στο ευρωπαϊκό εγχείρηµα. Ιδιαίτερα οι νεοφιλελεύθερες 

και ευρωατλαντικές επιλογές, όπως αποτυπώθηκαν και στο λεγόµενο 

«Ευρωσύνταγµα» που απορρίφθηκε από τους Γάλλους και τους Ολλανδούς και 

ακολούθως στη Συνθήκη της Λισαβόνας που απορρίφθηκε από τους Ιρλανδούς, 

ενίσχυσαν τον «ευρωσκεπτικισµό» και τις τάσεις εθνικής αναδίπλωσης, µπροστά 

στην εξάπλωση της ανεργίας, της επισφαλούς εργασίας, της αποδόµησης του κράτους 

πρόνοιας, της εµπορευµατοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών, της διαιώνισης των 

δηµοκρατικών και οικολογικών ελλειµµάτων, της συµπόρευσης µε τις ΗΠΑ στα 

θέµατα της διεθνούς ειρήνης.  

Από την άλλη, αυτή η κατάσταση πυροδότησε νέους κοινωνικούς αγώνες και 

κινήµατα, µε σηµαντικότερη τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουµ και 

τη διαµόρφωση του στόχου «Μια άλλη Ευρώπη για έναν άλλο κόσµο». Οι ίδιες οι 

δυνάµεις της Ριζοσπαστικής Αριστεράς οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να 

µπορέσουν να αντιπαρατεθούν αποτελεσµατικά µε τις επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
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οργανωµένες δυνάµεις του κεφαλαίου. Στο πλαίσιο αυτό, σηµαντική αποδεικνύεται 

ήδη η παρουσία του Κόµµατος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. 

Η στρατηγική µας κατεύθυνση: Το όραµα ενός άλλου κόσµου 

Οι εξελίξεις που συντελούνται φέρνουν στο προσκήνιο τις ιδέες και τις αξίες της 

Αριστεράς. Υπογραµµίζουν την αυξανόµενη σηµασία της συνεργασίας και της κοινής 

δράσης των δυνάµεών της, στην ευρύτερη δυνατή βάση, σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό 

και εθνικό επίπεδο. Η αντίστοιχη προβολή εναλλακτικών προτάσεων καθίσταται πιο 

επιτακτική σήµερα µε κύριο στόχο την ήττα του νεοφιλελευθερισµού και την 

προώθηση αλλαγών για κοινωνίες και έναν κόσµο αλληλεγγύης και ισότητας, ειρήνης 

και οικολογικής προστασίας, στην προοπτική του σοσιαλισµού µε δηµοκρατία και 

ελευθερία. 

Η δική µας εναλλακτική πρόταση έχει µονίµως ανοιχτό ιδεολογικό και πολιτικό 

µέτωπο ενάντια στον πόλεµο, τον ιµπεριαλισµό, τον εθνικισµό, τον ρατσισµό και την 

πατριδοκαπηλία. Στηρίζεται στις αρχές της διεθνιστικής αλληλεγγύης, της ισότιµης 

διεθνούς συνεργασίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων των λαών, των πολιτών και 

των µειονοτήτων. 

Προτεραιότητά µας είναι η υπεράσπιση της ειρήνης. Οι τερµατισµοί των πολέµων 

στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, η λύση του Μεσανατολικού µε τη δηµιουργία 

ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, η ειρηνική επίλυση των 

προβληµάτων, η µη απειλή και η µη χρήση βίας είναι για µας η µόνη επιλογή. Γι’ 

αυτό υπερασπιζόµαστε το διεθνές δίκαιο και υποστηρίζουµε πρωτοβουλίες 

αφοπλισµού, αποστρατιωτικοποίησης και αποπυρηνικοποίησης σε παγκόσµιο και 

περιφερειακό επίπεδο. Αγωνιζόµαστε κατά των στρατιωτικών συνασπισµών και των 

ξένων βάσεων παντού στον κόσµο. 

∆ιεκδικούµε την επικράτηση µιας πολυδιάστατης, µη στρατιωτικής αντίληψης για 

την ασφάλεια, πολιτική, οικονοµική, οικολογική, ανθρώπινη.  Μια τέτοια αντίληψη 

µπορεί να υπηρετηθεί από έναν εκδηµοκρατισµένο και ενισχυµένο ΟΗΕ και απαιτεί 

τη δηµιουργία ενός παγκόσµιου συστήµατος καθολικής ασφάλειας, καθώς και 

δηµοκρατικά διαµορφωµένες περιφερειακές δοµές ασφάλειας και συνεργασίας, στο 

πλαίσιο των οποίων µπορεί η θέση και ο ρόλος των µικρότερων χωρών να 

αναβαθµιστεί. 

Θεωρούµε απαραίτητη προϋπόθεση για έναν κόσµο ειρήνης και ασφάλειας την 

καταπολέµηση των µεγάλων ανισοτήτων και την οικολογική προστασία του πλανήτη, 

την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας στον κόσµο.  

Να αλλάξουµε την Ευρώπη 

Σε έναν κόσµο που αναζητεί νέες ισορροπίες, η ενοποίηση της Ευρώπης σε 

κατεύθυνση φιλειρηνική, δηµοκρατική, κοινωνική και οικολογική, ανταγωνιστική 

προς τη νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση, είναι περισσότερο αναγκαία από κάθε 

προηγούµενη περίοδο. Η απάντηση στη νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική 

παγκοσµιοποίηση, που γεννάει όλο και µεγαλύτερη ανασφάλεια, ανισότητες, 

πολέµους και καταστροφές στο περιβάλλον, απαιτεί τη διεθνοποίηση όχι µόνο των 

λαϊκών αντιστάσεων αλλά και των δηµοκρατικών πολιτικών διαδικασιών και 

θεσµών. 
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Με αυτή την έννοια και σε αυτή την προοπτική, θεωρούµε ότι η θέση και το µέλλον 

της Ελλάδας είναι µέσα στην Ενωµένη Ευρώπη, µε όρους πραγµατικής σύγκλισης, 

ισοτιµίας και µε διεκδικητικό πνεύµα. Απορρίπτουµε τις αντιλήψεις εθνικού 

αποµονωτισµού, που είναι εντελώς παρωχηµένες στις πραγµατικότητες του 21ου 

αιώνα. Το πεδίο ταξικών, κοινωνικών, πολιτικών και ιδεολογικών αγώνων που 

διαµορφώνει η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης συνιστά ένα πραγµατικό έδαφος 

όπου ο προγραµµατικός στόχος του σοσιαλισµού µε δηµοκρατία και ελευθερία 

µπορεί να αποβεί ρεαλιστικά εφικτός. 

Γνωρίζουµε, άλλωστε, ότι η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήµατος –της  συνολικής 

υπέρβασης του καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης της παραγωγής και της 

κοινωνίας– εξαρτάται σε καθοριστικό βαθµό από το εύρος του, από το πεδίο 

εφαρµογής του. Επιπλέον, όµως, και για αξιακούς λόγους, στόχος µας δεν είναι 

«απλώς» να ρυθµίσουµε «τα του οίκου µας», αλλά να συντονιστούµε µε την 

παγκόσµια Αριστερά και να συµβάλουµε στην αλλαγή των παγκόσµιων συσχετισµών 

δύναµης. 

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι για µια νέα ελληνική εξωτερική πολιτική 

Προτείνουµε τον ριζικό επαναπροσδιορισµό της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. 

Για µια πολυδιάστατη πολιτική ειρήνης και διεθνούς συνεργασίας, πέρα από τις 

πιέσεις και δεσµεύσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Οι στόχοι µας στον τοµέα αυτό 

συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

Απαλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας από τον ατλαντισµό  

Καµιά εµπλοκή της χώρας µας σε πολέµους και συµµετοχή της σε πολεµικά σχέδια. 

Ανάκληση των ελληνικών µονάδων που συµµετέχουν σε αποστολές του ΝΑΤΟ. 

Άµεσο κλείσιµο της αµερικανικής βάσης της Σούδας και ένταση του αγώνα για το 

ξήλωµα όλων των ξένων βάσεων στη χώρα µας. Αντίθεση στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ 

και συµβολή στην ανάπτυξη µιας ευρύτερης διεθνούς δυναµικής µε στόχο την 

κατάργηση της ατλαντικής συµµαχίας, για Ελλάδα έξω από στρατιωτικούς 

συνασπισµούς. 

Προώθηση µιας ενεργητικά φιλειρηνικής βαλκανικής πολιτικής… 

µακριά από επιλογές πολέµου και εθνικιστικά µίση. Εµµονή στο απαραβίαστο των 

συνόρων  και στον πλήρη σεβασµό των ανθρωπίνων και µειονοτικών δικαιωµάτων σε 

όλες τις χώρες. Μη αναγνώριση της µονοµερούς ανεξαρτητοποίησης του Κοσόβου, 

που συνιστά  προσβολή του Χάρτη του ΟΗΕ και βρίσκεται σε αντίθεση µε το 

ψήφισµα 1244/99 του Συµβουλίου Ασφαλείας. Υποστήριξη της  ευρωπαϊκής 

προοπτικής του συνόλου των Βαλκανίων. Επαναφορά στο προσκήνιο της πρότασης 

για αποπυρηνικοποιηµένα Βαλκάνια. 

Ανάπτυξη της διαβαλκανικής συνεργασίας στη βάση ενός Σχεδίου Βαλκανικής 

Συνανάπτυξης…  

µε στόχο µια εναλλακτική θετική προοπτική για τα Βαλκάνια και ένα αλληλέγγυο 

µέλλον για τους λαούς της περιοχής. ∆ιαµόρφωση, στο πλαίσιο αυτό, σταθερών 

πολυµερών δεσµών στο οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Προώθηση 

ενός Βαλκανικού Οικολογικού Χάρτη. 
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Προώθηση αµοιβαία αποδεκτής λύσης στο πλαίσιο του ΟΗΕ στη διαφορά για το 

όνοµα της ΠΓ∆Μ  

Λύση σύνθετης ονοµασίας µε γεωγραφικό προσδιορισµό. Απόκρουση των 

εθνικιστικών εντάσεων και υποστήριξη διαδικασιών πολύµορφης προσέγγισης, 

συνεργασίας και οικοδόµησης εµπιστοσύνης µε τη γειτονική χώρα. 

Στήριξη της νέας προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού… 

µε βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ, για τον τερµατισµό της κατοχής και την  επανένωση 

του νησιού στο πλαίσιο µιας δικοινοτικής-διζωνικής οµοσπονδίας µε µία ιθαγένεια, 

µία κυριαρχία, µία διεθνή προσωπικότητα. Για µια Κύπρο χωρίς ξένους στρατούς και 

ξένες βάσεις. 

Η σταθερή µας θέση υπέρ του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου… 

 για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών συνοδεύεται από την απαίτηση 

βηµάτων, όπως άρση του casus belli, παραποµπή του θέµατος της υφαλοκρηπίδας 

στο ∆ικαστήριο της Χάγης, καθώς και από την πρόταση για την αµοιβαία µείωση των 

εξοπλισµών και των στρατιωτικών δαπανών Ελλάδας-Τουρκίας. Είµαστε υπέρ της 

συνέχισης της πορείας ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, µε τήρηση των ευρωπαϊκών 

κριτηρίων εκδηµοκρατισµού και κατοχύρωσης των ανθρώπινων, κοινωνικών και 

µειονοτικών δικαιωµάτων. 

Θέλουµε την Ελλάδα γέφυρα ειρήνης µε τους λαούς της Μέσης Ανατολής 

Στήριξη του αγώνα για τη δηµιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα 

σύνορα του 1967, δίπλα στο κράτος του Ισραήλ, τον τερµατισµό της κατοχής του 

Ιράκ, την ανακήρυξη της περιοχής σε αποπυρηνικοποιηµένη ζώνη. Θέλουµε τη 

Μεσόγειο θάλασσα ειρήνης, χωρίς ξένες βάσεις, περιοχή ισότιµης συνεργασίας, 

γεφύρωσης του χάσµατος Βορρά-Νότου στην περιοχή. 

Νέα αντίληψη για την άµυνα 

Η δική µας πρόταση για την αµυντική πολιτική ξεκινά από τη θέση ότι η καλύτερη 

άµυνα είναι µια πολυδιάστατη πολιτική ειρήνης και αναβάθµισης της διεθνούς θέσης 

της χώρας µας.  

 Η εµπέδωση ειρηνικών σχέσεων οµαλής συνύπαρξης και συνεργασίας, πριν απ’ όλα 

µε τις γειτονικές µας χώρες, είναι µια πολιτική επιλογή µε την οποία συναρτάται 

άµεσα και το γενικό αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας για δραστική µείωση των 

υπέρογκων και δυσβάστακτων στρατιωτικών δαπανών, προκειµένου να 

εξοικονοµηθούν σηµαντικοί πόροι και να επενδυθούν εκεί που πραγµατικά τους 

έχουµε ανάγκη: στην παιδεία, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, στην 

ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.  

∆εν µπορούµε να συµβιβαστούµε µε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η 83η χώρα στον 

κόσµο σε δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία και 56η σε δαπάνες για την υγεία, αλλά 

13η σε στρατιωτικές δαπάνες [Έκθεση του ΟΗΕ για την ανθρώπινη ανάπτυξη, 2007-

2008]. 

Πιστεύουµε ότι οι στρατιωτικές δαπάνες µπορούν και πρέπει να µειωθούν δραστικά 

µε τον εξορθολογισµό και τη διαφάνεια στις διαδικασίες αξιοποίησής τους, µε την 

απαλλαγή από πανάκριβες αγορές που υπαγορεύονται από το ΝΑΤΟ ή από τη 
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λεγόµενη «διπλωµατία των εξοπλισµών», καθώς και µε µια διαφορετική, σύγχρονη 

και ορθολογική οργάνωση των ενόπλων δυνάµεων. Σταθερή µας θέση είναι ο έλεγχος 

των προµηθειών των ενόπλων δυνάµεων από διακοµµατική επιτροπή της Βουλής. 

Ευρωπαϊκή πολιτική 

Εµπνεόµενοι από έναν αριστερό ευρωπαϊσµό, θεωρούµε ότι η ΕΕ χρειάζεται ριζική 

αλλαγή, µέσα από µια πορεία αντίθεσης και ρήξης µε τον νεοφιλελευθερισµό και τον 

ευρωατλαντισµό, µε πρωταγωνιστές τους λαούς, τους πολίτες και τα κινήµατά τους. 

Χρειάζεται µια πορεία ανοιχτή σε ένα σοσιαλιστικό µέλλον µε δηµοκρατία και 

ελευθερία, µε ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη. 

Η αλλαγή πορείας καθίσταται πιο επιτακτική µέσα στη συγκυρία όξυνσης της 

παγκόσµιας καπιταλιστικής κρίσης και των διεθνών ανακατατάξεων που 

συντελούνται. Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι µας είναι: 

•••• Η πανευρωπαϊκή κινητοποίηση για την υπεράσπιση των εργατικών 

δικαιωµάτων, των κοινωνικών υπηρεσιών, του δηµόσιου χαρακτήρα της 

παιδείας και της υγείας. 

•••• Κατάργηση του Συµφώνου Σταθερότητας, το οποίο περιορίζει τις πολιτικές της 

Ευρώπης και των κρατών-µελών της στην τήρηση ανελαστικών 

δηµοσιονοµικών κριτηρίων και µόνο, και αντικατάστασή του από ένα 

Σύµφωνο για την Αειφόρο Ανάπτυξη, την Κοινωνική Προστασία και την 

Απασχόληση. 

•••• Υπαγωγή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή του κεντρικού 

οργάνου για το σχεδιασµό της ευρωπαϊκής οικονοµικής πολιτικής, στον 

πολιτικό και δηµοκρατικό έλεγχο του Ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή των 

Ευρωπαίων πολιτών. 

•••• Ριζική µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, µε δικαιότερη 

κατανοµή των επιδοτήσεων υπέρ των µικροµεσαίων αγροτών. Αύξηση του 

σχετικού προϋπολογισµού της ΕΕ για τη στήριξη της ποιοτικής γεωργίας και 

την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγµένων περιοχών. Ενίσχυση της βιολογικής 

γεωργίας και απαγόρευση των µεταλλαγµένων. Κατάργηση του ντάµπινγκ σε 

βάρος των αναπτυσσόµενων χωρών, προώθηση ενός νέου µοντέλου αγροτικής 

παραγωγής µε διατροφική αυτάρκεια, υγιεινή διατροφή και προστασία του 

περιβάλλοντος. 

•••• Ενίσχυση των αντιπροσωπευτικών θεσµών, ιδιαίτερα του Ευρωκοινοβουλίου, 

της διαφάνειας και της συµµετοχής των πολιτών. 

•••• ∆ιεκδίκηση µιας νέας Συνταγµατικής Συνθήκης µε συµµετοχή των πολιτών, µε 

Συντακτική Συνέλευση, µε ουσιαστική συµµετοχή του Ευρωκοινοβουλίου  και 

των εθνικών κοινοβουλίων και µέσα από τη διεξαγωγή δηµοψηφισµάτων σε 

όλες τις χώρες για την επικύρωσή της. Μιας Συνθήκης που δεν θα κατοχυρώνει 

συνταγµατικά τον νεοφιλελευθερισµό, αλλά θα διασφαλίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για µια δηµοκρατική, φιλειρηνική, κοινωνική, οικολογική και 

φεµινιστική Ευρώπη. 

•••• Κατάργηση της συνθήκης Σέγκεν, που καθιστά όλους τους πολίτες στο χώρο 

της Ευρώπης «ύποπτους», θίγει τα προσωπικά δεδοµένα και ελευθερίες.  
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•••• Κατοχύρωση της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας ως 

βασικό συστατικό µιας κοινωνικής Ευρώπης. 

•••• Ισότητα των φύλων ως αναπόσπαστο στοιχείο σε όλες τις πολιτικές. 

•••• Καθιέρωση της οικολογικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης και 

ως προϋπόθεση των ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών ανάπτυξης. 

•••• Ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών ενέργειας, απόρριψη της πυρηνικής 

ενέργειας. Άµεση και συντονισµένη δράση της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο 

για την αναστροφή της καταστροφικής πορείας υπερθέρµανσης του πλανήτη. 

•••• Κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα για τους µετανάστες. Απόκρουση της 

ξενοφοβίας και του ρατσισµού. Απόρριψη της αντίληψης για µια «Ευρώπη-

φρούριο». 

•••• Αποκλεισµός του πολέµου ως µέσο επίλυσης των διεθνών προβληµάτων. 

Κοινή εξωτερική πολιτική στη βάση µιας πολυδιάστατης αντίληψης για την 

ασφάλεια, ανεξάρτητη από το ΝΑΤΟ, για την κατάργηση του οποίου πρέπει να 

αγωνιστούµε. Απόρριψη της λεγόµενης «αντιπυραυλικής ασπίδας» των ΗΠΑ. 

Προώθηση του πυρηνικού και συµβατικού αφοπλισµού. 

•••• ∆ηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήµατος ασφάλειας που δεν µπορεί να 

οικοδοµηθεί µε τον αποκλεισµό της Ρωσίας και πολύ περισσότερο εναντίον 

της. Ένα σύστηµα πολυδιάστατης ασφάλειας, το οποίο µπορεί να προκύψει 

µόνο µέσα από την ενίσχυση και την αναβάθµιση του ΟΑΣΕ, µε δεσµευτικές 

αποφάσεις. Επίσης, ο ΟΑΣΕ να διασυνδεθεί µε τον ΟΗΕ ως περιφερειακός 

οργανισµός ασφάλειας και ταυτόχρονα να συµπληρωθεί µε διαδικασίες υπο-

περιφερειακής ασφάλειας, όπως ένα «Βαλκανικό Ελσίνκι». 

Παγκόσµια πολιτική 

Επιπλέον, χρειάζονται νέες επιλογές στην κατεύθυνση ενός αλληλέγγυου ρόλου της 

Ευρώπης στην παγκόσµια σκηνή, σε µια κατεύθυνση ενίσχυσης της δηµοκρατίας και 

της κοινωνικής δικαιοσύνης στον πλανήτη: 

� Συµβολή της Ευρώπης –µαζί και της Ελλάδας– στη διαµόρφωση ενός παγκόσµιου 

πλαισίου στην κατεύθυνση µιας δηµοκρατικής και αποκεντρωµένης διεθνούς 

τάξης ειρήνης µε δικαιοσύνη, ενδυνάµωσης των οικουµενικών δηµοκρατικών 

θεσµών, ενίσχυσης της ισότιµης διεθνούς συνεργασίας.  

� Εκδηµοκρατισµός και ενίσχυση του ρόλου του ΟΗΕ, σύµφωνα µε τους 

ιδρυτικούς του στόχους. Ενίσχυση των εξουσιών και του ρόλου της Γενικής 

Συνέλευσης, αλλά και διεύρυνση του Συµβουλίου Ασφαλείας στη βάση της 

ισόρροπης κατανοµής, µε ιδιαίτερη µέριµνα για την αύξηση της εκπροσώπησης 

των χωρών του Τρίτου Κόσµου (σήµερα τα 4 από τα 5 µέλη του Συµβουλίου 

προέρχονται από τον παγκόσµιο Βορρά). 

� Αναβάθµιση του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου, καθώς και  

δηµιουργία Συµβουλίου Οικολογικής Ασφάλειας. Για έναν ΟΗΕ που να µπορεί να  

επιβάλει την παγκόσµια οικολογική προστασία.  

� Κατάργηση της G8. Επανίδρυση µε την ισότιµη συµµετοχή όλων των χωρών και 

ριζική αλλαγή των πολιτικών του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας. Υπαγωγή 

τους στον έλεγχο του ΟΗΕ. 
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� Αναζωογόνηση και ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου των εξοπλισµών, 

αφοπλισµού και µείωσης των παγκόσµιων στρατιωτικών δαπανών. Προώθηση 

ενός προγράµµατος πλήρους πυρηνικού αφοπλισµού ως το 2020. 

� Γεφύρωση των παγκόσµιων ανισοτήτων, µέσα από την εφαρµογή των «Οκτώ 

αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας» που υιοθέτησε η ∆ιάσκεψη Κορυφής του 

ΟΗΕ το 2000. Άµεση αύξηση της Επίσηµης Αναπτυξιακής Βοήθειας στο 0,7% 

του ΑΕΠ των πλουσίων χωρών, που αποτελεί απόφαση του ΟΗΕ. ∆ιαγραφή του 

χρέους των φτωχών χωρών (122 χώρες του Τρίτου Κόσµου έχουν χρέη ύψους 

2.100 δις δολαρίων). ∆ιασφάλιση της πρόσβασης των αναπτυσσόµενων χωρών 

στις διεθνείς αγορές. 

� ∆ηµιουργία ενός ταµείου για την ισόρροπη παγκόσµια ανάπτυξη µε πόρους από 

την εφαρµογή του Φόρου Τόµπιν στις παγκόσµιες µεταφορές κεφαλαίου. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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Θεσµοί εργατικού ελέγχου – Εκδηµοκρατισµός των χώρων εργασίας 

 

 

Ο κοινωνικός έλεγχος των µέσων παραγωγής του υλικού και συµβολικού πλούτου 

αποτελεί την πεµπτουσία της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αυτό για την Αριστερά 

νοείται ως κεντρική κατάργηση της ατοµικής ιδιοκτησίας των βασικών µέσων 

παραγωγής από τα πάνω αλλά και ως δηµοκρατική διαδικασία οργάνωσης και 

ελέγχου της παραγωγής από τα κάτω. Οι χώροι της κοινωνικής παραγωγής συνιστούν 

σήµερα αυταρχικά κύτταρα που εξαιρούνται από τους κανόνες του δηµοκρατικού 

ελέγχου οι οποίοι, θεωρητικά τουλάχιστον, διέπουν την πολιτική οργάνωση του 

αστικού καθεστώτος. Οφείλουµε να αναπτύξουµε προτάσεις για τη διείσδυση της 

δηµοκρατίας στους χώρους εργασίας, για τη δηµοκρατική οργάνωση της κοινωνικής 

παραγωγής, την ανάπτυξη ολοκληρωµένων επαγγελµάτων, τη χρήση αλλά και τη 

φύση του τεχνολογικού εξοπλισµού. 

