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1.Προοίµιο 
 
Το πολιτικό τοπίο που διαµορφώθηκε µετά τις τελευταίες εκλογές εµφανίζει σηµάδια έντονης 
κρίσης αφορµή της οποίας υπήρξε η σχετική ήττα που γνώρισε το παγιωµένο πολιτικό 
σύστηµα του δικοµµατισµού. Η εξαιρετικά σύντοµη προεκλογική περίοδος, όπως διεξήχθη εν 
µέσω των µεγάλων πυρκαγιών, απέκρυψε όλα τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
χώρα και τις ευθύνες της Κυβέρνησης, ανάγκασε τους περισσότερους πολίτες να ψηφίσουν 
µε γνώµονα ιστορικά διαµορφωµένες «συµπάθειες», αλλά έκανε και αρκετούς να 
αναγνωρίσουν το πού έχει οδηγηθεί η χώρα από την πολιτική των δύο µεγάλων κοµµάτων 
και να τους στρέψουν τα νώτα. Η κρίση εκδηλώθηκε τόσο στο ΠΑΣΟΚ, µετά την εκλογική 
του ήττα και τη µείωση των ποσοστών του, όσο και στη Ν.∆. µε την επισφαλή 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία που της απέδωσαν οι κάλπες. Ήδη εµφαίνεται πως η κρίση 
αυτή δεν θα «συνετίσει» την Κυβέρνηση αλλά, αντίθετα, θα οδηγήσει τις επιλογές της προς 
συντηρητικότερες κατευθύνσεις. 
 
 Η µείωση των δυνάµεων του δικοµµατισµού οφείλεται γενικότερα στη δυσφορία και 
αντίθεση των πολιτών της χώρας στη νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφάρµοσαν αταλάντευτα 
οι προηγούµενες κυβερνήσεις της Ν.∆. όπως και στη ποιότητα της αντιπολίτευσης που 
άσκησε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Στην ίδια κατεύθυνση συνέβαλαν σηµαντικά ο ΣΥΝ και ο 
ΣΥΡΙΖΑ µε την ουσιαστική συνεισφορά τους στην ανάπτυξη σηµαντικών κοινωνικών 
αγώνων και πολύµορφων κινηµάτων, όπως και µε την ουσιαστική αντιπολίτευση που 
άσκησαν µέσα και έξω από το Κοινοβούλιο. Πολύτιµο κοινωνικό δυναµικό έχει αρχίσει έτσι 
να απελευθερώνεται και εξακολουθεί να απελευθερώνεται. Ωστόσο η αντίθεση στον 
δικοµµατισµό συνολικά δεν έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις: παρά τη µείωση των ποσοστών 
του λίγο κάτω από το 80%, ο δικοµµατισµός, στηριγµένος όπως είναι σε µεγάλα και ποικίλα 
συµφέροντα, παραµένει ισχυρός και ετοιµάζει την αντεπίθεσή του. Ο νέος εκλογικός νόµος 
που ετοιµάζεται συνιστά εύγλωττο  παράδειγµα.   

 
Το αποτέλεσµα των εκλογών και η νέα συγκυρία που διαµορφώθηκε ανοίγουν µια νέα 

ελπίδα για την Αριστερά γιατί δείχνουν πως το πλέγµα συµφερόντων που κρατά καθηλωµένο 
το πολιτικό µας σύστηµα, δεν είναι ανίκητο. Ανοίγονται δυνατότητες να ασκείται 
αποτελεσµατική πολιτική όχι µόνον ενάντια στις δυνάµεις του δικοµµατισµού αλλά και εντός 
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των τειχών του, µε την ορατή προοπτική να ανατρέπονται συντηρητικές πολιτικές επιλογές 
και να διαµορφώνεται ευνοϊκότερος συσχετισµός δυνάµεων υπέρ των εργαζοµένων, των 
ανέργων και των αποκλεισµένων, υπέρ των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και της 
περιβαλλοντικής προστασίας. 
 

Η παραπέρα αποσταθεροποίηση των πολιτικών δυνάµεων του δικοµµατισµού θα 
επέλθει από τη δράση του ΣΥΝ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς συνολικά, από την 
ενεργοποίηση δυνάµεων του ευρύτερου σοσιαλιστικού και οικολογικού χώρου και κυρίως 
από την ενεργό αντίσταση όλων όσοι συνειδητοποιούν ότι για την δεινή θέση στην οποία 
έχουν περιέλθει από οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτισµική άποψη την 
τελική ευθύνη έχουν οι πολιτικές δυνάµεις του δικοµµατισµού µε την αντιλαϊκή 
νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρµόζουν. 
 
2. Ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ  
 
Η Αριστερά στο σύνολο της κατέγραψε σηµαντική ενίσχυση των δυνάµεών της στις 
τελευταίες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τη δύναµή του πανελλαδικά κατά περίπου 60% 
κυρίως γιατί κατόρθωσε να αντιστοιχίσει τον πολιτικό του λόγο, τις πολύµορφες παρεµβάσεις 
του και τις συγκεκριµένες προτάσεις του µε την ενεργό εκ των έσω συµµετοχή του στα 
κοινωνικά κινήµατα που αναπτύχθηκαν στη βάση των µεγάλων προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει η χώρα.    
 

Αυτό σηµαίνει πως η ενίσχυση των δυνάµεών µας δεν ήρθε τυχαία. Από το 4ο 
Συνέδριό του µέχρι σήµερα, το κόµµα µας κατόρθωσε να καταστήσει απολύτως διακριτό το 
αυτόνοµο πολιτικό του στίγµα έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να αναδειχθεί, παρά τις µικρές του 
δυνάµεις, στη µόνη ουσιαστική αντιπολίτευση στη Κυβέρνηση της Ν.∆. µετατοπίζοντας το 
βάρος της δηµόσιας συζήτησης στα πραγµατικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήµατα. 
Παράλληλα, το κόµµα µας, µαζί µε τη νέα γενιά των συντρόφων και συντροφισσών της 
νεολαίας του, συµµετείχε καθοριστικά ή ενθάρρυνε µε πολιτική ανιδιοτέλεια τόσο ιστορικά 
κινήµατα, όπως το εργατικό, το αγροτικό και το φοιτητικό, όσο και κινήµατα πόλης ή 
αυτόνοµες δηµοτικές κινήσεις, κινήµατα µε άξονα το περιβαλλοντικό, το φεµινιστικό, το 
µεταναστευτικό, τα ατοµικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα, την καταστολή ή τις 
διακρίσεις και βεβαίως το κίνηµα κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης. Η εκλογική 
επιτυχία του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, που ήρθε µετά τη σχετική επιτυχία των ίδιων δυνάµεων 
στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές, οφείλει πολλά στο κίνηµα ενάντια στη 
νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση, στα αντιπολεµικά και αντιρατσιστικά κινήµατα, στα 
κινήµατα µε κέντρο την παιδεία ή την αυτοδιοίκηση, σε όλη την κοινωνική κινητικότητα που 
ξεδιπλώθηκε. Σηµαντική στιγµή αυτής της πορείας υπήρξε η οργάνωση του 4ου Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Φόρουµ και η διαδήλωση περισσοτέρων από 100.000 αγωνιστών στην Αθήνα. 
 

Η πολιτική και οι παρεµβάσεις τόσο του κόµµατός µας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ 
εστιάστηκαν ιδιαίτερα στα στρώµατα που πλήττονται από τις νεοφιλελεύθερες 
καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις. Προσπαθήσαµε να απευθυνθούµε σε εκείνους που οι 
αµείλικτοι σήµερα κανόνες της αγοράς τείνουν να θέσουν εκτός κοινωνίας, σε εκείνους που 
υφίστανται την κοινωνική ανασφάλεια και την εργασιακή περιπλάνηση, στη γενιά των 500 
ευρώ, στη νεολαία της αµφισβήτησης. Έτσι ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκρούσθηκαν κατά 
µέτωπο µε την πολιτική της λιτότητας, της φτώχειας και της ακρίβειας, µε τις προσπάθειες 
ιδιωτικοποιήσεις κάθε δηµόσιας περιουσίας, µε την συνεχιζόµενη λεηλασία των 
ασφαλιστικών ταµείων. Επιπλέον, ΣΥΝ και ΣΥΡΙΖΑ είχαν καθηµερινή, συστηµατική και 
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έντονη παρέµβαση σε όλα τα ζητήµατα που αφορούν το περιβάλλον µε την παράλληλη 
κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων κάποιες από τις οποίες κερδίζουν έδαφος. 
 

Ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ συµπαρατάχθηκαν µε όλες τους τις δυνάµεις µε το κίνηµα 
µαθητών, φοιτητών και διδασκόντων για την αναβάθµιση της δηµόσιας και δωρεάν παιδείας 
και στις τρεις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Είναι και δική µας νίκη η ουσιαστική αποφυγή της 
αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγµατος όπως είναι και δική µας επιτυχία η πλήρης 
απαξίωση του λεγόµενου «νόµου-πλαίσιο» για τα Πανεπιστήµια, απαξίωση στην οποία 
συνέβαλε και το «αντινοµοσχέδιο» που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή.  
 

Μπορούµε να πούµε γενικότερα πως η πολιτική που κατορθώσαµε να υλοποιήσουµε 
τα  χρόνια που µεσολάβησαν από το προηγούµενο Συνέδριό µας κινήθηκε πιο θαρραλέα στην 
κατεύθυνση της σύγκρουσης µε τα κατεστηµένα συµφέροντα και τις δυνάµεις του 
νεοφιλελευθερισµού, περισσότερο κοινωνικά και κινηµατικά, αλλά και ταυτόχρονα 
περισσότερο προγραµµατικά, καθώς επιχειρούσαµε πάντα να προτείνουµε τις δικές µας 
εναλλακτικές λύσεις σε κάθε µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα, λύσεις που στηρίζονταν στις 
πραγµατικές κοινωνικές ανάγκες και συνοµιλούσαν απευθείας µε τους αντίστοιχους 
κοινωνικούς αγώνες.  
 

Στο ίδιο χρονικό διάστηµα το κόµµα µας προσπάθησε να συµβάλει στη συνεργασία 
και την κοινή δράση των δυνάµεων της Αριστεράς, όχι πάντα µε επιτυχία, χωρίς ωστόσο η 
ευθύνη να βαρύνει αποκλειστικά εµάς. Συνεισφέραµε αποφασιστικά στην αναζωογόνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούµε να υλοποιήσουµε αποφασιστικά τη πολιτική συνεργασία µας µε 
όλες τις συνιστώσες του. Έχουµε µάθει --και µπορούµε να µάθουµε καλύτερα-- να 
συνεργαζόµαστε, να συνοµιλούµε, να ακούµε, να πείθουµε. Η δύσκολη εκλογική µάχη 
δόθηκε από κοινού µε όλες τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και µε όλες τις απόψεις ή 
διαφορετικότητες του ίδιου του ΣΥΝ, σε κλίµα συσπείρωσης και πραγµατικής ενότητας, 
χωρίς οι διαφορές να σκιάζουν κατά κανένα τρόπο τον κοινό σκοπό.  Βέβαια το θέµα της 
ενότητας της Αριστεράς απέχει πολύ ακόµη από το έχει ολοκληρωθεί. Έτσι συνεχίζουµε να 
επιδιώκουµε την άρση του πολυκερµατισµού της σε συνδυασµό, πάντοτε, µε την ενοποίηση 
του κατακερµατισµένου κόσµου της εργασίας. 
 

Η εικόνα του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ που ανέδειξε ολόκληρη αυτή η πορεία έγινε 
ελκτική. Χάρη σε αυτή την έλξη εµπιστεύθηκαν και ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ ο κόσµος των 
κινηµάτων κατά του νεοφιλελευθερισµού, η «γενιά του άρθρου 16», οι απασχολήσιµοι των 
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, οι άνεργοι, οι στρατιές των 500 ευρώ, τα θύµατα της κρατικής 
καταστολής, εκείνοι που ασφυκτιούν από τη συρρίκνωση των ατοµικών ελευθεριών, τη 
ξενοφοβία και το ρατσισµό. Όχι όλοι βέβαια, αλλά, δεδοµένων των συνθηκών, αρκετοί. Τον 
ΣΥΡΙΖΑ εµπιστεύθηκαν και ψήφισαν ακόµη αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες µε άλλες 
κοινωνικές αναφορές, ένα ιδιαίτερα αξιόλογο µέρος της Ελληνικής κοινωνίας, εκείνοι που 
θέλουν να ξαναποκτήσει η Αριστερά ουσιαστικό ρόλο στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 
Αυτοί και εκείνοι βρήκαν στον ΣΥΝ και στον ΣΥΡΙΖΑ το πολιτικό φορέα που 
ανταποκρίνεται --πάντοτε λιγότερο από όσο θα επιθυµούσαµε-- σε αυτήν την ανάγκη. 
 

Το αποτέλεσµα των εκλογών µας ικανοποιεί. Αυτά για τα οποία αγωνιστήκαµε µε 
επιµονή και υποµονή, αυτά που αποφασίσαµε στο προηγούµενο Συνέδριό µας και 
προσπαθήσαµε να πραγµατοποιήσουµε, αρχίζουν να βρίσκουν πραγµατική ανταπόκριση. 
Προικιζόµαστε έτσι µε µια νέα αυτοπεποίθηση µπροστά στις δύσκολες συνθήκες που 
καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε και δικαιούµαστε να είµαστε λελογισµένα αισιόδοξοι.     
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3. Οι πολιτικές δυνάµεις στο νέο τοπίο 
 
α. Η Νέα ∆ηµοκρατία 
 
Όσο διάστηµα κυβερνά τη χώρα, η Ν∆ συνεχίζει και εντείνει τη νεοφιλελεύθερη πολιτική 
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ που διαδέχθηκε. Μολονότι συγκρούστηκε µετωπικά 
ουσιαστικά µόνο στο χώρο της παιδείας, όλες οι παρεµβάσεις της --αλλά και οι συνειδητές 
παραλείψεις της-- συνεισέφεραν σηµαντικά στην αποδυνάµωση των εργαζοµένων και 
ιδιαίτερα των νέων, απαξίωσαν παραπέρα το κοινωνικό κράτος προς όφελος ιδιωτικών 
συµφερόντων σε κρίσιµους τοµείς όπως η παιδεία και η υγεία, προχώρησαν στο ουσιαστικό 
ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας, σύσφιξαν τις σχέσεις της µε ισχυρά κερδοσκοπικά 
κεφάλαια που έκαναν έντονη την παρουσία τους τα τελευταία χρόνια,  άνοιξαν νέα πεδία στο 
κέρδος αδιαφορώντας για την καταπάτηση των ελεύθερων χώρων και την καταστροφή του 
περιβάλλοντος ενώ παράλληλα εισήγαγαν στον δηµόσιο τοµέα τις αντιδηµοκρατικές 
µεθόδους του ιδιωτικού.  
 

Η οικονοµική πολιτική της Ν∆ παρέµεινε σταθερά προσηλωµένη στη µείωση του 
χρέους και στη συγκράτηση του πληθωρισµού, ακολουθώντας πιστά τις κατευθύνσεις που 
ορίζει το Σύµφωνο Σταθερότητας. Έτσι, η µισθολογική πολιτική της στο δηµόσιο τοµέα 
επιδίωξε τη συρρίκνωση του µισθολογικού βάρους του κράτους και οδήγησε στην 
ουσιαστική µείωση των πραγµατικών µισθών και συντάξεων. Η φορολογική πολιτική 
συνεχίζει να ενισχύει σκανδαλωδώς τους οικονοµικά ισχυρούς, µειώνοντας κατά 10% τη 
φορολογία κερδών και µερισµάτων και αυξάνοντας παράλληλα τους έµµεσους φόρους 
(ΦΠΑ, τσιγάρα, καύσιµα, κλπ). Οι δαπάνες του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
µειώνονται σταθερά ενώ οι υποσχέσεις για την αύξηση των κοινωνικών δαπανών δεν 
τηρήθηκαν, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την παιδεία, όπου το σχετικό ποσοστό του 
προϋπολογισµού, αντί να αυξηθεί προσεγγίζοντας το ρητά υπεσχηµένο 5%, µειώθηκε κάτω 
από το 3% στον προϋπολογισµό του 2008. Οι «µεταρρυθµίσεις», που κάποτε σήµαιναν µέτρα 
προστασίας από την ασυδοσία της αγοράς, αντέστρεψαν πλήρως το νόηµά τους. Σήµερα 
αποβλέπουν στην ενίσχυση των αγοραίων σχέσεων µε όλα τα µέσα, µε ιδιωτικοποιήσεις ή 
απορύθµισης, µε την προώθηση της «ευελιξίας» στην αγορά εργασίας, µε τη συρρίκνωση ή 
και τη στέρηση συνδικαλιστικών και πολιτικών δικαιωµάτων.  

 
Η προώθηση και επιβολή της νεοφιλελεύθερης οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής 

της Ν∆ συνοδεύτηκε και συνοδεύεται από την ενίσχυση όλων των κατασταλτικών 
µηχανισµών του κράτους και από έναν έντονο αυταρχισµό που εκδηλώνεται συχνά µε 
φανατισµό εναντίον των νέων, των εργαζοµένων κι όλων όσοι αντιστέκονται στις επιλογές 
της. Χαρακτηριστικές ήταν οι επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών εναντίον του ΣΥΝ και του 
ΣΥΡΙΖΑ γιατί «τόλµησαν» να αντιταχθούν σθεναρά.  
 

Μέχρι τις εκλογές η Ν∆ αποτελούσε αναµφισβήτητα την ηγεµόνευσα πολιτική 
δύναµη. Η ουσιαστική υιοθέτηση από το ΠΑΣΟΚ της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής µείωσε 
την από µέρους του αντιπολιτευτική πίεση στο ελάχιστο και επέτρεψε στη Ν∆ να κρύβει για 
καιρό τους αντιλαϊκούς στόχους της πολιτικής της κάτω από το άλλοθι µιας γενικότερης, 
υποτίθεται, συναίνεσης. Έτσι παγιδεύτηκαν ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα µε τρόπο ώστε οι 
«µεταρρυθµίσεις» που προωθούσε η Ν∆ να φαντάζουν σαν ελκυστικός µονόδροµος. 
Ταυτόχρονα, η πίεση από τα δεξιά της µπορούσε να απορροφάται µέσω της επιλεκτικής 
επίκλησης του τριπτύχου «πατρίς-θρησκεία-οικογένεια», κάτι που έγινε ιδιαίτερα εµφανές 
κατά την προεκλογική περίοδο.  
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Μολαταύτα η Ν∆ είδε την εκλογική της δύναµη να συρρικνώνεται αισθητά και τη 
βουλευτική της πλειοψηφία να µειώνεται επικίνδυνα, πράγµα που σηµαίνει πως η ηγεµονία 
της είναι εύθραυστη. Αρκετοί από τους ψηφοφόρους της συνειδητοποίησαν --και όλο και 
περισσότεροι συνειδητοποιούν-- πως δεν έχουν να κερδίσουν ουσιαστικά τίποτε από το 
οικονοµικό της πρόγραµµα. Παράλληλα, η οικονοµική ανάπτυξη που έχει παρατηρηθεί --το 
µεγάλο «επιχείρηµα» της Ν∆-- στηρίζεται κύρια στην κατανάλωση και την υπερχρέωση 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών, πράγµα που καθιστά την ίδια επισφαλή και τις επιπτώσεις της 
δυσβάσταχτες για τους πολλούς. Οι διαρροές της Ν∆ στις λαϊκές και αγροτικές περιοχές θα 
ήταν σαφώς µεγαλύτερες αν δεν λειτουργούσαν αποτελεσµατικά οι παροχές της τελευταίας 
στιγµής και τα πελατειακά δίκτυα που αντικατέστησαν ταχύτατα εκείνα του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά 
οι ψηφοθηρική, στην ουσία της, οικονοµική ενίσχυση των πυρόπληκτων, οι δεσµεύσεις στα 
οικονοµικά συµφέροντα για παραχωρήσεις εκτάσεων προς «αξιοποίηση», οι συµφωνίες µε τα 
εκδοτικά και τραπεζικά συµφέροντα κατόρθωσαν να συγκρατήσουν την εκλογική της δύναµη 
στο επίπεδο των 152 βουλευτών. Μετά τις εκλογές, τόσο η ακροδεξιά πίεση από το ΛΑΟΣ 
όσο και τα «παράπονα» των βουλευτών που δεν υπουργοποιήθηκαν καθιστούν την 
µετεκλογική Κυβέρνηση ιδιαίτερα ευάλωτη εν όψει µάλιστα του αναµενόµενου κοινωνικού 
αναβρασµού. Η ίδια η Ν∆ συναισθάνεται την αδυναµία της και οι παλινωδίες της δείχνουν το 
πώς η ίδια προσπαθεί σπασµωδικά να ανακτήσει την πολιτική ηγεµονία.  
 
β. Το ΛΑΟΣ 
 
Το ΛΑΟΣ είναι τέκνο της ιστορικής ∆εξιάς. ∆ιαθέτει στο πολιτικό του οπλοστάσιο ολόκληρη 
την λαϊκίστικη ακροδεξιά επιχειρηµατολογία, την οποία προσπαθεί να διαχειριστεί µε 
σχετικά χαµηλούς τόνους προκειµένου να παραµείνει στο λεγόµενο «συνταγµατικό τόξο» και 
να µην αποκλεισθεί από ενδεχόµενες κυβερνητικές συµπράξεις. Το ίδιο εισέρχεται για πρώτη 
φορά στη Βουλή µε αυξηµένη παρουσία σε λαϊκές συνοικίες και αρκετά ακροδεξιά στοιχεία 
στις γραµµές του. Για να το πετύχει, επωφελήθηκε από τη γενικευµένη δυσαρέσκεια προς τα 
δύο µεγάλα κόµµατα του δικοµµατισµού εκφράζοντας µιας µορφής δεξιά 
ριζοσπαστικοποίηση λαϊκών και µεσαίων στρωµάτων, όπως και ξενοφοβικές, ρατσιστικές και 
εθνικιστικές απόψεις που διατρέχουν τον κοινωνικό ιστό. Μετά την επιτυχία του, το ίδιο 
αποσκοπεί στη µετατόπιση της πολιτικής σκηνής προς τα δεξιά µε πολιορκητικό κριό την 
εθνικιστική ιδεολογία και την «ορθοδοξία». Η παρουσία και η πολιτική του µπορεί να 
µετατραπούν σε απειλή για τη δηµοκρατία αν δεν αναπτυχθεί η δέουσα ιδεολογική µάχη στο 
εσωτερικό των λαϊκών στρωµάτων που το ΛΑΟΣ επηρεάζει και αν οι υπόλοιπες πολιτικές 
δυνάµεις δεν αντιληφθούν έγκαιρα τον κίνδυνο.  
 
γ. Το ΠΑΣΟΚ και η κρίση του  
 
Το αντιπολιτευτικό ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά διατήρησε στον πολιτικό του λόγο και στην πολιτική 
του πρακτική τις βασικές συντεταγµένες της στρατηγικής των κυβερνήσεων Σηµίτη. Αυτή 
υπήρξε µια στρατηγική η οποία, στο όνοµα του «εκσυγχρονισµού», προχώρησε σε 
αναδιαρθρώσεις σε βάρος των δυνάµεων της εργασίας, του δηµόσιου χώρου, των κοινωνικών 
και ατοµικών δικαιωµάτων και της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση, 
σε αναδιανοµή του παραγόµενου πλούτου υπέρ των µεγάλων συµφερόντων. Η στρατηγική 
αυτή ήταν πλήρως ευθυγραµµισµένη µε εκείνη των περισσότερων σοσιαλδηµοκρατικών 
κοµµάτων στην Ευρώπη τα οποία, έχοντας υιοθετήσει τη νεοφιλελεύθερη εκδοχή του 
καπιταλισµού ως αναπόφευκτο µονόδροµο, αυτοπροβάλλονται ως οι αποτελεσµατικότεροι 
διαχειριστές της.   
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Η εν λόγω στρατηγική είχε σηµαντικές επιπτώσεις στο ίδιο το κόµµα του ΠΑΣΟΚ. 
Πάντοτε στο όνοµα του «εκσυγχρονισµού», τα ανώτερα τουλάχιστον στελέχη του 
εκπαιδεύτηκαν στον κυβερνητισµό, τον κρατισµό και τον αρχηγισµό ενώ η βάση του 
κόµµατος ατόνησε και οι συλλογικές λειτουργίες περίπου εξαφανίστηκαν.  Έτσι, τα όποια 
αριστερά ή αριστερότροπα στοιχεία χαρακτήριζαν τη φυσιογνωµία του ΠΑΣΟΚ της πρώτης 
περιόδου του χάθηκαν εντελώς από το προσκήνιο µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας 
σοβαρής κρίσης ταυτότητας. Καθώς δε οι «µεταρρυθµίσεις» των κυβερνήσεων Καραµανλή 
δεν ήταν τίποτε διαφορετικό στην ουσία τους από τον «εκσυγχρονισµό» των κυβερνήσεων 
Σηµίτη, ο αντιπολιτευτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ περιορίστηκε σε λίγα θέµατα (κουµπάροι, 
διαπλοκές, οµόλογα κλπ) --τα οποία µάλιστα αντιµετώπισε από τη «διαδικαστική» τους 
πλευρά-- χωρίς να διαφοροποιείται στα κεντρικά πολιτικά ζητήµατα, δηλαδή χωρίς τις 
σχετικές αντιστάσεις και εναλλακτικές προτάσεις. Από την άλλη µεριά, η «αριστερή 
αντιπολίτευση» εντός του κόµµατος αυτού συγκροτούνταν περιστασιακά, µε έντονα 
προσωποπαγή χαρακτηριστικά, επιλέγοντας ως πεδία αντιπαράθεσης είτε τα ιδρυτικά 
στοιχεία της ταυτότητάς του είτε τη «πατριωτική» γραµµή. Με αυτά τα δεδοµένα η ήττα του 
ΠΑΣΟΚ ήταν προδιαγεγραµµένη.  
 

Η κρίση που ξέσπασε στο ΠΑΣΟΚ µετά τις εκλογές παρέµεινε κρίση ηγεσίας, 
θίγοντας τα επίδικα πολιτικά ζητήµατα στην καλύτερη περίπτωση ως απλές επικεφαλίδες και 
επικοινωνιακά σύµβολα. Η κρίση αυτή, µε την ένταση και τις µορφές που πήρε, άφησε τα 
απλά µέλη και τους «φίλους» του ΠΑΣΟΚ, αλλά και αρκετά ίσως στελέχη του, αµήχανα, 
σκεπτικά και προβληµατισµένα καθώς συναισθάνονταν, από την ίδια την πείρα τους, ότι τα 
προβλήµατα που έχουν προκύψει στο κόµµα δεν απορρέουν από ζητήµατα ηγεσίας αλλά από 
µια βαθιά κρίση πολιτικής και ιδεολογικής ταυτότητας.  
 

Σηµαντικές δυνάµεις που κοινωνικά --και εν µέρει ιδεολογικά-- ανήκουν στην 
Αριστερά υπάρχουν στον ευρύτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είχε καταγραφεί πριν από τις 
εκλογές και τις σχετικές διαρροές προς τα κόµµατα της Αριστεράς: Ήδη από την περίοδο του 
αντιπολεµικού κινήµατος και του Φόρουµ, όπως και κατά τους αγώνες της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και της «γενιάς του άρθρου 16», µέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ στρατεύτηκαν µε 
την Αριστερά µε αγωνιστικότητα και ειλικρίνεια. Μια τέτοια τάση επιβεβαιώνεται  
µετεκλογικά και στις µέρες µας. Από την άλλη µεριά, το ζήτηµα του «διαλόγου» και της 
«συνεργασίας» µε την Αριστερά τέθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της ανοιχτής κρίσης του 
ΠΑΣΟΚ από αρκετά ανώτερα στελέχη του. Ωστόσο οι σχετικές εκκλήσεις και προτροπές 
παρέµειναν µέχρι τέλους στο απλό επικοινωνιακό επίπεδο χωρίς να θίγουν ούτε στο ελάχιστο 
τα βάθρα και τις κύριες εκφάνσεις της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής στην οποία έχει ρητά  
συναινέσει το ΠΑΣΟΚ ως αξιωµατική αντιπολίτευση, απλώς διεκδικώντας από τη Ν∆ την 
«κοινωνικά δικαιότερη» διαχείριση του αντίστοιχου κοινωνικού και οικονοµικού µοντέλου. 
Με αυτό δεδοµένο, καµιά συνολική πολιτική συνεργασία δεν µπορεί να υπάρξει µε το 
ΠΑΣΟΚ όσο και αν η από κοινού αντιµετώπιση επιµέρους ζητηµάτων θα µπορούσε να 
αποβεί εφικτή κάποιες φορές. Με άλλα λόγια, κάθε αναβίωση προτάσεων περί 
«συνεργασιών», προτάσεων που συγκαλύπτουν το γεγονός ότι η συνολική πολιτική του 
ΠΑΣΟΚ παραµένει ενταγµένη στη νεοφιλελεύθερη στρατηγική, απλώς συσκοτίζουν τα 
πολιτικά πράγµατα στη χώρα µας. 
 
δ. Το ΚΚΕ 
 
Στις εκλογές το ΚΚΕ αύξησε σηµαντικά τα ποσοστά του και ενισχύθηκε σχεδόν εξίσου στα 
αστικά κέντρα και στις αγροτικές περιοχές εισπράττοντας µέρος της γενικευµένης κοινωνικής 
δυσαρέσκειας. Για να επιτύχει τους εκλογικούς του στόχους, επικέντρωσε µε 
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συστηµατικότητα την εκστρατεία του στην ψήφο διαµαρτυρίας επιχειρώντας να προσελκύσει 
τον κόσµο που έτεινε να στρέψει τα νώτα στα δύο κόµµατα εξουσίας και ιδιαίτερα στο 
ΠΑΣΟΚ. Καθώς πάγιο στοιχείο της πολιτικής του είναι η µονοπώληση της Αριστεράς, 
επιτέθηκε µε τρόπο συχνά ακραίο στον ΣΥΡΙΖΑ προσπαθώντας να τον εκµηδενίσει. Σε αυτόν 
τον στόχο απέτυχε εντυπωσιακά.  
 

Οι λόγοι αυτής της αποτυχίας δεν είναι µόνον πολιτικοί αλλά και ιδεολογικοί. Το 
ΚΚΕ σίγουρα επιδιώκει να εκφράσει πολιτικά την εργατική τάξη και τα ευρύτερα λαϊκά 
στρώµατα. Αλλά ενώ αυτή η επιδίωξη το εντάσσει στον χώρο της Αριστεράς, ο τρόπος που 
προσπαθεί να την εκφράσει --µέσα από τη δήθεν µοναδικότητά του και την εν γένει 
ανθενωτική του πρακτική-- αποτελεί και την αχίλλειο πτέρνα του. Το ίδιο είναι 
εγκλωβισµένο στη µέγγενη της αντίφασης ανάµεσα στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν µε 
συγκεκριµένο και ουσιαστικό τρόπο τα κοινωνικά συµφέροντα που εκπροσωπεί και στην 
αδυναµία της ηγεσίας του να κατανοήσει και να αντιµετωπίσει τις πολλαπλές αντιθέσεις που 
παράγει ο παγκοσµιοποιηµένος καπιταλισµός (περιβάλλον, φεµινισµός, δικαιώµατα, 
ρατσισµός, εθνικισµός κλπ). Καθώς δε αυτή η αδυναµία του συναρτάται µε την προσήλωσή 
του στο µοντέλο «σοσιαλισµού» της τέως Σοβιετικής Ένωσης, οδηγείται σε πλήρη 
οργανωτική και πολιτική περιχαράκωση και σε ιδεολογική αποστέωση. Επιπλέον, η 
συστηµατική άρνησή του να συµπεριλάβει στις θεωρήσεις και τη δράση του οποιοδήποτε 
στοιχείο πολιτικής συµµαχιών αναιρεί την επικαλούµενη από το ίδιο προσήλωσή του στην 
«επαναστατική θεωρία» και το καθιστά συνολικά ανίκανο να προβάλει ουσιαστικές 
διεξόδους πάλης στο σήµερα και ένα ελκυστικό σοσιαλιστικό όραµα για το αύριο.    
 
ε. Αριστερές και οικολογικές δυνάµεις που δεν απέκτησαν κοινοβουλευτική 
εκπροσώπηση.  
 
Οι συνιστώσες της παραδοσιακά καλούµενης «εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς» (ΜΕΡΑ, 
ΕΝΑΝΤΙΑ, ΚΚΕ µ-λ, ΜΛΚΚΕ) αύξησαν συνολικά τα ποσοστά τους αλλά παραµένουν 
µικρές. Κάποιες από τις συνιστώσες αυτές προχώρησαν σε πολιτικές προεκλογικές 
συµπράξεις, προσπαθώντας ίσως να µιµηθούν τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σχεδόν όλες απέφυγαν να 
αντιπαρατεθούν µε την υπόλοιπη Αριστερά κατά την προεκλογική εκστρατεία. Επιπλέον, 
ορισµένες από τις δυνάµεις αυτές συµπαρατάχθηκαν ενεργά στα κινήµατα που αναπτύχθηκαν 
τα τελευταία χρόνια. Αυτά είναι θετικά στοιχεία τα οποία όµως δεν αρκούν για να 
υπερκεράσουν τα αρνητικά χαρακτηριστικά των δυνάµεων αυτών. Η επαναστατική ρητορική, 
η αέναη επίκληση των συµβόλων και των διαχωρισµών τόσο µεταξύ τους όσο και µε την 
υπόλοιπη Αριστερά, η υπερ-ιδεολογικοποίηση και η συχνά σεχταριστική τους πρακτική 
καθιστούν τον διάλογο µε τις δυνάµεις αυτές πολύ δύσκολο στερώντας έτσι τις αναγκαίες 
διαδικασίες συνεργασίας και εν τέλει ανασύνθεσης της Αριστεράς από ένα γνήσια 
αγωνιστικό, κυρίως νεανικό, δυναµικό.  
 

Στο χώρο των οικολογικών δυνάµεων που δεν απέκτησαν κοινοβουλευτική 
εκπροσώπηση αλλά κατέγραψαν ένα σχετικά ικανοποιητικό εκλογικό ποσοστό ανήκουν οι 
Οικολόγοι--Πράσινοι.  
 

1η εκδοχή (πλειοψήφησε) 
 

Οι Οικολόγοι--Πράσινοι εισήλθαν στο πολιτικό προσκήνιο κυρίως λόγω της συγκυρίας 
που διαµόρφωσαν προεκλογικά οι πυρκαγιές και οι εν γένει περιβαλλοντικές καταστροφές που 
γνώρισε η χώρα. Η πολιτική τους χαρακτηρίζεται από ένα είδος πολιτικού πραγµατισµού που 
υποβαθµίζει όλες τις καθαυτό πολιτικές διακρίσεις,, τους στερεί ισχυρές κοινωνικές αναφορές, 
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τους αποµακρύνει από τις διαδικασίες κοινωνικού µετασχηµατισµού και κάποιες φορές τους 
εγκλωβίζει σε ένα είδος διαχειριστικής λογικής. Καθώς ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν εντάξει 
στον ίδιο τον ιστό της πολιτικής τους θεώρησης την οικολογική προβληµατική ενώ σε πολλά 
επιµέρους ζητήµατα δεν διαφωνούν µε τις απόψεις των Οικολόγων Πράσινων, η συνεργασία 
και η κοινή δράση µαζί τους είναι σήµερα απόλυτα εφικτές. Το αν η συνεργασία και κοινή 
δράση, ωστόσο, µπορεί να οδηγήσει σε µια µονιµότερη πολιτική συµµαχία στην κατεύθυνση της 
σύγκρουσης µε τη νεοφιλελεύθερη πολιτική στα περιβαλλοντικά, οικολογικά και κοινωνικά 
ζητήµατα µένει να αποδειχθεί. Ο ΣΥΝ είναι διατεθειµένος να αναλάβει όλες τις αναγκαίες 
πρωτοβουλίες προς µια τέτοια κατεύθυνση.  
 

2η εκδοχή (µειοψήφησε) 
 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι κατέγραψαν ένα σχετικά ικανοποιητικό ποσοστό και 
εισέρχονται στο πολιτικό σκηνικό. Παρά τη µικρή τους πρόσβαση στο κοινωνικό και τοπικό 
επίπεδο και την ελάχιστη προεκλογική προβολή τους από τα Μ.Μ.Ε., η καταγραφή τους 
επιβεβαιώνει και τη δική µας εκτίµηση για την υψηλή προτεραιότητα της οικολογίας στη 
συνείδηση των πολιτών και της νεολαίας. 

 
Ο ΣΥΝ προσβλέπει σε µια συνάντηση της Αριστεράς µε τη ριζοσπαστική οικολογία, ως 

µια κεντρική επιλογή, συναρθρώνοντας τις προτεραιότητες της κοινωνικής κριτικής µε τις 
περιβαλλοντικές ευαισθησίες. 

 
Σε πολιτικό επίπεδο, ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναζητήσουν, σε ισότιµη βάση, 

δυνατότητες συνεργασίας µε τους οικολόγους πράσινους, αξιοποιώντας και την αρνητική 
εµπειρία από τη µη προώθηση της εκλογικής συνεργασίας. Η πρόταση αυτή είχε διατυπωθεί 
έγκαιρα στα καθοδηγητικά όργανα του ΣΥΝ. Εάν είχε υιοθετηθεί θα υπήρχαν 
πολλαπλασιαστικά, πιο εντυπωσιακά, αποτελέσµατα στην πρόσφατη εκλογική αναµέτρηση και 
µια ευρύτερη αλλαγή του πολιτικού τοπίου. Σε αυτή τη κατεύθυνση, πρέπει στη παρούσα φάση 
µε ανοικτές διαδικασίες, να επιδιωχθεί διάλογος για συγκεκριµένα ζητήµατα και παραπέρα 
προσέγγιση και συνεργασία στο µέγιστο δυνατό βαθµό, µε ορίζοντα και τις ευρωεκλογές του 
2009. 

 
Τα ζητήµατα του οικολογικού προσανατολισµού δεν πρέπει να αποτελούν απλά 

πρόσθετες παραµέτρους στην προγραµµατική πολιτική του ΣΥΝ, αλλά να συνιστούν ένα 
«κόκκινο νήµα» στο σύνολο του προγράµµατος, µε αιχµές την αειφόρο ανάπτυξη, τη «πράσινη» 
οικονοµία, την υπέρβαση του καταναλωτισµού. 

 
Οι παγιωµένες αντιλήψεις του παραγωγισµού τόσο στο καπιταλιστικό µοντέλο, όσο και 

στη περίπτωση του «υπαρκτού σοσιαλισµού» συνέβαλαν και συµβάλουν σε γενικότερες 
στρεβλώσεις στη σχέση µε τη φύση και το περιβάλλον. Με διαφορετικό τρόπο και σε 
διαφορετική χρονική έκταση δηµιούργησαν σοβαρά προβλήµατα στο πλανήτη. Η σηµερινή 
νεοφιλελεύθερη εκδοχή της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας οδηγεί σε δραµατικές συνέπειες 
τη ζωή του παγκόσµιου πληθυσµού. 
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 ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
 ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ 
 
Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, οι οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισµικές 
εξελίξεις σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν καθοριστεί από τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική. Οι 
ιδιωτικοποιήσεις και οι απορυθµίσεις, σε συνδυασµό µε τις νέες τεχνολογίες, τους νέους 
παραγωγικούς κλάδους, τις νέες εµπορικές σχέσεις και την επικυριαρχία του 
χρηµατιστηριακού/κερδοσκοπικού κεφαλαίου συγκρότησαν από κοινού µια τεράστια 
προσπάθεια αποκατάστασης ενιαίας ταξικής κυριαρχίας σε παγκόσµια κλίµακα µε 
δραµατικές επιπτώσεις για όλες τις όψεις των κοινωνιών.  
 
 Η όλη διαδικασία χαρακτηρίζεται από µια πρωτοφανή συµπύκνωση της συσσώρευσης 
του κεφαλαίου στο χώρο και στον χρόνο. Έτσι, οι πραγµατικές οικονοµικές ανάγκες των 
κοινωνιών και των ανθρώπων έφτασαν να υποταγούν πλήρως στο γρήγορο «κέρδος» που 
αποφέρουν οι εξαγορές και οι χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές, µορφή κέρδους που 
αντιπροσωπεύει πλέον το αποκλειστικό µέτρο σύγκρισης σε παγκόσµια κλίµακα. Συγχρόνως, 
η γεωγραφική κατανοµή του οικονοµικού δυναµικού έγινε περισσότερο άνιση, παρέχοντας 
νέα ώθηση στη γενική τάση του καπιταλισµού να καταστρέφει προηγούµενες κοινωνικές και 
οικονοµικές µορφές και να δηµιουργεί περιθωριοποιηµένες οµάδες, στρατιές οικονοµικών 
µεταναστών και ανέργων, εξαθλίωση και πείνα. Ενάντια σε όλες τις διακηρύξεις περί 
ελευθερίας, ατοµικής πρωτοβουλίας και καινοτοµίας, το κράτος έγινε περισσότερο 
συγκεντρωτικό και κατασταλτικό παρεµβαίνοντας όλο και πιο αποφασιστικά προκειµένου να 
στηρίξει την εξουσία του από τον ταξικό και πολιτικό αντίπαλο. Παρά τις εξαγγελίες, το 
κράτος του νεοφιλελευθερισµού δεν είναι «λιγότερο» κράτος: είναι «περισσότερο» κράτος, 
κράτος όµως αυταρχικό και καθόλου κοινωνικό.  
  
