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Α. Απολογισμός
1. Η νικηφόρα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ – η ενοποίηση στο 1ο Συνέδριο, η προετοιμασία για την
ανάληψη κυβερνητικής ευθύνης
Η αφετηρίαα της μεγααλης πορείαας του ΣΥΡΙΖΑ πρεαπεί να αναζητηθεία στίς εξελίαξείς των τελευταίαων
ετωαν της δεκαετίαας του 1980, δηλαδηα στην περίαοδο που εμφανίαστηκαν στη χωαρα τα πρωατα σημααδία
της γενίκοατερης πολίτίκηας κρίασης καί της κρίασης του αστίκουα κομματίκουα συστηαματος. Είαναί τοατε που
το ΠΑΣΟΚ κρατίκοποίείαταί πληαρως, βααζοντας τα προτααγματα του κραατους καί τη λογίκηα του, αλλαα καί
τα ίδίαίατερα συμφεαροντα με τα οποίαα είαχε δίαπλακεία, στο κεαντρο της υαπαρξηας του, προσχωρωαντας
σταδίακαα στον ανερχοαμενο νεοφίλελευθερίσμοα καί εγκαταλείαποντας τη λείτουργίαα της
εκπροσωαπησης των πληττομεανων αποα τίς ανίσοατητες που αενααως παρααγεί ο καπίταλίσμοας. Η Νεαα
Δημοκρατίαα, αναδείκνυαεταί σε αμίγηα εκπροασωπο του νεοφίλελευθερίσμουα καί μπορεία μοανο χααρη στη
μετατοαπίση του ΠΑΣΟΚ καί την εμφανηα πλεαον δίαφθοραα να εαχεί δυαο συαντομες, αλλαα επίασης
σκανδαλωαδείς, κυβερνητίκεας περίοαδους.
Η Αρίστεραα αποα τη μερίαα της, που εαχεί πληγεία αποα την κατααρρευση του λεγοαμενου υπαρκτουα
σοσίαλίσμουα καί την απαξίαωση του αντίκαπίταλίστίκουα-σοσίαλίστίκουα προγρααμματος, δεν μποαρεσε
να εμβαθυανεί καί να αξίοποίηασεί την κρίτίκηα που μεασα στίς τααξείς της είαχε ασκηθεία στο σοβίετίκοα
συαστημα καί στον δογματίκοα κομμουνίσμοα. Οί δυνααμείς που τελίκαα συγκροατησαν τον ΣΥΡΙΖΑ
ανταποκρίαθηκαν συαντομα με δημίουργίκοα καί δημοκρατίκοα τροαπο τοασο στην πολίτίκηα κρίαση, που δεν
εαδίνε πολίτίκοα δίεαξοδο στην κοίνωνίαα, οασο καί στην υπαρξίακηα κρίαση της Αρίστεραας μεταα την πτωαση
του Τείαχους του Βερολίανου.
Η παρουσίαα της πλείονοατητας των μελωαν καί των στελεχωαν των κίνηασεων καί των κομμαατων που
συνεαβαλλαν στη δημίουργίαα του ΣΥΡΙΖΑ ηαταν σε ευθείαα αντίαστίξη με τίς πρακτίκεας οαλων των
κατεστημεανων κομμαατων της Μεταπολίατευσης. Αυτηα η υπεαρβαση που ξεπερνουασε καί αρνητίκεας εαξείς
του αρίστερουα πολίτίκουα χωαρου, δεν υπονοαμευε μοανο παραδοσίακεας λογίκεας του κομματίσμουα, της
υποκατααστασης καί του κυβερνητίσμουα, αλλαα καί αποτελουασε καί μία εαμπρακτη υποασχεση γία
δημοκρατίκηα δίεαξοδο στην ηαδη δίαφαίνοαμενη τοατε κρίαση. Παραα τίς προφανείας δυσκολίαες, ο νεαροας
ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίαθηκε με συνεαπεία σε αυτηα τη στρατηγίκηα, ακοαμη καί οαταν εαπρεπε να πααρεί θεαση
εαχοντας απεαναντία του τίς αστίκεας πολίτίκεας καί κοίνωνίκεας δυνααμείς καί τα ΜΜΕ της δίαπλοκηας που
πλεαον εαπαίζαν σημαντίκοα ροαλο.
Σημαντίκοία σταθμοία σε αυτηαν την πορείαα ηαταν η συμμετοχηα στο αντίπαγκοσμίοποίητίκοα κίανημα καί τίς
δίαδίκασίαες των κοίνωνίκωαν Φοαρουμ, η ελληνίκηα συμβοληα στην ίαδρυση του Κοαμματος της Ευρωπαίστεράς,κηας
Αρίστεραας, το κίανημα γία την υπεραασπίση της δημοασίας Παίδείαας καί η αποτροπηα της αντίδραστίκηας
συνταγματίκηας μεταρρυαθμίσης του 2006-2007, η στηαρίξη της νεανίκηας εξεαγερσης τον Δεκεαμβρη 2008,
η συμμετοχηα στίς κίνητοποίηασείς μεταα την υπογραφηα του Μνημονίαου του 2010, που η δυναμίκηα τους
ανακοαπηκε μεταα την ακοαμα ανεξίχνίααστη δολοφονίκηα επίαθεση στη ΜΑΡΦΙΝ, η πρωτοποαρα συμμετοχηα
στο κίανημα των λπλατείωανα καί η συμβοληα στην απομοανωση των ακροδεξίωαν στοίχείαων που
επίχείαρησαν να δίείσδυασουν, η αντίασταση στα νεοναζίστίκαα, αλλαα καί τα κρατίκαα πογκροαμ εναντίαον
των μεταναστωαν.
Η μορφηα του ΣΥΡΙΖΑ, ως πολίτίκουα καί εκλογίκουα μετωαπου του πολυτασίκουα Συνασπίσμουα καί
δίααφορων μίκροατερων αρίστερωαν οργανωασεων με σημαντίκεας δίαφορεας μεταξυα τους, δεν τον
εμποαδίσε να εαχεί τίς πρωτοφανείας, γία τη ρίζοσπαστίκηα Αρίστεραα στην Ελλααδα καί την Ευρωαπη,
εκλογίκεας επίτυχίαες τον Μααίο καί τον Ιουανίο του 2012 (16,8%, 26,9%). Αυτεας οφείαλονταν:
- Στην κατααρρευση του δίκομματίσμουα εξαίτίαας της κοίνωνίκηας καταστροφηας που επεαφεραν τα δυαο
Μνημοανία (2010, 2011), τα οποίαα υπεαγραψαν οί κυβερνηασείς Παπανδρεαου καί Παπαδηαμα καί του
λαίστεράς,κουα θυμουα καταα του παλαίουα καθεστωατος.
- Στην πρωταγωνίστίκηα συμμετοχηα των μελωαν του ΣΥΡΙΖΑ στίς λαίστεράς,κεας αντίσταασείς.
- Στη δημίουργίαα οργανίκωαν σχεασεων αντίπροσωαπευσης με μεγααλα τμηαματα της μίσθωτηας εργασίαας
καί των λαίστεράς,κωαν στρωμαατων, ίδίαίατερα στίς πίο χαμηλεας κατηγορίαες της κοίνωνίκηας δίαστρωμαατωσης,
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μεταξυα ααλλων με την αποφασίστίκηα συμβοληα του γία τη δημίουργίαα των λδομωαν αλληλεγγυαηςα.
- Στην επίμονηα οατί η ενοατητα της Αρίστεραας είαναί πραγματίκοας καί υπολογίασίμος αντίαπαλος των
κυρίααρχων κομμαατων, ο οποίαος μπορεία να δίεκδίκηασεί την κυβεαρνηση.
- Στην απηαχηση του Αλεαξη Τσίαπρα, που γία μεγααλες μερίαδες του πληθυσμουα συμβοαλίζε το νεαο
ρίζοσπαστίκοα πολίτίκοα ρευαμα που ερχοαταν να αντίκαταστηασεί το φθαρμεανο καί δίεφθαρμεανο
καθεστωας.
- Στην προσεαλευση στον ΣΥΡΙΖΑ απλωαν ανθρωαπων, αλλαα καί πολίτίκωαν στελεχωαν που εγκατεαλείπαν
το ΠΑΣΟΚ.
- Στην εαγκαίρη υίοθεατηση του συνθηαματος λΚυβεαρνηση της Αρίστερααςα, που εαδίνε πολίτίκηα προοπτίκηα
στα δίααφορα κίνηαματα αντίαστασης καί στην οργηα των λαίστεράς,κωαν τααξεων.
- Στο οατί ο ΣΥΡΙΖΑ εμφαανίσε στην ελληνίκηα κοίνωνίαα τα νεαα φυσίογνωμίκαα χαρακτηρίστίκαα καί τίς
νεαες ίδεαες της Αρίστεραας του 21ου αίωανα.
Στην αανοδο του ΣΥΡΙΖΑ συνεαβαλε ακοαμα οατί η ίδεολογίαα καί η πρακτίκηα της λίτοατητας ίασως δεν εαχεί
προσλααβεί ποτεα καί πουθεναα αλλουα την εμμονίκηα στοχοθεσίαα καί εφαρμογηα του μείαγματος
οίκονομίκηας πολίτίκηας της Ευρωζωανης. Με το πρωατο Μνημοανίο πρίν αποα 6 χροανία, η Ελλααδα
μετατρααπηκε σε εανα οίονεία κοίνωνίκοα εργαστηαρίο γία νεοφίλελευαθερα πείρααματα με τρομακτίκοα
ανθρωπίστίκοα κοαστος. Τα κατεστημεανα κοαμματα της Μεταπολίατευσης, εαχοντας επία τρείς δεκαετίαες
κομματίκοποίηασεί το κραατος, απολεασεί οποίαδηαποτε γνηασία δημοκρατίκηα λείτουργίαα εκπροσωαπησης,
εκμαυλίασεί στην πελατείακηα ανταλλαγηα καί την ίδίοτεαλεία γενίεας πολίτωαν, αντίμετωαπίσαν την κρίαση
ως ευκαίρίαα γία την υλοποίαηση των πίο επίθετίκωαν νεοφίλελευαθερων σχεδίαων. Οί περίαφημες πολίτίκεας
ευελίξίαας στην εργασίαα καί περίορίσμουα των κοίνωνίκωαν δίκαίωμαατων επίχείρουανταν σε εανα κραατος
που επία χροανία μαστίζοαταν αποα κρυφουας θυαλακες επίσφααλείας στην απασχοαληση, αδηαλωτη εργασίαα,
μπλοκαακία, κατακερματίσμεανες κοίνωνίκεας παροχεας, αδίαφαανεία στη δίανομηα των ποαρων καί
αγκυαλωση της δημοκρατίκηας λείτουργίαας των θεσμωαν. Συνθηακες που συνταίαρίαζαν ααρίστα με τίς
παραδοσίακεας λογίκεας του κομματίσμουα, της υποκατααστασης καί του κυβερνητίσμουα των
καθεστωτίκωαν κομμαατων.
Η μνημονίακηα περίαοδος της Μεταπολίατευσης είαναί το σημείαο καμπηας γία την ανααδείξη του ΣΥΡΙΖΑ σε
εκείανη τη δυαναμη που αντίστεκοαταν με ενααργεία καί επίμονηα στη γραφείοκρατίκηα λογίκηα των
Βρυξελλωαν, λογίκηα που υποκαθίσταα κααθε εαννοία πολίτίκηας συμμετοχηας καί δίεργασίαας. Συγχροανως
εαβαζε φρεανο στην ανοχηα, αποα την πλευραα των ελληνίκωαν κυβερνηασεων, οαποίου μεατρου σταδίακαα καί
συστηματίκαα κατεαστρεφε καί τα τελευταίαα αναχωαματα γία ανααπτυξη καί παραγωγίκηα
ανασυγκροατηση της χωαρας.
Το αίατημα να φυαγεί η κυβεαρνηση αποτεαλεσε μία φυσίολογίκηα εξεαλίξη των κοίνωνίκωαν αγωανων της
περίοαδου 2009-2012 καί οαχί μίαα αποα τα εαξω βίααίη παρεαμβαση κομματίκωαν σχεδίασμωαν. Η παρεαμβαση
των κοίνωνίκωαν αγωανων καί η συνααντησηα τους με το πολίτίκοα αίατημα γία ανατροπηα αποτεαλεσε τα
κυαρίο χαρακτηρίστίκοα μετασχηματίσμουα της συγκυρίαας αποα μία οίκονομίκηα κρίαση σε κρίαση ηγεμονίαας.
Η στίγμηα της κίνηματίκηας εακρηξης στίς λπλατείαεςα, η είσβοληα των λαίστεράς,κωαν τααξεων στο προσκηανίο,
αποτυπωανεί μία μακραα ίστορίαα κοίνωνίκηας πίαεσης καί λαίστεράς,κουα θυμουα που ξεπεαρασε πολίτίκαα στεγαναα
καί κομματίκεας ταυτοατητες, συγκροτωαντας τη μαγίαα γία την εαμπρακτη αμφίσβηατηση των
αποτυχημεανων συνταγωαν της τροαίκας.
Παρααλληλα, αποτεαλεσε τη βααση γία την ανααδείξη του ΣΥΡΙΖΑ στο πολίτίκοα υποκείαμενο που θα
εκπροσωπουασε οαχί μοανο τίς ελπίαδες γία εαξοδο αποα την κρίαση, αλλαα καί την ανααγκη γία υλοποίαηση
εκείανων των τομωαν που θα εαβαζαν τεαλος σε εανα κραατος προβληματίκοα στη δίοίκητίκηα του οργαανωση,
πελατείακαα σχεδίασμεανο καί μονίαμως εχθρίκοα προς τους πολίατες, υπονομευαοντας εν τεαλεί την ίαδία την
εαννοία καί αξίαα του δημοασίου αγαθουα.
Σε εανα ασφυκτίκοα πλαίασίο γία την Αρίστεραα στην Ευρωαπη καί τον κοασμο, η δυναμίκηα αανοδος του
ΣΥΡΙΖΑ γεαννησε ελπίαδες καί οαχί ααδίκα. Ο Συνασπίσμοας Ρίζοσπαστίκηας Αρίστεραας εκπροσωπεία, ηαδη αποα
την ίαδία τη συαστασηα του, παρααδείγμα καί σημείαο αναφοραας γία το οατί οί δυνααμείς της Αρίστεραας καί
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θεαλουν καί μπορουαν να συνεργααζονταί, προκείμεανου να δίαμορφωασουν εανα ίσχυροα, αρραγεας μεατωπο
αντί-λίτοατητας καί να αγωνίστουαν γία την καταακτηση της εξουσίαας καί την παραγωγηα πολίτίκηας με
αρίστεροα προασημο καί εμβληματίκοα κοίνωνίκοα αποτυαπωμα.
Το παλαίοα αστίκοα κομματίκοα συαστημα υλοποίαησε αποα την πρωατη στίγμηα σε συνεργασίαα με τα
νεοφίλελευαθερα κεαντρα του εξωτερίκουα μία συνταγηα που οδηγουασε σε μία αανευ προηγουμεανου
ανθρωπίστίκηα κρίαση. Η αποδοχηα αυτηα δεν μπορεία να θεωρηθεία αθωαα ηα πολίτίκαα ουδεατερη. Ουσίαστίκαα
ηαταν η εφαρμογηα της πολίτίκηας που επίχείρηαθηκε να εφαρμοστεία επία δεκαετίαες καί ωας εαναν βαθμοα
ακυρωνοαταν αποα τη λαίστεράς,κηα αντίασταση. Το ίαδίο πολίτίκοα προσωπίκοα, που με αανεση μετακίνουανταν αποα
το εανα κοαμμα στο ααλλο, αποδείκνυαοντας οατί δεν υπααρχουν εν τεαλεί ίδεολογίκαα στεγαναα ηα πολίτίκεας
δίαφορεας μεταξυα των ποαλων του παραδοσίακουα μεταπολίτευτίκουα δίκομματίσμουα, εκείανοί που με τίς
πολίτίκεας επίλογεας τους καί την αποτυχημεανη οίκονομίκηα δίαχείαρίση που εακαναν, αποσααθρωσαν το
κραατος καί εξαεαρωσαν τους ποαρους του, επίχείαρησαν να αναστηθουαν πολίτίκαα, προταασσοντας μία
προσχηματίκηα λογίκηα μεταρρυθμίασεων καί αναδείκνυαοντας τους στενουας δεσμουας ανααμεσα στη δίκηα
τους αντίαληψη καί την αντίαληψη των δανείστωαν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατααφερε να παρεαμβεί αποτελεσματίκαα εντοας της παραπαανω συγκυρίαας καί να βαθυανεί την
κρίαση εκπροσωαπησης του δίκομματίσμουα ακρίβωας λοαγω της πολίτίκηας του πρακτίκηας. Μίας πρακτίκηας
που σχηματίαστηκε καί μεασα αποα τη συμμετοχηα μας στο ευρωπαίστεράς,κοα καί το παγκοασμίο κίανημα ενααντία
στη νεοφίλελευαθερη καπίταλίστίκηα παγκοσμίοποίαηση. Μεασα αποα αυτηα τη συμμετοχηα
αποκρυσταλλωαθηκαν μία σείραα αποα πολίτίκαα καί οργανωτίκαα χαρακτηρίστίκαα με ουσίαστίκηα
συμβοληα στην περαίτεαρω πορείαα μας. Στο πολίτίκοα σκεαλος το κυαρίο ηαταν η αμφίσβηατηση του λτεαλους
της Ιστορίααςα καί του μονοαδρομου της κυρίαρχίαας του καπίταλίσμουα, ο στοαχος γία την αλλαγηα των
συσχετίσμωαν μεασα αποα τη δημίουργίαα ευρυατερων συμμαχίωαν στο πλαίασίο ενοας μετωαπου ενααντία στον
νεοφίλελευθερίσμοα. Στο οργανωτίκοα σκεαλος ηαταν η δημίουργίαα μίας νεαας κουλτουαρας δίαλοαγου
ανααμεσα σε δίαφορετίκαα ρευαματα της Αρίστεραας, αλλαα καί ανααμεσα στίς πολίτίκεας οργανωασείς καί τα
κοίνωνίκαα κίνηαματα. Αποτεαλεσε κτηαμα του χωαρου οατί η Αρίστεραα εαχεί να μααθεί αποα τους κοίνωνίκουας
αγωανες καί οαχί απλωας να τους καθοδηγεία αφλ υψηλουα καί με οαρους εξωτερίκοατητας.
Η επίτυχίαα στίς εκλογεας του 2012 δημίουαργησε ενθουσίασμοα καί μεγααλες προσδοκίαες στα μεαλη καί
στον κοίνωνίκοα περίαγυρο του ΣΥΡΙΖΑ που είαχαν αγωνίστεία με πααθος γίλ αυτηαν. Οί νεαες συνθηακες καί η
δυναμίκηα που αποκτουασε το κοαμμα εαδείξε τα οαρία της οργανωτίκηας του δομηας ως συνασπίσμουα
κομμαατων καί κίνηασεων. Η ομοσπονδίακηα του ααρθρωση οαχί μοανο εαγίνε περίσσοατερο δυσλείτουργίκηα,
αλλαα δεν μπορουασε πλεαον να τηρηασεί ουατε τα στοίχείωαδη της εσωκομματίκηας δημοκρατίαας. Αν καί η
εανταση, η σκοπίμοατητα καί ο τροαπος υλοποίαησης του αίτηαματος ηαταν δίαφορετίκοας μεταξυα των
επίμεαρους μελωαν, ταασεων του ΣΥΝ ηα συνίστωσωαν του ΣΥΡΙΖΑ, η μετατροπηα του ΣΥΡΙΖΑ σε ενίαίαο
κοαμμα κατεαστη αδηαρίτο πολίτίκοα καί δημοκρατίκοα αίατημα που ουδείας μπορουασε να αγνοηασεί, γεγονοας
που κατανοουασαν τα στελεαχη των ταασεων καί των ίδρυτίκωαν συνίστωσωαν του κοαμματος, ανεξααρτητα
αποα τον βαθμοα συμφωνίαας τους με αυτηαν την εξεαλίξη.