Οι οργανώσεις της κοινωνικής παραγωγής αποτελούν συνήθως, ανεξάρτητα από το 

µέγεθος και το ιδιαίτερο αντικείµενό τους (µεταποίηση, υπηρεσίες) ή τον τοµέα 

οικονοµικής δραστηριότητας (δηµόσιος/ιδιωτικός), έντονα ιεραρχηµένες –από τα 

πάνω προς τα κάτω– δοµές στις οποίες οι ατοµικοί εργαζόµενοι υπάγονται 

υπακούοντας σε εντολές, χωρίς οι ίδιοι να συµµετέχουν στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων για τα ευρύτερα θέµατα της παραγωγικής οργάνωσης (επένδυση, 

προϊόντα διαδικασίες) ή στο σχεδιασµό και την οργάνωση της ίδιας της καθηµερινής 

εργασίας. Οι έντονα ιεραρχηµένες και δεσποτικές οργανώσεις της κοινωνικής 

παραγωγής του 19ου αιώνα αποδίδονται ανάγλυφα στο Κεφάλαιο, όπου ο Μαρξ, 

περιγράφοντας τα εργοστάσια της εποχής του, δείχνει την αδιαφάνεια που περιβάλλει 

το χώρο στον οποίο πραγµατοποιείται η εκµετάλλευση και παράγεται η αξία, καθώς 

και τη στρατιωτική λογική που διέπει τη σχέση των εργαζοµένων µε την παραγωγή. 

Το «βιοµηχανικό κάτεργο» ως κοινωνική αναπαράσταση της µεταποίησης 

ξεπεράστηκε στη βιοµηχανική Ευρώπη µετά το 1950, ενώ σε χώρες όπως η Ελλάδα ο 

εκδηµοκρατισµός των συστηµάτων εργασίας ήταν πολύ µεταγενέστερος.  

Ο εκδηµοκρατισµός των συστηµάτων εργασίας και ο σχετικός έλεγχος του 

εργοδοτικού δεσποτισµού προωθήθηκαν από το συνδικαλιστικό κίνηµα κατά την 

περίοδο της κεϋνσιανής συναίνεσης µε θεσµούς εργατικής συµµετοχής στους χώρους 

εργασίας στο ευρύτερο πλαίσιο διεκδίκησης της οικονοµικής δηµοκρατίας. Σήµερα 

το εργατικό κίνηµα στην Ευρώπη βρίσκεται σε θέση άµυνας σε σχέση µε 

προηγούµενες δεκαετίες, κατά τις οποίες η πλήρης απασχόληση επέτρεψε τη 

διεκδίκηση προωθηµένων αιτηµάτων σχετικά µε την ποιότητα της εργασίας και τη 

δηµοκρατική συµµετοχή. Ωστόσο, οι σηµαντικές εµπειρίες προηγούµενων δεκαετιών 

αυτού που, κυρίως ιδεοτυπικά, αναφέρεται ως «ευρωπαϊκό µοντέλο εργασίας», αν και 

δεν αποτέλεσαν ποτέ µια γενικευµένη κατάκτηση στους χώρους της εργασίας, µας 

δίνουν στοιχεία προβληµατισµού για τη διατύπωση και διεκδίκηση εναλλακτικών 

συστηµάτων εργασίας που συνδέονται µε ένα διαφορετικό µοντέλο και σχέδιο για την 

κοινωνία και συγχρόνως µας επιτρέπουν να διευρύνουµε και να πολιτικοποιήσουµε 

τις άµεσες διεκδικήσεις µας.  
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Η οικονοµική δηµοκρατία στην Ελλάδα 

Η οικονοµική δηµοκρατία αφορά τόσο θεµελιώδεις αλλαγές στις σχέσεις ιδιοκτησίας 

προς όφελος της κοινωνικής ιδιοκτησίας όσο και τη µεταβίβαση εξουσίας στο 

επίπεδο των χώρων εργασίας. Άρα εµπεριέχει δύο κεντρικές προοπτικές: τον 

κοινωνικό έλεγχο των µέσων παραγωγής και την ανάπτυξη διαφόρων µορφών 

κοινωνικής ιδιοκτησίας αλλά και τη δηµοκρατική οργάνωση της κοινωνικής 

παραγωγής και την αυτοδιοίκησή της. Στην προβληµατική της οικονοµικής 

δηµοκρατίας, που αποτελεί κεντρική διάσταση των διεκδικήσεων των ριζοσπαστικών 

κοµµάτων της Ευρώπης, υπεισέρχεται η έννοια της προστασίας των δικαιωµάτων και 

των ελευθεριών του εργαζοµένου, ατοµικών και συλλογικών, «µέσα στην 

επιχείρηση» που δεν διασφαλίζονται ή δεν αναγνωρίζονται από το εργατικό δίκαιο 

και συνιστούν αντίβαρο στις εκτεταµένες εξουσίες του εργοδότη στους χώρους 

εργασίας, που µπορεί να έχουν προεκτάσεις και στη ζωή εκτός εργασίας. Στην 

προβληµατική της οικονοµικής δηµοκρατίας πρέπει να περιληφθούν ως αντικείµενο 

προβληµατισµού όχι µόνο η ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής και η δηµοκρατική 

οργάνωση της παραγωγής αλλά και άλλα στοιχεία του οικονοµικού κυκλώµατος, 

όπως η κατανάλωση και η διακίνηση των προϊόντων στο πλαίσιο µιας ηθικής της 

οικονοµίας. Κάτι που σηµαίνει βέβαια ότι το συνδικαλιστικό κίνηµα σε µια 

προοπτική δηµιουργίας στοιχείων ενός εναλλακτικού παραγωγικού συστήµατος 

πρέπει να ενδιαφερθεί όχι µόνο για την τιµή της εργατικής δύναµης και το χρόνο 

εργασίας αλλά και για το τι προϊόν παράγεται και πώς παράγεται.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας, κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από το 

ΠΑΣΟΚ, προωθήθηκαν θεσµοί που δηλώνονταν ως θεσµοί εργατικής συµµετοχής, οι 

οποίοι όµως είτε δεν είχαν πραγµατικά περιεχόµενο δηµοκρατικής συµµετοχής είτε 

δεν υποστηρίχθηκαν, και αλώθηκαν από τον ασφυκτικό παραταξιακό πελατειακό 

έλεγχο (κοινωνικοποίηση, εποπτικά συµβούλια, επιτροπές εργαζοµένων). Η εµπειρία 

της δήθεν κοινωνικοποίησης συνίστατο (ν. 1365/83 περί κοινωνικοποιήσεων των 

δηµόσιων επιχειρήσεων) σε µειοψηφική συµµετοχή των εργαζοµένων στη διοίκησή 

τους, ενώ στις προβληµατικές επιχειρήσεις (ν. 1386/83) σε διαδικασία εξυγίανσης 

καθιερώθηκε µειοψηφική συµµετοχή ενός εργαζοµένου στη διοίκηση της 

επιχείρησης, χωρίς καµία αλλαγή στις επιχειρησιακές δοµές. Η Αντιπροσωπευτική 

Συνέλευση Κοινωνικού Ελέγχου, που εκλεγόταν µέσα από κοµµατικά-παραταξιακά 

ψηφοδέλτια, ουδόλως άγγιξε τις δοµές παραγωγής. Τα εποπτικά συµβούλια, θεσµός 

ελέγχου (κατά βιοµηχανικό τοµέα και γεωγραφική περιοχή) του «ιδιωτικού τοµέα της 

οικονοµίας µέσα στο πλαίσιο της αυτοδύναµης αναπτυξιακής πορείας της πατρίδας 

µας» συστήθηκαν µε αποστολή να εναρµονίζουν τα επενδυτικά προγράµµατα µε τις 

κατευθύνσεις του πενταετούς προγράµµατος οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Τα όργανα αυτά, αν και συγκροτούνταν δηµοκρατικά (περιλάµβαναν στους κόλπους 

τους εκπροσώπους της κρατικής εξουσίας, των καταναλωτών, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, της εργοδοσίας, και των εργαζοµένων), δεν παρενέβησαν κατά 

κανέναν τρόπο στη διαχείριση των αντίστοιχων βιοµηχανιών, που θεωρήθηκε ότι 

αποτελούσε «αποκλειστική αρµοδιότητα του ιδιώτη επιχειρηµατία». Ο θεσµός των 

επιτροπών εργαζοµένων (εργοστασιακά συµβούλια), δοκιµασµένος µε διαφορετικές 

εκδοχές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, θεσµός µε ευρεία εξουσιοδότηση, διαβούλευση 

και ενηµέρωση σε θέµατα που αφορούν άµεσα την οργάνωση της εργασίας και την 

εργασιακή ζωή, εξέπεσε και δεν ευδοκίµησε, διότι δεν υποστηρίχθηκε ούτε από τις 

δηµόσιες πολιτικές ούτε από το συνδικαλιστικό κίνηµα, που τον θεώρησε 

ανταγωνιστικό προς τη συνδικαλιστική συµµετοχή, µε αποτέλεσµα να µην αποκτήσει 

ποτέ ουσιαστικό περιεχόµενο.  
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Κατευθύνσεις για µια εναλλακτική παρέµβαση στους χώρους εργασίας 

Θεωρούµε σηµαντική για τη σύγχρονη ριζοσπαστική Αριστερά την πολιτικοποίηση 

των τεχνικών – κοινωνικών σχέσεων και δοµών στην εργασία σε µια κατεύθυνση που 

να αναβαθµίζει το περιεχόµενο της εργασίας των άµεσων παραγωγών και να 

µεταφέρει αρµοδιότητες στη βάση της κοινωνικής παραγωγής. 

Οφείλουµε να εστιάσουµε την προσοχή µας σε τρεις βασικές και αλληλένδετες 

κατευθύνσεις παρέµβασης: η πρώτη αφορά τη διαίρεση της εργασίας στις 

επιχειρήσεις και στους χώρους εργασίας, η δεύτερη αφορά τις σχέσεις ελέγχου και η 

τρίτη τη δηµοκρατική οργάνωση της κοινωνικοποιηµένης εργασίας και της 

κοινωνικής παραγωγής. 

Κριτική στον καταµερισµό της εργασίας  

Η διαίρεση της εργασίας συνιστά σηµαντική όψη της ταξικής διαίρεσης των 

κοινωνιών µας και η κριτική της υπέρβαση βασική όψη του αγώνα για µια 

αυτοδιαχειριζόµενη κοινωνία. 

Βασικό χαρακτηριστικό των τάξεων είναι η τοποθέτησή τους στον άξονα 

χειρωνακτική/ πνευµατική εργασία. Η διάκριση αυτή στο εσωτερικό των 

επιχειρήσεων αποτυπώνεται στη δοµή των επαγγελµάτων και της ιεραρχίας. Η 

µείωση του κάθετου κοινωνικού καταµερισµού της εργασίας (διάκριση 

χειρωνακτικής – πνευµατικής εργασίας) πρέπει να αποτελέσει στόχο ευρύτερων 

κοινωνικών και εκπαιδευτικών στρατηγικών µεταρρυθµίσεων, µε στόχο την εξάλειψη 

της εν λόγω διάκρισης. Όµως η κριτική και οι αλλαγές στον κοινωνικό και τεχνικό 

καταµερισµό της εργασίας στους χώρους εργασίας είναι στενά συνδεδεµένη µε αυτή 

τη στρατηγική. Ο τεχνικός καταµερισµός συνδέεται µε την αντίθεση χειρωνακτικής – 

πνευµατικής εργασίας και την επηρεάζει. Έτσι, ο τεϋλορισµός, που ως ευρύτερο 

κοινωνικό µοντέλο επηρέασε το σύνολο της κοινωνικής παραγωγής, οξύνει την 

αντίθεση πνευµατικής – χειρωνακτικής εργασίας και άρα την εξάρτηση της εργατικής 

τάξης, αφού µεταφέρει τη γνώση στις διευθυντικές ελίτ.  

Αντιδηµοκρατικό, αυταρχικό ή έντονα ιεραρχικό µοντέλο εργασίας είναι αυτό στο 

οποίο ο σχεδιασµός των θέσεων εργασίας συγκεντρώνει τη γνώση στα ανώτερα και 

µεσαία κλιµάκια, ενώ στα κατώτερα κλιµάκια, δηλαδή στους λειτουργικούς 

εργαζοµένους, που αποτελούν την πλειοψηφία σε µια επιχείρηση, αφήνει µόνο την 

εκτελεστική δουλειά. Ο δηµοκρατικότερος σχεδιασµός των λειτουργικών θέσεων 

εργασίας σηµαίνει ανασύνθεση του περιεχοµένου τους προκειµένου να 

συµπεριλάβουν τις νέες αρµοδιότητες, πράγµα που συνεπάγεται νέες µεθόδους 

εργασίας και αλλαγή στην προσέγγιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η 

εκπαίδευση σε διοικητικές/οικονοµικές και επιχειρηµατικές δεξιότητες δεν πρέπει να 

µονοπωλείται από τα διευθυντικά στελέχη αλλά να απευθύνεται και στους βασικούς 

λειτουργικούς εργαζοµένους. 

Στην προοπτική ενός εναλλακτικού παραγωγικού µοντέλου, ο σχεδιασµός των 

ειδικοτήτων θα πρέπει να υπακούει στη λογική διαµόρφωσης ολοκληρωµένων 

επαγγελµάτων και να επαναπροσδιορίζει –µειώνοντάς την– την κοινωνική διαίρεση 

της εργασίας, να καταργεί τον τεχνικό και γραφειοκρατικό έλεγχο και να δηµιουργεί 

θέσεις εργασίας που διαθέτουν πλήρη αυτονοµία. Πολύ περισσότερο σήµερα, που η 

κοινωνική εργασία αποκτά έναν ολοένα και πιο διανοητικό χαρακτήρα και οι ανάγκες 

των παραγωγικών συστηµάτων, σε συνδυασµό µε τα νέα µέσα εργασίας (νέες 

τεχνολογίες), διαµορφώνουν νέες σύνθετες ειδικότητες, οι οποίες όµως δεν 

αναγνωρίζονται από τις διευθύνσεις των επιχειρήσεων.  
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Τα παραπάνω δεν αποτελούν στοιχεία µιας µακρινής ουτοπίας αλλά συνιστούν ένα 

καθηµερινό πεδίο διεκδίκησης, όπως δείχνει η συνδικαλιστική εµπειρία σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες. Στο ολιστικό παραγωγικό µοντέλο που εφαρµόσθηκε σε 

περιορισµένη κλίµακα σε ορισµένες µεγάλες ευρωπαϊκές βιοµηχανίες, ο σχεδιασµός 

των ειδικοτήτων υπακούει στη λογική διαµόρφωσης πλήρων επαγγελµάτων και όχι 

στη λογική της άσκησης µερικών, τυποποιηµένων καθηκόντων. Στην προοπτική 

αυτή, τα συνδικάτα θα πρέπει να εντάξουν τις ειδικότητες στις συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις και να διεκδικούν κλίµακες ταξινόµησης επαγγελµάτων που να 

έχουν κάποιον τυπικό χαρακτήρα (π.χ. κλαδικό) αναγνώρισης πέρα από το πλαίσιο 

της συγκεκριµένης επιχείρησης. Στην ίδια κατεύθυνση µπορούµε να δούµε τους 

αγώνες για την τυπική αναγνώριση νέων αναβαθµισµένων και εµπλουτισµένων 

ειδικοτήτων που αντιστοιχούν στο πραγµατικό περιεχόµενο εργασίας των σύγχρονων 

εργαζόµενων, σε αντιπαράθεση µε την πολιτική των δεξιοτήτων που σήµερα 

εφαρµόζεται σε µια κατεύθυνση εξατοµίκευσης των επαγγελµατικών προσόντων και 

άρνησης των συλλογικών επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Στην ίδια προοπτική, η 

κατάρτιση πρέπει να αποκτήσει το περιεχόµενο επαγγελµατικής εκπαίδευσης και να 

αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο παρέµβασης των λειτουργικών εργαζοµένων 

στην κοινωνική διαίρεση της εργασίας.  

Μετασχηµατισµός των σχέσεων εξουσίας 

∆εν είναι δυνατόν να αλλάξει η οργάνωση της εργασίας στα βασικά κύτταρα των 

χώρων εργασίας χωρίς να αλλάξουν οι ιεραρχικές δοµές και οι σχέσεις εξουσίας στο 

εσωτερικό των επιχειρήσεων. Η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στη «βασική λειτουργική 

οµάδα εργασίας» συνεπάγεται την αφαίρεση αρµοδιοτήτων από τα ιεραρχικά 

επίπεδα, τα οποία και µειώνονται αλλά και αλλάζουν χαρακτήρα. Πρόκειται δηλαδή 

για ταυτόχρονη µεταβίβαση λειτουργικών και διοικητικών αρµοδιοτήτων, καθώς και 

αρµοδιοτήτων ελέγχου, στη βασική λειτουργική οµάδα, µε συνέπεια τη µείωση των 

λειτουργικών και ιεραρχικών επιπέδων και την εξασθένιση του εξουσιαστικού-

ελεγκτικού ρόλου της ιεραρχίας. Και πράγµατι, στις βιοµηχανίες που εισήγαγαν 

δηµοκρατικότερες µορφές οργάνωσης της εργασίας, υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές 

στις σχέσεις εξουσίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Άλλωστε, ίσως ο βασικός 

λόγος που εµποδίζει τον εκδηµοκρατισµό των επιχειρήσεων, π.χ. µε την εισαγωγή 

πλήρως αυτοδιοικούµενων οµάδων εργασίας, είναι ότι οι επιχειρήσεις, αν και 

βελτιώνονται τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα, εκτιµούν ότι µακροπρόθεσµα οι 

εισαγόµενες µεταρρυθµίσεις είναι επιβλαβείς αν έχουν ριζικές συνέπειες εις βάρος 

της κοντινής και της µεσαίας ιεραρχίας. 

Οι αυτοδιοικούµενες οµάδες εργασίας: κύτταρα δηµοκρατικής συµµετοχής στους 

χώρους εργασίας 

Η εργασία δεν έπαψε ποτέ να έχει έναν συνεργατικό χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι 

οι διοικήσεις αναγνωρίζουν την οµάδα εργασίας ως µονάδα που λειτουργεί στο 

πλαίσιο εντολών και προδιαγεγραµµένων καθηκόντων και όχι ως µονάδα που 

λαµβάνει η ίδια αποφάσεις για τα θέµατα της παραγωγής, Ο συλλογικός χαρακτήρας 

της εργασίας συνιστά µέρος των µη αναγνωρισµένων από την τυπική οργάνωση της 

εργασίας πρακτικών και των µη τυπικά αναγνωρισµένων περιεχοµένων γνώσης και 

ειδικοτήτων. Η συνδικαλιστική παρέµβαση της Αριστεράς οφείλει να αναδείξει τον 

ουσιαστικό ρόλο που ασκεί στη διαδικασία της κοινωνικής παραγωγής η βασική 

οµάδα εργασίας και να διεκδικήσει την τυπική αναγνώρισή της ως οµάδας 

αυτοδιαχειριζόµενης που διαθέτει εξουσιοδότηση για θέµατα όπως άµεσα, 

καθηµερινά εργασιακά καθήκοντα, διαπραγµάτευση χρόνων, καθηµερινή συντήρηση, 
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καταµερισµός εργασίας στα µέλη της οµάδας, χρονοδιάγραµµα διακοπών, ανάγκες 

κατάρτισης, επίλυση προβληµάτων. Επιπλέον, οι αυτοδιοικούµενες οµάδες εργασίας 

ενσωµατώνουν στην καθηµερινή τους λειτουργία την ευθύνη της συνεχούς βελτίωσης 

της διαδικασίας της εργασίας αλλά και του σχεδιασµού των παραγωγικών 

συστηµάτων.  

Οι εµπειρίες εκδηµοκρατισµού (προγραµµάτων εξανθρωπισµού της εργασίας) των 

χώρων εργασίας που αναπτύχθηκαν τις δεκαετίες 1970-1980 σε βιοµηχανίες της 

Ευρώπης, κυρίως στη Σουηδία, τη Γερµανία, τη Γαλλία, αλλά και στις ΗΠΑ 

βασίσθηκαν στην αποκέντρωση στις δοµές λήψης αποφάσεων και στην 

αναδιοργάνωση της εργασίας µε αυτοδιαχειριζόµενες οµάδες που εµπνέονταν από τις 

αρχές της δηµοκρατίας στην εργασία: αυτοοργάνωση της οµάδας, συµµετοχικές 

διαδικασίες για όλα τα µέλη της, µεταβίβαση εξουσίας στην οµάδα, µη ιεραρχικός 

συντονισµός. Ο σχεδιασµός των θέσεων εργασίας είναι ευρύς, µε αποτέλεσµα οι 

θέσεις εργασίας να περιλαµβάνουν καθήκοντα άµεσης αλλά και έµµεσης εργασίας. 

Στηρίζεται στην αρχή ότι πρέπει να αποφευχθεί η πόλωση ανάµεσα σε µια 

υπερεξειδικευµένη ελίτ που διαχειρίζεται τα νέα συστήµατα εργασίας και τη µάζα 

του µη ειδικευµένου προσωπικού που τα χειρίζεται και η οποία προορίζεται να 

εξαφανιστεί µε την αυτοµατοποίηση. Για το λόγο αυτό, επιδιώκεται η οµάδα να 

αναλαµβάνει το σύνολο των καθηκόντων που αφορούν την καλή λειτουργία των 

εγκαταστάσεων, µε την εναλλαγή και την πολυειδίκευση όλων των χειριστών 

παραγωγής. Τα µέλη της οµάδας εναλλάσσονται στις θέσεις εργασίας µε ευθύνη της 

οµάδας, µε τρόπο που να διευρύνονται και να εµπλουτίζονται οι ειδικότητές τους. Οι 

αυτοδιαχειριζόµενες οµάδες αποτελούνται από εργαζοµένους που έχουν ίδιο στάτους, 

περιλαµβανοµένου και του αρχηγού της οµάδας, ή µάλλον του εκπροσώπου τους, 

αλλά µε διαφορετικές ειδικότητες. Ο «εκπρόσωπος» είναι ίσος µεταξύ ίσων, δεν 

ανήκει σε διαφορετικό κλιµάκιο ούτε αµείβεται επιπλέον. Τα µέλη της οµάδας 

εκλέγουν τον «εκπρόσωπό» τους στην ιεραρχία ο οποίος έχει την ευθύνη να 

οργανώνει σε κανονική βάση τις συνεδριάσεις που γίνονται σε πραγµατικό χρόνο 

εργασίας, στις οποίες όλοι µαζί συζητούν και αποφασίζουν την οργάνωση του ατελιέ, 

καθώς και τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά την εργασία. 

Η αυτοδιοικούµενη κατά τον τρόπο που περιγράψαµε οµάδα είναι συνυπεύθυνη και 

για τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών στο εργαστήρι παραγωγής, µαζί µε 

τεχνικούς εµπειρογνώµονες, µε τους οποίους συνεργάζεται και επικοινωνεί σε µη 

ιεραρχική βάση, προκειµένου να αντιµετωπίσει ανακύπτοντα προβλήµατα. Οι νόρµες 

και οι χρόνοι παραγωγής θεωρούνται σταθερά σε δεδοµένο επίπεδο 

διαπραγµάτευσης, στην οποία –τη δεκαετία του 1980– συµµετείχαν τα συµβούλια 

των επιχειρήσεων. Στην πλέον πρόσφατη εκδοχή λειτουργίας της οµάδας, στη 

διαπραγµάτευση των χρόνων εργασίας συµµετέχει άµεσα η ίδια η οµάδα εργασίας. 