 Σε αυτόν τον κόσµο, στον κόσµο όπου κυριαρχεί η νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική 
παγκοσµιοποίηση και ο θρησκευτικός φονταµενταλισµός και όπου η επιθετική στρατιωτική 
επέµβαση στο όνοµα της δήθεν «διεθνούς νοµιµότητας» έχει νοµιµοποιηθεί επικοινωνιακά, 
τα δεινά των λαών του κόσµου συσσωρεύονται και οι απειλές εναντίον τους γίνονται όλο και 
πιο χειροπιαστές. Έτσι οι κοινωνικές κατακτήσεις, οι δηµοκρατικές ελευθερίες και τα 
ατοµικά δικαιώµατα συρρικνώνονται κάτω από το όριο ακόµη και µιας στοιχειωδώς 
αξιοπρεπούς ανθρώπινης ζωής, οι κίνδυνοι για το περιβάλλον γιγαντώνονται µε απολύτως 
ορατές οικολογικές καταστροφές βιβλικής κλίµακας, η ειρήνη απειλείται άµεσα σε πολλά 
µέρη του κόσµου, µε κύρια παραδείγµατα την αποσταθεροποίηση που επιχειρείται στα 
Βαλκάνια, το συνεχές δράµα που ζει ο λαός του Ιράκ, τη συνεχιζόµενη εξόντωση του λαού 
της Παλαιστίνης, την πλατιά προπαγανδιζόµενη στρατιωτική επέµβαση στον Ιράν.      
  

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση και τις διαγραφόµενες παραπέρα απειλές, η 
πρόταση της Αριστεράς δεν µπορεί να είναι παρά η συσπείρωση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη 
και στο κόσµο όλων εκείνων που υφίστανται  τα δεινά της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής 
παγκοσµιοποίησης, όλων των κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων που αντιστέκονται και θα 
αντισταθούν στον πόλεµο, στην εφιαλτική διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην 
εξάπλωση των ζωνών της απόλυτης φτώχειας, στην οικολογική καταστροφή, στην περιστολή 
των ατοµικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. 

  
Οφείλουµε ωστόσο να σηµειώσουµε ότι το παγκόσµιο πολιτικό πλαίσιο έχει γίνει 

περισσότερο σύνθετο τα τελευταία χρόνια γιατί εκδηλώνεται µια σταθερή αµφισβήτηση της 
πολιτικοστρατιωτικής αλλά και της οικονοµικής ηγεµονίας των ΗΠΑ. Η Ρωσία και η Κίνα 

ΙΙ. 
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έχουν αναδειχθεί σε ισχυρές δυνάµεις που είναι σε θέση να εντείνουν τους οικονοµικούς, 
πολιτικούς και γεωστρατηγικούς ανταγωνισµούς ενώ παράλληλα το διαφαινόµενο αδιέξοδο 
της Αµερικανικής πολιτικής στο Ιράκ και τη Μέση Ανατολή γενικότερα, όπως και η σχετική 
χειραφέτηση αρκετών χωρών της Λατινικής Αµερικής από την επικυριαρχία των ΗΠΑ, 
τείνουν να κλονίσουν αποφασιστικά την προηγούµενη αδιαφιλονίκητη ηγεµονία τους.  
 

Πιο συγκεκριµένα, η αποτυχία της πολιτικοστρατιωτικής συµµαχίας ΗΠΑ και Μ. 
Βρετανίας στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, οδήγησε πλατιά κοινωνικά στρώµατα τόσο στη Μ. 
Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ να αµφισβητήσουν τις αντίστοιχες επιλογές και να αντιταχθούν 
ενεργά σε αυτές, όχι µόνο γιατί το κόστος σε ανθρώπινους και κοινωνικούς πόρους αποβαίνει 
όλο και περισσότερο δυσβάσταχτο, αλλά και γιατί ο «πόλεµος ενάντια στην τροµοκρατία» 
αποδεικνύεται όλο και πιο καθαρά ένα απλό φύλλο συκής που θέλει να καλύψει τα κλασικά 
ιµπεριαλιστικά κίνητρα που οδήγησαν στους πολέµους αυτούς.  
 

Από την άλλη µεριά, η «πρόταση» προς τα λαϊκά στρώµατα ότι οι «προσωρινές 
θυσίες τους» θα συµβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη ώστε να κερδίσουν και οι ίδιοι, 
παρέµεινε η ανεκπλήρωτη υπόσχεση και αποδεικνύεται γρήγορα το µεγάλο ψέµα: οι 
οικονοµικοί δείκτες της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και της ανεργίας δεν θυµίζουν σε 
τίποτε εκείνους της περιόδου πριν την επέλαση του νεοφιλελευθερισµού. Με άλλα λόγια, η 
αύξηση της «πίτας» όχι µόνο δεν ωφέλησε στο ελάχιστο τους εργαζόµενους, αλλά αντίθετα 
τα εισοδήµατά τους µειώθηκαν, οι εργασιακές σχέσεις έγιναν ανυπόφορες, η φτώχια στον 
κόσµο εξαπλώθηκε και πολλαπλασιάστηκε και η συνολική ποιότητα ζωής χειροτέρεψε 
αισθητά.  
 
 Επιπλέον, το ίδιο το σύστηµα της οικονοµικής ηγεµονίας του Αµερικανικού 
νεοφιλελευθερισµού φαίνεται να κλονίζεται σε παγκόσµια κλίµακα. Παλαιότερα, οι  
χρηµατοπιστωτικές κρίσεις σε διάφορα µέρη του κόσµου (ΝΑ Ασία, Ρωσία, Αργεντινή) 
ενίσχυαν βραχυπρόθεσµα το σύστηµα αφ’ ενός µε το να πιέζουν τις αντίστοιχες χώρες να 
υιοθετήσουν νεοφιλελεύθερα θεσµικά µέτρα και αφ’ ετέρου µε το να ενδυναµώνουν τις 
χρηµαταγορές της Νέας Υόρκης. Κυρίως µετά το 2000 όµως,  η αστάθεια στις χρηµαταγορές 
επηρεάζει και τις πιο προωθηµένες αγορές του κόσµου µε την παράλληλη δηµιουργία πολλών 
ανισορροπιών. Η πρόσφατη τρελή καθοδική πορεία του δολαρίου από τη µια µεριά τείνει 
χείρα βοηθείας στα δηµοσιονοµικά και εξωτερικά ελλείµµατα των ΗΠΑ --ελλείµµατα που 
είχαν λειτουργήσει ως ατµοµηχανή της παγκόσµιας οικονοµίας την προηγούµενη περίοδο-- 
αλλά από την άλλη κλονίζει την εµπιστοσύνη προς το δολάριο και ακυρώνει τη βούληση να 
χρηµατοδοτούνται τα ελλείµµατα αυτά εσαεί. Το αν οι εν λόγω αντιθέσεις και ανισορροπίες 
µπορούν να αρθούν µε παράλληλη διατήρηση της οικονοµικής ηγεµονίας των ΗΠΑ 
παραµένει σήµερα επισφαλές ζητούµενο.    
 
 Είναι συγχρόνως εντυπωσιακές οι εξελίξεις στη Λατινική Αµερική, όπου  δυνάµεις 
πολιτικές και κοινωνικές που αµφισβητούν την επικυριαρχία των ΗΠΑ αντιστέκονται, 
συσπειρώνονται, διεκδικούν και κερδίζουν µε σχήµατα συµµαχικά ακόµα και κυβερνήσεις. 
Επιπλέον τα κινήµατα αντίστασης που αναπτύσσονται στις µέρες µας, από τους Ζαπατίστας 
στο Μεξικό µέχρι τους ακτήµονες της Βραζιλίας, οδηγούν µε γρήγορα βήµατα ολόκληρη την 
ήπειρο σε ένα σχεδόν πρωτόγνωρο κοινωνικό και πολιτικό αναβρασµό σε προοδευτική 
κατεύθυνση παρέχοντάς µας πρόσθετες πηγές αισιοδοξίας.  
 

Γενικότερα, τα κινήµατα κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης και κατά του 
πολέµου, όπως και όλα τα κινήµατα αντίστασης που αναπτύχθηκαν λίγο πολύ παντού στον 
κόσµο από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 µέχρι στις µέρες µας, µε πιο πρόσφατα αυτά του 
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Νεπάλ και της Μυανµάρ, αµφισβήτησαν τα δόγµατα της «ενιαίας σκέψης» και τη 
«βεβαιότητα» ότι ο νεοφιλελευθερισµός είναι αναπόφευκτος µονόδροµος. Ταυτόχρονα 
πλάτυναν τα ακροατήριά τους αρκετά πέρα από τα όρια της ιστορικής Αριστεράς µε 
αποτέλεσµα πλατιές µάζες να έχουν φτάσει να υιοθετήσουν το σύνθηµα «ένας άλλος κόσµος 
είναι αναγκαίος και εφικτός» και να αναπτύσσουν τους αγώνες που θα το κάνουν πράξη. Με 
άλλα λόγια, είµαστε πεισµένοι ότι οι αποσταθεροποιήσεις, οι ρωγµές και τα πλήγµατα που 
δέχεται ο κυρίαρχος νεοφιλελεύθερος καπιταλισµός και η πολιτική του ανοίγουν τον δρόµο 
της ελπίδας και δίνουν προοπτική σε όλους τους λαούς του κόσµου, προοπτική που θα τους 
επιτρέψει να καταγάγουν σηµαντικές νίκες. Η εποχή του µονόδροµου της τελευταίας 
δεκαπενταετίας έχει οριστικά κλείσει. Το σύνθηµα, το επαναλαµβάνουµε άλλη µια φορά, 
«ένας άλλος κόσµος είναι αναγκαίος και εφικτός» δεν ανήκει πλέον στην επικράτεια του 
οράµατος. Είναι, αντίθετα, σύνθηµα ρεαλιστικό που µπορεί να γίνει πράξη.  
 

Οφείλουµε ωστόσο να κάνουµε δύο επισηµάνσεις. Πρώτον, ότι η αγωνιστική 
απάντηση της δικής µας Αριστεράς στο παγκοσµιοποιηµένο νεοφιλελεύθερο καπιταλισµό 
είναι διαµετρικά αντίθετη από φοβικές και εθνικιστικές αντιδράσεις, που εκδηλώνονται από 
πολλές πλευρές στο κόσµο, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Θεωρούµε ότι η στρατηγική της 
εθνικής αναδίπλωσης και του αποµονωτισµού είναι καταστροφική, ενώ η διεθνιστική 
προσέγγιση όλων των σχετικών ζητηµάτων και οι εναλλακτικές προτάσεις που θα 
διατυπώνονται από διεθνιστική σκοπιά συνιστούν το µόνο ενδεδειγµένο δρόµο. ∆εύτερον, οι 
συνθήκες σε κάθε χώρα αλλά και σε ενότητες χωρών, όπως η Ευρώπη ή η Λατινική Αµερική, 
δεν είναι ίδιες. Η µηχανιστική µεταφορά πολιτικών και κοινωνικών προτύπων οποιουδήποτε 
είδος αποτελεί σοβαρό πολιτικό λάθος. Οφείλουµε να µαθαίνουµε από την πείρα των άλλων 
χωρών και των άλλων κινηµάτων αλλά για να δώσουµε τη δική µας απάντηση.  

 
 

 
 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
Η κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλές οµοιότητες µε τη γενική 
εικόνα που περιγράψαµε παραπάνω για τον κόσµο. Η νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση έχει 
επικρατήσει και στην κλίµακά της µε τις αρνητικές επιπτώσεις που αναφέρθηκαν. Ο 
συσχετισµός δυνάµεων στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο είναι σήµερα δυσµενής σχεδόν σε όλες 
τις χώρες της Ε.Ε. και ο ΣΥΝ, όπως και ολόκληρη η ευρωπαϊκή Αριστερά, έχει επίγνωση της 
κατάστασης και αγωνίζεται για την ανατροπή των αντίστοιχων συσχετισµών.   
 

Πιο συγκεκριµένα, θεωρούµε ότι οι ηγεσίες των κυρίαρχων σήµερα συντηρητικών, 
αλλά και σοσιαλδηµοκρατικών ή σοσιαλιστικών, δυνάµεων έχουν υιοθετήσει στην 
πλειοψηφία τους τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική και ασκούν την αντίστοιχη πολιτική κάθε 
φορά που βρίσκονται στην κυβέρνηση. Έτσι, η ΟΝΕ --τουλάχιστον έτσι όπως εφαρµόστηκε-- 
το Σύµφωνο Σταθερότητας, η στρατηγική της Λισσαβόνας, η συµφωνία της Μπολόνια, η 
οδηγία Μπολκενστάιν, τα συστήµατα υγείας και ασφάλισης που έχουν υιοθετηθεί, ο ρόλος 
που επιφυλάσσεται στην παιδεία και την εκπαίδευση εντάσσονται απολύτως στη πολιτική του 
νεοφιλελευθερισµού, όπως κυριαρχεί σήµερα σε πανευρωπαϊκή κλίµακα. 
 

Οι ίδιες κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις, σε εντυπωσιακή αντίθεση µε τους 
Ευρωπαϊκούς λαούς, έχουν συγχρόνως νοµιµοποιήσει --είτε απλώς συναινώντας είτε 
µετέχοντας ενεργά-- τη διεθνή πολιτική των ΗΠΑ ακολουθώντας την σχεδόν κατά πόδας µε 
µικρές ή απλώς συγκυριακές διαφοροποιήσεις. Οι στρατιωτικές επεµβάσεις των ΗΠΑ και του 

ΙΙΙ. 
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ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και στην Παλαιστίνη µε το πρόσχηµα, 
πάντοτε, της «καταπολέµησης της τροµοκρατίας» αποτελεί επιλογή και των περισσότερων 
κυβερνήσεων της Ε.Ε.   

 
Η κατάσταση, ωστόσο, δεν είναι µόνον αρνητική. Συγκεκριµένοι αγώνες και µεγάλα 

κινήµατα αναπτύχθηκαν που έχουν να επιδείξουν σηµαντικές µερικές νίκες. Οι νέοι της 
Γαλλίας απέτρεψαν την γενίκευση της επισφαλούς εργασίας ενώ οι νέοι της Ελλάδας 
απέτρεψαν την συνταγµατική κατοχύρωση της ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευσης. Πολλοί 
αγώνες των συνδικάτων σε Γαλλία και Γερµανία εντυπωσιάζουν µε την ένταση και τη 
µαζικότητα τους. Η δηµιουργία του νέου κόµµατος της Αριστεράς στη Γερµανία και η 
συσπείρωση της ριζοσπαστικής και οικολογικής Αριστεράς στην Ιταλία αποτελούν επίσης 
πολύ θετικές εξελίξεις.    
 

Προκειµένου να αξιοποιηθεί πολιτικά και κοινωνικά η δειλή αποσταθεροποίηση του 
νεοφιλελευθερισµού που περιγράψαµε και οι αντίστοιχες ρωγµές, ο ΣΥΝ δεν προτείνει τη 
φυγή. Αντίθετα προτείνει τη συγκρότηση πλατιών µετώπων των εργαζοµένων σε κάθε χώρα 
αλλά και στην κλίµακα της Ευρώπης.  Ο κοινός αγώνας και ο διάλογος των αριστερών 
δυνάµεων θα δείξουν πειστικά πως ο στόχος της ενωµένης Ευρώπης δεν έχει για µας 
απολύτως καµιά σχέση µε την επικρατούσα σήµερα κατάσταση. Αντίθετα, επιδιώκουµε να 
ανατρέψουµε τη σηµερινή τάξη πραγµάτων και αγωνιζόµαστε για µια Ευρώπη της οποίας οι 
λαοί θα είναι οι µόνοι πρωταγωνιστές, για µια Ευρώπη που θα  υπερασπίζεται και θα 
διευρύνει τις κοινωνικές κατακτήσεις, τη µόνιµη και σταθερή απασχόληση για όλους, θα 
καταπολεµά τη φτώχια, τη µείωση των εισοδηµατικών ανισοτήτων και τους κοινωνικούς 
αποκλεισµούς, για µια Ευρώπη ανοικτών πολιτισµικών οριζόντων, χωρίς διακρίσεις φύλου, 
φυλής, θρησκείας, τόπου καταγωγής, και σεξουαλικού προσανατολισµού, για µια Ευρώπη 
οικολογική, για µια Ευρώπη της ειρήνης και του σοσιαλισµού µε δηµοκρατία και ελευθερία. 
Στην εξυπηρέτηση αυτών των στόχων συµβάλλει αποφασιστικά η συγκρότηση του κόµµατος 
της Ευρωπαϊκής Αριστεράς --όπου ο ΣΥΝ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο-- όπως και η 
ενίσχυση της δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουµ. 

 
Εκδοχή 1 (πλειοψήφησε)  

 
Η επαναφορά του Ευρωσυντάγµατος µε τη µορφή της «ευρωπαϊκής µεταρρυθµιστικής 

συνθήκης» αποδεικνύει ότι οι αστικές δυνάµει δεν παραιτούνται από το σχέδιο 
συνταγµατοποίησης του νεοφιλελευθερισµού, ακόµα και στα πεδία όπου την προηγούµενη 
περίοδο ηττήθηκαν. Ο αστικός πολιτικός κόσµος θέλει την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης ως 
µια νέα εκδοχή του απολυταρχισµού, ως ένα κρατικό ή διακρατικό µόρφωµα που θα 
υπερασπίζεται εσαεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου, ως µια κρατική ή διακρατική οντότητα που 
θα µπορεί να προστατεύει και να επιβάλλει τα συµφέροντά της ακόµα και µε στρατιωτικές 
επεµβάσεις ή πολέµους όταν η πολιτική ισχύς δεν είναι από µόνη της επαρκής. Αναγνωρίζοντας 
ωστόσο ότι η διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης διεξάγεται µε όρους ηγεµονίας των 
αντιπάλων µας δεν ισοδυναµεί µε αντιευρωπαϊκή στάση. Αντίθετα, θεωρούµε ότι η ενοποίηση 
της Ευρώπης οφείλει και µπορεί να γίνει µέσα από την πολιτική στρατηγική της Αριστεράς, 
ανταγωνιστικά µε τη στρατηγική του κεφαλαίου. Είναι σε αυτή τη βάση που ο ΣΥΝ και το 
Κόµµα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς λένε όχι στη  «µεταρρυθµιστική συνθήκη» και διεκδικούν 
δηµοψηφίσµατα σε όλες τις χώρες της ΕΕ ώστε να απορριφθεί και από τους πολίτες. 
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Εκδοχή 2 (µειοψήφησε)  
 

Ο ΣΥΝ και το Κόµµα Ευρωπαϊκής Αριστεράς έχουν ως κεντρική τους πολιτική στόχευση 
την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, µε όρους δηµοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. 
 

Η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης  στην κατεύθυνση της οµοσπονδιοποίησης έχει, 
πέραν των άλλων, να αντιπαλέψει την πίεση του εθνικισµού, τις εθνικές αναδιπλώσεις ή και τις 
αυταπάτες ότι κάθε χώρα µπορεί καλύτερα µόνη της ή µε εξωευρωπαικές συνεργασίες. 
 

Οι δυνάµεις που διαχειρίστηκαν την πορεία ενοποίησης της Ευρώπης απέτυχαν να 
δώσουν την αναγκαία ώθηση στο ευρωπαϊκό εγχείρηµα. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, 
δηµιουργούν γενικευµένη ανασφάλεια και αποµακρύνουν την ΕΕ από τους πολίτες. 

 
Ο ΣΥΝ και το ΚΕΑ που εµπνέονται από έναν αριστερό ευρωπαϊσµό, θεωρούν ότι η 

αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού οράµατος απαιτεί ριζικά διαφορετικές πολιτικές από τις 
σηµερινές. Επιδίωξή µας είναι η οικοδόµηση µιας ενωµένης, δηµοκρατικής, κοινωνικής, 
οικολογικής και ειρηνικής Ευρώπης, ανεξάρτητης από τις ΗΠΑ. Μιας πολιτικά ενωµένης 
Ευρώπης, µε ισχυρό ενιαίο νόµισµα, µε κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας σε 
φιλειρηνική και ανεξάρτητη από το ΝΑΤΟ βάση. Με υπεράσπιση και αναβάθµιση του 
κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου και σεβασµό του διεθνούς δικαίου. 
 

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕ χρειάζεται Σύνταγµα συνώνυµο µε τη δηµοκρατία, την 
ελευθερία, την κοινωνική προστασία, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της 
ειρήνης. 
 

Οι ηγέτες της ΕΕ µε τη νέα µεταρρυθµιστική Συνθήκη, δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτηµα 
για περισσότερη κοινωνική, δηµοκρατική και ενωµένη Ευρώπη. Συνεχίζουν να επιµένουν σε 
λιγότερη Ευρώπη και σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές και µάλιστα χωρίς δηµοκρατικές εγγυήσεις, 
καθώς απορρίπτουν τη συντακτική συνέλευση και τα δηµοψηφίσµατα. 
 

Με αυτή την έννοια η θέση αυτή του ΣΥΝ και του ΚΕΑ βρίσκεται σε διαφορετική 
κατεύθυνση από τις µέχρι τώρα πρωτοβουλίες των κυρίαρχων κύκλων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για συνταγµατικού χαρακτήρα µεταρρυθµίσεις. 
  

 
 

 
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται στο µέσο µιας διεθνούς οικονοµικής κρίσης, κρίσης που 
απορρέει από την υπερσυσσώρευση κεφαλαίου και την αχαλίνωτη διεθνή κερδοσκοπία. 
Χαρακτηριστικό σήµερα γνώρισµα της κρίσης αυτής είναι η διαµόρφωση της τιµής του 
πετρελαίου στο ιστορικό υψηλό των 100 δολαρίων το βαρέλι. Οι κλυδωνισµοί της 
παγκόσµιας οικονοµίας που ξεκίνησαν µε τη χρηµατοπιστωτική κρίση από τα επισφαλή 
στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ και συνοδεύτηκαν από τη νοµισµατική κρίση και την πτώση της 
τιµής του δολαρίου αφορούν άµεσα την ελληνική οικονοµία αφού αυτή βρίσκεται πλέον στο 
διεθνοποιηµένο «πρώτο κόσµο» της καπιταλιστικής επέκτασης. 
 

ΙV. 
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Από την άλλη µεριά, οι εξελίξεις αυτές δεν µπορεί παρά να επιδρούν σηµαντικά στην 
πορεία της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης που περνά η χώρα, πορεία που ξεκίνησε τη 
δεκαετία του 1990 και κλιµακώθηκε µε τις κυβερνήσεις της Ν.∆. Ταυτόχρονα οι εξελίξεις 
αυτές δεν µπορούν να κρύψουν --το αντίθετο-- τη διαρκώς επιδεινούµενη ένταση των 
καπιταλιστικών σχέσεων εκµετάλλευσης και εµπορευµατοποίησης που γνωρίζει η χώρα από 
τότε. 
 

Συγκεκριµένα, µέσα σε αυτές τις συνθήκες η ελληνική οικονοµία µετατρέπεται σε 
οικονοµία υπηρεσιών, ενώ µεγάλοι βιοµηχανικοί κλάδοι, όπως και η αγροτική και 
κτηνοτροφική παραγωγή, φθίνουν διαρκώς. Ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας έχει αποκτήσει 
ηγεµονική θέση στην ελληνική καπιταλιστική δοµή στο σύνολό της, υπαγορεύοντας ευθέως 
την δική του πολιτική στην κυβερνητική εξουσία. Σε αυτή τη βάση, την απόλυτη 
προτεραιότητα αναλαµβάνουν οι ιδιωτικοποιήσεις κρίσιµων τοµέων που βρίσκονταν µέχρι 
σήµερα υπό δηµόσιο έλεγχο όπως και η επέκταση του ιδιωτικού τοµέα σε όλα τα πεδία 
κοινωνικής αναπαραγωγής, όπως η υγεία, η παιδεία και τα αποθεµατικά της κοινωνικής 
ασφάλισης. ∆ιαπιστώνουµε έτσι πως η πολιτική της Ν.∆. «ελευθερώνει» προς χάριν του 
µεγάλου κεφαλαίου την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τα λιµάνια και ολόκληρο τον δηµόσιο 
πλούτο, µετατρέποντας όλες τις υποδοµές της χώρας σε πεδία αντιπαράθεσης των µεγάλων 
ταξικών συµφερόντων υπό την απλή επιδιαιτησία --και αυτό στην καλύτερη περίπτωση-- του 
«αρµόδιου» υπουργού η κυβερνητικού παράγοντα.   
   

Τα παραπάνω δεν πρέπει να µας κάνουν να πιστεύουµε ότι ζούµε και ασκούµε 
πολιτική σε συνθήκες µιας δήθεν «καθυστερηµένης» καπιταλιστικής οικονοµίας. Αντίθετα, 
αντίπαλός µας είναι ένας προηγµένος καπιταλισµός, που έχει προσαρµοστεί έγκαιρα στον 
κυρίαρχο νεοφιλελευθερισµό, αποβαίνοντας ιδιαίτερα επιθετικός και ιδιαίτερα διεισδυτικός 
σε όσα αφορούν την οικονοµία των γειτονικών χωρών. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 
εισχωρήσει βαθιά στις χώρες της Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης ενώ η οικονοµία 
της ΠΓ∆Μ εν πολλοίς ελέγχεται από ελληνικά κεφάλαια. Από κει και πέρα, στη χώρα µας ο 
ρυθµός ανόδου του ΑΕΠ από το δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του 1990 κινείται σταθερά 
πάνω από το 3%, αρκετά υψηλότερα από τον µέσο όρο της Ε.Ε. Η παραγωγικότητα της 
εργασίας προσεγγίζει το επίπεδο σύγκλισης µε την Ε.Ε. των 15. Οι ρυθµοί κερδοφορίας των 
ελληνικών επιχειρήσεων είναι υψηλοί, ενώ σε ορισµένους κλάδους όπως ο τραπεζικός οι ίδιοι 
ρυθµοί είναι προκλητικά υψηλοί, διπλάσιοι του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Η τεχνολογική 
αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης αναπτύσσεται επίσης, χωρίς όµως να µπορεί να 
υπερβεί την ιστορικά διαµορφωµένη διάκριση ανάµεσα σε ανταγωνιστικά και µη 
ανταγωνιστικά κεφάλαια.  
 

Παρά την συνήθη κριτική για αναποτελεσµατικότητα του δηµόσιου τοµέα και για 
έλλειψη επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε. 
στον αριθµό δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων. Από την άλλη µεριά όµως, οι επιχειρήσεις 
αυτές αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και για αυτό ο ρυθµός θνησιµότητάς τους 
είναι µεγάλος. Η εν λόγω αντιξοότητα δεν οφείλεται στην απουσία παραγόντων που 
δηµιουργούν επιχειρηµατικό κλίµα αλλά κυρίως στα µικροµεσαία χαρακτηριστικά των 
επιχειρήσεων. Πολλές από αυτές αποτελούν συγκαλυµµένες µορφές άσκησης ελευθερίου 
επαγγέλµατος µε δεδοµένο ότι η ίδρυση ατοµικών επιχειρήσεων µε ηµεροµηνία λήξεως 
καθιστά τους αυτοαπασχολούµενους σε αυτές µέσο για να ανακουφίζονται οι κυβερνήσεις 
από τις πιέσεις της αγοράς εργασίας και της ανεργίας.  
 

Όσα και αν ισχυρίζονται πολλοί, η ελληνική οικονοµία στην πραγµατικότητα 
βρίσκεται στο µέσον µιας διαδικασίας σοβαρής αναβάθµισης των συνθηκών απόδοσης 
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κεφαλαίου και εκµετάλλευσης της εργατικής δύναµης. Οφείλει βεβαίως να επισηµανθεί ότι 
µέρος της υψηλής κερδοφορίας των επιχειρήσεων οφείλεται στην ολιγοπωλιακή διαµόρφωση 
των τιµών, δηλαδή σε πρακτικές καρτέλ που αυξάνουν την ακρίβεια και πλήττουν τα λαϊκά 
εισοδήµατα. 
 

Από την άλλη πλευρά, είναι βέβαιο πως η ελληνική οικονοµία αντιµετωπίζει σοβαρά 
προβλήµατα ανταγωνιστικότητας. Όµως τα προβλήµατα αυτά δεν προέρχονται ούτε από την 
απουσία επενδυτικού περιβάλλοντος ούτε από το υψηλό µισθολογικό κόστος παραγωγής, 
όπως ισχυρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Προέρχονται από αδυναµίες της οργανωτικής 
συγκρότησης του ελληνικού κεφαλαίου σε όσα αφορούν την ποιότητα του παραγόµενου 
προϊόντος, την κλαδική και ενδοκλαδική διάρθρωση του κεφαλαίου και τον  προσανατολισµό 
των εξαγωγών. Συγχρόνως, το µοντέλο ανάπτυξης βασίζεται στην κατανάλωση και στην 
αυξηµένη χρέωση των νοικοκυριών. Οι καταναλωτικές δαπάνες αποτέλεσαν σηµαντικό 
µοχλό ανάπτυξης, όπως πιστοποιεί και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (12% του ΑΕΠ 
το 2006 και µέσος όρος 7,4% την περίοδο 2001-2005). Ο ρυθµός αύξησης των 
καταναλωτικών δανείων ήταν 30% τα τελευταία χρόνια, µε αποτέλεσµα το χρέος των 
νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ να αυξηθεί από 13% το 2000 σε 47% το 2007. Από τα 
στοιχεία που διατίθενται προκύπτει ότι το απόλυτο ποσό που χρωστάει κάθε νοικοκυριό έχει 
αυξηθεί σηµαντικά, ότι οι οικογένειες µε περισσότερα από δύο παιδιά χρωστούν 
περισσότερα. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία το 1/5 των οικογενειών µε χαµηλό εισόδηµα  
δαπανά το 40% του εισοδήµατός τους για να πληρώσουν τα χρέη τους στις τράπεζες.  
 

Από κοινωνική άποψη, κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής καπιταλιστικής 
ανάπτυξης είναι η διεύρυνση των ανισοτήτων, κοινωνικών και περιφερειακών, η αύξηση της 
ανεργίας, η ακρίβεια, η φτώχεια, και ο κοινωνικός αποκλεισµός. Είναι ενδεικτικό ότι οι 
ιδιωτικές δαπάνες για υγεία, παιδεία και εκπαίδευση είναι από της υψηλότερες στις χώρες του 
ΟΟΣΑ. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι οι νέες µορφές ακρίβειας συναρτώνται µε τις 
διαδικασίες υποβάθµισης των δηµόσιων υπηρεσιών εν όψει της προοπτικής ιδιωτικοποίησής 
τους. Έτσι, οι υπηρεσίες ασφάλισης, εκπαίδευσης, υγείας, επικοινωνίας και µετακίνησης µαζί 
µε τους λογαριασµούς του ΟΤΕ, της ∆ΕΗ, της ΕΥ∆ΑΠ, αποτελούν τα µεγάλα σύγχρονα 
βάρη της καθηµερινότητάς µας. 
 

Αυτοί που πληρώνουν το κόστος της πολιτικής του νεοφιλελευθερισµού είναι οι 
εργαζόµενοι, των οποίων η ίδια η δυνατότητα σταθερής εργασίας γίνεται όλο και 
περισσότερο επισφαλής. Η πραγµατική ανεργία βρίσκεται αρκετά πάνω από τους επίσηµους 
υπολογισµούς, το ποσοστό των ανασφάλιστων εργαζόµενων υπερβαίνει το 20%, µε  πιο 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις τη «µαύρη» ανασφάλιστη εργασία των µεταναστών και των 
προσφύγων. Το ποσοστό ανεργίας είναι εντυπωσιακά υψηλότερο στις γυναίκες και εφιαλτικό 
για τις νέες. Η αποδόµηση µεγάλων παραδοσιακών παραγωγικών κλάδων (ιµατισµός, 
ναυπηγοεπισκευαστική κλπ) δηµιουργούν ολόκληρες περιοχές ανασφάλειας, πόλεις και 
γειτονιές της ανεργίας. Η συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας παραµένει µικρή 
και το εργασιακό καθεστώς που βιώνουν δυσµενέστερο, συχνά απολύτως απαράδεκτο. 
Παράλληλα, ο κατακερµατισµός της αγοράς εργασίας δηµιουργεί πρόσθετες εισοδηµατικές 
ανισότητες και νέες κατηγορίες φτωχών εργαζοµένων. Η προωθούµενη µε όλα τα µέσα 
«ευελιξία» εκµεταλλεύεται συστηµατικά το νεαρό της ηλικίας των νέων εργαζοµένων και τον 
σχετικά «ανέµελο» χαρακτήρα της πρώτης εργασιακής εµπειρίας προκειµένου να 
δηµιουργήσει αποτελεσµατικά εκµεταλλευτικά πρότυπα για όλες τις γενιές εργαζοµένων. Τα 
πρότυπα αυτά εφαρµόζονται µε ιδιαίτερη «µέριµνα» στις γυναίκες υπό το πρόσχηµα της 
«εναρµόνισης» της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή ζωή. Η κατάργηση του οκταώρου, οι 
αναγκαίες υπερωρίες και η δεύτερη δουλειά οδηγούν, εκτός των άλλων, σε εξαντλητική 
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µείωση του ελεύθερου χρόνου και στην αποδιοργάνωση της οικογένειας. Συνοψίζοντας, 
µπορούµε να πούµε πως η «επισφάλεια», οι «ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις, η εργασιακή 
περιπλάνηση και αβεβαιότητα δεν συνιστούν απλώς ένα περισσότερο εκµεταλλευτικό 
εργασιακό πλαίσιο. Συνιστούν µια νέα συνολική κοινωνική νόρµα που υπάγει κάθε µισθωτή 
εργασία σε ιδιαίτερα καταπιεστικά και αλλοτριωτικά πρότυπα επιδιώκοντας να την 
καθηλώσει εκεί εσαεί. 
 

Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, παρά τους επιµέρους αγώνες του, δεν κατόρθωσε 
να προστατεύσει τους εργαζοµένους από τη νεοφιλελεύθερη επέλαση. Η πλειοψηφία της 
ηγεσίας του, που συναπαρτίζεται από δυνάµεις της Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ στα συνδικάτα, έχει 
συνθηκολογήσει µε την ιδέα του αναπότρεπτου των νεοφιλελεύθερων «µεταρρυθµίσεων» και 
ουσιαστικά έχει συµβιβαστεί µε την αντίστοιχη πολιτική, διεκδικώντας απλώς οριακές 
διορθώσεις. Υπό αυτούς του όρους --ιστορικά διαµορφωµένο αποτέλεσµα της σταδιακής 
αλλοίωσης του ταξικού και αγωνιστικού χαρακτήρα του κινήµατος-- το εργατικό 
συνδικαλιστικό κίνηµα παραµένει δέσµιο του «εναλλασσόµενου» κυβερνητικού 
συνδικαλισµού, της αντίστοιχης κοµµατικής ή παραταξιακής αντίληψης και του εργοδοτικού 
«συνδικαλισµού» ενώ η ηγεσία του παραµένει αποσπασµένη από τη καθηµερινή ζωή των 
εργαζοµένων, έχοντας συνταχθεί αρκετές φορές µε αντεργατικές επιλογές. Από την άλλη 
µεριά, η ανθενωτική σεχταριστική στάση των δυνάµεων του ΚΚΕ, ανεξάρτητα από 
προθέσεις ή «δικαιολογίες», επιτείνει τα παραπάνω προβλήµατα και αποδυναµώνει ακόµη 
περισσότερο το συνδικαλιστικό κίνηµα. 
 

Κεντρικός στόχος του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος δεν µπορεί να είναι παρά 
ο ριζικός αναπροσανατολισµός του και η διαµόρφωση µιας αυτόνοµης και µαχητικής ταξικής 
στρατηγικής. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται η δηµιουργία ισχυρών 
συσπειρώσεων µέσα στα συνδικάτα που θα προκύψουν από παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες 
τόσο σε επίπεδο βάσης όσο και σε επίπεδο ηγεσίας. Οι παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες αυτές 
οφείλουν να αποτρέπουν τη συµβιβαστική γραµµή, που αποτελεί σήµερα το κύριο πρόβληµα, 
να αντιστρατεύονται τις διαχωριστικές πρακτικές, που ακυρώνουν την ενότητα δράσης, και 
να προωθούν συστηµατικά την ενότητα του κινήµατος. Σε αυτή τη βάση, πρέπει να 
δηµιουργηθούν πλατιά µέτωπα αντίστασης ενάντια στη νεοφιλελεύθερη πολιτική, όπως αυτή 
εκδηλώνεται συγκεκριµένα κάθε φορά, και να οργανωθούν µαζικοί εργατικοί αγώνες που θα 
αλλάξουν τους συσχετισµούς επιβάλλοντας την ανάκτηση του ταξικού--διεκδικητικού ρόλου 
των συνδικάτων.  
 

Η πολική του ΣΥΝ που αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός γνήσια ταξικού, αυτόνοµου, 
ενωτικού, αντιγραφειοκρατικού και µαχητικού συνδικαλιστικού κινήµατος µπορεί να 
συµβάλει στο να αναδειχθεί ένα ισχυρό ρεύµα αντίστασης στη νεοφιλελεύθερη οικονοµική 
και κοινωνική πολιτική που θα αποβαίνει νικηφόρο. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι αναγκαία 
η µαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήµατος, η ένταξη των γυναικών, των νέων και των 
µεταναστών στις γραµµές του, όπως και η ένταξη εκεί ολόκληρου του κόσµου της 
επισφαλούς και «µαύρης» εργασίας.  
 

Τα ζητήµατα αυτά αποτελούν πρώτη προτεραιότητα του ΣΥΝ την νέα περίοδο.  
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ΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 
 ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ 
 ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
1. Η εναλλακτική µας πρόταση 
 
Το νέο πολιτικό τοπίο που διαµορφώθηκε µετά της εκλογές βρίσκει το κόµµα µας µε 
ανεβασµένο κύρος, µε ισχυρότερη συσπείρωση, µε αυξηµένες δυνατότητες, αλλά και µε πολύ 
µεγαλύτερες υποχρεώσεις απέναντι στη χώρα και το µέλλον της. Επιβάλλεται άρα να 
διατυπώσουµε και να προβάλουµε σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία το εναλλακτικό 
πολιτικό µας σχέδιο, δηλαδή τον στρατηγικό µας στόχο, την πολιτική που θα 
ακολουθήσουµε, και τα πολιτικά µέσα που θα χρησιµοποιήσουµε για να τον επιτύχουµε. 

 
Από την ίδρυσή του, ο ΣΥΝ έχει διακηρύξει ότι στρατηγικός του στόχος είναι ο 

σοσιαλισµός µε δηµοκρατία και ελευθερία, δηλαδή η ανατροπή και υπέρβαση των κυρίαρχων 
καπιταλιστικών σχέσεων, ανατροπή και υπέρβαση που θα επιτευχθούν  µέσα από την 
προώθηση τοµών και ριζικών αλλαγών σε όλους τους τοµείς, τοµών και αλλαγών που θα 
προκύπτουν από τους πολύµορφους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, που θα συναντούν 
πάντα την πλατιά συναίνεση της ελληνικής κοινωνίας και θα προωθούνται από εκείνη. 
Σήµερα οι τοµές και αλλαγές αυτές έχουν ως αντικείµενο τον νεοφιλελευθερισµό σε όλες του 
τις εκφάνσεις.  

 
Ο στόχος αυτός δεν αποτελεί στενά κοµµατική επιδίωξη ούτε παραµένει στη σφαίρα 

της ουτοπίας. Αποτελεί ρεαλιστική απάντηση στα δεινά που έχει σωρεύσει ο 
νεοφιλελευθερισµός στη χώρα, απάντηση στο φθαρµένο και αδιέξοδο δικοµµατικό πολιτικό 
σύστηµα, απάντηση στην πολιτισµική ένδεια, απάντηση στις αγωνίες και του µύχιους πόθους 
ολόκληρου του ελληνικού λαού.  

  
Αυτός ο στόχος και το πολιτικό σχέδιο που του αντιστοιχεί δεν µπορούν να αφορούν 

µία µόνο χώρα ούτε να περικλείονται στα όρια ενός έθνους--κράτους. Ο κοινός βηµατισµός, 
η ανάπτυξη κοινών αγώνων και εναλλακτικών προτάσεων, η συνεργασία, ο διάλογος και η 
αλληλεγγύη ανάµεσα σε όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις της Ευρώπης και του 
κόσµου που προσβλέπουν, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στον ίδιο στόχο είναι απολύτως 
απαραίτητες.  
 

Για να συγκεκριµενοποιηθούν τα παραπάνω και για να αρχίσουν να γίνονται κτήµα 
του ελληνικού λαού είναι αναγκαίο να διατυπωθούν µε τη µορφή µιας εναλλακτικής 
προγραµµατικής πρότασης, µε τη µορφή ενός προγράµµατος δράσης για την τρέχουσα 
περίοδο. Το πρόγραµµα αυτό οφείλει να αποτελεί συνεκτικό σύνολο προτάσεων και θέσεων, 
µε απολύτως σαφές το κοινωνικό, το δηµοκρατικό και το οικολογικό του στίγµα, ενώ οι 
θέσεις και προτάσεις αυτές οφείλουν να προτείνουν συγκεκριµένες λύσεις στα ώριµα 
προβλήµατα, λύσεις που δεν θα εγκλωβίζονται στο σήµερα ούτε θα συνιστούν απλώς 
«καλύτερη» διαχείριση της σηµερινής τάξης πραγµάτων, αλλά θα ανοίγουν παραπέρα 
προοπτικές στην κατεύθυνση που οδηγεί στη ήττα του νεοφιλελευθερισµού και στη διάρρηξη 
του δικοµµατικού πολιτικού συστήµατος, στην κατεύθυνση που οδηγεί στην πραγµατοποίηση 
του στρατηγικού µας στόχου.  
 