Οί αξίωασείς που συνδεαονταν με την ενοποίαηση ηαταν:
- Να γίανεί ο ΣΥΡΙΖΑ λκοαμμα των μελωανα, εατσί ωαστε οί πολίτίκεας αποφαασείς να μην εξαρτωανταί αποα
αδίαφανείας συμφωνίαες μεταξυα των επίκεφαληας των ταασεων καί των συνίστωσωαν υποα τη δίαίτησίαα
του προεαδρου του κοαμματος.
- Να θωρακίστεία η είκοανα του κοαμματος αποα τίς επίθεασείς του αντίαπαλου μίντίακουα καί πολίτίκουα
συστηαματος που αξίοποίουασε κααθε δίαφωνίαα, κααθε ίδεολογίκηα καί στρατηγίκηα αποακλίση προκείμεανου
να αποδυναμωασεί την απηαχηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το επίχείαρημα της λπολυγλωσσίαας των πολλαπλωαν
συνίστωσωανα.
- Να εξασφαλίστεία οατί δεν θα αξίοποίουανταν εναντίαον του η δίαακρίση του εκλογίκουα νοαμου είς βααρος
των συνασπίσμωαν κομμαατων.
Το πρωατο σοβαροα βηαμα προς την κατευαθυνση αυτηα αποτεαλεσε η Πανελλαδίκηα Συνδίαασκεψη τον
Δεκεαμβρίο του 2012. Η εκλογηα κοίνωαν καθοδηγητίκωαν οργαανων καί οί πολίτίκεας αποφαασείς της
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σηματοδοατησαν καί στο εσωτερίκοα του κοαμματος, αλλαα καί στην κοίνωνίαα οατί ο ΣΥΡΙΖΑ είαχε εξελίχθεία
σε ωαρίμο κοαμμα, εατοίμο να δίεκδίκηασεί την εκπροσωαπηση των ευρυατερων λαίστεράς,κωαν στρωμαατων που
πληαττονταν αποα τίς πολίτίκεας των Μνημονίαων. Οί αποφαασείς της Συνδίαασκεψης, αλλαα κυρίαως η
συμμετοχηα των μελωαν του στο κοίνωνίκοα πεδίαο, εαδείχναν οατί ο στοαχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ηαταν μοανο η
ανατροπηα του καθεστωατος της μνημονίακηας λίτοατητας, αλλαα καί η αναστροφηα της φαυαλης λογίκηας
του μεταπολίτευτίκουα δίκομματίσμουα προς οαφελος της κοίνωνίαας. Ταυτοαχρονα, γίνοαταν σαφεας οατί η
εαμπρακτη υποασχεση του ΣΥΡΙΖΑ προς τον ελληνίκοα λαοα γία δημοκρατίαα ηαταν συνυφασμεανη με την
αντίμετωαπίση του κοίνωνίκουα ζητηαματος.
Στη Δίακηαρυξη γίνοαταν σαφεας οατί γία τον ΣΥΡΙΖΑ ο λααλλος κοασμοςα που λείαναί εφίκτοαςα είαναί ο
λκοασμος του σοσίαλίσμουα με δημοκρατίαα καί ελευθερίααα, καθωας καί οατί λο σοσίαλίσμοας δεν είαναί ο
εξωραίστεράς,σμοας του καπίταλίσμουαα καί, καταα συνεαπεία, η προσχωαρηση στη σοσίαλδημοκρατίαα δεν
εντασσοαταν στίς επίλογεας του κοαμματος.
Το ίδρυτίκοα 1ο Συνεαδρίο τον Ιουαλίο 2013 παραα τον πανηγυρίκοα καί μαζίκοα του χαρακτηαρα εαλυσε μεν
το οργανωτίκοα ζηατημα, αλλαα δεν συνεαβαλε αποφασίστίκαα στην πολίτίκηα καί οργανωτίκηα αναβααθμίση
του κοαμματος. Τα δίαδίκαστίκαα ζητηαματα (κατααργηση συνίστωσωαν, εκλογηα Κ.Ε., εκλογηα προεαδρου)
καί οί λεπτομεαρείες του νεαου καταστατίκουα κυρίααρχησαν. Η εξαίρετίκηα παρακαταθηακη των κείμεανων
της Συνδίαασκεψης δεν βελτίωαθηκε, ουατε επίκαίροποίηαθηκε ουσίαστίκαα. Έτσί, οί θεασείς του Συνεδρίαου
ααφηναν το περίθωαρίο γία πολλαπλεας ερμηνείαες τοασο της Δίακηαρυξης, οασο καί της Πολίτίκηας
Αποαφασης, που εν τεαλεί δεν μείαωσαν τίς αποκλίασείς σε στρατηγίκαα ζητηαματα (μετααβαση καί
κοίνωνίκοας μετασχηματίσμοας, θεαση απεαναντί στην Ευρωζωανη καί την Ε.Ε., η σημασίαα των δομωαν
αλληλεγγυαης κ.λπ.).
Η αντίπαρααθεση εστίααστηκε προπααντων στα ζητηαματα του νομίασματος, παρααγοντας μία σείραα αποα
αρνητίκαα αποτελεασματα συνολίκαα γία την πολίτίκηα συζηατηση στο εσωτερίκοα των οργανωασεων.
Υποτίμηαθηκαν μία σείραα αποα ουσίαστίκαα πολίτίκαα χαρακτηρίστίκαα της δίαδίκασίαας αναδίααρθρωσης
που συνοδευαουν τη σημερίνηα κρίαση. Ολοακληρο το κοαμμα βρεαθηκε να συζητααεί στο πλαίασίο μίας
οίκονομίαστίκης λογίκηας, υποτίμωαντας κρίασίμα πολίτίκαα ερωτηαματα που σχετίαζονταί με την επία της
ουσίαας ανατροπηα της σημερίνηας κατααστασης. Μεασα αποα το συγκεκρίμεανο πλαίασίο πολλεας φορεας η
εναλλακτίκηα προαταση που προεακυπτε απεαναντί στο μνημονίακοα προαγραμμα εμφανίζοαταν να
συγκροτείαταί στη βααση ενοας σχεδίαου νομίσματίκηας υποτίαμησης ως κίανηση που θα συνεαβαλλε
ουσίαστίκαα στην ανααπτυξη. Μεασα σε συνθηακες γενίκευμεανης καπίταλίστίκηας κρίασης, οαμως, οί
απαντηασείς που θα δωασεί η Αρίστεραα οφείαλουν να φεαρουν ωας εαναν βαθμοα χαρακτηρίστίκαα
καθολίκοατητας. Να συγκροτουανταί δηλαδηα στη βααση κατευθυανσεων που μπορουαν να εφαρμοστουαν
συνολίκαα στην ευρωπαίστεράς,κηα κλίαμακα. Μία πολίτίκηα ανταγωνίστίκωαν υποτίμηασεων καί πολεαμου
εξαγωγωαν δεν μπορεία να αποτελεασεί εναλλακτίκηα λυαση στα σχεαδία εσωτερίκηας υποτίαμησης. Η
εναλλακτίκηα λυαση συγκροτείαταί στη βααση ενοας σχεδίαου αναδίανομηας εξουσίαας καί πλουατου υπεαρ του
κοασμου της εργασίαας καί της κοίνωνίκηας πλείοψηφίαας σε βααρος των δυνααμεων του κεφαλαίαου. Τα
παραπαανω δεν σημαίανουν οατί αφελωας υπερασπίζοαμαστε πως γία να αλλααξεί καατί στην Ελλααδα πρεαπεί
να περίμεανουμε να αλλααξουν συνολίκαα οί συσχετίσμοία στην Ευρωαπη. Το σχεαδίο ανταγωνίστίκωαν
υποτίμηασεων θα αποτελουασε μία επίλογηα οαξυνσης των οίκονομίκωαν ανταγωνίσμωαν που θα
μετατρεαπονταν με μεγααλη ταχυατητα σε εθνίκουας ανταγωνίσμουας. Θα αποτελουασαν δηλαδηα ααλλον εαναν
παρααγοντα τροφοδοατησης της αακρας Δεξίαας καί της συνολίκηας προς τα δεξίαα μετατοαπίσης του
ευρωπαίστεράς,κουα πλαίσίαου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λείτουαργησε αποα την αρχηα ως πολυτασίκοα δημοκρατίκοα κοαμμα, οαπως είαναί οαλα τα κοαμματα
της συαγχρονης ρίζοσπαστίκηας Αρίστεραας, στα οποίαα η ελευαθερη λείτουργίαα των εσωκομματίκωαν
ταασεων αναγνωρίαζεταί ως στοίχείαο σεβασμουα στην ελευθερίαα της γνωαμης, ατομίκηας καί συλλογίκηας,
καί του αίσθηαματος ευθυανης των μελωαν γία την ενοατητα του κοαμματος. Κληρονοαμησε ωστοασο αποα την
αρχίκηα του φααση ως συνεργατίκουα σχηαματος, αποτελουαμενου αποα αυτοανομες λσυνίστωασεςα, εαναν
τροαπο λείτουργίαας που δεν ευνοουασε τη συανθεση των αποαψεων καί τον κυρίααρχο ροαλο των μελωαν του
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στη δίαδίκασίαα ληαψης αποφαασεων. Θα ηαταν ωστοασο λααθος να περίορίστουαν τα προβληαματα
συλλογίκηας καί αποτελεσματίκηας οργαανωσης του κοαμματος στον παρααγοντα των ταασεων.
Στα τρίαα χροανία αποα το ίδρυτίκοα του Συνεαδρίο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατοαρθωσε να κατακτηασεί την
κουλτουαρα της συανθεσης των αποαψεων, της καταπολεαμησης του αποκλείσμουα μαζία με τον σεβασμοα
στίς αποφαασείς της πλείοψηφίαας στον βαθμοα που αυταα απαίτουανταί γία τη δημοκρατίκηα καί
ταυτοχροανως αποτελεσματίκηα λείτουργίαα ενοας κοαμματος ελευαθερων ανθρωαπων, που σκεαπτεταί καί
δρα συλλογίκαα. Οί εσωκομματίκεας ταασείς συχναα γίανονταν αντίληπτεας ως οργανωασείς εντοας του
κοαμματος με δίκηα τους πείθαρχίαα καί δίκεας τους αυτοανομες επίδίωαξείς. Αυτοα εκδηλωνοαταν τοασο στη
ληαψη αποφαασεων που συχναα ηαταν συρραφηα δίαφορετίκωαν αποαψεων καί οαχί συανθεση, οασο καί στην
ανααδείξη στελεχωαν με αυστηρηα τηαρηση ποσοστωασεων καί με ενδοτασίκεας επετηρίαδες, ενωα είαχε
καταργηθεία στην πρααξη η προσωπίκηα ευθυανη καί λογοδοσίαα. Αυτηα η λείτουργίαα των ταασεων είαχε
επίασης επίπτωασείς στη λείτουργίαα των οργανωασεων, οαπου δημίουργουανταν στεγαναα καί υπηαρχαν
φαίνοαμενα αποκλείσμουα.
Η αδίαφανηας λείτουργίαα των ταασεων ευνοαησε, αλλαα δεν προκααλεσε τη δίαασπαση του ΣΥΡΙΖΑ τον
περασμεανο Ιουαλίο. Η δίαασπαση μπορεία να επίκαθορίαστηκε αποα αρνητίκαα χαρακτηρίστίκαα της
συνολίκηας λείτουργίαας του κοαμματος, προεακυψε οαμως κυρίαως ως αποτεαλεσμα της κρίασης που
δημίουαργησε ο εκβίασμοας καί η υπογραφηα της συμφωνίαας του Ιουλίαου καί των ερωτημαατων που εαθεσε
η νεαα καταασταση. Σε αυτηαν την καταασταση παροξυανθηκε καί ο ανταγωνίσμοας δίαφορετίκωαν σχεδίαων
που υπηαρχαν στο κοαμμα.
Αποα τη ληαξη του Συνεδρίαου καί μεταα, ο ΣΥΡΙΖΑ επίκεαντρωσε σχεδοαν αποκλείστίκαα τη δρααση του στην
προσπααθεία ανατροπηας της κυβεαρνησης καί δίεξαγωγηας εθνίκωαν εκλογωαν, ενωα παρααλληλα
προετοίαμαζε καί το κυβερνητίκοα προαγραμμαα του. Αυτοα είαχε ως συνεαπεία να ατονηασεί, ωας εαναν βαθμοα, η
εμπλοκηα των οργανωασεων του κοαμματος στην ανασυγκροατηση του κοίνωνίκουα υποκείμεανου καί, σε
συνδυασμοα με την υαφεση της κοίνωνίκηας αντίαστασης που τοασα είαχε προσφεαρεί αποα την εαναρξη της
κρίασης, να επίκρατηασεί στη χωαρα μία ίδίοαμορφη λογίκηα ανααθεσης του κοίνωνίκουα στο πολίτίκοα. Σε
αυτοα βεαβαία συνεαβαλαν καί η κυρίαρχίαα της γραφείοκρατίαας καί δίκτυαων εξααρτησης στα συνδίκαατα,
την Αυτοδίοίακηση, τίς επαγγελματίκεας ενωασείς, τους συνεταίρίσμουας, που το κοαμμα δεν είαχε επαρκωας
αναλυασεί καί δεν είαχε καταστρωασεί πολίτίκοα σχεαδίο αντίμετωαπίσηας τους.
Εκ των υστεαρων είαναί φανεροα οατί η γρηαγορη καί, σε εαναν βαθμοα, οασον αφοραα τίς εκλογεας του Μαίόκητη εκλοου,
απροσδοακητη εκλογίκηα επίτυχίαα του 2012 οδηαγησε εανα μεγααλο μεαρος του κοαμματος καί της ηγεσίαας
στη λογίκηα οατί η πορείαα προς την εξουσίαα θα ηαταν μία σχετίκαα ευακολη υποαθεση. Η συγκεκρίμεανη
τακτίκηα ηαταν εν μεαρεί καί αποτεαλεσμα της λαίστεράς,κηας πίαεσης καί της αντίαστοίχης δεασμευσης του κοαμματος
να αποτρεαψεί την κοίνωνίκηα καταστροφηα που είαχε προκαλεασεί η πολίτίκηα των προηγουαμενων
κυβερνηασεων. Η προσηαλωση στη γρηαγορη ανατροπηα του παλίουα καθεστωατος συνεαβαλε στην
υποτίαμηση της αναγκαίαας αναβααθμίσης καί προσαρμογηας της κομματίκηας λείτουργίαας στίς νεαες
συνθηακες. Παροατί αναγνωρίαστηκε η ανααγκη προσαρμογηας του προγρααμματος καί υπηαρξε προσπααθεία,
στην οποίαα συμμετείαχαν χίλίααδες στελεαχη μας, τα αποτελεασματα αυτηας της προσπααθείας δεν εαγίναν
κτηαμα του κοαμματος, γίατία δεν υπηαρξε οργανωμεανη συζηατηση ουατε καν στα ηγετίκαα οαργανα. Ακοαμα,
απουσίαασαν σχεδίασμοας καί δίαδίκασίαες συγκροατησης του επίστημονίκουα δυναμίκουα του κοαμματος
που θα μπορουασε να στηρίαξεί επίστημονίκαα την πολίτίκηα μας καί να ανανεωασεί τον θεωρητίκοα μας
εξοπλίσμοα.
Η ανααγκη είαναί ακοαμα επίτακτίκηα, δεδομεανης της υπεροπλίαας του αντίπααλου, ο οποίαος δίαθεατεί μεασα,
τοασο στο εσωτερίκοα οασο καί στο εξωτερίκοα. Εξαρχηας, αλλαα προπααντων στη δίετίαα μεταα τίς εκλογεας του
2012, ηαταν αναγκαίαα καί εαλείψε η δίαμοαρφωση δίαδίκασίωαν γία την πολίτίκηα καί
επίστημονίκηα συγκροατηση κομματίκωαν δυνααμεων, ωαστε να ενίσχυθεία η παρουσίαα καί η
αποτελεσματίκοατηταα μας στη στελεαχωση κρίασίμων τομεαων, στο κραατος, την Τοπίκηα Αυτοδίοίακηση, τα
συνδίκαατα, αλλαα καί στο ίαδίο το κοαμμα, συμβααλλοντας εατσί καί στην εδραίαωση καί βελτίαωση της
κομματίκηας στρατηγίκηας που είαχε αποδείχθεία τοασο επίτυχημεανη. Ακοαμη καί η πρωτοβουλίαα μίας
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πλατίαας επίτροπηας επίστημοανων γία την επεξεργασίαα θεασεων (επίτροπηα λσοφωανα) εαμείνε σε επίαπεδο
προασκαίρης επίκοίνωνίακηας πολίτίκηας. Οί επεξεργασίαες που κατατεαθηκαν αγνοηαθηκαν καί δεν εαγίναν
ποτεα κτηαμα των μελωαν του Κοαμματος. Το υλίκοα αυτοα παραμεανεί επίακαίρη καί αναγκαίαα συμβοληα στίς
συζητηασείς που ανοίαγουν γία την αναθεωαρηση του Συντααγματος, το πολίτίκοα συαστημα, τίς ελευθερίαες
καί τα δίκαίωαματα.
Αυτοα ηαταν ακοαμα απαραίατητο γία την ενθααρρυνση της συμμετοχηας της κοίνωνίκηας συμμαχίαας που
στηαρίζε εκλογίκαα το κοαμμα, οασο καί κυρίαως γία την πολίτίκοποίαηση των νεαων καί την προσαρμογηα
των παλαίωαν μελωαν της κομματίκηας βαασης στίς νεαες καί πρωτοαγνωρες συνθηακες.
Κρίασίμος παρααγων γία την επίτυχίαα της πολίτίκηας μας είαναί η δίεθνηας αλληλεγγυαη. Οί δεσμοία του
ΣΥΡΙΖΑ με τα κοαμματα της ευρωπαίστεράς,κηας Αρίστεραας, αλλαα καί το ενδίαφεαρον που εαδείξαν
συνδίκαλίστίκεας οργανωασείς, πρωτοβουλίαες πολίτωαν, οργανωασείς των εκκλησίωαν, τμηαματα της
σοσίαλδημοκρατίαας καί των Πραασίνων προασφεραν τη βααση γία τον σχεδίασμοα καί την ανααπτυξη
πολίτίκηας με αυτοαν τον σκοποα. Ο ΣΥΡΙΖΑ χρείαζοαταν καί χρείααζεταί ακοαμα εανα κίανημα αλληλεγγυαης,
προπααντων στην Ευρωαπη μαχητίκοα, αλλαα ευρυα, πολυα πεαρα αποα τα οαρία της Αρίστεραας. Η ηγεσίαα του
κοαμματος υποτίαμησε αυτηα την ανααγκη καί δεν μποαρεσε να σχεδίαασεί τίς αναγκαίαες ενεαργείες, που τίς
ανεαλαβαν με δίκηα τους πρωτοβουλίαα στελεαχη μας, φυσίκαα με μεατρία, σε συαγκρίση με τίς δυνατοατητες,
αποτελεασματα.
Παραα τίς σημαντίκεας δραασείς στο κοίνωνίκοα πεδίαο καί κυρίαως στο πεδίαο της κοίνωνίκηας αλληλεγγυαης,
το κοαμμα φαανηκε να οδηγείαταί αποα συμβατίκεας πρακτίκεας οί οποίαες, καθοδηγουαμενες αποα το πνευαμα
μίας βίασυανης, περίοαρίζαν πρακτίκαα τα πεδίαα πολίτίκηας παρεαμβασης στο Κοίνοβουαλίο καί στην
παρουσίαα στα ηλεκτρονίκαα κυρίαως ΜΜΕ α παρεαμβαση καί παρουσίαα, βεαβαία, που υπηαρξε καλαα
σχεδίασμεανη καί αποτελεσματίκηα.