Η συµµετοχή των εργαζοµένων στο σχεδιασµό των µεθόδων εργασίας και των 

παραγωγικών συστηµάτων 

Βασική συνιστώσα στον εκδηµοκρατισµό των συστηµάτων εργασίας συνιστά η 

δυνατότητα των βασικών λειτουργικών εργαζοµένων να συµµετέχουν στις αποφάσεις 

που αφορούν το χώρο εργασίας τους, το σχεδιασµό της οργάνωσης της δουλειάς και 

των µεθόδων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας. Τα θέµατα αυτά δεν µπορεί να 

θεωρούνται αποκλειστική αρµοδιότητα του µάνατζµεντ. Πρέπει, αντιθέτως, να 

διασφαλίζεται η συµµετοχή και των λειτουργικών εργαζοµένων, που έχουν γνώση 

της πρακτικής λειτουργίας του παραγωγικού συστήµατος, µια γνώση που είναι 

συµπληρωµατική της γνώσης των µηχανικών και εντελώς απαραίτητη για τη 
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λειτουργία των παραγωγικών συστηµάτων. Συνήθως οι διευθύνσεις δηµιουργούν 

«οµάδες ποιότητας» ή «οµάδες επίλυσης προβληµάτων» µε ιεραρχική λειτουργία 

παράλληλη µε τη λειτουργία της βασικής οµάδας εργασίας, δηλαδή εκτός της 

καθηµερινής εργασίας, προκειµένου να αντλήσουν συµβουλευτικά τη γνώση αυτών 

που έχουν την εµπειρία του παραγωγικού συστήµατος, χωρίς να επηρεάζεται η 

κατανοµή εξουσίας µεταξύ των απλών εργαζοµένων και των µάνατζερ. Η ενεργός 

«συµµετοχή» των εργαζοµένων στους επιχειρηµατικούς στόχους και η δηµιουργία 

«οµάδων» συνιστούν πολιτική του σύγχρονου µάνατζµεντ, που όµως συνδυάζεται µε 

διεύρυνση και θεσµική ισχυροποίηση του διευθυντικού δικαιώµατος. Το µοντέλο 

«συµµετοχής» που πλατιά προτείνεται ή εφαρµόζεται πλέον και στις 

βιοµηχανοποιηµένες ευρωπαϊκές χώρες είναι ιαπωνικής έµπνευσης και λαµβάνει 

χώρα όχι σε αυτοδιοικούµενες οµάδες εργασίας αλλά στο εσωτερικό των κύκλων 

ποιότητας και άλλων παράλληλων προς την καθηµερινή εργασία οµάδων, ιεραρχικά 

πλαισιωµένων, που συνιστούν κατά κύριο λόγο µεθόδους βελτίωσης του µάνατζµεντ. 

Στο ευρωπαϊκό µοντέλο, το οποίο επιδιώκουµε να ενισχύσουµε και να αναπτύξουµε 

παραπάνω, η συµµετοχή εντάσσεται στην τυπική λειτουργία των αυτοδιοικούµενων 

οµάδων εργασίας που αποτελούν θεσµούς εργατικής συµµετοχής µε τις οποίες 

συνεργάζεται η ιεραρχία.  

Είναι δυνατή µια εναλλακτική στρατηγική αυτοµατοποίησης; 

Στο σχεδιασµό των παραγωγικών συστηµάτων θα πρέπει να εντάξουµε και τα τεχνικά 

συστήµατα και τη στρατηγική αυτοµατοποίησης που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις. Τα 

τεχνικά συστήµατα που κυριαρχούν στις δεδοµένες ανταγωνιστικές κοινωνικές 

σχέσεις ενσωµατώνουν κοινωνικές και οργανωτικές λογικές που δίνουν 

προτεραιότητα στη µείωση της ζωντανής εργασίας, συχνά εις βάρος της βέλτιστης 

αποδοτικότητας και της ποιότητας, και θεωρούν τον ανθρώπινο παράγοντα, ως 

συλλογικό αλλά και ως ατοµικό φορέα δράσης, πηγή αστάθειας και αβεβαιότητας στο 

χώρο της παραγωγής. Συλλαµβάνονται και σχεδιάζονται µακριά από την πραγµατική 

λειτουργία του παραγωγικού συστήµατος, του οποίου οι καλύτεροι γνώστες είναι οι 

άµεσοι παραγωγοί, µε αποτέλεσµα τη µόνιµη διάσταση ανάµεσα στη θεωρητική τους 

απόδοση και την πραγµατική, ενώ η ίδια η αρχιτεκτονική τους ως συµπαγών, 

«κλειστών» και αδιαφανών συστηµάτων αναπαράγει τη διαίρεση της εργασίας στον 

χώρο της παραγωγής. Οι παραπάνω οικονοµικές και κοινωνικές λογικές που 

χαρακτηρίζουν τις κυρίαρχες στρατηγικές της αυτοµατοποίησης έχουν ως 

αποτέλεσµα τα τεχνικά συστήµατα να ορθώνονται εχθρικά απέναντι στους άµεσους 

παραγωγούς, να τους βγάζουν απ’ έξω, να τους αποκλείουν, να τους υποκαθιστούν. 

Στοιχεία εναλλακτικών στρατηγικών αυτοµατοποίησης υλοποιήθηκαν από ορισµένες 

πρωτοποριακές βιοµηχανίες της Σουηδίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αφορούν 

µια ελεγχόµενη αυτοµατοποίηση που αφορά χειρισµούς που δεν είχαν πλούσιο 

περιεχόµενο, δηλαδή τις µεταφορές και τη διαχείριση, και όπου τα σύνθετα 

καθήκοντα –των οποίων επιπλέον η αυτοµατοποίηση είχε υψηλό κόστος– αφήνονταν 

στην άµεση χειρωνακτική τους µορφή. Η οµάδα χειριστών-συντηρητών που είναι 

επιφορτισµένη µε την αξιόπιστη λειτουργία µιας µονάδας παραγωγικών 

εγκαταστάσεων έχει την ευθύνη αλλά και τα απαραίτητα υλικά και τεχνικά µέσα 

προκειµένου να αυξήσει την αξιοπιστία της λειτουργίας των αυτοµατοποιηµένων 

γραµµών παραγωγής. Στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, και έχοντας την 

πραγµατική γνώση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, είναι σε θέση να ελέγξει και 

να αναγνωρίσει τους παράγοντες που παρεµβαίνουν σε µια διαδικασία ή σε ένα 

χειρισµό που πρόκειται να αυτοµατοποιηθεί προκειµένου να επιτευχθεί µία 

ελεγχόµενη και προοδευτική αυτοµατοποίηση. ∆ηλαδή ο σχεδιασµός της νέας γενιάς 
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µηχανηµάτων ακουµπάει στη γνώση που έχουν αποκτήσει αυτοί που χειρίζονται και 

συντηρούν τα τωρινά µηχανήµατα. Και η γνώση αυτή µπορεί να είναι 

συµπληρωµατική ή ανταγωνιστική µε την αντίστοιχη γνώση των µηχανικών. Μια 

τέτοια λειτουργία της αυτόνοµης οµάδας εργασίας θα µπορούσε να αντιστρέψει τη 

διαίρεση των διανοητικών δυνάµεων της εργασίας στην κατεύθυνση της 

ανακατανοµής τους και όχι της περαιτέρω διαίρεσής τους. Όµως η άριστη λειτουργία 

της οµάδας προϋποθέτει ότι η αρχιτεκτονική του τεχνικού συστήµατος είναι ανοικτή 

στους άµεσους παραγωγούς, προκειµένου να συλλαµβάνουν την πραγµατική του 

λειτουργία και να παρεµβαίνουν στα ευαίσθητα, κρίσιµα σηµεία του, σε αντίθεση µε 

ό,τι συµβαίνει συνήθως, µε σκοπό να απλοποιηθεί τελείως η πρόσληψη της 

λειτουργίας του τεχνικού συστήµατος από το χειριστή και η ανάγκη παρέµβασής του. 

Η παραπάνω λογική αυτοµατοποίησης δίνει πραγµατική αυτονοµία και δύναµη 

διαπραγµάτευσης στις υπεύθυνες οµάδες χειριστών-συντηρητών. Για το λόγο αυτό, η 

εφαρµογή της µπορεί να αποσταθεροποιήσει σοβαρά τον σηµερινό συσχετισµό 

εργασίας – κεφαλαίου στην παραγωγή.  

Η διεύρυνση της συνδικαλιστικής δηµοκρατίας 

Οφείλουµε να διευρύνουµε τη συνδικαλιστική δηµοκρατία µε νέες µορφές 

δηµοκρατίας υιοθετώντας µορφές άµεσης δηµοκρατίας και µορφές αυτοδιαχείρισης. 

Οι µορφές της άµεσης δηµοκρατίας, αν και είναι πιθανόν να χειραγωγηθούν από την 

εργοδοσία, εν τούτοις αποτελούν µορφές αυτοενεργοποίησης και αυτοοργάνωσης 

στην προοπτική της ιδιοποίησης από τους ίδιους τους εργαζοµένους των διαδικασιών 

απόφασης. Συγχρόνως, οφείλουµε να αναρωτηθούµε για τις σχέσεις που πρέπει να 

αναπτύξει η άµεση µε την έµµεση συνδικαλιστική δηµοκρατία στην προοπτική µιας 

αυτοδιαχειριζόµενης κοινότητας παραγωγών και εργαζοµένων. Η βασική µονάδα 

άµεσης δηµοκρατίας είναι η εργατική συνέλευση σε κάθε χώρο ή µονάδα εργασίας. 

Να διεκδικήσουµε την καθιέρωση του θεσµού των εργατικών συνελεύσεων σε κάθε 

χώρο δουλειάς για θέµατα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας, για πληροφόρηση 

αλλά και για τον έλεγχο των αντιπροσώπων τους στα εργατικά συµβούλια, για την 

εκλογή των διαφόρων επιτροπών που προβλέπονται από άλλους θεσµούς. 

Παράλληλα, πρέπει να προωθήσουµε τη δηµιουργία θεσµών εργατικού ελέγχου σε 

επίπεδο επιχείρησης ή µεγάλης µονάδας εργασίας µε την καθιέρωση των εργατικών 

συµβουλίων κατά επιχείρηση και τόπο εργασίας, αιρετών και ανακλητών από όλους 

τους εργαζοµένους, συνδικαλισµένους και µη. Τα εργατικά συµβούλια πρέπει να 

έχουν αποφασιστικές αρµοδιότητες µε δικαίωµα άσκησης βέτο σε προβλήµατα που 

σχετίζονται µε συνθήκες εργασίας/ οργάνωσης εργασίας, δικαίωµα αξιολόγησης, 

διαβούλευσης και γνωµοδότησης µε τη διεύθυνση, σε όλα τα επίπεδα άσκησης του 

διευθυντικού δικαιώµατος για την οικονοµική και οργανωτική κατάσταση της 

επιχείρησης, του προγραµµατισµού και τη µελλοντική της δραστηριότητα. Τα 

εργατικά συµβούλια δεν µπορούν να αντικαταστήσουν ή να υποκαταστήσουν τη 

συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, διότι έχουν ένα δικό τους πεδίο δράσης. 

Επιβάλλεται όµως να συνεργάζονται µε την αντίστοιχη συνδικαλιστική οργάνωση, 

που οφείλει να βοηθά και να στηρίζει τη δράση τους. Η συνδικαλιστική οργάνωση 

δρα στο χώρο εργασίας, στη γενική συνέλευση των εργαζοµένων και προτείνει δικούς 

της αντιπροσώπους στο εργατικό συµβούλιο, ενώ η επιρροή της δεν µπορεί να 

εξαντλείται στο άθροισµα των µελών της. Η συνδικαλιστική πυκνότητα δεν εγγυάται 

πάντα τη συµµετοχή και την κινητοποίηση στη συνδικαλιστική δράση, ενώ οι 

παρεµβάσεις των εργατικών συµβουλίων αφορούν ευρύτερες δράσεις, στις οποίες το 

συνδικάτο µπορεί να έχει τη δική του άποψη. 
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Ο θεσµός αυτός, ως θεσµός κοινωνικού ελέγχου, είναι αναγκαίος τόσο στις δηµόσιες 

όσο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο θεσµός των εργατικών συµβουλίων αποτελεί 

απαραίτητο στοιχείο για την ενεργοποίηση των εργαζοµένων, για τον 

εκδηµοκρατισµό των επιχειρήσεων, για την κοινωνική και οικονοµική δηµοκρατία, 

για την αυτοδιαχειριστική προοπτική. 
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Για τις φυλακές: Λιγότερη κοινωνική ανισότητα – Λιγότερη φυλακή 

 

 

Ο υπερπληθυσµός, οι απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης, οι θάνατοι, η αδιαφάνεια 

στις αποφάσεις, το ασφυκτικό κλείσιµο της φυλακής και ο αποκλεισµός θεσµικού και 

κοινωνικού ελέγχου (άβατον), η αυθαιρεσία στη µεταχείριση των κρατουµένων, η 

σκανδαλώδης διακίνηση ουσιών, η διαφθορά, η φυλακή (φύλακες, γιατροί, 

κοινωνικοί λειτουργοί κλπ.) ως θεσµός στο περιθώριο, οι αδικαιολόγητα αυστηρές 

ποινές, οι τραγικές συνθήκες απονοµής της δικαιοσύνης(φορτωµένα πινάκια, 

βιασύνη, σωρεία καταδικών), το χάσµα ανάµεσα στη νοµοθεσία και την εφαρµογή 

της συνθέτουν την παθολογία της φυλακής και έχουν δηµιουργήσει µείζον ζήτηµα 

νοµιµότητας και λειτουργίας της δηµοκρατίας. 

Η κατάρρευση κάθε έννοιας συλλογικότητας και η ένταση των ανισοτήτων 

δηµιουργούν ένα πολύπλευρο κοινωνικό αποκλεισµό. Η συνέπεια στα 

νεοφιλελεύθερα δόγµατα επιτάσσει να µην αντιµετωπίζονται αυτά τα φαινόµενα µε 

τις µεθόδους του κοινωνικού κράτους αλλά να προτιµάται η βολική λύση της 

καταστολής. Αντί για κοινωνική πολιτική στην πρόληψη και στην επανένταξη, 

χρηµατοδοτείται η κατασκευή φυλακών. Γίνεται έτσι φανερό ότι συγκεκριµένες 

πολιτικές επιλογές οδηγούν στην ποινικοποίηση της φτώχειας και «παράγουν» 

φυλακή.  

Με δεδοµένη την άτολµη και αποσπασµατική  πολιτική του Υπουργείου  

∆ικαιοσύνης (ο νόµος 3727/08 για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την 

αποσυµφόρηση των καταστηµάτων κράτησης δηµιούργησε προσδοκίες αναντίστοιχες 

των αποτελεσµάτων του)  τα προβλήµατα παραµένουν, γι’ αυτό έχει µεγάλη σηµασία 

να συνεχιστεί ο διάλογος στην κοινωνία ώστε η πίεση και ο έλεγχος να δεσµεύουν 

την πολιτεία για αλλαγές.  

Η πρόσφατη συγκλονιστική  κινητοποίηση στις ελληνικές φυλακές έφερε στο 

επίκεντρο το πρόβληµα. Το κίνηµα των κρατουµένων, το κίνηµα  της αλληλεγγύης 

που έχει δηµιουργηθεί  έχουν θέσει σε διαρκή δηµόσιο  διάλογο  τη φυλακή ως θεσµό 

και την ευθύνη της πολιτείας και της κοινωνίας απέναντι σ’ αυτόν. Μαζί µε το αίτηµα 

για ανθρώπινες συνθήκες κράτησης είναι κοινή η διαπίστωση ότι η φυλακή δεν είναι 

ο αποτελεσµατικότερος τρόπος αντιµετώπισης του εγκλήµατος. Η αποτυχία της 

λειτουργίας του θεσµού έχει οδηγήσει στο αίτηµα για εφαρµογή εναλλακτικών 

µορφών έκτισης της ποινής, για φυλακή καθαρή από τις  ουσίες και τη διαφθορά,  για 

λιγότερη φυλακή, ανοιχτή στην κοινωνία. Για ποινές πιο ανθρώπινες και λιγότερο 

βλαπτικές. 

Προτάσεις για το σωφρονιστικό σύστηµα 

Λιγότερη φυλακή και εναλλακτικοί τρόποι αντιµετώπισης της παραβατικότητας  

Η φυλάκιση να παραµείνει ως ποινή µόνο για τα πραγµατικά σοβαρά αδικήµατα και 

για τους υπότροπους  σοβαρών αδικηµάτων. Εναλλακτικοί τρόποι έκτισης της ποινής 

(αγροτικές φυλακές, ηµιελεύθερη διαβίωση, κοινωνική εργασία κ.ά).  
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Εξανθρωπισµός των συνθηκών διαβίωσης 

Απαγόρευση εγκλεισµού σε ακατάλληλους χώρους που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις ανθρώπινης και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Εφαρµογή των διατάξεων του 

σωφρονιστικού κώδικα καθώς σειρά διατάξεων µένουν ανενεργές κυρίως λόγω της 

έλλειψης υποδοµών, υλικών πόρων και στελέχωσης. Παροχή υγειονοµικής 

περίθαλψης, αντίστοιχης µε αυτήν που µπορεί να απολαύσει κάθε ελεύθερος πολίτης. 

Ένταξη στο ΕΣΥ του συστήµατος υγείας στις φυλακές.  

Χρήστες ναρκωτικών ουσιών 

Πλήρης κάλυψη των αναγκών µε στήριξη και ανάπτυξη όλων των προγραµµάτων 

απεξάρτησης, καθώς και πλήρης κάλυψη των αναγκών των προγραµµάτων µείωσης 

της βλάβης µε ιατροψυχοκοινωνική στήριξη. Να καταργηθούν, στο πλαίσιο της 

ισονοµίας, οι πρόσθετες απαιτήσεις για την υφ’ όρον απόλυση και τις άδειες των 

κρατουµένων που έχουν καταδικαστεί µε το νόµο περί ναρκωτικών ή άλλων 

αδικηµάτων.  

Παραβατικότητα των ανηλίκων  

Να εξασφαλιστούν οι όροι ώστε να υπάρξουν πράγµατι τρόποι εναλλακτικοί του 

εγκλεισµού των παραβατών ανηλίκων(ανοιχτές δοµές φροντίδας και προστασίας), µε 

όλες τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και υποδοµές που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. 

Κοινωνική επανένταξη 

Προετοιµασία του κρατούµενου να βγει στην κοινωνία και προετοιµασία της 

κοινωνίας να δεχθεί τον κρατούµενο. Εξασφάλιση όρων και προϋποθέσεων όσων το 

επιθυµούν για εργασία και εκπαίδευση, γενική και επαγγελµατική. Υποδοµές για 

δηµιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνική παιδεία. ∆υνατότητα χρήσης Η/Υ. 

Το άβατον των φυλακών  

Οι φυλακές πρέπει να είναι ανοιχτές στον κοινωνικό και πολιτικό έλεγχο. Θεωρούµε 

ότι θα συµβάλουν: 

••••  Η µόνιµη και διαρκής κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία θα επισκέπτεται τα  

σωφρονιστικά καταστήµατα, θα συντάσσει ετήσια έκθεση και θα τη συζητάει η 

Βουλή.  

•••• Το Σώµα Επιθεωρητών και Ελέγχου Καταστηµάτων Κράτησης, αν  καταστεί 

πλήρως ανεξάρτητο.  

•••• Η είσοδος του Συνήγορου του Πολίτη και κοινωνικών φορέων στις φυλακές. 

••••  Η θεσµοθέτηση του Ombudsman (Συνήγορου) των φυλακισµένων. 

•••• Η ανεξάρτητη λειτουργία του ΚΕΣΦ, οργάνου επιστηµονικού που πρέπει να 

καταρτίζει σχέδιο αντεγκληµατικής πολιτικής χωρίς να υποτάσσει την 

επιστηµονική του γνώση σε πολιτικές του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. 

•••• Η συγκρότηση Σώµατος Επισκεπτών το οποίο θα συµβάλει σηµαντικά στη 

διαφάνεια της λειτουργίας της φυλακής. 

Ευεργετικά µέτρα 

Εφαρµογή των ευεργετικών µέτρων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία και 

εµπνέουν στον κρατούµενο την προσδοκία της ελευθερίας και της δηµιουργικής ζωής 

(άδειες, υφ’ όρων απόλυση). Οι τυχόν απορριπτικές αποφάσεις θα πρέπει να 
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αιτιολογούνται εξατοµικευµένα, ενώ ειδικές συνθήκες, όπως έλλειψη µόνιµης 

κατοικίας, δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται ως άλλοθι για την απόρριψη της 

αίτησης. Πλήρης διαφάνεια κατά την επιλογή των εντασσοµένων σε κάθε είδους 

προγράµµατα (π.χ. εργασιακά), εφόσον αυτά δεν επαρκούν για όλους τους 

ενδιαφερόµενους.  
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Προτάσεις για τα προβλήµατα της ελληνικής ακτοπλοΐας  

 

 

Η εθνική µας ιδιαιτερότητα απορρίπτει το νεοφιλελεύθερο µοντέλο της 

κερδοσκοπικής ακτοπλοΐας  

Μια από τις ιδιαιτερότητες της χώρας µας είναι ο νησιωτικός χαρακτήρας της. Καµιά 

άλλη χώρα της Ευρώπης δεν έχει τόσα νησιά, πάνω από 2000 (κοντά 3000 αν 

συνυπολογιστούν και οι βραχονησίδες), και κυρίως σε καµιά άλλη χώρα, τα νησιά 

δεν παίζουν το ρόλο που παίζουν στη δική µας ιστορία και εθνική µας υπόσταση. Το 

κάθε νησί, µεγάλο ή µικρό, έχει τη δική του ιδιαίτερη προσωπικότητα, είναι µια 

σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας µας, µια ψηφίδα στο µωσαϊκό του πολιτισµού µας και, 

το κάθε νησί, έχει µια ιδιαίτερη συµβολή στην κοινωνική και την οικονοµική µας 

ανάπτυξη. Τα νησιά, στο σύνολό τους, είναι συστατικό της εθνικής και της 

πολιτισµικής µας ταυτότητας, είναι τα γεωγραφικά σύνορά µας σε Ανατολή, ∆ύση 

και Νότο. 

Η κυρίαρχη ιδεολογία και πολιτική, αυτή την ιδιαιτερότητα τη χρησιµοποιεί ως ένα 

άλλοθι για να δικαιολογήσει τις ανεπάρκειες της ακτοπλοΐας µας. Αυτή όµως η 

ιδιαιτερότητα είναι εθνικό, πολιτιστικό και οικονοµικό πλεονέκτηµα και όχι 

αδυναµία. Προϋπόθεση για να λειτουργήσει ως πλεονέκτηµα είναι µια 

ολοκληρωµένη νησιωτική πολιτική και µια αποτελεσµατική, αξιόπιστη, ασφαλής και 

οικονοµικά βιώσιµη ακτοπλοΐα. Αυτός είναι και ο βαθύτερος λόγος, που την 

ακτοπλοΐα δεν µπορούµε και δεν πρέπει να τη δούµε απλά ως ένα κλάδο της 

οικονοµικής δραστηριότητας, ως ένα τοµέα συσσώρευσης και κερδοφορίας του 

κεφαλαίου αλλά ως µια υποδοµή για τη συνολική ανάπτυξη των νησιών και της 

χώρας. Όπως οι αστικές συγκοινωνίες, έτσι και οι ακτοπλοϊκές, από τη φύση των 

αναγκών που υπηρετούν, αποτελούν ένα κοινωνικό αγαθό και όχι ένα εµπόρευµα.  