Ονοµάζουµε την πρότασή µας εναλλακτική γιατί αυτή προτείνει την ανάπτυξη 
αγωνιστικών µετώπων για την αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων, µετώπων όπου 

V. 
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συµµετέχουν ενεργά οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι, οι γυναίκες, η νεολαία, οι συνταξιούχοι, 
δηλαδή µετώπων κινήµατος συνδεδεµένων αναπόσπαστα µε τις αντίστοιχες πολιτικές και 
ιδεολογικές µάχες. Ονοµάζουµε την πρόταση µας εναλλακτική γιατί επιδιώκει να αναδείξει 
ξανά τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, γιατί 
διεκδικεί την ισότητα των φύλων, τον σεβασµό κάθε διαφορετικότητας, την εµπέδωση και τη 
διεύρυνση των πολιτικών, κοινωνικών και ατοµικών δικαιωµάτων. 

 
Η εναλλακτική µας πρόταση αποτελεί πρόσκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάµεις της 

Αριστεράς, πρόσκληση που τους ζητά να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, όπως προσπαθούµε να 
τον ξεπεράσουµε και εµείς, πρόσκληση να σταµατήσουν την στείρα πολεµική αντιπαράθεση 
και να αναγνωρίσουν ότι ο πολυκερµατισµός της Αριστεράς δεν συµβάλλει στην 
αµφισβήτηση, στην αποσταθεροποίηση και τελικά στην ήττα του δικοµµατισµού, δεν 
βοηθάει να ανοίξει ο δρόµος για αριστερές προοδευτικές λύσεις, για τις λύσεις που οδηγούν 
στον σοσιαλισµό µε ελευθερία και δηµοκρατία. 

    
Η εναλλακτική µας πρόταση απευθύνεται συντροφικά πρώτα απ’ όλα σε όλες τις 

συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ και όλους τους ανένταχτους αγωνιστές της Αριστεράς θεωρώντας 
ότι αυτή συµβάλλει, κατά τα δικά µας µέτρα, στην ουσιαστικοποίηση και επικαιροποίηση του 
πολιτικού πλαισίου που µας συγκροτεί αναδεικνύοντας τι επιδιώκουµε από κοινού, στην 
αναβάθµιση και τη διεύρυνση όσων κερδίσαµε όλοι µαζί το τελευταίο διάστηµα, δηλαδή να 
το διαλεγόµαστε ανοιχτά στο φώς και µε ειλικρίνεια και το να αναλαµβάνουµε από κοινού 
σηµαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες σεβόµενοι την ιδιαίτερη ιδεολογική φυσιογνωµία και την 
οργανωτική αυτοτέλεια του καθενός. Προκειµένου να υλοποιηθεί η εναλλακτική µας 
πρόταση, οφείλουµε να αξιοποιήσουµε την πλουραλιστική εκπροσώπηση στη Βουλή, 
πλουραλιστική εκπροσώπηση που θα βοηθήσει σηµαντικά την παραπέρα καλλιέργεια του 
κλίµατος εµπιστοσύνης και συνεργασίας ανάµεσά µας τονίζοντας την αισιοδοξία µας εν όψει 
των δύσκολων αγώνων που έρχονται. Για να επιτύχουµε τους κοινούς µας στόχους οφείλουµε 
να προχωρήσουµε αποφασιστικά στην ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και τη διεύρυνσή του µε 
δυνάµεις που προέρχονται από τον χώρο του σοσιαλισµού, της οικολογίας ή των κινηµάτων. 
Η συγκρότηση επιτροπών πρωτοβουλίας του ΣΥΡΙΖΑ σε πανελλαδική κλίµακα και κατά 
κλάδο εργασίας --επιτροπών όπου ο καθένας θα µπορεί να συµµετέχει, να έχει λόγο και να 
συνδιαµορφώνει τις αποφάσεις-- και παραπέρα ο δηµοκρατικός και αποτελεσµατικός 
συντονισµός των επιτροπών αυτών, όπως και η πραγµατοποίηση πολύµορφων εκδηλώσεων 
για επίκαιρα θέµατα κάθε λογής θα συµβάλει ακόµη περισσότερο στην επίτευξη των στόχων 
µας.   
 
2. Προγραµµατικοί άξονες  
 
Η εναλλακτική προγραµµατική πρότασή µας µε στόχο τον σοσιαλισµό µε δηµοκρατία και 
ελευθερία επιχειρεί να οργανώσει και να κωδικοποιήσει τόσο τους µεσοπρόθεσµους στόχους 
µας όσο και τους άµεσους που συναρτώνται µε τα σηµερινά µέτωπα πάλης. Η οργάνωση και 
κωδικοποίηση αυτή γίνεται µε την επίγνωση ότι οι κοινωνικές εξελίξεις δεν υπόκεινται σε 
προδιαγεγραµµένα στάδια. Το τι συνιστά άµεσο στόχο, το τι µεσοπρόθεσµο ή ακόµη και 
µακροπρόθεσµο συσχετίζονται πάντα µε τους όρους και τις µορφές ανάπτυξης των 
κοινωνικών και πολιτικών αγώνων και τις εκάστοτε διαµορφούµενες συγκυρίες έτσι ώστε 
αυτό που µπορεί να φαίνεται σήµερα απώτερο και απροσδιόριστο να µπορεί κάποιες φορές 
να αποβαίνει συγκεκριµένο και εφικτό.  
 

Με αυτά δεδοµένα, η εναλλακτική προγραµµατική πρόταση µε τελικό στόχο τον 
σοσιαλισµό µε ελευθερία και δηµοκρατία οφείλει να κινείται κατά τους παρακάτω άξονες:  
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1. Απαιτείται να τεθούν υπό κοινωνικό και δηµόσιο έλεγχο η κίνηση των διεθνών κεφαλαίων, 
ιδιαίτερα των καθαρά κερδοσκοπικών, οι ξένες επενδύσεις και οι όροι του διεθνούς εµπορίου.  
 
2. Απαιτούνται βαθιές δηµοκρατικές τοµές στο κρατικό µηχανισµό, ώστε ο δηµόσιος τοµέας 
να αποκτήσει ουσιαστικό παρεµβατικό ρόλο στη λειτουργία της οικονοµίας υπό απολύτως 
δηµοκρατικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, απαιτείται η διαρκώς µεγαλύτερη συµµετοχή των 
εργαζοµένων ώστε ο κοινωνικός έλεγχος να καθίσταται  ουσιαστικότερος και 
αποτελεσµατικότερος. Σε αυτή την κατεύθυνση οφείλουν να επανέλθουν ή να παραµείνουν 
στον έλεγχο του δηµοσίου όλοι οι τοµείς στρατηγικού χαρακτήρα (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, 
διαχείριση υδάτινων πόρων, υποδοµές, λιµάνια κλπ) και να αποκτήσουν ένα κοινωνικό κι 
αναπτυξιακό προσανατολισµό µε όρους δηµοσίου συµφέροντος. 
 
3. Απαιτείται η χάραξη στρατηγικής κατά την οποία θεµελιώδη κοινωνικά αγαθά και 
υπηρεσίες δεν θα εµπλέκονται µε την εµπορευµατοποίηση, τους νόµους της αγοράς και το 
κέρδος αλλά θα προσφέρονται ισότιµα και δωρεάν προς κοινή χρήση. Ειδικότερα, οφείλει να 
ενισχυθεί και να αναβαθµισθεί η καθολική δηµόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία σε όλα τα 
επίπεδα. 
 
4. Απαιτείται ουσιαστικός έλεγχος του δηµοσίου στη λειτουργία της ανεξέλεγκτης αγοράς, µε 
τη δυνατότητα να καθορίζει όπου χρειάζεται το πλαίσιο τιµών και τα ποσοστά κέρδους. 
 
5. Απαιτείται η διαµόρφωση δυνατοτήτων σε εθνικό επίπεδο ώστε να αναπτυχθεί µια 
στρατηγική στήριξης ειδικών κλάδων και δραστηριοτήτων της οικονοµίας, τόσο στους 
φθίνοντες βιοµηχανικούς τοµείς όσο και σε τεχνολογίες αιχµής, µε ιδιαίτερο προσανατολισµό 
τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 
 
6. Απαιτείται ο έλεγχος του δηµοσίου επί του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε στόχο την 
παρεµπόδιση των τραπεζών να λειτουργούν ληστρικά απέναντι στους καταναλωτές και να 
προβαίνουν σε καθαρά κερδοσκοπικές επενδύσεις. Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα οφείλει να 
αναπροσαρµοστεί στην κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών και της λαϊκής 
αποταµίευσης. 
 
7. Απαιτείται η ριζική µεταρρύθµιση των φορολογικών συστηµάτων, η µείωση των έµµεσων 
φόρων, ειδικά στα προϊόντα πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, η ενίσχυση της άµεσης 
φορολογίας των κερδών και κάθε µορφής µεγάλων εισοδηµάτων και ιδιοκτησίας, µε στόχο 
ένα απλό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα, πραγµατικό εργαλείο αναδιανοµής του πλούτου, 
ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και σχεδιασµού της ανάπτυξης. 
 
8. Απαιτείται να επανέλθει η διαµόρφωση της νοµισµατικής πολιτικής στην ευθύνη της 
«πολιτικής» ώστε να µπορεί να συµβάλει στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και της πλήρους απασχόλησης.  
 
9. Απαιτείται η δραστική µείωση των στρατιωτικών εξοπλισµών στο επίπεδο που αρµόζει σε 
µια ειρηνική χώρα, που διατηρεί µονίµως φιλικές σχέσεις µε τους γείτονες της και δεν 
παρεµβαίνει στρατιωτικά πουθενά στον κόσµο για να στηρίξει αλλότρια συµφέροντα υπό 
οποιοδήποτε πρόσχηµα. Παράλληλα, οφείλουν να κλείσουν άµεσα οι βάσεις του ΝΑΤΟ στην 
Ελλάδα και να καταργηθεί το ίδιο το ΝΑΤΟ και οι επιθετικοί στρατιωτικοί συνασπισµοί. 
 



 

 
-20-

10. Απαιτείται η εκπόνηση και η εφαρµογή ενός σχεδίου για τη συνολική προστασία του 
οικολογικού πλούτου της χώρας σε όλες του τις διαστάσεις.   
 
11. Απαιτείται ο διαχωρισµός Εκκλησίας και Κράτους. 
 
12. Απαιτείται η προώθηση της ισότητας των φύλων στην πράξη µε πολιτικά, οικονοµικά και 
κοινωνικά µέτρα, όπως και η κατάργηση όλων των διακρίσεων φύλου, φυλής, θρησκείας, 
τόπου καταγωγής, και σεξουαλικού προσανατολισµού. 
 
13. Απαιτείται η αντίσταση στην εµπορευµατοποίηση του πολιτισµού και στη διάδοση της 
υποκουλτούρας. Απαιτείται η διαµόρφωση των κατάλληλων συνθηκών ώστε η πρόσβαση 
στον πολιτισµό των λαϊκών στρωµάτων και της νεολαίας να είναι απρόσκοπτη. Απαιτείται η 
ολόπλευρη στήριξη της πολιτισµικής και της λαϊκής δηµιουργικότητας σε όλους τους τοµείς 
της σκέψης, της επιστήµης και της τέχνης. Ο στρατηγικός µας στόχος δεν µπορεί να 
επιτευχθεί χωρίς µια πολιτισµική έκρηξη και µια πολιτισµική αναγέννηση. 
  
3. Μέτωπα πάλης 
 
Πολιτική δράση για µας σηµαίνει ενεργό συµµετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι της κάθε 
δεδοµένης συγκυρίας µε άξονα ένα πολιτικό πρόγραµµα που επιχειρεί να εκφράσει στην 
πολιτική βαθµίδα όσα κυοφορούνται κάθε στιγµή στην κοινωνία και όσα µπορούν να 
υποκινήσουν νέους αγώνες αποβλέποντας σε ένα ανώτερο επίπεδο τοµών, ρήξεων και 
µετασχηµατισµών προς την κατεύθυνση του στρατηγικού µας στόχου.  
 

Το πολιτικό πρόγραµµα που προτείνουµε εναντιώνεται συγκεκριµένα στη 
νεοφιλελεύθερη στρατηγική που κυριαρχεί λαµβάνοντας υπόψη τα ώριµα αιτήµατα των 
εργαζοµένων και της κοινωνίας ολόκληρης, δηλαδή τα αιτήµατα που έχουν συνειδητοποιηθεί 
και υπέρ των οποίων ήδη αναπτύσσονται πολύµορφοι αγώνες. Το πολιτικό αυτό πρόγραµµα 
διαρθρώνεται όπως παρακάτω. 
 
α. Στο κοινωνικό επίπεδο 
 
Σε µια περίοδο όπου η κυβέρνηση και τα κόµµατα εξουσίας θα επιχειρούν να δείξουν ότι 
διαθέτουν τη συναίνεση της πλειοψηφίας και όπου η συµπίεση µισθών και εισοδηµάτων, οι 
απολύσεις και η ανεργία θα µεταµφιέζονται σε στόχους για ανάπτυξη και σε υποσχέσεις για 
παροχές, οφείλουµε να αναδείξουµε εκείνα τα ζητήµατα που θέτουν στο επίκεντρο τις 
πραγµατικές ανάγκες των εργαζοµένων, των ανέργων, των νέων και των µεταναστών, την 
εργασιακή ανασφάλεια και τα κοινωνικά δικαιώµατα. Την ίδια στιγµή οφείλουµε να 
απαντάµε στο ερώτηµα «µε τι χρηµατοδότηση;» αναδεικνύοντας το γενικό ζήτηµα της 
αναγκαίας αναδιανοµής το πλούτου. Οι παρεµβάσεις  µας συγκροτούνται από την παρακάτω 
σειρά απαιτήσεων:  
 
1. Απαιτείται η υπεράσπιση και ενίσχυση του δηµόσιου--κοινωνικού ασφαλιστικού 
συστήµατος και των δικαιωµάτων των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων.  
 
2.Απαιτείται ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα και εργασιακή αξιοπρέπεια για όλους µε τη 
θέσπιση του 35ώρου (7ωρο, 5ηµερο) χωρίς µείωση των αποδοχών. 
 
3. Απαιτείται αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5 % του ΑΕΠ, αυτόνοµος 
µορφωτικός ρόλος για το λύκειο, ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
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Παράλληλα απαιτείται  αύξηση των δαπανών για την υγεία στο 6 % του ΑΕΠ, πλήρης, 
ισότιµη, υψηλού επιπέδου και δωρεάν κάλυψη όλων των αναγκών από ένα ολοκληρωµένο 
και αναβαθµισµένο δηµόσιο τοµέα υγείας--πρόνοιας. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση οφείλει να 
στηριχθεί µε όλα τα πρόσφορα µέσα ενώ η πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας οφείλει να είναι ο 
κεντρικός προσανατολισµός 
 
4. Απαιτείται η άµεση ανακοπή της πορείας των ιδιωτικοποιήσεων, η ανάκτηση από το 
δηµόσιο τοµέα των κρίσιµων τοµέων της κοινωνικής αναπαραγωγής, δηλαδή της ενέργειας, 
των υδάτινων πόρων, των µέσων µαζικής µεταφοράς, των επικοινωνιών. 
 
5. Απαιτείται ένα δικαιότερο φορολογικό σύστηµα µε δραστική µείωση των έµµεσων φόρων 
και µεγαλύτερη φορολόγηση των κερδών και των µερισµάτων, την αύξηση των φορολογικών 
συντελεστών για τα µεγάλα εισοδήµατα, την υψηλή φορολογία για την πολυτελή διαβίωση.  
 
6. Απαιτείται ειδική µέριµνα για τις µικρές επιχειρήσεις µε ευνοϊκές διευθετήσεις 
φορολογίας, µε τη θέσπιση ενός συστήµατος χρηµατοδοτικής στήριξης, µε περιορισµό της 
γραφειοκρατίας και τη θεσµοθέτηση της δια βίου εκπαίδευσης των εργαζοµένων εκεί.    
 
7. Στον αγροτικό τοµέα: 
 
Η κατάσταση στον αγροτικό τοµέα χαρακτηρίζεται από τη µείωση της αγροτικής παραγωγής, 
τη γήρανση των αγροτών, τη µεγαλύτερη εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους νέους, την 
παραπέρα συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήµατος. Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσµα της 
αντιαγροτικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, όπως συνδυάστηκε µε τη νέα ΚΑΠ που 
επιδείνωσε τα ήδη υπάρχοντα προβλήµατα. Η ίδια η ΚΑΠ δεν είναι άµοιρη της ουσιαστικής 
υποταγής της Ε.Ε. στις σχετικές επιδιώξεις των ΗΠΑ, υποταγή που εκφράζεται σχεδόν ρητά 
στις συνόδους του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. ∆ιαφαίνεται µάλιστα ότι τα 
προβλήµατα θα επιδεινωθούν µέσα από την ενδιάµεση αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2009 και 
την αναθεώρησή της το 2013, αφού οι κυρίαρχοι κύκλοι της Ε.Ε. προωθούν την παραπέρα 
µείωση των δαπανών για τη γεωργία και τη µικρότερη στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος 
στην κλίµακα της Ευρώπης.   
 

Σε αυτή τη βάση απαιτείται η χάραξη µιας νέας αγροτικής πολιτικής και η ριζική 
αναµόρφωση της ΚΑΠ υπέρ της προστασίας της µικροµεσαίας αγροτιάς, της ενίσχυσης της 
απασχόλησης και της παραγωγής υγιεινών τροφίµων. Απαιτείται ένα εθνικό σχέδιο 
αναζωογόνησης και ανάπτυξης της υπαίθρου µε θεµέλιο τους δηµοκρατικούς συµµετοχικούς 
συνεταιρισµούς, σχέδιο που θα αποσκοπεί  στην ολόπλευρη ανάπτυξη της υπαίθρου µε 
συγκεκριµένα µέτρα κοινωνικής προστασίας, βελτίωσης των συνθηκών ζωής στο χωριό και 
βελτίωσης του εισοδήµατος των αγροτών. Τα µέτρα αυτά οφείλουν να συµβάλουν στη 
µείωση του κόστους καλλιέργειας, στη µείωση της ψαλίδας ανάµεσα στο κόστος του 
παραγωγού και στην τιµή αγοράς του προϊόντος από τον καταναλωτή και στη βελτίωση της 
ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, µε προτεραιότητα την παραγωγή επώνυµων, 
ταυτοποιηµένων και βιολογικών προϊόντων και ταυτόχρονη απαγόρευση των 
µεταλλαγµένων. Απαιτείται µια πολιτική για τον αγροτικό τοµέα που θα ενισχύει τη 
διατροφική επάρκεια της χώρας, θα καταπολεµά τα καρτέλ, όπως αυτό του γάλακτος, θα 
στηρίζει τους νέους αγρότες και θα µεριµνά για προστασία του περιβάλλοντος συνολικά.   
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β. Στο επίπεδο των ζητηµάτων φύλου  
 
Το πολιτικό πρόγραµµα της Αριστεράς, δεν µπορεί παρά να τοποθετεί τον αγώνα των 
γυναικών στην καρδιά του πολιτικού πεδίου. Η κοινωνία αποτελείται από άνδρες και 
γυναίκες, η σχέση εξουσίας του ενός φύλου πάνω στο άλλο έχει πολιτική διάσταση και είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένη µε την όλη διαχείριση του δηµόσιου χώρου. Σε αυτή τη βάση, ο 
φεµινισµός αναπροσδιορίζει και εµπλουτίζει την πολιτική, αµφισβητώντας θεµελιώδεις 
κατηγορίες και διακρίσεις, όπως τη διάκριση ανάµεσα  στο πολιτικό και το προσωπικό, 
ανάµεσα στο πολιτικό και το κοινωνικό, ανάµεσα στο γενικό και το επιµέρους, επερωτώντας 
ταυτόχρονα την αντίληψη ότι η κοινωνία αποτελείται από άθροισµα ατόµων. Με αυτά 
δεδοµένα, όλες οι διακρίσεις µε γνώµονα το φύλο είναι απολύτως απαράδεκτες, η βία ενάντια 
στις γυναίκες  διπλά απαράδεκτη ενώ η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στους θεσµούς 
συνιστά εµφανές έλλειµµα δηµοκρατίας και άρα δείκτη 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 συστατικό στοιχείο µιας κοινωνίας όπου θα επικρατεί ουσιαστική δηµοκρατία και 
δικαιοσύνη.   
 

Απαιτείται έτσι η κατάργηση όλων των διακρίσεων στην εργασία, στις αµοιβές, στην 
κοινωνική ασφάλιση, στην παιδεία, στην φροντίδα, η κατάργηση του δουλεµπορίου 
γυναικών, η αποτελεσµατική εφαρµογή του νόµου περί ενδοοικογενειακής βίας, η 
υποστήριξη και αρωγή των αντίστοιχων θυµάτων, η εξασφάλιση πλήρους προστασίας των 
δικαιωµάτων των µεταναστριών --της πιο ευπαθούς οµάδας του πληθυσµού-- ασχέτως του 
καθεστώτος παραµονής τους στην Ελλάδα. Τελικός στόχος δεν µπορεί να είναι παρά η 
ισάριθµη αντιπροσώπευση των γυναικών σε όλους τους δηµόσιους θεσµούς και άρα οφείλουν 
να συνεχισθούν και να ενισχυθούν οι «θετικές διακρίσεις» που οδηγούν σε αυτήν την 
κατεύθυνση. Εν προκειµένω, άµεσο αίτηµα αποτελεί η επέκταση του «νόµου για το1/3» και 
στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών.  
 
γ. Στο επίπεδο των δικαιωµάτων 
 
Στην καρδιά του αγώνα για σοσιαλισµό µε ελευθερία και δηµοκρατία βρίσκεται η πάλη για 
τη διεύρυνση και την καθολική αποκατάσταση των κοινωνικών, πολιτικών, και ατοµικών 
δικαιωµάτων που είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους και πρέπει να νοούνται ως ενιαία. 
Έτσι απαιτούνται:  
 
1. Πλήρη δικαιώµατα στην εργασία, στον συνδικαλισµό, στην πολιτική έκφραση, στην 
ασφάλιση, στην πρόνοια, στην παιδεία, στην υγεία, στον ελεύθερο χρόνο, ισότιµα για όλους 
χωρίς εξαιρέσεις.   
 
2. Ίσα δικαιώµατα για όλους τους ξένους εργάτες, η νοµιµοποίηση των µεταναστών και η 
αλλαγή του δικαίου περί ιθαγένειας µε την αυτοδίκαιη απονοµή της ελληνικής υπηκοότητας 
σε  κάθε άνθρωπο που γεννιέται στην Ελλάδα 
 
3. Η κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των µειονοτήτων και η αναγνώριση του 
δικαιώµατος αυτοπροσδιορισµού τους, ατοµικού και συλλογικού. 
 
4. Η κατάργηση της «κοινωνίας της επιτήρησης», η άρνηση επικύρωσης της οδηγίας για την 
παρακολούθηση και αποθήκευση τηλεπικοινωνιακών δεδοµένων, η κατάργηση των 
«τροµονόµων», της ηλεκτρονικής επιτήρησης και του ηλεκτρονικού «φακελώµατος». 
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5. Η κατοχύρωση και η διεύρυνση των δικαιωµάτων των στρατιωτών και η επέκταση των 
δικαιωµάτων των αντιρρησιών συνείδησης. 
 
6. Η κατοχύρωση του πολιτικού γάµου για άτοµα του ίδιου φύλου.   
 
7. Η κατοχύρωση των δικαιωµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην περίθαλψη, την 
εκπαίδευση, την απασχόληση και τον πολιτισµό σε ένα πλαίσιο πλήρους ένταξής τους στο 
κοινωνικό σύνολο.  
 
8. Η δηµιουργία ενός ενιαίου εθνικού συστήµατος φυσικής αγωγής και αθλητισµού για όλες 
τις ηλικίες και για ολόκληρη τη χώρα. 
 
δ. Στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης 
 
Η πείρα που ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη συσσωρεύσει στα ζητήµατα αυτοδιοίκησης 
έχει αναδείξει τους βασικούς αρµούς της πρότασης µας. Αυτοί είναι:   
 

Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, η αποκέντρωση µε ενίσχυση της πραγµατικής 
αυτοδιοίκησης, δηλαδή της δηµοκρατικής λαϊκής συµµετοχής σε όλα τα επίπεδα, η 
διασύνδεση της δηµοτικής αρχής µε τα κινήµατα πόλης και κάθε µορφής προοδευτικές και 
ριζοσπαστικές συλλογικότητες κοινωνικού, οικολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, η 
ανάπτυξη θεσµών λαϊκής συµµετοχής, όπως ο συµµετοχικός προϋπολογισµός, η επεξεργασία 
σχεδίων τοπικής ανάπτυξης µε προτεραιότητα το κοινωνικό όφελος και όχι τις κερδοσκοπικές 
δραστηριότητες, η υπεράσπιση της κατοικίας, του δηµόσιου χώρου και του περιβάλλοντος 
από τις επιθέσεις της νεοφιλελεύθερης αγοράς και γενικότερα η απόρριψη του 
νεοφιλελεύθερου µοντέλου για την πόλη. 
 

Η πείρα µας διδάσκει ότι αν η τοπική αυτοδιοίκηση αναπτύσσει µε αυτό το πνεύµα 
την πολιτική της ως δηµόσιος και ως κοινωνικός θεσµός τότε κατορθώνει όχι µόνο να 
στηρίζει αλλά και να αναδεικνύει την κοινωνική συλλογικότητα. Μπορεί όχι  µόνο να 
συµπαραστέκεται, αλλά και να πρωτοστατεί στα κοινωνικά κινήµατα και στις παρεµβάσεις 
συλλογικών φορέων και πολιτών που αποσκοπούν στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών 
και λειτουργιών. Η απαιτούµενη αποκέντρωση µπορεί να γίνει προοδευτική πράξη µόνον υπό 
αυτούς τους όρους.   
 
ε. Στο επίπεδο του περιβάλλοντος 
 
Τα ζητήµατα που αφορούν την οικολογία και το περιβάλλον έχουν αναδειχθεί τα τελευταία 
κυρίως χρόνια σε απολύτως καθοριστικά. Στο πλαίσιο της πολιτικής µας πρότασης θεωρούµε 
ότι οι κύριες κατευθύνσεις παρέµβασης οφείλουν να είναι οι παρακάτω.  
 
1. Οι καταστροφικές πυρκαγιές του τελευταίου καλοκαιριού επιβάλλουν µια ολοκληρωµένη 
πολιτική αποτελεσµατικής θωράκισης της χώρας από ανάλογες καταστροφές στο µέλλον και 
την προς τούτο θεσµοθέτηση ενιαίου φορέα για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών. 
Παράλληλα απαιτείται να µην αναθεωρηθεί το άρθρο 24 του Συντάγµατος, να δοθεί 
επιτέλους λύση στο ζήτηµα των δασικών χαρτών, να ολοκληρωθεί η σύνταξη κτηµατολογίου, 
να επαναπροσδιοριστούν οι όροι δόµησης και οι όροι συνύπαρξης ανθρώπινης 
δραστηριότητας και οικιστικών ιστών µε τα δάση και το περιβάλλον, να δηµιουργηθεί 
χωριστό Υπουργείο Περιβάλλοντος και να καλλιεργηθεί µια νέα αντίληψη και πρακτική 
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ανάπτυξης που θα προστατεύει τη φύση και θα τη σέβεται κυριολεκτικά. Στην ίδια 
κατεύθυνση, είµαστε αντίθετοι στην εκτροπή του Αχελώου και σε άλλα παρόµοια 
φαραωνικής έµπνευσης ψευδο-αναπτυξιακά έργα. 
 
 Σε ότι αφορά ειδικότερα τις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές, απαιτείται ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο οικολογικής θωράκισης και οικονοµικής και παραγωγικής 
ανασυγκρότησης ώστε οι περιοχές αυτές να µυν ερηµωθούν, να µην ξεπουληθούν στα 
αρπακτικά συµφέρονται και να αναζωογονηθούν ολοκληρωµένα.    
 
2. ∆εδοµένου ότι η ενδεδειγµένη αντιµετώπιση του προβλήµατος των αποβλήτων, µέσα στο 
γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης των φυσικών και ενεργειακών πόρων, είναι ένα εναλλακτικό 
παραγωγικό πρότυπο --εκείνο της καθαρής παραγωγής--, απαιτείται ο επανασχεδιασµός των 
βιοµηχανικών προϊόντων και διεργασιών, µε ελαχιστοποιηµένη χρησιµοποίηση τοξικών, µε 
αποφυγή ενεργοβόρων διαδικασιών και σπατάλη φυσικών πόρων. Ο προσανατολισµός αυτός 
αλλάζει όχι µόνο την ποσότητα και την ποιότητα των παραγοµένων αποβλήτων αλλά και την 
παραγωγική διαδικασία, τις σχέσεις των παραγωγών µε το προϊόν τους και τα καταναλωτικά 
πρότυπα των πολιτών.  
 
3. Απαιτείται ένα άλλο ενεργειακό σύστηµα που θα αναδιαρθρώνει το υπάρχον παραγωγικό 
και καταναλωτικό µοντέλο, µε προτεραιότητες  στην αξιοποίηση των τεραστίων δυνατοτήτων 
εξοικονόµησης ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και όχι  την 
«απελευθέρωση» της αγοράς ενέργειας προς όφελος των ιδιωτικών συµφερόντων. Αυτό το 
ενεργειακό σύστηµα είναι  αναγκαίο προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ραγδαία 
επιδεινούµενες επιπτώσεις του υπάρχοντος συστήµατος (ατµοσφαιρική ρύπανση, κλιµατικές 
αλλαγές) ενώ είναι ταυτόχρονα τεχνικά και οικονοµικά εφικτό.  
 
 Σηµειώνουµε ότι η ανάπτυξη των εγκαταστάσεων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
οφείλει να γίνεται πάντοτε µε σεβασµό στη φέρουσα ικανότητα των τοπικών 
οικοσυστηµάτων ώστε να µην δηµιουργούνται πρόσθετα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά 
προβλήµατα, ιδιαίτερα στις κοινωνίες της περιφέρειας. Σηµειώνουµε επίσης ότι πρέπει να 
αντιµετωπιστούν µε τα κατάλληλα µέτρα οι καθαρά κερδοσκοπικές τάσεις που ήδη φαίνονται 
να αναπτύσσονται µε επίκεντρο την αγορά ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  
 
4. Απαιτείται εναλλακτικός συνολικός συγκοινωνιακός σχεδιασµός, µε αποθάρρυνση της 
αυτοκίνησης και ταυτόχρονη επέκταση και βελτίωση των δηµόσιων µέσων συλλογικής 
µεταφοράς και ιδιαίτερα των µέσων σταθερής τροχιάς. Απαιτείται ο εκσυγχρονισµός και η 
επέκταση του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας ώστε η χώρα να αποκτήσει το συντοµότερο 
δυνατό πλήρες ηλεκτροκίνητο δίκτυο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Πόροι µπορούν να 
αντληθούν από το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης.  
 
5. Απαιτείται η προστασία των ελεύθερων χώρων και του πράσινου που έχουν αποµείνει στις 
πόλεις (πρώην βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, στρατόπεδα) αλλά και η ανακούφιση των 
πυκνοδοµηµένων περιοχών. Η εντεινόµενη οικοδοµική υπερεκµετάλλευση και 
εµπορευµατοποίηση του αστικού χώρου καθιστά το ζήτηµα ιδιαίτερα επείγον.  
 
6. Τελικά απαιτείται η συνολικότερη αλλαγή του παραγωγικού και καταναλωτικού προτύπου. 
Η κλιµατική αλλαγή και όλα τα οικολογικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα µπορούν να 
αντιµετωπιστούν µόνιµα και αποτελεσµατικά µόνο σε αυτή τη βάση.  
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στ. Στο επίπεδο της εξωτερική πολιτικής 
 
Ο ΣΥΝ είχε µονίµως ανοιχτό ιδεολογικό και πολιτικό µέτωπο ενάντια στον εθνικισµό και την 
πατριδοκαπηλία, προβάλλοντας συστηµατικά τις αρχές της διεθνιστικής αλληλεγγύης, του 
σεβασµού των δικαιωµάτων όλων των λαών και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών 
µεταξύ κρατών. Η οργάνωση των διεθνών σχέσεων συνολικά οφείλει να διέπεται από µια 
πολυδιάστατη αντίληψη για την ειρήνη και την ασφάλεια. Ο ΟΗΕ καλείται να παίξει 
σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση εφόσον αναβαθµίσει τις λειτουργίες της Γενικής 
του Συνέλευσης και προωθήσει τον εκδηµοκρατισµό του συνόλου των θεσµικών του 
οργάνων.   
 

Πρώτη προτεραιότητα µας παραµένει πάντοτε η υπεράσπιση της ειρήνης. Κατά 
συνέπεια, πρώτιστο καθήκον µας αποτελεί η ανάπτυξη ενός πλατιού ενωτικού αντιπολεµικού 
και φιλειρηνικού κινήµατος σε άµεση σύνδεση µε τα άλλα κοινωνικά κινήµατα. Η ανάπτυξη 
ενός τέτοιου κινήµατος, µέσα από συγκεκριµένες πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν στην 
αποπυρηνικοίηση, στην αποστρατικοποίηση και στον αφοπλισµό, είναι σήµερα ιδιαίτερα 
επείγουσα καθώς η ευρύτερη περιοχή µας --Βαλκάνια, Μεσόγειος, Μ. Ανατολή-- υφίσταται 
τις τραγικές συνέπειες της νέας παγκόσµιας τάξης ενώ ταυτόχρονα η πυρηνική απειλή 
επιστρέφει στην Ευρώπη µέσω των σχεδίων για τη λεγόµενη «αντιπυραυλική ασπίδα».  
 

Σε αυτή τη βάση, αντιστεκόµαστε στον ατλαντισµό της εξωτερικής πολιτικής που 
ακολουθεί η κυβέρνηση της Ν.∆. και συνεπικουρεί το ΠΑΣΟΚ ζητώντας όχι τη διεύρυνση 
αλλά την κατάργηση του ΝΑΤΟ, στηρίζουµε τη διαβαλκανική συνεργασία και την 
ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Βαλκανίων, αλλά αρνούµαστε κατηγορηµατικά κάθε 
συζήτηση για αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια.  Ειδικότερα, τασσόµαστε κατά της 
µονοµερούς ανεξαρτητοποίσης του Κοσσόβου και υπέρ της συνέχισης των 
διαπραγµατεύσεων για αµοιβαία αποδεκτή λύση στο πλαίσιο του ΟΗΕ.  
 

Σε σχέση µε τα ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής που αντιµετωπίζει άµεσα η χώρα:  
 

Εµµένουµε στην αταλάντευτη στήριξη της δικοινοτικής-διζωνικής οµοσπονδίας και 
της ειρηνικής συµβίωσης των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, θεωρούµε ότι, εν όψει των 
κινδύνων για τη δηµιουργία νέων τετελεσµένων, πρέπει να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες 
για την επίλυση του Κυπριακού και υποστηρίζουµε την υποψηφιότητα Χριστόφια στις 
επερχόµενες προεδρικές εκλογές στην Κύπρο. 
 

Ζητούµε άµεση λύση µε σύνθετη ονοµασία και γεωγραφικό προσδιορισµό του 
ζητήµατος της ονοµασίας της ΠΓ∆Μ --πράγµα που ο ΣΥΝ είχε προτείνει εδώ και 15 χρόνια-- 
κρατάµε ανοιχτό το µέτωπο ενάντια στον εθνικισµό και τον αλυτρωτισµό, από όποια πλευρά 
κι αν προέρχονται, και αρνούµαστε κατηγορηµατικά την ανάδειξη του λεγοµένου 
«Σκοπιανού» σε µείζον θέµα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Ταυτόχρονα 
υποστηρίζουµε ότι πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης 
και για την πολύµορφη προσέγγιση και συνεργασία µεταξύ της ΠΓ∆Μ και της Ελλάδας.   

 
Επιδιώκουµε να αρθούν οι διαφορές µας µε την Τουρκία στη βάση διαλόγου που θα 

εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και θα οδηγεί στη δραστική µείωση των στρατιωτικών δαπανών 
και των εξοπλισµών και στις δύο χώρες και στηρίζουµε την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων µε τη 
γείτονα µέσα από πρωτοβουλίες που µπορούν να αναληφθούν σε όλα τα επίπεδα. Ζητούµε τη 
συνέχιση της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ε.Ε. µε τήρηση των ευρωπαϊκών 
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κριτηρίων περί εκδηµοκρατισµού και περί κατοχύρωσης των ανθρώπινων, πολιτικών, 
κοινωνικών και µειονοτικών δικαιωµάτων.   
 

Ο δρόµος για την ειρήνη σε όλον τον κόσµο περνάει σήµερα µέσα από την ειρήνη στη 
Μ. Ανατολή, τον τερµατισµό της κατοχής του Ιράκ και της Παλαιστίνης, τη δηµιουργία 
ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ στα σύνορα του 1967, των 
επαναπατρισµό των προσφύγων,  και την ανακήρυξη της περιοχής σε αποπυρηνικοποιηµένη 
ζώνη. Ο δρόµος αυτός οδηγεί σε µια Μεσόγειο ειρηνική, χωρίς ξένες βάσεις και στρατούς 
κατοχής, τόπο φιλίας και ισότιµης συνεργασίας, όπου το σηµερινό χάσµα Βορρά Νότου θα 
είναι γεφυρωµένο.     
 
ζ. Στο επίπεδο του αποδήµου ελληνισµού 
 
Ο ΣΥΝ δεν µπορεί παρά να έχει ιδιαίτερη µέριµνα για τους συµπατριώτες µας που βρέθηκαν 
να ζουν και να εργάζονται σε διάφορες χώρες του εξωτερικού ως αποτέλεσµα των 
οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων που γνώρισε και γνωρίζει η χώρα, αλλά και των 
πολιτικών διωγµών που γνώρισαν γενιές ολόκληρες αριστερών.   
 
Έτσι απαιτείται:  
 
1. Η ενίσχυση της παρουσίας του ΣΥΝ ανάµεσα στους συµπολίτες µας που ζουν στις χώρες 
του εξωτερικού, παρουσίας που θα αντιτάσσεται στη λογική του γκέτο και της 
αυτοαποµόνωσης αλλά και στη λογική της πλήρους πολιτισµικής αφοµοίωσης και 
εξαφάνισης. 
 
2. Η σύσφιξη των σχέσεων του απόδηµου ελληνισµού µε τις οικονοµικές, αυτοδιοικητικές, 
πολιτισµικές και προοδευτικές πολιτικές πραγµατικότητες των χωρών υποδοχής.   
 
3. Ο εκσυγχρονισµός των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και η ενίσχυση της υλικοτεχνικής 
υποδοµής της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. 
 
4. Η στήριξη των ελληνικών πολιτισµικών παραδόσεων και των δεσµών µε την Ελλάδα. 
 
5. Η ενίσχυση της οργανωµένης έκφρασης του απόδηµου ελληνισµού και η αποφυγή της 
διαλυτικής οργανωτικής του πολυδιάσπασης.  
 
6. Η στήριξη της οργανωτικής και οικονοµικής ανεξαρτησίας του από κάθε κυβερνητικό, 
κοµµατικό ή άλλο κέντρο.   
 
7.  Η δηµιουργία ουσιαστικών προϋποθέσεων για την οµαλή επανένταξη των 
παλιννοστούντων Ελλήνων στην νέα σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα. Συγκεκριµένα, 
αυτό σηµαίνει διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων που αποκτήθηκαν εκτός 
Ελλάδας, στήριξη σε όσους επιθυµούν να εργασθούν, ταχύρρυθµη εκπαίδευση στους ίδιους 
και τα παιδιά τους, διευκόλυνση για την εύρεση πρώτης κατοικίας, ειδικά δάνεια για 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και κάθε τι που θα κάνει πιο εύκολη την επιστροφή στην 
ιδιαίτερη πατρίδα. 
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4. Σύνοψη 
 
Είναι προφανές ότι η εναλλακτική προγραµµατική µας πρόταση, οι άξονες που τη δοµούν και 
τα µέτωπα πάλης που εντοπίζουµε, δεν µένουν στο επίπεδο της απλής καταγγελίας αλλά 
συγκρούονται απτά µε τον νεοφιλελευθερισµό και τις κυβερνητικές επιλογές προτείνοντας 
συγκεκριµένες λύσεις στα πραγµατικά προβλήµατα της χώρας.  Θεωρούµε ότι η εναλλακτική 
προγραµµατική µας πρόταση συνιστά ταυτόχρονα χρήσιµο εργαλείο που βοηθά τις αναγκαίες 
πολιτικές συσπειρώσεις προκειµένου να διαµορφωθεί πληρέστερα και να ενισχυθεί 
περισσότερο το πολιτικό υποκείµενο που θα  ωθήσει στον ουσιαστικό µετασχηµατισµό της 
χώρας στην κατεύθυνση που περιγράψαµε.  
  

Εκδοχή 1 (πλειοψήφησε)  
 

Η προγραµµατική εναλλακτική πρόταση του ΣΥΝ απευθύνεται τόσο στο κοινωνικό όσο 
και στο πολιτικό επίπεδο. Αφορά κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις όπως και συλλογικότητες 
κάθε µορφής, µπορεί να γίνει πεδίο γόνιµου δηµόσιου διαλόγου και ενεργών κοινωνικών 
πρωτοβουλιών, µπορεί να προκαλέσει τη συµµετοχή  πολιτών που διέπονται από ανάλογες 
ευαισθησίες και έχουν αντίστοιχο προσανατολισµό σε όσα αφορούν τα µεγάλα ζητήµατα και 
προβλήµατα της εποχής και της χώρας. Επιδιώκουµε τη διαµόρφωση ενωτικών µετώπων 
πάλης, ώστε να αποκρουσθούν οι κυρίαρχες επιλογές, η κυρίαρχη οικονοµική, κοινωνική και  
γεωστρατηγική πολιτική, ώστε να διαµορφωθούν οι εναλλακτικές προγραµµατικές προτάσεις 
για την ουσιαστική λύση των προβληµάτων.   
 