Η ηγεσίαα του κοαμματος, ακοαμα, δεν μποαρεσε να οργανωασεί τη λείτουργίαα του καταα τροαπο που θα εαδίνε
στο κοαμμα την ίκανοατητα να εαχεί κρίασίμο ροαλο στην προετοίμασίαα της ανααληψης κυβερνητίκηας
ευθυανης, αλλαα καί να συμμεταασχεί καθοδηγητίκαα στη δίακυβεαρνηση. Αυτοα εκδηλωαθηκε με την εαλ λείψη
προετοίμασίαας σε κρίασίμους τομείας, οαπου οί υπουργοία αυτοσχεδίαασαν (επίτυχωας ηα ανεπίτυχωας) είατε
γίατία δεν είαχαν εατοίμη υαλη είατε γίατία αδίαφοαρησαν γία την εατοίμη υαλη. Επίασης, το κοαμμα δεν μποαρεσε
στη δίετηα περίαοδο προετοίμασίαας του να συνδεασεί τομείας πολίτίκηας με προασωπα, να προετοίμαασεί
στελεαχη γία την ανααληψη κυβερνητίκωαν ευθυνωαν. Ακοαμα, στην επίλογηα προσωαπων επίκραατησαν
συχναα λεπίκοίνωνίακααα ηα/και καί λδίαπαραταξίακααα κρίτηαρία χωρίας ενδελεχηα εξεαταση των ίκανοτηατων
καί των προσοαντων.
Η ουσίαστίκηα παρααλυση της συλλογίκηας λείτουργίαας του κοαμματος, των ενδίααμεσων καί των ηγετίκωαν
οργαανων του, με την Κεντρίκηα Επίτροπηα σε μεγααλο βαθμοα να εαχεί ροαλο οργαανου επίκυαρωσης καί οαχί
επεξεργασίαας καί ληαψης αποφαασεων καί η αδυναμίαα να συγκροτηθεία καθοδηγητίκοα κεαντρο
νομίμοποίημεανο καί με συνοχηα οδηαγησαν στη λείτουργίαα αατυπων καί ανομίμοποίαητων κεαντρων ληαψης
αποφαασεων καί στην ίσχυρηα τααση να αποδυναμωθεία η συλλογίκηα καί δημοκρατίκηα λείτουργίαα του
ΣΥΡΙΖΑ. Η τααση αυτηα τροφοδοτηαθηκε καί αποα την ανααγκη ταχείαας ληαψης αποφαασεων, πολυα
περίσσοατερο μεταα την ανααληψη της κυβερνητίκηας ευθυανης.
Καταα την περίαοδο μεαχρί τίς εκλογεας του Ιανουαρίαου 2015, η κυρίααρχη ααποψη του ΣΥΡΙΖΑ, οαπως αυτηα
εκφρααστηκε αποα την πλείοψηφίαα των ηγετίκωαν οργαανων του κοαμματος, ηαταν οατί η λκυβεαρνηση της
Αρίστερααςα θα καταργηασεί τα Μνημοανία της λίτοατητας καί θα εκδίωαξεί την τροαίκα αποα την Ελλααδα,
ενωα παρααλληλα θα δίαπραγματευθεία με τους δανείστεας τη δίαγραφηα του μεγαλυατερου μεαρους του
χρεαους. Η πλείοψηφίαα στα θεσμίκαα οαργανα του κοαμματος θεωρουασε οατί οί προαναφερθεαντες στοαχοί
ηαταν εφίκτοία εντοας της Ευρωζωανης, εκτίμωαντας οατί οί δανείστεας δεν θα δίακίνδυανευαν τη δίααλυσηα της
σε περίαπτωση εξοαδου της Ελλααδας αποα αυτηαν. Αποα την ααλλη πλευραα, το Αρίστεροα Ρευαμα καί στη
συνεαχεία η Αρίστερηα Πλατφοαρμα δίατηρουασαν την παλαίοαθεν δίαφωνίαα τους με αυτηαν την εκτίαμηση,
θεωρωαντας βεαβαίη τη συαγκρουση με τους δανείστεας, η οποίαα θα οδηγουασε αναποαφευκτα σε εαξοδο της
χωαρας αποα το ευρωα, μία εξεαλίξη που τη θεωρουασαν καταα πλείοψηφίαα, εατσί κί αλλίωας, επίθυμητηα.
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Με αυτηα τη λογίκηα πορευατηκε ο ΣΥΡΙΖΑ την περίαοδο μεταα το 1ο Συνεαδρίο, μεαχρί τον εκλογίκοα θρίααμβο
του Ιανουαρίαου του 2015. Σταθμοα σε αυτηα την πορείαα αποτεαλεσε η μεγααλη νίακη στίς ευρωεκλογεας. Η
υποψηφίοατητα του Αλεαξη Τσίαπρα γία την προεδρίαα της Ευρωπαίστεράς,κηας Επίτροπηας συνεαβαλε
αποφασίστίκαα στη δίεθνοποίαηση του ελληνίκουα ζητηαματος καί στην κατοχυαρωση του ΣΥΡΙΖΑ ως ενοας
κοαμματος που μπορουασε να δίαδραματίασεί σημαίανοντα ροαλο στην ευρωπαίστεράς,κηα πολίτίκηα σκηνηα.
Επίπλεαον, η παρουσίαα του Αλεαξη Τσίαπρα σε ευρωπαίστεράς,κεας πρωτευαουσες καί κυρίαως η εξαίρετίκηα του
παρουσίαα ως υποψηαφίου της Ευρωπαίστεράς,κηας Αρίστεραας απεαναντί στους υποψηφίαους των ααλλων
ευρωπαίστεράς,κωαν κομμαατων σλ εκείανη την πανευρωπαίστεράς,κηα εκλογίκηα αναμεατρηση, τον ανεαδείξαν σε ηγετίκηα
φυσίογνωμίαα της ευρωπαίστεράς,κηας Αρίστεραας με ανταναακλαση στο κυαρος του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλααδα.
Στίς αυτοδίοίκητίκεας εκλογεας, παραα τίς σημαντίκεας επίτυχίαες με πρωατες τη νίακη στην Περίφεαρεία
Αττίκηας καί το πολυα καλοα αποτεαλεσμα στον Δηαμο Αθηναίαων (καί τα δυαο στίς πίο λπολίτίκοποίημεανεςα
περίοχεας), τα αποτελεασματα ηαταν αναντίαστοίχα με το κοίνωνίκοα ρευαμα υπεαρ του ΣΥΡΙΖΑ. Το κοαμμα καί
συχναα οί τοπίκεας του οργανωασείς υποτίαμησαν τη δυαναμη των δίκτυαων συμφεροαντων καί δίαπλοκηας
στίς τοπίκεας κοίνωνίαες που στηρίαζουν τίς αυτοδίοίκητίκεας εξουσίαες. Υποτίμηαθηκε ακοαμα η σημασίαα της
υποψηφίοατητας καταξίωμεανων αυτοδίοίκητίκωαν στελεχωαν καί της πολίτίκηας αυτοδίοίκητίκωαν
συμμαχίωαν. Επίκραατησε η αντίαληψη οατί αρκουασε το πολίτίκοα κυαρος του ΣΥΡΙΖΑ καί η αγαναακτηση των
πολίτωαν με το παλίοα καθεστωας γία την εκλογίκηα επίτυχίαα των συνδυασμωαν που υποστηρίαξαμε. Άλλη
μία φοραα επίβεβαίωαθηκε οατί τίαποτα δεν μπορεία να υποκαταστηασεί την εαλλείψη επαρκουας
προετοίμασίαας, αντίαθετα, αυτηα ευνοεία ευκαίρίακεας καί συχναα ατυχείας επίλογεας, που επίπλεαον σε
ορίσμεανες περίπτωασείς εξαρτηαθηκαν αποα δίατασίκουας συμβίβασμουας. Αντίαθετα, οαπου το κοαμμα, σε
λίαγες συνολίκαα περίπτωασείς, επεαλεξε στελεαχη με τοπίκοα κυαρος καί αυτοδίοίκητίκηα εμπείρίαα καί
αναγνωαρίση, είαχε συχναα επίτυχίαα, με εξαίαρεση βεαβαία είδίκεας περίπτωασείς.
Η προοπτίκηα να γίανεί ο ΣΥΡΙΖΑ ίσχυροατερο κοαμμα στίς εκλογεας καί να αναλααβεί την ηγεσίαα της
κυβεαρνησης εαδίνε στο κοαμμα την ευκαίρίαα να καταρτίασεί εανα ρεαλίστίκοα λμεταβατίκοαα προαγραμμα,
που δεν θα αγνοουασε την τραγίκαα δυασκολη καταασταση της χωαρας (οίκονομίκηα καί κοίνωνίκηα κρίαση,
ανεργίαα καί επίσφααλεία, καταστροφηα του παραγωγίκουα ίστουα, εαλλείψη προασβασης στίς αγορεας,
χρηματοδοτίκηα στενοατητα κ.λπ.).
Το προαγραμμα της Θεσσαλονίακης, που το συνεαταξε εανα σχετίκαα μίκροα επίτελείαο στελεχωαν, ηαταν μία
πρωατη σοβαρηα κίανηση στην κατευαθυνση να απαλλαγεία ο ΣΥΡΙΖΑ αποα την παρααδοση της παρααθεσης
μεγαλεπηαβολων στοαχων καί ίστορίκωαν αίτημαατων κοίνωνίκουα μετασχηματίσμουα, δίαχως υπολογίσμοα
των καταναγκασμωαν της συγκυρίαας καί του εσωτερίκουα καί δίεθνουας συσχετίσμουα δυαναμης. Οί στοαχοί
του προγρααμματος της Θεσσαλονίακης, οαπως αποτυπωαθηκαν στους τεασσερίς πυλωανες του
(αντίμετωαπίση της ανθρωπίστίκηας κρίασης - επανεκκίανηση της οίκονομίαας - αποκαταασταση των
εργασίακωαν σχεασεων - δημοκρατίκηα ανασυγκροατηση του κραατους), εγγρααφονταν στον συνολίκοατερο
κυβερνητίκοα σχεδίασμοα του ΣΥΡΙΖΑ, υπηρετωαντας τη γενίκοατερη πολίτίκηα καί προγραμματίκηα του
στοαχευση γία τον τερματίσμοα της πολίτίκηας της λίτοατητας καί την προωαθηση της κοίνωνίκηας
δίκαίοσυανης. Ο πυρηανας της λογίκηας του προγρααμματος της Θεσσαλονίακης δίακρίνοαταν γία τη λογίκηα
υπεραασπίσης των συμφεροαντων των λαίστεράς,κωαν τααξεων, με βασίκοα στοαχο την ααμεση αντίμετωαπίση της
ανθρωπίστίκηας κρίασης. Υποα το πνευαμα αυτοα δίατυπωαθηκαν καί αίτηαματα δίακαία μεν αλλαα δυσπροασίτα,
λοαγω της εξαίρετίκαα δυασκολης οίκονομίκηας πραγματίκοατητας καί του συσχετίσμουα δυαναμης.
Ταυτοαχρονα υπερεκτίμηαθηκε η δυνατοατητα αυαξησης των εσοαδων αποα δίααφορες πηγεας, ενωα
υποτίμηαθηκε ο κίανδυνος επίβοληας αποα τους εταίαρους μίας κατααστασης δημοσίονομίκηας ασφυξίαας οαχί
μοανο καταα τη δίααρκεία των δίαπραγματευασεων, αλλαα πολυα πρίν, οαταν η κυβεαρνηση Ν.Δ./και ΠΑΣΟΚ, με τη
συνδρομηα των συντηρητίκωαν κυακλων της Ε.Ε., εκπονουασε το σχεαδίο της λαρίστερηας παρεανθεσηςα.
2. Η νίκη του Ιανουαρίου του 2015 και η πρώτη περίοδος στην κυβέρνηση – η
διαπραγμάτευση, η κυβερνητική πολιτική, το κόμμα
Οί εκλογεας του Ιανουαρίαου 2015 καί το αποτεαλεσμαα τους θα μείανουν στην ίστορίαα της ευρωπαίστεράς,κηας καί
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της παγκοασμίας Αρίστεραας, καθωας αποτελουαν την πρωατη νίακη της ρίζοσπαστίκηας Αρίστεραας τον 21ο
αίωανα καί μααλίστα σε μία χωαρα του σκληρουα πυρηανα του καπίταλίσμουα. Ο σχηματίσμοας κυβεαρνησης
συνασπίσμουα την επομεανη των εκλογωαν αίφνίδίαασε τον αντίαπαλο στο εσωτερίκοα καί στο εξωτερίκοα.
Με την αποαφαση αυτηα ανατρααπηκαν σχεαδία να συρθεία ο ΣΥΡΙΖΑ είατε σε μακροαχρονες
δίαπραγματευασείς με ααλ λα κοαμματα είατε σε ασταθηα κυβεαρνηση μείοψηφίαας είατε να μπεί η χωαρα,
εκείανη την κρίασίμη στίγμηα, στην περίπεατεία νεαας προεκλογίκηας περίοαδου. Η συμμαχίαα, βεαβαία αεκτοας
αποα τους Οίκολοαγους καί ααλ λες πολίτίκεας δυνααμείς της Αρίστεραας, οαπως την κίανηση λΠρααττωα, καί με
συμμετοχηα προσωαπων αποα τον ευρυατερο αρίστεροα, σοσίαλίστίκοα καί δημοκρατίκοα χωαροα με τους
Ανεξααρτητους Έλληνες, κοαμμα το οποίαο δεν ανηακεί στίς δυνααμείς της ερίστεραας, αλλαα απεαρρίπτε το
Μνημοανίο, προκααλεσε καί αρνητίκηα αίασθηση σε μεαρος του κοασμου της Αρίστεραας στην Ελλααδα, αλλαα
καί σε μεαρος της ευρωπαίστεράς,κηας Αρίστεραας, κατορθωασαμε οαμως σε μεγααλο βαθμοα να πείασουμε οατί η
αποαφασηα μας ηαταν σωστηα καί επίβεβλημεανη.
Η νεαα κυβεαρνηση κληαθηκε να εφαρμοασεί το προαγραμμαα της σε συνθηακες μεθοδευμεανου εγκλωβίσμουα
της σε μία καταασταση αποαλυτης οίκονομίκηας ασφυξίαας. Με το προβλεποαμενο ταμείακοα εαλλείμμα να
ανεαρχεταί στα 500 εκατ. ευρωα, οαταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανεαλαβε την εξουσίαα, με ασφυκτίκαα χρονοδίαγρααμματα
γία την ολοκληαρωση της πεαμπτης αξίολοαγησης, που επίατηδες ααφησε εκκρεμηα η προηγουαμενη
κυβεαρνηση, με τίς τελευταίαες δοασείς αποα το ΔΝΤ καί τον α έ να εαχουν εκταμίευθεία τον Απρίαλίο του
2014, λίαγο πρίν αποα τίς ευρωεκλογεας, καί τη δυνατοατητα εακδοσης εαντοκων γραμματίαων να εαχεί
εξαντληθεία, ενωα η Ευρωπαίστεράς,κηα Κεντρίκηα Τρααπεζα εαπαίρνε παρααλληλα περίορίστίκαα μεατρα, με τον
αποκλείσμοα της Ελλααδας αποα την ασπίαδα προστασίαας του χρηματοπίστωτίκουα συστηαματος σε
ευρωπαίστεράς,κοα επίαπεδο, που παρείαχε η εαναρξη του προγρααμματος ποσοτίκηας χαλααρωσης της ΕΚΤ λίαγο
πρίν αποα τίς εκλογεας της 25ης Ιανουαρίαου.
Η κυβεαρνηση κατοαρθωσε, παροαλα αυταα, να εφαρμοασεί μεαρος των προεκλογίκωαν της εξαγγελίωαν, οαπως
η ρυαθμίση γία την αποπληρωμηα ληξίπροαθεσμων οφείλωαν σε εφορίαες καί ασφαλίστίκαα Ταμείαα, η
προστασίαα της πρωατης κατοίκίαας των πλεαον ευααλωτων νοίκοκυρίωαν, η επαναπροασληψη αδίακως
απολυθεαντων αποα το Δημοασίο, η επαναλείτουργίαα της ΕΡΤ καί το προαγραμμα γία την αντίμετωαπίση
της ανθρωπίστίκηας κρίασης, που νομοθετηαθηκαν καί υλοποίηθηακαν α στο μεατρο του δυνατουα α σε
συνθηακες πρωτοφανουας οίκονομίκουα στραγγαλίσμουα.
Η κυβεαρνηση αντίμετωαπίσε, αποα την αρχηα σχεδοαν της θητείαας της, εαναν σκληροα, ασυαμμετρο, ποαλεμο
μεασω της προακλησης χρηματοπίστωτίκηας ασφυξίαας: Οί τελευταίαες δοασείς αποα το ΔΝΤ καί τον α έ
είαχαν εκταμίευτεία μοαλίς τον Απρίαλίο του 2014, λίαγο πρίν αποα τίς ευρωεκλογεας. Η χωαρα εξυπηρετουασε
εακτοτε κανονίκαα τίς οφείλεας της προς τους δανείστεας, χωρίας ωστοασο να είσπρααττεί αντίαστοίχα τίς
οφείλοαμενες δοασείς. Συγχροανως, μεταα πεαντε χροανία δηαθεν λεπίτυχουαςα μνημονίακηας πολίτίκηας, στα
τεαλη του Φλεβααρη 2015, λίαγες μοαλίς μεαρες μεταα την ορκωμοσίαα της νεαας κυβεαρνησης η χωαρα
αδυνατουασε ηαδη να καταβααλεί κανονίκαα μίσθουας καί συντααξείς. Παρααλληλα, τα περίορίστίκαα μεατρα
της Ευρωπαίστεράς,κηας Κεντρίκηας Τρααπεζας καί η αβεβαίοατητα που εσκεμμεανα καλλίεργουασαν με δηλωασείς
τους ντοαπίοί καί ξεανοί αξίωματουαχοί επεατείναν το οξυατατο προαβλημα ρευστοατητας, καθωας η φυγηα
καταθεασεων δίογκωαθηκε, οαπως καί η αυαξηση των μη εξυπηρετουαμενων δανείαων.
Πεαραν του οίκονομίκουα στραγγαλίσμουα της χωαρας καί του λαουα υπηαρξαν σχεαδία καί προσπααθείες
ευρωπαίστεράς,κωαν κεαντρων ίσχυαος, αλλαα καί εγχωαρίων δυνααμεων που απεαβλεπαν οαχί μοανο στην αασκηση
πίαεσης αλλαα ακοαμη καί στη δημίουργίαα χαοτίκωαν οίκονομίκωαν κατασταασεων, με στοαχο την
κατααρρευση ηα την ανατροπηα της κυβεαρνησης.