Με άλλα λόγια, η ιδιαιτερότητα των συνθηκών και των αναγκών, είναι, σε τελευταία 

ανάλυση, αυτή που µας επιβάλλει να αναζητήσουµε έναν αντίστοιχα ιδιαίτερο τρόπο, 

ένα ιδιαίτερο καθεστώς, για να ανταποκριθούµε στις ανάγκες αυτές. ∆υστυχώς, οι 

ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων όχι µόνο δεν ακολούθησαν αυτή την 

αρχή, αλλά, αντίθετα, ακολούθησαν την αρχή της κυρίαρχης οµοιοµορφίας. 

Επιχείρησαν, δηλαδή, να εφαρµόσουν, και στο χώρο της ακτοπλοΐας, το 

νεοφιλελεύθερο µοντέλο, της απελευθέρωσης των αγορών και της ασύδοτης 

επιχειρηµατικής δράσης, ένα µοντέλο κερδοσκοπικής ακτοπλοΐας που, εξαιτίας 

ακριβώς του κερδοσκοπικού της χαρακτήρα, δεν µπορεί να είναι κοινωνικά 

υπεύθυνη. 

Οδυνηρές συνέπειες της κερδοσκοπικά οργανωµένης ακτοπλοΐας  

Η «απελευθέρωση» της ακτοπλοΐας θεσµοθετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ µε το Νόµο 

2932/2001, στον οποίο ενσωµατώθηκαν οι περισσότερες διατάξεις του Κανονισµού 

3577/92 της ΕΕ. Έκτοτε η κυβέρνηση της Ν∆ επέφερε µικρές µόνο τροποποιήσεις 
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στο νόµο [π.χ. κατάργησε τη Ρυθµιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδοµεταφορών 

(ΡΑΘΕ)], εξέδωσε όµως σειρά υπουργικών αποφάσεων απελευθέρωσης γραµµών και 

ναύλων.  

Αύξησε επίσης χρόνο µε το χρόνο το ύψος των επιδοτήσεων για τις «άγονες 

γραµµές», κάνοντας το σύστηµα ακόµα πιο φαύλο, αδιαφανές και προκλητικά 

αναποτελεσµατικό σε βάρος των κατοίκων και των τοπικών οικονοµιών των 

νησιών… «χαµηλού εµπορικού ενδιαφέροντος». Πρόκειται για σύστηµα επιδότησης 

εταιριών και γερασµένων πλοίων και όχι για σύστηµα προγραµµατισµένης ενίσχυσης 

των νησιών και των κατοίκων τους. 

Το χρονικό διάστηµα των 7 ετών, από το 2001 έως το 2008, είναι επαρκές για να 

αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα της «απελευθέρωσης». 

Τα αποτελέσµατα και οι συνέπειες εφαρµογής του µοντέλου της κερδοσκοπικής 

ακτοπλοΐας, είναι σαφώς αρνητικά. Τα ζούµε ήδη. Τα ζουν κυρίως οι νησιώτες και οι 

νησιώτισσες, τα ζουν οι τουρίστες, τα ζουν οι χρήστες των ακτοπλοϊκών 

συγκοινωνιών, τα ζουν οι εργαζόµενοι στα πλοία ναυτικοί, τα ζουν οι τοπικές 

οικονοµίες των νησιών.  

Είναι αξιοσηµείωτο και πρέπει να τονιστεί ότι αυτά τα αρνητικά αποτελέσµατα ήταν 

προκαθορισµένα και προβλεπόµενα. Αν κανείς ρίξει µια µατιά στα πρακτικά της 

Βουλής, στη συζήτηση για την ψήφιση του Ν. 2932/2001 θα δει πόσο εύστοχα και 

προφητικά τα είχε προβλέψει και περιγράψει ο Ειδικός Αγορητής του ΣΥΝ (τότε), 

ΣΥΡΙΖΑ (σήµερα), Π. Λαφαζάνης. Τόσο το ΠΑΣΟΚ (κυβέρνηση τότε), όσο και η 

Ν∆, µε γνώση και επίγνωση επέλεγαν την απελευθέρωση και το κερδοσκοπικό 

µοντέλο. Ακόµα και σήµερα επιµένουν σε αυτά. 

Ενδεικτικά µόνο, κάνουµε τις πιο κάτω συγκεκριµένες επισηµάνσεις: 

• Το µοντέλο των «ελεύθερων αγορών» δεν οδήγησε στον ελεύθερο 

ανταγωνισµό, αλλά στον αυξανόµενο µονοπωλιακό έλεγχο της ακτοπλοΐας.  

• Το µοντέλο αυτό, δεν οδήγησε σε µείωση των ναύλων, όπως υπόσχονταν οι 

εµπνευστές του. Αντίθετα, καταγράφονται συνεχείς και σοβαρές ετήσιες 

αυξήσεις των τιµών των εισιτηρίων που υπερβαίνουν κατά µέσο όρο το 10%, 

ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις φτάνουν και το 30% ή και το υπερβαίνουν. 

Αυτό πλήττει τους κατοίκους των νησιών, επιβαρύνει το κόστος των 

εµπορευµάτων, πλήττει τις νησιωτικές οικονοµίες και τον τουρισµό. 

• Το µοντέλο αυτό δε βελτίωσε την εξυπηρέτηση των νησιών αλλά διόγκωσε 

τις µεγάλες ανισότητες, ελλείψεις και αυθαιρεσίες. Έχει οδηγήσει ήδη σε ένα 

καθεστώς διαφορετικών ταχυτήτων.  

• Γραµµές που, από κερδοσκοπική άποψη, θεωρούνται «φιλέτα», έχουν 

πράγµατι συχνές συνδέσεις, µε σύγχρονα πλοία. Όµως αυτή η συχνότητα των 

συνδέσεων επίσης συχνά καθόλου δεν υπακούει στις ειδικές ανάγκες κάθε 

νησιού και φυσικά τα εισιτήρια και το κόστος µεταφοράς προσώπων και 

εµπορευµάτων εκτινάσσεται στα ύψη. 

Οι γραµµές όµως που δεν ικανοποιούν το κερδοσκοπικό κριτήριο, 

υποβαθµίστηκαν ακόµα περισσότερο. Όµως οι ανάγκες των ανθρώπων είναι 

παντού οι ίδιες.  

Πιο δύσκολη βέβαια είναι η κατάσταση το χειµώνα, για όλα τα νησιά, και 

ιδιαίτερα για τα πιο αποµακρυσµένα. 
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•••• Το µοντέλο αυτό επιδείνωσε επίσης τις εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων. Σε 

πολλά πλοία, οι συνθήκες εργασίας είναι απαράδεκτες. ∆εν τηρείται ούτε ο 

αναγκαίος χρόνος για ανάπαυση. Σήµερα µάλιστα η Ένωση Επιχειρήσεων 

Ακτοπλοΐας πιέζει για κατάργηση της θεσµοθετηµένης 10µηνης εργασίας των 

ναυτικών και παραπέρα απελευθέρωση των εργασιακών σχέσεων (π.χ. µάγειροι 

και καµαρότοι να µη θεωρούνται ναυτικοί).  

•••• Τέλος, αυτό το νεοφιλελεύθερο µοντέλο αυξάνει το δηµοσιονοµικό κόστος µε τις 

επιδοτήσεις των λεγόµενων άγονων γραµµών που, ωστόσο, δε λύνουν το 

πρόβληµα. Ήδη για τη νέα περίοδο από 1/11/2008 έως 31/10/2009 οι επιδοτήσεις 

χωρίς αντίκρισµα για τις «άγονες γραµµές» προβλέπεται να υπερβούν τα 100 

εκατ. ευρώ.  

Τα προβλήµατα αυτά, δεν είναι πρόσκαιρα. Το µοντέλο αυτό, θα παράγει διαρκώς 

προβλήµατα, κενά, ανισότητες, αντιθέσεις.  

Γι’ αυτό η Κ.Ο. και οι δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούµε πως είναι επιτακτικά 

αναγκαία η ανατροπή αυτού του συστήµατος.  

Πέρα από επιµέρους διαρρυθµίσεις και βελτιώσεις, που κι αυτές µας ενδιαφέρουν, 

προτείνουµε το συνολικό επανασχεδιασµό της πολιτικής, µε στόχο ένα νέο µοντέλο 

ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Στο µοντέλο της κερδοσκοπικής ακτοπλοΐας, ο ΣΥΡΙΖΑ 

αντιπαραθέτει ένα µοντέλο δηµοκρατικά σχεδιασµένο για µια κοινωνικά υπεύθυνη 

και οικονοµικά βιώσιµη ακτοπλοΐα. 

∆έκα θέσεις-προτάσεις για µια κοινωνικά υπεύθυνη και οικονοµικά βιώσιµη 

ακτοπλοΐα 

•••• Η πολιτική που προτείνουµε έχει ως αφετηρία της, πρώτο την νησιωτική 

ιδιαιτερότητα της χώρας µας και δεύτερο την κοινωνική φύση της ανάγκης που 

καλούνται να ικανοποιήσουν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι δύο αυτές 

ιδιαιτερότητες µας επιβάλλουν να οργανώσουµε τις συνδέσεις των νησιών µεταξύ 

τους και µε την υπόλοιπη χώρα στη βάση µιας αντίληψης που θέτει τους 

ανθρώπους και τις ανάγκες τους πάνω από τα κέρδη. Το ζητούµενο συνεπώς είναι 

η οργάνωση ενός συστήµατος παροχής ενός κοινωνικού αγαθού και όχι η 

παραγωγή ενός εµπορεύµατος µε σκοπό το κέρδος. Το ζητούµενο είναι όχι µια 

κερδοσκοπική, αλλά µια κοινωνικά υπεύθυνη, ασφαλής και οικονοµικά βιώσιµη 

ακτοπλοΐα. 

•••• Η ακτοπλοΐα αποτελεί το βασικό µέσο ικανοποίησης αυτών των αναγκών αλλά 

όχι και το µοναδικό. Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παροχής των αναγκαίων 

υπηρεσιών προϋποθέτει:  

α) ισχυρή ακτοπλοΐα µε ταχτικές, προγραµµατισµένες, γρήγορες και ασφαλείς 

συνδέσεις, 

β) δηµόσιου χαρακτήρα εθνικό αεροµεταφορέα (Ολυµπιακή) µε συνεχή βελτίωση 

αεροπορικών υπηρεσιών για τα νησιά. Είναι αυτός ένας πρόσθετος λόγος για τον 

οποίον αξίζει να επιµείνουµε σταθερά στη διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα 

της Ολυµπιακής,  

γ) ενθάρρυνση και ενίσχυση της χρησιµοποίησης και άλλων µέσων όπως 

υδροπλάνα, ελικόπτερα, κλπ για την κάλυψη ειδικών αναγκών.  
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•••• Όλο αυτό το σύστηµα των πολλαπλών και συµπληρωµατικών µέσων απαιτεί ένα 

ενιαίο κέντρο επιτελικής διεύθυνσης, προγραµµατισµού εποπτείας και ελέγχου. 

Προτείνουµε, για το λόγο αυτό, τη δηµιουργία ενός τέτοιου φορέα. Ενός ενιαίου 

φορέα διεύθυνσης, προγραµµατισµού, εποπτείας και ελέγχου, της παροχής των 

συγκοινωνιακών υπηρεσιών στα νησιά. Ο φορέας αυτός θα ενοποιεί το πλήθος 

των κατακερµατισµένων υπηρεσιών που σήµερα ασχολούνται µε το αντικείµενο, 

θα κάνει έγκαιρη διάγνωση των αναγκών και θα εξασφαλίζει την ικανοποίησή 

τους. Σ’ αυτόν τον ενιαίο φορέα, πέραν των διαφόρων υπουργείων και άλλων 

δηµόσιων υπηρεσιών, ουσιαστική πρέπει να είναι η συµµετοχή και ο ρόλος της 

αυτοδιοίκησης. 

•••• Σε ό,τι αφορά την ακτοπλοϊκή πολιτική που προτείνουµε, αυτή δεν είναι µια 

αυτόνοµη ή ανεξάρτητη πολιτική αλλά αποτελεί αναπόσπαστο µέρος µιας 

ολοκληρωµένης πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών, την οποία και 

έχει ως αποστολή να υπηρετεί. Επίσης, η ακτοπλοϊκή πολιτική που προτείνουµε, 

συνδέεται στενά µε την ανάγκη αναζωογόνησης της ναυπηγικής µας βιοµηχανίας 

µε στόχο τη ναυπήγηση νέων πλοίων απ’ αυτήν. Οι δηµοσιονοµικοί πόροι που 

σήµερα διατίθενται για την επιδότηση των λεγόµενων άγονων γραµµών, οι 

επιχορηγήσεις του αναπτυξιακού νόµου που φτάνουν το 40% µιας επένδυσης και 

οι δυνατότητες χαµηλότοκου δανεισµού, αποτελούν τρία χρηµατοδοτικά 

εργαλεία που µπορούν να στηρίξουν µια τέτοια στρατηγική στη βάση ενός 

µεσοµακροπρόθεσµου σχεδιασµού.  

•••• Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την ακτοπλοΐα, προτείνουµε τη δηµιουργία ενός 

δηµόσιου φορέα παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Ο φορέας αυτός θα είναι 

υπεύθυνος για τη ναυπήγηση ή την αγορά πλοίων. Θα έχει, δηλαδή, στην 

ιδιοκτησία του ένα στόλο πλοίων διαφόρων µεγεθών. Τα πλοία αυτά, θα 

διαχειρίζεται ο ίδιος όπως συµβαίνει στη Φινλανδία. Ο φορέας αυτός, όµως, 

µπορεί να αναθέτει τη διαχείριση κάποιων απ’ αυτά τα πλοία µε leasing ή µε 

προγραµµατικές συµφωνίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως συµβαίνει στη 

∆ανία ή και σε άλλους φορείς όπως εταιρίες λαϊκής βάσης νέου τύπου µε 

συµµετοχή και της Αυτοδιοίκησης µετά από επιστηµονική αξιολόγηση της 

αρνητικής και της θετικής εµπειρίας πειραµάτων του παρελθόντος. 

•••• Σε κάθε περίπτωση, ο φορέας αυτός, ως πρώτιστο καθήκον και αποστολή του θα 

έχει την εξασφάλιση της κάλυψης των λεγόµενων άγονων γραµµών, της 

σύνδεσης των νησιών µεταξύ τους και της ρυθµιστικής του παρέµβασης 

συνολικά στο σύστηµα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, µε στόχο την εύρυθµη 

λειτουργία του και την πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών. 

•••• Η οικονοµική λογική της πρότασής µας είναι απλή, σαφής και, κατά τη γνώµη 

µας, στέρεη. Με την πρότασή µας αυτή, ουσιαστικά κοινωνικοποιούµε το κόστος 

απόσβεσης και µειώνουµε τα χρηµατοοικονοµικά κόστη κατασκευής των πλοίων, 

γεγονός που θα επιτρέψει την παροχή επαρκών και φτηνών υπηρεσιών. 

•••• Η ύπαρξη ενός τέτοιου δηµόσιου φορέα δεν αποκλείει τη δράση ιδιωτικών 

εταιριών, όπως και σήµερα συµβαίνει. Όµως, οι ιδιωτικές εταιρίες πρέπει να 

υπόκεινται σε ένα πλαίσιο κανόνων που να ανταποκρίνονται στον κοινωνικό 

χαρακτήρα των υπηρεσιών που προσφέρουν και στους κανόνες ασφάλειας που 

πρέπει να διέπουν τη µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων. 

•••• Από χρόνια έχουµε προτείνει και µάλιστα όχι µόνο εµείς τη θεσµοθέτηση Χάρτας 

µε τα δικαιώµατα των πολιτών-επιβατών-χρηστών των υπηρεσιών της 
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ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας. ∆ε µας καλύπτει η λογική µετατροπής των 

δικαιωµάτων του πολίτη-επιβάτη-χρήστη σε «δικαιώµατα του καταναλωτή». ∆ε 

διαφωνούµε µε την ανάγκη κατοχύρωσης και υπεράσπισης των δικαιωµάτων των 

καταναλωτών, θεωρούµε όµως ότι αυτή η µονοµερής επιλογή υποβαθµίζει το 

ζήτηµα σε ζήτηµα αστικών συναλλαγών αρµοδιότητας εµπορικού δικαίου. Αυτό 

δεν είναι τυχαίο. Αποτελεί εξέλιξη συµβατή µε τη λογική και τους κανόνες της 

«απελευθέρωσης». 

•••• Σύµφωνα µε τη δική µας πρόταση η «Χάρτα» θα πρέπει πρωτίστως να καθιστά 

τους κρατικούς οργανισµούς αρµόδιους, υπεύθυνους και υπόλογους για την 

κατοχύρωση και εξασφάλιση στην πράξη των δικαιωµάτων των επιβατών της 

ακτοπλοΐας. Εφόσον θεσµοθετηθεί αυτή η βασική πρόβλεψη, την οποίαν µάλιστα 

προτείνει και ο «Συνήγορος του Καταναλωτή», απαιτείται στη συνέχεια η σαφής 

περιγραφή και εξειδίκευση των προστατευοµένων δικαιωµάτων και µε βάση 

αυτά η θεσµοθέτηση απλών µηχανισµών και διαδικασιών αποζηµίωσης των 

επιβατών σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωµάτων τους.  

•••• Πρέπει, επίσης, να εξασφαλισθεί η παροχή ιατρικών υπηρεσιών εντός του πλοίου 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους 

επιβάτες, που µπορεί να τις έχουν ανάγκη. Οι δε παρεχόµενες υπηρεσίες πρέπει 

να είναι απολύτως προσβάσιµες στα άτοµα µε αναπηρία µε την πρόνοια όλων 

των αναγκαίων τεχνικών ρυθµίσεων και την ειδική εκπαίδευση των πληρωµάτων 

των πλοίων ώστε να µπορούν πράγµατι να ανταποκρίνονται στην παροχή 

υπηρεσιών προς αναπήρους. Φυσικά µέσα στο πλαίσιο των εργασιακών 

καθηκόντων τους.  

•••• Για τους παραπάνω και για µερικούς ακόµα ειδικότερους λόγους (εκπτώσεις σε 

ανάπηρους µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και όχι άνω του 80%, «χαράτσι» 

για τις άνω των 50 κιλών χειραποσκευές, υπερβολική αύξηση του αριθµού των 

ανώτατων αξιωµατικών του Λιµενικού σώµατος κ.α.), ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε 

προχτές επί της αρχής το Σ/Ν για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

επιβατών και των µεταφορέων των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, παρά το γεγονός 

ότι χαιρετίσαµε την για πρώτη φορά θεσµοθέτηση ενός τέτοιου πλαισίου και τη 

µετά από πολλά χρόνια ελλιπέστατη βέβαια και ανεπαρκή ικανοποίηση αυτού 

του κοινωνικού αιτήµατος. 

•••• Ανεξάρτητα από τα τεχνικά µέσα που χρησιµοποιούνται, ο ανθρώπινος 

παράγοντας είναι ο πιο κρίσιµος για την παροχή επαρκών, ποιοτικών και µε 

ασφάλεια υπηρεσιών. Πρέπει να κατανοηθεί από τους επιβάτες, ότι η ποιότητα 

και η ασφάλεια της µεταφοράς τους, εξαρτάται σε αποφασιστικό βαθµό από την 

ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων. Πρέπει συνεπώς να 

διασφαλισθούν µε αποτελεσµατικό τρόπο οι συνθήκες ασφαλούς εργασίας και η 

ικανοποιητική αµοιβή των ναυτικών.  

•••• Αναπόσπαστο µέρος τόσο της νησιωτικής πολιτικής όσο και της πολιτικής για 

µια κοινωνικά υπεύθυνη ακτοπλοΐα και προϋπόθεση για την εφαρµογή της 

τελευταίας είναι ο εκσυγχρονισµός και η ενίσχυση των υποδοµών τόσο των 

λιµενικών όσο και των υποδοµών για τη σύνδεση των τελευταίων µε τα οδικά και 

τα λοιπά δίκτυα. Το ΕΣΠΑ πρέπει να αξιοποιηθεί για την εφαρµογή ενός 

ολοκληρωµένου προγράµµατος εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης των 

υποδοµών.  
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•••• Σηµαντική διάσταση της πολιτικής που προτείνουµε αποτελούν οι διεθνείς 

συνεργασίες και συµµαχίες. Πιστεύουµε ότι οι προτάσεις µας µπορούν να είναι 

χρήσιµες και προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί για να πετύχεις συµµαχίες και 

συνεργασίες οφείλεις να κάνεις σαφείς τους στόχους και τις επιδιωκόµενες 

επιλογές.  

•••• Για να στοχεύσουµε σε τέτοιου είδους συνεργασίες οφείλουµε να 

αποσαφηνίσουµε το «εσωτερικό µέτωπο».  

•••• Οφείλουµε να κάνουµε πράξη τη νέα παράγραφο 4 του άρθρου 101 του 

πρόσφατα αναθεωρηµένου Συντάγµατος, την οποία και εµείς ψηφίσαµε, 

σύµφωνα µε την οποία «Ο κοινός νοµοθέτης και η ∆ιοίκηση, όταν δρουν 

κανονιστικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των 

νησιωτικών και ορεινών περιοχών, µεριµνώντας για την ανάπτυξη τους».  

•••• Οφείλουµε επίσης να συνδέσουµε το ζήτηµα της ακτοπλοΐας µε την νησιωτική 

ιδιαιτερότητα στην πράξη και όχι στα λόγια, µε την ανάπτυξη δηλαδή των 

ελληνικών νησιών σύµφωνα µε την ιδιαίτερη ταυτότητα και τις ανάγκες κάθε 

συµπλέγµατος νησιών ή και κάθε νησιού χωριστά. Η ανάπτυξη των νησιών δε 

µπορεί να στηρίζεται στη βαρβαρότητα της υπερδόµησης και της τουριστικής 

µονοκαλλιέργειας.  

•••• Οφείλουµε τέλος, να προωθήσουµε και να διεκδικήσουµε την καθιέρωση της 

αρχής του «µεταφορικού ισοδύναµου». Ίδιος ναύλος για ίσο µεταφορικό έργο. 

Ίση µεταχείριση πολιτών ανάµεσα στα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα.  

•••• Εµείς πιστεύουµε ότι η πολιτική που προτείνουµε για την ακτοπλοΐα µπορεί σε 

λίγα χρόνια να αναβαθµίσει «άγονες γραµµές» σε γραµµές µεσαίου ή και υψηλού 

εµπορικού ενδιαφέροντος. Φυσικά απαιτούνται πρόσθετες προτάσεις και 

εφαρµοσµένες πολιτικές για τη νησιωτική ανάπτυξη, για τη νησιωτική 

ιδιαιτερότητα, για τη «νησιωτικότητα». Σύντοµα θα είµαστε σε θέση να σας 

ξανακαλέσουµε και για αυτά τα ζητήµατα.  

Με βάση αυτές τις κατευθύνσεις, οι οποίες µπορούν να εµπλουτιστούν και να 

συµπληρωθούν, προτείνουµε τη δηµιουργία ενός ∆ιεθνούς Ευρωπαϊκού Φόρουµ για 

κοινωνικά υπεύθυνες και οικολογικά συµβατές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Αυτό το 

φόρουµ µπορεί να εκπληρώσει δύο σκοπούς. Ο πρώτος είναι η ανταλλαγή εµπειριών 

και η συνεργασία µεταξύ φορέων ευρωπαϊκών χωρών µε ανάλογα προβλήµατα, µε 

στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των συστηµάτων. Ο δεύτερος 

είναι να λειτουργήσει ως δύναµη πίεσης για την αλλαγή της πολιτικής και των 

κανονισµών της ΕΕ, την αναγνώριση του κοινωνικού χαρακτήρα των ακτοπλοϊκών 

υπηρεσιών και τη θεσµοθέτηση αυξηµένων ενισχύσεων από τις ευρωπαϊκές 

χρηµατοδοτήσεις. Γνωρίζουµε τις ανάλογες προσπάθειες ∆ικτύων των νησιωτικών 

∆ήµων και Κοινοτήτων και των νησιωτικών Επιµελητηρίων. Τις παρακολουθούµε µε 

ενδιαφέρον και ελπίζουµε ότι θα µπορέσουµε να συνεργαστούµε δηµιουργικά στο 

µέλλον.  