Η προγραµµατική εναλλακτική µας πρόταση απευθύνεται πρώτα στον ΣΥΡΙΖΑ και στις 
συνιστώσες του, αλλά και σε όλο το εύρος των δυνάµεων της Αριστεράς και της ριζοσπαστικής 
οικολογίας, στους ανένταχτους και στις µικρές πολιτικές ή συνδικαλιστικές συλλογικότητες, σε 
όλες τις αριστερές δυνάµεις που έχουν τη δική τους ιστορική διαδροµή και ιδεολογική 
ιδιαιτερότητα.   
 

Η προγραµµατική εναλλακτική µας πρόταση απευθύνεται βεβαίως και στο ΚΚΕ, του 
οποίου η ηγεσία αρνείται σήµερα την ίδια την ιδέα της συνεργασίας και της κοινής δράσης γιατί 
δεν θέλει να αποδεχτεί ότι τα αποτελεσµατικά µέτωπα πάλης συγκροτούνται από διαφορετικές 
δυνάµεις καθεµιά από τις οποίες διατηρεί τις ιδιαιτερότητές της. 
  

Η προγραµµατική εναλλακτική µας πρόταση απευθύνεται και στις δυνάµεις και τους 
ενεργούς πολίτες που µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο, συλλογικά ή ατοµικά, αποδεσµεύονται 
από σηµερινές ιδεολογικές και προγραµµατικές απόψεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, αναζητούν 
κοινούς στόχους και επιδιώκουν κοινούς αγώνες µε τις δυνάµεις της Αριστεράς.  

 
Τέλος, η προγραµµατική εναλλακτική µας πρόταση απευθύνεται σε κάθε πολίτη, σε κάθε 

άντρα ή γυναίκα της χώρας, σε κάθε νέο και νέα, ζητώντας του να σκεφτεί, να προβληµατιστεί, 
να συζητήσει, να µας ασκήσει την κριτική του, να συµµετάσχει στις πρωτοβουλίες µας και να 
συστρατευθεί µαζί µας. Η προοπτική που επιδιώκουµε να υπηρετήσουµε και οι  στόχοι που 
επιδιώκουµε να πετύχουµε δεν ανήκουν σε µας. Ανήκουν σε όλους .    
 

Εκδοχή 2 (µειοψήφησε)  
 
Το πρόγραµµα µας απευθύνεται χωρίς διακρίσεις σε όλη την κοινωνία. Αφορά, ιδιαίτερα, τις 
πολιτικές δυνάµεις της ίδιας µε εµάς «γειτονιάς», δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, τους 
Οικολόγους Πράσινους. Κεντρική πολιτική συνεργασία µε τις δυνάµεις αυτές για λόγους 
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πολιτικούς και προγραµµατικούς στη σηµερινή φάση δεν είναι δυνατή. Αυτό, όµως, δεν 
συνεπάγεται αναγκαστικά εφησυχασµό ή περιχαράκωσή µας. 
 

Ιδιαίτερα το κόµµα µας πρέπει να αξιοποιήσει το γεγονός ότι την κρίσιµη προεκλογική 
περίοδο, που το πολιτικό ενδιαφέρον της κοινωνίας ήταν έντονο και οι πολίτες «άκουγαν», ο 
ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ ηγεµόνευσαν πολιτικά ως αντιπολίτευση. Στις εκλογές ο πολιτικός µας 
λόγος, η ουσιαστική,  δηλαδή και σκληρή αντιπαράθεση προς την κυβέρνηση και τις πολιτικές 
της και η µη ταύτιση ΠΑΣΟΚ-Ν.∆. µε ταυτόχρονη έντονη κριτική στην πολιτική της ηγεσίας του 
ΠΑΣΟΚ διηύρυνε την πολιτική µας επιρροή, ιδιαίτερα σε τµήµατα του ευρύτερου σοσιαλιστικού 
χώρου, που έκαναν τελικά το άλµα και ήλθαν στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ. 
 

Σήµερα το κόµµα µας πρέπει να αξιοποιήσει το νέο µετεκλογικό τοπίο, τις αλλαγές που 
συντελούνται στις συνειδήσεις των πολιτών και την πολιτικά ευνοϊκή συγκυρία. Ως ΣΥΝ 
οφείλουµε να έλθουµε σε επαφή µε τον ευρύτερο σοσιαλιστικό χώρο, µε τον οικολογικό χώρο 
και την ανένταχτη Αριστερά. Στα κοινωνικά µέτωπα κατά προτεραιότητα. Με πολύµορφες 
κοινωνικές και πολιτικές πρωτοβουλίες και δράσεις που είναι ανάγκη να ενθαρρύνουµε µε την 
πολιτική µας και τη συµµετοχή µας. 
 

Παράλληλα στη Βουλή να κάνουµε προτάσεις σε όλες τις δυνάµεις της δηµοκρατικής 
αντιπολίτευσης για κοινές ενέργειες, σε αντιπαράθεση µε τις αντιλαϊκές νεοφιλελεύθερες 
κυβερνητικές πολιτικές. 
 

Η προώθηση του εναλλακτικού πολιτικού σχεδίου περνάει σε αυτή τη µετεκλογική φάση 
µέσα από µια ολόπλευρη, ισότιµη, ειλικρινή και ανοικτή παρουσία µας σε σηµαντικές 
διεργασίες, στα κινήµατα, στη δράση στο κοινοβούλιο και στις σχέσεις µεταξύ πολιτικών 
συλλογικοτήτων. 
 

Αγωνιζόµενοι µε σχέδιο, µε συνέχεια και µε συνέπεια σε αυτή την κατεύθυνση, 
µπορούµε να προσβλέπουµε στην οικοδόµηση ενός πλατιού εναλλακτικού, ως προς το 
δικοµµατικό πλαίσιο, ριζοσπαστικού, προοδευτικού ρεύµατος στην ελληνική κοινωνία, µε 
µορφές που θα προκύπτουν στην πορεία και µε ρυθµούς που θα διαµορφώνει η ίδια η ζωή και 
οι εξελίξεις, χωρίς βολονταρισµούς, αλλά και χωρίς αγκυλώσεις. 
 

Το ρεύµα αυτό µπορεί να φιλοδοξεί σε επόµενη φάση, να µετεξελιχθεί σε κοινωνική και 
πολιτική πλειοψηφία, δηλαδή στη δύναµη που θα ολοκληρώσει το εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο 
της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. 
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Πρόταση προσθήκης κεφαλαίου 

 (από Γολέµη Χαρ. και Παπαδόπουλο Χριστ.) 
 Μειοψήφησε 

 
ΜΕ ΠΟΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 
  Η ελληνική κοινωνία, όπως και οι ευρωπαϊκές, πολώνεται, διχοτοµείται κοινωνικά: οι 
ηττηµένοι της αγοράς, τα νεανικά στρώµατα της επισφάλειας και της εργασιακής περιπλάνησης, 
οι µετανάστες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι γυναίκες, δεν εκπροσωπούνται στο 
πολιτικό σύστηµα, τα αιτήµατά τους δεν διαµεσολαβούνται  στο νεοφιλελεύθερο δικοµµατικό 
τόξο.  Τα εργατικά και λαϊκά στρώµατα, το ανασφαλές µισό της κοινωνίας είναι η δεξαµενή που 
πριµοδοτεί αγώνες και αντιστάσεις, ασύνδετα, κατακερµατισµένα, αλλά µαζικά, σε πολλά και 
διαφορετικά πεδία Τα ερωτήµατα που µπαίνουν  στην Αριστερά,  δεν είναι µόνο στο κατά πόσο 
µπορεί να τα εκπροσωπήσει, αλλά επίσης για το κατά πόσο µπορεί να εκφράσει πολιτικά µε 
ενιαίο τρόπο αυτά τα κοµµάτια ως τάξη, να τα οργανώσει για αυριανούς αγώνες, να συνοψίσει 
τους κοινωνικούς αγώνες τους στο πολιτικό επίπεδο ως πρόγραµµα, να ορίσει το µέλλον της 
απελευθέρωσης και της χειραφέτησης, δηλαδή το σοσιαλισµό. 
 
Η  ενότητα και η  ανασύνθεση της Αριστεράς.   
Χωρίς τον δηµόσιο χώρο της Αριστεράς, χωρίς ενότητα και την κοινή δράση, χωρίς τις κοινές 
πολιτικές δοµές, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, κάθε καλή ιδέα, κάθε πολύτιµη εµπειρία, κάθε 
παραδειγµατική κοινωνική πρωτοβουλία, κινδυνεύει να  εξατµιστεί ή να περιχαρακωθεί στα 
ακαδηµαϊκά όρια της παρατήρησης. Από την άλλη, ενωτικά πολιτικά εγχειρήµατα που δεν έχουν 
λύσει τα βασικά, όπως τη σχέση κοινωνικού και πολιτικού, την αυτονοµία των κινηµάτων και 
των κοινωνικών αγώνων, τη στάση τους απέναντι στην πολιτική της διαχείρισης και 
διατήρησης του συστήµατος, µοιραία οδηγούνται στην κρίση και τη διάψευση των προσδοκιών. 
Η ίδια διάψευση και κρίση περιµένει και εκείνα τα τµήµατα της Αριστεράς που στην κρίση του 
ΠΑΣΟΚ, στην κρίση της σοσιαλδηµοκρατίας, απαντούν µε την πρόθεση να γίνουν 
σοσιαλδηµοκρατία στη θέση της σοσιαλδηµοκρατίας που διαψεύδει και διαψεύδεται.  
 Με το ΣΥΡΙΖΑ έχουµε κάνει το πρώτο βήµα, ένα βήµα που οφείλει να διεκδικεί εσαεί όλες τις 
συνιστώσες της Αριστεράς και της Οικολογίας, ακόµα και εκείνες που στέκονται εχθρικές, όπως 
το ΚΚΕ, ή αδιάφορες, όπως οι Οικολόγοι Πράσινοι. Τα επόµενα βήµατα αφορούν τα ζητήµατα 
της ιδεολογίας, της θεωρίας, της πολιτικής ανάλυσης και σίγουρα το σκέλος του παραδείγµατος, 
της οργάνωσης, της κοινωνικής εµπειρίας, µε άλλα λόγια τη διαδικασία της ανασύνθεσης.  
Τα ελλείµµατα στη θεωρία και την πολιτική ανάλυση. Στο σκέλος των ιδεών και της ιδεολογίας, 
στην παραγωγή νέων επεξεργασιών, στην αναγωγή της κοινωνικής εµπειρίας σε θεωρητικό 
υπόδειγµα, τα πράγµατα δεν πάνε καλά. Στο επίπεδο των οργανώσεων και των κοµµάτων της 
Αριστεράς, στον ίδιο το Συνασπισµό, υπάρχει ελάχιστη παραγωγή όπως και ελάχιστη διακίνηση 
ιδεών µε βάση τη διεθνή και την εγχώρια εµπειρία. Ο προεκλογικός λόγος των κοµµάτων της 
Αριστεράς ήταν χαρακτηριστικός της ιδεολογικής ένδειας, χωρίς ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελεί 
ιδιαίτερη εξαίρεση. Σχηµατικός, καταγγελτικός λόγος του νεοφιλελευθερισµού  χωρίς όµως 
δυνατότητα να εξηγήσει, να συνδέσει τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα µε τη 
λειτουργία του καπιταλισµού.  
Για να µην αναφερθούµε σε ζητήµατα διεθνισµού, όπου ένα «πατριωτικό» ρεύµα φαίνεται να 
κερδίζει ξανά έδαφος. Η αδυναµία να συνδεθεί η στάση στα περίφηµα «εθνικά» θέµατα µε µια 
συστηµατική ανάλυση του ελληνικού καπιταλισµού οδηγεί σε συχνές µεταστροφές που 
ακυρώνουν την προσπάθεια για τη διατύπωση µιας πραγµατικά διεθνιστικής πολιτικής. Τα 
ανιστόρητα σχήµατα της εξάρτησης στοιχειώνουν τον αριστερό λόγο δηµιουργώντας υποδοχές 
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για έναν εύκολο «αντιιµπεριαλισµό» που καταγγέλλει τους αµερικανούς ή τους άραβες, αλλά 
αδυνατεί να δει την επεκτατική δυναµική του ελληνικού κεφαλαίου, που λυµαίνεται µεγάλο 
µέρος των βαλκανικών οικονοµιών. 
Για να ανταποκριθεί η Αριστερά στα καθήκοντά της οφείλει να ακονίσει τον ανταγωνιστικό 
πολιτικό της λόγο, να ορίσει τα προγραµµατικά πεδία που µπορεί να ξεκινήσει µια διαδικασία 
µετασχηµατισµού, να πειραµατισθεί σε µορφές οργάνωσης του κοινωνικού µε το πολιτικό. 
 Στο ιδεολογικό πεδίο κάθε απόπειρα ανασύνθεσης του λόγου της Αριστεράς οφείλει να 
κοιτάξει, µε εργαλείο τη µαρξιστική θεωρία, τις νέες επεξεργασίες για τις οικονοµικές κρίσεις, 
την προσέγγισή της για το κράτος και την πολιτική εξουσία, τη διεθνή οικονοµία και τις νέες 
µορφές του ιµπεριαλισµού.   
 
 Επιπλέον, η Αριστερά οφείλει να λύσει τους λογαριασµούς της µε το «Έθνος» τη στιγµή που ο 
αναδυόµενος εθνικισµός ακουµπάει και τις γραµµές της µεταµφιεζόµενος τον αντιιµπεριαλισµό, 
υπερθεµατίζοντας για «ταυτότητες» που απειλούνται, στην πραγµατικότητα υπερασπιζόµενος 
την ταυτότητα της αστικής τάξης. Η αντιπαράθεση µε τον εθνικισµό δεν έχει µόνο ιδεολογική 
αξία, αλλά και άµεση πολιτική και µας υποχρεώνει σε ενέργειες όπως η αναγνώριση της  
∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας µε το συνταγµατικό της όνοµα, η ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε., 
η επιµονή στην εξεύρεση λύσης στην  Κύπρο, στο πλαίσιο της διζωνικής, δικοινοτικής 
οµοσπονδίας κ.α. 
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη σκοπιά της ενότητας και της ανασύνθεσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί το πλέον 
αντιπροσωπευτικό και αξιόπιστο εγχείρηµα πολιτικής ενότητας στο χώρο της ελληνικής 
Αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί και πρέπει να αποκτήσει οργανική σχέση µε ευρύτερα εργατικά 
και λαϊκά στρώµατα και µαχητικά κινήµατα και αγώνες, εκπονώντας µια καθηµερινή πολιτική 
γραµµή «συνεχούς αντιπαράθεσης µε τους «από πάνω» και «συνεπούς υπεράσπισης «των από 
κάτω».. Το εγχείρηµα του ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί ενεργή υποστήριξη για να αποκτήσει 
πολιτικοοργανωτική υπόσταση, ριζοσπαστικό στίγµα και κοινωνική διεισδυτικότητα στους 
αγώνες που έρχονται. Επείγει τόσο η αναβάθµιση του ιδεολογικοπολιτικού διαλόγου στο 
εσωτερικό του, όσο και η άµβλυνση των κοµµατικοκεντρικών εγωισµών των επιµέρους 
συνιστωσών του (ο Συνασπισµός προφανώς δεν εξαιρείται). Η ανάγκη να δηµιουργηθούν 
µόνιµες πολιτικές δοµές, να εγκαταλειφθεί δηλαδή το παράδειγµα ενός συγκεντρωτικού 
σχήµατος (της Γραµµατείας) που αποφασίζει και των περιφερειακών οργανώσεων που 
υλοποιούν – συνήθως δια των αντιπροσώπων των συνιστωσών - είναι το στοίχηµα. Η τοπική 
και περιφερειακή υπόσταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα πανελλαδικά σώµατα δεν είναι µόνο απαίτηση του 
ανέντακτου κόσµου που τον ακολουθεί, αλλά η ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε η πολιτική 
συζήτηση να γίνει πραγµατικότητα και η εξωστρεφής πολιτική πράξη γεγονός. Από τα 
παραπάνω εύκολα συνάγεται ότι η συζήτηση περιλαµβάνει πρώτα από όλα το ίδιο το πολιτικό 
πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτά τα σώµατα πρέπει να εκπονηθεί, στα ίδια να συνοµολογηθεί, 
από εκεί εξ άλλου µπορεί να γίνει πράξη και κοινωνική δυναµική. 
Έχουµε βάσιµους λόγους, στοιχειοθετηµένους σε κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, ότι µε 
µεγάλα τµήµατα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς µοιραζόµαστε εκείνες τις πολιτικές και 
ιδεολογικές προϋποθέσεις, όπου ένα Επανιδρυτικό Συνέδριο, µε τη συµµετοχή του 
Συνασπισµού, ανέντακτων και οργανωµένων τµηµάτων της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, να µην 
είναι ένα µακρινό ενδεχόµενο, αλλά µια πραγµατική συνθήκη που µπορεί να υλοποιηθεί στο 
κοντινό µέλλον. 
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( συνέχεια κείµενου θέσεων) 
 

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ 
Οι αυξηµένες ευθύνες που αναλαµβάνει ο ΣΥΝ µετά τη σχετική εκλογική επιτυχία του 
επιβάλλουν να σκεφτούµε ξανά τον ρόλο και τις λειτουργίες του κόµµατός µας και να 
προωθήσουµε τα µέτρα και τις αλλαγές που απαιτούνται.  
 

Οφείλουµε κατ’ αρχάς να αναγνωρίσουµε ότι η σηµερινή πραγµατικότητα στο κόµµα 
χαρακτηρίζεται από µειωµένη συµµετοχή των µελών στη ζωή και τη δράση των οργανώσεων 
--όπως και από σχετικά µικρή συµµετοχή στα κοινωνικά δρώµενα-- από τον χαλαρό τρόπο 
λειτουργίας των πολιτικών κινήσεων και των νοµαρχιακών επιτροπών --πράγµα που 
υποβαθµίζει συχνά την πολιτική συζήτηση--, από ελλείµµατα στην αµφίδροµη σχέση µελών--
ηγεσίας,  και από τον σχετικά υψηλό ηλικιακό µέσο όρο των κοµµατικών µελών.  

 
Όλες οι παραπάνω αδυναµίες σχετίζονται στενά µε τη γενικότερη κρίση πολιτικής 

αντιπροσώπευσης που εκδηλώνεται στη χώρα µας, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, κρίση 
που επικεντρώνεται συχνά στην αµφισβήτηση της ίδιας της έννοιας της κοµµατικής ένταξης. 
Η κρίση και η αµφισβήτηση αυτή έχει πολλές αιτίες. Πηγάζει από τον κυρίαρχο ατοµικισµό 
που προωθείται από όλες τις πλευρές και τη συνακόλουθη απαξίωση της συλλογικής δράσης, 
πηγάζει από το γεγονός ότι τα µεγάλα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια έχουν αναδειχθεί σε 
«συλλογικό διανοούµενο» νέας µορφής, µε πολύ συγκεκριµένες πολιτικές στοχεύσεις κάθε 
φορά, πηγάζει από το ότι οι «έρευνες της κοινής γνώµης» τείνουν να αντικαταστήσουν την 
διαπάλη των ιδεών, αποκρύπτοντας συγχρόνως τα πραγµατικά προβλήµατα, πηγάζει από το 
ότι η απλή διαχείριση τείνει να εξαφανίσει τη στρατηγική σκέψη και να υποκαταστήσει την 
πολιτική. Το συνολικό αποτέλεσµα είναι η καταφυγή στο σπίτι, η µείωση του ενδιαφέροντος 
για τα κοινά, η απροθυµία κοινωνικής δραστηριοποίησης και πολιτικής στράτευσης.  
 

Οι γενικότερες αυτές δυσκολίες αντανακλώνται και στο κόµµα µας. Ενώ ασκούµε 
δικαίως κριτική στα παραδοσιακά πρότυπα κοµµατικής οργάνωσης, τόσο στο λεγόµενο 
«δηµοκρατικό συγκεντρωτισµό» όσο και στις ασπόνδυλες οργανωτικές µορφές της 
σοσιαλδηµοκρατίας, δεν έχουµε ακόµη επαρκώς εµβαθύνει και έµπρακτα προωθήσει µορφές 
εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας που να αντιστοιχούν τόσο στο στόχο που 
επιδιώκουµε όσο και στα χαρακτηριστικά της εποχής που διανύουµε. Αυτές οφείλουν να 
είναι µορφές που θα καθιστούν την κοµµατική ένταξη και την κοµµατική ζωή ελκυστικές και 
δηµιουργικές για όλους. 

 
Με δεδοµένο ότι τα οργανωτικά ζητήµατα έφεραν πάντοτε και εξακολουθούν να 

φέρουν µεγάλο ιδεολογικό και πολιτικό φορτίο, η ανανέωση και ανασυγκρότηση του 
κόµµατος που σήµερα απαιτείται δεν αποτελεί απλό τυπικό καθήκον. Αποτελεί ζήτηµα που 
οφείλει να αντιµετωπιστεί µε ώριµη σκέψη, βούληση και αποφασιστικότητα.  

 
Με αυτά δεδοµένα, µπορούµε σήµερα να πούµε τα εξής:  

 

VI. 
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1. Επιµένουµε στην ύπαρξη ενεργών αυτόβουλων κοµµατικών οργανώσεων --των πολιτικών 
κινήσεων του κόµµατος--  που θα συγκροτούν ένα πυκνό πολιτικό και οργανωτικό ιστό. Σε 
αυτή τη βάση, είµαστε αντίθετοι µε κάθε µορφή αρχηγικού κόµµατος ή κόµµατος που θα 
αθροίζει «παράγοντες», καριερίστες της πολιτικής και αγαπηµένους των µίντια. Οι αρχές της 
συλλογικότητας, της ισότητας µεταξύ µας και της συντροφικής αλληλεγγύης οφείλουν να 
διέπουν απαρέγκλιτα τη λειτουργία του κόµµατος. Είµαστε επίσης αντίθετοι µε κοµµατικές 
µορφές πλαδαρές που εννοούν την πολιτική δράση και την κοµµατική ένταξη απλώς ως 
ευκαιριακή κατά καιρούς συµµετοχή στη µία ή την άλλη ψηφοφορία. Τέλος, είµαστε 
αντίθετοι µε κάθε µορφή κόµµατος--φρουρίου, µε κάθε αντίληψη που θέλει το κόµµα έναν 
απολύτως πειθαρχηµένο µηχανισµό για το «πέρασµα της γραµµής».  
 
2. Το κόµµα αποτελεί για µας τον πολιτικό οργανισµό των µελών του. Τα µέλη του κόµµατος 
έχουν δικαίωµα και καθήκον να ενηµερώνονται λεπτοµερειακά για όλα τα ζητήµατα, να 
συνδιαµορφώνουν τις απόψεις τους στις κοµµατικές συζητήσεις, να ενηµερώνουν όλα τα 
όργανα του κόµµατος για τις δικές τους απόψεις,  να συµµετέχουν ενεργά στην επεξεργασία 
και τη διαµόρφωση της πολιτικής του κόµµατος σε όλα τα επίπεδα, µε µια λέξη να 
βουλεύονται. Σε αυτή τη βάση, οι πολιτικές κινήσεις και τα όργανα του κόµµατος οφείλουν 
να λειτουργούν τακτικά και συστηµατικά, να τροφοδοτούν εξίσου τακτικά και συστηµατικά 
τα ανώτερα όργανα µε τις απόψεις τους και να ενηµερώνονται όχι µόνο για τις αποφάσεις 
των οργάνων αλλά και για όλες τις διαφορετικές απόψεις που διακινούνται στο κόµµα.  
 
3. Η συνολική κοµµατική λειτουργία αποκτά την ουσία της µόνον όταν τροφοδοτείται από τη 
δηµιουργική σχέση της µε την κοινωνία. Είναι  αναντικατάστατη η ζωντανή σχέση του 
κόµµατος, των στελεχών και των µελών του µε τις κοινωνικές δυνάµεις και τα κοινωνικά 
προβλήµατα, η άµεση, πρόσωπο µε πρόσωπο, επαφή των οργανώσεων µε τους πολίτες, η 
ζωντανή παρουσία των κοµµατικών µελών στους εργασιακούς χώρους, στον συνδικαλισµό, 
στις δηµοτικές κινήσεις και παρατάξεις, στους µαζικούς φορείς, στα κοινωνικά δρώµενα εν 
γένει. Μόνον έτσι η κοµµατική οργάνωση µπορεί να γίνει ευαίσθητος και αυθεντικός δέκτης 
νέων ρευµάτων και νέων τάσεων, όπως και αµφίδροµος αγωγός ιδεών ανάµεσα στο κόµµα 
και στους πολίτες.  
 
4. Το κόµµα οφείλει να εµπεδώσει και να ισχυροποιήσει την ιδεολογική και πολιτική του 
ταυτότητα. Αυτό σηµαίνει κατανόηση των κοινωνικών αναφορών µας και γνώση της 
ιστορικότητας που µας έχει διαµορφώσει, σηµαίνει εµπέδωση των αξιών που διέπουν τη 
δράση µας και των ιδεολογικών αρχών που πρεσβεύουµε, σηµαίνει θεωρητική εµβάθυνση σε 
όλα τα ζητήµατα που αφορούν το τόπο µας, την ιστορία του και τον πολιτισµό του, όπως και 
σε όλα τα ζητήµατα που αφορούν την ιστορία των εργατικών και λαϊκών αγώνων και τον 
πολιτισµό των άλλων χωρών της Ευρώπης και του κόσµου.  Οφείλουµε επιπλέον να 
κατανοήσουµε σε βάθος τη νέα κατάσταση που έχει διαµορφώσει ο παγκοσµιοποιηµένος 
νεοφιλελεύθερος καπιταλισµός, τη συλλογική πείρα που έχει συσσωρευτεί σχετικά, τις νέες 
θεωρητικές κατευθύνσεις που ανοίγονται. Η τάξη και οι χρονικότητες που διέπουν τέτοιες 
θεωρητικές αναζητήσεις και επεξεργασίες διαφέρουν από την τάξη και τις χρονικότητες που 
διέπουν την πολιτική δράση. Κατά συνέπεια, το κόµµα οφείλει να µεριµνήσει ώστε η τάξη 
και οι χρονικότητες αυτές να αποκτήσουν τον προσίδιο βηµατισµό τους σε συνδυασµό µε τις 
άλλες δραστηριότητές του. Το ίδρυµα «Νίκος Πουλαντζάς» µπορεί να συµβάλει σηµαντικά 
σε µια τέτοια κατεύθυνση. 
 
5. Στο κόµµα µας έχουν καθιερωθεί οι τάσεις που αποτελούν --ή οφείλουν να αποτελούν-- 
διακριτά ρεύµατα ιδεών και προγραµµατικών επεξεργασιών µε τη δυνατότητα αναλογικής 
εκπροσώπησης στα όργανα. Αυτό σηµαίνει πως η διαφορετικότητα και ο πλουραλισµός των 
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απόψεων, η δυνατότητα κάθε µέλους να εκφράζεται ανοιχτά, µόνος ή µαζί µε άλλους, και να 
διεκδικεί την άποψη ή την απόχρωσή του είναι όχι µόνον ανεκτά αλλά και καλοδεχούµενα. 
Αυτό όµως ταυτόχρονα σηµαίνει πως η δίκαιη και δηµιουργική σύνθεση των διαφορετικών 
απόψεων, µια σύνθεση που δεν θα συσκοτίζει, αλλά θα εντοπίζει και θα αναδεικνύει τις 
διαφορές προκειµένου να τεθούν στην κρίση όλων, οφείλει να είναι µόνιµο µέληµά µας. 
Μόνον υπό αυτούς τους όρους η λειτουργία του κόµµατος θα είναι πραγµατικά δηµοκρατική, 
οι απόψεις της πλειοψηφίας θα γίνονται σεβαστές και η όλη δράση του κόµµατος θα 
αποβαίνει αποτελεσµατική.    
 
6. Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε δύο πράγµατα. Πρώτον ότι, µε δεδοµένους τους όρους 
ίδρυσης του ΣΥΝ, η θεσµοθέτηση των τάσεων και η λειτουργία του κόµµατος ως 
πολυτασικού αποτέλεσε καθοριστικό παράγονται για τη διατήρηση της ενότητάς του µέχρι 
σήµερα. ∆εύτερον, ότι, λόγω αυτών των αφετηριακών καταβολών και µιας ιστορικά 
διαµορφωµένης αρχικής δυσπιστίας, οι τάσεις δεν άσκησαν πάντα τον ρόλο που τους είχε 
αποδώσει το καταστατικό του κόµµατος. Αυτές κάποιες φορές λειτούργησαν αµυντικά και 
µηχανιστικά, µε όρους περιχαράκωσης της τάσης και ενδοτασικής πειθαρχίας, παρά µε όρους 
που θα επέτρεπαν την εµβάθυνση των απόψεων και τη διευκρίνιση ψευδοδιαφορών και 
στερεοτύπων που απέρρεαν από παλιές αντιπαλότητες προς όφελος του εντοπισµού των 
πραγµατικών διαφορών. Σήµερα, ιδιαίτερα µετά τις εκλογές, τα συναφή προβλήµατα 
φαίνεται να έχουν εξοµαλυνθεί. Ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει πως οι τάσεις πρέπει να 
καταργηθούν. Όχι µόνον γιατί η καταστατική κατάργησή τους δεν θα έλυνε κανένα απολύτως 
πρόβληµα αλλά και γιατί η συµφώνα µε το καταστατικό λειτουργία τους µπορεί να συµβάλει 
αποφασιστικά τόσο στον εµπλουτισµό όσο και στη σύνθεση των ιδεών στο κόµµα.   
 
7. Στο µέτρο που λαµβάνονται σοβαρά υπόψη τα παραπάνω, το κόµµα µας είναι σε θέση να 
προχωρήσει σε οργανωτική εξόρµηση για τη στρατολόγηση νέων µελών. Αποφασιστικής 
σηµασίας είναι τα νέα µέλη να προέρχονται από τον εργατικό και τον αγροτικό χώρο, από 
τους εργαζόµενους των 500 ευρώ, από τους µετανάστες, από τις νέες γυναίκες.   
 
8. Μείζον θέµα αποτελεί η ανάδειξη νέων στελεχών σε όλα τα επίπεδα καθοδήγησης του 
κόµµατος. Ωστόσο αυτό το θέµα δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ευκαιριακά, αποσπασµατικά 
και εκ των άνω. Η συλλογική εµπειρία του κόµµατος έχει συγκροτήσει τα κριτήρια που 
οφείλουν να πληρούν τέτοια στελέχη (εµπέδωση των αξιών και των αρχών της Αριστεράς, 
σταθερότητα στις µεγάλες επιλογές που διαµορφώνουν την διαφορετικότητά της, 
συλλογικότητα, συντροφική αλληλεγγύη, άρνηση του παραγοντισµού και του αριβισµού, 
ταξική και κοινωνική συνείδηση, ικανότητα πολιτικής παραγωγής κλπ) ενώ η πορεία του 
κόµµατος και ιδιαίτερα της νεολαίας του τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει αρκετά 
ικανότατα νέα στελέχη που πληρούν µε το παραπάνω τα κριτήρια αυτά και µπορούν να 
αναλάβουν θέσεις σηµαντικής πολιτικής ευθύνης. Το πόσα, το ποια και το ποια θέση θα 
αναλάβουν τα στελέχη αυτά δεν είναι βέβαια ζήτηµα γενικών καταστατικών µέτρων.  
 
9. Εκτός των παραπάνω, η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΝ απαιτεί καλύτερη ανάπτυξη 
του κόµµατος στους εργατικούς χώρους, στις λαϊκές γειτονιές και στην περιφέρεια, 
στενότερη σχέση του κόµµατος µε κινήµατα που αναπτύσσονται ενάντια στη νεοφιλελεύθερη 
πολιτική και ολόπλευρη στήριξη του κόµµατος στην ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της 
νεολαίας του, ώστε αυτή να αποβεί µια µαζική αυτόνοµη αριστερή οργάνωση µε 
πανελλαδική δικτύωση σε όλους τους χώρους σπουδών, αλλά --και τούτο είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό-- και σε όλους τους χώρους που εργάζονται σήµερα οι νέοι. Προκειµένου να 
προωθούνται και να ελέγχονται όλα τα παραπάνω, απαιτείται η αναβάθµιση του οργανωτικού 
γραφείου της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. 
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* Οι εκδοχές µε τον αριθµό 2 προτάθηκαν από τα µέλη της Π.Γ.  Μαργαρίτη Θ., Μπαγεώργο 
Στ., Μπαλάφα Γ., Σαµπατακάκη Μ.,  Χατζησωκράτη ∆. 

 
 
 

Η ΚΠΕ ΤΟΥ ΣΥΝ 
26 Νοεµβρίου 2007 

 
 

♦  ♦   ♦ 
ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Η κατάθεση του εναλλακτικού κειµένου από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που το 
συνυπογράφουµε, οφείλεται στις εξής βασικές διαφοροποιήσεις µας από το Σχέδιο 
Θέσεων που ενέκρινε η συντριπτική πλειοψηφία της ΚΠΕ και µε το οποίο (για πρώτη 
ίσως φορά) όλες σχεδόν οι τάσεις οµονόησαν: 
- Το Σχέδιο Θέσεων αποφεύγει να προβάλει ένα συνολικό ηγεµονικό σχέδιο του 
Κόµµατος προς τις υπόλοιπες δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ, στο στόχο του µετασχηµατισµού 
του ΣΥΡΙΖΑ σε πολιτικό σχηµατισµό. Αντί η απόλυτη δικαίωση της «αριστερής 
στροφής» στις εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές να µας οδηγήσει σε πιο 
ριζοσπαστικά και τολµηρά βήµατα, το κείµενο πάει πιο πίσω κι από αυτές τις αποφάσεις 
του 4ουΣυνεδρίου! Ο ΣΥΡΙΖΑ για εµάς είναι το νέο πλαίσιο στο οποίο ο ΣΥΝ οφείλει να 
δώσει ολοκληρωµένα οργανωτικά, πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά, ώστε η 
ριζοσπαστική αριστερά να ανασυντεθεί σε νέες πιο στέρεες βάσεις. 

- Το Σχέδιο Θέσεων αποφεύγει να πάρει θέση γιατί δεν καταφέραµε ακόµα να γίνουµε 
κόµµα µελών και καταλήξαµε κόµµα στούντιο και κόµµα στελεχών. Ο µόνος δρόµος για 
να λυθούν τα -από όλους και από καιρό διαπιστωµένα- προβλήµατα λειτουργίας (αλλά 
και δηµοκρατίας όπως: εκπροσωπήσεις στα ΜΜΕ, ουσιαστική ανανέωση-εναλλαγές 
στελεχών και αιρετών, µετάβαση από τις τάσεις-κόµµατα µέσα στο κόµµα στις τάσεις-
ρεύµατα ιδεών, ξεπέρασµα του γραφειοκρατικού κράτους της Κουµουνδούρου κτλ), 
είναι το µπόλιασµα της µίζερης εσωκοµµατικής ζωής µε τη ζωντάνια και την υγεία των 

κινηµάτων, των αγώνων του κόσµου της εργασίας και της νεολαίας, καθώς και η µετατόπιση 
της κοµµατικής ζωής από τα κεντρικά γραφεία στις Πολιτικές Κινήσεις. 

- Το Σχέδιο Θέσεων κάνει απαράδεκτες υποχωρήσεις σε βασικά ζητήµατα κριτικής προς το 
ΠΑΣΟΚ και τη σοσιαλδηµοκρατία, προσδοκώντας πολιτικά οφέλη διά των πολιτικών 
«ανοιγµάτων» προς ένα κοµµάτι του. Έστω κι έτσι, δεν προσδιορίζει σαφώς σε ποιο κοµµάτι 
αναφέρεται, αλλά υπερεπενδύει στο γεγονός ότι κάποια κοµµάτια του ΠΑΣΟΚ κινήθηκαν ad 
hoc σε κοινωνικό επίπεδο σε πιο ριζοσπαστικές θέσεις στο αντιπολεµικό, στο Φόρουµ και 
στο Άρθρο 16 και παλαιότερα στον νόµο Γιαννίτση. ∆εν ξεκαθαρίζεται (κατά τη γνώµη µας 
σκόπιµα) ότι ο µόνος πολιτικά παραγωγικός τρόπος για να απευθυνθούµε σε δυνάµεις που 
αποδεσµεύονται (ή τείνουν να αποδεσµευθούν) από το ΠΑΣΟΚ, είναι να το κάνουµε µε 
όρους µαζικού κινήµατος «χτισµένου» σε αριστερή λογική, µε το δικό µας ισχυρό 
ιδεολογικοπολιτικό χρωµατισµό. Αντίθετα, το Σχέδιο Θέσεων της ΚΠΕ νοµιµοποιεί κάποιον 
αόριστο ή ανύπαρκτο -µε οργανωτικούς και πολιτικούς όρους- πολιτικό συνοµιλητή στο 
εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ακόµα και εάν αυτός ο συνοµιλητής υπάρχει, το µόνο που θα 
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πετύχουµε θα είναι να ανακοπούν οι όποιες φυγόκεντρες τάσεις στη βάση του ΠΑΣΟΚ, 
καθώς και να επιτρέψουµε στην κεντροαριστερής κατεύθυνσης µειοψηφία του κόµµατός µας 
να το διαχειριστεί επικοινωνιακά, στη λογική µιας νέας κεντροαριστεράς που οφείλουµε 
να εφεύρουµε για να µπούµε ξανά στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι, δηλ. στον 
κυβερνητισµό. Αυτό µε την σειρά του σηµαίνει νέες φυσιογνωµικές περιπέτειες στο 
κόµµα µας στο άµεσο µέλλον, οι οποίες καλύπτονται τώρα στα πλαίσια ενός κειµένου 
«σούπα», αποτελέσµατος µιας πρωτόγνωρης ισορροπίας των τάσεων.          
- Το Σχέδιο Θέσεων διακατέχεται από υπεροψία και το διατρέχει ένας µη παραγωγικός 
ελιτισµός σε σχέση µε τις υπόλοιπες αριστερές δυνάµεις που είναι εκτός ΣΥΡΙΖΑ (ΚΚΕ 
και ένα κοµµάτι της εξωκοινοβουλευτικής). Προκειµένου να αναδειχθούν τα στοιχεία της 
δικής µας ταυτότητας, κινδυνεύουµε να µην κατανοήσουµε κάποια δυνατά σηµεία των 
άλλων, απολύτως χρήσιµα σε ένα σχέδιο ανασύνθεσης της Αριστεράς στην χώρα µας. Το 
ΚΚΕ όχι µόνο προσπαθεί να εκφράσει πολιτικά την εργατική τάξη και τα λαϊκά 
στρώµατα, αλλά σε µεγάλο βαθµό (τουλάχιστον σε µεγαλύτερο από εµάς) το καταφέρνει, 
διότι δουλεύει συντεταγµένα σε αυτήν την προτεραιότητα. Αυτό το στοιχείο στη δεδοµένη 
συγκυρία είναι το πιο κρίσιµο, και όχι απλά να επαναλαµβάνουµε την πάγια κριτική µας για 
την αδιέξοδη λογική που στρατηγικά και ιδεολογικά το διακρίνει. Επίσης περιορίζεται να 
χρεώσει στα κοµµάτια της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς που δεν είναι µέσα στον 
ΣΥΡΙΖΑ τις (υπαρκτές) σεχταριστικές λογικές και την επαναστατική ρητορική τους, όµως 
δεν εστιάζει καθόλου στο (επίσης υπαρκτό) νεανικό δυναµικό που συσπειρώνουν αυτές 
οι δυνάµεις σε µια αντικαπιταλιστική ιδεολογική βάση. Αντί να ιχνηλατήσει τρόπους 
ουσιαστικής επικοινωνίας µαζί τους, κλείνει ή τουλάχιστον αδιαφορεί για αυτήν την 
προοπτική.  
- Το Σχέδιο Θέσεων περιορίζει (κατά τη γνώµη µας συνειδητά) την ανάλυσή του για τη 
διεθνή συγκυρία σε µια λογική «περιγραφής» των αποτελεσµάτων του κλονισµού της 
ηγεµονίας των ΗΠΑ και της σταδιακής εµφάνισης νέων οικονοµικών και γεωπολιτικών 
«παικτών» που ενδεχόµενα να οδηγήσει σε έναν πολυπολικό κόσµο. Απουσιάζουν εντελώς 
οι αναλύσεις για το σύγχρονο ιµπεριαλισµό, για τη δυνατότητα ή µη του καπιταλισµού να 
δώσει λύσεις στην οικολογική κρίση, για το ότι ο συντονισµένος αντινεοφιλελεύθερος 
αγώνας µπορεί να είναι αποτελεσµατικός µόνο όταν έχει κατ' ουσίαν αντικαπιταλιστικό 
περιεχόµενο! Είναι από υποτονική έως ανύπαρκτη η κριτική για το ρόλο των δεκάδων 
οργανισµών που εγγυώνται και αναπαράγουν σε διεθνές επίπεδο την κοινότητα των 
καπιταλιστικών συµφερόντων µέσω στρατιωτικοπολιτικών, οικονοµικών και 
πολιτιστικών µέσων. Επίσης επαναλαµβάνει κάποιες στερεότυπες θέσεις σε ζητήµατα 
εξωτερικής πολιτικής, που ξεκοµµένες από µια σύγχρονη ανάλυση του ιµπεριαλισµού 
µοιάζουν σαν αιτήµατα ενός αφελούς διεθνισµού, ενός µη παραγωγικού πασιφισµού. 