Οί κυρίααρχες δυνααμείς στην Ευρωαπη φοβηαθηκαν πως η ανααδείξη μίας αρίστερηας κυβεαρνησης στην
Ελλααδα θα μπορουασε να αποτελεασεί παρααδείγμα προς μίαμηση καί προααγγελο ρίζοσπαστίκωαν
πολίτίκωαν εξελίαξεων καί αναθεαρμανσης των δίεκδίκηασεων γία την υίοθεατηση προοδευτίκωαν
εναλλακτίκωαν λυασεων παντουα στην Ευρωαπη καί ίδίαίατερα στο νοατίο τμηαμα της. Παρααλληλα, εγχωαρία
κατεστημεανα συμφεαροντα δίεαβλεψαν οατί η επίτυχηας εακβαση της δίαπραγμαατευσης καί η υπογραφηα
μίας αμοίβαίαα επωφελουας συμφωνίαας αποα την κυβεαρνηση της Αρίστεραας θα εαθετε σε κίανδυνο τα
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προνοαμίαα τους καί θα σηματοδουασε μία στρατηγίκηα νίακη που θα μπορουασε να οδηγηασεί στην
εδραίαωση της Αρίστεραας στην εξουσίαα. Η λυσσαλεαα επίαθεση που εξαπολυαθηκε είαχε στοαχο είατε τον
εξαναγκασμοα της κυβεαρνησης σε οίκείοθεληα εαξοδο αποα το ευρωα είατε την ανατροπηα της καί τη
δίαασπαση του ΣΥΡΙΖΑ με την αποδοχηα μίας μη βίωασίμης συμφωνίαας.
Η κυβεαρνηση εακανε μία σείραα αποα κίνηασείς γία να ενίσχυασεί τη δίαπραγματευτίκηα της θεαση καί να
αντεπεξεαλθεί στον πρωτοφανηα οίκονομίκοα στραγγαλίσμοα που της επίβληαθηκε: Αναζηατησε α
ανεπίτυχωαςα εναλλακτίκεας πηγεας χρηματοδοατησης αποα το εξωτερίκοα γία να μπορεασεί να καλυαψεί τίς
δανείακεας ανααγκες της χωαρας καί να δρομολογηασεί την απεμπλοκηα της αποα τα Μνημοανία. Ανεαστείλε
την καταβοληα οφείλοαμενης δοασης προς το ΔΝΤ καί εξασφααλίσε τη μεταφοραα των δίαθεσίαμων του
Δημοσίαου στην Τρααπεζα της Ελλααδος, προκείμεανου να δίασφαλίασεί την καταα προτεραίοατητα πληρωμηα
μίσθωαν καί συντααξεων εαναντί της ίκανοποίαησης των απαίτηασεων των πίστωτωαν. Μεταα το κλείασίμο
της στροαφίγγας της ρευστοατητας αποα την ΕΚΤ με την προκηαρυξη του Δημοψηφίασματος, προχωαρησε
στην υλοποίαηση της αποαφασης επίβοληας ελεαγχων στην κίανηση κεφαλαίαων με αποκλείστίκοα γνωαμονα
τη δίασφααλίση της φερεγγυοατητας του τραπεζίκουα συστηαματος καί την προστασίαα των καταθεασεων
των πολίτωαν. Αποα την αρχηα της θητείαας της η κυβεαρνηση κατεαδείξε την αποτυχίαα των πολίτίκωαν της
λίτοατητας, της εσωτερίκηας υποτίαμησης καί της σκληρηας δημοσίονομίκηας προσαρμογηας, που
αποδοκίαμασε με την ψηαφο του ο ελληνίκοας λαοας, καί να αναδείαξεί την πανευρωπαίστεράς,κηα δίαασταση του
ελληνίκουα προβληαματος στην προσπααθεία γία την εξευαρεση μίας πραγματίκαα βίωασίμης λυασης.
Στοαχος της ηαταν η εξευαρεση ενοας λενδίααμεσου χωαρουα που θα μπορουασε να αποτελεασεί το κοίνοα
εαδαφος παανω στο οποίαο θα ηαταν δυνατοαν να οίκοδομηθεία μία νεαα, αμοίβαίαα αποδεκτηα συμφωνίαα γία
τη σταθεροποίαηση της οίκονομίαας καί την αναασχεση της κοίνωνίκηας καταστροφηας, ανοίαγοντας τον
δροαμο γία τη μετααβαση σε μία νεαα, μεταμνημονίακηα εποχηα. Στην κατευαθυνση αυτηα επίδίαωξε εξαρχηας
εαναν λυσίτεληα καί εαντίμο συμβίβασμοα που να μπορεία αφενοας να ίκανοποίεία τη δημοκρατίκαα
εκφρασμεανη βουαληση του ελληνίκουα λαουα καί αφετεαρου να εξασφαλίαζεί τον σεβασμοα των
ευρωπαίστεράς,κωαν κανοανων καί των αρχωαν της αλληλεγγυαης, της δημοκρατίαας καί της ίσοτίμίαας των
κρατωαν-μελωαν. Αποα την πρωατη μεαρα της εκλογηας της αγωνίαστηκε γία την υπογραφηα μίας ενδίααμεσης
συμφωνίαας-γεαφυρας που θα της επεατρεπε να κερδίασεί χροανο καί βαθμουας ελευθερίαας, προκείμεανου να
εφαρμοασεί μεαρος του προγρααμματοας της εντοας του ασφυκτίκουα πλαίσίαου των δεσμευασεων καί
εκκρεμοτηατων της πεαμπτης αξίολοαγησης του δευατερου Μνημονίαου, που δεν ολοκληρωαθηκε ποτεα.
Ωστοασο, η πολίτίκηα της κυβεαρνησης παρουσίαασε κρίασίμες αδυναμίαες. Η βασίκηα στρατηγίκηα να
επίτευχθεία αμοίβαίαα επωφεληας συμφωνίαα, δεν μας επεατρεψε να δουαμε καθαραα, ακοαμα καί οαταν το
επίκαλουαμασταν σε επίαπεδο εκφωανησης, οατί γία τίς νεοφίλελευαθερες δυνααμείς, τοασο στην Ευρωαπη οασο
καί στην Ελλααδα αποτελουασαμε συστημίκοα κίανδυνο. Στοαχος των πολίτίκωαν μας αντίπααλων ηαταν η
ανατροπηα της κυβεαρνησης ηα τουλααχίστον η ταπείανωσηα της. Είδίκαα μεταα τη συμφωνίαα του
Φεβρουαρίαου αυτοα ηαταν απολυατως σαφεας.
Εντοας αυτουα του πλαίσίαου υπηαρξε αποα τη δίκηα μας μερίαα αδίκαίολοαγητη υποτίαμηση κρίασίμων
παραγοαντων:
- Υποτίμηασαμε τον παρααγοντα του πολίτίκουα χροανου με αποτεαλεσμα παρεμβαασείς που θα μας εαδίναν
καί σημαντίκεας δυνααμείς στο πεδίαο της λαίστεράς,κηας υποστηαρίξης, αλλαα καί συνολίκαα στη δίαπραγμαατευση
να καθυστερηασουν καί εατσί σηαμερα να προσπαθουαμε να τίς υλοποίηασουμε σε πίο αρνητίκοα
περίβααλλον.
- Υποτίμηασαμε τη λείτουργίαα του κρατίκουα μηχανίσμουα με αποτεαλεσμα, ακοαμα καί σηαμερα, να
υπααρχουν σε σημαντίκουας χωαρους δίοίκηασείς που είατε δρουν με οαρους σαμποτααζ απεαναντί στίς
κεντρίκεας πολίτίκεας κατευθυανσείς είατε λείτουργουαν ανοίχταα σε δίαφορετίκηα κατευαθυνση.
- Ενωα χρησίμοποίηασαμε μία σείραα αποα οαπλα στο πλαίασίο της δίαπραγμαατευσης δεν είαχαμε την
πρωτοβουλίαα των κίνηασεων. Η στααση πληρωμωαν, ο εαλεγχος της κίανησης κεφαλαίαων, αλλαα καί το
Δημοψηαφίσμα εαγίναν ως υαστατη γραμμηα ααμυνας απεαναντί στην οίκονομίκηα ασφυξίαα καί οαχί ως
στοίχείαα ενοας δίκουα μας σχεδίασμουα.
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- Δεν συνεχίασαμε τη μονομερηα νομοθετίκηα παρεαμβαση οαπως κααναμε με την ανθρωπίστίκηα κρίαση καί το
προαγραμμα των 100 δοασεων α μεατρα που απεατρεψαν σε σημαντίκοα βαθμοα την εξουθεανωση των
λαίστεράς,κωαν τααξεων καί την επαναφοραα νοίκοκυρίωαν καί μίκρωαν επίχείρηασεων στη φορολογίκηα
νομίμοατητα χωρίας να καταστραφουαν. Σε μία σείραα αποα τομείας με θετίκοα ηα ουδεατερο δημοσίονομίκοα
αποτεαλεσμα μία τεατοία πολίτίκηα θα μπορουασε σηαμερα να μας εαχεί φεαρεί σε καλυατερη θεαση.
- Δεν υλοποίηασαμε εανα σχεαδίο ααμυνας καί περίορίσμουα της ζημίαας αποα ασυαμμετρο οίκονομίκοα ποαλεμο
που δεχοαμασταν με κεντρίκοα οαπλο τη λείτουργίαα του τραπεζίκουα συστηαματος. Βρεθηακαμε να
παρακολουθουαμε τη χρεωκοπίαα των τραπεζωαν μεασω της φυγηας κεφαλαίαων χωρίας να αναλαμβαανουμε
τη δρααση.
- Υποτίμηαθηκε η ανααγκη να υπααρξουν γρηαγορες τακτίκεας κίνηασείς που θα επεατρεπαν μεασα στο
καίνουαργίο ασφυκτίκοα πλαίασίο να υλοποίηθουαν οασο το δυνατοαν περίσσοατερα κομμαατία του
προγρααμματος της Θεσσαλονίακης, καθωας καί αναπροσαρμογεας του οαπου αυτοα κρίνοαταν απαραίατητο.
- Επίασης, δεν αξίοποίηαθηκε, στο μεαγίστο δυνατοα βαθμοα, η δυναμίκηα του λαίστεράς,κουα παρααγοντα, που με
μεγααλες κίνητοποίηασείς σε Ελλααδα καί Ευρωαπη στηαρίξε τίς δίαπραγματευασείς.
Οί παραπαανω δυσκολίαες μεγεαθυναν τίς προφανείας αδυναμίαες που θα είαχε εανα κοαμμα το οποίαο γία
πρωατη φοραα προσπαθεία να κυβερνηασεί. Στον τομεαα της προγραμματίκηας επεξεργασίαας αναδυαθηκε η
συνολίκηα αδυναμίαα του κοαμματοας μας να ίεραρχεία καί να θεατεί προτεραίοατητες τοασο κεντρίκαα οασο καί
σε κααθε επίμεαρους πεδίαο. Παρααλ ληλα φαανηκε οατί μεγααλο κομμαατί της δουλείαας μας περίορίζοαταν στο
επία της αρχηας, χωρίας να είαμαστε εατοίμοί να το λμεταφραασουμεα σε εφαρμοσμεανη πολίτίκηα. Το
αποτεαλεσμα ηαταν οατί ακοαμα καί σε τομείας που δεν υπηαρξε καμίαα δίαφωνίαα οαπως π.χ. η επαναφοραα των
συλλογίκωαν συμβαασεων ηα η καταπολεαμηση της αδηαλωτης εργασίαας δεν ηαμασταν εατοίμοί να
νομοθετηασουμε.
Στην προσπααθεία του ΣΥΡΙΖΑ καί της κυβεαρνησης να αντίμετωπίασουν τη νεαα καταασταση μεταα τίς
εκλογεας του Ιανουαρίαου ηαταν απαραίατητη η ουσίαστίκηα συμβοληα του κοαμματος. Τρείς υπηαρξαν οί
κυαρίες απαίτηασείς αποα το κοαμμα: να δίαμορφωασεί μία νεαα πολίτίκηα ηγεμονίαα στην κοίνωνίαα σε
ίδεολογίκοα καί θεωρητίκοα επίαπεδο, να παραασχεί την απαραίατητη πολίτίκηα καί κρατίκηα στελεαχωση,
ωαστε να υλοποίηασεί το ταχυατερο δυνατοα τους απαίτουαμενους μετασχηματίσμουας στην κυβερνητίκηα
πολίτίκηα καί στο ίαδίο το κραατος καί τεαλος, να μετασχηματίστεία σε πολίτίκοα σχηματίσμοα της Αρίστεραας
που κυβερνααεί, αναλαμβαανοντας τον ροαλο της ανατροφοδοατησης της κυβεαρνησης με τα κοίνωνίκαα
αίτηαματα, την εξασφααλίση της κίνηματίκηας στηαρίξης ρίζοσπαστίκωαν μεταρρυθμίασεων, αλλαα καί τη
χααραξη μίας στρατηγίκηας που να συνδεαεί την τρεαχουσα δίακυβεαρνηση με τον σκοποα του κοίνωνίκουα
μετασχηματίσμουα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στίς νεαες συνθηακες είαχε αναδείχθεία σε κυρίααρχο παρααδείγμα τοασο γία την ευρωπαίστεράς,κηα
Αρίστεραα, οασο καί γία το δίεθνεας αρίστεροα ρίζοσπαστίκοα κίανημα. Στο πλαίασίο αυτοα χρείαζοαταν να
απαντηασεί εαμπρακτα στο κυρίααρχο ερωατημα: Πωας μπορεία, σε συνθηακες πληαρους νεοφίλελευαθερης
ηγεμονίαας, μία κυβεαρνηση της Αρίστεραας να λείτουργηασεί αποτελεσματίκαα καί να αφηασεί θετίκοα
αποτυαπωμα, σε μία μίκρηα ευρωπαίστεράς,κηα χωαρα, εντοας της Ζωανης του Ευρωα; Καί μααλίστα να αντίμετωπίασεί
υποα συνθηακες συνολίκηας κρίασης της χωαρας (κρίασης χρεαους, κρίασης των κρατίκωαν δομωαν καί
λείτουργίωαν καί κρίασης του παραγωγίκουα υποδείαγματος) τα κρίασίμα προβληαματα που
παρουσίααζονταν σε οξείαα μορφηα με στοαχο την ανααταξη καί τη μετααβαση σε μία δίαφορετίκηα βίωασίμη
αναπτυξίακηα πορείαα;
Ήταν λοίποαν αναγκαίαο να ληφθουαν μεατρα γία την ανααταξη του κοαμματος, συαμφωνα με τίς απαίτηασείς
της νεαας περίοαδου. Η ευθυανη που το κοαμμα δεν μποαρεσε να ανταποκρίθεία σε αυτοα το καθηακον βαρυανεί
την ηγεσίαα που εξελεαγη στο 1ο Συνεαδρίο. Ενωα στο προηγουαμενο συνεαδρίο είαχε ληφθεία η αποαφαση γία
την ενίασχυση του κοαμματος με εντααξείς νεαων μελωαν καί γία την ανααδείξη νεαων στελεχωαν, δεν υπηαρξε
σχεδίασμεανη πολίτίκηα δίευαρυνσης καί αντίστοίαχίσης της οργανωτίκηας δυαναμης του κοαμματος με την
κοίνωνίκηα καί πολίτίκηα του δυναμίκηα, με αποτεαλεσμα αυτεας οί αποφαασείς να μείανουν δίακηρυαξείς.
Παρααλληλα, δεν εαγίνε δυνατοα να αναπτυχθεία η τοασο απαραίατητη εαμφυλη κουλτουαρα, με αποτεαλεσμα
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την αποσίωαπηση, καταα κανοανα, της γυναίκείαας εμπείρίαας στίς αποφαασείς καί στον τροαπο λείτουργίαας
του. Έτσί, λοίποαν, το κοαμμα παροαλο που αφουγκρααστηκε σωσταα τα αίτηαματα του κοασμου, των
κίνημαατων καί των λπλατείωανα συνδεαθηκε μαζία τους, επηρεααστηκε καί επηρεαασε, δεν μποαρεσε οαμως
να αποκτηασεί στενουας οργανωτίκουας δεσμουας με αυταα ουατε να ενσωματωασεί νεαες αναζητηασείς.
Παρεαμείνε εανα μίκροα κοαμμα χωρίας νεαα στελεαχη βγαλμεανα αποα τους αγωανες της νεαας περίοαδου καί με
σχετίκαα περίορίσμεανη παρουσίαα γυναίκωαν στα οαργαναα του, καατί που είαναί εμφανεας επίασης στην
Κοίνοβουλευτίκηα Ομααδα καί στην κυβεαρνηση. Αυταα οαλα συνίστουαν προαβλημα γία εανα κοαμμα που ηαδη
αποα το 2012 κατεαχεί το 26,5% των ψηφίσααντων.
Σημαντίκηα εξαίαρεση αποτεαλεσε η μεγααλη επίτυχημεανη παρεαμβαση του κοαμματος σε επίαπεδο μαζίκουα
κίνηαματος στην Αλληλεγγυαη, τοασο στα θυαματα της οίκονομίκηας κρίασης οασο καί της προσφυγίκηας. Ένα
προαβλημα πρωτοαγνωρο, εξοαφθαλμα υπαρκτοα καί σοβαροα, χωρίας αντίαστοίχη εμπείρίαα αποα το
προασφατο παρελθοαν. Τα μεαλη καί οί οργανωασείς του κοαμματος, παραα τίς μίκρεας δίαφοροποίηασείς, που
οαμως δεν επηρεαασαν σημαντίκαα τη στααση καί την πρακτίκηα μας, το αντίμετωαπίσαν με ενίαίαα
αντίαληψη. Με συνεχείας πρωτοβουλίαες, εξασφααλίσαν την ίσοατίμη συμμετοχηα, χωρίας κομματίκαα ηα ααλλα
στεναα κρίτηαρία, υπηαρξε φυσίκηα ανααδείξη στελεχωαν, πληαρης αυτοτεαλεία των δομωαν καί συνεργασίαες με
οαποίες ααλλες οργανωτίκεας πρωτοβουλίαες εμφανίαζονταν.
3. Η σύγκρουση, το Δημοψήφισμα και ο συμβιβασμός
Η συμφωνίαα της 20ηας του Φλεβααρη 2015, με την οποίαα ματαίωαθηκαν τα σχεαδία οασων είαχαν επενδυασεί
στην ααμεση πτωαση της κυβεαρνησης οαρίσε εανα νεαο πεδίαο γία τη συαγκρουση που θα ακολουθουασε,
βασίκοα εργαλείαο γία την οποίαα αποα τη μερίαα των θεσμωαν ηαταν η οίκονομίκηα ασφυξίαα. Παρααλληλα,
αναθεωρηαθηκαν δραστίκαα προς τα καατω οί εξωπραγματίκοία στοαχοί γία υπεαρογκα πρωτογενηα
πλεοναασματα, στους οποίαους είαχε δεσμευτεία η προηγουαμενη κυβεαρνηση, καί δοαθηκε ο απαραίατητος
χροανος, προκείμεανου να μπορεασεί η νεοεκλεγείασα κυβεαρνηση να επεξεργαστεία τη δίκηα της δεασμη
μεταρρυθμίασεων καί αλλαγωαν στο κραατος, την κοίνωνίαα καί την οίκονομίαα.
H συμφωνίαα αυτηα περίείαχε ασααφείες καί δεν περίλααμβανε ρητηα δεασμευση χρηματοδοατησης.
Ερμηνευατηκε υπονομευτίκαα αποα τους δανείστεας ως συνεαχεία της πεαμπτης αξίολοαγησης, την οποίαα δεν
είαχαν ολοκληρωασεί οί προηγουαμενες κυβερνηασείς, καί καλουανταν να την ολοκληρωασεί η νεαα σε
συνθηακες αποαλυτης οίκονομίκηας ασφυξίαας.