Είναι ρεαλιστική η πρότασή µας; 

Οι θέσεις και οι προτάσεις µας, στις γενικές τους γραµµές, συγκροτούν, πιστεύουµε, 

µια ενιαία και συνεκτική πρόταση όχι µόνο αναγκαία, αλλά και ρεαλιστική. Για να 

ολοκληρωθεί και να εξειδικευτεί χρειάζεται βέβαια να δηµιουργηθούν οι πολιτικοί 

όροι για την εφαρµογή της και την υλοποίηση της. Έχουµε ανάγκη την υποστήριξη 
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όσων φορέων αυτοδιοικητικών και κοινωνικών συµφωνούν µε τις γενικές 

κατευθύνσεις που προτείνουµε όπως και την υποστήριξη των κατοίκων των νησιών. 

Έχουµε ανάγκη τέλος την κριτική όλων. 

 Η πρότασή µας αυτή θεωρούµε ότι λαµβάνει υπόψη της τα αιτήµατα και τις 

προτάσεις των φορέων των νησιών και των θέσεων της ΚΕ∆ΚΕ. Θεωρούµε ότι 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων των νησιών και ότι υπηρετεί τις ανάγκες 

του Τουρισµού και των τοπικών παραγωγών. Επιπρόσθετα είναι ενισχυτική της 

ναυπηγικής βιοµηχανίας. Είναι πολύ βασικό το ότι στηρίζεται στους εργαζόµενους 

ναυτικούς και στηρίζει τις ανάγκες και τα δικαιώµατά τους. Μπορεί, εποµένως, να 

αποτελέσει τη βάση µιας ευρείας κοινωνικής συµµαχίας και ενός κοινωνικού 

κινήµατος που είναι όρος για τη διεκδίκηση και την εφαρµογή της. 

Το καθεστώς των κανονισµών της ΕΕ αποτελεί έναν αντίπαλο που, όµως, δεν πρέπει 

να λειτουργεί ως άλλοθι για αδράνεια. Η πολιτική που προτείνουµε, µπορεί να 

αρχίσει να υλοποιείται παρά αυτό το καθεστώς. Και τούτο γιατί στην ίδια την ΕΕ δεν 

υπάρχει ένα ενιαίο µοντέλο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Όπως έδειξε η γνωστή 

µελέτη που έγινε από το Υπουργείο Αιγαίου, επί υπουργίας του κ. Σηφουνάκη, στην 

ΕΕ υπάρχουν σήµερα 4 µοντέλα:
3
 

•••• Το κρατικό. Τα πλοία είναι κρατικά και η διαχείρισή τους γίνεται από το 

κράτος. Το µοντέλο αυτό ισχύει στη Φινλανδία.  

•••• Το κρατικό - αυτοδιοικητικό. Στο µοντέλο αυτό, που ισχύει στη ∆ανία, τα 

πλοία ανήκουν στο κράτος και η διαχείρισή τους γίνεται από φορείς της 

αυτοδιοίκησης. 

•••• Το κρατικό - ιδιωτικό. Στο µοντέλο αυτό, που ισχύει στη Βρετανία, τα πλοία 

ανήκουν στο κράτος και η διαχείρισή τους γίνεται από ιδιώτες, στους οποίους 

δίνονται µε leasing. 

•••• Το ελληνικό. Τα πάντα στους ιδιώτες.  

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι σε όλες τις χώρες υπάρχει, µε τη µία ή την άλλη µορφή, 

ισχυρή δηµόσια παρουσία και παρέµβαση. Μόνο σε µας, µε ευθύνη των 

κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, υπό την πίεση των εφοπλιστικών 

συµφερόντων, έχει διαµορφωθεί µία ακραία νεοφιλελεύθερη άποψη. Αυτά τα 

συµφέροντα και οι δικές µας κυβερνήσεις ευθύνονται, σε µεγάλο βαθµό, και για τους 

κανονισµούς της ΕΕ. Είναι λοιπόν στο χέρι µας να τους αλλάξουµε. Η Ελλάδα, η 

χώρα µε τα χιλιάδες νησιά, αντί να πρωτοστατήσει για να κατανοηθεί από τις χώρες 

της ΕΕ που δεν έχουν θάλασσα ή νησιά, η ιδιαιτερότητα της ελληνικής ακτοπλοΐας 

και της νησιωτικότητας συνέβαλε στο να εµπεδωθεί η κερδοσκοπική άποψη. Και αντί 

να πρωτοπορούµε, διεθνώς, στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της ακτοπλοϊκής 

σύνδεσης των νησιών, είµαστε πρωταθλητές στην κερδοσκοπική και την ασύδοτη 

εκµετάλλευση των κατοίκων τους. 

                                                 

3
 Βλ. Ν. Σηφουνάκη, Σχεδιασμός και Πράξη, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2006, σελ. 90 
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Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον Ελληνισµό της διασποράς 

 

 

Το φαινόµενο της µετανάστευσης έχει βαθιές ρίζες, τόσο στην ελληνική ιστορία όσο 

και στην σύγχρονη κοινωνία µας. Η µετανάστευση χαρακτηρίζεται από διάφορα 

επίπεδα σύγκρουσης µεταξύ διαφορετικών κοινωνικών συστηµάτων και πολιτιστικών 

παραδόσεων και εντάσσεται σε διαφορετικά ιστορικά και διαρθρωτικά πλαίσια. Είναι 

µια σύνθετη κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική διαδικασία µε αρνητικές συνέπειες 

για τις χώρες αποστολής αλλά και για τους ίδιους τους µετανάστες.  

Σήµερα το 1/3 περίπου του Ελληνισµού (5,5-6 εκατ.) ζει και εργάζεται στο εξωτερικό 

αντιµετωπίζοντας σηµαντικά προβλήµατα, οι αιτίες των οποίων βρίσκονται: 

•••• Στους όρους πραγµατοποίησης της µαζικής µετανάστευσης από τα τέλη ήδη 

του 19ου αιώνα. Η ανισοµερής ανάπτυξη του καπιταλισµού στον ∆υτικό 

κόσµο, οι ιδιαίτερες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που επιβλήθηκαν 

στην χώρα µας από τις συντηρητικές κυβερνήσεις και τον ξένο παράγοντα, 

καθόρισαν και επιδρούν ακόµη στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των 

Απόδηµων Ελλήνων.  

•••• Στις σηµερινές διαφορετικές οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες 

των χωρών υποδοχής, που προσθέτουν νέα προβλήµατα στα ήδη υπάρχοντα. 

Η οικονοµική κρίση, η ανεργία, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, οι 

διαρθρωτικές αλλαγές στην κοινωνία οδηγούν σε αναθεώρηση των 

µεταναστευτικών πολιτικών, ενώ άλλες υιοθετούν συντηρητικότερες επιλογές 

που πιέζουν τους ξένους εργαζόµενους στο δίληµµα «πλήρης αφοµοίωση» ή 

«άτακτη φυγή». Παράλληλα αναπτύσσονται φαινόµενα νέου ρατσισµού και 

ξενοφοβίας µε επικίνδυνες διαστάσεις ιδιαίτερα στην ∆. Ευρώπη.  

Οι ελληνικές κυβερνήσεις σ’ όλα τα µεταπολεµικά χρόνια αντιµετώπισαν τον 

Απόδηµο Ελληνισµό σαν ξένο σώµα στην εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας, 

χρησιµοποιώντας τα εµβάσµατά του και αναφερόµενες σ’ αυτόν µε αφηρηµένενες 

ελληνοκεντρικές διατυπώσεις στην περίοδο των επετείων και σε περιόδους όξυνσης 

των εθνικών µας θεµάτων. Οι ελληνικές κυβερνήσεις θέλανε τον Απόδηµο 

Ελληνισµό αποκοµµένο, να βλέπει µε ουδετερότητα τις πολιτικές και κοινωνικές 

εξελίξεις στην Ελλάδα και να ενισχύει οποιαδήποτε επιλογή έθετε η κυβέρνηση της 

Μητρόπολης.  

Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80 η κατάσταση αυτή φάνηκε να αλλάζει. 

∆ηµιουργήθηκαν κάποιοι θεσµοί και διατυπώθηκαν προθέσεις για τη συνολική 

καταγραφή των προβληµάτων και την επεξεργασία λύσεων και προτάσεων για την 

ενίσχυση, αξιοποίηση, και οργανική σύνδεση των Ελλήνων του Εξωτερικού µε την 

Ελλάδα.  

Παρ’ όλα αυτά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ δεν ξέφυγαν από το να 

θεωρούν στην ουσία τους Έλληνες της ∆ιασποράς σαν ξένο σώµα προς την ελληνική 

κοινωνία. Έτσι, ακόµη και οι επαγγελίες τους δεν απέβλεπαν στην ενίσχυση των 
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δεσµών τους µε την ελληνική κοινωνία, οικονοµία και πολιτισµό. Η πρακτική τους 

χαρακτηρίζονταν από έλλειψη συνολικής πολιτικής για τον Απόδηµο Ελληνισµό, 

ανάληψη κατά καιρούς ασύνδετων πρωτοβουλιών που συχνά αλληλοαναιρούνταν, 

όπως π.χ. οι συνεχείς υπαναχωρήσεις στο πολυσυζητηµένο ζήτηµα της ψήφου των 

Ελλήνων του εξωτερικού και οι εµπαιγµοί στο θέµα των πολιτικών δικαιωµάτων και 

χρησιµοποίηση των διαφόρων κρατικών φορέων ως οργάνων κοµµατικής 

προπαγάνδας και προβολής.  

Εθνική πολιτική για τον Ελληνισµό της διασποράς 

Μία εθνικών διαστάσεων σύγχρονη και δηµοκρατική αντίληψη πρέπει να αναφέρεται 

στον Απόδηµο Ελληνισµό και να τον εντάσσει οργανικά στους µακροπρόθεσµους 

σχεδιασµούς δηµοκρατικής ανάπτυξης της χώρας µας.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαµβάνεται τον Απόδηµο Ελληνισµό να µετέχει στις ελληνικές 

εξελίξεις, να διεκδικεί την ένταξη των δικών του προβληµάτων στην ελληνική 

πολιτική ζωή, να µετατρέπεται σε αυθεντικό εκπρόσωπο της ελληνικής 

πραγµατικότητας και πολιτικής στο εξωτερικό µε την συνεργασία και των 

προξενικών αρχών.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει πως µια εθνική πολιτική για τον Ελληνισµό της ∆ιασποράς 

πρέπει να στοχεύει: 

•••• Στην ενίσχυση της παρουσίας του στο εξωτερικό.  

•••• Στην θεσµοθέτηση των οργανικών του σχέσεων µε την Ελλάδα.  

•••• Στην οµαλή επανένταξη των παλιννοστούντων Ελλήνων στην ελληνική 

κοινωνία.  

Αναγκαίος όρος για τον σχεδιασµό και υλοποίηση αυτής της πολιτικής είναι η 

λειτουργία της ΓΓΑΕ ως του βασικού επιτελικού οργάνου της Πολιτείας.  

Στη µέχρι σήµερα εικοσάχρονη πορεία της η ΓΓΑΕ δεν κατόρθωσε να κατοχυρώσει 

στοιχειώδης συντονιστικές λειτουργίες µεταξύ αυτών των φορέων, καθώς 

απογυµνωµένη από ουσιαστικές αρµοδιότητες παραγκωνίζεται ή αγνοείται η εκτός 

των άλλων επισφαλής ύπαρξή της. Η λύση όµως δεν βρίσκεται στην παραπέρα 

υποβάθµιση της ΓΓΑΕ, αλλά στο να καταστεί η Υπηρεσία αυτή ικανή να αναλάβει 

τον επιτελικό της ρόλο. 

Ενίσχυση της παρουσίας του Ελληνισµού της διασποράς στο εξωτερικό 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως ο προσδιορισµός και εφαρµογή στρατηγικών και επιµέρους 

τακτικών για την ενίσχυση της παρουσίας του Απόδηµου Ελληνισµού στο εξωτερικό 

και για τις δραστηριότητές του, για την ενδυνάµωση της εθνικής, πολιτιστικής και 

γλωσσικής του ταυτότητας πρέπει: 

•••• Να ξεκινούν από την διαπίστωση πως ο πολιτισµός, η παιδεία και εκπαίδευσή 

του συνδέονται µε τους οικονοµικούς και πολιτικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την εργασία ή απασχόλησή του και αυτοί µε την σειρά τους 

συνδέονται µε τα εθνοφυλετικά και ταξικά συστήµατα των χωρών υποδοχής.  

•••• Να στηρίζονται στην µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, τόσο από το σύνολο των 

πολιτικών δυνάµεων της Ελλάδας και της Κύπρου, όσο και από το σύνολο 

των Αποδήµων Ελλήνων και των µαζικών δηµοκρατικών του οργανώσεων.  
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Ο Απόδηµος Ελληνισµός µπορεί να διαφοροποιηθεί σε 6 µεγάλες γεωγραφικές 

κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζουν παρεµφερή και συγκλείνονται κοινωνιολογικά 

χαρακτηριστικά.  

1. Απόδηµος Ελληνισµός στις χώρες της ∆. Ευρώπης 

2. Απόδηµος Ελληνισµός στις χώρες της Α. Ευρώπης 

3. Απόδηµος Ελληνισµός Αφρικής 

4. Απόδηµος Ελληνισµός Β. Αµερικής και Αυστραλίας 

5. Απόδηµος Ελληνισµός Λατ. Αµερικής 

6. Απόδηµος Ελληνισµός Ασίας 

Κάθε γεωγραφική κατηγορία έχει τα ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτιστικά της 

χαρακτηριστικά, τους ιδιαίτερους στόχους της. Η ελληνικά εκπαιδευτική και 

πολιτιστική πολιτική θα πρέπει να επεµβαίνει τόσο στους παράγοντες που 

διαµορφώνουν την ταυτότητά του –εµπειρία, πολιτισµός, στόχοι– όσο και στο 

πολιτικό επίπεδο, κατοχυρώνοντας µε διακρατικές συµβάσεις ευνοϊκούς όρους 

πολιτιστικής ανάπτυξης του Απόδηµου Ελληνισµού. Θεωρούµε ότι η µάχη για την 

διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας του Απόδηµου Ελληνισµού δεν θα δοθεί µόνο 

στους χώρους θεσµοθετηµένης αγωγής, αλλά κυρίως σε εξωεκπαιδευτικούς 

κοινωνικούς και πολιτιστικούς χώρους.  

Πολιτική για την οργάνωση των Ελλήνων της διασποράς 

Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της παρουσίας του Απόδηµου Ελληνισµού στο 

εξωτερικό αποτελεί η ενίσχυση της δηµοκρατικής οργάνωσης των Απόδηµων 

Ελλήνων. Η εκπαιδευτική και πολιτιστική πολιτική για τον Απόδηµο Ελληνισµό δεν 

µπορούν να είναι αποτελεσµατικές, αν δεν στηρίζονται σε µια ισχυρή αυτοοργάνωση. 

Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει πως η ελληνική γλώσσα και πολιτισµός υποχωρούν 

σταδιακά στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον, ενώ η διείσδυση της γλώσσας της χώρας 

υποδοχής στο ενδοεθνικό περιβάλλον συναντά σοβαρές αντιστάσεις.  

Από το σύνολο των οµογενειακών οργανώσεων, οι Κοινότητες αποτελούν τις µόνες 

οργανώσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συσπείρωσης όλων των 

Ελλήνων και µπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα και σαν τόποι συλλογικής 

πολιτιστικής άµυνας και δηµιουργίας.  

Η ίδια η Κοινότητα παρουσιάζει διαφοροποιηµένα µοντέλα οργάνωσης και 

στοχοθεσίας.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως οι ελληνικές κοινότητες, όπως και οι οµοσπονδίες τους στο 

εξωτερικό, πρέπει να είναι αυτόνοµες από κυβερνητικές, εκκλησιαστικές και 

κοµµατικές εξαρτήσεις, για να µπορεί κάθε µια να αποτελέσει τον τόπο δηµιουργίας 

και έκφρασης της ποικιλίας των ενδιαφερόντων, δραστηριοτήτων και ικανοτήτων των 

µελών της, αλλά και όλων των Ελλήνων της περιοχής. Ταυτόχρονα µπορούν να 

αποτελούν αυτόνοµα κέντρα διατήρησης και προβολής στην περιοχή τους της 

ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού και των εθνικών µας θεµάτων. Η ελληνική 

πολιτεία οφείλει να υποστηρίξει τις δηµοκρατικές οργανώσεις των Ελλήνων του 

εξωτερικού µε συγκεκριµένη πολιτική της οποίας τα βασικότερα στοιχεία είναι: 

•••• Κατοχύρωση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής για την λειτουργία 

των Κοινοτήτων. Η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να συµβάλει (παράλληλα µε 

τις προσπάθειες των Κοινοτήτων) στην απόκτηση αυτής της υποδοµής, η 
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οποία θα υπάρχει για όλους τους Έλληνες της περιοχής και για τις υπόλοιπες 

δηµοκρατικές οργανώσεις, θα µπορούν δηλ. να χρησιµοποιούν την 

υλικοτεχνική υποδοµή της κοινότητας και οι άλλες οργανώσεις της περιοχής. 

Είναι προφανή τα οφέλη αυτής της τακτικής τόσο από την άποψη της 

εξοικονόµησης πόρων, όσο και από την άποψη της διεύρυνσης των 

δυνατοτήτων όλων των Ελλήνων για την ανάπτυξη της συλλογικής και 

ατοµικής πολιτιστικής δηµιουργίας. 

•••• Ενίσχυση της διακοινοτικής οργάνωσης των Απόδηµων Ελλήνων για την 

συσπείρωση τους σε ανώτερα όργανα.  

Παράλληλα µε τις ελληνικές Κοινότητες στο εξωτερικό υπάρχουν και άλλες 

οργανώσεις των Απόδηµων Ελλήνων. Απ’ αυτές τις οργανώσεις ξεχωρίζουν για την 

σηµαντικότητα τους: 

•••• Οι εθνικοτοπικές οργανώσεις 

•••• Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως οι εθνικοτοπικές οργανώσεις, λόγω του προσανατολισµού 

τους σε συγκεκριµένη ελλαδική περιοχή και τις ισχυρότατες αντιστάσεις που 

προβάλλουν στις προπολιτισµικές διαδικασίες των χωρών υποδοχής, µπορούν να 

συµβάλουν στην ενίσχυση των δεσµών των µελών τους µε την ιδιαίτερη πατρίδα 

καταγωγής τους. Παράλληλα όµως µπορούν να αποτελέσουν βασικό στήριγµα για 

την επιτυχία µιας πολιτικής προγραµµατισµένης παλιννόστησης σε συνδυασµό µε την 

οικονοµική ανάπτυξη των ιδιαίτερων πατρίδων καταγωγής των Απόδηµων Ελλήνων.  

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων µπορούν να συµβάλλουν στην προώθηση µιας 

εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για τον Απόδηµο Ελληνισµό. Η συνεργασία τους µε 

την ελληνική πολιτεία και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα σχολεία του 

εξωτερικού την ελληνική γλώσσα και πολιτισµό, θα καθιστούσε δυνατή την επίλυση 

πολλών προβληµάτων σχετικών µε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.  

Εκπαιδευτική πολιτική 

Ένα από τα πλέον σηµαντικά προβλήµατα των Απόδηµων Ελλήνων είναι το 

πρόβληµα της εκπαίδευσης των παιδιών τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας επίγνωση της 

τεράστιας σηµασίας που έχει για όλο τον Ελληνισµό η εκπαίδευση των 

Ελληνόπουλων του εξωτερικού, θεωρεί πως είναι απαραίτητη µια σταθερή πολιτική 

εκπαίδευσης των παιδιών των Ελλήνων του εξωτερικού που να προσαρµόζεται µε 

ευελιξία στις εκπαιδευτικές συνθήκες κάθε χώρας.  

Στα Ελληνόπουλα του εξωτερικού πρέπει να παρέχεται µια δηµόσια παιδεία που θα 

εξασφαλίζει την ελληνικότητά τους, θα εµποδίζει την αναγκαστική αφοµοίωσή τους 

στις κοινωνίες που ζουν και θα διασφαλίζει ταυτόχρονα ίσες δυνατότητες µε τους 

νέους των χωρών στις οποίες ζουν, αλλά και την οµαλή ένταξή τους στην ελληνική 

κοινωνία σε περίπτωση που παλιννοστήσουν.  

Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστούν σε όλα τα παιδιά των Ελλήνων η γνωστική τους 

ανάπτυξη, ο σεβασµός και η κατανόηση όχι µόνον µεταξύ των πολιτισµών, αλλά και 

µεταξύ των τρόπων έκφρασης στην γνώση σε µια προσπάθεια καθορισµού και 

ανάπτυξης της διαπολιτισµικής παιδείας.  

Η καλύτερη λύση σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται στην ένταξη στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα της χώρας υποδοχής. Γύρω από έναν κοινό κορµό βασικής δηµόσιας 
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εκπαίδευσης πρέπει να αναπτύσσονται σειρές µαθηµάτων βασισµένων στον 

πολιτισµό και την αναγνώριση της πολιτιστικής διαφοράς.  

Αυτή η λύση προσαρµόζεται µε ευελιξία στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές συνθήκες των 

χωρών υποδοχής.  

Η εκπαιδευτική πολιτική είναι απαραίτητο να συνδυαστεί από τώρα µε µία σειρά 

µέτρων που θα προσαρµόζουν στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και πολιτισµικές 

συνθήκες των Ελληνόπουλων του εξωτερικού και αυτών που παλιννοστούν, το 

εκπαιδευτικό προσωπικό, τα µορφωτικά περιεχόµενα και τις µεθόδους διδασκαλίας. 

Θεωρούµε ότι σηµαντική συµβολή στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση του Ελληνισµού 

της ∆ιασποράς έχουν οι διακρατικές συµφωνίες µε τις χώρες υποδοχής.  

Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση των µαθητών που 

παλιννοστούν. Τα µέτρα που έχουν ληφθεί µέχρι τώρα για την αντιµετώπιση αυτού 

του προβλήµατος είναι εντελώς ανεπαρκή. Τα σχολεία Αποδήµων µε την σχεδόν 

ανύπαρκτη υποδοµή, το ακατάλληλο διδακτικό υλικό και ανειδίκευτο αρκετές φορές 

διδακτικό προσωπικό για την διδασκαλία σε παλιννοστούντα παιδιά λειτουργούν 

απωθητικά για το σύνολο σχεδόν των µαθητών, οι δε τάξεις και τµήµατα υποδοχής 

ανεπαρκέστατες να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες των µαθητών αυτών.  

Πολιτιστική πολιτική 

Η ελληνική πολιτιστική πολιτική για τον Απόδηµο Ελληνισµό οφείλει να έχει δύο 

βασικούς και αλληλεξαρτώµενους στόχους: 

•••• Ο πρώτος αναφέρεται στην εξάλειψη των πολιτιστικών δυσλειτουργιών που 

οδηγούν: 

i) είτε στην υιοθέτηση από τους Έλληνες µετανάστες προτύπων 

περιθωριακής συµπεριφοράς και στην δηµιουργία κλειστών 

µειονοτικών πολιτιστικών οµάδων,  

ii) Είτε στην πολιτιστική αφοµοίωσή τους από την κυρίαρχη πολιτιστική 

οµάδα, σαν αποτέλεσµα µιας προσπάθειας απόρριψης της πολιτιστικής 

αποξένωσης και την πρόσκτηση των κυρίαρχων πολιτιστικών 

στοιχείων και συµπεριφορών.  