- Το Σχέδιο Θέσεων κινείται στη λογική ενός παρωχηµένου, µη κριτικού και γι' αυτό 
αντιφατικού αριστερού ευρωπαϊσµού. Από τη µία κλείνει (σωστά) το δρόµο προς το 
Ευρωσύνταγµα, αλλά από την άλλη αφήνει ανοικτές πόρτες στην προοπτική αριστερής 
µετατόπισης κοµµατιών της ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας. Καλλιεργεί έτσι µύθους 
περί αριστερής µεταρρύθµισης, παραβλέπει το γεγονός ότι η Ε.Ε. φτιάχτηκε από και για 
τους καπιταλιστές, για την εξυπηρέτηση των καπιταλιστικών και ιµπεριαλιστικών 
συµφερόντων. Αυτοί οι σκοποί είναι ιδρυτικά - φυσιογνωµικά της χαρακτηριστικά και 
πάνω σε αυτή τη λογική έχουν διαµορφωθεί οι αντιδηµοκρατικοί µηχανισµοί της, όπως 
η παντοδύναµη και µη εκλεγόµενη Κοµισιόν ή η Κεντρική Τράπεζα. Για εµάς η ΕΕ δε 
µεταρρυθµίζεται, υπό την έννοια πως δε µπορεί να µεταβληθεί από µηχανισµός 
εξυπηρέτησης των αστικών συµφερόντων σε µηχανισµό εξυπηρέτησης των 
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συµφερόντων των λαών της. Αποτελεί µεν πεδίο ταξικής πάλης, οπότε έχει νόηµα η 
διεκδίκηση µεταρρυθµιστικών αιτηµάτων µε τη µορφή κινήµατος για τη διεκδίκησή 
τους, αλλά ας µην έχουµε αυταπάτες - στο βαθµό που η Ε.Ε. θα αδυνατεί να ενσωµατώσει 
αυτά τα αιτήµατα, το κίνηµα αναπόφευκτα θα περάσει από τα συγκεκριµένα αιτήµατα στη 
συνολική αµφισβήτηση της πορείας της. 

- Το Σχέδιο Θέσεων αποφεύγει να προβάλει ότι βασική υπεύθυνη για τον κυβερνητικό 
συνδικαλισµό είναι η συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑΣΟΚ η οποία τον ανέδειξε, για να 
πάρει αργότερα τη σκυτάλη η συνδικαλιστική παράταξη της Ν∆. Ότι η συνδικαλιστική 
παράταξη του ΠΑΣΟΚ (διαθέτοντας ένα ευρύ πελατειακό - διαχειριστικό δίκτυο) 
αξιοποίησε µε αδιαφάνεια κάθε θεσµική συµµετοχή του συνδικαλιστικού κινήµατος στα 
όργανα συνδιαχείρισης. Ότι οι συνδικαλιστικές δυνάµεις του ΣΥΝ  οφείλουν να 
βρίσκονται µακριά από τις «λογικές του εφικτού», που µε τελευταίο µεσάζοντα τον 
κυβερνητικό και τον εργοδοτικό συνδικαλισµό υπαγορεύει το κεφάλαιο. Και το 
κυριότερο: όπως πριν από ενάµιση χρόνο το Αυτοδιοικητικό µας Συνέδριο χάραξε τη 
νέα πολιτική µας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρέπει παροµοίως να αποφασίσουµε ότι 
και στα συνδικάτα δεν κάνουµε εκλογικές συµµαχίες ούτε µε την παράταξη του ΠΑΣΟΚ 
ούτε µε αυτή της Ν∆ που εφαρµόζει τις ίδιες πρακτικές πολιτικής χειραγώγησης του 
συνδικαλιστικού κινήµατος.  

 
 

5o Tακτικό Συνέδριο του Συνασπισµού της Αριστεράς,  
των Κινηµάτων και της Οικολογίας 

 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΘΕΣΕΩΝ  

 
Ο ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ∆ΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ: 

ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΓΙΑ  
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ  

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η υλοποίηση των σηµαντικότερων αποφάσεων του 4ου Τακτικού Συνεδρίου άνοιξαν το 
δρόµο για την πρόσφατη πολιτική και εκλογική επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν σε αυτό το συνεδριακό σώµα, σε συνδυασµό µε αυτές του 
προγραµµατικού που είχε διεξαχθεί ενάµιση χρόνο πριν, έδωσαν στα µέλη, τους φίλους και 
τα στελέχη του κόµµατος τα κατάλληλα ιδεολογικοπολιτικά εφόδια και τις κατευθύνσεις 
ώστε την προηγούµενη περίοδο να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά στους κοινωνικούς τους 
χώρους και στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο τις εφαρµοζόµενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές απ' 
οπουδήποτε και οποιονδήποτε και αν προέρχονταν.  

Η προώθηση της υπόθεσης ενότητας της αριστεράς µέσα από την ενίσχυση του πλαισίου 
του ΣΥΡΙΖΑ και της αιχµηρής αντινεοφιλελεύθερης πολιτικής του πλατφόρµας, η κατάθεση 
της εναλλακτικής προγραµµατικής πρότασης µε ορίζοντα το σοσιαλισµό µε δηµοκρατία και 
ελευθερία, η άσκηση µιας µαχητικής αντιπολίτευσης προς την κυβερνητική πολιτική της 
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Νέας ∆ηµοκρατίας, η ανάλυση για τη νεοφιλελεύθερη µετάλλαξη του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα 
σε συνέχεια της νεοφιλελεύθερης ενσωµάτωσης της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδηµοκρατίας, η 
κατηγορηµατική απόρριψη της πάσης φύσεως και µορφής κεντροαριστεράς, η σύνδεση της 
ριζοσπαστικής οικολογικής οπτικής µε την υπέρβαση του καπιταλισµού, η πρωταγωνιστική 
συµµετοχή µας στον πανευρωπαϊκό συντονισµό της Ευρωπαϊκής Αριστεράς µέσα από την 
ίδρυση κοινού υπερεθνικού κόµµατος, η επανασύνδεσή µας µε τις νέες αντιστάσεις και τα 
κινήµατα που αναπτύσσονται εγχώρια και διεθνώς µε όρους σεβασµού της αυτονοµίας τους, 
η επαναφορά του στόχου να γίνουµε κόµµα µελών, είναι µερικά από τα πιο κρίσιµα στοιχεία 
της απόφασης του 4ου Τακτικού Συνεδρίου που σηµατοδότησαν της αριστερή στροφή του 
κόµµατος.  
 
Πριν το 4ο Τακτικό Συνέδριο…  

Η πραγµατικότητα είναι ότι το κόµµα µας έκανε περίπου µια δεκαετία για να ξεπεράσει 
κάποιες «παιδικές ασθένειες» που οφείλονται τόσο στον ιστορικά πρωτότυπο ιδρυτικό 
χαρακτήρα του ως κόµµατος πολιτικής και «προγραµµατικής» ενότητας, όσο και στη 
γενικότερη κρίση της αριστεράς στο πολιτικό - κοινωνικό - ιδεολογικό πεδίο, ιδιαίτερα µετά 
την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισµού. Η ιδεολογική ατροφία, ο πολιτικός ετεροκαθορισµός, 
ο αµυντισµός στα παραδοσιακά κινήµατα, η οργανωτική και προγραµµατική πλαδαρότητα, η 
απουσία ουσιαστικού επαναπροσδιορισµού των κοινωνικών και ιστορικών αναφορών ήταν 
βασικές πλευρές αυτής της περιόδου. Αυτές οι αρνητικές πλευρές εντάσσονταν βέβαια στα 
πλαίσια µιας ιστορικά και στρατηγικά αποτυχηµένης άποψης που κυριαρχούσε και µέσα στο 
κόµµα µας, για την απόλυτη πρωτοκαθεδρία του πολιτικού πεδίου έναντι του κοινωνικού και 
ιδεολογικού - µια αντίληψη που τελικά οδηγούσε σε µια πολιτική πλατφόρµα ενός άµεσου η 
έµµεσου κυβερνητισµού (έστω και αντιπολιτευτικού) στο εθνικό επίπεδο και ενός αφελούς 
διεθνισµού στο διεθνές. 

Στα τρία πρώτα τακτικά συνέδρια του κόµµατος, καθώς και σε εκείνο για την επικύρωση 
ή µη της συνθήκης του Άµστερνταµ, υιοθετούνταν πλειοψηφικά απόψεις «προοδευτικού 
εκσυγχρονισµού», «εναλλακτικής πρότασης εξουσίας», άκριτου φεντεραλιστικού 
Ευρωπαϊσµού, «πολιτικής διακυβέρνησης της παγκοσµιοποίησης».  Οι απόψεις αυτές 
άνοιγαν de facto δρόµους σε κεντροαριστερά σενάρια εξουσίας στην χώρα µας, 
καλλιεργούσαν αυταπάτες για την δυνατότητα επιρροής επί της καπιταλιστικής υπερδοµής 
της ΕΕ και των λοιπών παγκόσµιων ιµπεριαλιστικών οργανισµών, έκλειναν το δρόµο για την 
ανασυγκρότηση της ανανεωτικής - ριζοσπαστικής αριστεράς σε νέες κινηµατικές βάσεις, 
υπονόµευαν τον αυτόνοµο ρόλο του κόµµατος σε όλα τα επίπεδα, εµπόδισαν την ουσιαστική 
επικοινωνία και τη συνεργασία µε τις υπόλοιπες αριστερές δυνάµεις στο µαζικό κίνηµα.    

Τα φαινόµενα αυτονόµησης και παραγοντισµού που υπήρξαν από πρωτοκλασάτα στελέχη 
µέσα στο κόµµα αλλά και στους κοινωνικούς χώρους που παρενέβαιναν, η τροφοδότηση µε 
αυτά άλλων πολιτικών χώρων, είναι η θλιβερή πλευρά αυτής της ξεκοµµένης από την θεωρία 
και την κοινωνία αντίληψης που κάποτε κυριαρχούσε µέσα στο κόµµα και που σήµερα 
πρέπει να τα θυµόµαστε, διότι δεν είναι πολύς ο χρόνος που απέχουµε από αυτά.                  
  
Το 5ο Τακτικό Συνέδριό µας  πραγµατοποείται σε µια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από : 
· Την επιθετική επέκταση και εµβάθυνση της νεοφιλελεύθερης - ιµπεριαλιστικής 

παγκοσµιοποίησης που αποδοµεί το κοινωνικό κράτος, ρηµάζει και καταστρέφει τη 
φύση, εκτρέφει πολέµους και εξαθλίωση για µεγάλο µέρος του πλανήτη. 

· Την κρίση προσανατολισµού και κατεύθυνσης της Ε.Ε. 
· Την αποσταθεροποίηση του νεοφιλελεύθερου δικοµµατισµού και τη µεγάλη κρίση του 

ΠΑΣΟΚ  και ταυτόχρονα. 
· Την όξυνση της ταξικής πάλης και την ανάπτυξη έντονων αγώνων και κινηµάτων. 
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· Την αµφισβήτηση της νεοφιλελεύθερης ηγεµονίας σε µια σειρά από χώρες κατά κύριο 
λόγο στην Λατινική Αµερική. 

 
Στη νέα αυτή συγκυρία, ειδικά όπως διαµορφώνεται µετά το αποτέλεσµα των τελευταίων 
εκλογών, το στοίχηµα για τον ΣΥΝ και την Ανανεωτική-Ριζοσπαστική Αριστερά είναι το 
αν θα µπορέσει να συγκροτήσει και να εκπροσωπήσει πολιτικά µια πλατιά κοινωνική 
συµµαχία των εργατικών και λαϊκών στρωµάτων σε αντινεοφιλελεύθερη βάση.  
 

Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να προχωρήσουµε σταδιακά στην υπέρβαση των 
σηµερινών συνιστωσών (και του ίδιου του κόµµατός µας) και να προχωρήσουµε στην 
Ανασύνθεση - Επανίδρυση της Ανανεωτικής-Ριζοσπαστικής Αριστεράς µε στόχο τη 
συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ σε µαζικό πολιτικό σχηµατισµό, µε οργανωτική δοµή στη βάση και 
στους µαζικούς κοινωνικούς χώρους, µε φυσιογνωµία και στρατηγική ρήξης µε το 
καπιταλιστικό σύστηµα, µε σαφή προσπάθεια ανίχνευσης του Σοσιαλισµού του 21ου αιώνα. 
 
 

Α. ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ∆ΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

Οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές σηµατοδότησαν την είσοδο σε µια εποχή 
αποσταθεροποίησης και φθοράς του νεοφιλελεύθερου -  δικοµµατικού πολιτικού συστήµατος 
διακυβέρνησης. Τόσο η φθορά της Ν∆ όσο και η µεγάλη κρίση του ΠΑΣΟΚ έχουν τις ίδιες 
αιτίες, αιτίες που ενεργοποιούν πολυσήµαντες διαδικασίες. 
1. Η Ν∆ είναι µια επιθετική (όσον αφορά τους σχεδιασµούς και τις προθέσεις), αλλά 
αδύναµη κυβέρνηση. Η κοινοβουλευτική της αδυναµία (οριακή κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία) απλώς υπογραµµίζει τη βαθύτερη αδυναµία της, που είναι η αδυναµία της να 
συγκεντρώσει τις κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις ώστε να πετύχει την 
αποφασιστική ανατροπή του κοινωνικού - ταξικού συσχετισµού δύναµης. Ένα ισχυρό 
ΠΑΣΟΚ είναι απαραίτητο για τη Ν∆ - όχι για να µαντρώνει τους βουλευτές της, αλλά για να 
δουλεύει εύρυθµα το δικοµµατικό σύστηµα νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης, να 
διασφαλίζεται η νεοφιλελεύθερη συναίνεση (µε µια νεοφιλελεύθερη αντιπολίτευση 
περιοριζόµενη στα «επί της διαδικασίας»), να µπορεί να κάνει πολιτική και να εφαρµόσει το 
πρόγραµµά της. Γι’ αυτό η κρίση στο ΠΑΣΟΚ δε «µεταγγίζει» δύναµη στη Ν∆, αλλά κάνει 
µεγαλύτερη την αµηχανία της και την αδυναµία της να εφαρµόσει το πρόγραµµά της. Γιατί η 
αδυναµία της Ν∆ και η κρίση στο ΠΑΣΟΚ είναι οµώνυµες διαδικασίες.  
2. Από την άλλη, η βαθιά κρίση του ΠΑΣΟΚ οφείλεται στο γεγονός ότι πλέον δε µπορεί να 
συγκεράσει τα αντίθετα: από τη µια µεριά έναν κυβερνητικό - καθεστωτικό ρόλο, και από 
την άλλη τη δυνατότητα να τον ασκεί στο όνοµα µιας µεγάλης (και γι’ αυτό πλειοψηφικής 
και εκλογικά) κοινωνικής συµµαχίας. ∆εν είναι ζήτηµα επικοινωνιακής τακτικής ούτε 
ικανοτήτων της πρώην, της νυν ή της µελλοντικής του ηγεσίας. Απλώς αυτή η κοινωνική 
συµµαχία δε µπορεί να επανασυσταθεί, και γι’ αυτό δε µπορεί κανείς να την εκφρράσει – 
ούτε το ΠΑΣΟΚ.  
3. Η αδυναµία της Ν∆ και η κρίση του ΠΑΣΟΚ έχουν την ίδια βαθύτερη αιτία: την αλλαγή 
της συγκυρίας στην ταξική πάλη. Τα τελευταία είκοσι χρόνια στα σπλάχνα του 
νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού έχει σχηµατιστεί µια σύγχρονη εργατική τάξη, εκτεινόµενη 
από τον κλασικό προλετάριο µέχρι τον «απασχολήσιµο» απόφοιτο πανεπιστηµίου, η οποία 
αποκτά σιγά-σιγά συνείδηση της θέσης της, του ρόλου της και της δύναµής της. Το 
γεγονός αυτό προκαλεί ευρύτατες κοινωνικές διεργασίες και αλλάζει τις κοινωνικές 
συµµαχίες. Αυτό µε τη σειρά του αλλάζει τις πολιτικές εκπροσωπήσεις (ποιο πολιτικό κόµµα 
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εκπροσωπεί ποιες κοινωνικές δυνάµεις, ποια ταξικά συµφέροντα και µε ποιες προϋποθέσεις). 
Αυτή η «υπόγεια» διαδικασία, που όµως βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αλλάζει όλο το 
«υπέδαφος» κάτω από τα πόδια των κοµµάτων και του πολιτικού συστήµατος. Βάζει τα 
κόµµατα και το πολιτικό σύστηµα σε µια «κρίση αναδιάρθρωσης».  
4. Η κρίση αυτή για την ώρα οδηγεί σε γενική πολιτική αµηχανία, υπαρξιακές αγωνίες, 
καταφυγή σε τακτικισµούς και τυφλές σκληρύνσεις τακτικής, αποδιαρθρωτικά φαινόµενα. 
Για την ώρα λειτουργεί η αποδιαρθρωτική πλευρά της κρίσης. Ωστόσο το προσεχές 
διάστηµα (στην ουσία τα επόµενα χρόνια) θα παιχθεί το µεγάλο στοίχηµα: είτε ο 
νεοφιλελευθερισµός θα ανασυντάξει την πολιτική του ηγεµονία σε βάρος της εργατικής 
τάξης και των συµµάχων της, είτε αυτή η ηγεµονία θα διαταραχθεί πιο βαθιά και 
µεσοπρόθεσµα. Για να συµβεί το δεύτερο, πρέπει να κερδηθεί το στοίχηµα του δικού µας 
«στρατοπέδου»: η ανασυγκρότηση και πολιτική εκπροσώπηση της σύγχρονης εργατικής 
τάξης. Πρόκειται για αγώνα δρόµου. Ποιος θα κερδίσει τη µάχη της ανασυγκρότησης; Τα 
κόµµατα και το πολιτικό σύστηµα του νεοφιλελευθερισµού ή η Αριστερά και η εργατική 
τάξη; Κάθε πρόοδος του ενός στρατοπέδου θα σηµείνει οπισθοδρόµηση για το άλλο και το 
αντίστροφο.   
5. Το περιεχόµενο της κρίσης του πολιτικού συστήµατος σχετίζεται µε µια µεγάλη ανατροπή, 
που έχει ήδη δροµολογηθεί (αν και βρίσκεται ακόµη στην αρχή της) και αποτελεί τοµή για τη 
µεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας: το δραστικό περιορισµό των δυνατοτήτων του 
πολιτικού συστήµατος να πειθαναγκάζει την εργατική τάξη σε κοινωνικές συµµαχίες και 
πολιτικές εκπροσωπήσεις ξένες προς τα συµφέροντά της, υπό την ηγεµονία του µεγάλου 
κεφαλαίου και µε «συγκολλητική ουσία» τα µεσαία αστικά στρώµατα. Τα κοινωνικά και 
πολιτικά µπλοκ τύπου «µη προνοµιούχων» του πρώιµου ΠΑΣΟΚ ή «εκσυγχρονισµού» του 
ύστερου ΠΑΣΟΚ δεν είναι πλέον εφικτά. Αντίθετα, συγκεντρώνονται αργά αλλά σταθερά οι 
προϋποθέσεις για ανεξάρτητη έκφραση των συµφερόντων των εργαζοµένων και για 
κοινωνικές συµµαχίες µε δική τους ηγεµονία, για πρώτη φορά στη µεταπολιτευτική Ελλάδα. 

Και φυσικά δεν είναι καθόλου παράξενο που αυτή η εξέλιξη πλήττει σε βάθος το 
ΠΑΣΟΚ, το φορέα που εξέφραζε µέχρι σήµερα και για πολλά πολλά χρόνια την άλλη 
δυνατότητα.  ∆ιότι αδυνατεί πλέον να εκφράσει πολιτικά µια κοινωνική συµµαχία µε την 
ηγεµονία της εργατικής τάξης. Αν λοιπόν, παρ’ όλα αυτά, ξανακερδίσει µια κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία, αυτό θα σηµαίνει ότι η εργατική τάξη θα έχει χάσει το στοίχηµα της δικής της 
συγκρότησης και ανεξάρτητης έκφρασης των συµφερόντων της. Και ότι πάνω σ’ αυτή της 
την αποτυχία / ήττα θα έχει επιτευχθεί η ακόµη πιο συντηρητική ανασύνταξη του πολιτικού 
συστήµατος, ο εξαµερικανισµός του. Και ότι ένα «νέο ΠΑΣΟΚ», στο στυλ ∆ηµοκρατικού 
κόµµατος των ΗΠΑ, θα ξαναβάλει την ηττηµένη εργατική τάξη στον πολιτικό ζυγό µιας 
κοινωνικής συµµαχίας υπό την ηγεµονία των µεσαίων και ανώτερων στρωµάτων και υπό την 
ηγεµονία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. 
6. Με αυτή την έννοια το υπόβαθρο της κρίσης είναι ιστορικού βεληνεκούς, αλλά το πώς 
αυτή θα εξελιχθεί, πόσο θα βαθύνει και σε ποια κατεύθυνση θα ξεδιπλωθεί, όλα αυτά 
εξαρτώνται από τη συνειδητή παρέµβαση της Αριστεράς και από την έκβαση της ταξικής 
πάλης στα µέτωπα του επόµενου διαστήµατος. Αντικειµενικό είναι το υπόβαθρο της κρίσης. 
Οι µορφές που θα πάρει και η έκβασή της δεν είναι καθόλου αντικειµενικές - γι’ αυτό η 
κρίση από µόνη της δεν «είναι» τούτο ή το άλλο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η κρίση του 
νεοφιλελεύθερου πολιτικού συστήµατος ανοίγει µια περίοδο µε µεγάλες δυναµικές, πλατιές 
πολιτικές διεργασίες και µεγάλες δυνατότητες για την Αριστερά. Πρέπει όµως να κατανοηθεί 
πλήρως το περιεχόµενο όλων αυτών, το µέγεθος και η ουσία του πολιτικού στοιχήµατος για 
την Αριστερά. Οι µερικές εικόνες, η εκλογικίστικη διαχείριση του δεδοµένου της κρίσης, η 
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αµηχανία και η στάση αναµονής την περίοδο που πρέπει να δράσουµε µε τον πλέον 
αποφασιστικό τρόπο, µπορούν να αποδειχτούν πολιτικά λάθη µε µεγάλες συνέπειες. 
 
 
Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ο ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ 

ΕΠΟΧΗ 
 

Είµαστε ήδη στην περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτείται σε πολιτικό σχηµατισµό. 
Αντιφατικά και ανισοµερώς µεν, χωρίς ενιαίο σχέδιο και µε πολλή πολιτική αµηχανία και 
αντικρουόµενες επιδιώξεις από την πλευρά όλων των συνιστωσών, αλλά συγκροτείται. Ο 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ πρέπει µέσα στο άµεσο χρονικό διάστηµα να περιγράψει µε πρότασή του 
µια συντεταγµένη διαδικασία. Ποια είναι η βάση αυτής της διαδικασίας συγκρότησης και 
ποια τα όριά της;  
1. Καταρχάς, σε αυτές τις εκλογές η «πολιτική ταυτότητα ΣΥΡΙΖΑ» ήταν πολύ πιο ισχυρή 
απ’ ό,τι στις εκλογές του 2004. Όχι µόνο το «λογότυπο» ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυρίαρχο και πλατιά 
νοµιµοποιηµένο ακόµη και στα εχθρικά ΜΜΕ, αλλά ήταν σαφές ότι η «ταυτότητα ΣΥΡΙΖΑ» 
συνιστούσε µια νέα πολιτική φυσιογνωµία που δεν ταυτιζόταν µε τον ΣΥΝ ούτε µε το 
παραλλαγµένο σχήµα «Συνασπισµός και συνεργαζόµενοι» (που ήταν κυρίαρχο το 2004).  
2. Αυτή η νέα πολιτική ταυτότητα, αποτέλεσµα της σαφούς κατεύθυνσης για αριστερή και 
ριζοσπαστική στροφή του 4ου Συνεδρίου, ξόρκισε σε κάποιο βαθµό βασικά στοιχεία 
ταυτότητας του ΣΥΝ των προηγούµενων χρόνων τα οποία απωθούσαν ριζοσπαστικά 
ακροατήρια της Αριστεράς αλλά και λαϊκά στρώµατα: την ιδεολογική ατροφία, τον πολιτικό 
ετεροκαθορισµό, την οργανωτική και προγραµµατική πλαδαρότητα, την απουσία 
ουσιαστικού επαναπροσδιορισµού των κοινωνικών και ιστορικών αναφορών, τη θεσµολαγνία 
και ατολµία µιας Αριστεράς που περιοριζόταν στην «κοινωνική ευαισθησία» και ξεχνούσε τη 
ρήξη. 
3. Η νέα πολιτική ταυτότητα είχε τα ριζοσπαστικά στοιχεία του κινηµατισµού, της ρήξης, της 
αποστασιοποίησης από τη θεσµολαγνία και τον καθωσπρεπισµό, της απεύθυνσης σε λαϊκά 
στρώµατα, της απεύθυνσης στο νεολαιΐστικο ριζοσπαστισµό. Και ήταν κοινή πεποίθηση ότι 
σε όλα αυτά συνέβαλαν καθοριστικά τόσο οι συνιστώσες όσο και οι κοινές εµπειρίες στα 
κοινωνικά µέτωπα τα προηγούµενα χρόνια (αντιπαγκοσµιοποιητικό και Φόρουµ, 
αντιπολεµικό, κίνηµα καταλήψεων κλπ). 

i. Καθόλου τυχαία αυτή η νέα πολιτική ταυτότητα βρήκε το «λαό» που της 
αντιστοιχούσε: Ήδη το 2004, το 40% των ψηφοφόρων του ΣΥΝ του 2000 δεν 
ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η απώλεια υπεραναπληρώθηκε από νέους φηφοφόρους. 

ii. Το 40% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ του 2007 δεν τον ψήφισαν το 2004 ούτε είχαν 
ξαναψηφίσει ΣΥΝ στο παρελθόν.   

iii. Οι επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ το 2007 σε λαϊκά στρώµατα και περιοχές και στη νεολαία 
ήταν πολύ καλά, σε πλήρη αντίθεση µε τις παλαιότερες επιδόσεις του ΣΥΝ αλλά και 
του ΣΥΡΙΖΑ το 2004.  

iv. Εκεί που η νέα «ταυτότητα ΣΥΡΙΖΑ» ήταν ασθενική ή ανύπαρκτη (κυρίως σε 
περιοχές της περιφέρειας), είτε λόγω ανυπαρξίας των συνιστωσών και κινηµατικών 
εµπειριών είτε ακόµα χειρότερα λόγω παραγοντικής και κεντροαριστερής 
φυσιογνωµίας του τοπικού ΣΥΝ, τα εκλογικά αποτελέσµατα θύµιζαν «ΣΥΝ του 
παλιού καιρού» - και όπου παρ’ όλα αυτά υπήρξαν θετικά, οφείλονταν κατά κύριο 
λόγο στην πανελλαδική επιρροή της «ταυτότητας ΣΥΡΙΖΑ».  

4. Γι’ αυτό, η όλη δυναµική του εγχειρήµατος και το καλό εκλογικό αποτέλεσµα οφείλονται 
στη νέα πολιτική «ταυτότητα ΣΥΡΙΖΑ». Και εποµένως, τα εκλογικά - πολιτικά οφέλη 
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µπορούν να κατοχυρωθούν και να διευρυνθούν µόνο µε όρους ΣΥΡΙΖΑ. Το 2004 ήταν 
κυρίως εκλογική συµµαχία, το 2007 απέκτησε ισχυρά στοιχεία νέας πολιτικής ταυτότητας. Οι 
πιέσεις να γίνει πολιτικός σχηµατισµός είναι έντονες και αυτονόητες. ∆εν πρέπει το κόµµα 
µας στα πλαίσια των ισορροπιών και των µηχανισµών να µη διασφαλίσει - διευρύνει µια 
τέτοια δυναµική.  
5. Υπάρχουν όµως και άλλοι λόγοι: Πρώτα η εµπειρία του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουµ 
και ύστερα οι πρόσφατες δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές δηµιούργησαν σε πολλές 
περιοχές (γειτονιές, επαρχιακές πόλεις κλπ) ενότητες στη βάση και καταστάσεις όσµωσης 
µεταξύ των στελεχών και των µελών των συνιστωσών. Παραπλήσιες ενότητες και 
οσµώσεις δηµιουργήθηκαν και σε επιµέρους κινήµατα: φοιτητικό - εκπαιδευτικό, 
κινήµατα πόλης κλπ. Μέσα από την εκλογική διαδικασία του 2007, την πολιτική δυναµική 
του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογική του επιτυχία, αυτές οι ενότητες και οσµώσεις απέκτησαν τη 
δική τους δυναµική, που δηµιουργεί ισχυρές τάσεις να παραµείνουν και να 
µονιµοποιηθούν σαν πολιτικά κύτταρα ενός νέου πολιτικού σχηµατισµού της 
ριζοσπαστικής Αριστεράς.  
6. Όµως δεν πρόκειται µόνο για όλα τα παραπάνω. Γενικότερα δεν πρόκειται απλώς για τον 
ΣΥΡΙΖΑ ως τέτοιον, αλλά για τις δυνατότητες που ανοίγονται µπροστά του και για τις 
δυναµικές µε τις οποίες έχει έρθει σε επαφή. ∆υνατότητες και δυναµικές τις οποίες για την 
ώρα έχει «απλώς αγγίξει», οι οποίες προκύπτουν από τη συγκυρία της ταξικής πάλης και απ' 
το κεντρικό πολιτικό στοίχηµα της περιόδου: Ανασυγκρότηση και πολιτική εκπροσώπηση 
της εργατικής τάξης, συγκρότηση µιας νέας πλατιάς κοινωνικής συµµαχίας µε εργατική 
ηγεµονία και σε αντινεοφιλελεύθερη πολιτική βάση. Για τον ΣΥΡΙΖΑ το ζήτηµα τίθεται 
διληµµατικά: Θα ανταποκριθεί στο αίτηµα της συγκυρίας ή απλώς, ανέτοιµος ή ίσως και 
ανυποψίαστος για ένα τέτοιο καθήκον, θα περιοριστεί σε κάποια εκλογικά - πολιτικά 
οφέλη από την κρίση αναδιάρθρωσης του πολιτικού συστήµατος και ιδιαίτερα του 
ΠΑΣΟΚ; Θα ανταποκριθεί σε ένα ιστορικό καθήκον – ευκαιρία, ή θα περιοριστεί σε µια 
εκλογικοπολιτική «αρπαχτή» ψαρεύοντας ευκαιριακά στα θολά νερά της κρίσης 
αναδιάρθρωσης - «αρπαχτή» που έτσι θα είναι και περιορισµένη και πρόσκαιρη, µε ποινή την 
«επιστροφή στη µιζέρια» αργά ή γρήγορα; 
7. Είναι η πρώτη φορά στην περίοδο µετά τη µεταπολίτευση που διαµορφώνονται σοβαρές 
προϋποθέσεις ώστε να κερδηθεί το στοίχηµα της συγκρότησης και πολιτικής εκπροσώπησης 
της εργατικής τάξης από ένα φορέα της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Που η εργατική τάξη 
«διεκδικεί» να χειραφετηθεί από την ηγεµονία άλλων ταξικών συµφερόντων και εχθρικών 
προς τα συµφέροντά της πολιτικών. Το να κερδηθεί αυτό το στοίχηµα είναι το βασικό 
πολιτικό καθήκον για τον ΣΥΡΙΖΑ. Καθήκον όχι στενής συγκυρίας, αλλά ιστορικής 
περιόδου. Μόνο αν αναµετρηθεί µε επιτυχία µε αυτό το πολιτικό καθήκον θα γίνει 
πραγµατικά µαζικός πολιτικός σχηµατισµός, µε πολιτικό και κοινωνικό έρµα, αντοχή και 
προοπτικές. Αλλιώς, ακόµη κι αν οι συγκυρίες τον ευνοήσουν και αποκοµίσει πρόσθετα 
εκλογικά οφέλη στον επόµενο «εκλογικό κύκλο», τα κέρδη θα είναι πρόσκαιρα και αβέβαια, 
και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποδειχθεί ένας ασταθής πολιτικός σχηµατισµός.  
8. Το µέτρο της επιτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά αυτό το στοίχηµα θα είναι να 
ανατρέψει τους συσχετισµούς µε το ΠΑΣΟΚ όχι απλώς εκλογικά, αλλά βαθύτερα 
κοινωνικά και πολιτικά: να κερδίσει µεγάλα τµήµατα της εργατικής και λαϊκής του βάσης 
και να σταθεροποιήσει µαζί τους σχέσεις πολιτικής εµπιστοσύνης και εκπροσώπησης. Το 
ΠΑΣΟΚ τα διεκδικεί εκλογικά και κοινοβουλευτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να τα κερδίσει µόνο 
αν τα διεκδικήσει και στη βάση: εκεί που ζουν και εργάζονται (σε γειτονιές και εργατικούς 
χώρους), οργανώνοντας τους αγώνες τους, όντας το πολιτικό τους στήριγµα, ξαναδίνοντας 
νόηµα σε µια κουλτούρα µαζικής στράτευσης και αλληλεγγύης. Το πολιτικό στοίχηµα της 
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συγκυρίας µπορεί να διατυπωθεί και ως εξής: Θα καταφέρει η ενωτική - κινηµατική 
Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, να άρει τις συνέπειες αλλά και τις προϋποθέσεις της ιστορικής ήττας 
της Αριστεράς της µεταπολίτευσης, που έχασε κατά κράτος τη µάχη της πολιτικής 
εκπροσώπησης των εργατικών και λαϊκών στρωµάτων από το ΠΑΣΟΚ;     
9. Για να κερδηθεί αυτό το πολιτικό στοίχηµα, είναι απαραίτητες κάποιες βασικές 
προϋποθέσεις:  
i. Να συγκροτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε µαζικό πολιτικό σχηµατισµό, µε ανοιχτές επιτροπές 
βάσης και µε εµβάθυνση της σύγκλισης σε νεολαιΐστικο και συνδικαλιστικό επίπεδο. 
Μόνο µε αυτές τις προϋποθέσεις θα µπορέσει να υποδεχτεί την τεράστια πολιτική 
δυναµική την οποία για την ώρα έχει απλώς «αγγίξει». Όχι για λόγους εκλογικής 
αποτελεσµατικότητας, αλλά επειδή χωρίς µια τέτοια δοµή δε θα µπορέσει καν να 
προσπαθήσει να κερδίσει το βασικό στοίχηµα, το οποίο απαιτεί όχι απλώς έναν εκλογικό 
µηχανισµό που θα ενεργοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά µια πολιτική δοµή ικανή 
να στηρίξει αποτελεσµατικά τους αγώνες και να τους οργανώσει στη βάση.  
ii. Να σταθεροποιήσει και να εξειδικεύσει τη στροφή στην σύγχρονη εργατική τάξη. 
Προεκλογικά αυτή η στροφή εκφράστηκε µε τις αναφορές στα θύµατα της ευέλικτης 
απασχόλησης και της ανεργίας (προγράµµατα stage, νέοι των 400 - 700 ευρώ κ.λπ.). Αυτό 
πλέον δεν αρκεί. Το κυριότερο είναι να µη µιλάµε πια για «επικοινωνιακές γέφυρες» µε 
κοµµάτια της εργατικής τάξης, αλλά για την ανάγκη να οργανώσουµε τους αγώνες της, να 
συµβάλουµε στη συνδικαλιστική της ανασυγκρότηση, στη γενικότερη ταξική της 
αυτοπεποίθηση και αφύπνιση. 
iii. Να αποκτήσει σαφές, όχι γενικόλογο - πολιτικό ούτε «ενδεικτικό», πρόγραµµα µίνιµουµ 
αιτηµάτων. Να κάνει την αντινεοφιλελεύθερη κατεύθυνση πρόγραµµα. Κάτι τέτοιο είναι 
πολλαπλά αναγκαίο: Πρώτον, γιατί ένα τέτοιο πλαίσιο µίνιµουµ αιτηµάτων είναι απαραίτητο 
για να οικοδοµηθούν οι ευρύτερες δυνατές πολιτικές και κοινωνικές συσπειρώσεις µάχης 
ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές και το νεοφιλελευθερισµό. ∆εύτερον, γιατί µόνο έτσι 
αποσαφηνίζεται το πλαίσιο των σχέσεων µε το ΠΑΣΟΚ, αλλά και µε το ΚΚΕ και την Άκρα 
Αριστερά: συµφωνούµε ή όχι να παλέψουµε γι’ αυτά τα αιτήµατα, µε στόχο την ανατροπή 
των κοινωνικών και πολιτικών συσχετισµών σε όφελος της εργατικής τάξης και της νεολαίας;    
iv. Να δώσει περιεχόµενο στη στροφή στη νεολαία, που ήταν από τα βασικά µοτίβα της 
εκλογικής καµπάνιας. Όχι στη γραµµή της ηλικιακής ανανέωσης (σωστή καταρχήν, αλλά 
επίσης περιοριστική και από πολλές απόψεις προβληµατική), αλλά στη γραµµή να µπει ξανά 
στο προσκήνιο των αγώνων και της πολιτικής το κίνηµα της νεολαίας και να µπολιάσει 
τον ΣΥΡΙΖΑ µε τα κινηµατικά, ρηξιακά και αντικοµφορµιστικά στοιχεία. Κυρίως όµως, µε 
στόχο να ξανακερδίσει η Αριστερά τη χαµένη επιρροή της στη νεολαία και να 
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για µια νέα πολιτικοποίηση της νέας γενιάς. Το πρόσφατο 
φοιτητικό κίνηµα ανέδειξε τέτοια στοιχεία, µε κυριότερο το άνοιγµα στην κοινωνία και την 
εστίαση όχι απλώς στο φοιτητικό σήµερα, αλλά κυρίως στο ανασφαλές αύριο της ανεργίας 
και της ανασφαλούς εργασίας  
v. Να εξειδικεύσει τη γραµµή «ενάντια στην κεντροαριστερά και τον κυβερνητισµό» σε 
επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής, σε επίπεδο κινήµατος και σε επίπεδο προγράµµατος. 
Η «επί της αρχής» αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, µε την επανάληψη της 
δέσµευσης ότι είµαστε ενάντια στην κεντροαριστερά, δεν είναι «παραγωγική», καθώς δεν 
απαντάει σε ανάγκες τακτικής που παρουσιάζονται καθηµερινά.  
vi. Να ξεκαθαρίσει την τακτική του απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Η επανάληψη της δέσµευσης ότι 
δεν υπάρχει έδαφος για συνεργασία, αναπόφευκτη και µόνη ενδεδειγµένη τακτική στην 
προεκλογική περίοδο, τώρα δεν αρκεί! Η τακτική µας πρέπει να αποδεικνύει ότι «ο κόσµος 
του ΠΑΣΟΚ θέλει, αλλά η ηγεσία του ούτε θέλει ούτε µπορεί». Η έκκληση πρέπει να είναι 
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ανοιχτή και ευθεία προς τον κόσµο του ΠΑΣΟΚ να συστρατευθεί µε την Αριστερά και το 
κίνηµα, σε µια ταξική και αντινεοφιλελεύθερη αντιπολίτευση στη ∆εξιά µε βάση το πλαίσιο 
των µεταβατικών αιτηµάτων. Αν αυτή η τακτική δεν υλοποιηθεί τώρα, σε ανύποπτο - µη 
εκλογικό χρόνο, προεκλογικά η πίεση πάνω στον ΣΥΡΙΖΑ θα επανέλθει ακόµη πιο ισχυρή. 
vii. Να εισαγάγει τη διάσταση της ιδεολογίας - στρατηγικής στις διαδικασίες της 
συγκρότησής του. Γιατί όλα τα προηγούµενα χρειάζονται θεωρητική στήριξη και 
επεξεργασίες και γιατί χρειάζονται επίσης οι «κρίκοι» που τα συνδέουν µε το σοσιαλιστικό 
στόχο – ο οποίος στις διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ έχει τεθεί αλλά είναι ασύνδετος µε τα 
υπόλοιπα.      
10. Εν κατακλείδι, ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται απαραίτητα: 
- Στοχοθεσία: Τη διεκδίκηση της πολιτικής εκπροσώπησης των εργατικών και λαϊκών 
στρωµάτων σε νέα, µαζική κλίµακα, τη συγκρότηση ενός ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού 
σχηµατισµού µάχης για την ανατροπή του νεοφιλελευθερισµού. 
- Πρόγραµµα αιτηµάτων, το οποίο θα λειτουργεί ως βάση για τη συγκρότηση ενωτικών 
κοινωνικών και πολιτικών σχηµατισµών µάχης ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης της 
∆εξιάς και το νεοφιλελευθερισµό.  
- Πολιτικές τακτικές που θα υπηρετούν αυτή τη στοχοθεσία: Γενική απεύθυνση και προς τις 
ηγεσίες ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και άκρας αριστεράς για κοινό αγώνα µε βάση αυτό το πρόγραµµα 
και µε στόχο την ανατροπή του νεοφιλελευθερισµού και την ανατροπή των κοινωνικών και 
πολιτικών συσχετισµών.  
- Στοιχεία στρατηγικής και ιδεολογίας που (α) θα στηρίζουν την επιλογή «Όχι στην 
κεντροαριστερά και τον κυβερνητισµό», (β) θα στηρίζουν, δυναµώνουν και επικαιροποιούν 
τη σηµασία του διακηρυγµένου στόχου του σοσιαλισµού.  
- Οργανωτική δοµή στη βάση και στους µαζικούς κοινωνικούς χώρους που θα µπορεί να 
υποδεχθεί τη νέα, µεγάλη πολιτική δυναµική, να οργανώσει τους αγώνες, να σφυρηλατήσει 
µια νέα µαζική κουλτούρα επανασυσπείρωσης, αγώνα και αλληλεγγύης.     
 
 

Γ. Η ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟ∆ΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ   
 

Η πολιτική επιρροή της Ν.∆. µειώθηκε σηµαντικά. Παραδοσιακοί ψηφοφόροι της 
κινήθηκαν προς την ακροδεξιά, παρά τη συστηµατική προσπάθεια ορισµένων στελεχών της 
να καλύψουν το «κενό» µε τις δηλώσεις και τη στάση τους. Η πολιτική ηγεµονία της, σε 
συνδυασµό µε την ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία της, φαίνεται να κλονίζεται. Στο εξής 
είναι πιθανό να διαπιστώσουµε µια προσπάθειά της να ενσωµατώσει εκ νέου όσους και όσες 
κινήθηκαν «δεξιά» της. Ήδη έχει σηκώσει τους τόνους στο «εθνικό θέµα» της ονοµασίας της 
FYROM. 