Επίασης, παραα τον ανηλεηα ποαλεμο αποα εγχωαρίους κυακλους, που κρατουασαν τα κλείδίαα της εξουσίαας, η
κυβεαρνηση προχωαρησε σε κρίασίμες τομεας στο σωφρονίστίκοα συαστημα στο πλαίασίο του
εξανθρωπίσμουα, με την επία της ουσίαας κατααργηση των φυλακωαν ανηλίακων καί με ευνοίστεράς,κεας ρυθμίασείς
που ως εανα βαθμοα αποκαθίστουασαν αδίκίαες καί δίαμοαρφωναν εανα πίο ανθρωαπίνο περίβααλλον στίς
ελληνίκεας φυλακεας. Παρααλ ληλα ψηφίαστηκε ο νοαμος γία την ίθαγεανεία, ενωα η πολίτίκηα γία το
μεταναστευτίκοα α προσφυγίκοα ανεατρεψε, εν πολλοίας, κρατουασες ξενοφοβίκεας αντίληαψείς, αλλαα καί
πρακτίκεας καταστοληας καί αποτροπηας, που οαλο το προηγουαμενο δίααστημα τροφοδοτουασαν τον
ρατσίσμοα καί την ακροδεξίαα δηλητηρίωαδη ρητορίκηα. Η πολίτίκηα του ΣΥΡΙΖΑ εκείανης της περίοαδου
συνεαβαλε αποφασίστίκαα στη δημίουργίαα του κίνηαματος αλληλεγγυαης στους προασφυγες καί ενεαταξε τη
χωαρα μας στον δροαμο της δίεθνουας νομίμοατητας καί της υπεραασπίσης των δίκαίωμαατων.
Οί αλλαγεας αυτεας δεν εαγίναν λαναίαμακταα. Η συαγκρουση πηαρε δίασταασείς, καθωας λοί απεαναντία
αίσθαανθηκαν οατί θίαγεταί ο πυρηανας του ίδεολογίκουα τους φορτίαου. Στη συαγκρουση Αρίστεραας α Δεξίαας
στο αξίακοα πεδίαο, με το βαθυα κραατος να στηρίαζεί καί να προωθεία απολυατως τίς επίλογεας των
αντίπολίτευοαμενων κομμαατων του αστίσμουα.
Στη συνεαχεία της δίαπραγμαατευσης ως την προκηαρυξη του Δημοψηφίασματος, αλλαα καί μεταα αποα αυτοα,
η ελληνίκηα πλευραα κατεαθετε προταασείς ίκανεας να σμίκρυανουν την αποασταση που τη χωαρίζε αποα τους
πίστωτεας, αλλαα καί να δημίουργηασουν τίς βαασείς γία την προωαθηση μίας σείραας κρίασίμων καί ωαρίμων
οίκονομίκωαν, κοίνωνίκωαν καί θεσμίκωαν αλλαγωαν με στοαχο την αναακαμψη της οίκονομίαας καί τη
χρηματοδοατηση της ανααπτυξης, την αποκαταασταση της φορολογίκηας δίκαίοσυανης καί την
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ανακατανομηα των βαρωαν καί τη δημοκρατίκηα ανασυγκροατηση του κρατίκουα μηχανίσμουα.
Αντίαθετα οί δανείστεας, εαπείτα αποα κααθε αποαπείρα της ελληνίκηας πλευραας να γεφυρωασεί τίς δίαφορεας,
προεαβαλλαν, καθλ οαλη τη δίααρκεία των πολυαμηνων σκληρωαν δίαπραγματευασεων, ολοεανα νεαες
απαίτηασείς, υποσκααπτοντας δίαρκωας το απαίτουαμενο κοίνοα εαδαφος. Η αδίααλλακτη στααση των
θεσμωαν, οαπως αυτηα εκφρααστηκε μεασα αποα το τελεσίαγραφο Γίουανκερ, τορπίαλίσε κααθε προοπτίκηα
επίατευξης μίας βίωασίμης συμφωνίαας καί οδηαγησε στην αποαφαση της ελληνίκηας κυβεαρνησης να
προσφυαγεί στη λαίστεράς,κηα ετυμηγορίαα, προκείμεανου να δοθεία δημοκρατίκηα δίεαξοδος γία την επανεκκίανηση
της δίαπραγματευτίκηας δίαδίκασίαας.
Σε αυτηαν τη δίαδίκασίαα το κοαμμα δεν είαχε την παρουσίαα που χρείαζοαταν. Δεν υπηαρξε η αναγκαίαα
συνεχηας λείτουργίαα των ηγετίκωαν του οργαανων που θα επεξεργααζονταν το πλαίασίο της τακτίκηας του
κοαμματος στη δίαπραγμαατευση καί θα μερίμνουασαν, με τη λείτουργίαα των Ο.Μ., γία την αφομοίαωσηα
της αποα τα μεαλη του. Το αποτεαλεσμα ηαταν, σε κααθε καμπηα αυτηας της δίαπραγμαατευσης, το κοαμμα να
εκπληασσεταί αποα δίαρκωας νεαα δεδομεανα καί να μην μπορεία να αντίδραασεί στίς επίθεασείς καί στην
υπονομευτίκηα δρααση του αντίπααλου.
Δίακηρυγμεανος στοαχος του Δημοψηφίασματος ηαταν η ενίασχυση της δίαπραγματευτίκηας θεασης της
κυβεαρνησης σε μία αανίση καί ασυαμμετρη μααχη. Σε συνθηακες πρωτοφανουας οίκονομίκηας ασφυξίαας καί
συντρίπτίκηας πολίτίκηας καί θεσμίκηας υπεροπλίαας του αντίπααλου, η κυβεαρνηση αναζηατησε
δημοκρατίκηα νομίμοποίαηση, προκείμεανου να αποκρουασεί μία προαταση που προεαβλεπε την 5μηνη
παρααταση της προηγουαμενης δανείακηας συαμβασης, χωρίας επαρκηα χρηματοδοατηση, δίατηρωαντας εατσί
την οίκονομίκηα αβεβαίοατητα καί μεταθεατοντας απλωας τον κίανδυνο ενοας στο άμ στο ααμεσο μεαλλον.
Κααλεσε τον ελληνίκοα λαοα να απορρίαψεί τη συγκεκρίμεανη προαταση των δανείστωαν, κρατωαντας
ζωντανηα την ελπίαδα να επίτευχθεία βίωασίμη καί ρεαλίστίκηα συμφωνίαα στο πλαίασίο των υφίστααμενων,
εξαίρετίκαα δυσμενωαν, ευρωπαίστεράς,κωαν συσχετίσμωαν.
Με το Δημοψηαφίσμα προτείαναμε εανα νεαο υποαδείγμα, πεαρα αποα τίς λογίκεας της υποταγηας με τίς οποίαες
είαχαν συνδεθεία ως τωαρα τα προγρααμματα προσαρμογηας. Γία πρωατη φοραα μία κυβεαρνηση κραατουςμεαλους της Ε.Ε. καί της Ευρωζωανης αμφίσβηατησε ευθεαως την πολίτίκηα της επίθετίκηας λίτοατητας, της
εσωτερίκηας υποτίαμησης, της ασφυκτίκηας εποπτείαας καί της σκληρηας δημοσίονομίκηας προσαρμογηας.
Γία πρωατη φοραα εανας ευρωπαίστεράς,κοας λαοας δίεκδίακησε ευθεαως το δίκαίαωμαα του να αξίολογηασεί, να κρίανεί
καί να συναποφασίασεί γία οασα τον αφορουαν. Παροαλο που το εγχείαρημα δεν τελεσφοαρησε πληαρως,
κατααφερε να ενσφηνωασεί στην καρδίαα της Ευρωαπης εανα νεαο μοντεαλο αασκησης πολίτίκηας, στον
αντίαποδα της μεαχρί τοατε επίκρατουασας λογίκηας της αανευ οαρων παρααδοσης καί της τυφληας υποταγηας
των προηγουαμενων κυβερνηασεων.
Επαναφεαραμε στο προσκηανίο το ζηατημα της δημοκρατίαας καί του σεβασμουα της λαίστεράς,κηας κυρίαρχίαας,
αφυπνίαζοντας συνείδηασείς καί ενεργοποίωαντας δημοκρατίκαα πολίτίκαα αντανακλαστίκαα. Η ελληνίκηα
κυβεαρνηση δίεκδίακησε, γία λογαρίασμοα οαλων των ευρωπαίστεράς,κωαν λαωαν, εανα δίαφορετίκοα δροαμο καί μία
δίαφορετίκηα Ευρωαπη. Το αποτεαλεσμα του Δημοψηφίασματος καί η τίμωρητίκηα λογίκηα των αντίποίανων
που ηαρθε ως απααντηση στο λοαχία του ελληνίκουα λαουα αποκααλυψαν ποασο ορατοας είαναί ο κίανδυνος
αναβίαωσης των εθνίκίσμωαν σε μία Ευρωαπη που θα ηγεμονευαεταί αποα μίαα καί μοανη δυαναμη καί εαδείξαν
πως η καταστρατηαγηση της δημοκρατίκαα εκφρασμεανης βουαλησης ενοας λαουα απείλεία να δυναμίτίασεί τα
θεμεαλία ολοακληρου του ευρωπαίστεράς,κουα θεσμίκουα οίκοδομηαματος. Συνεαβαλαν εατσί στην κίνητοποίαηση
προοδευτίκωαν δυνααμεων, δίανοουμεανων καί πολίτίκωαν. Στο πλευροα της κυβεαρνησης καί του ΣΥΡΙΖΑ
στααθηκαν ευρωπαίστεράς,κεας πολίτίκεας δυνααμείς πεαραν των συγγενίκωαν κομμαατων καί των παραδοσίακωαν
συμμααχων της Αρίστεραας (Ευρωπαίαοί Πραασίνοί, εανα μεαρος των Ευρωπαίαων Σοσίαλίστωαν), ζητωαντας
να γίανεί σεβαστηα η δημοκρατίκηα βουαληση του ελληνίκουα λαουα.
Τοασο το τελεσίαγραφο των θεσμωαν οασο καί το συανολο της πολίτίκηας τους αποτελουασε μεαρος ενοας εν
εξελίαξεί πραξίκοπηαματος με δίπλοα στοαχο. Τη δίατηαρηση του υφίστααμενου μνημονίακουα πλαίσίαου καί
την ανατροπηα της ελληνίκηας κυβεαρνησης. Το συντρίπτίκοα λοαχία της μεγααλης πλείοψηφίαας του
ελληνίκουα λαουα δεν επεατρεψε την ολοκληαρωση των παραπαανω σχεδίασμωαν. Επίπλεαον, ως την
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προκηαρυξη του Δημοψηφίασματος, μοανη προαταση που υπηαρχε στο τραπεαζί των συζητηασεων αποα την
πλευραα των δανείστωαν ηαταν η ολοκληαρωση της, τελματωμεανης αποα τον Αυαγουστο του 2014, πεαμπτης
αξίολοαγησης μαζία με εανα νεαο, σκληροα Μνημοανίο.
Το Δημοψηαφίσμα της 5ης Ιουλίαου επεατρεψε μίας 3ετουας δίααρκείας συμφωνίαα με κααλυψη των
χρηματοδοτίκωαν αναγκωαν της χωαρας καί δεασμευση γία ρυαθμίση του χρεαους σε προσδίορίσμεανο χροανο
καί με σχετίκαα ορίσμεανο περίεχοαμενο.
Είαναί γεγονοας πως δεν καταφεαραμε να εξασφαλίασουμε τη συμφωνίαα που επίθυμουασαμε. Η συμφωνίαα
δεν εξεαφραζε την κυβεαρνηση. Παροατί η συμφωνίαα υπογρααφτηκε με πραξίκοπηματίκουας οαρους μεταα
αποα εαναν αανευ προηγουμεανου εκβίασμοα καί φεαρεί το ίαχνος μίας εξαρχηας ασυαμμετρης δίαπραγμαατευσης
που επίκαθορίαστηκε αποα την προαθεση των δανείστωαν να συνεχίστεία αταλααντευτα η απαρεαγκλίτη
εφαρμογηα της ίαδίας πολίτίκηας, σφραγίαστηκε επίασης αποα τη βουαληση της ελληνίκηας κυβεαρνησης να
αντίσταθεία σε αυτηα την προοπτίκηα καί να εξασφαλίασεί το καλυατερο δυνατοα αποτεαλεσμα υποα τίς
δεδομεανες συνθηακες.
Την επαυαρίον του Δημοψηφίασματος, η κυβεαρνηση βρεαθηκε αντίμεατωπη με το εξηας εκβίαστίκοα
δίαλημμα: είατε να υπογρααψεί μία συμφωνίαα που θα της εξασφααλίζε τρίετηα χρηματοδοατηση υαψους 86
δίσ., με αντααλλαγμα την υίοθεατηση μίας σείραας αναμφίαβολα σκληρωαν μεατρων, είατε να οδηγηασεί τη
χωαρα σε αατακτη χρεοκοπίαα, με απροαβλεπτες οίκονομίκεας καί κοίνωνίκεας συνεαπείες. Το δίαλημμα
εξααλλου που μας τεαθηκε δεν ηαταν λΜνημοανίο ηα δραχμηαα αλλαα λΜνημοανίο, είατε με ευρωα είατε με δραχμηα
ηα αατακτη χρεοκοπίααα. Απορρίαπτοντας τοασο την τυφληα ρηαξη οασο καί την αανευ οαρων υποταγηα,
προτίμηασαμε την υποχωαρηση καί τακτίκηα αναδίαπλωση, προκείμεανου να ανασυγκροτηασουμε τίς
δυνααμείς μας καί να προχωρηασουμε, δίατηρωαντας την ελπίαδα κατίασχυσης, σε εαναν αανίσο αγωανα που
συνεχίαζεταί.
Σε οα,τί αφοραα το πρωατο σκεαλος της συμφωνίαας, τη δανείακηα συαμβαση δηλαδηα, η ελληνίκηα κυβεαρνηση
πεατυχε να αποτρεαψεί το σχεαδίο δίαρκουας χρηματοδοτίκουα εκβίασμουα που υποστηρίζοαταν αποα
ακραίαους συντηρητίκουας ευρωπαίστεράς,κουας κυακλους ακυρίαως την ομααδα Σοαίμπλεα καί το οποίαο παρεαμενε
ενεργοα μεαχρί καί το αuτoστouη της 14ης Αυγουαστου. Συαμφωνα με το σχεαδίο αυτοα, η Ελλααδα θα εαπρεπε
είατε να αρκεστεία σε εανα πεντααμηνο προαγραμμα παραατασης της προηγουαμενης δανείακηας συαμβασης
είατε να προχωρηασεί, μεταα την 12η Ιουλίαου, σε μία σείραα δίαδοχίκωαν χρηματοδοτηασεων, που θα είαχαν
ως αποτεαλεσμα την παρααταση της αβεβαίοατητας αλλαα καί την ενίασχυση των δυνατοτηατων εκβίασμουα
των δανείστωαν γία την εφαρμογηα υφεσίακωαν καί αντίκοίνωνίκωαν μεατρων καί πολίτίκηας.
Αντία αυτουα, καταφεαραμε να εξασφαλίασουμε αφενοας την αλλαγηα του νομίκουα καί θεσμίκουα πλαίσίαου με
τη συαναψη νεαας δανείακηας συαμβασης καί αφετεαρου τη χρηματοδοατηση των δανείακωαν αναγκωαν της
χωαρας σε βααθος τρίετίαας γία την κααλυψη, τοασο των εξωτερίκωαν της υποχρεωασεων οασο καί των
εσωτερίκωαν οφείλωαν του Δημοσίαου.
Θετίκοα σημείαο επίασης είαναί η αναπροσαρμογηα των προβλεποαμενων δημοσίονομίκωαν στοαχων, πρααγμα
που καθίσταα δυνατηα μία σαφωας ηπίοατερη προσαρμογηα, μείωανοντας την πίθανοατητα νεαων εκβίασμωαν
γία επίπλεαον μεατρα τα εποαμενα χροανία. Κυρίαως οαμως η συμφωνίαα θεατεί γία πρωατη φοραα σαφεας καί
δεσμευτίκοα χρονοδίααγραμμα γία την εαναρξη των συζητηασεων σχετίκαα με την αναδίααρθρωση καί τους
οαρους αποπληρωμηας του δημοασίου χρεαους, ενωα παροατί επίβααλλεί ίδίωτίκοποίηασείς, παρεαχεί καί τη
δυνατοατητα αξίοποίαησης της δημοασίας περίουσίαας με αναπτυξίακηα λογίκηα βαασεί σχεδίαου.
Ασφαλωας, οαμως, η συμφωνίαα, το Μνημοανίο, δεν είαναί το κυβερνητίκοα προαγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ουατε
είαναί ίδίοκτησίαα της Αρίστεραας, οαπως δημοασία ζητουαν εκπροασωποί των λδανείστωανα, σε μία
προσπααθείαα τους να ξαναγρααψουν την ίστορίαα της σκληρηας δίαπραγμαατευσης καί του αγωανα που
δωασαμε καί να σβηασουν το ίαχνος του δίκουα τους αδίαστακτου εκβίασμουα. Το δίκοα μας προαγραμμα, εατσί
οαπως εαχεί δίατυπωθεία αποα τίς συλλογίκεας μας αποφαασείς, είαναί ανταγωνίστίκοα προς τίς μνημονίακεας
δεσμευασείς, επίχείρωαντας να τίς αποδυναμωασεί καί να θεασεί τίς βαασείς υπεαρβασης του ασφυκτίκουα
νεοφίλελευαθερου πλαίσίαου.
Η προσπααθεία απεγκλωβίσμουα αποα το Μνημοανίο καί την επίτροπείαα είαναί εξαίρετίκαα δυασκολη καί
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απαίτητίκηα, ωστοασο είαναί η αναγκαίαα συνθηακη γία να κρατηθεία η κοίνωνίαα οαρθία, να ανοίαξεί ο δροαμος
στη δημοκρατίαα καί τη λαίστεράς,κηα κυρίαρχίαα, που υποα τίς σημερίνεας συνθηακες είαναί σε καθεστωας ομηρίαας.
Απαίτεία δε εανα συνολίκοα ανταγωνίστίκοα πολίτίκοα σχεαδίο, να εαχεί αρχηα, μεαση καί τεαλος, με δίεθνείας
συμμαχίαες, κοαμματα καί ρίζοσπαστίκαα κίνηαματα, προοδευτίκεας κυβερνηασείς κυρίαως του Νοατου, με
σαφείας τίς δίαχωρίστίκεας γραμμεας, που να αποσαφηνίαζουν απολυατως οατί η κυβεαρνηση της Αρίστεραας
δεν είαναί δίατεθείμεανη να τίς υπερβεία, ακοαμα καί αν χρείαστουαν ρηαξείς με την ευρωπαίστεράς,κηα ελίατ, οαπως
γία παρααδείγμα οατί εαχεί σχεαση με τα εργασίακαα δίκαίωαματα, τίς συλλογίκεας συμβαασείς, το δίκαίαωμα
στην απεργίαα, τον μίσθοα κ.αα.
Στο εποαμενο δίααστημα πρεαπεί να επίταχυνθουαν οί δραασείς στο πλαίασίο του λπαρααλληλουα
προγρααμματος στην Παίδείαα, την Υγείαα, την Αλληλεγγυαη κ.λπ. που είαναί προσανατολίσμεανες στην
εξυπηρεατηση των λαίστεράς,κωαν αναγκωαν, λείτουργουαν καταα το δυνατοαν ανακουφίστίκαα στα υφεσίακαα
μνημονίακαα μεατρα, είατε ανταγωνίστίκαα στην κυρίααρχη συντηρητίκηα καί αυταρχίκηα πολίτίκηα, που
προωθουαν με νυαχία καί με δοαντία οί δανείστεας καί οί εγχωαρίες δυνααμείς του αστίσμουα.