•••• Ο δεύτερος αναφέρεται στην δηµιουργία των όρων πολιτιστικής επικοινωνίας 

και αλληλεπίδρασης του Απόδηµου Ελληνισµού µε τον Ελλαδικό Ελληνισµό.  

Η εξάλειψη των πολιτιστικών δυσλειτουργιών σηµαίνει ουσιαστικά αναγνώριση της 

ισοτιµίας του πολιτισµού των Ελλήνων µεταναστών µε τον κυρίαρχο πολιτισµό και 

αναγνώριση των πολιτιστικών διαφορών ως στοιχείο ενός πολιτιστικού συστήµατος 

αµοιβαίας υποστήριξης. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνέβαλε αποφασιστικά η 

προώθηση της διαπολιτισµικής παιδείας, οι πολιτιστικές ανταλλαγές µεταξύ της 

Ελλάδας και των χωρών υποδοχής Ελλήνων µεταναστών και η ανάδειξη 

συγκεκριµένης πολιτικής υποστήριξης της λειτουργίας των Εδρών Ελληνικών 

Σπουδών. 

Βασικό επίσης στοιχείο θα αποτελούσε η ίδρυση ιδρύµατος για την καλλιέργεια της 

νεοελληνικής γλώσσας στην αλλοδαπή. Η διεθνής εµπειρία σε αυτό το θέµα θα ήταν 

πολύτιµη για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας τέτοιας προσπάθειας. Το Ίδρυµα 

Ελληνικού Πολιτισµού πρέπει να διερευνήσει τις δυνατότητες σ’ αυτήν την 

κατεύθυνση.  
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Απαραίτητη επίσης θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ την ενίσχυση της ελληνόγλωσσης λογοτεχνίας 

στις χώρες υποδοχής. Η ενίσχυση αυτή µπορεί να πάρει τον χαρακτήρα ηθικής ή και 

υλικής επιβράβευσης των καλύτερων έργων των Ελλήνων της ∆ιασποράς και την 

προώθηση των έργων αυτών στην ελληνική αγορά ή και την τακτική έκδοση και 

κυκλοφορία σ’ όλον τον Ελληνισµό ανθολογίας λογοτεχνίας των Ελλήνων της 

∆ιασποράς.  

Θεσµοθέτηση των οργανικών σχέσεων του Ελληνισµού της διασποράς µε την 

Ελλάδα  - το δικαίωµα της ψήφου και η πρότασή µας 

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει τον Απόδηµο Ελληνισµό σαν αναπόσπαστο τµήµα του 

Ελληνισµού. Οποιαδήποτε όµως αναγνώριση παραµένει χωρίς ουσιαστικό 

περιεχόµενο αν δεν συνοδεύεται από συγκεκριµένους θεσµούς που θα κατοχυρώνουν 

και θα καθιστούν ενεργές τις σχέσεις αυτές του Απόδηµου Ελληνισµού µε την 

Ελλάδα. Βασικές προϋποθέσεις σ’ αυτήν την κατεύθυνση θεωρούµε πως είναι: 

•••• Η ολόπλευρη στήριξη της λειτουργίας του ΣΑΕ ειδικότερα µετά και τον 

διεκδικητικό ρόλο που τελευταία απέκτησε για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που συναντούν οι Έλληνες της ∆ιασποράς στις χώρες υποδοχής 

και στην Ελλάδα .  

•••• Κατοχύρωση των Πολιτικών ∆ικαιωµάτων των Ελλήνων Μεταναστών. Ο 

ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των Ελλήνων 

µεταναστών αποτελεί συνταγµατική επιταγή 

Ο ΣΥΡΙΖΑ από θέση αρχής ήταν είναι και θα είναι υπέρ στο να δοθεί το δικαίωµα 

της ψήφου στους Έλληνες τις διασποράς που το επιθυµούν αλλά µε ορισµένες 

προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλισθεί:  

•••• Το αδιάβλητο της ψήφου. 

•••• Η ισότιµη παρουσίαση όλων των κοµµάτων που θα διεκδικήσουν την ψήφο 

των Ελλήνων της ∆ιασποράς. 

 Βασικά σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να σταθούµε επί της αρχής αρνητικοί στο 

αναφαίρετο δικαίωµα του ελληνισµού της διασποράς να συµµετέχει στις εθνικές 

εκλογές της πατρίδας του.  

Για λόγους πολιτικής κοµµατικής φοβίας δεν θα µπούµε σε λογικές πλήρους 

άρνησης, ούτε µπορούµε να µπούµε σε λογικές που θα στοχεύουν στο 

µικροκοµµατικό εκλογικό όφελος.  

Αντίθετα µπορούµε και έχουµε διαµορφώσει µια πρόταση που µπορεί να εντάξει 

στην ελληνική πολιτική πραγµατικότητα τον ελληνισµό της διασποράς και µε την 

ψήφο του χωρίς να ανατρέπει δραµατικά την θέληση του ελληνισµού της ελληνικής 

επικράτειας. Στην βάση αυτή προτείνουµε: 

Ξεχωριστή εκλογική περιφέρεια 

Προτείνουµε ένα µοντέλο που θα διασφαλίζει αφενός την ουσιαστική εκπροσώπηση 

των αποδήµων στην Ελληνική Βουλή και αφετέρου θα εκφράζει διάφανα την 

πολιτική τους βούληση. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δηµιουργηθεί ξεχωριστή εκλογική περιφέρεια 

αποκλειστικά για τους απόδηµους Έλληνες .  

Στις βουλευτικές εκλογές να εκλέγετε συγκεκριµένος αριθµός βουλευτών ( 6-10) από 

την λεγόµενη «εκλογική περιφέρεια εξωτερικού». Η εκλογική περιφέρεια Εξωτερικού 
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να είναι χωρισµένη σε τρεις εκλογικές ζώνες (διαµερίσµατα) α) Ευρώπη, β) Βόρειος 

και Νότιος Αµερική, γ) Αφρική, Ασία, και Ωκεανία. Οι απόδηµοι Έλληνες θα 

ψηφίζουν αποκλειστικά σε αυτή και θα εκλέγουν µε την ψήφο τους ένα συγκεκριµένο 

αριθµό «αποδήµων» βουλευτών στην Ελληνική Βουλή. Ο συνολικός αριθµός των 

«αποδήµων» βουλευτών καθώς και η κατανοµή τους ανά περιφέρεια (Ευρώπη - Β. 

Αµερική - Ν. Αµερική, Αφρική, Ασία - Αυστραλία) θα πρέπει να καθοριστεί 

λαµβάνοντας αναλογικά υπ’ όψη τον αριθµό των εγγεγραµµένων ψηφοφόρων στους 

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Αποδήµων.  

 Για κάθε εκλογική ζώνη σχηµατίζεται µια λίστα υποψηφίων. Οι ψηφοφόροι 

εκλέγουν τους υποψηφίους από την λίστα της εκλογικής ζώνης στην οποία 

κατοικούν. Σε κάθε ζώνη εκλέγεται ένας βουλευτής, οι υπόλοιπες έδρες κατανέµονται 

ανάλογα µε τον αριθµό των Ελλήνων κατοίκων της κάθε εκλογικής ζώνης. 

Να εκλέγονται βουλευτές Απόδηµου Ελληνισµού σε αυτή την ξεχωριστή εκλογική 

περιφέρεια . Οι βουλευτές αυτοί θα προέρχονται από τους Απόδηµους που θα 

γνωρίζουν τα προβλήµατα και τις ανάγκες του ελληνισµού της διασποράς και θα 

είναι υποψήφιοι των κοµµάτων που θα συµµετέχουν στις εθνικές εκλογές. Οι 

υποψήφιοι στη λίστα κάθε εκλογικής ζώνης πρέπει να είναι κάτοικοι και εκλογείς 

αυτής της ζώνης. Αυτή η επιλογή θα αυξήσει το ενδιαφέρον των αποδήµων για την 

πατρίδα και την εκλογή των «δικών» τους βουλευτών.  

Ως προς την διαδικασία ο καταλληλότερος τρόπος είναι αυτός της επιστολικής ψήφου 

γιατί δίνει την δυνατότητα εύκολα σε όλους να ψηφίσουν εφόσον είναι ελληνικής 

καταγωγής, είναι εγγεγραµµένοι στα ελληνικά δηµοτολόγια και ελληνικούς 

εκλογικούς καταλόγους και έχουν γραφεί µε αίτηση τους σε ειδικούς εκλογικούς 

καταλόγους χωρίς να αποκλείουµε και το σύνθετο δηλαδή επιστολική και κάλπη σε 

προκαθορισµένους χώρους από τις ελληνικές πρεσβείες. 

Να υπάρχει ενιαίο ψηφοδέλτιο σε κάθε ζώνη όπου θα υπάρχουν οι συνδυασµοί όλων 

των κοµµάτων που θα διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Με τον τρόπο αυτό 

θα αποφευχθεί ο τεράστιος όγκος ψηφοδελτίων. 

Οι ελληνικές προξενικές αρχές (στην περίπτωση της επιστολικής ψήφου) θα πρέπει 

20 ηµέρες πριν τις εθνικές εκλογές να αποστείλουν το ψηφοδέλτιο µε τον ειδικό 

φάκελο στον κάθε Έλληνα απόδηµο που έχει το δικαίωµα ψήφου. Ο φάκελος µε την 

ψήφο σφραγισµένος επιστρέφει στα προξενεία τα οποία µε την σειρά τους προωθούν 

τους φακέλους στο υπουργείο εσωτερικών ώστε η καταµέτρηση τους να γίνει 

ταυτόχρονα µε τα άλλα εκλογικά τµήµατα στην Ελλάδα. Τα προξενεία θα έχουν όλη 

την ευθύνη για την µυστικότητα και το αδιάβλητο της επιστολικής ψήφου.  

Οι ελληνικές πρεσβείες στο εξωτερικό θα πρέπει να προβούν σε συµφωνίες µε τις 

χώρες υποδοχής ώστε να εξασφαλισθεί η προεκλογική παρουσίαση των θέσεων όλων 

των πολιτικών ελληνικών κοµµάτων χωρίς καµιά εξαίρεση.  

 Από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών θα πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλίζεται η 

εγγύηση ότι η ψήφος των Ελλήνων υπηκόων θα είναι ελεύθερη και µυστική και ότι 

για τον ψηφοφόρο δεν θα προκύψει κανένα µειονέκτηµα τόσο στην εργασία του όσο 

και στα δικαιώµατά του. Έλληνες που διαµένουν σε χώρες µε τις οποίες δεν είναι 

δυνατόν να συναφθούν τέτοιου είδους συµφωνίες, δεν έχουν τη δυνατότητα της 

ψήφου, και µόνον στην Ελλάδα θα µπορούν να ψηφίσουν.  

 Παράλληλα στο δορυφορικό πρόγραµµα της ΕΡΤ όπως και στα άλλα ιδιωτικά ΜΜΕ 

που εκπέµπουν και δορυφορικά να δοθεί χρόνος σε όλα τα πολιτικά κόµµατα για να 
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αναπτύξουν τα προγραµµατά τους ειδικά στα ζητήµατα που αφορούν τους Έλληνες 

της διασποράς 

Τέλος ο κάθε Έλληνας κάτοικος εξωτερικού, µπορεί να έχει την δυνατότητα να 

επιλέξει την ψήφο του στο εξωτερικό ή την άσκηση του εκλογικού του δικαιώµατος 

στην Ελλάδα. Πάντως έναν µήνα πριν τις εκλογές ο κάθε απόδηµος θα πρέπει να 

δηλώσει που επιθυµεί να ψηφίσει, στην χώρα διαµονής του ή στην Ελλάδα. 

Οµαλή ένταξη των παλιννοστούντων Ελλήνων στην ελληνική κοινωνία 

Πολιτιστική επανένταξη 

Ένας σηµαντικός αριθµός των Αποδήµων Ελλήνων επιστρέφει κάθε χρόνο στην 

Ελλάδα, αντιµετωπίζοντας νέα προβλήµατα κατά την ένταξή του στην ελληνική 

κοινωνία. Για το σύνολο των παλινοστούντων Ελλήνων βασικό πρόβληµα αποτελεί η 

πολιτιστική επανένταξη. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση τα µέτρα που έχουν ληφθεί µέχρι 

σήµερα είναι σχεδόν ανύπαρκτα και η προβολή στους Έλληνες του εξωτερικού µιας 

ωραιοποιηµένης εικόνας της ελληνικής κοινωνίας δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα 

και απογοητεύσεις.  

Η διαφοροποιηµένη πολιτιστική ταυτότητα των παλινοστούντων απαιτεί ειδική 

αντιµετώπιση, καθώς ο βαθµός πολιτιστικής διαφοροποίησης εξαρτάται από την 

διάρκεια παραµονής τους στο εξωτερικό και τον βαθµό ένταξής τους στην ξένη 

κοινωνία, από την εθελοντική ή αναγκαστική παλιννόστηση και από το επίπεδο 

κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας υποδοχής.  

Πολλοί από τους παλιννοστούντες αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα γλωσσικής 

επικοινωνίας, µε αρνητικές συνέπειες στην διαδικασία προσαρµογής τους στην 

ελληνική κοινωνία. Από την µέχρι τώρα ασκηθείσα ελληνική πολιτική, φαίνεται να 

κυριαρχεί η αντίληψη της απάλειψης των πολιτισµικών διαφορών των 

παλιννοστούντων στην διαδικασία επανένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. Αυτή η 

αντίληψη είναι λάθος καθώς θέτει τον παλιννοστούντα στην θέση του µετανάστη 

στην ίδια του την πατρίδα.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν πως οι πολιτιστικές διαφορές των παλιννοστούντων πρέπει να 

αντιµετωπίζονται ως στοιχεία που εµπλουτίζουν και διευρύνουν την ελληνική 

πολιτιστική πραγµατικότητα, προσδίδοντας στον παλιννοστούντα ενεργητικό ρόλο 

στην διαµόρφωση της ελληνικής πραγµατικότητας.  

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί αναγκαία: 

• τη δηµιουργία των προϋποθέσεων πολιτιστικής ενεργοποίησης των 

παλννοστούντων 

• τη δηµιουργία κέντρων επικοινωνίας και επιµόρφωσης των παλιννοστούντων 

και ιδιαίτερα αυτών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα γλωσσικής και 

πολιτιστικής επικοινωνίας 

Οικονοµική επανένταξη 

Σηµαντικά προβλήµατα αντιµετωπίζει ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός των 

παλιννοστούντων κατά την ένταξή του στην οικονοµική ζωή της χώρας. Τα διάφορα 

µέτρα-κίνητρα που έχουν µέχρι σήµερα θεσπιστεί, αποβλέπουν στην θεραπεία των 

άµεσων δυσκολιών, χωρίς µακρόχρονες προοπτικές. Ένα σηµαντικό τµήµα των 

παλιννοστούντων συναντά σηµαντικά εµπόδια στην επαγγελµατική τους 

αποκατάσταση, είτε λόγω έλλειψης ή χαµηλής επαγγελµατικής ειδίκευσης, είτε διότι 
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οι αποκτηθείσες στο εξωτερικό ειδικεύσεις και δεξιότητες δεν βρίσκουν ζήτηση στην 

ελληνική αγορά εργασίας, είτε , τέλος, διότι η άγνοια των δυνατοτήτων αλλά και 

διαδικασιών παραγωγικής επένδυσης οδηγεί στο εξανέµισµα των οικονοµιών τους.  

Αρκετοί ,τέλος, αντιµετωπίζουν προβλήµατα κοινωνικής ασφάλισης και µεταφοράς 

των συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων στην Ελλάδα.  

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων οικονοµικής επανένταξης των 

παλιννοστούντων, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί αναγκαία: 

•••• την ανάπτυξη ενός δικτύου ενηµέρωσης για τις πραγµατικές δυνατότητες 

επανένταξης των παλιννοστούντων στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της 

Ελλάδας. Μέσα από αυτήν την ενηµέρωση θα παρέχεται η πραγµατική εικόνα 

της ελληνικής κοινωνίας κι αυτό θα αποτελεί την προπαρασκευή για την 

παλιννόστηση.  

•••• την ανάπτυξη ενός προγράµµατος επέκτασης της ανάπτυξης της ελληνικής 

περιφέρειας, που θα δίνει την δυνατότητα προγραµµατισµού της 

παλιννόστησης και θα προσαρµόζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

παλιννοστούντων ή προς παλιννόστηση Ελλήνων στις απαιτήσεις αυτής της 

ανάπτυξης.  
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Θέσεις για τον συµµετοχικό προϋπολογισµό των πολιτών 

Ένας χώρος συµµετοχής και δηµοκρατίας 

Η Αριστερά, µε την παρέµβασή της στα διάφορα επίπεδα της οργανωµένης 

κοινωνίας, επιδιώκει να διευρύνει την απήχηση των ιδεών της αλλά και να προτείνει 

νέους τρόπους οργάνωσης της κοινωνίας, οι οποίοι να υπηρετούν τα οράµατά της. 

Προτείνοντας αλλά και θέτοντας σε εφαρµογή νέους θεσµούς που αµφισβητούν 

έµπρακτα την κυρίαρχη λογική της εµπορευµατοποίησης, της επαγγελµατικής 

πολιτικής και του µειωµένου συλλογικού ελέγχου πάνω στον κοινό πλούτο, η 

Αριστερά µπορεί όχι µόνο να δηµιουργήσει χρήσιµα και ενδιαφέροντα «πολιτικά 

εργαστήρια» αλλά και να τροφοδοτήσει δυναµικές κοινωνικές διεργασίες που 

συµβάλλουν στην αλλαγή των συνειδήσεων. 

Ένα τέτοιο εργαστήριο µπορεί να είναι ο Προϋπολογισµός των Πολιτών ή 

Συµµετοχικός Προϋπολογισµός, όπως ονοµάζεται διεθνώς. Πρόκειται για µια 

διαδικασία κατά την οποία οι κάτοικοι ενός δήµου αποφασίζουν οι ίδιοι, µέσα από 

λαϊκές συνελεύσεις, για τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να διατεθεί ένα µέρος του 

δηµοτικού προϋπολογισµού. Η ιδέα αυτή πρωτοεφαρµόστηκε πριν από 20 χρόνια στο 

Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας και έκτοτε έχει υιοθετηθεί από χιλιάδες µικρές και 

µεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσµο. 

Βέβαια, σε µια εποχή που η «συµµετοχική δηµοκρατία» και εν γένει η «συµµετοχή 

των πολιτών» αποτελεί την καραµέλα του συστήµατος και των εκφραστών του, 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας ενός 

«Προϋπολογισµού των Πολιτών» να µην εκφυλιστεί απλώς σε µια άνευρη 

διαβούλευση, χωρίς δυνατότητες να αµφισβητήσει το κυρίαρχο µοντέλο πολιτικής 

και τις επιλογές του. 

Το εγχείρηµα, αν και δύσκολο, είναι απολύτως εφικτό και ταυτόχρονα, αν επενδυθεί 

εξαρχής µε ριζοσπαστικούς στόχους, µπορεί να καλλιεργήσει και στο εσωτερικό της 

Αριστεράς µια νέα, πιο συλλογική κουλτούρα. Συγκεκριµένα, ένας «Προϋπολογισµός 

των Πολιτών» (και λίγο πολύ κάθε δοµή ενίσχυσης της συµµετοχής των πολιτών) θα 

πρέπει να προωθεί τους ακόλουθους στόχους: 

• Να εντάσσεται στη γενική στρατηγική της Αριστεράς για κοινωνικό 

µετασχηµατισµό και όχι για παγίωση του σηµερινού στάτους κβο. Με άλλα 

λόγια, να συµβάλλει στην οικοδόµηση αντιστάσεων ενάντια στο 

νεοφιλελεύθερο µοντέλο, που πιέζει για συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους 

και για εµπορευµατοποίηση κάθε πτυχής της κοινωνικής ζωής. 

• Να µεταφέρει πραγµατικά και όχι προσχηµατικά τον έλεγχο ενός µέρους των 

πόρων του δήµου προς τους πολίτες. 

• Να ενισχύει το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή των πολιτών στα κοινά και να 

τους ενθαρρύνει να συµµετέχουν σε συλλογικότητες κάθε είδους που θα 

παρεµβαίνουν δυναµικά στον κοινωνικό τους χώρο. 

• Να καλλιεργεί στον δηµοτικό µηχανισµό µια κουλτούρα διαβούλευσης µε 

τους πολίτες και πληροφόρησής τους, όχι µόνο για τα θέµατα που 

εντάσσονται στον Προϋπολογισµό των Πολιτών, αλλά για όλα τα σηµαντικά 

ζητήµατα του δήµου. 
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• Να καλλιεργεί στις δηµοτικές κινήσεις της Αριστεράς και στα αυτοδιοικητικά 

στελέχη της µια κουλτούρα συλλογικής λειτουργίας, συµβάλλοντας στην 

αντιµετώπιση της αντίληψης ότι οι αιρετοί αποτελούν µια οµάδα «ειδικών» 

που θα πρέπει να καθορίζει την πολιτική της Αριστεράς στην τοπική 

αυτοδιοίκηση ερήµην των αριστερών πολιτών της περιοχής και έξω από 

συλλογικές διαδικασίες. 

• Να είναι πιο ριζοσπαστικός από τη «συµµετοχική πολιτική» που προωθούν 

διεθνείς οργανισµοί στους οποίους ηγεµονεύει η κυρίαρχη ιδεολογία (π.χ. ΕΕ, 

ατζέντα 21 κλπ.), επιδιώκοντας να µην ενσωµατωθεί στα περιορισµένα όρια 

που αυτοί θέτουν, αλλά να αποτελέσει ένα εναλλακτικό και πιο ουσιαστικό 

µοντέλο συµµετοχής των πολιτών και συλλογικής δράσης, το οποίο θα 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη κοινωνικών αντιστάσεων και την αντιπαράθεση και 

ρήξη µε την κυρίαρχη πολιτική. 

Είναι φανερό ότι ο Προϋπολογισµός των Πολιτών αποτελεί ένα πολύ πιο σύνθετο 

εγχείρηµα από τη δηµιουργία «απλώς» µιας διαδικασίας διαβούλευσης ή 

δηµοψηφίσµατος. Πιστεύουµε ότι µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο µέσο για το 

µπόλιασµα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε πιο ριζοσπαστικές προσεγγίσεις, ότι 

µπορεί να συµβάλει στη διαµόρφωση από την Αριστερά µιας πρότασης «απο-

γραφειοκρατικοποίησης» της τοπικής πολιτικής και, γιατί όχι, να αποτελέσει ένα 

απτό παράδειγµα για τον διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο η Αριστερά οραµατίζεται 

τη διαχείριση της εξουσίας. 
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Ασφαλείς συνθήκες εργασίας 

Τα τελευταία χρόνια τα εργατικά ατυχήµατα (αρκετά θανατηφόρα) έφεραν στην 

επικαιρότητα µε τραγικό τρόπο το ζήτηµα της εφαρµογής της νοµοθεσίας για την  

υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. 

Συγχρόνως οι προσπάθειες του διευθυντηρίου της ΕΕ και κυρίαρχων κύκλων για 

ανατροπή της ισχύουσας νοµοθεσίας και επανεξέταση της οδηγίας 93/104/EC για την 

διαχείριση του χρόνου εργασίας, που είχε θεσπιστεί στη λογική µείωσης της 

ανεργίας, εκτός του ότι θα δηµιουργήσουν δυσµενέστερο εργασιακό περιβάλλον θα 

ανατρέψουν τα µέχρι σήµερα δεδοµένα στο επίπεδο της νοµοθεσίας για την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία.   