Η ιδεολογική ηγεµονία της Ν∆ δεν υπέστη σοβαρό πλήγµα, όπως δείχνουν οι 
κοινωνιολογικές έρευνες. Ίσα – ίσα το ρεύµα µετατόπισης της κοινωνίας σε 
συντηρητικότερες θέσεις και απόψεις την ευνοεί. Μεγαλώνει το ακροατήριό της και της δίνει 
τη δυνατότητα να απευθυνθεί σ’ αυτό και να το ενσωµατώσει µε µεγαλύτερη  ευκολία από 
ό,τι το ΠΑΣΟΚ, που για λόγους συγκυρίας είναι αναγκασµένο να συµπεριφέρεται ενίοτε ως 
κόµµα που έχει και «αριστερή θεµατολογία» στην ατζέντα του. 

Η νεοφιλελεύθερη πολιτική που άσκησε η κυβέρνηση, στοίχισε απώλειες ψήφων στη Ν∆ 
σε φτωχά αγροτικά στρώµατα και λαϊκές περιοχές. Ωστόσο η δυνατότητά της να 
χρησιµοποιεί κατά το δοκούν το κρατικό χρήµα τής επέτρεψε να δηµιουργήσει ένα νέο 
πελατειακό σύστηµα (επανασύσταση αγροφυλακής, ανεξέλεγκτες παροχές και επιδόµατα 
µετά τις πυρκαγιές).  
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Με σχετική ευκολία αντικατέστησε το «σύστηµα εξουσίας ΠΑΣΟΚ» µε ένα δικό της. 
Προνοµιακοί συνοµιλητές της έγιναν (µετά από µια µικρή «περίοδο προσαρµογής») τα 
ΜΜΕ, µεγαλοεκδότες, µεγαλοεργολάβοι, µεγαλοτραπεζίτες. Οι βαριές κουβέντες για 
νταβατζήδες, όπως και το περίφηµο νοµοσχέδιο για το βασικό µέτοχο, ξεχάστηκαν γρήγορα. 
Η κυβέρνηση έδειξε την πυγµή της µόνο απέναντι στους εξεγερµένους φοιτητές και µαθητές, 
στους εργαζόµενους και στα κινήµατα που αντιστάθηκαν και απέκρουσαν πλευρές της 
πολιτικής της. 

Ο φιλελεύθερος µονόδροµος πάνω στον οποίο περπάτησαν η κυβερνήσεις Σηµίτη και το 
Σύµφωνο Σταθερότητας είναι το πλαίσιο πάνω στο όποιο θα κινηθεί και η δεύτερη 
κυβέρνηση Καραµανλή. Η πολιτική του λιγότερου κράτους και το ξεπούληµα της δηµόσιας 
περιουσίας θα έχουν ως αποτέλεσµα νέα αναδιανοµή του εισοδήµατος υπέρ των οικονοµικά 
ισχυρών. 

Οι κοινωνικές δαπάνες παραµένουν καθηλωµένες, οι έµµεσοι φόροι αυξάνονται, οι 
πραγµατικές αυξήσεις µισθών στο δηµόσιο είναι στην ουσία κάτω από τον πληθωρισµό.  

Σε διεθνές επίπεδο, η κυβέρνηση της Ν∆ είναι υποδειγµατικός σύµµαχος των ΗΠΑ στο 
πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Προσαρµόζεται σε κάθε υπερατλαντική επιλογή (π.χ. οµπρέλα αµυντικής 
προστασίας στην Ευρώπη). 

 
 

∆. ΤΟ ΛΑΟΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΣΜΟΥ 
 

Το ΛΑΟΣ ήταν – συγκριτικά – ο µεγάλος κερδισµένος της εκλογικής αναµέτρησης. 
Μπήκε πρώτη φορά στη Βουλή αποσπώντας υποστήριξη από λαϊκά στρώµατα και 
υποβαθµισµένες περιοχές της περιφέρειας. Η ύπαρξή του σε πρώτη πολιτική ανάγνωση 
δηµιουργεί πρόβληµα στη Ν.∆. Στην ουσία όµως το πρόβληµα αφορά την Αριστερά και τη 
δυνατότητα της να εκφράζει προνοµιακά φτωχά στρώµατα µε πιθανά χαµηλό µορφωτικό 
επίπεδο.  

Οι ρατσιστικές, ξενοφοβικές και εθνικιστικές αντιλήψεις που διατρέχουν ένα κοµµάτι 
της κοινωνίας µας, αναδείχθηκαν στο λόγο του και πια έχουν επίσηµη κοινοβουλευτική 
έκφραση. Η κυβέρνηση της Ν.∆. ήδη αισθάνεται την πίεση και αναγκάζεται να 
διαφοροποιήσει επί το «εθνικιστικότερον» τον πολιτικό της λόγο. Η εύθραυστη κυνερνητική 
πλειοψηφία στη Βουλή δίνει τη δυνατότητα στο ΛΑΟΣ να πολιτεύεται µε την λογική του 
µαστιγίου και του καρότου, άλλοτε υπαινισσόµενο κυβερνητικές συµµαχίες κι άλλοτε 
απειλώντας µε ρήξεις (Μακεδονικό). 

Η καθηµερινή παρουσία του στα ΜΜΕ έχει ήδη συµβάλει στη µετατόπιση της 
θεµατολογίας προς τα δεξιά. Η ρητορεία του κατά των υπέρογκων κερδών των τραπεζών τού 
δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στα λαϊκά στρώµατα και να δηµιουργήσει πρόβληµα στην 
προσπάθεια της Αριστεράς να επικοινωνήσει µαζί τους. 

Η «προσφορά» του ΛΑΟΣ στη συντηρητικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας είναι ήδη 
µεγάλη. Σήµερα εµφανίζεται να πιέζει τη Ν∆, αύριο µπορεί να αποτελέσει σηµαντική 
ακροδεξιά εφεδρεία για να µην ηττηθεί το δικοµµατικό σύστηµα ή για να περάσουµε στην 
εποχή του διπολισµού όπως ήδη την καταστρώνουν όσοι θέλουν να αποκλείσουν το 
ενδεχόµενο της αυτόνοµης αλλά δυναµικής παρουσίας της Αριστεράς ως τρίτου πόλου στην 
πολιτική ζωή της χώρας. 

 
 

Ε. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
 

Από τη σφοδρή εσωκοµµατική σύγκρουση στο ΠΑΣΟΚ για την εκλογή νέου ηγέτη και 
όχι νέας ηγεσίας όπως συνήθως λέγεται, µάθαµε δυο πράγµατα: Ότι στελέχη του κινήµατος 



 

 
-45-

ιδιαιτέρως προβεβληµένα υπονόµευσαν τον αρχηγό κατά την διάρκεια της προεκλογικής 
µάχης, καθώς και ότι µετά την ήττα µερίδα των ΜΜΕ επιχείρησε να υπαγορεύσει το νέο 
αρχηγό. 

Από την πλευρά του ηττηµένου υποψηφίου πληροφορηθήκαµε ότι για να ηττηθεί ο 
Καραµανλής πρέπει να βρεθεί κάποιος που να µπορεί να τον νικήσει… 

Όλα αυτά µε επαναλαµβανόµενες αναφορές όχι τόσο στη «στροφή προς τα αριστερά» 
όσο στην ανάγκη διαλόγου και συνεργασίας µε την Αριστερά. Από τους υποψήφιους 
αρχηγούς και τα κορυφαία στελέχη τους ακούσαµε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι καθεστωτικό κόµµα 
και ότι ορισµένα από τα στελέχη του που διετέλεσαν υπουργοί, πλούτισαν. Μέχρι το σηµείο 
αυτό έφτασε η «πολιτικοποίηση» της συζήτησης για τα αίτια που οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ στη 
νέα ήττα. Σηµείο που δείχνει τη βαθιά κρίση στην οποία έχει από καιρό µπει το κόµµα της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης.  

Η δεξιά στροφή του ΠΑΣΟΚ επισηµοποιήθηκε στη δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης της 
χώρας από το ίδιο. Τότε µε ιδεολογικό όχηµα τον «εκσυγχρονισµό» εφαρµόστηκε 
νεοφιλελεύθερη πολιτική µε βασικά χαρακτηριστικά τις ιδιωτικοποιήσεις δηµόσιων 
οργανισµών και ∆ΕΚΟ, την ονοµαστική σύγκλιση, την αναδιανοµή του εισοδήµατος υπέρ 
των προνοµιούχων.  

Το ΠΑΣΟΚ ιδιωτικοποίησε τα δηµόσια αγαθά και «κρατικοποίησε» το κόµµα. Τα µέλη 
του (και ειδικά τα συνδικαλιστικά και αυτοδιοικητικά στελέχη του) ποτίστηκαν µε τις 
πρακτικές επιδίωξης νοµής της κρατικής και κοµµατικής εξουσίας, της εξουσίας γενικά. Έτσι 
η νεοφιλελεύθερη προσαρµογή δε συνάντησε ουσιαστικά αντίσταση από τα µέλη και τα 
στελέχη του, διότι και σ’ αυτά είχε κυριαρχήσει η λογική επιδίωξης και άσκησης της 
εξουσίας πάνω στις όποιες αριστερές και κινηµατικές καταβολές του. Έτσι εξηγείται η 
αδυναµία να πολιτικοποιηθεί η διαδικασία ανάδειξης νέου αρχηγού. Πίσω από τον καθένα 
στοιχήθηκαν προβεβληµένα και µικροµεσαία στελέχη, µε στόχο τη νίκη που σε πρώτη φάση 
σήµαινε τη νοµή της κοµµατικής – έστω – εξουσίας. Γι’ αυτό και είναι πολιτικά επιπόλαιη η 
άποψη που κάνει λόγο για ένα κοµµάτι στελεχών (!) και µελών του ΠΑΣΟΚ που θα 
αποκοπούν και θα γίνουν σήµερα συνοµιλητές της Αριστεράς και αύριο η σοσιαλιστική 
συνιστώσα στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η κρίση στο ΠΑΣΟΚ ξεπερνάει την κρίση της 
Ευρωπαϊκής Σοσιαλδηµοκρατίας. Αφορά την ενσωµάτωση µεγάλου µέρους στελεχών και 
µελών στην επιδίωξη κατάκτησης και διαχείρισης της εξουσίας. Αν για την επίτευξη του 
στόχου η συγκυρία επιβάλει «αριστερή στροφή» και συµµετοχή σε αριστερές παρέες, το 
ΠΑΣΟΚ θα «συµµορφωθεί»… 

Η απόσταση του κόµµατος αυτού από τις όποιες παλιές αριστερές του αναφορές έχει 
στην πράξη µεγαλώσει. Η αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας έγινε 
στο πλαίσιο του νεοφιλελεύθερου µοντέλου. Καµιά πρόταση ή πρωτοβουλία δεν βγήκε έξω 
από τα πλαίσια αυτά. Αντίθετα, προτάσεις όπως αυτή περί «ευέλικτης ανασφάλιστης 
εργασίας των νέων» διευκόλυναν τους σχεδιασµούς της κυβέρνησης.  

Το λεγόµενο πατριωτικό ΠΑΣΟΚ που στην πρόσφατη εσωκοµµατική αναµέτρηση 
συντάχτηκε µε το Γιώργο Παπανδρέου, γνωρίζει ασφαλώς ότι από το δηµόσιο λόγο του 
«αρχηγού» απουσιάζει κάθε αντιιµπεριαλιστική αναφορά, κάθε κριτική για τα έργα και τις 
ηµέρες του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού και των επεµβάσεών του σε κάθε γωνιά του 
πλανήτη. Ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς δε βρίσκει έναν κριτικό λόγο για την 
προσαρµογή της Ε.Ε. στις επιλογές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ… 

Το ΠΑΣΟΚ, ενώ δεν έχει πια τον χαρισµατικό ηγέτη, γίνεται όλο και περισσότερο 
αρχηγικό κόµµα. Ο ηγέτης καταργεί εκλεγµένα όργανα, διορίζει τη γραµµατεία νέων 
οργάνων, προκηρύσσει µόνος του συνέδριο. 

Η διαπιστωµένη νεοφιλελεύθερη µετάλλαξη τού επιτρέπει να διατυπώνει συγκεκριµένες 
προτάσεις µόνο όταν αφορούν σε επί µέρους θέµατα και κυρίως σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. 
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Το επόµενο χρονικό διάστηµα είναι πιθανόν να… εξαπολύσει νέες προτάσεις µε στόχο 
τη µετατροπή του δικοµµατισµού σε διπολισµό, δηλαδή την ενσωµάτωση της Αριστεράς 
στον ένα από τους δυο πόλους που θα διαχειρίζονται νυν και αεί το εκµεταλλευτικό σύστηµα, 
µε µικροδιαφορές µεταξύ τους. 

 
 

ΣΤ. ΤΟ ΚΚΕ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΕΙ 
 

Στο χώρο της Αριστεράς το ΚΚΕ ήταν πάλι το πιο ενισχυµένο κόµµα της πρόσφατης 
εκλογικής αναµέτρησης. Το πέτυχε µάλιστα µε ισόρροπη αύξηση στα αστικά κέντρα και τις 
αγροτικές περιοχές.  

Έδωσε πάλι µεγαλύτερο βάρος στην οργανωτική δουλειά, µα αυτή τη φορά λειτούργησε 
και µε επικοινωνιακούς όρους. Πολιτικά κινήθηκε χοντροκοµµένα, επιχειρώντας να 
αποσπάσει ψήφο δυσαρέσκειας και αποστροφής στο δικοµµατικό σύστηµα εξουσίας. Στο 
στόχο του αυτό τα κατάφερε. Ωστόσο και το ίδιο αναγνωρίζει ότι η ψήφος που κέρδισε δεν 
έχει πολιτικά και πολύ περισσότερο ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Το ΚΚΕ έκανε αβαρία στη 
συνηθισµένη τακτική γιατί διαπίστωνε πως η ψήφος διαµαρτυρίας ήταν πολύ πιθανό να 
κατευθυνθεί προς τον ΣΥΡΙΖΑ και να αµφισβητηθεί έτσι η ηγεµονική του θέση στην 
αριστερά. Στην προκειµένη περίπτωση δεν τα κατάφερε. Έγινε µεν πόλος ευρύτερης 
συσπείρωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας, αλλά ο µονοσήµαντος λόγος που εκπέµπει δεν του 
επιτρέπει να εκφράσει όσους και όσες προσήλθαν στις κάλπες του. Ωστόσο έχει µπροστά του 
χρόνο να το επιδιώξει. Εξακολουθεί να αισθάνεται ως βασικό αντίπαλο του τον ΣΥΝ και τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Από τις αναλύσεις του απουσιάζουν η οικολογία, ο φεµινισµός, ο δικαιωµατικός 
λόγος. Όµως οι δεσµοί του µε τα φτωχά και τα λαϊκά στρώµατα διευρύνονται. Αυτό το 
πολιτικό πλεονέκτηµα του δεν ακυρώνεται από τη διαπίστωση ότι αδυνατεί να κατανοήσει, 
άρα και να συµµετάσχει, στα νέα ριζοσπαστικά κινήµατα που αναπτύσσονται. 
 
 

Ζ. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,  
Η ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, όπως και οι τελευταίες του προηγούµενου, 

χαρακτηρίζονται από τη ραγδαία επέκταση και εµβάθυνση της παγκοσµιοποίησης. Η 
παγκοσµιοποίηση όµως δεν είναι ουδέτερη – τα χαρακτηριστικά της είναι ξεκάθαρα 
νεοφιλελεύθερα και ιµπεριαλιστικά. 

Η Παγκοσµιοποίηση δεν είναι το αναπόφευκτο εποικοδόµηµα της χωρίς προηγούµενο 
διεθνοποίησης της παραγωγής και των νέων τεχνολογιών. Αντίθετα, είναι η πλανητική 
οργάνωση της εκµετάλλευσης και καταπίεσης µέσα από διεθνείς καπιταλιστικούς και 
ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς. Αφενός οικονοµικούς, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός 
Εµπορίου (ΠΟΕ), το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), ο Οργανισµός Οικονοµικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το κλαµπ των προηγµένων καπιταλιστικών χωρών, στο 
οποίο συµµετέχει και η Ελλάδα. Αφετέρου στρατιωτικοπολιτικούς όπως το «νέο» ΝΑΤΟ, το 
G-8 και τα υπόλοιπα καπιταλιστικά - ιµπεριαλιστικά φόρα. Η πυκνή και 
αλληλοσυµπληρούµενη δραστηριοποίηση αυτών των µηχανισµών σκοπεύει στην άρση του 
προστατευτισµού των αδυνάτων (µε ταυτόχρονη προστασία του δικαιώµατος στον 
προστατευτισµό των ισχυρών), την απελευθέρωση του ανταγωνισµού µε µεταβλητή 
προσαρµογής την εργασία, την επιβολή συγκεκριµένων πολιτικών σε χώρες και περιοχές.  
 
Ο νεοφιλελευθερισµός: επιθετικό «δόγµα» του σύγχρονου καπιταλισµού 
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Ο νεοφιλελευθερισµός είναι το σύγχρονο επιθετικό «δόγµα» οικονοµικής και κοινωνικής 
πολιτικής του καπιταλισµού που επιβάλλεται συντονισµένα σε πλανητική κλίµακα. Ο 
βασικός στόχος του νεοφιλελεύθερου προγράµµατος είναι η εργασία, καθώς πρεσβεύει ότι 
πρέπει:  
• Να µειωθεί το εργατικό κόστος. Αυτό συνεπάγεται µακροχρόνιες πολιτικές λιτότητας και 
ελάφρυνση των εργοδοτών (και του ∆ηµοσίου, στο βαθµό που είναι εργοδότης) από βάρη 
εργατικών κατακτήσεων (επιδόµατα, ωριµάνσεις, αποζηµιώσεις απόλυσης, αµοιβή 
υπερωριών κλπ). 
• Να µειωθούν οι κρατικές και εργοδοτικές εισφορές για το ασφαλιστικό σύστηµα στην 
προοπτική της ιδιωτικοποίησής του. Αυτό για τους µεν εργοδότες σηµαίνει µείωση των 
εργοδοτικών εισφορών, για το δε ∆ηµόσιο µείωση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη 
και πρόνοια.  
• Να εγκαθιδρυθεί ένα σύστηµα πλήρως «ευέλικτης» απασχόλησης. Που σηµαίνει ότι ο 
εργοδότης πριµοδοτείται µε τη δυνατότητα να αγοράζει και να «καταναλώνει» την εργατική 
δύναµη όποτε, όσο και µε όποιο τρόπο επιθυµεί. Στην υπηρεσία αυτού του στόχου 
καταργείται το οκτάωρο, υπονοµεύεται το πενθήµερο, «διευθετείται» ο χρόνος εργασίας µε 
όρους απόλυτης εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Αυτή είναι η µία πλευρά της «ευελιξίας». Η άλλη 
πλευρά είναι η διαρκής επέκταση των «ευέλικτων» µορφών σύµβασης εις βάρος της 
σταθερής απασχόλησης (σύµβαση αορίστου χρόνου): µερική και εποχική απασχόληση, 
συµβάσεις έργου, «µαύρη» και ανασφάλιστη εργασία. 
• Να µειωθεί το επίπεδο προστασίας της εργασίας. Που σηµαίνει «απελευθέρωση» του 
καθεστώτος των απολύσεων, θέσπιση προϋποθέσεων για το επίδοµα ανεργίας (για να το 
παίρνεις, είσαι υποχρεωµένος να δεχτείς οποιαδήποτε πρόταση για εργασία), µείωση ή 
κατάργηση αποζηµιώσεων απόλυσης.  
• Να υπονοµευθεί το καθεστώς των συλλογικών συµβάσεων. Που σηµαίνει να 
υπονοµευθεί η δυνατότητα συλλογικής διαπραγµάτευσης του εργατικού µισθού και των 
άλλων εργατικών δικαιωµάτων και όρων απασχόλησης. «Ιδανικό» των νεοφιλελεύθερων 
είναι η πλήρως εξατοµικευµένη διαπραγµάτευση του εργαζόµενου µε τον εργοδότη και η 
πλήρης αποδυνάµωση των συνδικάτων.  
• Να αποσυρθεί το κράτος από οποιαδήποτε οικονοµική δραστηριότητα. Αυτό πάλι 
σηµαίνει δύο πράγµατα. Πρώτον, συστηµατικές ιδιωτικοποιήσεις δηµόσιων επιχειρήσεων και 
απελευθέρωση «εδάφους» που θα καλυφθεί κατόπιν από τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού 
κεφαλαίου. ∆εύτερον, έµµεση και άµεση ιδιωτικοποίηση τοµέων όπως η παιδεία και η υγεία, 
µε αποτέλεσµα αφενός την αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών για ιδιωτικές υπηρεσίες 
παιδείας και υγείας και αφετέρου το άνοιγµα και τη γιγάντωση ενός νέου τοµέα 
δραστηριοποίησης και συσσώρευσης του κεφαλαίου.  
• Να απελευθερωθεί ο ανταγωνισµός σε εθνικό, περιφερειακό και πλανητικό επίπεδο. Τα 
εθνικά συστήµατα εργατικών δικαιωµάτων και προστασίας της εργασίας έχουν µπει στο 
στόχαστρο, στο όνοµα του στόχου για άνοιγµα στον παγκόσµιο  ανταγωνισµό, για 
«εξωστρέφεια» των οικονοµιών κλπ. Η απελευθέρωση του ανταγωνισµού σηµαίνει ότι ο 
νεοφιλελευθερισµός όµως είναι ταυτόχρονα και «δόγµα» δηµοσιονοµικής πολιτικής. ∆ιότι η 
δηµοσιονοµική πολιτική (πολιτική δηµοσίων εσόδων-δαπανών, πολιτική δηµοσίων 
επενδύσεων) δεν είναι ουδέτερη, αλλά αποτελεί µηχανισµό αναδιανοµής του κοινωνικού 
προϊόντος. Έτσι: 
- Με τη µείωση της φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων και µε τη θέσπιση 
«κινήτρων» για επενδύσεις (φοροαπαλλαγές, επιδότηση προσλήψεων κλπ), επιδοτούνται τα 
κέρδη. Ταυτόχρονα αυξάνονται οι έµµεσοι φόροι, το αφορολόγητο όριο µένει χαµηλό και οι 
φορολογικές κλίµακες αυξάνουν τα φορολογικά βάρη στα κατώτερα και µεσαία στρώµατα.  
- Με τη µετατόπιση των δηµοσίων δαπανών από τους «κοινωνικούς» τοµείς (παιδεία, υγεία - 
πρόνοια - ασφάλιση) στους τοµείς της «ασφάλειας» (αστυνοµία - συστήµατα ελέγχου και 
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πειθάρχησης, στρατός - εξοπλισµοί) επιβαρύνονται τα λαϊκά στρώµατα. Σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νεοφιλελεύθερες δηµοσιονοµικές πολιτικές λογοδοτούν στο 
Σύµφωνο Σταθερότητας, το οποίο θέτει αυστηρά κριτήρια στα κράτη-µέλη, κριτήρια που 
δεσµεύουν τις δηµοσιονοµικές πολιτικές στα βασικά τους σηµεία. Αλλά και γενικότερα, οι 
καπιταλιστικοί - ιµπεριαλιστικοί µηχανισµοί συντονίζουν και επιβάλλουν, σε µικρότερο ή 
µεγαλύτερο βαθµό, πλαίσια προσαρµογής στο επιθετικό νεοφιλελεύθερο «δόγµα» 
οικονοµικής πολιτικής.  
 

Ο νεοφιλελευθερισµός δεν είναι για τον καπιταλισµό και το σύστηµα πρόσκαιρη 
πολιτική διαχείρισης. Αντίθετα, είναι επιλογή «µακράς πνοής» από την οποία ο 
καπιταλισµός δε δείχνει καµµία διάθεση να υποχωρήσει ακόµη και σε δευτερεύουσες 
πλευρές της. Χάρη στη µακρόχρονη εφαρµογή αυτής της πολιτικής, τα κέρδη έχουν 
ανακάµψει στα επίπεδα της «χρυσής» µεταπολεµικής περιόδου. Ωστόσο - και αυτό είναι ένα 
δεύτερο σηµαντικό συµπέρασµα - η θεαµατική ανάκαµψη της κερδοφορίας επίσης δεν οδηγεί 
στην παραµικρή παρέκκλιση από το νεοφιλελεύθερο δόγµα. Ούτε η πολιτική των µισθών (η 
επιµονή στη λιτότητα είναι δεδοµένη), ούτε η πολιτική των δηµόσιων δαπανών (η επεκτατική 
πολιτική στις δηµόσιες επενδύσεις απαγορεύεται), ούτε η πολιτική για την αντιµετώπιση της 
ανεργίας (που παραµένει σε «φυσιολογικά» για τους νεοφιλελεύθερους υψηλά επίπεδα) 
αλλάζουν. Αποδεικνύεται έτσι ότι ο νεοφιλελευθερισµός δεν είναι µια πολιτική διαχείρισης 
της κρίσης που θα µπορούσε να αλλάξει ή να «διορθωθεί», όταν θα αποκαθίσταντο τα υψηλά 
επίπεδα της κερδοφορίας. Είναι ένα σύστηµα «επιτήρησης» του µοντέλου συσσώρευσης 
του κεφαλαίου, ώστε η υψηλή κερδοφορία να γίνεται αυστηρά µε τους όρους που επιθυµεί 
το κεφάλαιο. Αποδεικνύοντας αυτό που γνωρίζουµε ήδη: ότι ο καπιταλισµός δεν γνωρίζει 
ούτε «παραγωγικούς» ούτε κοινωνικούς σκοπούς, αλλά µόνο το σκοπό του κέρδους. Γι’ αυτό 
και κινείται «κατασταλτικά» όταν οι ρυθµοί ανάπτυξης ανεβαίνουν: µε αύξηση επιτοκίων και 
νέες περιοριστικές πολιτικές (στο όνοµα του ελέγχου του πληθωρισµού) «υποτάσσουν» την 
ανάπτυξη στους όρους κερδοφορίας που έχουν επιβληθεί.  
 
Ο ιµπεριαλισµός στη νέα εποχή 

Η πτώση του «υπαρκτού σοσιαλισµού» αλλά και η πρόσφατη ανάδυση νέων 
παγκόσµιων δυνάµεων άλλαξαν πολλά, όµως δεν έφεραν την «υπέρβαση» του 
ιµπεριαλισµού. Οι µεγάλες ιµπεριαλιστικές δυνάµεις και οι διεθνείς ενώσεις και 
οργανισµοί των καπιταλιστών επιβάλλουν από κοινού, σε πλανητική κλίµακα, το «νόµο 
του κέρδους» και ταυτόχρονα ανταγωνίζονται για «µερίδια» πολιτικής και οικονοµικής 
ισχύος.  

Είναι σηµαντικό να µην ξεχνάµε ότι ο ιµπεριαλισµός δεν είναι το πολιτικό - 
στρατιωτικό «εποικοδόµηµα» του καπιταλισµού. Είναι ο ίδιος ο καπιταλισµός 
συγκροτηµένος σε παγκόσµιο σύστηµα εκµετάλλευσης και καταπίεσης. Εποµένως, σαν 
όρος περιλαµβάνει όχι µόνο τις στρατιωτικές επεµβάσεις και ανταγωνισµούς των µεγάλων 
ιµπεριαλιστικών δυνάµεων, αλλά όλες τις διαστάσεις και «µηχανισµούς» που συγκροτούν 
τον καπιταλισµό σαν παγκόσµιο σύστηµα εκµετάλλευσης: οικονοµικούς, πολιτικούς, 
στρατιωτικούς, πολιτιστικούς κλπ. Όχι µόνο τη διαίρεση αλλά και την κοινότητα των 
καπιταλιστικών συµφερόντων. Όχι µόνο τη στρατιωτική - πολιτική διάσταση αλλά και την 
οικονοµική και πολιτιστική.  
· Ο αντιϊµπεριαλισµός είναι διάσταση - υποσύνολο της αντικαπιταλιστικής κριτικής. Αφού ο 
ιµπεριαλισµός είναι ο ίδιος ο καπιταλισµός συγκροτηµένος σε παγκόσµιο σύστηµα, πρέπει η 
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αντιϊµπεριαλιστική κριτική και πάλη να αφορά όχι µόνο τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και 
πολέµους, αλλά και τους οικονοµικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς υπερεθνικούς 
µηχανισµούς εκµετάλλευσης και καταπίεσης.  
· Ο ιµπεριαλισµός είναι αποτέλεσµα της εγγενούς επεκτατικότητας του κεφαλαίου. Η εθνική - 
κρατική συγκρότηση της εξουσίας του κεφαλαίου και ο επεκτατισµός του (οικονοµικός, 
πολιτικός και ιδεολογικός) είναι δύο αξεχώριστες πλευρές. Το εθνικό κράτος και οι 
«µηχανισµοί» που υλοποιούν τον καπιταλιστικό - ιµπεριαλιστικό επεκτατισµό είναι δύο 
αξεχώριστες πλευρές του παγκόσµιου καπιταλισµού. Γι’ αυτό ο εθνικισµός και ο 
ιµπεριαλιστικός κοσµοπολιτισµός είναι οι δύο «ψυχές» της κυρίαρχης αστικής ιδεολογίας. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει «παγκόσµια αστική τάξη» ούτε «παγκόσµιο κράτος», παρόλο που η 
διεθνοποίηση του κεφαλαίου έχει φτάσει σε ιστορικά πρωτοφανή επίπεδα. Ούτε βέβαια ο 
κόσµος µας είναι µια απλή συνάρθρωση εθνικών κρατών.  
· Αυτό σηµαίνει ότι η αντιϊµπεριαλιστική πάλη έχει σηµαντικά περιεχόµενα, αλλά δεν είναι 
το κύριο επίπεδο της πάλης ενάντια στο σύστηµα, το οποίο παραµένει η πάλη σε εθνικό 
επίπεδο ενάντια στην καπιταλιστική εξουσία. 
 
Οικολογική Κρίση: Η χρεωκοπία  του Καπιταλισµού 
 

H αρχή του 21ου αιώνα είναι καταστροφική: οικολογικός κίνδυνος χωρίς 
προηγούµενο, χαοτική παγκόσµια τάξη πραγµάτων σηµαδεµένη από τον τρόµο και τους 
πολέµους χαµηλής έντασης που απλώνονται σα γάγγραινα πάνω στον πλανήτη - στην 
κεντρική Αφρική, στη Μέση Ανατολή, κατά µήκος της ακτής του Ειρηνικού στη Νότια 
Αµερική - και αντανακλώνται σε όλα τα έθνη. 

Κατά την άποψή µας, οι οικολογικές κρίσεις και οι κρίσεις της κοινωνικής 
κατάρρευσης συνδέονται άρρηκτα µεταξύ τους και θα έπρεπε να αντιµετωπίζονται σαν 
ξεχωριστές εκδηλώσεις των ίδιων δοµικών δυνάµεων. Οι πρώτες έλκουν γενικά την 
καταγωγή τους από την έρπουσα εκβιοµηχάνιση που καταστρέφει την ικανότητα της 
γης να αποσβένει και να συγκρατεί την οικολογική αποσταθεροποίηση. Οι δεύτερες 
προέρχονται από τη µορφή της ιµπεριαλιστικής παγκοσµιοποίησης, που ρηµάζει τις 
κοινωνίες που βρίσκει στο δρόµο του. Επιπλέον, αυτές οι υπόγειες δυνάµεις αποτελούν 
ουσιαστικά διαφορετικές πτυχές της ίδιας κεντρικής δυναµικής που κινεί το όλον: την 
επέκταση του παγκόσµιου καπιταλιστικού συστήµατος. 

Απορρίπτουµε όλους τους ευφηµισµούς και την προπαγάνδα που αποσκοπεί στον 
εξωραϊσµό της κτηνωδίας αυτού του καθεστώτος: κάθε απόπειρα υποτίµησης του 
οικολογικού του κόστους, όπως και κάθε σχετικοποίηση του ανθρώπινου κόστους του 
στο όνοµα της δηµοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωµάτων.  

Αντίθετα, επιµένουµε ότι είναι ανάγκη να κοιτάµε το κεφάλαιο µέσα από το πρίσµα των 
χειροπιαστών πράξεών του. Επενεργώντας στη φύση και στην οικολογική της ισορροπία, 
και όντας συνεχώς υποχρεωµένο να επεκτείνει την κερδοφορία του, αυτό το καθεστώς 
εκθέτει τα οικοσυστήµατα σε αποσταθεροποιητικές ρυπάνσεις, κατακερµατίζει τους 
φυσικούς βιότοπους που εξελίχτηκαν επί χιλιετίες για να επιτρέψουν να ανθήσουν 
ζωντανοί οργανισµοί, σπαταλά τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, συρρικνώνει την 
αισθησιακή ζωτικότητα της φύσης στην ψυχρή ανταλλαγή που απαιτεί η συσσώρευση 
του κεφαλαίου. 
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Όσον αφορά την ανθρωπότητα και την απαίτησή της για αυτοδιάθεση, για κοινά 
αγαθά και για µια ζωή γεµάτη ουσία, το κεφάλαιο υποβαθµίζει την πλειοψηφία του 
πλανητικού πληθυσµού αντιµετωπίζοντάς την ως απλή δεξαµενή εργατικής δύναµης, 
ενώ απορρίπτει τους περισσότερους από τους υπόλοιπους σαν άχρηστα αντικείµενα. 
Εισέβαλε στις κοινότητες και υπονόµευσε την ακεραιότητά τους µέσα από την 
παγκόσµια κουλτούρα της µαζικής κατανάλωσης και αποπολιτικοποίησης. Αύξησε τις 
ανισότητες εισοδήµατος και εξουσίας όσο ποτέ άλλοτε στην ανθρώπινη ιστορία. 
Συνεργάστηκε µε ένα δίκτυο διεφθαρµένων και δουλοπρεπών κρατών - πελατών, οι 
τοπικές ελίτ των οποίων επωµίζονται την καταστολή και προστατεύουν το κέντρο από 
την κατακραυγή. Επιπλέον, άρχισε να δηµιουργεί ένα δίκτυο διεθνικών οργανώσεων 
επιτηρούµενων από δυτικές δυνάµεις και από την αµερικανική υπερδύναµη για να 
υπονοµεύσει την αυτονοµία της περιφέρειας και να την καταδικάσει στο χρέος, ενώ 
ταυτόχρονα διατηρεί έναν τεράστιο στρατιωτικό µηχανισµό που εξασφαλίζει την 
υποταγή στο καπιταλιστικό κέντρο. 

Πιστεύουµε ότι το παρόν καπιταλιστικό σύστηµα δε µπορεί να ρυθµίσει, και ακόµα 
περισσότερο να ξεπεράσει, τις κρίσεις που το ίδιο έχει προκαλέσει. ∆ε µπορεί να επιλύσει την 
οικολογική κρίση επειδή, για να το κάνει, θα έπρεπε να θέσει όρια στη συσσώρευση - 
πράγµα απαράδεκτο για ένα σύστηµα που βασίζεται στην επιταγή «αυξήσου ή πέθανε»! 
Και δε µπορεί να επιλύσει την κρίση που προκαλεί ο τρόµος ή άλλες µορφές βίαιου 
ξεσηκωµού, επειδή θα έπρεπε να εγκαταλείψει τη λογική της αυτοκρατορίας και άρα να 
επιβάλει απαράδεκτα όρια στην οικονοµική ανάπτυξη και στον «τρόπο ζωής» που 
στηρίζονται από αυτήν την αυτοκρατορία. Η µόνη επιλογή που του αποµένει είναι η 
προσφυγή στην ωµή βία, αυξάνοντας µε αυτό το τρόπο την αλλοτρίωση και σπέρνοντας 
τους σπόρους της τροµοκρατίας και της αντιτροµοκρατίας που την ακολουθεί, 
διολισθαίνοντας έτσι προς µια νέα και επικίνδυνη παραλλαγή του φασισµού. 

Συνοψίζοντας, το παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα βρίσκεται σε ιστορική 
χρεωκοπία. Έχει µετατραπεί σε µια αυτοκρατορία ανίκανη να προσαρµοστεί, ο 
γιγαντισµός της οποίας αποκαλύπτει στο φως της ηµέρας τη λανθάνουσα αδυναµία της. 
Είναι, µε οικολογικούς όρους, βαθύτατα «µη βιώσιµο» και πρέπει να αντικατασταθεί, αν 
θέλουµε ένα µέλλον που αξίζει να το ζήσουµε. 

 

Ο αγώνας ενάντια στο νεοφιλελευθερισµό οδηγεί σε ρήξη µε τον καπιταλισµό  

Περιγράψαµε ήδη γιατί ο νεοφιλελευθερισµός δεν είναι απλά µια «τακτική επιλογή» του 
καπιταλισµού. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι πια λανθασµένη η 
πεποίθηση, πως το µεταπολεµικό «κοινωνικό κράτος» (δηλαδή οι εργατικές και κοινωνικές 
κατακτήσεις) οφείλονταν στο συµβιβασµό του καπιταλισµού µε ένα κοινωνικό και πολιτικό 
«µοντέλο» διαχείρισης - οπότε γιατί να µην εξαναγκαστεί ξανά σε έναν τέτοιο συµβιβασµό; 
Όµως το µεταπολεµικό κοινωνικό και πολιτικό «συµβόλαιο» δε θα µπορούσε να υπάρξει εάν:  
• ∆εν το επέβαλλαν τεράστιες πολιτικές και κοινωνικές αναστατώσεις που έφεραν τον 
καπιταλισµό µπροστά στο φάσµα της επιβίωσης - Παγκόσµιος πόλεµος, επαναστάσεις κλπ.  
• ∆εν το επέτρεπε το πρότυπο συσσώρευσης. Η τεράστια καταστροφή παραγωγικών 
δυνάµεων στην κρίση του Μεσοπολέµου και στον Πόλεµο δηµιούργησε ιστορικά 
πρωτότυπες συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης: µε πολύ υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης (που 
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έκτοτε δεν επαναλήφθηκαν) και µε ακόµη υψηλότερους ρυθµούς αύξησης της 
παραγωγικότητας. Αυτό επέτρεπε την ταυτόχρονη άνοδο της κερδοφορίας και την άνοδο των 
µισθών.  

Σήµερα ο καπιταλισµός δεν έχει τις έντονες «υπαρξιακές αγωνίες» της περιόδου εκείνης 
(δηλαδή ο συσχετισµός δύναµης δεν τον υποχρεώνει να σκεφτεί το ενδεχόµενο ουσιαστικών 
παραχωρήσεων). Ακόµη όµως και αν διαµορφωθεί ένας τέτοιος πολιτικός και κοινωνικός 
συσχετισµός, το πρότυπο συσσώρευσης δεν επιτρέπει ουσιαστικές παραχωρήσεις: τα 
σηµερινά δεδοµένα δεν επιτρέπουν ουσιαστική αναδιανοµή του προϊόντος παρά µόνο εις 
βάρος των κερδών. Γι’ αυτούς τους λόγους είναι κοινή η αίσθηση πως ο καπιταλισµός δεν 
υποχωρεί ακόµη και µπροστά σε µεγάλες κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις. Καθυστερεί τις 
επόµενες επιθέσεις του, αλλά δεν κάνει µεσοµακροπρόθεσµες παραχωρήσεις. Συνεπώς ο 
αγώνας ενάντια στη νεοφιλελεύθερη επίθεση και για κοινωνικές µεταρρυθµίσεις οδηγεί σε 
ρήξη µε το σύστηµα. Αντίθετα λοιπόν από φόβους ή ελπίδες, είναι ο συνεπής αγώνας ενάντια 
στο νεοφιλελευθερισµό που οδηγεί σε ρήξη µε τον καπιταλισµό. Κάτι που επιβεβαιώνουν 
όλες οι µεγάλες εµπειρίες των ταξικών συγκρούσεων τα τελευταία χρόνια.  
 
Νεοφιλελευθερισµός, Παγκοσµιοποίηση και σύγχρονα Κοινωνικά Χαρακτηριστικά  

Η υπονόµευση του «κοινωνικού κράτους» και η κατάργηση ιστορικών εργατικών και 
κοινωνικών κατακτήσεων είναι ο συνειδητός στόχος της νεοφιλελεύθερης - καπιταλιστικής 
παγκοσµιοποίησης. Η άρση του «προστατευτισµού των αδυνάτων», η δηµιουργία ενός 
πλαισίου «ανόθευτου» ανταγωνισµού, ο νέος ρόλος του κράτους - έθνους που συναινεί στο 
άνοιγµα των συνόρων του στον διεθνή ανταγωνισµό µε όρους πρωτοφανείς, όλα αυτά έχουν 
µια βασική συνέπεια: ότι µεταφέρουν όλες τις πιέσεις του ανταγωνισµού πάνω στην εργασία, 
η οποία γίνεται η «µεταβλητή προσαρµογής».  

∆ηµιουργείται έτσι µια δυναµική όπου τα κράτη αλλά και οι επιµέρους καπιταλιστές 
προσπαθούν να εξασφαλίσουν το «ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα» της συµπίεσης του 
εργατικού κόστους. Περισσότερο και από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτοµιών 
στην παραγωγή, κράτη και επιχειρήσεις καταφεύγουν σ’ αυτό τον τρόπο «ευγενούς άµιλλας» 
σαν µέσο για αυξηµένη κερδοφορία. Αυτή η αποδόµηση του κοινωνικού κράτους 
φιλτράρεται βέβαια µέσα από τους εθνικούς κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισµούς, αλλά 
ταυτόχρονα κανοναρχείται από τους διεθνείς καπιταλιστικούς οργανισµούς. Όσο πιο 
«ανόθευτος» γίνεται ο διεθνής ανταγωνισµός και όσο περισσότερο τα εθνικά κράτη 
σπρώχνονται στην «εξωστρέφεια», δηλαδή στην έκθεση χωρίς προστατευτισµούς στο διεθνή 
ανταγωνισµό, τόσο το «ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα» της συµπίεσης του εργατικού κόστους 
δηµιουργεί µια διεθνή δυναµική που κάνει το σύστηµα εξαιρετικά ανελαστικό στην 
υποχώρηση ακόµη και σε στοιχειώδη εργατικά - κοινωνικά αιτήµατα.  