Επίπλεαον, υπααρχουν μεατρα καί παρεμβαασείς γία την εφαρμογηα των οποίαων ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρείαζοαταν
εξωτερίκηα παρεαμβαση. Η αναμοαρφωση του φορολογίκουα συστηαματος με στοαχο τη φορολογίκηα
δίκαίοσυανη καί την αυαξηση των δημοασίων εσοαδων, η καταπολεαμηση της φοροδίαφυγηας καί της
δίαφθοραας, η οίκοδοαμηση ενοας Εθνίκουα Συστηαματος Κοίνωνίκηας Αλληλεγγυαης, η βαθίαα αλλαγηα της
Δημοασίας Δίοίακησης, η ρυαθμίση του τηλεοπτίκουα τοπίαου καί η απαλλαγηα του αποα τη δίαπλοκηα, είαναί
τομείας που οί προηγουαμενες κυβερνηασείς καί οί δανείστεας είαχαν συνομολογηασεί, χωρίας οαμως καμίαα
δίααθεση αποφασίστίκηας παρεαμβασης αποα τα κοαμματα του παλαίουα καθεστωατος στην Ελλααδα καί
χωρίας καμίαα ααξία λοαγου πίαεση αποα τους δανείστεας. Καί σηαμερα βλεαπουμε οατί οί πρωτοβουλίαες του
ΣΥΡΙΖΑ σε αυτηα την κατευαθυνση συναντουαν αντίρρηασείς αποα τους δανείστεας καί την αντίαδραση της
αντίπολίατευσης.
Αποα αυτηα την ααποψη, το εαργο της κυβεαρνησης είαναί εξαίρετίκαα δυασκολο καί απαίτητίκοα, αφουα
προυστεράς,ποθεατεί την εφαρμογηα των συμφωνηθεαντων με τροαπο που να ελαχίστοποίεία ηα να αντίσταθμίαζεί
τίς αρνητίκεας τους επίπτωασείς με μία σείραα αποα συγκεκρίμεανες παρεμβαασείς, εντοας του
προβλεποαμενου δημοσίονομίκουα πλαίσίαου. Συγχροανως, απαίτεία δίαρκηα εγρηαγορση καί επίμονηα,
προκείμεανου τα μεατρα που προβλεαπεί η συμφωνίαα να ενταχθουαν στο πλαίασίο ενοας ευρυατερου
προγρααμματος ρίζοσπαστίκωαν αλλαγωαν που θα θεατουν τίς βαασείς γία το νεαα αναπτυξίακοα καί
παραγωγίκοα υποαδείγμα που χρείααζεταί η Ελλααδα, υπερβαίανοντας το ασφυκτίκοα νεοφίλελευαθερο
πλαίασίο.
4. Η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, η εκλογική νίκη του Σεπτεμβρίου, η κυβερνητική πολιτική, η
αναδιοργάνωση του κόμματος
Η δίαασπαση του ΣΥΡΙΖΑ, μεταα τη συμφωνίαα του Ιουλίαου, ηαταν προδίαγεγραμμεανη. Η εακταση των
αποστρατευασεων, οαμως, θα μπορουασε να μείωθεία, εφοασον η ηγεσίαα του κοαμματος επίδείακνυε την
ετοίμοατητα να οργανωασεί σε συαντομο χρονίκοα δίααστημα την εσωκομματίκηα συζηατηση που χρείαζοαταν.
Η αποαφαση γία συαγκληση εακτακτου Συνεδρίαου καί η ακυαρωσηα του μεταα, εξαίτίαας της οπωσδηαποτε
αναγκαίαας προκηαρυξης εκλογωαν, απομαακρυναν αποα τίς γραμμεας μας ανθρωαπους που μπορουασαν καί
θα εαπρεπε να είαναί μαζία μας, ακοαμα καί μεταα την απογοηατευση που προκααλεσε η συμφωνίαα του
Ιουλίαου.
Η προκηαρυξη εκλογωαν ηαταν αναγκαίαα δίοατί, πρωατον, η κυβεαρνηση είαχε υποχρεωθεία να αναδίπλωθεία
καί να αναπροσαρμοασεί την πολίτίκηα της καί επομεανως εαπρεπε, οαπως είαχε δεσμευτεία ο ΣΥΡΙΖΑ
προεκλογίκαα, να ρωτηασεί εκ νεαου τον λαοα καί, δευατερον, επείδηα, μεταα την ααρνηση ψηαφου σημαντίκουα
μεαρους των βουλευτωαν, δεν είαχε κοίνοβουλευτίκηα πλείοψηφίαα. Η απαίατηση της αστίκηας
αντίπολίατευσης καί των συντροαφων μας, που συγκροατησαν τη ΛΑΕ, να σχηματίστεία νεαα κυβεαρνηση
αποα την ίαδία Βουληα οδηγουασε, με δίαφορετίκαα κίανητρα, στο να συαρεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε κυβεαρνηση
συνεργασίαας με τα κοαμματα του παλίουα καθεστωατος καί στην ουσίαστίκηα καί αμεταακλητη ακυαρωση
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της τομηας του Γενααρη αντίαθετα με τη λαίστεράς,κηα ετυμηγορίαα. Η νίακη στίς εκλογεας του Σεπτεμβρίαου, απεαδείξε
οατί ο ΣΥΡΙΖΑ εαχεί οίκοδομηασεί ίσχυρουας δεσμουας με τα λαίστεράς,καα στρωαματα, ενωα η αστίκηα αντίπολίατευση
εξακολουθεία να ταυτίαζεταί με το παλίοα καθεστωας.
Με τη λαίστεράς,κηα ετυμηγορίαα του Σεπτεμβρίαου ο ΣΥΡΙΖΑ εδραίωανεταί ως κυρίααρχη δυαναμη στα πολίτίκαα
πρααγματα της χωαρας καί ως νεαος ηγεμονίκοας ποαλος στο υποα δίαμοαρφωση εγχωαρίο καί ευρωπαίστεράς,κοα
πολίτίκοα σκηνίκοα. Η δευατερη εκλογίκηα νίακη του ΣΥΡΙΖΑ ακυαρωσε τα σχεαδία εγχωαρίων καί ξεανων
δυνααμεων που είαχαν επενδυασεί στη στρατηγίκηα της λαρίστερηας παρεανθεσηςα, δίαψευαδοντας τίς
ελπίαδες οασων απεργααζονταν το συαντομο τεαλος της αρίστερηας κυβεαρνησης καί την παλίνοαρθωση των
δυνααμεων του δίκομματίσμουα.
Αν η κατααρρευση του δίκομματίσμουα συνεαβαλε, εαναν χροανο πρίν, στην ανααδείξη γία πρωατη φοραα της
Αρίστεραας στην κυβερνητίκηα εξουσίαα, η δευατερη εκλογίκηα νίακη του ΣΥΡΙΖΑ επίτααχυνε την αποσυανθεση
του παλίουα πολίτίκουα συστηαματος καί πυροδοατησε δίαδίκασίαες καί δίεργασίαες ανασυανθεσης καί
αναδίααταξης του πολίτίκουα χααρτη της χωαρας, συμπίεαζοντας ίδίαως τίς δυνααμείς του λεγοαμενου Κεαντρου
καί της Σοσίαλδημοκρατίαας (υπαρξίακηα κρίαση ταυτοατητας του ΠΑΣΟΚ, τρίχοτοαμηση της ΔΗΜΑΡ,
συρρίακνωση της απηαχησης του Ποταμίουα, ατελεασφορη ωας τωαρα αναζηατηση πολίτίκηας, ίδεολογίκηας καί
προγραμματίκηας φυσίογνωμίαας της Ν.Δ. υποα τη νεαα της ηγεσίαα). Κατεαρρίψε τον μυαθο της δηαθεν
τυχαίαας ηα συγκυρίακηας ανοαδου του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμεανο Ιανουααρίο στην κυβερνητίκηα εξουσίαα.
Έδείξε οατί η ενίασχυση των δυνααμεων της Αρίστεραας στην Ελλααδα δεν ηαταν εανα μεμονωμεανο ηα
ευκαίρίακοα γεγονοας αλλαα μεαρος μίας ευρυατερης κοίνωνίκηας δυναμίκηας ενααντία στίς πολίτίκεας της
λίτοατητας, της εσωτερίκηας υποτίαμησης καί της σκληρηας δημοσίονομίκηας προσαρμογηας. Αυτηα η
κοίνωνίκηα δυναμίκηα ωθεία σε μία σείραα προοδευτίκωαν μετατοπίασεων καί αλλαγωαν καί αλλουα στην
Ευρωαπη (νεαα κυβεαρνηση με τη στηαρίξη αρίστερωαν δυνααμεων στην Πορτογαλίαα, κρίαση του
δίκομματίσμουα, μεταα τη μεγααλη εκλογίκηα επίτυχίαα των Poκοιoτ καί την υποχωαρηση των
συντηρητίκωαν δυνααμεων στην Ισπανίαα, ηαττα της δεξίαας κυβεαρνησης στην Ιρλανδίαα,
ρίζοσπαστίκοποίαηση του Εργατίκουα Κοαμματος υποα τον Κοαρμπίν στη Βρετανίαα κ.λπ.).
Δίεαψευσε οασους πίαστευαν οατί ο εκβίασμοας του Ιουλίαου καί ο εξαναγκασμοας της ελληνίκηας κυβεαρνησης
σε υποχωαρηση αποα τους αρχίκουας της στοαχους καί εξαγγελίαες θα ακυαρωνε τίς αρίστεροαστροφες ταασείς
στην υποαλοίπη Ευρωαπη ανακοαπτοντας αυτηαν τη δυναμίκηα. Σε πείασμα της σκληρηας σταασης των
δανείστωαν απεαναντί στην κυβεαρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η δευατερη εκλογίκηα του νίακη εαδείξε οατί ο αγωανας
ενααντία στίς νεοφίλελευαθερες πολίτίκεας συνεχίαζεταί, κρατωαντας ζωντανηα την ελπίαδα πως μία νεαα
πολίτίκηα καταασταση τείανεί σταδίακαα να δίαμορφωθεία.
Η δίαασπαση του ΣΥΡΙΖΑ, με εξαίαρεση τη νεολαίαα, δεν πηαρε, στη βααση του κοαμματος, τίς δίασταασείς
που πολλοία ανεαμεναν. Ωστοασο, ακρωτηρίααστηκαν τα ηγετίκαα του οαργανα καί πολλεας Νομαρχίακεας
Επίτροπεας, Ο.Μ. δίαλυαθηκαν ηα εαχασαν σημαντίκοα μεαρος των μελωαν τους. Με τα μεατρα που προβλεαπεί
το Καταστατίκοα εαγίνε σημαντίκηα προσπααθεία καί ανασυντααχθηκαν οί Νομαρχίακεας Επίτροπεας, η
Κεντρίκηα Επίτροπηα καί η Πολίτίκηα Γραμματείαα, ανασυγκροτηαθηκαν οί Οργανωασείς Μελωαν καί, σε
περίορίσμεανη εακταση, προσηαλθαν νεαα μεαλη ηα επανεντααχθηκαν συντροαφίσσες καί συαντροφοί που
είαχαν αποχωρηασεί.
Στην ανασυγκροατηση του κοαμματος συνεαβαλε αποφασίστίκαα η εκλογίκηα μααχη του περασμεανου
Σεπτεμβρίαου, στην οποίαα τα μεαλη καί τα στελεαχη μας, παραα τίς εξαίρετίκαα αντίαξοες συνθηακες, εαδωσαν
τον καλυατερο εαυτοα τους, καί, βεαβαία, η νεαα εκλογίκηα μας επίτυχίαα.
Η ολοκληαρωση της πρωατης αξίολοαγησης μαας παρεαχεί πολυατίμα συμπεραασματα. Είαναί φανεροα οατί η
μεθοδολογίαα των εκβίασμωαν θα συνεχίστεία αποα τη μερίαα των δανείστωαν σε μία προσπααθεία δίαρκουας
αρνητίκηας μετατοαπίσης του αρχίκουα πλαίσίαου της συμφωνίαας. Επίασης προκυαπτεί οατί ο στοαχος
ανατροπηας της κυβεαρνησης παραμεανεί ενεργοας αποα τη μερίαα νεοφίλελευαθερων δυνααμεων εντοας καί
εκτοας χωαρας. Σε αντίαθεση με μία κυρίααρχη αφηαγηση, τοασο δεξίαα οασο καί αρίστερηα, η υπογραφηα της
συμφωνίαας μεταα τον εκβίασμοα του καλοκαίρίουα δεν δημίουαργησε εανα κοίνοα πολίτίκοα κεαντρο χωρίας
αντίθεασείς ανααμεσα στην ελληνίκηα κυβεαρνηση καί τους θεσμουας. Παραα την ασφυκτίκηα επίτηαρηση που

16
προσπαθουαν να επίβααλουν, στο συανολο της κυβερνητίκηας οργαανωσης καί πολίτίκηας, θα υπααρξουν μία
σείραα αποα κρίασίμες συγκρουασείς οαπως ηαδη εαχεί συμβεία. Η υλοποίαηση της δωρεααν προασβασης των
ανασφααλίστων στο συαστημα υγείαας εαγίνε μεασα αποα μία μεγααλη δίαδίκασίαα συαγκρουσης με το παλίοα
καθεστωας εντοας καί εκτοας χωαρας. Το ίαδίο συνεαβη καί στην προσπααθεία της κυβεαρνησης να μην κοπουαν
οί κυαρίες συντααξείς αλλαα να αυξηθουαν οί ασφαλίστίκεας είσφορεας. Υποα αυτηα την εαννοία η κεντρίκηα
προτεραίοατητα της δουλείαας του κοαμματος καί της κυβεαρνησης δεν ορίαζεταί αποα την καταα γρααμμα
υλοποίαηση μίας συμφωνίαας που αποτελεία προίστεράς,οαν εκβίασμουα, αλλαα αποα την προσπααθεία οργαανωσης
των δυνααμεων της κοίνωνίαας εατσί ωαστε να αρθουαν οί οαροί που εαχουν μετατρεαψεί τους δανείστεας σε
υπεαρ-κυβεαρνηση καί να κερδηθεία πολυατίμος χωαρος γία την αασκηση μίας δίαφορετίκηας πολίτίκηας.
Το ζηατημα των εργασίακωαν σχεασεων συγκροτεία αυτηα τη στίγμηα στο κεντρίκοα μεατωπο που εαχουμε
μπροσταα μας. Πυρηανας του δίκουα μας σχεδίαου είαναί η αναδίανομηα εξουσίαας καί πλουατου υπεαρ του
κοασμου της δουλείαας. Αυτηα η δίαδίκασίαα δεν μπορεία παραα να φεαρεί ως βασίκοα της στοίχείαο την
αποακρουση των νεοφίλελευαθερων σχεδίασμωαν γία ομαδίκεας απολυασείς, λοκ ααουτ, επίαθεση στίς
συνδίκαλίστίκεας ελευθερίαες καί στο δίκαίαωμα της απεργίαας.
Δεν περίορίαζεταί οαμως στο αμυντίκοα σκεαλος. Περίλαμβαανεί τον αγωανα γία την ουσίαστίκηα επαναφοραα
των συλλογίκωαν συμβαασεων με τίς ασφαλίστίκεας δίκλίαδες υπεαρ των εργαζομεανων, οαπως, π.χ.,
δίαίτησίαα, επεκτασίμοατητα, μετενεαργεία κ.λπ., καθωας καί τον καθορίσμοα του κατωατατου μίσθουα αποα
τη δίαδίκασίαα των συλλογίκωαν δίαπραγματευασεων.
Σε αυτηα τη μααχη οφείαλουμε να δωασουμε το συανολο των δυνααμεωαν μας γία την ανααπτυξη πολυαμορφων
κοίνωνίκωαν καί πολίτίκωαν πρωτοβουλίωαν σε Ελλααδα καί Ευρωαπη. Οί εξελίαξείς στη Γαλλίαα δείαχνουν
οατί ακοαμα καί κυβερνηασείς, που γία δίκουας τους λοαγους προσπαθουαν να δίαφοροποίηθουαν αποα μία
σκληρηα περίορίστίκηα κατευαθυνση στο δημοσίονομίκοα επίαπεδο, υλοποίουαν σχεαδία απορρυαθμίσης της
εργασίαας. Υποα αυτηα την εαννοία η βασίκηα μας συμμαχίαα δεν μπορεία παραα να συγκροτηθεία πρωατα αποα
οαλα σε επίαπεδο βαασης με τον κοασμο της δουλείαας καί τα ευρωπαίστεράς,καα συνδίκαατα.
5. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ
Η Νεολαίαα ΣΥΡΙΖΑ με τα μεαλη της ηαταν παρουασα σε κααθε μααχη που εαδωσε ο χωαρος μας στο κοίνωνίκοα
πεδίαο ενααντία στίς μνημονίακεας επίταγεας τα προηγουαμενα χροανία. Συμμετείαχε ενεργαα στους μεγααλους
εργατίκουας αγωανες, στη νεολαίίαστίκη εξεαγερση του Δεκεαμβρη 2008, στην πααλη γία την υπεραασπίση
της Παίδείαας, στίς πλατείαες, την Υπατείαα σε κααθε μίκρηα καί μεγααλη συαγκρουση που ξεασπασε, στα
κίνηματίκαα γεγονοατα. Οφείαλουμε να αναγνωρίασουμε, πως η Οργαανωση Νεολαίαας εακανε προσπααθείες
γία να προσδωασεί στίς μααχες που εαδίνε ο ΣΥΡΙΖΑ τα χαρακτηρίστίκαα που θα καθίστουασαν τη νεαα
γενίαα πρωταγωνίαστρία των εξελίαξεων. Οί μααχες ενααντία στην εργοδοσίαα μεασα σε εργασίακουας
χωαρους, η ενεργηα παρουσίαα στα μεγααλα κίνηαματα της προηγουαμενης πενταετίαας, στίς δίεργασίαες
εντοας του πανεπίστημίαου, στα σχολείαα καί στίς γείτονίεας ηαταν σημαντίκηα. Ιδίαίατερα την λκαυτηαα
περίαοδο του Δημοψηφίασματος, η Νεολαίαα ΣΥΡΙΖΑ εαδωσε τη μααχη σε οαλη την Ελλααδα, συνεαβαλε στην
πυροδοατηση εκδηλωασεων υπεαρ του ΟΧΙ καί συνείσεαφερε στον μεγααλο αγωανα καταα της λίτοατητας.
Στο πλαίασίο του απολογίσμουα οφείαλουμε ωστοασο να αναγνωρίασουμε πως η Νεολαίαα ΣΥΡΙΖΑ ηαταν μία
οργαανωση, η οποίαα, ηαδη αποα τη γεαννησηα της, κλυδωνίζοαταν αποα μία ίσχυρηα εσωτερίκηα αντίπαρααθεση.
Μία αντίπαρααθεση που αντανακλουασε αντίθεασείς, χαρακτηρίστίκεας γία το εσωκομματίκοα τοπίαο, αλλαα
με πολυα μεγαλυατερη εανταση. Παραα τίς οαποίες προσπααθείες που εαγίναν, η οργαανωση της Νεολαίαας, τίς
περίσσοατερες φορεας δεν μποαρεσε να ξεφυαγεί αποα το λεσωτερίκοα μεατωποα καί να καταστεία μία
ηγεμονίκηα δυαναμη στην ελληνίκηα νεολαίαα.
Τα προηγουαμενα χροανία δεν κατοαρθωσε να πραγματοποίηθεία η συγκροατηση ενοας δημίουργίκουα καί
ολοκληρωμεανου πολίτίκουα σχεδίαου γία τη νεολαίαα, που θα προσανατολίαζεταί στη μαζίκηα δουλείαα
μεασα στους χωαρους οαπου ζεί, σπουδααζεί καί εργααζεταί η νεαα γενίαα καί παρααλληλα θα μπορουασε να
αμβλυανεί τίς δίαφωνίαες που υπηαρξαν εντοας της οργαανωσης ηαδη αποα το 2012. Η αδυναμίαα συανθεσης
ακοαμα καί σε ζητηαματα προφανηα γία μία αρίστερηα οργαανωση νεολαίαας ενεατείνε το προαβλημα. Αν,

17
είδίκαα σε οαλα αυταα, συνυπολογίασουμε καί την αδυναμίαα του κοαμματος να λείτουργηασεί με εαναν τροαπο
βοηθητίκοα, το μείαγμα που δημίουργηαθηκε πολλεας φορεας ηαταν εκρηκτίκοα. Γία τίς παθογεανείες της
οργαανωσης αρκετεας ευθυανες βαραίανουν τον ίαδίο τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίαος σε κρίασίμες στίγμεας δεν
επεδίαωκε να δωασεί κο facto μo λυασείς καί δίεξοαδους α σεβοαμενος βεαβαία την αυτοτεαλεία της νεολαίαας.