Οι εν λόγω ρυθµίσεις, θα καταργήσουν το περιεχόµενο των δύο προηγούµενων 

οδηγιών, που ενσωµατώθηκαν στο εθνικό δίκαιο της χώρας µας µε τα Π∆ 88/99 και 

76/2005. 

Εφαρµόζοντας αυτά τα µέτρα, αγνοούνται επιδεικτικά τα επιστηµονικά δεδοµένα της 

Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας και του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, µε βάση τα 

οποία η µέτρηση των βλαπτικών παραγόντων στην υγεία των εργαζοµένων και η 

έκθεση τους σε οριακές τιµές έγινε µε βάση το 8ωρο ή τις 40 ώρες απασχόλησης 

εβδοµαδιαίως. 

Αυτή η πρόθεση, αν υλοποιηθεί, θα εξαλείψει την αντίφαση που υπήρχε µέχρι 

σήµερα µεταξύ της νοµοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και της 

νοµοθεσίας για το εργασιακό καθεστώς. Έτσι θα έχουµε προσαρµογή της  

νοµοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία στα πλαίσια των αποφάσεων 

της Λισσαβώνας και των αποφάσεων για την ευασφάλεια.  

Ήδη  στη χώρα µας από το 2003, µε  τον νόµο 3144, έχει ανατραπεί το 8ωρο και 

έχουν µπει οι βάσεις για τον αποχαρακτηρισµό των βαρέων και ανθυγιεινών 

επαγγελµάτων, πριν καν το κράτος δηµιουργήσει στοιχειώδεις υποδοµές για τη  

υγεία, υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων. 

Η  χώρα µας, 25 χρόνια µετά τη ψήφιση του ν.1568/85, βρίσκεται µε ένα πλούσιο 

νοµοθετικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων χωρίς επί της ουσίας αυτό να έχει υλοποιηθεί από την πολιτεία. 

Η  εφαρµογή και η υλοποίηση αυτού του νοµοθετικού πλαισίου καθυστερεί σε όλους 

του τοµείς απασχόλησης.  

Μάλιστα στο δηµόσιο τοµέα, που θα έπρεπε να είναι και ο κατεξοχήν αρµόδιος 

φορέας για τη καλή πρακτική εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας η υστέρηση είναι 

τραγική. 

Η ύπαρξη δοµών για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η ουσιαστική στελέχωση 

και λειτουργία τους διασφαλίζει τον εργαζόµενο/η από βλαπτικές συνέπειες της 

επικίνδυνης εργασίας κατά το δυνατόν, προλαµβάνει το εργατικό ατύχηµα και την 

επαγγελµατική ασθένεια. 

∆υστυχώς επί σειρά ετών οι κυβερνήσεις έδωσαν προτεραιότητα στην δηµιουργία και 

ανάπτυξη Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και όχι στη 
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δηµιουργία δοµών Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ), όπως 

από τη νοµοθεσία επιβάλλεται. 

∆εν προχώρησε η δηµιουργία θέσεων ∆ΕΠ Ιατρικής της Εργασίας στις Ιατρικές 

Σχολές της χώρας και µε ύπαρξη κατάλληλου περιεχοµένου σπουδών για τους 

µελλοντικούς γιατρούς εργασίας, ούτε η λειτουργία τµηµάτων Ιατρικής της Εργασίας 

σε µεγάλα δηµόσια νοσοκοµεία.  

Σήµερα είναι ελάχιστοι οι εξειδικευµένοι γιατροί εργασίας σε σχέση µε τις ανάγκες 

για την κάλυψη του συνόλου των εργαζοµένων. 

Όπως και η απουσία από το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας και τα Κέντρα Πρόληψης 

Επαγγελµατικού Κινδύνου εξειδικευµένων Γιατρών Εργασίας και Τεχνικών 

Ασφαλείας. 

Πρόσφατα, µάλιστα, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου 

Απασχόλησης ρύθµιση που επεκτείνει για ακόµα δύο χρόνια τις µεταβατικές 

διατάξεις για όσους γιατρούς κάθε ειδικότητας ή άνευ ειδικότητας, ασκούν χρέη 

γιατρού εργασίας. 

Το Υπουργείο Υγείας, η υπεύθυνη αρχή γα τους χώρους υγείας-πρόνοιας, και όχι 

µόνο, παρά τη ψήφιση σχετικών νόµων, κωφεύει προκλητικά στη στελέχωση του 

τµήµατος ιατρικής της εργασίας στη διεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας του Υπουργείου, 

στη δηµιουργία Τµηµάτων υγιεινής και ασφάλειας ανά υγειονοµική περιφέρεια, στη 

κατοχύρωση της ειδικότητας ιατρικής της εργασίας κ.ά. 

Από το ν. 1397/83, ακόµα, για τη δηµιουργία ΕΣΥ, στο άρθρο 15  για τους σκοπούς 

λειτουργίας των κέντρων υγείας υπήρχε αναφορά στην ιατρική της εργασίας και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Στο ν.3329/05 (άρθρο 4, παρ. 1, εδαφ. Γ, γ) 

προβλέπεται η σύσταση τµηµάτων ΥΑΕ ανά ∆ΥΠΕ, όπως επίσης και στο άρθρο 21 

του ν. 3370/05, όπου  αναφέρεται ότι καταργούνται στους οργανισµούς των 

νοσοκοµείων οι τοµείς Κοινωνικής Ιατρικής και δηµιουργούνται τοµείς δηµόσιας 

υγείας, όπου εκτός των άλλων έχουν και την ευθύνη για την υγεία, υγιεινή και 

ασφάλεια της εργασίας, όχι µόνο των εργαζοµένων των νοσοκοµείων, αλλά και των 

εργαζοµένων των επιχειρήσεων της γύρω περιοχής. 

Όλα τα παραπάνω είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε το γράµµα και το πνεύµα της 

σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19.9.2003 σε συνάρτηση µε την 

προηγούµενη Σύσταση 90/326/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22.5.1990  για τη συνέργεια 

του δηµόσιου συστήµατος υγείας για την αποφυγή εργατικών ατυχηµάτων και τη 

πρόκληση επαγγελµατικών ασθενειών. 

Η συγκεκριµένη σύσταση είχε χρονικό πεδίο εφαρµογής την 31.12.2006 και η χώρα 

µας µέχρι 30.6.2007 έπρεπε να υποβάλει έκθεση στην αρµόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αλλά µε δεδοµένο ότι δεν τηρείται ούτε για το ΙΚΑ το πρωτόκολλο καταγραφής 

εργατικού ατυχήµατος και επαγγελµατικής ασθένειας, όπως η χώρα µας είχε 

δεσµευθεί στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας εδώ και χρόνια, είναι φανερό γιατί 

δηλώνονται τόσο λίγες επαγγελµατικές ασθένειες Οι καταγεγραµµένες 

επαγγελµατικές ασθένειες στη χώρα µας ανέρχονται για το 2003 σε 39 περιπτώσεις, 

για το 2004 σε 32, για το 2005 σε 30 και για το 2006 σε 31 (ετήσια στατιστικά 

στοιχεία του ΙΚΑ).  Για το έτος 2004 στην ΕΕ των 15 κρατών-µελών διαγνώσθηκαν 

46.280 επαγγελµατικές ασθένειες (στοιχεία EUROSTAT 2004). 

Εξάλλου οι επαγγελµατικές ασθένειες αφορούν µόνο τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ 

και όχι των σύνολο των εργαζοµένων, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης (εξαρτηµένης 
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η ελευθεροεπαγγελµατία, αγρότη, εργάτη γης, κλπ.), παρότι η συγκεκριµένη σύσταση 

δεν εξαιρεί καµία οµάδα απασχολουµένων. Γι’ αυτό πρέπει η πολιτεία να επεκτείνει 

την εφαρµογή του καταλόγου επαγγελµατικών ασθενειών όχι µόνο για τους 

εργαζόµενους/ες του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ, αλλά για το σύνολο των 

εργαζοµένων στη χώρα ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης ή είδους απασχόλησης. 

Πολύ περισσότερο που η σύσταση αναφέρει ότι ο κατάλογος παρέχει γνώση για τις 

προκαλούµενες επαγγελµατικές ασθένειες και έτσι υπάρχει η δυνατότητα µε τη 

συνέργεια του δηµοσίου συστήµατος υγείας να προλαµβάνονται αυτές. 

Το ζήτηµα δεν είναι µόνο από τι επαγγελµατικές ασθένειες θα πάσχουν οι 

εργαζόµενοι ες ανάλογα µε το είδος εργασίας τους, αλλά και η ύπαρξη των αναλόγων 

πολιτειακών δοµών υγείας, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, ούτως ώστε να µην 

προκαλούνται αυτές. Αλλά και σε περίπτωση που αυτές προκύπτουν να υπάρχει η 

ανάλογη κοινωνική, ηθική, ποσοτική και ποιοτική επανένταξη και αποκατάσταση του 

εργαζόµενου.   

Το θέµα των επαγγελµατικών ασθενειών είναι συναφές µε το εργατικό ατύχηµα, 

αλληλένδετο µε τα επικίνδυνα, βαρέα και ανθυγιεινά  επαγγέλµατα και την ύπαρξη 

δοµών για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. 

Η εκτεταµένη εφαρµογή ελαστικών µορφών απασχόλησης και πολυαπασχόλησης, η 

ύπαρξη και λειτουργία εκτεταµένου δικτύου υπεργολάβων σε ιδιωτικό και δηµόσιο 

τοµέα µε εργαζόµενους επισφαλούς εργασιακής σχέσης, κύρια µετανάστες/ιες, θα 

έχει ως αποτέλεσµα την αυξηµένη εµφάνιση επαγγελµατικών ασθενειών, µε σοβαρές 

συνέπειες για τους ίδιους, αλλά και για τη δηµόσια υγεία, τα οικονοµικά των 

ασφαλιστικών φορέων (στη περίπτωση που τυχαίνει να είναι ασφαλισµένοι). 

Ταυτόχρονα θα παρατηρηθεί και η αύξηση των εργατικών ατυχηµάτων. 

Η ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελµατικού κινδύνου που ισχύει, στο αµελητέο 

ποσοστό του 1%, ουσιαστικά δεν εφαρµόσθηκε ανάλογα µε την επικινδυνότητα της 

επιχείρησης και την πρακτική της για την υγεία, την  υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζοµένων.  

Είναι απαραίτητη  η σύσταση «φορέα επαγγελµατικού κινδύνου», ο οποίος θα 

αναπτύσσει µια πολιτική για την εκτίµησή του. Να επαναλειτουργήσει και να 

τροποποιηθούν η σύσταση, η σύνθεση και οι αρµοδιότητες της Επιτροπής 

Προλήψεως Εργατικών Ατυχηµάτων Ν. ∆. 4104 (20/9/1960 – ΦΕΚ 147, τ. Α). 

Να γίνει επαναφορά της κυµαινόµενης εισφοράς του επαγγελµατικού κινδύνου 1%, 

που έγινε σταθερή (νόµος 2084/92 άρθρο 45 σηµείο 4), όπως ορίζεται από το Ν. ∆. 

4104 (20/9/1960 – ΦΕΚ 147, τ. Α) και Β. ∆ιάταγµα 473 (26/7/1961 – ΦΕΚ 119, τ. 

Α), που θα προσδιορίζεται, να αναπροσαρµόζεται, θα αυξάνει και θα µειώνεται µε 

βάση, όχι µόνο την κατηγορία επιχειρήσεων ή εργασιών, την επικινδυνότητα του 

παραγωγικού κλάδου παραγωγής, τα δηλωθέντα ατυχήµατα και επαγγελµατικές 

ασθένειες, αλλά και από τα προκύπτοντα στοιχεία, τον ιατρικό και 

περιβαλλοντολογικό έλεγχο.  

Το συνολικό οικονοµικό κόστος των συνεπειών του επαγγελµατικού κινδύνου µε την 

µορφή των εργατικών ατυχηµάτων, των επαγγελµατικών ασθενειών και της πρόωρης 

φθοράς της υγείας των εργαζοµένων εκτιµάται ότι ξεπερνά το 2% του ΑΕΠ, 

σύµφωνα µε σχετικές µελέτες. 

Η διαδικασία που ακολουθούν, εσκεµµένως, τα Ασφαλιστικά Ταµεία να 

καταγράφουν τις επαγγελµατικές ασθένειες ως «κοινή νόσο» µε την ανοχή του 
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κράτους αποβλέπει στην σταδιακή εξάλειψη της εισφοράς του επαγγελµατικού 

κινδύνου, διότι η επαγγελµατική ασθένεια, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, εµπίπτει 

στην ίδια κατηγορία του εργατικού ατυχήµατος. 

Οι επιπτώσεις στα οικονοµικά των ταµείων από την µη εφαρµογή των µέτρων Υγείας 

και Ασφάλειας της Εργασίας είναι τεράστιες, επειδή οι δαπάνες από τα όποια 

εργατικά ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες, νοσήλια, φάρµακα, 

επανένταξη και αναπηρικές συντάξεις βαρύνουν τα ασφαλιστικά ταµεία µε αρκετά 

δις τον χρόνο.  

Μάλιστα οι εισφορές του φορέα ασφάλισης επαγγελµατικού κινδύνου θα έπρεπε να 

τροφοδοτούν το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για την Υγεία και Ασφάλεια στην 

εργασία, ώστε µε την κατάλληλη στελέχωση να έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται 

τα στοιχεία µετρήσεων των ΕΣΥΠΠ και ΕΞΥΠΠ, να εξαγάγει τα ανάλογα 

συµπεράσµατα και να προτείνει µέτρα για την προάσπιση και βελτίωση της υγείας 

των εργαζοµένων. 

Οι διατάξεις του Π∆ 17/96 είναι σαφείς ως προς την υποχρέωση του εργοδότη 

(ιδιώτη και δηµοσίου) για συγκρότηση εσωτερικών υπηρεσιών προστασίας πρόληψης  

(ΕΣΥΠΠ), κατάλληλα στελεχωµένων.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει 

• Τη  δηµιουργία φορέα ασφάλισης επαγγελµατικού κινδύνου 

• Τη συγκρότηση Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας Πρόληψης – ΕΣΥΠΠ 

σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, όπου από τη κείµενη νοµοθεσία επιβάλλεται 

• Τη δηµιουργία Εθνικού Κέντρου Αναφοράς για τα ζητήµατα υγείας και 

ασφάλειας της εργασίας 

• Τη δηµιουργία θέσεων ∆ΕΠ ιατρικής της εργασίας στις Ιατρικές Σχολές µε 

κατάλληλο περιεχόµενο σπουδών για τους µελλοντικούς γιατρούς εργασίας 

• Τη στελέχωση των νοσοκοµείων του ΕΣΥ µε τµήµατα Ιατρικής της Εργασίας 

• Την αύξηση του αριθµού των ειδικευοµένων γιατρών εργασίας 

• Τη δηµιουργία µεταπτυχιακού διεπιστηµονικού προγράµµατος για αποφοίτους 

ΑΕΙ και ΤΕΙ για την εξειδίκευσή τους ως Τεχνικών Ασφαλείας 

• Την  εφαρµογή του πρωτοκόλλου για τη καταγραφή των εργατικών 

ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών 

• Την  επέκταση του θεσµού εφαρµογής της κείµενης νοµοθεσίας για την Υγεία 

και Ασφάλεια στην εργασία για όλους τους φορείς  και τα ασφαλιστικά ταµεία 

για όλους τους εργαζόµενους ανεξάρτητα της οποιαδήποτε εργασιακής 

σχέσης 

• Τη λήψη πρόσθετων µέτρων για τους εργαζόµενους, -ες σε επικίνδυνους και 

ανθυγιεινούς χώρους, συγχρόνως µε τη λειτουργία δοµών για την προστασία 

της υγείας τους και τη διασφάλιση της σωµατικής τους ακεραιότητας και της 

ψυχικής και σωµατικής τους  ευεξίας 

• Την αναβάθµιση και διαµόρφωση της ισχύουσας νοµοθεσίας για τα βαρέα και 

ανθυγιεινά επαγγέλµατα (ΒΑΕ) 
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• Τη  στελέχωση του ΣΕΠΕ και των ΚΕΠΕΚ µε εξειδικευµένους γιατρούς 

εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας µε παράλληλη ενίσχυσή τους ανά 

περιφέρεια, ανάλογα µε την επικινδυνότητα των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων 

• Τη λειτουργία διαπιστευµένων εργαστηρίων για µετρήσεις βλαπτικών 

παραγόντων (διοξίνες, ίνες αµιάντου, κλπ.) 

• Τη  σύσταση τµηµάτων Υγείας-Ασφαλείας της Εργασίας ανά Υγειονοµική 

Περιφέρεια, όπως προβλέπεται στους ν.3329/05 και 3370/05.   
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Προγραµµατικές θέσεις για την Αυτοδιοίκηση 

-κείµενο διαλόγου- 

 

Η παρούσα κατάσταση – Οι τάσεις 

Βρισκόµαστε σε µια εποχή που ο ακραίος νεοφιλελευθερισµός έχει οδηγήσει στην 

κυριαρχία των µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων και η πολιτική εξουσία έχει χάσει 

την όποια αυτονοµία διέθετε. Η λειτουργία του πολιτικού συστήµατος οδηγεί την 

Αυτοδιοίκηση σε βαθιά κρίση, σε φαινόµενα αδιαφάνειας και διαφθοράς. Κυρίως 

όµως υπάρχει η αίσθηση στους πολίτες ότι όπως λειτουργεί σήµερα η Αυτοδιοίκηση 

δεν απαντάει στα προβλήµατα του απλού ανθρώπου και λειτουργεί ερήµην του. 

Η Ελλάδα διακρίνεται για το υπερ-συγκεντρωτικό, πελατειακό, πολιτικο-διοικητικό 

σύστηµά της, µέσα στο οποίο οι αποκεντρωµένοι θεσµοί της Αυτοδιοίκησης έχουν 

δευτερεύοντα και περιορισµένο ρόλο στις δηµόσιες υποθέσεις. 

Μια αναγκαία µεταρρύθµιση, το πρόγραµµα «Ι. Καποδίστριας», διέψευσε τις 

προσδοκίες και δεν πέτυχε τους στόχους του. Βελτίωσε µεν την Αυτοδιοίκηση αλλά 

δεν την έκανε πιο ισχυρή, πιο αποτελεσµατική και πιο δηµοκρατική, διότι: 

• ∆εν συνοδεύτηκε από ριζική αλλαγή του πολιτικού και διοικητικού 

συστήµατος των νέων διευρυµένων δήµων, µε αποτέλεσµα να παραµένει 

κυρίαρχος ο συγκεντρωτισµός και µειωµένη η προσβασιµότητα του πολίτη 

στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. 

• ∆εν οριοθετήθηκε ο ρόλος των Τοπικών Συµβουλίων σε σχέση µε τη 

συµµετοχή τους στις διαδικασίες αποφάσεων. Σε µεγάλο βαθµό δεν επετεύχθη 

η κοινωνική συνοχή των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, µε αποτέλεσµα οι 

σηµερινοί δηµότες να νιώθουν σαν ξένοι στο ίδιο σπίτι. 

• Το δηµοτικό σύστηµα διακυβέρνησης δεν άλλαξε (π.χ. µε απλή αναλογική, 

αντιπροσώπευση Τοπικών Συµβουλίων, πόρους και αρµοδιότητες). 

• Η πολιτεία δεν στήριξε ουσιαστικά τους ∆ήµους, ούτε οικονοµικά, ούτε µε 

πολιτικές οργανωτικής και λειτουργικής αναβάθµισης. 

• Οι όποιες «οικονοµίες κλίµακας» εξασφαλίσθηκαν αυτή την περίοδο ήταν 

τελικά σε βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπέρ του κράτους. Από το 

1998 µέχρι σήµερα δεν αποδόθηκαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

θεσµοθετηµένοι πόροι ύψους 4 δις ευρώ! Η Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα 

διαχειρίζεται 500 ευρώ ανά κάτοικο, όταν στην Ευρώπη κατά µέσο όρο 

διαχειρίζεται 3.000 ευρώ ανά κάτοικο. 

• Οι δήµαρχοι εξακολουθούν µέχρι σήµερα να συνωστίζονται στους 

διαδρόµους των υπουργείων και των περιφερειών, προκειµένου να 

προωθήσουν προβλήµατα και να εξασφαλίσουν χρήµατα για τους δήµους 

τους. 
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Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  

Η εισαγωγή της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, µε το νόµο 2218 το 1994, αποτέλεσε, 

ως αφετηρία, ένα σηµαντικό βήµα θεσµικής και διοικητικής µεταρρύθµισης. ∆εν 

άργησε όµως να αναπτυχθεί η αντίρροπη κίνηση, της επιστροφής και εκ νέου 

συγκέντρωσης στην κρατική διοίκηση των εκχωρηµένων στη Νοµαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση αρµοδιοτήτων. 

Η αφαίµαξη των αρµοδιοτήτων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης έγινε προς δύο 

κατευθύνσεις. Με τη µεταφορά τους στην ισχυροποιούµενη κρατική Περιφέρεια, 

αλλά και µε τη µεταφορά τους σε νέες, µονοκλαδικές κάθετες δοµές που 

δηµιουργήθηκαν από τα υπουργεία µέχρι και το επίπεδο του νοµού.  

Το αποτέλεσµα ήταν ο νέος θεσµός, µε την ισχυρή και άµεση δηµοκρατική 

νοµιµοποίηση, να αποδυναµωθεί και να απογυµνωθεί από αρµοδιότητες µε 

ουσιαστικό πολιτικό περιεχόµενο. Με ελλιπή στελέχωση και χωρίς δικούς του 

οικονοµικούς πόρους, εµφανίζεται σήµερα ισχνός και ανίσχυρος.  

Έτσι, το βήµα που έγινε το 1994 δεν ολοκληρώθηκε και έµεινε µετέωρο. 

Η ιστορία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης δείχνει πόσο ισχυρές είναι οι πολιτικές 

που συντηρούν στη χώρα µας µια ισχυρή συγκεντρωτική και πλήρως ελεγχόµενη από 

την εκάστοτε κυβέρνηση διοικητική δοµή. Που θέλουν την Αυτοδιοίκηση µια 

συµπληρωµατική, εξαρτηµένη και υπό κηδεµονία διοικητική δοµή, που να 

διεκπεραιώνει τυποποιηµένες γραφειοκρατικές λειτουργίες του κράτους και µόνο. 

Πολιτικές που αποτελούν τροχοπέδη στη µεταρρύθµιση και τον εκδηµοκρατισµό του 

πολιτικού µας συστήµατος. 

Στην Ελλάδα, ο συγκεντρωτισµός του κράτους, σε συνάρτηση µε το αναπτυξιακό 

µοντέλο που ακολουθείται, είχαν ως επακόλουθο την ανισόρροπη περιφερειακή 

ανάπτυξη. Οι περιφερειακές και οικονοµικές πολιτικές προκάλεσαν τον παραγωγικό 

και πληθυσµιακό υδροκεφαλισµό της Αττικής και την ερήµωση της περιφέρειας. Η 

συγκεντρωτική µορφή του κράτους αποτελεί τροχοπέδη στις αναπτυξιακές 

προοπτικές όχι µόνο της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.  

Γεωγραφικά, η µισή οικονοµική δραστηριότητα της χώρας πραγµατοποιείται από το 

1/3 του πληθυσµού της, που βρίσκεται στην Αττική. 

Η Αττική και η κεντρική Μακεδονία παράγουν µαζί το 63,2% του συνολικού ΑΕΠ, 

µε την Αττική να παράγει το 49,2% και την κεντρική Μακεδονία το 14%. 