Η δυναµική που δηµιουργείται παρασύρει το σύνολο των δικαιωµάτων, δηλαδή και την 
άλλη µεγάλη κατηγορία των κοινωνικών - πολιτικών δικαιωµάτων: 
 • Οι «αντιτροµοκρατικές» πολιτικές αποκτούν πλέον τέτοια ευρύτητα και στόχευση, ώστε 
απειλούν άµεσα τα δικαιώµατα ευρύτερων κοινωνικών στρωµάτων και στρέφονται ενάντια 
σε πολιτικά δικαιώµατα και κατακτήσεις της Αριστεράς.  
• Η «µοναδική σκέψη» και ο νεοφιλελεύθερος µονόδροµος των ασκούµενων πολιτικών 
αυταρχοποιεί την αστική δηµοκρατία και εκτρέφει γενικότερα τα φαινόµενα του πολιτικού 
αυταρχισµού.  
• Η αναβάθµιση του ρόλου της οικογένειας και της Εκκλησίας και η κατευθυνόµενη 
συντηρητικοποίηση των αξιών υποβαθµίζει τα δικαιώµατα της νεολαίας, των γυναικών και 
των οµοφυλόφιλων και δηµιουργεί ασφυκτικό περιβάλλον για τις προοδευτικές και αριστερές 
ιδέες.  
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• Η αναβάθµιση και ο κεντρικός ρόλος του ιδιωτικού τοµέα της ενηµέρωσης και τα 
φαινόµενα πλήρους «στράτευσης» των ΜΜΕ στην κατευθυνόµενη πληροφόρηση (δηλαδή τη 
συστηµατική απόκρυψη και διαστρέβλωση, που παίρνει πρωτοφανή στην ιστορία της αστικής 
δηµοκρατίας χαρακτηριστικά) πλήττει το βασικό δικαίωµα στην πληροφόρηση, το οποίο 
είναι καίριο σε µια περίοδο που η πληροφορία έχει αποκτήσει τέτοιο σηµαντικό ρόλο. 
• Ο κατευθυνόµενος ρατσισµός και εθνικισµός, αλλά και η άλλη όψη τους, ο ιµπεριαλιστικός 
κοσµοπολιτισµός, υποβαθµίζουν τα δικαιώµατα των µεταναστών και τρέφουν τη ρατσιστική 
επιθετικότητα ενάντια στους µουσουλµανικούς και αραβικούς πληθυσµούς. Όλα αυτά 
αποδεικνύουν ότι τα δικαιώµατα αποτελούν µια αδιάσπαστη ενότητα. Και ότι ο 
νεοφιλελευθερισµός, η καπιταλιστική παγκοσµιοποίηση και ο ιµπεριαλισµός υπονοµεύουν 
και υποβαθµίζουν τα δικαιώµατα στο σύνολό τους: εργατικά, κοινωνικά, πολιτικά.  
 
Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική κρίση  

Η συστηµατική αποδόµηση του «κοινωνικού κράτους» και συνολικά των ιστορικών 
εργατικών κατακτήσεων (8ωρο, συλλογικές συµβάσεις κλπ) τροφοδοτεί την κοινωνική και 
πολιτική κρίση. Η µακρόχρονα υψηλή ανεργία (φλερτάρει µε το 10% σε µέσο ευρωπαϊκό 
επίπεδο), η επέκταση της µερικής απασχόλησης, το υψηλό ποσοστό των νοικοκυριών που 
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, το υψηλό ποσοστό της εξαθλιωµένης µεταναστευτικής 
εργατικής τάξης, η αυξανόµενη πίεση πάνω στο καταναλωτικό επίπεδο µικροµεσαίων 
στρωµάτων, η κατεδάφιση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος και των προνοιακών 
συστηµάτων που πλήττει την τρίτη ηλικία, η όλο και υψηλότερη επιβάρυνση των 
νοικοκυριών µε δαπάνες για ιδιωτική παιδεία και υγεία, είναι οι βασικές αιτίες µιας 
εκτεταµένης κοινωνικής κρίσης, που εκδηλώνεται µέσα από πάµπολλα συµπτώµατα. 

Σαν «γιατρικό» και άλλοθι για όλες αυτές τις κοινωνικές πληγές προβάλλεται ο 
«καταναλωτισµός». Για το νεοφιλελεύθερο καπιταλισµό η «ιδιότητα» του καταναλωτή είναι 
η µόνη ιδιότητα του ατόµου που θεωρεί «ιερή». Ωστόσο η λιτότητα, η ανεργία, η µερική και 
ευέλικτη απασχόληση, ρίχνουν συνεχώς το καταναλωτικό επίπεδο των λαϊκών στρωµάτων. 
Πρόκειται για το πρότυπο του καταναλωτισµού κι όχι για πραγµατική δυνατότητα 
κατανάλωσης. 

Από την άλλη η «ενιαία σκέψη», το «απαραβίαστο» και οι προσπάθειες 
«συνταγµατοποίησης» του νεοφιλελευθερισµού, η ουσιαστική προγραµµατική σύγκλιση των 
κοµµάτων εξουσίας (δεξιά και σοσιαλδηµοκρατικά) υποβαθµίζουν το ίδιο το νόηµα της 
πολιτικής, δηλ. την αντιπαράθεση πάνω σε διαφορετικές πολιτικές για την κοινωνία. Η 
πολιτική όµως δέχεται και βαθύτερο πλήγµα, καθώς υποβαθµίζεται ο ρόλος όλων των 
µηχανισµών πολιτικής διαµεσολάβησης, µε πρώτα απ’ όλα τα συνδικάτα. 

Ως αποτέλεσµα, η αστική κοινοβουλευτική δηµοκρατία γίνεται ακραία «εικονική», 
αυταρχική και κούφια από πραγµατικό περιεχόµενο. Τέλος, η αναβάθµιση των νέων 
µηχανισµών επηρεασµού των κοινωνικών συνειδήσεων (ΜΜΕ - ειδικά τηλεόραση), όπως και 
η συστηµατική υποβάθµιση των πολιτικών δικαιωµάτων στο πλαίσιο της 
«αντιτροµοκρατικής» εκστρατείας, συµπληρώνουν την εικόνα αυταρχικοποίησης και κρίσης 
της «παραδοσιακής» αστικής δηµοκρατίας. Έχουµε λοιπόν µια βαθιά κοινωνική κρίση, και 
στο έδαφός της αναπτύσσεται η κρίση και αυταρχικοποίηση της αστικής δηµοκρατίας.  
 
Η κρίση των συνδικάτων  

Η αποδόµηση του κοινωνικού κράτους, η δεξιά µετατόπιση της σοσιαλδηµοκρατίας και 
η χρόνια στρατηγική αµηχανία της Αριστεράς παρασύρει και τα συνδικάτα που 
αντιµετωπίζουν µια διπλή κρίση.  
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Πρώτον, κρίση αποτελεσµατικότητας. Η ηγεµονεύουσα συνδικαλιστική γραφειοκρατία, 
προσαρµοσµένη για δεκαετίες σε ρόλο «κοινωνικού πυλώνα» του σοσιαλδηµοκρατικού 
κυβερνητισµού, έχει γίνει τόσο αναξιόπιστη στα µάτια των εργαζοµένων ώστε δε µπορεί να 
εγγυηθεί την παραµικρή αποτελεσµατικότητα των αγώνων. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια δε 
µπορεί καν να εγγυηθεί την αξιοπρεπή αναπαραγωγή του εαυτού της. 

∆εύτερον, κρίση αντιπροσώπευσης. Τόσο εξαιτίας της αναξιοπιστίας της όσο και επειδή 
δε θέλησε ποτέ µε ειλικρίνεια να εντάξει στη συνδικαλιστική δοµή τα νέα κοµµάτια της 
εργατικής τάξης (άνεργοι, µετανάστες, επισφαλής - «ευέλικτη» εργασία), κατέληξε να 
εκπροσωπεί ένα µικρό µόνο τµήµα εργαζοµένων, κυρίως του σχετικά καλύτερα 
«προστατευµένου» δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
 

 
Η.  Η Ε.Ε. ∆Ε ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ, Η ΕΥΡΩΠΗ ∆Ε ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ 

 
Οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στην Ε.Ε. (απόρριψη Ευρωσυντάγµατος σε τρεις 

χώρες, περαιτέρω διεύρυνση στην Ανατολική Ευρώπη, ανάπτυξη εργατικών αγώνων σε µια 

σειρά από χώρες) βάζουν πιο έντονα στην ηµερήσια διάταξη την αναζήτηση για το ποια είναι 

αυτή η άλλη αναγκαία κι εφικτή Ευρώπη, και κυρίως το πώς θα φτάσουµε σε αυτήν. Η 

τακτική της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς απέναντι στην Ε.Ε. δεν είναι εύκολη 

υπόθεση. Υπάρχουν εξελίξεις τόσο στην πορεία της ολοκλήρωσης της Ένωσης όσο και στο 

κίνηµα, οι οποίες καθιστούν πολύπλοκη υπόθεση τη διατύπωση θέσεων για την Ε.Ε. Η πάγια 

θέση του κόµµατος περί της δυνητικής µεταρρύθµισής της είναι προβληµατική. Το ζήτηµα 

γίνεται ακόµη πιο περίπλοκο από τις αντιφάσεις που ενέχονται σε κάποιες πλευρές της Ε.Ε. ή 

της οπτικής της αριστεράς για αυτήν. Η Ε.Ε. σήµερα βρίσκεται σε µια µεγάλη κρίση, 

σύµπτωµα και ταυτόχρονα µία από τις αιτίες της οποίας ήταν και η απόρριψη του 

ευρωσυντάγµατος. Η κρίση οφείλεται σε τέσσερις παράγοντες: 

α) στην επιβράδυνση των ρυθµών ανάπτυξης στις χώρες της ευρωζώνης,  

β) στις αποκλίνουσες στρατηγικές ανάµεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και δη τις ισχυρές, 
που έχουν να κάνουν µε τη µικρότερη ή µεγαλύτερη σχέση µε τον Ατλαντισµό,  

γ) στις εγγενείς αδυναµίες και αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που έχουν να 
κάνουν και µε την ασάφεια του οράµατος (πόση ενοποίηση, ποιο το µοντέλο, 
συνοµοσπονδία ή κάποιο άλλο και τι είδους συνοµοσπονδία) και µε την ασάφεια του 
σχεδίου (ακόµα και αν υπήρχε «όραµα», πώς θα φτάναµε σε αυτό),  

δ) το µίγµα που δηµιουργούν οι τρεις προηγούµενοι παράγοντες το κάνουν εκρηκτικό οι 
αντιστάσεις των ευρωπαϊκών λαών, µε κορυφαία στιγµή το «Όχι» των Γάλλων στο 
Ευρωσύνταγµα. Μια σειρά από αγώνες όπως η απεργία των λιµενεργατών ή το 
ξέσπασµα της γαλλικής νεολαίας στο Σύµφωνο Πρώτης Εργασίας, απειλούν να τινάξουν 
στον αέρα τις (έτσι κι αλλιώς δύσκολες) ισορροπίες των αρχιτεκτόνων του 
νεοφιλελεύθερου ευρωπαϊσµού.  
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Η Ε.Ε. φτιάχτηκε από και για τους καπιταλιστές, για την εξυπηρέτηση των 
καπιταλιστικών και ιµπεριαλιστικών συµφερόντων. Αυτοί οι σκοποί είναι ιδρυτικά - 
φυσιογνωµικά της χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό το λόγο, δε µπορεί κανείς να πάρει το 
µηχανισµό της Ε.Ε. και να τον χρησιµοποιήσει προς όφελος των λαών της και των 
περιβαλλοντικών, φεµινιστικών, εργατικών, νεολαιΐστικων κλπ συµφερόντων.  

Μήπως όµως θα µπορούσε να ενσωµατώσει κάποιες αλλαγές που θα βελτίωναν 
µέσα στον καπιταλισµό τη ζωή των υπηκόων της; Κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο 
στις σηµερινές συνθήκες. Στις σηµερινές συνθήκες κρίσης της Ε.Ε. απαιτείται από 
όλους εξαιρετικά µεγάλη πειθαρχία στην εφαρµογή των σκληρών νεοφιλελεύθερων 
µέτρων. Ταυτόχρονα, οι ανταγωνισµοί ανάµεσα στις χώρες που αποτελούν το σκληρό 
πυρήνα της καθιστούν πολύ δύσκολη υπόθεση την εύρεση νέων σηµείων ισορροπίας, 
κάθε φορά που αµφισβητούνται τα προηγούµενα επειδή το κίνηµα σε κάποια χώρα το 
ανατρέπει. 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η Ε.Ε. δε µεταρρυθµίζεται, υπό την έννοια του να 
µεταβληθεί από µηχανισµό εξυπηρέτησης των αστικών συµφερόντων σε µηχανισµό 
εξυπηρέτησης των συµφερόντων των λαών της. Επειδή όµως αποτελεί πεδίο ταξικής πάλης, 
έχει νόηµα η διεκδίκηση µεταρρυθµιστικών αιτηµάτων - υπό την έννοια ότι µπορεί να 
αναπτυχθεί ένα κίνηµα για τη διεκδίκησή τους. Και στο βαθµό που η Ε.Ε. δεν µπορεί να 
ενσωµατώσει αυτά τα αιτήµατα, το κίνηµα µπορεί να µετεξελιχθεί από κίνηµα διεκδίκησης των 
συγκεκριµένων αιτηµάτων σε κίνηµα συνολικής αµφισβήτησης της πορείας της Ε.Ε.  

Η εµπειρία λέει ότι για να ακυρωθεί ακόµα και το παραµικρό νεοφιλελεύθερο 
µέτρο, πρέπει το κίνηµα να δώσει δυσανάλογα µεγάλους αγώνες. Αυτό οφείλεται στη 
δυσκολία του συστήµατος να πατήσει έστω και λίγο έξω από το στενό νεοφιλελεύθερο 
µονοπάτι. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται έµπρακτα ότι ο µόνος δρόµος για να µη γίνει 
ακόµη χειρότερη η ζωή των εργαζοµένων από την καταιγίδα των νεοφιλελεύθερων 
µέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ, είναι ο 
δρόµος του κινήµατος.  

Θεωρητικά, ένας τρόπος ανατροπής της νεοφιλελεύθερης οµοιοµορφίας των 
Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων θα ήταν η εκλογή µιας αριστερής κυβέρνησης σε µία από τις 
χώρες της Ε.Ε. η οποία θα αµφισβητούσε τις αποφάσεις των διακυβερνητικών 
επιτροπών, γεγονός που θα βύθιζε σε κρίση την Ε.Ε. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, ούτε 
διαφαίνεται στον ορίζοντα - τουλάχιστον άµεσα. Πρακτικά, το µόνο πεδίο που έδωσε 
τους αµυντικούς, µέχρι στιγµής, αγώνες της η ευρωπαϊκή εργατική τάξη είναι αυτό του 
κινήµατος. Και στο µέλλον µε το διακοσµητικό ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου, οι 
αµυντικοί σήµερα (να µην περάσει το τάδε) και ίσως κάποιοι επιθετικοί αύριο αγώνες 
(διεκδικούµε το δείνα), θα δίνονται στο πεδίο του κινήµατος και αυτό είναι το γήπεδο 
της σύγχρονης Ριζοσπαστικής Αριστεράς. 

Το ζήτηµα λοιπόν που τίθεται επί τάπητος για εµάς, είναι το πώς θα αναπτυχθεί το 
κίνηµα, µε τι αιτήµατα, τι προσανατολισµό, πώς θα το ωθήσει να αποκτήσει επιθετικό 
χαρακτήρα, µε ποιες συµµαχίες θα εξασφαλίσει τη µαζικότητα του.  
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Για ένα Εναλλακτικό Πρόγραµµα για την Ευρώπη 

Μετά το «Όχι» των Γάλλων στο Ευρωσύνταγµα, το ζήτηµα της περιγραφής από τη µεριά 
του κινήµατος της άλλης αναγκαίας και εφικτής Ευρώπης για την οποία παλεύει έγινε υπ’ 
αριθµόν ένα προτεραιότητα.  

∆ηλώνουµε ξεκάθαρα ότι η άλλη Ευρώπη είναι η σοσιαλιστική Ευρώπη και είναι εφικτή 
µέσα από το δρόµο της ρήξης. Όµως σήµερα, που το ζήτηµα της επανάστασης και του 
σοσιαλισµού δεν µπορεί να πέσει σαν άµεσο σύνθηµα µέσα στο κίνηµα, έχουµε ευθύνη να 
διατυπώσουµε ένα πρόγραµµα αιτηµάτων που θα αποτελέσει τόσο  πολιτικό πλαίσιο των 
αγώνων (αυτή τη φορά και επιθετικών), όσο και εργαλείο ιδεολογικής ζύµωσης. Το 
πρόγραµµα αυτό δε θα πρέπει να αποτελεί απλή συρραφή των αιτηµάτων για τα οποία 
παλεύει µέχρι τώρα το κίνηµα (35ωρο, υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους κλπ), αλλά να 
περιέχει στόχους και δράσεις που θα βοηθήσουν τον κόσµο να ξεκαθαρίσει την τεράστια 
απόσταση που υπάρχει ανάµεσα στο όραµά του για ένα κοινό ευρωπαϊκό σπίτι και τον 
εκµεταλλευτικό και ιµπεριαλιστικό χαρακτήρα της Ε.Ε. Ένα πρόγραµµα µε τέτοια 
µεταβατικά αιτήµατα που θα αµφισβητεί την Ε.Ε. όπως είναι σήµερα και θα την απογυµνώνει 
στα µάτια του κόσµου, µπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός µαζικού 
κινήµατος, που είναι το µόνο υποκείµενο διεκδίκησης µιας Ευρώπης της απελευθέρωσης, 
µιας Ευρώπης του σοσιαλισµού. Κύριοι στόχοι ενός τέτοιου Προγράµµατος για την Ευρώπη 
θα πρέπει να είναι: 
 
1. «Για µια δηµοκρατική Ευρώπη»  
 

Ένα από τα κύρια -και µάλιστα δοµικά- χαρακτηριστικά της Ε.Ε. είναι η βαθιά 
αντιδηµοκρατική φύση και λειτουργία της, που την κάνει να υστερεί ποιοτικά έναντι ακόµα 
και των εθνικών κρατών - µελών της. Συγκεκριµένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται 
µεν µε καθολική ψηφοφορία αλλά (σε αντίθεση µε τα εθνικά Κοινοβούλια) δε διαθέτει 
αληθινές εξουσίες. Είναι κυρίως «διακοσµητικού» χαρακτήρα. Αντίθετα η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (που δεν εκλέγεται από το λαό) είναι παντοδύναµη και διαθέτει νοµοθετικές και 
ταυτόχρονα εκτελεστικές εξουσίες. Με άλλα λόγια, ένα αληθινό τέρας ακόµα και µε τα 
παραδοσιακά κριτήρια του αστικού κράτους και του (υποχρεωτικού) διαχωρισµού των 
εξουσιών!  

Όµως η βαθιά αντιδηµοκρατικότητα της Ε.Ε. έχει και συνέχεια. Η «ανεξάρτητη» 
(δηλαδή ασύδοτη) Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζά της (άρα η νοµισµατική της πολιτική) είναι 
εντελώς ανεξέλεγκτη, ενώ και το άλλο µεγάλο κέντρο εξουσίας της, το Συµβούλιο Αρχηγών 
Κρατών, αποφασίζει και διατάζει -µε τη µέγιστη αδιαφάνεια- χωρίς καµιά λαϊκή εντολή, 
υπακούοντας µόνο στα κελεύσµατα του µεγάλου κεφαλαίου και της κοινωνικής συντήρησης. 
Ακόµα και όταν (σπάνια) δίνεται η δυνατότητα στους ευρωπαϊκούς λαούς να ακουσθεί η 
φωνή τους, όπως συνέβη µε τα γαλλικά και ολλανδικά δηµοψηφίσµατα για την ευρωπαϊκή 
συνταγµατική συνθήκη που κωδικοποιεί και εντείνει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, η λαϊκή 
ετυµηγορία απαξιώνεται και αντιµετωπίζεται περιφρονητικά σαν «εθνικισµός» και 
«αντιευρωπαϊσµός». Και φυσικά δε λαµβάνεται υπόψη. 

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αυθεντικά δηµοκρατική µεταρρύθµιση αυτής της 
αντιδηµοκρατικής Ε.Ε. δε µπορεί παρά να δηµιουργεί όρους προς την ανατροπή και 
κατάργησή της. Αυτό δε σηµαίνει βέβαια ότι το εργατικό και αριστερό κίνηµα δεν πρέπει να 
προβάλλουν και να παλεύουν για δηµοκρατικές διεκδικήσεις. Απλώς σηµαίνει ότι αυτές οι 
δηµοκρατικές διεκδικήσεις είναι µεταβατικής φύσεως, καθώς αναδεικνύοντας το κεντρικό 
ζήτηµα του «ποιος αποφασίζει», συνδέουν το σηµερινό επίπεδο συνείδησης των µαζών µε 
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την ανάγκη να έλθουν σε ρήξη µε την Ε.Ε. για να δηµιουργήσουν τη δικιά τους εναλλακτική 
δηµοκρατική Ευρώπη, όπου οι αποφάσεις θα λαµβάνονται από τους δηµοκρατικά 
αυτοοργανωµένους εργαζόµενους πολίτες της! Μιας Ευρώπης των λαών και των 
εργαζοµένων στην οποία θα έχουν πλήρη και ισότιµα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα 
όλοι/ες εκείνοι/ες (γυναίκες, οικονοµικοί και πολιτικοί µετανάστες, Ροµά, εθνικές 
µειονότητες) που ζουν και εργάζονται στο έδαφος της, ανεξάρτητα από φύλο και εθνική 
καταγωγή. Μιας κοσµικής Ευρώπης που θα κατοχυρώνει και θα σέβεται τις φιλοσοφικές και 
θρησκευτικές πεποιθήσεις των πολιτών, αλλά και θα περιορίζει τις εκκλησίες στις αυστηρώς 
θρησκευτικές τους δραστηριότητες.  
 
2. «Για µια κοινωνική Ευρώπη»  
 

Απέναντι στη νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση της εµπορευµατοποίησης των πάντων 
και του «ανόθευτου ανταγωνισµού». Της απορύθµισης της αγοράς εργασίας, των 
ιδιωτικοποιήσεων των δηµόσιων υπηρεσιών και του κοινωνικού κράτους, της διάλυσης της 
κοινωνικής ασφάλισης, της δοµικής µαζικής ανεργίας, των µετεγκαταστάσεων και της 
εναρµόνισης προς τα κάτω των κοινωνικών δικαιωµάτων. Απέναντι στην Ενωµένη Ευρώπη 
των δύο και τριών ταχυτήτων, που καταδικάζει στη φτώχεια τις νέες χώρες-µέλη της 
κεντρικής Ευρώπης και υποχρεώνει στην εξαθλίωση, στην εργασιακή ανασφάλεια και στον 
κοινωνικό αποκλεισµό εκατοµµύρια πολίτες της, και ειδικά τους νέους, υπάρχει η 
εναλλακτική λύση µιας Ευρώπης στην οποία η ζωή και αξιοπρέπεια των ανθρώπων έρχονται 
πριν από τα κέρδη. 

Η οικοδόµηση αυτής της άλλης «κοινωνικής Ευρώπης» αρχίζει µέσα από τους αγώνες 
για την εναρµόνιση προς τα πάνω των κοινωνικών δικαιωµάτων σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Για 
ποιοτικά αναβαθµισµένες δηµόσιες υπηρεσίες, για γενική µείωση του χρόνου εργασίας στις 
35 ώρες τη βδοµάδα χωρίς πρόσθετες ευελιξίες και µε τη δηµιουργία ανάλογων θέσεων 
απασχόλησης, για έναν ελάχιστο ευρωπαϊκό µισθό. Για την απαγόρευση των απολύσεων 
αρχίζοντας από τις κερδοφόρες επιχειρήσεις, για την επέκταση των συνδικαλιστικών 
δικαιωµάτων και ελευθεριών στις νέες χώρες - µέλη. Για να είναι όµως αποτελεσµατικοί 
αυτοί οι αγώνες µε αυτά τα αιτήµατα, µπορούν και πρέπει να αναπτύσσουν µια δυναµική 
αλληλεγγύης που έρχεται σε σύγκρουση, αµφισβητεί και ανοίγει ρωγµές στο δικαίωµα της 
ιδιοκτησίας, στην ιδιωτική κατοχή των µέσων παραγωγής, στο ίδιο το καπιταλιστικό 
σύστηµα.  

Με άλλα λόγια, αυτοί οι αγώνες µε αυτά τα αιτήµατα δεν αποσκοπούν µόνο να 
ανακουφίσουν και να βελτιώσουν άµεσα τη δεινή κατάσταση των εργαζοµένων και 
καταπιεσµένων όλης της Ευρώπης. Μεταβάλλουν ταυτόχρονα τους ταξικούς συσχετισµούς 
δυνάµεων προς όφελος των εργαζοµένων, αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους και τελικά τους 
κάνουν να συνειδητοποιήσουν τις χειραφετικές δυνατότητες που -µόνοι αυτοί- διαθέτουν για 
να επωµιστούν την οικοδόµηση της νέας «σοσιαλιστικής Ευρώπης».  
 
3. «Για µια οικολογική Ευρώπη»  
 

Απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτάσσει την προστασία του περιβάλλοντος στο 
κυνήγι του κέρδους και που φέρει τεράστιες ευθύνες για τις κλιµατικές αλλαγές που απειλούν 
τον πλανήτη και τους κατοίκους του. Που ιδιωτικοποιεί τα «κοινά αγαθά» και τους φυσικούς 
πόρους της ανθρωπότητας και επιτρέπει τους γενετικά µεταλλαγµένους οργανισµούς, που 
βασίζει την ενεργειακή της πολιτική στο πετρέλαιο και στην πυρηνική ενέργεια, απαξιώνει 
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και µετατρέπει τις φτωχές χώρες σε «χαβούζες» των δικών 
της τοξικών και άλλων σκουπιδιών. Απέναντι σ’ αυτή την Ενωµένη Ευρώπη της 
ανορθολογικής και κοντόφθαλµης «ανάπτυξης» για το συµφέρον των λίγων, που οδηγεί µε 
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µαθηµατική ακρίβεια σε µια πλανητική οικολογική κρίση χωρίς επιστροφή, επιβάλλεται τώρα 
αµέσως ριζική αλλαγή πλεύσης πριν να είναι πάρα πολύ αργά για όλους. 

Αυτή η ριζική αλλαγή πλεύσης απαιτεί µαζικούς αγώνες, προϋπόθεση των οποίων 
είναι η συνάντηση και το αµοιβαίο προγραµµατικό µπόλιασµα του εργατικού και 
οικολογικού κινήµατος. Καθώς µάλιστα τα περιβαλλοντικά προβλήµατα έχουν πάρει πια 
τροµακτικές διαστάσεις, βάζοντας την ανθρωπότητα µπροστά σε υπαρξιακά διλήµµατα, η 
µόνη δυνατή αντιµετώπισή τους είναι πέρα και πάνω από εθνικά σύνορα, δηλαδή σε διεθνές 
και παγκόσµιο επίπεδο. Όχι µόνο µε τη διεθνή συνεργασία και συντονισµό των 
οικοσοσιαλιστικών αγώνων αλλά και µε την προοπτική του ευρωπαϊκού (και παγκόσµιου) 
δηµοκρατικού σχεδιασµού της οικονοµίας, που επιβάλλει τώρα, όσο ποτέ άλλοτε στο 
παρελθόν, η προστασία της φύσης και η ίδια η επιβίωση του ανθρώπινου είδους.  
 
 
4. «Για µια αντιιµπεριαλιστική Ευρώπη της αλληλεγγύης και της ειρήνης»  
 

Καλυµµένη πίσω από το µύθο του δήθεν «αντίπαλου δέους» στον ιµπεριαλισµό των 
ΗΠΑ, η µιλιταριστική υπερδύναµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λεηλατεί τον Τρίτο κόσµο, 
επεµβαίνει στρατιωτικά σε ολοένα περισσότερες περιοχές του πλανήτη και διαχειρίζεται 
(από κοινού µε τις άλλες ιµπεριαλιστικές δυνάµεις) τους διεθνείς θεσµούς του 
νεοφιλελευθερισµού όπως την Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και 
την Παγκόσµια Οργάνωση Εµπορίου που καταδυναστεύουν την ανθρωπότητα. Απέναντι 
σε αυτήν την καθαρόαιµα ιµπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση δε χωρεί καµιά αυταπάτη. 
Όπως το κατοχύρωνε ρητά το «ευρωσύνταγµα» της, ο «ευρωπαϊκός στρατός» της όχι 
µόνο δεν συνιστά «εξισορροπητική» δύναµη απέναντι στην αµερικανική στρατιωτική 
υπεροπλία, αλλά υπακούει στο ΝΑΤΟ και άρα τελεί υπό την ουσιαστική διοίκηση των 
ΗΠΑ! 

Σε αυτήν την ιµπεριαλιστική, µιλιταριστική και πολεµοκάπηλη Ευρωπαϊκή Ένωση του 
κεφαλαίου, έρχονται όµως να αντιπαρατεθούν οι τεράστιες αντιπολεµικές κινητοποιήσεις των 
τελευταίων ετών, τα µαζικά κινήµατα αλληλεγγύης µε τον Τρίτο κόσµο, αλλά και ο καταιγισµός 
των δηµοσκοπήσεων που αποδεικνύουν ότι η µεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών 
επιθυµεί διακαώς µια εντελώς διαφορετική Ευρώπη. Μια ειρηνική Ευρώπη χωρίς ΝΑΤΟ, 
«ευρωστρατούς» και αµερικανικές στρατιωτικές βάσεις, που θα µείωνε δραστικά τους 
στρατιωτικούς προϋπολογισµούς της, θα κατέστρεφε τα όπλα της µαζικής καταστροφής και θα 
εγκατέλειπε το κυνήγι των εξοπλισµών. Μια Ευρώπη που θα αποσυρόταν πάραυτα από τους 
διεθνείς τιµωρητικούς οργανισµούς του νεοφιλελευθερισµού (∆ΝΤ, ΠΟΕ, ΠΤ κλπ), θα 
καταργούσε αµέσως όλο το χρέος των χωρών του Τρίτου Κόσµου, θα αποζηµίωνε τις χώρες 
που υπέστησαν για αιώνες την αποικιοκρατία της και θα αύξανε δραστικά τη βοήθειά της, 
χωρίς ανταλλάγµατα, στις φτωχές χώρες. 

 

Θ. ΓΙΑ ΕΝΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ, ΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

 
Οι συνδικαλιστικές δυνάµεις του ΣΥΝ πρέπει να αγωνισθούν για ένα ενωτικό αυτόνοµο, 

ταξικό, αντιγραφειοκρατικό και αντισυναινετικό  συνδικαλιστικό κίνηµα, το οποίο θα 
αναχαιτίσει τον εκφυλισµό της ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήµατος και τις 
νεοφιλελεύθερες επιλογές των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου. Πρέπει να κινηθούν µακριά 
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από συντεχνιακές και διασπαστικές λογικές µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, 
υπηρετώντας τους εργαζόµενους µέσα από τους ρόλους που µας αναθέτουν, αναδεικνύοντας 
την ταξικότητα του κόµµατός µας. 

Στόχος µας είναι να έρθουν οι εργαζόµενοι στο προσκήνιο και όχι η αναπαραγωγή της 
κοµµατικής συνδικαλιστικής ελίτ που θα διαχειρίζεται τις τύχες τους. Στην ενότητα του 
συνδικαλιστικού κινήµατος βοηθά η οργανωτική και πολιτική όσµωση των συνδικάτων (π.χ. 
ανά κοινωνικό χώρο όπως Υγεία, Παιδεία, Βιοµηχανία, Παροχή Υπηρεσιών κλπ) και η 
δράση µας στη βάση, στα πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια συνδικάτα. Για να προωθηθεί η 
πολιτική µας για ακηδεµόνευτο κίνηµα, για να φέρει νέους ανθρώπους σε αυτό, πρέπει να 
επαναπροσδιορίσουµε ανοιχτά τις εκλογικές συµµαχίες που κάναµε µε τις συνδικαλιστικές 
δυνάµεις του ΠΑΣΟΚ. Βασικό κριτήριο πρέπει να είναι το κατά πόσο αυτές υπηρέτησαν 
τη δυναµική του συνδικαλιστικού κινήµατος, τη δυναµική των εργαζοµένων και τα 
οράµατά τους για µια καλύτερη ζωή. 

Τα µεγάλα εργασιακά ζητήµατα που ανακύπτουν, οι νέες εργασιακές σχέσεις της 
«αναλωσιµότητας» και «απασχολησιµότητας», το ασφαλιστικό, η εξαντλητική λιτότητα, η 
ανεργία, συντελούν στην ανάδειξη νέων αυτόνοµων ταξικών δυνάµεων που πρωτοστάτησαν 
στις πρόσφατες κινητοποιήσεις εργαζοµένων. Με αρκετές από αυτές τις δυνάµεις βρεθήκαµε 
στην ίδια όχθη σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Με αυτές αλλά και µε όσες δεν τα καταφέραµε 
µέχρι σήµερα, πρέπει να προσπαθήσουµε να συµπορευθούµε µε στόχο την ενδυνάµωση, το 
πλάτεµα και εντέλει την αποτελεσµατικότητα ενός νέου αριστερού πόλου συνδικαλιστικών 
δυνάµεων. Η πολιτική µας αυτή θα αποκαλύψει τα αδιέξοδα της περιχαράκωσης που 
προωθούν οι δυνάµεις του ΚΚΕ (ΠΑΜΕ), αφήνοντας ανοιχτό πεδίο στις δυνάµεις του 
κοινωνικού συµβιβασµού. 

∆εν κάνουµε εκλογικές συµµαχίες µε τη συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑΣΟΚ η 
οποία ανέδειξε τον κυβερνητικό συνδικαλισµό ως βασικό µοχλό άσκησης του κοινωνικού 
συµβιβασµού, ούτε µε αυτή της Ν∆  που εφαρµόζει τις ίδιες πρακτικές πολιτικής χειρα-
γώγησης του συνδικαλιστικού κινήµατος. ∆εν κάνουµε συµµαχίες µε τις δυνάµεις του 
εργοδοτικού συνδικαλισµού, που µε την ανοχή τους βοηθούν στην επιστροφή των 
εργαζόµενων στον εργασιακό µεσαίωνα. ∆ιεκδικούµε την πλήρη διαφάνεια στη λειτουργία 
των οργάνων συνδιαχείρησης στα οποία συµµετέχει το συνδικαλιστικό κίνηµα, έτσι ώστε 
αυτά να πάψουν να αποτελούν ένα πελατειακό δίκτυο των παρατάξεων του κυβερνητικού 
συνδικαλισµού. 
 

Ι. ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΜΕΛΩΝ, Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α, 
ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΩΣ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ   

 
Παρά τις τολµηρές κατά καιρούς συνεδριακές διαπιστώσεις για τον εσωστρεφή και 

συγκεντρωτικό τρόπο λειτουργίας του κόµµατος και παρά την αισιοδοξία που µας διακατέχει 
όλους από την τελευταία εκλογική επιτυχία του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, ακόµα και σήµερα 
δεν έχουν δροµολογηθεί οι αποφάσεις για το ριζικό µετασχηµατισµό του κόµµατος σε 
κόµµα µελών.  

Η εικόνα που συνεχίζει να δίνει το κόµµα στη δηµόσια σφαίρα είναι ότι είµαστε ένα 
κόµµα πολλών κεντρικών (συνήθως υπερπροβεβληµένων)  και ολίγων περιφερειακών 
στελεχών. Το τελευταίο χρονικό διάστηµα και ιδιαίτερα στις αυτοδιοικητικές εκλογές 
επιχειρήσαµε µια ανανέωση στα πρόσωπα, η οποία ενώ ήταν πολύ επιτυχηµένη δε 
συνεχίστηκε στις βουλευτικές λόγω των παραλυτικών τασικών ισορροπιών. Το δυνατό 
παράδειγµα της «Ανοιχτής Πόλης»  ήδη ξεχάστηκε στο κείµενο των θέσεων.   
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Η πραγµατικότητα είναι ότι στο κόµµα µας συνυπάρχουν 4 αρχές - συνήθως σε 
ανταγωνιστική σχέση µεταξύ τους, αλλά δεν αποκλείεται και η κατά περίπτωση σύγκλιση 
κάποιων εξ αυτών µεταξύ τους για λόγους τακτικής. Υπάρχει η αρχή της συνεδριακής 
πλειοψηφίας, η αρχή της πολυτασικότητας, η αρχή  του εκλεγµένου από το Συνέδριο 
προέδρου, η αρχή της ηλικιακής ανανέωσης. Ήρθε η ώρα να αξιολογήσουµε πια είναι η 
σηµαντικότερη από αυτές.  

Για εµάς, σε ένα κόµµα της ανανεωτικής - ριζοσπαστικής Αριστεράς υπάρχει η εξής 
αξιολογική σειρά η οποία πρέπει να ακολουθηθεί :  
Πρώτη είναι η αρχή της πλειοψηφίας των κοµµατικών µελών έτσι όπως αυτή εκφράζεται 
µέσα από την δηµοκρατική διαδικασία του Συνεδρίου και τις αποφάσεις του, µέσα από την 
εκλεγµένη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και τις αποφάσεις της.  
∆εύτερη είναι η «αρχή» της ηλικιακής ανανέωσης έτσι όπως αυτή εκφράζεται µέσα από την 
ανάδειξη νέων στελεχών µε οργανωµένο τρόπο από το κόµµα, µε συλλογικά επιλεγµένα 
κριτήρια και όχι µε έµµεσους επικοινωνιακούς η οργανωτικούς διορισµούς.  
Τρίτη είναι η αρχή της πολυτασικότητας. Όχι όµως των τάσεων - µηχανισµών στελεχικής 
διαιώνισης και αναπαραγωγής, αλλά των τάσεων – ιδεολογικών ρευµάτων που µε διαλεκτικό 
τρόπο παράγουν στοιχεία ιδεολογίας και εναλλακτικών στρατηγικών, εντέλει συνθέτουν ή 
αντιτίθενται, πάντα στα πλαίσια της δηµοκρατικής οργάνωσης της εσωκοµµατικής ζωής. Οι 
τάσεις συνεχίζουν να αποτελούν βασικό όρο ύπαρξης αυτού του κόµµατος εξ' αιτίας του 
πρωτότυπου ιστορικά ιδρυτικού του χαρακτήρα.           
Τέταρτη είναι η αρχή του προέδρου. Η αρχή αυτή είναι λίγο παράδοξη για ένα κόµµα σαν το 
δικό µας και ιδιαίτερα επειδή ο εκάστοτε πρόεδρος κατ΄ εξακολούθηση  δεν εκλέγεται από 
την ΚΠΕ αλλά από το Συνέδριο. Αυτή η αρχή δεν πρέπει να υπάρχει µε την µορφή του 
προεδρεύοντος εγγυητή των ισορροπιών των τάσεων, ούτε ως του «πρωτοποριακού» ηγέτη 
που «επικοινωνεί» απευθείας µε τα κοµµατικά µέλη, αλλά ως η συµβολική - σε ηγετικό 
επίπεδο - έκφραση της ηθικής, πολιτικής και ιδεολογικής µαχητικότητας και συνέπειας αυτού 
του κόµµατος. 

∆υστυχώς σήµερα δεν είναι ξεκάθαρη η κατάσταση . Ενώ λογικά θα έπρεπε να 
υπηρετούµε όλοι µας και µε αυτήν την σειρά τις αρχές αυτές, και ενώ θα έπρεπε να δίνουµε 
τα ίδια περιεχόµενα σε αυτές, δε συµβαίνει κάτι τέτοιο.  

Η κατάσταση αυτή είναι πλέον επικίνδυνη και χρήζει  άµεσης  αντιµετώπισης. Αν 
συνεχισθεί, σε µερικά χρόνια θα αδυνατούµε να υπηρετήσουµε αποτελεσµατικά τις  πολιτικές 
αποφάσεις που είναι ζωτικές για τη σταθεροποίηση µιας φυσιογνωµικά συµπαγούς αριστερής 
κοινωνικής βάσης. ∆ε φτάνει η συµµετοχή µας στα κινήµατα και στους αγώνες, αν δε 
φανούµε ικανοί να ανασυγκροτήσουµε ένα σύγχρονο φορέα της ανανεωτικής – 
ριζοσπαστικής αριστεράς, σοβαρό υποδοχέα της λαϊκής δυσαρέσκειας και ηγεµονικό 
οργανωτή των συλλογικών αντιστάσεων.   

Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να συµφωνήσουµε ότι έως σήµερα έγιναν και σοβαρά 
λάθη και να κάνουµε ένα ειλικρινή και τίµιο απολογισµό: 
ü Η δηµόσια εκδηλωµένη, συστηµατική και συντονισµένη αµφισβήτηση των αποφάσεων του 
Συνεδρίου από ορισµένες τάσεις δηµιούργησε σοβαρούς περισπασµούς, υπονόµευσε την 
συλλογική δράση και αµαύρωσε για µια ολόκληρη περίοδο την εικόνα του κόµµατος. 
ü Η Πολιτική Γραµµατεία δεν κατάρτισε πρόγραµµα δράσης µε συγκεκριµένες χρεώσεις και 
χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των αποφάσεων του 4ουΤακτικού Συνεδρίου, δεν 
αναβάθµισε τις συλλογικές λειτουργίες του κόµµατος, µε πρόσχηµα την διατήρηση των 
εσωκοµµατικών ισορροπιών, κατά συστηµατικό τρόπο συνέχισε να υποκαθιστά την ΚΠΕ και 
να αγνοεί τις οργανώσεις του κόµµατος, τις οποίες υποβάθµισε σε µηχανισµό προεκλογικών 
αναµετρήσεων. Σοβαρά θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη φερεγγυότητα της πολιτικής των 
συµµαχιών µας όπως τα κείµενα πολιτικής συµφωνίας µε την «Πρωτοβουλία για τη 
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Συσπείρωση της Αριστεράς»  και  τον ΣΥΡΙΖΑ, θέµατα εξωτερικής πολιτικής αλλά και το 
κείµενο εναλλακτικού ευρωσυντάγµατος, δε συζητήθηκαν ποτέ στην ΚΠΕ!  
ü Η οργανωτική ανασυγκρότηση δεν προχώρησε, διότι οι πολιτικές κινήσεις σε γεωγραφικό ή 
κλαδικό επίπεδο δεν τροφοδοτήθηκαν µε πολιτικό υλικό προβληµατισµού και ο όποιος 
προβληµατισµός υπήρχε στην βάση δεν αποτυπώθηκε  στις πολιτικές αποφάσεις. 
ü Για τα σηµαντικά ζητήµατα δεν έρχονταν έγκαιρα τα κείµενα σχεδίου θέσεων στην ΚΠΕ 
για συζήτηση, δεν κατέβαιναν τουλάχιστον µετά για συζήτηση στις ΠΚ και στη συνέχεια να 
γίνεται η τελική έγκρισή τους από την ΚΠΕ.  
ü ∆εν καταρτίσθηκε κώδικας δεοντολογίας για τις δηµόσιες εµφανίσεις των στελεχών µας 
στα ηλεκτρονικά αλλά και τα άλλα ΜΜΕ.  
ü Η ΑΥΓΗ αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί κύριο εκφραστή των µειοψηφικών απόψεων 
του κόµµατος και παρασιωπά τις θέσεις, τις αποφάσεις και τις επεξεργασίες του κόµµατος, 
ενώ παράλληλα προσφέρει υπέρµετρο βήµα σε εκπροσώπους του δικοµµατισµού.  
ü ∆εν υπήρξε πολιτική ανάδειξης στελεχών (και ειδικότερα των µεσαίων σε επίπεδο ΠΚ και 
ΝΕ) µε σκοπό τη µετέπειτα προώθησή τους σε ανώτερα κοµµατικά επίπεδα. Εδώ συχνά 
βρίσκεται η µεγαλύτερη οργανωτική αδυναµία, αφού στα πλαίσια των εσωκοµµατικών 
ισορροπιών κυριαρχούν διατασικές συνεννοήσεις που αναπαράγουν το ίδιο κοµµατικό 
σκηνικό στο επίπεδο των κεντρικών στελεχών. 
ü Η πολιτική «ανανέωσης» έγινε υπόθεση τακτικισµών και αποτέλεσµα διαρροών στον τύπο. 
Κριτήριο για την προώθηση της πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης πρέπει να είναι 
η αξιολόγηση των στελεχών µε βάση την υλοποίηση των συγκεκριµένων πολιτικών στόχων 
και την επαρκή ανταπόκρισή τους. 
ü ∆εν έγινε η επιλογή σε εκλόγιµες θέσεις στελεχών µας στη βουλή ή τις νοµαρχίες µε 
δηµοκρατικές εσωκοµµατικές διαδικασίες σε όλο το κόµµα. Στις δευτεροβάθµιες και 
τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές ενώσεις, καθώς και στην ΤΑ, πρέπει επίσης να επιλέγονται µε 
έγκριση των συλλογικοτήτων που καλούνται να εκπροσωπήσουν (παρατάξεις).  
ü ∆εν έγινε ποτέ κρίση και αξιολόγηση των επαγγελµατικών και αποσπασµένων στελεχών. 
Κανονικά θα έπρεπε κάθε χρόνο στην ΚΠΕ να παρατίθενται στοιχεία αξιολόγησης των 
στελεχών αυτών, µε πρόταση συνέχισης η ανάθεσης άλλου έργου και µε παράλληλη 
γνωστοποίηση της οικονοµικής αποζηµίωσης που λαµβάνουν.  
ü ∆εν καθιερώθηκε µια στοιχειώδης δεοντολογία στη δράση και λειτουργία των τάσεων. 
Καµµία διοικητική πρόνοια δε µπορεί να θέσει σε αµφισβήτηση τη δηµοκρατική κατάκτηση 
της πολυτασικής συγκρότησης του κόµµατος, όµως θα πρέπει στις ακραίες και δηµόσιες 
υπονοµεύσεις της εικόνας του κόµµατος να υπάρχει η πολιτική αποδοκιµασία των 
συγκεκριµένων ενεργειών.  
ü ∆εν αναδείχθηκε η Πολιτική Κίνηση ως βασικό κύτταρο µιας επιτυχούς κοµµατικής 
ανασυγκρότησης, δεν αναβαθµίστηκε πολύπλευρα η έννοια του µέλους, δεν αναπτύχθηκε η 
συντροφική αλληλεγγύη στα πλαίσια µιας πλούσιας και πυκνής εσωτερικής δηµοκρατικής 
ζωής. Γενικά απουσιάζει πλήρως ένα σχέδιο αναζωογόνησης των ΠΚ, οι οποίες συνήθως 
λειτουργούν είτε µε τη δύναµη της αδράνειας είτε χάρη στο προσωπικό φιλότιµο κάποιων 
τοπικών στελεχών.   
ü ∆ε δηµιουργήσαµε ένα σύγχρονο θεωρητικό έντυπο.  
 

Η διεξαγωγή τακτικών εσωκοµµατικών δηµοψηφισµάτων για τα κρίσιµα πολιτικά 
ζητήµατα, η δροµολόγηση διαδικασιών επικύρωσης και εµπλουτισµού από τα µέλη των 
σχεδίων αποφάσεων των ανώτερων οργάνων, η διεύρυνση της κοµµατικής πολιτικής ύλης, θα 
συµβάλουν καίρια στην διαµόρφωση και εµπέδωση των συλλογικών αποφάσεων, σε 
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συνδυασµό µε την σύνδεση της καθηµερινής λειτουργίας των οργανώσεων µε τη θεωρητική 
αναζήτηση και τη διαρκή επαφή µε τους κοινωνικούς αγώνες και τα κινήµατα.  

Συµπερασµατικά, κέντρο της πολιτικής ανασυγκρότησης του κόµµατος πρέπει να 
είναι η Πολιτική Κίνηση που στα πλαίσια των ενδοτασικών ισορροπιών συχνά 
υποβαθµίζεται και απλώς χρησιµοποιείται για συσχετισµούς στις εσωκοµµατικές 
διεργασίες. Ο συγκεντρωτικός τρόπος λειτουργίας δεν ανταποκρίνεται σε ένα σύγχρονο 
φορέα της ριζοσπαστικής και κινηµατικής Αριστεράς. 
 
 
Αντωνίου Βασιλική, Βουζουναράς ∆ηµήτρης, ∆άβος Γιώργος, ∆ιόγος Μάκης, 
Θεοδωρακάκος Κυριάκος, Καβαλιεράτος Νίκος, Κοκοβλής Γιώργος, Κουρεµπές Φάνης, 
Κωσταρέλλου Αγγελική, Λουράντου Αθηνά, Λυριντζής Σωτήρης, Μαλεκάκης Μάνθος, 
Μαρκάκη Ρούσσα, Μαρµατάκης Κώστας, Ματθαίου Γιώργος, Μέλισσας Μιχάλης, 
Μπιτσαξή Ελένη, Μπιτσαξή Τζέλλα, Μπότσης Παναγιώτης, Ντόβολος Μάκης, 
Παπανδρέου Ανδρέας, Παπάς Γιώργος, Πιλάλης Βαγγέλης, Πιλάλης Χρήστος, 
Σούµπλης Θανάσης, Σούµπλη Χαριτωµένη, Φίλης Γιώργος, Χαλβατζιδάκης ∆ηµήτρης, 
Χαραλαµπόπουλος Χρήστος, Χατζησάββας Μάρκος, Χελάκης Γιώργος 
 

 
Τροπολογία για το συνδικαλιστικό κίνηµα (καταψηφίσθηκε) 

 
(αντί του ΄΄Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα… της επισφαλούς και «µαύρης» εργασίας΄΄ 

σελ. 18-19) 
  

Το συνδικαλιστικό κίνηµα στη χώρα µας είναι εγκλωβισµένο στην αντίληψη και την 
πρακτική του κοινωνικού συµβιβασµού, των κοινωνικών εταίρων και του ΄΄εφικτού΄΄, που 
αποτελούν δοµικά χαρακτηριστικά στοιχεία µιας πολύ συγκεκριµένης κοινωνικής και 
πολιτικής λογικής, που τελικά υπηρετεί τις επιλογές του κεφαλαίου και γενικά εκφράζεται 
από τις πλειοψηφίες ΠΑΣΚΕ – ∆ΑΚΕ σε ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ. 
Ο κυβερνητικός συνδικαλισµός αποτέλεσε και αποτελεί το βασικό µοχλό άσκησης του 
κοινωνικού συµβιβασµού. Βασική υπεύθυνη  είναι η συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑΣΟΚ 
η οποία τον ανέδειξε, για να πάρει αργότερα τη σκυτάλη η συνδικαλιστική παράταξη της Ν∆. 
Η συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑΣΟΚ διαθέτοντας ένα ευρύ πελατειακό - διαχειριστικό 
δίκτυο, αξιοποίησε κάθε θεσµική συµµετοχή του συνδικαλιστικού κινήµατος στα όργανα 
συνδιαχείρισης. Στόχος της ήταν η διαπαιδαγώγηση των εργαζόµενων στην αποδοχή ενός 
΄΄εφικτού΄΄ που καµιά σχέση δεν έχει µε το εφικτό των εργαζόµενων που κρύβει µέσα του 
τεράστιες δυνάµεις, αλλά  το οποίο σταδιακά αφυδάτωνε και αφυδατώνει η πολιτική του 
συµβιβασµού. Η πολυδιάσπαση των ταξικών δυνάµεων του συνδικαλιστικού κινήµατος 
βοήθησε την συνδικαλιστική παράταξη του ΠΑΣΟΚ να αναχθεί σε βασικό συµµέτοχο στα 
όργανα  συνδιαχείρησης, µέσα από τα οποία και εξασφαλίζει την διαιώνιση του πελατειακού 
της δικτύου, συντελώντας στη γραφειοκρατικοποίηση και τελικά αδρανοποίηση του 
συνδικαλιστικού κινήµατος.   
Η συνδικαλιστική παράταξη της Ν∆ αποτελεί εδώ και χρόνια τον δεύτερο ισχυρό πόλο της 
ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήµατος, εφαρµόζοντας τις ίδιες πρακτικές πολιτικής 
χειραγώγησης του, µε αυτές της  ΠΑΣΚΕ. Πρακτικές δηλαδή που εξυπηρετούν την µειωµένη 
αντίσταση του επίσηµου συνδικαλιστικού κινήµατος στις κυβερνητικές ή εργοδοτικές 
νεοφιλελεύθερες επιλογές.     
Το ΠΑΜΕ συνδικαλιστική έκφραση του ΚΚΕ αν και στην κριτική του για τις 
συνδικαλιστικές ηγεσίες ΠΑΣΚΕ – ∆ΑΚΕ έχει δίκιο, επιλέγει την λογική της 



 

 
-62-

περιχαράκωσης, που συντελεί στην παραπέρα πολυδιάσπαση των ταξικών δυνάµεων, 
αφήνοντας ανοιχτό πεδίο στις δυνάµεις του κοινωνικού συµβιβασµού.  
Οι συνδικαλιστικές δυνάµεις του ΣΥΝ οφείλουν να βρίσκονται µακριά από τις λογικές του 
΄΄εφικτού΄΄ που µε τελευταίο µεσάζοντα τον κυβερνητικό συνδικαλισµό υπαγορεύει το 
κεφάλαιο. Μακριά από συντεχνιακές και διασπαστικές λογικές µεταξύ δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα, οφείλουµε να υπηρετούµε τους εργαζόµενους µέσα από τους ρόλους που 
αυτοί µας αναθέτουν αναδεικνύοντας την ταξικότητα του ΣΥΝ. Στόχος των συνδικαλιστικών 
δυνάµεων του ΣΥΝ  είναι να έρθουν οι εργαζόµενοι στο προσκήνιο και όχι η αναπαραγωγή 
µιας κοµµατικής συνδικαλιστικής ελίτ που θα διαχειρίζεται τις τύχες τους. Στόχος του ΣΥΝ  
είναι η ενότητα του συνδικαλιστικού κινήµατος και αυτό µπορεί να επιτευχθεί και µε την 
οργανωτική και πολιτική όσµωση των συνδικάτων (π.χ. ανά κοινωνικό χώρο, όπως Υγεία, 
Παιδεία, Βιοµηχανία, Παροχή Υπηρεσιών, κλπ),  αλλά και µε την δράση µας στη βάση, στα 
α΄θµια και β΄θµια συνδικάτα µε κινητοποιήσεις που θα πιέζουν τις ηγεσίες των τριτοβάθµιων 
οργανώσεων και αυτό πρέπει να γίνει άµεσα µε τη δική µας συµβολή.  
    Τα µεγάλα εργασιακά ζητήµατα που ανακύπτουν, οι νέες εργασιακές σχέσεις, το 
ασφαλιστικό, η εξαντλητική λιτότητα, η ανεργία,  συντελούν  στην ανάδειξη νέων 
αυτόνοµων ταξικών δυνάµεων που πρωτοστάτησαν στις πρόσφατες συνδικαλιστικές 
κινητοποιήσεις. Με αυτές τις δυνάµεις βρεθήκαµε στην ίδια όχθη σε αυτές τις κινητοποιήσεις 
και πρέπει να συνεχίσουµε να βρισκόµαστε. Το κοινό µας όραµα για ένα ενωτικό αυτόνοµο, 
αντιγραφειοκρατικό, αντισυναινετικό πραγµατικά ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα µπορεί να  
οδηγήσει στην ανάδειξη του νέου αριστερού µπλοκ των εργαζοµένων που θα αναχαιτίσει τον 
εκφυλισµό της ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήµατος και το κυριότερο τις νεοφιλελεύθερες 
επιλογές. Για να προωθηθεί όµως αυτή η στρατηγική µας επιλογή, που θα πιέσει την ηγεσία 
του ΚΚΕ να εγκαταλείψει τη σεχταριστική πολιτική της, που θα φέρει νέους ανθρώπους στο 
κίνηµα, πρέπει σήµερα να επαναπροσδιορισθούν οι εκλογικές συµµαχίες που έγιναν και 
γίνονται µε τις συνδικαλιστικές δυνάµεις του ΠΑΣΟΚ. Βασικό κριτήριο για την 
συνδικαλιστική µας δράση πρέπει να είναι το κατά πόσο αυτές υπηρέτησαν τη δυναµική του 
συνδικαλιστικού κινήµατος, τη δυναµική των εργαζοµένων και τα οράµατά τους για µια 
καλύτερη ζωή.    
 
 
 
Αλεξίου Κώστας 
Αντωνίου Βασιλική 
Βουζουναράς ∆ηµήτρης 
Γεωργόπουλος  Πανάγος 
∆άβος  Γιώργος 
∆ιόγος Μάκης 
Ζευγολατάκος Βρασίδας 
Θεοδωρακάκος  Κυριάκος 
Ιωσηφίδη  Ράνια 
Καβαλιεράτος  Νίκος 
Κοκοβλής Γιώργος 
Κωσταρέλλου  Αγγελική 
Λουράντου Αθηνά 
Μακρίδου  Μαρία 
Μαλεκάκης Μάνθος 
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Μπότσης Παναγιώτης 
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Ουζουνίδου Ευγενία   
Παπαδηµητρίου Απόστολος 
Παπανδρέου Αντρέας  
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Πιλάλης Βαγγέλης    
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Μπιτσαξή Ελένη 
Μπόλας Μάξιµος 
 
 
 

Χελάκης Γιώργος 
 
 
 

  
 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑ 

(καταψηφίστηκε) 
 
 

Παρά τις τολµηρές συνεδριακές διαπιστώσεις για τον εσωστρεφή τρόπο λειτουργίας του 
κόµµατος µέχρι σήµερα δεν έχουν δροµολογηθεί οι αποφάσεις για την κοµµατική 
ανασυγκρότηση και έτσι κινδυνεύουµε από το να µην µπορούν αποτελεσµατικά να 
υπηρετηθούν και οι υπόλοιπες πολιτικές αποφάσεις που είναι ζωτικές για την 
σταθεροποίηση µιας αριστερής κοινωνικής βάσης. 
 
Ορισµένες πρωτοβουλίες του Προέδρου και µελών της ΠΓ δηµιουργούν πρόβληµα στην 
συλλογική λειτουργία του κόµµατος. 
 
Η δηµόσιας εκδηλωµένη, συστηµατική και συντονισµένη αµφισβήτηση των αποφάσεων του 
Συνεδρίου από ορισµένες τάσεις δηµιουργούν σοβαρούς περισπασµούς, υπονοµεύουν τη 
συλλογική δράση και αµαυρώνουν την εικόνα του κόµµατος. 
 
Η Πολιτική Γραµµατεία αντί να καταρτίσει πρόγραµµα δράσης µε συγκεκριµένες 
χρεώσεις και χρονοδιαγράµµατα για την εφαρµογή των αποφάσεων του Συνεδρίου και 
να αναβαθµίσει τις συλλογικές λειτουργίες του Κόµµατος, µε πρόσχηµα τη  διατήρηση 
των εσωκοµµατικών ισορροπιών, κατά συστηµατικό τρόπο συνεχίζει να υποκαθιστά την 
ΚΠΕ και να αγνοεί τις οργανώσεις του Κόµµατος τις οποίες υποβαθµίζει σε µηχανισµό 
προεκλογικών αναµετρήσεων. Είναι φανερό ότι καµία οργανωτική ανασυγκρότηση δεν 
µπορεί να γίνει αν οι οργανώσεις βάσεις δεν τροφοδοτούνται µε πολιτικό υλικό 
προβληµατισµού ο προβληµατισµός αυτός δεν αποτυπώνεται στις πολιτικές µας αποφάσεις. 
 
Ένα ακόµα σοβαρό πρόβληµα είναι η δηµόσια εµφάνιση του κόµµατος από τα ΜΜΕ. 
Προτείνουµε να καταρτιστεί κώδικας δεοντολογίας για τις δηµόσιες εµφανίσεις των 
στελεχών µας στα ηλεκτρονικά αλλά και τα άλλα ΜΜΕ. Βασικός άξονας πρέπει να είναι 
ότι σε κάθε περίπτωση να προβάλλεται η επίσηµη θέση του κόµµατος και όχι η προσωπική ή 
η τασική άποψη του στελέχους. Σε όλα τα ΜΜΕ το κόµµα να εκπροσωπείται από τα καθ΄ύλη 
αρµόδια στελέχη (Βουλευτές, µέλη ΠΓ, ΚΠΕ, ΝΕ, Τµήµατα ΚΠΕ) και όχι από επιλεγµένες 
από τα ΜΜΕ εκπροσωπήσεις. 
Αυτό εφόσον δεν τηρείται και σε ζωντανές εκποµπές γίνεται διαστρέβλωση των θέσεων του 
κόµµατος τότε θα πρέπει να γίνεται άµεση παρέµβαση του εκπροσώπου τύπου του κόµµατος 
για διόρθωση ή έστω την επόµενη να κυκλοφορεί δελτίο τύπου µε τις απαραίτητες 
διορθώσεις. 
Στις κατ΄εξακολούθηση περιπτώσεις δηµόσιας προβολής προσωπικών απόψεων που 
είναι αντίθετες µε τις αποφάσεις του κόµµατος θα πρέπει να γίνεται πολιτική 
αποδοκιµασία του συγκεκριµένου στελέχους. 
Ειδική µέριµνα πρέπει να ληφθεί για την ΑΥΓΗ ώστε να πάψει να αποτελεί κύριο εκφραστή 
των µειοψηφικών απόψεων του Κόµµατος και να παρασιωπά τις θέσεις, τις αποφάσεις και τις 
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επεξεργασίες του κόµµατος και παράλληλα να προσφέρει βήµα σε εκπροσώπους του 
δικοµµατισµού. 
 
Άλλο ένα σοβαρό στοιχείο που αφοράς την οργανωτική ανασυγκρότηση του κόµµατος είναι 
η πολιτική ανάδειξης στελεχών και ειδικότερα των µεσαίων σε επίπεδο ΝΕ και ΠΚ µε 
σκοπό την προώθησή τους σε ανώτερα κοµµατικά επίπεδα. Εδώ συχνά βρίσκεται η 
µεγαλύτερη οργανωτική αδυναµία αφού στα πλαίσια των εσωκοµµατικών ισορροπιών 
κυριαρχούν διατασιακές συνεννοήσεις που αναπαράγουν το ίδιο κοµµατικό σκηνικό στο 
επίπεδο των κεντρικών στελεχών. 
Η πολιτική «ανανέωσης» δεν µπορεί να είναι υπόθεση τακτικισµών και αποτέλεσµα 
διαρροών στον τύπο. 
Κριτήριο για την προώθηση της πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης είναι η 
αξιολόγηση των στελεχών µε βάση την υλοποίηση των συγκεκριµένων πολιτικών στόχων και 
την επαρκή ανταπόκρισή τους. 
Η επιλογή σε εκλόγιµες θέσεις στελεχών µας στη Βουλή, Ευρωβουλή, Νοµαρχίες, πρέπει 
να γίνεται µε δηµοκρατικές εσωκοµµατικές διαδικασίες σε όλο το κόµµα. 
Στις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνδικαλιστικές ενώσεις καθώς και στην ΤΑ µε 
έγκριση των συλλογικοτήτων που καλούνται να εκπροσωπήσουν (παρατάξεις). 
 
Σηµαντικό σηµείο για την αποτελεσµατική λειτουργία του κόµµατος είναι η επιλογή, η κρίση 
και αξιολόγηση των επαγγελµατικών και αποσπασµένων στελεχών. 
Κάθε χρόνο στην ΚΠΕ πρέπει να παρατίθενται στοιχεία αξιολόγησης των στελεχών αυτών µε 
πρόταση συνέχισης ή ανάθεσης άλλου έργου µε παράλληλη γνωστοποίηση της οικονοµικής 
αποζηµίωσης. 
 
Τέλος σοβαρό θέµα είναι η καθιέρωση µιας στοιχειώδους δεοντολογίας στη δράση και 
λειτουργία των τάσεων. Καµία διοικητική πρόνοια δεν µπορεί να θέσει σε αµφισβήτηση τη 
δηµοκρατική κατάκτηση της πολυτασικής συγκρότησης του κόµµατος. Θα πρέπει όµως και 
εδώ να ισχύσουν τα όσα προτείναµε για τη δηµόσια εµφάνιση των στελεχών µας δηλ. στις 
ακραίες και δηµόσιες υπονοµεύσεις της εικόνας του κόµµατος θα πρέπει να υπάρχει η 
πολιτική αποδοκιµασία τέτοιων ενεργειών. 
 
Το βασικό κύτταρο µιας επιτυχούς κοµµατικής ανασυγκρότησης δεν είναι άλλο από την 
Πολιτική Κίνηση. 
Το δυνάµωµα της εσωτερικής δηµοκρατικής ζωής και της συντροφικής αλληλεγγύης 
προκύπτει µόνο µέσα από την  πολύπλευρη αναβάθµιση της έννοιας του µέλους. Η διεξαγωγή 
τακτικών εσωκοµµατικών δηµοψηφισµάτων για τα κρίσιµα πολιτικά ζητήµατα, η 
δροµολόγηση διαδικασιών επικύρωσης και εµπλουτισµού από τα µέλη των σχεδίων 
αποφάσεων των ανωτέρων οργάνων, η διεύρυνση της κοµµατικής πολιτικής ύλης, θα 
συµβάλλουν καίρια στην διαµόρφωση και εµπέδωση των συλλογικών αποφάσεων. 
 
Αυτά σε συνδυασµό µε τη σύνδεση της καθηµερινής λειτουργίας των οργανώσεων µε την  
θεωρητική αναζήτηση και τη διαρκή επαφή µε τους κοινωνικούς αγώνες και τα κινήµατα 
αποτελούν το πλαίσιο µιας συνεκτικής και αποτελεσµατικής αριστερής πολιτικής 
παρέµβασης που σήµερα απουσιάζει. 
 
Συµπερασµατικά, κέντρο της πολιτικής ανασυγκρότησης του κόµµατος πρέπει να είναι η 
Πολιτική Κίνηση που στα πλαίσια των ενδοτασικών ισορροπιών συχνά υποβαθµίζεται και 
απλώς χρησιµοποιείται για συσχετισµούς σε εσωκοµµατικές διεργασίες. 
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Ο συγκεντρωτικός τρόπος λειτουργίας δεν ανταποκρίνεται σε ένα σύγχρονο φορέα της 
ριζοσπαστικής και κινηµατικής αριστεράς. 
 
 
 
Σ.Καδόγλου – Κ.Μαρµατάκης – Κ.Ναθαναηλίδου – Ε.Ουζουνίδου – Μ.Παπαµιχαλοπούλου  
–  ∆.Παφίλης  –  Χ.Σµυρνιώτης  –  Μ.Χατζησάββας 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΠΕ/ΣΥΝ  

 
Από το 4ο στο 5ο Τακτικό Συνέδριο του Συνασπισµού 

(∆εκέµβριος 2004 – ∆εκέµβριος 2007) 
 
 

1. Η ΚΠΕ του ΣΥΝ που εκλέχθηκε στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του κόµµατος (∆εκέµβριος 
2004) εργάστηκε µε οδηγό τις αποφάσεις του Συνεδρίου, οι οποίες ψηφίστηκαν από 
τη µεγάλη πλειοψηφία των Συνέδρων.  
Στο πλαίσιο αυτό και µε την εντολή να 
- ενισχυθεί η αντιπολίτευση απέναντι στις συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες 

κυβερνητικές πολιτικές 
- να αναζωογονηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να προωθηθεί η υπόθεση της συνεργασίας 

των δυνάµεων της Αριστεράς 
- να αναπτυχθούν οι κοινωνικοί αγώνες και η προβολή εναλλακτικών πολιτικών 

στο δικοµµατισµό 
- να δυναµώσει ο κινηµατικός προσανατολισµός των οργανώσεων του 

κόµµατος και της Νεολαίας και 
- να υπάρξει βελτίωση στην οργανωτική και πολιτική λειτουργία και δράση του 

κόµµατος, 
 

η ΚΠΕ αντιµετώπισε τις εκλογικές αναµετρήσεις, την οργάνωση και διεξαγωγή των 
πανευρωπαϊκών εκδηλώσεων όπως του 1ου Συνεδρίου του κόµµατος της Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς και του 4ου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουµ. 

 
2. Στην τριετία (∆εκέµβριος 2004-∆εκέµβριος 2007) η ΚΠΕ του κόµµατος ασχολήθηκε 

µε την προετοιµασία και την πετυχηµένη συµµετοχή του ΣΥΝ σε σηµαντικές 
εκλογικές αναµετρήσεις 
- των δηµοτικών και νοµαρχιακών εκλογών (Οκτώβριος 2006) και 
- των πρόσφατων Βουλευτικών εκλογών (Σεπτέµβριος 2007) 

 
Τα αποτελέσµατα ήταν, όπως έχουµε εκτιµήσει, θετικά και σήµερα ο ΣΥΝ έχει 
αναβαθµισµένη πολιτική παρουσία τόσο στα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο 
και στο Κοινοβούλιο. 
 
Η αναζωογόνηση του ΣΥΡΙΖΑ και µέσα από την τακτική των δηµοτικών εκλογών και 
η εκλογική του παρουσία µε διευρυµένες συνεργασίες, ενίσχυσαν το µήνυµα για την 
ενότητα των αριστερών και ριζοσπαστικών δυνάµεων και να αναπτυχθεί νέα 
δυναµική προς ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά στρώµατα. 
 
Σηµειώνουµε ότι σηµαντικός παράγοντας που οδήγησε στα θετικά αποτελέσµατα 

ήταν το γεγονός ότι η ΚΠΕ προετοίµασε έγκαιρα πολιτικά και οργανωτικά τις δυνάµεις του 
κόµµατος και της Νεολαίας.  Ταυτόχρονα λύθηκαν µε συλλογικό και δηµοκρατικό τρόπο τα 
ζητήµατα προσανατολισµού και πολιτικής κατεύθυνσης καθώς  

- για τις εκλογές της αυτοδιοίκησης εκτός από τις συνεδριάσεις της ΚΠΕ 
οργανώθηκαν αυτοδιοικητικές συνδιασκέψεις 

- ενώ για τη συγκεκριµενοποίηση της εκλογικής τακτικής για τις Βουλευτικές 
εκλογές, συγκλήθηκε και το ∆ιαρκές Συνέδριο του κόµµατος (Μάρτιος του 
2007) 
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Τα παραπάνω βοήθησαν τελικά στη συσπείρωση των δυνάµεων και να περιοριστούν 
τα φαινόµενα πολυγλωσσίας και σύγχυσης στη δηµόσια έκφραση των θέσεων του 
κόµµατος.  Παρ’ όλα αυτά προβλήµατα δηµιουργήθηκαν κυρίως στην περίοδο των 
δηµοτικών εκλογών, στις περιπτώσεις  διαφορετικών επιλογών µελών του κόµµατος 
από τις αποφάσεις των Π.Κ. και των Ν.Ε.   

 
3. Στο διάστηµα αυτό η ΚΠΕ και η Πολιτική Γραµµατεία έκανε προσπάθειες να 

επεξεργαστεί την πολιτική του κόµµατος και να συγκεκριµενοποιήσει τις θέσεις του, 
σε µεγάλα ζητήµατα. 

 
Αυτό έγινε κυρίως στο επίπεδο της Πολιτικής Γραµµατείας και από τµήµατα του 
κόµµατος και λιγότερο από την ΚΠΕ.  Είναι ευθύνη της Πολιτικής Γραµµατείας που 
παρά την ανάγκη να υπάρξουν και θεµατικές συνεδριάσεις της ΚΠΕ, αυτό έγινε 
κατορθωτό µόνο για δύο θέµατα : 
- για την πολιτική µας στη Νεολαία (Σεπτέµβριος 2005) και 
- για την Ανεργία και τις εργασιακές σχέσεις. 

 
Το έλλειµµα αυτό της συλλογικής επεξεργασίας της πολιτικής του κόµµατος,  θα 
πρέπει να απασχολήσει τη νέα ΚΠΕ καθώς και η καταστατική υποχρέωση να 
συζητιούνται όσο είναι δυνατόν προσχέδια θέσεων πρώτα στις οργανώσεις και µετά 
να λαµβάνονται οι αποφάσεις. 
 
Γενικότερα παρά την τακτική σύγκλιση της ΚΠΕ (19φορές) µέσα στα 3 χρόνια, 
αρκετές αποφάσεις λαµβάνονταν στην Πολιτική Γραµµατεία υποβαθµίζοντας έτσι το 
ρόλο και την ευθύνη της ΚΠΕ. 
 
Παρά τα βήµατα που έχουν γίνει στη συλλογική επεξεργασία της πολιτικής αλλά και 
των θέσεων του κόµµατος, υπάρχει ακόµα απόσταση που πρέπει να διανυθεί 
προκειµένου να αναβαθµιστεί η πολιτική λειτουργία των οργάνων αλλά και των 
οργανώσεων του κόµµατος.  Οι γοργές εξελίξεις, οι εκλογικές αναµετρήσεις και η 
πίεση του χρόνου δεν στερούν τα περιθώρια καλύτερου σχεδιασµού και πολιτικού 
προγραµµατισµού. 
 
Αναφέρουµε χαρακτηριστικά ότι πανελλαδικές πολιτικές εξορµήσεις που 
αποφασίζονται υστέρησαν σε σχεδιασµό και έλεγχο προκειµένου να αποδώσουν στο 
επίπεδο της πολιτικής παρέµβασης για µεγάλα θέµατα ή για την προβολή των 
πολιτικών εκτιµήσεων και θέσεων του κόµµατος. Ακόµα το γεγονός ότι η συµµετοχή 
του ΣΥΝ στην Ευρωπαϊκή Αριστερά δεν έχει γίνει υπόθεση των οργανώσεων του 
κόµµατος. 
 
 
Η ΚΠΕ και ορισµένες Νοµαρχιακές Επιτροπές έχουν συγκροτήσει τµήµατα και 
επιτροπές µε συγκεκριµένο περιεχόµενο, τοµείς της πολιτικής του ΣΥΝ και 
ταυτόχρονα υπάρχει κατά βάση αντίστοιχος καταµερισµός µεταξύ των µελών των 
οργάνων.  Παρ’ όλα αυτά η δουλειά των τµηµάτων µε διαβαθµίσεις παρουσιάζει κενά 
και καθυστερήσεις.  Ενώ υπήρξαν περιπτώσεις που δεν αξιοποιήθηκαν οι 
επεξεργασίες τους και οι προτάσεις τους. 
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∆εν προχώρησε η αρχική προσπάθεια να συγκροτηθούν κύκλοι τοµέων δουλειάς 
προκειµένου να υπάρξει διατµηµατική συνεργασία και συντονισµός όταν η 
αντιµετώπιση ορισµένων θεµάτων το απαιτεί.  Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η σύγκλιση 
ευρύτερων συσκέψεων για την εξασφάλιση ενιαίας στάσης.  Θετικό παράδειγµα σ’ 
αυτή την υπόθεση η συνεργασία των Νοµαρχιακών Επιτροπών  Θράκης, τµηµάτων 
και Πολιτικής Γραµµατείας για το θέµα του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης.  
Η εµπειρία στη συνεργασία ΚΠΕ και Νοµαρχιακών Οργανώσεων στη µελέτη και 
στην επεξεργασία των θέσεων θα πρέπει να αξιοποιηθεί. 
 
Θετική και χρήσιµη αποδείχτηκε η συγκρότηση της Επιτροπής πολιτικών ερευνών και 
δηµοσκοπήσεων.  Οι µελέτες, τα στοιχεία και οι επισηµάνσεις της βοήθησαν 
σηµαντικά τόσο στη χάραξη της πολιτικής όσο και στην καλύτερη οργάνωση των 
εκλογικών αναµετρήσεων.  Με αφετηρία το θετικό της έργο η νέα ΚΠΕ θα πρέπει να 
απασχοληθεί για µονιµότερη αξιοποίηση µορφών κοινωνικής και πολιτικής έρευνας. 

 
4. Οι δυνάµεις του κόµµατος και της Νεολαίας έδωσαν µε επιτυχία δύσκολες εκλογικές 

αναµετρήσεις αλλά και συνέβαλαν σε µεγάλες κινητοποιήσεις.  Όµως και µέσα από 
αυτές τις διαδικασίες φάνηκαν πιο έντονα οργανωτικά προβλήµατα και αδυναµίες.  

 
Η ανάπτυξη των δυνάµεων του κόµµατος γίνεται µε αργούς ρυθµούς. ∆εν έχει 
εξασφαλιστεί η συµµετοχή και η ενεργοποίηση του συνόλου των κοµµατικών µελών 
και ο σταθερός προσανατολισµός τους στη συνδικαλιστική και τοπική συµµετοχή και 
δράση. 

 
Οι περισσότερες Π.Κ. δεν έχουν τακτική πολιτική λειτουργία και καθηµερινή 
πολιτική παρέµβαση στο χώρο τους.  Στην περιφέρεια η οργανωµένη παρουσία και 
δράση στους περισσότερους νοµούς περιορίζεται στις πρωτεύουσες των νοµών ενώ οι 
Νοµαρχιακές Επιτροπές, µε εξαιρέσεις δύσκολα οργανώνουν τη δουλειά τους και 
παρουσιάζουν προβλήµατα στη συλλογική παρέµβασή τους στους φορείς και τα 
κινήµατα της περιοχής του. Συνολικά είναι αδύνατη η συστηµατική παρέµβαση στα 
προβλήµατα και τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων και η οργανωτική ανάπτυξη 
στους χώρους εργασίας.  Στην περίοδο που εξετάζουµε υπήρξε καθυστέρηση στη 
συγκρότηση τοπικών ή κλαδικών Επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ, της συσπείρωσης των 
Αριστερών δυνάµεων. 
 
Το οργανωτικό – καταστατικό Συνέδριο (Απρίλιος 2005) κατέγραψε τα προβλήµατα 
όµως δεν έδωσε σηµαντική ώθηση στην αντιµετώπισή τους. Το θέµα των τάσεων 
συζητήθηκε και στο Οργανωτικό-Καταστατικό Συνέδριο και οι επισηµάνσεις του 
αξίζει να µελετηθούν και ταυτόχρονα να εξεταστεί η εµπειρία αυτής της περιόδου 
αλλά και η εµπειρία άλλων πολιτικών χώρων στο επίπεδο της εσωκοµµατικής 
λειτουργίας και δηµοκρατίας.  
 
 Η δουλειά του Οργανωτικού Γραφείου είχε κενά ενώ δεν είχε πάντα την απαραίτητη 
βοήθεια από όλα τα στελέχη της ΚΠΕ.  Στην επικοινωνία του µε τις Νοµαρχιακές 
οργανώσεις βοήθησαν οι συσκέψεις των Γραµµατέων και η Οργανωτική Σύσκεψη, 
µορφές που πρέπει να αξιοποιηθούν και στο µέλλον. 
Θα πρέπει να σκεφθούµε την πιο συγκεκριµένη χρέωση των Νοµαρχιακών Επιτροπών 
και ορισµένων µεγάλων Π.Κ. σε µέλη της ΚΠΕ, ενδεχοµένως και της Πολιτικής 
Γραµµατείας.  Πρέπει να ενισχυθεί η τεχνική υποδοµή για τη γρήγορη και έγκαιρη 
επικοινωνία της ΚΠΕ µε τις οργανώσεις του κόµµατος.  
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 Υπογραµµίζουµε για άλλη µια φορά την υποβάθµιση της Οικονοµικής 
δραστηριότητας των οργανώσεων που ξεκινά από την είσπραξη των συνδροµών, την 
ανταπόκριση σε οικονοµικές εξορµήσεις, την κάλυψη των αναγκών για τοπική δράση 
και για τις ανάγκες των εκλογικών αναµετρήσεων.  Το πρόβληµα όµως ξεκινά από 
την ΚΠΕ και τα στελέχη, τους εκλεγµένους σε δηµόσια αξιώµατα. 

 
5. Στο διάστηµα αυτό η Νεολαία του ΣΥΝ έκανε σοβαρά βήµατα στην ανάπτυξή της και 

στην πολιτική δράση της.  Σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε σηµαντική βοήθεια από 
την πλευρά του κόµµατος τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.   Θετική 
συµβολή ΚΠΕ και ορισµένων Νοµαρχιακών στην οργάνωση των κεντρικών Φεστιβάλ 
της Νεολαίας του ΣΥΝ. 

 
Παρ’ όλα αυτά και ενώ η δουλειά στη Νεολαία είναι πρώτη προτεραιότητα, αυτό δεν 
είχε γίνει µόνιµο στοιχείο στη λειτουργία και τον προσανατολισµό του κόµµατος.  Οι 
κινητοποιήσεις στο χώρο της Παιδείας ανέδειξε νέες δυνατότητες και συνέβαλαν στο 
να βελτιωθεί η κατάσταση. Όµως τα συµπεράσµατα και οι κατευθύνσεις της 
ολοµέλειας της ΚΠΕ µε τη Νεολαία (17.9.05) δεν έχουν συγκεκριµενοποιηθεί και δεν 
προχώρησαν µε σταθερότητα και επιµονή. 
 
Η βοήθεια του κόµµατος  πρέπει να επικεντρωθεί τόσο στον πολιτικό 
προσανατολισµό των οργανώσεων της Νεολαίας, όσο και στην οργανωτικής της 
ανάπτυξη όπου υπάρχουν ανεξάντλητες δυνατότητες.  Η αναγκαία ανανέωση των 
οργάνων και των οργανώσεων του κόµµατος πρέπει να συµπληρώνει το σχεδιασµό 
στη λειτουργία σ’ όλα τα επίπεδα καθώς υπάρχουν σήµερα οι προϋποθέσεις αλλά και 
ανάλογο δυναµικό.  Ταυτόχρονα αναδείχτηκε ως σηµαντικό πρόβληµα η εκλογή νέων 
στελεχών σε αιρετές θέσεις.  Αξιοποιώντας τα θετικά παραδείγµατα κυρίως στην 
υπόθεση των εκλογών στην Τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να υπάρξει από τη νέα 
ΚΠΕ σχεδιασµός και να ληφθούν και ανάλογα µέτρα. 

 
6. Στον τοµέα της επικοινωνιακής πολιτικής ιδιαίτερα θετική επίδραση έχει η απόφαση 

για την ίδρυση και λειτουργία του Ρ/Σ 105.5 Στο Κόκκινο.  Η συµβολή του στην 
ενηµέρωση αλλά και στην κινητοποίηση δυνάµεων υπήρξε αποφασιστική.  Προκύπτει 
η ανάγκη να γίνουν και άλλα βήµατα στον τοµέα αυτό ενώ η νέα ΚΠΕ θα πρέπει να 
επεξεργαστεί την πολιτική µας για τα ΜΜΕνηµέρωσης και τη βοήθεια και την 
αξιοποίηση της Αυγής. 

 
Μικρά είναι τα βήµατα που έγιναν στην αξιοποίηση τοπικών µέσων µαζικής 
ενηµέρωσης αλλά και σύγχρονων µορφών επικοινωνίας. 

 
7. Για το Ίδρυµα Ν. Πουλαντζάς και τη δουλειά του διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάγκη 

να έρθει πιο κοντά στο γενικό σχεδιασµό και τις µελλοντικές ανάγκες του κόµµατος 
αλλά και καλύτερης αξιοποίησης των επεξεργασιών και του δυναµικού του. 

 
Η ΚΠΕ ΤΟΥ ΣΥΝ 

21/11/07 