Δεν υπηαρξε βεαβαία ουατε κααποία ουσίαστίκηα μεαρίμνα, τοασο πολίτίκηα οασο καί οργανωτίκηα, αποα πλευραας
Κεντρίκηας Επίτροπηας καί Πολίτίκηας Γραμματείαας γία την ενίασχυση της μαζίκηας δουλείαας σε επίαπεδο
νεολαίαας. Πολλεας φορεας το κοαμμα αντίμετωαπίσε το ζηατημα με οαρους λοίκογενείακουαςα παραα με
πολίτίκουας. Χαρακτηρίστίκαα παραδείαγματα είαναί η πρωατη Συνδίαασκεψη καί το πρωατο Συνεαδρίο α το
οποίαο δεν εαγίνε ποτεα. Καί στίς δυαο περίπτωασείς, οί αποφαασείς του κοαμματος δεν είαχαν καμίαα θετίκηα
συνείσφοραα, αντίθεατως επίδείανωσαν τα πολίτίκαα αδίεαξοδα.
Φυσίκαα, δεν πρεαπεί να υποβαθμίασουμε το γεγονοας οατί την κρίασίμη περίαοδο της ολοκληαρωσης της
δίαπραγμαατευσης, η δίαασπαση σε επίαπεδο νεολαίαας λείτουαργησε αρνητίκαα, πολυα περίσσοατερο στη
νεολαίαα παραα στο κοαμμα. Μεταα τη δίαασπαση καί τη δίααλυση των οργαανων της, στα τεαλη του Νοεαμβρη
του 2015, πραγματοποίηαθηκε η 2η Πανελλαδίκηα Συνδίαασκεψη που είαχε ως κυαρίο στοαχο την
οργανωτίκηα καί πολίτίκηα ανασυγκροατηση της Νεολαίαας ΣΥΡΙΖΑ, την ουσίαστίκηα της επανίαδρυση.
Μεασα σε μίκροα χρονίκοα δίααστημα, η οργαανωση Νεολαίαας κατααφερε να επανασυστηασεί τον οργανωτίκοα
της ίστοα, ξεκίανησε τα πρωατα βηαματα παρεαμβασης της στους χωαρους νεολαίαας, σε σχολείαα, ΑΕΙ καί
γείτονίεας, εξεαδωσε το περίοδίκοα της, οργαανωσε νεαα μεαλη, είαχε σημαντίκηα παρεαμβαση στίς δραασείς
αλληλεγγυαης γία τους προασφυγες καί στα κεαντρα φίλοξενίαας. Τους τελευταίαους μηανες η Νεολαίαα
ΣΥΡΙΖΑ κατααφερε να καλυαψεί χαμεανο εαδαφος. Χρείααζονταί ωστοασο πολλαα βηαματα ακοαμα τα οποίαα
πρεαπεί να γίανουν, ωαστε να δημίουργηασουμε μία μαζίκηα αρίστερηα οργαανωση Νεολαίαας, απαραίατητο
οξυγοανο γία τον ίαδίο τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτηαν την κατευαθυνση, οί δυνααμείς τους Κοαμματος οφείαλουν να
θεασουν σε προτεραίοατητα τη δημίουργίαα οργανωασεων νεολαίαας, να στηρίαξουν τους συντροαφους καί
τίς συντροαφίσσεας μας, που καθημερίναα δίανουν με αυταπααρνηση τίς μααχες του χωαρου μας.
Β. Το Παρόν και το Μέλλον (Η Αριστερά στον 21ο αιώνα)
1. Διεθνής κατάσταση
Στην ανθρωποατητα ολοακληρη, την ίστορίκηα αυτηα φααση που δίανυαουμε, βρίασκεταί σε εξεαλίξη εανας
ακηαρυχτος ποαλεμος δίαρκείαας. Δίακυαβευμα είαναί ο χαρακτηαρας των κοίνωνίωαν τίς εποαμενες δεκαετίαες.
Οί κυρίααρχες συντηρητίκεας δυνααμείς επίδίωακουν κοίνωνίαες στίς οποίαες θα επίκρατεία μία σκληρηα
λίτοατητα με ταυτοαχρονη μονίμοποίαηση καί εαξαρση της καταστοληας. Αντίαθετα, οί προοδευτίκεας
δυνααμείς επίδίωακουν κοίνωνίαες στίς οποίαες η κοίνωνίκηα δίκαίοσυανη καί η δημοκρατίαα θα είαναί
παρουασες. Η εακβαση αυτουα του πολεαμου δεν είαναί δεδομεανη.
Σε οαλο τον κοασμο, ίδίαίτεαρως στίς πλεαον ανεπτυγμεανες χωαρες, οί ανίσοατητες δίευρυανονταί καί
οξυανονταί. Ολοεανα καί μίκροατερο ποσοστοα του πληθυσμουα κατεαχεί το συντρίπτίκαα μεγαλυατερο καί
δίαρκωας αυξανοαμενο μερίαδίο του πλουατου. Οί ανίσοατητες φταανουν σε πρωτοαγνωρα επίαπεδα, καθωας
επεκτείανονταί γεωγραφίκαα καί βαθαίανουν κοίνωνίκαα εμφανίαζοντας καθημερίναα νεαα ποίοτίκαα
χαρακτηρίστίκαα.
Η συνεχηας οαξυνση της χρηματοπίστωτίκηας καί οίκονομίκηας κρίασης τροφοδοτεία καί τροφοδοτείαταί αποα
την πολυδίααστατη κοίνωνίκηα, ανθρωπίστίκηα, πολίτίστίκηα καί οίκολογίκηα κρίαση. Όλες μαζία αυτεας οί
οαψείς της κρίασης, οδηγουαν σε δομίκηα κρίαση του καπίταλίσμουα, της οποίαας χαρακτηρίστίκοα είαναί η
μακροπροαθεσμη μεταφοραα ίσχυαος καί ποαρων αποα τον Νοατο στον Βορραα καί αποα την Ανατοληα στη
Δυαση, καί η ανααδυση νεαων ίσχυρωαν οίκονομίκωαν κεαντρων που δίεκδίκουαν θεαση στην ανακατααταξη του
παγκοασμίου συσχετίσμουα, εξεαλίξη που εμπραακτως αμφίσβητεία τίς δεδομεανες υπερεθνίκεας
συγκροτηασείς καί θεσμουας. Την αυαξηση των ανίσοτηατων σε παγκοασμίο, περίφερείακοα καί εθνίκοα
επίαπεδο συνοδευαουν η γενίκευμεανη ανασφααλεία στον κοασμο, η τααση στρατίωτίκοποίαησης της
δίεθνουας ζωηας, που συνοδευαεταί αποα πολεαμους. Εντείανεταί ο ανταγωνίσμοας γία ζωανες επίρροηας καί γία
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τον εαλεγχο των πλουτοπαραγωγίκωαν πηγωαν, που φεαρνεί μεγααλες καί μεσαίαες δυνααμείς αντίμεατωπες
καί δημίουργεία κααθε τοασο νεαες εστίαες πολεαμων.
Oί δημοκρατίκεας κατακτηασείς υπονομευαονταί τοασο στο εσωτερίκοα των κρατωαν, οασο καί στίς δίεθνείας
σχεασείς. Το δίκαίαωμα των λαωαν να επίλεαγουν τον δροαμο της ανααπτυξηας τους, τη μορφηα της κοίνωνίκηας
τους οργαανωσης, δηλαδηα η λαίστεράς,κηα κυρίαρχίαα, τείανεί να ακυρωθεία στίς συνθηακες της νεοφίλελευαθερης
καπίταλίστίκηας παγκοσμίοποίαησης. Οί θεσμοία της δημοκρατίαας αποδυναμωανονταί, ενωα οί δίεθνείας
θεσμοία καί το δίεθνεας δίακαίο ακυρωανονταί, οαποτε το επίβααλλεί το συμφεαρον των ίσχυρωαν
καπίταλίστίκωαν ομίαλων καί των ίμπερίαλίστίκωαν κεαντρων. Ποτεα στην Ιστορίαα τα πολίτίκαα καί
κοίνωνίκαα δίκαίωαματα δεν ηαταν τοασο αδίααρρηκτα συνδεδεμεανα.
Οί γενίκευμεανες κρίασείς, η αυξανοαμενη ανίσοατητα καί οί ποαλεμοί οδηγουαν σε τερααστίες προσφυγίκεας
καί μεταναστευτίκεας ροεας καί ευνοουαν την αανοδο αντίδραστίκωαν καί φονταμεταλίστίκωαν δυνααμεων.
Επείαγον ζητουαμενο σηαμερα είαναί η ανααληψη πρωτοβουλίωαν είρηανης γία τη Μεαση Ανατοληα καί τη
Μεσοαγείο, η συμβοληα της Αρίστεραας σε συνεργασίαα με τα συνδίκαατα καί ααλλους κοίνωνίκουας φορείας,
με πρωτοβουλίαες πολίτωαν, με κααθε φίλείρηνίκηα δυαναμη, σε εανα νεαο μεγααλο καί πολυαμορφο
αντίπολεμίκοα κίανημα. Σε ααμεση συνααρτηση με τον στοαχο αυτοαν, απαίτείαταί εανα σχεαδίο είρηανης με
δημοκρατίαα γία τη Συρίαα, η δίακαίη επίαλυση του Παλαίστίνίακουα, καθωας καί η ανααδείξη του Κυπρίακουα
ως προβληαματος είρηανης καί ασφααλείας της Μεσογείαου.
Η κρίαση παίαρνεί ίδίαίατερα χαρακτηρίστίκαα στην Ευρωαπη καί την Ε.Ε., οαπου ο εκσυγχρονίζοαμενος
νεοφίλελευθερίσμοας σε αγαστηα συνεργασίαα με τίς κυρίααρχες αντίδραστίκεας δυνααμείς στον Βορραα
συνεχίαζεί τη δογματίκηα του προσπααθεία επίβοληας προγραμμαατων λίτοατητας στίς χωαρες του Νοατου,
που συνοδευαονταί αποα αφυδαατωση της δημοκρατίαας καί περίορίσμουας στην αασκηση λαίστεράς,κηας
κυρίαρχίαας.
Η μερίκηα υποχωαρηση αρίστερωαν καί προοδευτίκωαν δυνααμεων στη Λατίνίκηα Αμερίκηα, που η αανοδοας
τους είαχε σημαδεαψεί την προηγουαμενη δεκαετίαα, συνεαπεσε με νίακες αρίστερωαν δυνααμεων σε Ελλααδα,
Πορτογαλίαα, Ισπανίαα, την αανοδο του Σίν Φεαίν στην Ιρλανδίαα, το φαίνοαμενο Σααντερς στίς ΗΠΑ,
δίαφοροποίηασείς στην ευρωπαίστεράς,κηα σοσίαλδημοκρατίαα, οαπως αυτοα φαανηκε καί με την ανααδυση του
Κοαρμπίν στο Εργατίκοα Κοαμμα Βρετανίαας, αλλαα καί τίς δίεργασίαες στην πορτογαλίκηα καί την ίσπανίκηα
σοσίαλδημοκρατίαα υποα την επίαδραση της ανοαδου της Αρίστεραας στην Ιβηρίκηα. Όλα αυταα, μαζία με τίς
τεασσερίς δίαδοχίκεας εκλογίκεας νίακες του ΣΥΡΙΖΑ, μπορουαν να αποτελεασουν την αρχηα της υποχωαρησης
του νεοφίλελευθερίσμουα καί ταυτοαχρονα λείτουργουαν ως καταλυατης γενίκοατερων αλλαγωαν.
Η Αρίστεραα σηαμερα, μαζία με την εκπροσωαπηση των αξίωασεων του εργατίκουα κίνηαματος καί την
κρίτίκηα του καπίταλίσμουα που πηαγασε αποα αυτοα το κίανημα, καλείαταί να αντίσταθεία απεαναντί στην
εργαλείοποίαηση του Λοαγου της Αγοραας, να υπερασπίστεία ελευθερίακεας αξίαες του Δίαφωτίσμουα, της
δημοκρατίαας καί της κοίνωνίκηας δίκαίοσυανης, το αντίφασίστίκοα κεκτημεανο του 20ουα αίωανα, καί να
επαναθεμελίωασεί εανα προαγραμμα κοίνωνίκηας καί πολίτίκηας ανατροπηας, το προαγραμμα του
σοσίαλίσμουα του 21ου αίωανα.
Η πολυμορφίαα των οίκονομίκοκοίνωνίκωαν συνθηκωαν, καθωας καί των κοίνωνίκωαν αντίσταασεων,
εκδηλωανεταί σηαμερα με την πολυμορφίαα καί των πολίτίκωαν εκπροσωπηασεων της Αρίστεραας. Θεατεί
οαμως επίτακτίκαα το ζηατημα της πολίτίκηας συανθεσης οασων εκφρααζουν τίς ευρυατερες χείμαζοαμενες
κοίνωνίκεας πλείοψηφίαες. Οί κοίνωνίκεας αυτεας πλείοψηφίαες, οαπως εαδείξε καί η προασφατη προσφυγίκηα
κρίαση, κλείανουν στους κοαλπους τους κααθε είαδους μείονοατητες καί οργανωανουν πολυεπίαπεδες
πρωτοβουλίαες αντίαστασης. Κατλ αυτοαν τον τροαπο ανοίαγουν προοπτίκεας γία τη δίευαρυνση της
δημοκρατίαας, αναδείκνυαοντας ταυτοαχρονα νεαα ρίζοσπαστίκαα δείαγματα κοίνωνίκηας οργαανωσης.
Προκυαπτεί, λοίποαν, η ανααγκη γία ανανεαωση καί οίκοδοαμηση νεαων κοίνωνίκωαν καί πολίτίκωαν
συμμαχίωαν στην Ελλααδα, την Ευρωαπη καί τον κοασμο. Με τα σημερίναα δεδομεανα κεντρίκοα ζηατημα
αναδείκνυαεταί η αποτελεσματίκηα οργαανωση καί συνεργασίαα των δυνααμενων που συμμετεαχουν ηα
παρακολουθουαν το Κοαμμα της Ευρωπαίστεράς,κηας Αρίστεραας, καί ο δίααλογος καί η συνεργασίαα με τους
Ευρωπαίαους Πραασίνους, καθωας καί με εκείανα τα τμηαματα της σοσίαλδημοκρατίαας που δεν ανεαχονταί

19
πλεαον την ηγεμοανευσηα τους αποα τον νεοφίλελευθερίσμοα καί αντίστεακονταί στη λίτοατητα καί τον
αυταρχίσμοα που τη συνοδευαεί. Σε αυτοα το πλαίασίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρεαπεί εμπραακτως να συμβααλεί σε
εαναν λπανευρωπαίστεράς,κοα συνασπίσμοα καταα της κοίνωνίκηας καταστροφηαςα. Αυτοας ο πανευρωπαίστεράς,κοας
συνασπίσμοας δεν θα οίκοδομηθεία μεασα αποα εανα μοανο μεατωπο, το οίκονομίκοκοίνωνίκοα, αλλαα καί ααλλα
μεατωπα οαπως του αντίρατσίσμουα, του αντίμίλίταρίσμουα, της είρηανης, της δημοκρατίαας καί της
οίκολογίαας.
2. Η Ευρώπη σε σταυροδρόμι
Οί εξελίαξείς των τρίωαν τελευταίαων χροανων, επίβεβαίωανουν τίς δίαπίστωασείς του ίδρυτίκουα Συνεδρίαου
του ΣΥΡΙΖΑ γία την εακταση καί το βααθος της ευρωπαίστεράς,κηας κρίασης. Η θεαση του Συνεδρίαου γία την
επανίαδρυση της Ε.Ε., παραμεανεί εξαίρετίκαα επίακαίρη. Η δίεθνηας χρηματοπίστωτίκηα-οίκονομίκηα κρίαση,
ενωα τουλααχίστον προσωρίναα φαίανεταί οατί ανακοαπτεταί στίς ΗΠΑ, στην Ε.Ε. συνεχίαζεταί καί αποα
ορίσμεανες αποαψείς βαθαίανεί, καθωας ανεαδείξε τίς αντίφαασείς του οίκοδομηαματος της ευρωπαίστεράς,κηας
ολοκληαρωσης. Η κρίαση, μαζία με τίς λαίστεράς,κεας αντίσταασείς στίς χωαρες της Ε.Ε., θεατεί υποα αμφίσβηατηση τη
συνοχηα της συμμαχίαας Συντηρητίκωαν καί Σοσίαλδημοκρατωαν που ηγηαθηκε τίς τελευταίαες δεκαετίαες
της πορείαας της ευρωπαίστεράς,κηας ολοκληαρωσης.
Αλλαα καί οασον αφοραα τη θεαση της στον κοασμο, η Ε.Ε. βρίασκεταί σε κρίαση. Υπααρχεί η ίσχυρηα τααση να
εξελίχθεία η Ευρωπαίστεράς,κηα Ένωση σε ίμπερίαλίστίκοα κεαντρο υποα την ηγεσίαα της Γερμανίαας. Εκεία
αποσκοπουαν οί επίδίωαξείς γία ενίασχυση της στρατίωτίκηας της ίσχυαος καί στρατίωτίκεας επεμβαασείς
είατε αυτοανομα είατε σε συνεργασίαα με το ΝΑΤΟ. Ο ααλλος δροαμος, που τον υποστηρίαζεί η Ευρωπαίστεράς,κηα
Αρίστεραα, είαναί να εξελίχθεία η Ένωση σε ποαλο φίλείρηνίκηας πολίτίκηας καί δημοκρατίαας.
Η ουκρανίκηα καί ααλ λες κρίασείς ανεαδείξαν την ααρνηση της ηγεσίαας της Ε.Ε. να καταστεία η Ένωση
σταθεροας ποαλος είρηανης καί σταθεροατητας γία οαλη την ευρωπαίστεράς,κηα ηαπείρο καί τον ααμεσο περίαγυροα της
(Μεσοαγείος - Μεαση Ανατοληα). Η ουκρανίκηα κρίαση, ως πανευρωπαίστεράς,κοα προαβλημα, είαναί αποτεαλεσμα,
εκτοας των εσωτερίκωαν αντίφαασεων της Ουκρανίαας, καί του γεγονοατος οατί η χωαρα αυτηα αποτεαλεσε
πεδίαο οξυατατου ανταγωνίσμουα ανααμεσα στη Ρωσίαα καί τίς μεγααλες χωαρες της Δυασης. Η ευρωπαίστεράς,κηα
Αρίστεραα εαχεί σταθεραα υποστηρίαξεί την είρηνίκηα επίαλυση της κρίασης, στη βααση της είρηνευτίκηας
δίαδίκασίαας του Μίνσκ, με τη συμβοληα του ΟΑΣΕ.