Στην Ελλάδα σήµερα όχι µόνο υπάρχει αναπτυξιακό χάσµα, αλλά διευρύνεται συν τω 

χρόνω. Η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας στηρίχτηκε πρώτιστα στην αστικοποίηση 

της παραγωγικής διαδικασίας και στη µετατόπιση των παραγωγικών πόρων από τον 

πρωτογενή τοµέα προς τον τριτογενή, κυρίως, αλλά και τον δευτερογενή τοµέα της 

παραγωγής. Η γεωργική οικονοµία της χώρας είναι το µεγάλο θύµα. Οι νοµοί που 

είχαν στο παρελθόν εκτεταµένο τον αγροτικό τοµέα της οικονοµίας τους, πλήττονται 

ιδιαίτερα, ενώ η απόστασή τους από τα µεγάλα αστικά κέντρα όλο και µεγαλώνει.  

Το πρόβληµα της διαρθρωτικής ανισότητας της χώρας δεν θα λυθεί αν δεν αλλάξει 

ριζικά ο προσανατολισµός της ακολουθούµενης περιφερειακής πολιτικής. 

Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης που γίνονται στο όνοµα της Περιφερειακής 

Ανάπτυξης κάθε άλλο παρά την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας επέτυχαν. Το 

αντίθετο µάλιστα. 
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Στις χώρες της Ευρώπης, η διαχείριση των δηµόσιων επενδύσεων είναι περισσότερο 

περιφερειακή και τοπική υπόθεση (και ποσοστιαία υπερβαίνει το 50%, φτάνοντας 

µέχρι και το 90%) και λιγότερο κεντρική και κυβερνητική. Η Ελλάδα βέβαια είναι 

ουραγός στον σχετικό πίνακα. Οι περιφερειακές αρχές (κρατικές και αυτοδιοικητικές) 

στην Ελλάδα διαχειρίζονται τις δηµόσιες επενδύσεις σε ποσοστό λιγότερο του 20%.  

Η στρατηγική µας κατεύθυνση 

Η χώρα έχει ανάγκη από µια ενιαία, ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση του κράτους, µε 

διοικητική αποκέντρωση, µε ριζική φορολογική µεταρρύθµιση, µε ανακατανοµή 

πόρων και εξουσιών υπέρ των αυτοδιοικητικών θεσµών. 

Η αποκέντρωση του κράτους προς την Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα είναι επιτακτική 

ανάγκη για την ισόρροπη ανάπτυξη και την αντιµετώπιση των τεράστιων ανισοτήτων 

που εµφανίζονται µεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Η ισόρροπη περιφερειακή 

ανάπτυξη όµως χρειάζεται ριζικά µέτρα και καινοτόµους θεσµούς, χρειάζεται ισχυρό 

τον θεσµό της δευτεροβάθµιας περιφερειακής και νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, µε 

ενισχυµένο τον πολιτικό τους ρόλο. 

Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει και αξίζει να αγωνιστούµε σήµερα για να αναγεννηθεί η 

Αυτοδιοίκηση ως λαϊκός και κοινωνικός θεσµός και να καταστεί φορέας κοινωνικής 

και οικονοµικής προόδου, φορέας ουσιαστικής κοινωνικής συµµετοχής, δηµοκρατίας 

και διαφάνειας. Το σύνθηµα µας είναι «∆ηµοκρατία, συµµετοχή και διαφάνεια 

παντού». 

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα συνολικό πολιτικό σχέδιο για τη διαφάνεια και τον 

εκδηµοκρατισµό των θεσµών, την αναβάθµιση των αιρετών οργάνων της 

Αυτοδιοίκησης και τη δηµιουργία χώρου για µορφές άµεσης δηµοκρατίας και 

συµµετοχής των πολιτών στη διαχείριση των υποθέσεών τους, για την ενίσχυση του 

λαϊκού και κοινωνικού ελέγχου.  

Αγωνιζόµαστε και διεκδικούµε µια Τοπική Αυτοδιοίκηση ανοιχτή και 

ανατροφοδοτούµενη από την κοινωνία, µε ρόλο εγγυητή των κοινωνικών αγαθών και 

της δηµοκρατικής έκφρασης, υποκινητή της κοινωνικής διεκδίκησης, αντίστασης και 

συµµετοχής, συντονιστή της αναπτυξιακής διαδικασίας, όχι µόνο στο πεδίο της 

οικονοµίας αλλά και της κοινωνικής ευηµερίας, της προόδου, του πολιτισµού και της 

προστασίας του περιβάλλοντος. Για µια ανάπτυξη, δηλαδή, που θα απαντάει σε τρία 

παράλληλα κριτήρια: α) του ευρύτερου κοινωνικού οφέλους, β) της βελτίωσης της 

ζωής, ιδιαίτερα των χαµηλότερων εισοδηµατικών στρωµάτων, και γ) της αειφορίας. 

Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να αλλάξει προσανατολισµό. Χρειάζεται τα συλλογικά της 

όργανα να γίνουν όργανα της µαχητικής διεκδίκησης για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων των πολιτών, για την προστασία και αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου, 

κυρίως όµως πρέπει να συνδεθούν µε την κοινωνία και τα κινήµατά της ώστε να 

διαµορφώνουν ολοκληρωµένες προτάσεις για κοινωνική παρέµβαση, ιδιαίτερα 

σήµερα που βρισκόµαστε σε συνθήκες κρίσης. 

Πιστεύουµε ότι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να ασκεί ουσιαστικό συντονιστικό ρόλο, να 

αφουγκράζεται καλύτερα τον κόσµο, να συγκροτεί τοπικά δίκτυα µε τους φορείς και 

τους πολίτες, ώστε να τους κάνει συµµέτοχους στον εντοπισµό των προβληµάτων, 

στην πρόταση λύσεων και τη διεκδίκησή τους. 
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Αλλά πρέπει και να εξασφαλίζει την ποιότητα της καθηµερινής ζωής όλων των 

πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής και θρησκεύµατος, µε την παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών στον συντοµότερο δυνατό χρόνο. 

Η Αυτοδιοίκηση πρέπει άµεσα να διεκδικήσει: 

• Την απόδοση των οφειλοµένων από το κράτος 

• Την αύξηση του Προγράµµατος ∆ηµόσιων Επενδύσεων  

• Τη διαµόρφωση ενός πλαισίου προτάσεων για µια ριζοσπαστική παρέµβασή 

της στην απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη 

• Το ελάχιστο εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα για όλους τους κατοίκους 

• Την επέκταση και βιωσιµότητα των δοµών κοινωνικής φροντίδας και 

υποστήριξης και παράλληλα τη λειτουργία προγραµµάτων στέγασης και 

σίτισης αστέγων, δοµών µε γραµµές άµεσης τηλεξυπηρέτησης, δουλειά στους 

δρόµους (για άστεγους, τοξικοµανείς, θύµατα του τράφικινγκ κλπ.), 

αξιοποιώντας σε αυτή την προσπάθεια τη συνεργασία των ΜΚΟ, της 

Εκκλησίας και εθελοντικών οµάδων πολιτών 

• Τη µελέτη και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων των 

µεταναστών (κοινωνικά και πολιτικά δικαιώµατα, υπηκοότητα στα παιδιά που 

γεννιούνται εδώ, εκµάθηση της γλώσσας τους κλπ.) 

• Την εκπόνηση ειδικού ολοκληρωµένου προγράµµατος στήριξης της 

απασχόλησης, µε αυτεπιστασία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, για έργα 

κατασκευής και συντήρησης δικτύων, περιβαλλοντικής προστασίας, έργα 

αντιπυρικά, αντιπληµµυρικά, καθαρισµού λιµνών, ποταµών, ακτών, δασών 

κλπ., όπως και έργα κοινωνικών, αθλητικών, πολιτιστικών υποδοµών, 

εξοικονόµησης ενέργειας κ.ά. 

• Τη στήριξη δοµών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, όπως κοινωνικές 

επιχειρήσεις, γυναικείοι, αγροτουριστικοί και κοινωνικοί συνεταιρισµοί, 

αστικές µη κερδοσκοπικές ενώσεις πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων 

κλπ. 

• Τη δηµιουργία δοµών και υπηρεσιών σταθερής και πλήρους απασχόλησης. 

Όχι στην ανασφάλιστη εργασία σε τοπικό επίπεδο, καθιέρωση ελάχιστου 

µισθού 1300 € 

• Τον διπλασιασµό των κονδυλίων για τις κοινωνικές δαπάνες 

• Τη διατήρηση και επέκταση των κοινωνικών δοµών 

• Την ανάπτυξη των προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ από τους ∆ήµους 

• Τη µείωση των επιτοκίων του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

• Την ενίσχυση των ∆ήµων και Νοµαρχιών µε προσωπικό, για αύξηση της 

απασχόλησης. 

Οι προγραµµατικοί µας στόχοι 

Το υδροκέφαλο, συγκεντρωτικό και αθηνοκεντρικό κράτος, για να µπορέσει να 

προωθήσει την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση, 
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µέτρα και καινοτόµους θεσµούς. Χρειάζεται ισχυρούς θεσµούς πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας, περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, µε ενισχυµένο πολιτικό ρόλο. 

Χρειάζεται λοιπόν µια πραγµατική µεταρρύθµιση που θα αλλάξει εκ βάθρων το 

σηµερινό πολιτικο-διοικητικό σύστηµα. Η χώρα χρειάζεται µια δηµοκρατική και 

αποκεντρωτική µεταρρύθµιση των διοικητικών δοµών του κράτους. 

µε ισχυροποίηση των αυτοδιοικητικών θεσµών. Μεταφορά από το κεντρικό κράτος 

στην Αυτοδιοίκηση σύγχρονων αρµοδιοτήτων, οι οποίες θα συνοδεύονται, σύµφωνα 

µε τη συνταγµατική επιταγή, από τους ανάλογους δυναµικούς πόρους για να µπορεί 

να επιτελέσει το έργο και το ρόλο της. 

Χρειάζεται το θεσµικό πλαίσιο να κατοχυρώνει θεσµούς διαβούλευσης των κατοίκων 

για τη διαµόρφωση των δηµοτικών, νοµαρχιακών και περιφερειακών πολιτικών και 

τον έλεγχο της εφαρµογής τους, µε τη µεταφορά αρµοδιοτήτων και των αντίστοιχων 

πόρων, ώστε να εξασφαλιστεί η τοπική δηµοκρατία. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η Αυτοδιοίκηση είναι αυτόνοµος πολιτικός θεσµός του 

ενιαίου πολιτικο-διοικητικού µας συστήµατος, µε αποκλειστικές αρµοδιότητες και 

πόρους, όχι απλώς τοπικός διεκπεραιωτής του κράτους. Είναι τοπική εξουσία η οποία 

πρέπει να ενεργεί εκ µέρους των δηµοτών της, διεκδικώντας µάλιστα τη διεύρυνση 

των αρµοδιοτήτων που της παρέχονται σε συνταγµατικό και νοµοθετικό επίπεδο. 

Πρέπει να έχει έναν αυτόνοµο ρόλο διαµόρφωσης της καθηµερινής πολιτικής και των 

προτεραιοτήτων για το χώρο ευθύνης της, ρόλο που θα βασίζεται σε µια καθολική 

πολιτική αποκέντρωσης, αποφάσεων και πόρων στο εγγύτερο προς τον πολίτη 

επίπεδο. 

Πάνω απ’ όλα, πρέπει να λειτουργεί ως συντονιστής της κοινωνικής διαµαρτυρίας και 

να συνδέεται µε τα κινήµατα και τους αγώνες των πολιτών για τη βελτίωση των όρων 

ζωής και εργασίας τους. 

Όροι και προϋποθέσεις για µια ουσιαστική και δηµοκρατική αυτοδιοικητική 

µεταρρύθµιση 

Μια συνολική µεταρρύθµιση 

Η µεταρρύθµιση πρέπει να είναι συνολική, όχι αποσπασµατική και µεµονωµένη, 

όπως έγινε στο παρελθόν, και να καλύπτει την κεντρική κρατική και αποκεντρωµένη 

διοίκηση σε όλους τους τοµείς της (στο σύνολό της) και την πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια Αυτοδιοίκηση.  

Καθιέρωση της απλής αναλογικής 

Να καθιερωθεί το εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής σε όλες τις βαθµίδες 

Αυτοδιοίκησης, µε στόχο τη δηµοκρατικότερη συγκρότηση των οργάνων και την 

αναλογική εκπροσώπηση των κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων σε όλα τα όργανα 

της Αυτοδιοίκησης. Τα αιρετά όργανα που θα εκλέγονται µε την απλή αναλογική θα 

πρέπει να έχουν ουσιαστική δηµοκρατική νοµιµοποίηση και να εξασφαλίζουν 

δυνατότητες ουσιαστικής συµµετοχής και ελέγχου των πολιτών. 

Μια δηµοκρατική µεταρρύθµιση 

Μια διοικητική µεταρρύθµιση πρέπει να είναι µια δηµοκρατική µεταρρύθµιση. Οι 

αλλαγές θα πρέπει να αποσκοπούν στην εµβάθυνση και διεύρυνση της δηµοκρατίας 

στη χώρα µας.  
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Τα αυτοδιοικητικά οργανωτικά σχήµατα πρέπει να διασφαλίζουν την άµεση 

συµµετοχή των πολιτών στη διοίκηση των υποθέσεών τους και στην άσκηση της 

τοπικής δηµοκρατίας, καθώς και την ενίσχυση της άµεσης δηµοκρατίας. Άλλωστε, ο 

όρος «αυτοδιοίκηση» δηλώνει την αυτο-διεύθυνση, την αυτοδιαχείριση της τοπικής 

κοινωνίας.  

Η Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον πλησιέστερο προς τον πολίτη θεσµό 

κοινωνικοποίησης, συµµετοχής στη διαχείριση των κοινών υποθέσεων και 

κοινωνικού ελέγχου της εξουσίας. Η αποστολή και ο ρόλος της είναι κατεξοχήν 

πολιτικός, δηµοκρατικός, κοινωνικός, αναπτυξιακός και περιβαλλοντικός και 

δευτερευόντως διοικητικός (παροχή υπηρεσιών). 

Στο σύστηµα διακυβέρνησης πρέπει να αναβαθµιστούν περισσότερο τα συλλογικά 

όργανα σε βάρος των µονοπρόσωπων, ώστε να γίνει περισσότερο «συµβουλιακό» και 

λιγότερο δηµαρχοκεντρικό – νοµαρχοκεντρικό. Πρέπει να διευρυνθούν οι εξουσίες 

και οι αρµοδιότητες των συλλογικών οργάνων και να περιοριστεί ο ρόλος του 

µονοπρόσωπου οργάνου, όπως ισχύει σήµερα, ώστε τα συλλογικά όργανα να 

διαβουλεύονται και να ασκούν µε αποτελεσµατικότητα τις αρµοδιότητές τους. 

Οικονοµική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης 

∆ιεκδικούµε την πλήρη εφαρµογή του άρθρου 102 του Συντάγµατος. Η 

µεταρρύθµιση θα συνοδεύεται από µια δεύτερη, τη φορολογική, που θα προβλέπει τη 

µεταφορά φορολογικών πόρων. Στο πλαίσιο του ενιαίου δηµοσιονοµικού 

συστήµατος, µε ευθύνη του κράτους και χωρίς επιβολή νέων φόρων στους πολίτες, 

πρέπει να γίνει ανακατανοµή των φορολογικών πόρων µεταξύ κεντρικής εξουσίας και 

Αυτοδιοίκησης, προκειµένου η τελευταία να µπορεί να ασκεί µε επάρκεια και 

ανεξαρτησία τις νέες της αρµοδιότητες. Το σηµερινό 3,3% του ΑΕΠ που 

διαχειρίζεται η Αυτοδιοίκηση πρέπει να προσεγγίσει τον µέσο όρο των χωρών της 

Ε.Ε. (11,5%). 

Κατάργηση της κρατικής περιφέρειας 

Α. Κατάργηση της κρατικής Γ.Γ. Περιφέρειας και όλων των αποκεντρωµένων 

µονοκλαδικών δοµών των υπουργείων στις περιφέρειες και τους νοµούς, εκτός από 

εκείνες που από το Σύνταγµα υπάγονται στην ευθύνη του κράτους, και µεταφορά των 

αρµοδιοτήτων τους στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια Αυτοδιοίκηση.  

Β. Να τροποποιηθεί ο ν. 3614/2007 «για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

των αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την δ΄ προγραµµατική περίοδο 2007-2013» και 

να ανατεθεί στη δευτεροβάθµια Αυτοδιοίκηση η διαχείριση των περιφερειακών 

προγραµµάτων της δ΄ προγραµµατικής περιόδου. 

Πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση – ΟΤΑ 

Η διοικητική µεταρρύθµιση πρέπει να περιλαµβάνει και την αναβάθµιση του α΄ 

βαθµού. Οι δήµοι της Περιφέρειας –ειδικά οι καποδιστριακοί– είναι αναγκαίο να 

υποστηριχτούν αποτελεσµατικά και να ανασυγκροτηθούν, προκειµένου να 

εξασφαλίσουν την αυτοδυναµία τους, τη δηµοκρατική τους λειτουργία και τη 

δυνατότητα ουσιαστικής παρέµβασης στα κοινωνικοοικονοµικά και περιβαλλοντικά 

προβλήµατα της περιοχής τους, µε την εισαγωγή νέων θεσµών που θα προάγουν και 

θα ενισχύουν την αυτενέργεια, τις δράσεις και τη συµµετοχή της κοινωνίας των 
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πολιτών, καθώς και την αποδοχή του µοντέλου της τοπικής διακυβέρνησης στο 

πλησιέστερο δυνατό του πολίτη επίπεδο. 

Επίσης, µε δεδοµένο ότι οι νέοι δήµοι της υπαίθρου θα αποτελούνται από ιδιαίτερα 

µεγάλο αριθµό οικισµών, πρέπει να καθοριστεί το θεσµικό πλαίσιο που θα διέπει τους 

θεσµούς διαβούλευσης των κατοίκων των οικισµών για τη διαµόρφωση των 

δηµοτικών πολιτικών και τον έλεγχο της εφαρµογής τους. Θα πρέπει, επίσης, να 

ενισχυθεί και να διευρυνθεί ο ρόλος των τοπικών συµβουλίων µε τη µεταφορά 

αρµοδιοτήτων και των αντίστοιχων πόρων, ώστε να εξασφαλιστεί η τοπική 

δηµοκρατία. 

∆ευτεροβάθµια, περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 

Σε επίπεδο Περιφέρειας, οι κύριες ασκούµενες αρµοδιότητες πρέπει να αφορούν την 

αναπτυξιακή πολιτική, τον προγραµµατισµό και συντονισµό, τον χωρικό σχεδιασµό 

και διαχείριση περιοχών (χωροταξία, φυσικό περιβάλλον, υδατικοί πόροι) και την 

κατασκευή και λειτουργία έργων υποδοµής διανοµαρχιακού επιπέδου. 

Σε επίπεδο Νοµού, σηµαντικά κρίνονται τα ζητήµατα αρµοδιοτήτων νοµαρχιακού 

επιπέδου, εφαρµογής περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής (πρωτοβάθµιος, 

δευτεροβάθµιος και τριτοβάθµιος παραγωγικός τοµέας), της πολεοδοµίας, του 

περιβάλλοντος, της κοινωνικής πολιτικής (υγεία, κοινωνική φροντίδα, εκπαίδευση), 

της πολιτικής προστασίας κ.λπ. 

Μητροπολιτικές και νησιωτικές περιοχές 

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από γεωγραφικό κατακερµατισµό, ανισοκατανοµή του 

πληθυσµού, µεγάλη αναπτυξιακή ανισότητα µεταξύ των νοµών και περιφερειών και 

µεγάλη ανοµοιοµορφία στις τοπικές και υπερτοπικές υποθέσεις µεταξύ των περιοχών. 

Ως εκ τούτου, οι θεσµοί της αυτοδιοίκησης στους νοµούς και τις περιφέρειες της 

χώρας πρέπει να διαφοροποιηθούν οργανωτικά και λειτουργικά µεταξύ τους, ώστε να 

µπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά. 

Πρέπει να υπάρχει διάκριση και διαφορετική µεταχείριση των µητροπολιτικών 

περιοχών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπως και των νησιωτικών περιοχών, σε σχέση 

µε τις άλλες περιοχές της χώρας. 

Αναγκαία κρίνεται, ακόµη, η θέσπιση µητροπολιτικής διακυβέρνησης, που θα 

αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τα λειτουργικά και αναπτυξιακά αδιέξοδα που 

προκύπτουν από το διοικητικό χάος, τις επικαλύψεις αρµοδιοτήτων, τον 

κατακερµατισµό και την έντονη παρεµβατικότητα της κεντρικής κρατικής διοίκησης 

που επικρατεί στα µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 

Η µητροπολιτική διακυβέρνηση θα πρέπει να ενταχθεί στη δευτεροβάθµια 

Αυτοδιοίκηση. Αυτή η ιδιαιτερότητα υπαγορεύει διαφορετικές διοικητικές δοµές και 

λειτουργίες της δευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης και διαφορετικές σχέσεις µε την 

πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση. 

Athena

Athena
Στα πλαίσια του επιτελικού κράτους η δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση στη νέα θεσμική της διάρθρωση πρέπει να είναι η αιρετή περιφέρεια ως κέντρο σχεδιασμού και συντονισμού της περιφερειακής ανάπτυξης, με αποκεντρωμένους αιρετούς θεσμούς στις Νομαρχίες με προκαθορισμένους ρόλους, πόρους και αρμοδιότητες.
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Αρχές διοίκησης, σχέσεις διοίκησης – Αυτοδιοίκησης 

Πρέπει να συγκεκριµενοποιούνται και να κατοχυρώνονται νοµικά (πέραν του 

Συντάγµατος) το «τεκµήριο αρµοδιότητας» για τις τοπικές και υπερτοπικές υποθέσεις 

και οι αρχές: 

• της εγγύτητας, µε την οποία η διοίκηση ασκείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα 

στον πολίτη 

• της επικουρικότητας, ως προς την κατανοµή διοικητικών αρµοδιοτήτων, όπου 

η ψηλότερη βαθµίδα της δηµόσιας διοίκησης ασκεί µόνο εκείνες τις 

διοικητικές αρµοδιότητες που η χαµηλότερη βαθµίδα δεν µπορεί να ασκήσει 

αποτελεσµατικά 

• της τοπικής αυτονοµίας, όπου κάθε επίπεδο αυτοδιοίκησης πρέπει να 

λειτουργεί µε πλήρη αυτοτέλεια. 

Είναι προφανές ότι µια τέτοια διοικητική µεταρρύθµιση θα πρέπει να συνοδεύει ένας 

νέος Καταστατικός Χάρτης – Κώδικας για κάθε βαθµό αυτοδιοίκησης και ότι οι 

πρόσφατοι κώδικες θα καταργηθούν, αφού αποτυπώνουν την υπάρχουσα σήµερα 

κατάσταση. 

Εποπτεία και έλεγχος 

Πλήρης αυτονοµία της Αυτοδιοίκησης από το κράτος. Ασκείται µόνο έλεγχος 

νοµιµότητας από Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αυτοδιοίκησης που συγκροτείται γι’ 

αυτό το σκοπό. 

Σε µια εποχή απαξίωσης και χειραγώγησης της πολιτικής, που οι λειτουργίες της 

δηµοκρατίας υφίστανται την ασφυκτική πίεση από ισχυρά συµφέροντα, η ενίσχυση 

της άµεσης δηµοκρατίας και της αµφίπλευρης σχέσης πολίτη – κοινωνίας µε την 

Αυτοδιοίκηση αποτελεί αντίβαρο για τη στήριξη και αναζωογόνηση της δηµοκρατίας 

στη χώρα µας. 

Αυτή την κατεύθυνση υπηρετούν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. 
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