Οί συνεαπείες της πολυδίααστατης κρίασης εντοας καί εκτοας Ε.Ε. οδηγουαν στην επανεμφαανίση καί
ανααπτυξη, με ίσχυραα εκλογίκαα ποσοσταα, των δυνααμεων της ξενοφοβίαας, του σεξίσμουα, του ρατσίσμουα
καί του νεοναζίσμουα, οί οποίαες πρωτοστατουαν καί στην προασφατη εαξαρση της ίσλαμοφοβίαας,
ίδίαίατερα μεταα το τρομοκρατίκοα χτυαπημα του σ σ στο Παρίασί καί στίς Βρυξεαλλες. Προφανωας, ο
ακραίαος ίσλαμίκοας φονταμενταλίσμοας συνίσταα μείαζονα δίεθνηα κίανδυνο αλλαα δεν μπορεία να
αντίμετωπίστεία ουατε με νεαους πολεαμους, στη βααση της φίλοποαλεμης θεωρίαας γία λσυαγκρουση των
πολίτίσμωανα, ουατε με δίληαμματα του τυαπου λασφααλεία ηα δημοκρατίααα, που εκπορευαονταί αποα τους
κυρίααρχους κυακλους της Ευρωαπης. Η ακροδεξίαα απείληα δεν μπορεία να αναχαίτίσθεία με παραχωρηασείς
στην ίδεολογίαα της.
Η Ελλααδα, αποα την ίαδία τη γεωπολίτίκηα της θεαση μπορεία να δίαδραματίασεί σημαντίκοα ροαλο στα
προαναφερθεαντα. Η επίλογηα πολυδίααστατης, ενεργητίκαα φίλείρηνίκηας εξωτερίκηας πολίτίκηας α
συμμετοχηα σε δίεθνείας πρωτοβουλίαες είρηανης καί υποστηαρίξη δίαδίκασίωαν αποστρατίωτίκοποίαησης
καί αποπυρηνίκοποίαησηςα αποτελεία προαπαίτουαμενο γία την οίκονομίκηα καί οίκολογίκηα ανααταξη με
κοίνωνίκηα προκοπηα καί φυσίκαα το μοανο οδίκοα χααρτη γία το κοαμμα μας.
Σε μεαγίστο παγκοασμίο καί ευρωπαίστεράς,κοα προαβλημα αναδείκνυαεταί το προσφυγίκοα-μεταναστευτίκοα, το
οποίαο δεν είαναί αποτεαλεσμα μοανο των πολεαμων αλλαα καί της απουσίαας δημοκρατίαας, σε συνδυασμοα με
κραυγαλεαες δίεθνείας ανίσοατητες, στο εαδαφος των οποίαων αναπτυασσονταί ακραίαα αντίδραστίκαα
φαίνοαμενα καί δυνααμείς θρησκευτίκουα φονταμενταλίσμουα.
Η λεγοαμενη λπροσφυγίκηα κρίασηα, η οποίαα στην πραγματίκοατητα αποτελεία κρίαση του σημερίνουα
ααδίκου καί αντίδημοκρατίκουα δίεθνουας συστηαματος, αποκαλυαπτεί την κραυγαλεαα αποτυχίαα των
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ευρωπαίστεράς,κωαν πολίτίκωαν τοασο ως προς την αντίμετωαπίση του μεταναστευτίκουααπροσφυγίκουα
ζητηαματος με πολίτίκηα εανταξης των μεταναστωαν καί προσφυαγων στίς ευρωπαίστεράς,κεας κοίνωνίαες, οασο καί
στίς σχεασείς της Ε.Ε. με τον υποαλοίπο κοασμο. Η Κοίνηα Εξωτερίκηα Πολίτίκηα καί Πολίτίκηα Ασφααλείας της
Ε.Ε. (ΚΕΠΠΑ) εξακολουθεία να κίνείαταί στην τροχίαα του ατλαντίσμουα, καθίστωαντας εατσί προβληματίκηα
τη χααραξη καί αασκηση μίας νεαας μεσανατολίκηας καί μεσογείακηας πολίτίκηας της Ένωσης. Απαίτείαταί
παανω αποα οαλα εανα προαγραμμα είρηανης της Ε.Ε. γία τη Μεαση Ανατοληα καί τη Μεσοαγείο, με τη συμβοληα
καί της Ελλααδας. Ένα προαγραμμα, που στον πυρηανα του θα βρίασκεταί η γεφυαρωση του εκρηκτίκουα
χαασματος Βορραα-Νοατου στη Μεσοαγείο καί η οίκοδοαμηση νεαων σχεασεων καί με την αφρίκανίκηα ηαπείρο.
Το προσφυγίκοα ανεαδείξε, οαχί μοανο την απουσίαα φίλείρηνίκηας πολίτίκηας της Ε.Ε., αλλαα καί την
αναγκαίοατητα της δίαβαλκανίκηας συνεργασίαας με οαρους συνανααπτυξης καί κοίνηας ασφααλείας. Οί
δίμερείας ενταασείς που δημίουργηαθηκαν με αφορμηα το προσφυγίκοααμεταναστευτίκοα, υπογρααμμίσαν
την αναγκαίοατητα αυτηα.
Εκτίμουαμε οατί γία το μείαζον αυτοα προαβλημα, η ελληνίκηα κυβεαρνηση κίνηαθηκε σωσταα σε γενίκεας
γραμμεας. Κατααργησε το προηγουαμενο απαανθρωπο καί παραανομο καθεστωας, ζηατησε την ρίζίκηα αλλαγηα
μεταναστευτίκηας πολίτίκηας της Ε.Ε,. ωαθησε πανευρωπαίστεράς,κεας εξελίαξείς καί συνεαβαλε στην αφυαπνίση
ευρωπαίστεράς,κωαν κοίνωνίωαν, αναδείκνυαοντας το αίατημα γία μία πραγματίκαα κοίνηα ευρωπαίστεράς,κηα
αντίμετωαπίση της κρίασης.
Επανίδρυση της Ε.Ε.
Το συανθημα λΜία νεαα Ευρωαπη γία εαναν νεαο κοασμοα, αποκταα μεγαλυατερη αξίαα σηαμερα καί απαίτεία
πρωτίαστως την εαμπρακτη καί αποτελεσματίκηα αμφίσβηατηση της ηγεμονίαας του νεοφίλελευθερίσμουα,
που οδηγεία καί στη στρατίωτίκοποίαηση της Ε.Ε. Παρααλληλα, χρείααζεταί η ανααδείξη του
πανευρωπαίστεράς,κουα ορίαζοντα των αγωανων της Αρίστεραας, της Οίκολογίαας καί της Είρηανης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ οαπως καί το ΚΕΑ εμμεανουν στην επανίαδρυση της Ε.Ε., με πρωατο κεντρίκοα στοαχο την
υπεραασπίση του λευρωπαίστεράς,κουα κοίνωνίκουα μοντεαλουα, το περίεχοαμενο του οποίαου δίαρκωας
συρρίκνωανεταί, ενωα η κατααργησηα του ίσοδυναμεία με πολίτίστίκηα αντεπαναασταση. Αντίθεατως η
επανίαδρυση της Ε.Ε. που θα στηρίαζεταί στην ενεργοποίαηση καί δίευαρυνση των δημοκρατίκωαν θεσμωαν
καί δίαδίκασίωαν καί θα εαχεί σαφεας κοίνωνίκοα περίεχοαμενο υπεαρ των κοίνωνίκαα αδυναατων θα
αποτελεασεί πολίτίστίκηα επαναασταση γία το συανολο της Ευρωαπης. Η λεπανίαδρυση της Ε.Ε.α με αυτοα το
περίεχοαμενο αποτελεία καί τη μοανη ελπίαδα γία δίαασωση της Ένωσης καί των ευρωπαίστεράς,κωαν κοίνωνίωαν
αποα τη λαίαλαπα της Δίατλαντίκηας Εταίρίκηας Σχεασης Εμπορίαου καί Επενδυασεων (TTσP - Tτanτaμlanμάcto 
Tτaκο anκ σnvοτμιοnμ Paτμnοττhάη).
Οί σημερίνοία συσχετίσμοία δυνααμεων στην Ε.Ε. καί γενίκοατερα στην Ευρωαπη, εξακολουθουαν να μην
ευνοουαν τίς δυνααμείς της Αρίστεραας. Παραμεανεί καί εντείανεταί η κρίαση δημοκρατίκηας νομίμοποίαησης,
με το Ευρωπαίστεράς,κοα Κοίνοβουαλίο υποβαθμίσμεανο, καί τα εθνίκαα Κοίνοβουαλία σε ροαλο επίκυρωτηα
αποφαασεων που λαμβαανονταί αντίδημοκρατίκαα, ερηαμην των λαωαν καί των εκλεγμεανων εκπροσωαπων
τους.
Οί κυρίααρχες δυνααμείς της Ε.Ε. λαντίμετωπίαζουνα την κρίαση εγκαταλείαποντας θεμελίακεας
δίακηρυγμεανες αρχεας της ευρωπαίστεράς,κηας ενοποίαησης, παραγνωρίαζοντας σημαντίκεας πτυχεας του
πρωτογενουας κοίνοτίκουα δίκαίαου. Είαναί ωαρα η Αρίστεραα καί οαλες οί δημοκρατίκεας δυνααμείς να θεασουν
ως προτεραίοατητα την υπεραασπίση καί δίευαρυνση της δημοκρατίαας στην Ε.Ε. Αυτοα απαίτεία τη
δίεκδίακηση καί μίας Ευρωαπης των Δίκαίωμαατων, οαπου τα πολίτίκαα καί κοίνωνίκαα δίκαίωαματα θα
θεωρουανταί αδίαίαρετα καί αλληλεξαρτωαμενα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πρίν ακοαμη φταασεί στην κυβεαρνηση είαχε, οαχί μοανο επίσημαανεί τίς δίεργασίαες στον
ευρωπαίστεράς,κοα Νοατο, είαχε στηρίαξεί την προοπτίκηα μίας ααλλης πορείαας γία τη χωαρα στην προοπτίκηα μίας
προοδευτίκηας κυβεαρνησης στην Ελλααδα, με χωαρες, κυβερνηασείς, πολίτίκεας δυνααμείς, την Αρίστεραα του
ευρωπαίστεράς,κουα Νοατου. Οί εξελίαξείς επίβεβαίαωσαν την εκτίαμηση αυτηα. Σηαμερα οί δίεργασίαες καί εξελίαξείς
στην Ε.Ε. επίβααλ λουν ενίασχυση της συνεργασίαας του ευρωπαίστεράς,κουα Νοατου. Η επανίαδρυση καί της Ε.Ε.
περναα μεασα αποα τη συνεργασίαα καί πολίτίκηα ενδυνααμωση, οαχί μοανο της πανευρωπαίστεράς,κηας Αρίστεραας
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αλλαα καί του ευρωπαίστεράς,κουα Νοατου στο πλαίασίο της ευρωπαίστεράς,κηας ενοποίαησης.
3. Ποια Αριστερά στον 21ο αιώνα;
Το 2ο Συνεαδρίο του ΣΥΡΙΖΑ καλείαταί να επίβεβαίωασεί τη Δίακηαρυξη Αρχωαν του Ιδρυτίκουα μας
Συνεδρίαου. Ως κοαμμα της συαγχρονης ανανεωτίκηας Αρίστεραας, οφείαλουμε να ανίχνευαουμε μεασα στην
καθημερίνηα δρααση ενοας πολυσυανθετου, αντίφατίκουα, εκμεταλλευτίκουα καί αλλοτρίωτίκουα
καπίταλίστίκουα σηαμερα (σε εθνίκοα, ευρωπαίστεράς,κοα καί δίεθνεας επίαπεδο) το οαραμαα μας, χωρίας να χαανουμε
το βασίκοα ανθρωποκεντρίκοα αξίαωμα που δημίουαργησε εδωα καί δυαο αίωανες την Αρίστεραα. Η
πολίτίκαα οργανωμεανη Αρίστεραα, ως πολίτίκηα εακφραση του εργατίκουα κίνηαματος, εαχεί ίστορίαα δυαο
αίωανων, στη δίααρκεία των οποίαων εακανε λεφοαδους στον ουρανοαα, πρωταγωνίαστησε σε κοίνωνίκεας
καί εθνίκοαπελευθερωτίκεας επανασταασείς. Στίς αρχεας του 20ουα αίωανα υπηαρξε βαθυα σχίασμα στίς
τααξείς της με αφορμηα την προσχωαρηση μεγααλου τμηαματοας της στην πλευραα του πολεαμου καταα τον Α΄
Παγκοασμίο Ποαλεμο.
Τα δυαο ρευαματα που προεακυψαν, το σοσίαλδημοκρατίκοα καί το κομμουνίστίκοα, το καθεανα με τον
τροαπο του, απεατυχαν να καανουν πρααξη το οαραμα της κοίνωνίκηας καί ανθρωαπίνης απελευθεαρωσης. Η
κατααρρευση του λυπαρκτουα σοσίαλίσμουαα, το 1989-90, οδηαγησε σε κρίαση το συανολο της Αρίστεραας,
ανεξαρτηατως των κομματίκωαν της εκφραασεων. Αποα την κρίαση ξεπηαδησε το αίατημα καί ο στοαχος γία
τη δημίουργίαα μίας νεαας Αρίστεραας, οαχί μοανο με την υπεαρβαση των δυαο προγενεαστερων μεγααλων
ρευμαατων, αλλαα καί με νεαα φυσίογνωμίαα, καί χαρακτηρίστίκαα, με τη συανθεση των ίδεωαν καί αξίωαν του
εργατίκουα κίνηαματος, με αυτεας της οίκολογίαας, του φεμίνίσμουα καί των ααλλων συαγχρονων
κοίνωνίκωαν κίνημαατων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είαναί εακφραση αυτηας της ανααγκης γία επανίαδρυση καί ανασυανθεση
των ρευμαατων του εργατίκουα κίνηαματος καί της Αρίστεραας.
Οί ίαδίες οί δίεθνείας καί ευρωπαίστεράς,κεας εξελίαξείς στο οίκονομίκοκοίνωνίκοα επίαπεδο, αλλαα καί η
περίβαλλοντίκηα κρίαση εαχουν δίευρυανεί το πεδίαο δραασης της Αρίστεραας καί τίς εν δυνααμεί κοίνωνίκεας
καί κατλ επεακταση πολίτίκεας συμμαχίαες της. Ταυτοαχρονα, αναδείκνυαεταί τοασο ο πανευρωπαίστεράς,κοας οασο
καί ο πλανητίκοας ορίαζοντας της Αρίστεραας καί του προγρααμματοας της.
Η σημερίνηα πολυδίααστατη παγκοασμία κρίαση αναδείκνυαεί τα αδίεαξοδα του καπίταλίσμουα καί τη
χρεοκοπίαα του θατσερίκουα δοαγματος λThοτο στ No εlμοτnaμάvοα (TσNε). Γία να σωθουαν η Ευρωαπη καί ο
κοασμος, απαίτείαταί ρίζίκηα κοίνωνίκηα καί πολίτίκηα αλλαγηα, που στίς σημερίνεας συνθηακες δεν αρκεία να
περίορίστεία στο εθνίκοα επίαπεδο. Χρείααζεταί, λοίποαν, εανας νεαος συαγχρονος δίεθνίσμοας της Αρίστεραας.
Δίεθνίσμοας που θα στηρίαζεταί στο ίστορίκοα κεκτημεανο των αγωανων καί θα αξίοποίεία τη νεαα γνωαση καί
την τεχνολογίαα που αναδείκνυαονταί σε σημαντίκουας παρααγοντες πολίτίκηας κίνητοποίαησης.
Η ανααδυση μίας σείραας αποα αντίθεασείς καί συγκρουασείς, οί οποίαες αν καί είαναί ταξίκαα
επίκαθορίσμεανες, δεν περίορίαζονταί σε αυτηα τη βααση, βοηθουαν στη συγκροατηση πολίτίκωαν
σχηματίσμωαν πεαρα αποα τα αντίπροσωπευτίκαα κοαμματα καί τα παραδοσίακαα συνδίκαατα, καθωας καί
νεαες αποκεντρωμεανες, θεματίκεας καί ευεαλίκτες μορφεας λαίστεράς,κωαν κίνητοποίηασεων καί πολίτίκηας δραασης.
Όλα αυταα αλλααζουν την κεντρίκηα πολίτίκηα σκηνηα αλλαα καί την εαννοία της πολίτίκηας,
απελευθερωανοντας μεγααλα τμηαματα του πληθυσμουα καί κυρίαως πολλωαν κατηγορίωαν γυναίκωαν καί
της νεολαίαας αποα παραδοσίακεας μορφεας πολίτίκηας εανταξης. Παρααλληλα, ααλλοί απομακρυανονταί αποα
την πολίτίκηα δημίουργωαντας κρίαση εκπροσωαπησης καί υποχωαρηση της δημοκρατίαας, ενωα ααλλοί
μετατοπίαζονταί προς ρίζοσπαστίκεας θεασείς που οδηγουαν σε προοδευτίκεας εξελίαξείς.
Στην Ελλααδα, η κρίαση πολίτίκηας εκπροσωαπησης είαχε αρχίασεί να εκδηλωανεταί πρίν αποα τα Μνημοανία,
αλλαα γίγαντωαθηκε στη δίααρκεία της εφαρμογηας τους. Συμπτωαματαα της αποτελουαν, μεταξυα ααλλων, η
πρωτοφανηας γία τα δεδομεανα της Μεταπολίατευσης αποδυνααμωση του δίκομματίσμουα, η παρακμηα
συγκεκρίμεανων μορφωαν κομματίκηας οργαανωσης, το ξεθωαρίασμα σε μεγααλα τμηαματα της κοίνωνίαας
της δίαχωρίστίκηας γραμμηας Αρίστεραα-Δεξίαα, αφουα καί αυτηα είαχε συρρίκνωθεία στον παγίωμεανο αστίκοα
δίκομματίσμοα. Σημείωαθηκε επίασης αποπολίτίκοποίαηση της νεολαίαας καί σαφηας υποχωαρηση των
εαμφυλων δίεκδίκηασεων, καθωας καί γενίκοατερη εαλλείψη εμπίστοσυανης στο πολίτίκοα συαστημα, κρίαση
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καί απομαζίκοποίαηση του κλασίκουα συνδίκαλίσμουα, στροφηα, αν καί περίορίσμεανη, σε νεαες μορφεας
αυτοανομης εργατίκηας καί κοίνωνίκηας οργαανωσης. Οί εκλογίκεας επίτυχίαες του ΣΥΡΙΖΑ οφείαλονταί καί
στο γεγονοας οατί εαγκαίρα κατανοαησε τίς εξελίαξείς αυτεας, καθωας καί οατί μποαρεσε να εκφραασεί τον
ταξίκοα, αντίμνημονίακοα αγωανα του ελληνίκουα λαουα.
Ο νεοφίλελευθερίσμοας εαχεί αυξηασεί τίς ανίσοατητες καί εαχεί υποσκααψεί τη δημοκρατίαα. Η αυξανοαμενη
κοίνωνίκηα ανίσοατητα υπονομευαεί την ίσονομίαα καί την ίαδία την ίσοατητα της ψηαφου. Η
νεοφίλελευαθερη παγκοσμίοποίαηση αφυδατωανεί τους αντίπροσωπευτίκουας θεσμουας. Με αυταα τα
δεδομεανα, στον σημερίνοα κοασμο η δημοκρατίαα ενδίαφεαρεί τους λίαγους ως τυπίκοα κεαλυφος καί
προασχημα εξουσίαας. Αντίαθετα, γία τους πολλουας γίανεταί αξίαωση. Όταν οί πολλοία καταπίεαζονταί, η
αξίαωση καί η δίεκδίακηση της δημοκρατίαας γίανεταί οαχημα δίείασδυσηας τους στον κοασμο των εχοαντων
καί οί θεσμοία της αίατημα ρίζοσπαστίκηας αλλαγηας.
4. Αριστερό πρόγραμμα, κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες
Η Αρίστεραα της μεταψυχροπολεμίκηας εποχηας, είαχε υποστεία θεωρητίκεας αποτυχίαες καί πολίτίκεας ηαττες
δίεθνωας. Η ρίζοσπαστίκηα Αρίστεραα εαχεί, λοίποαν, καθηακον να επαναθεμελίωασεί με συαγχρονους οαρους
εανα προαγραμμα ανατροπηας που να ανταποκρίανεταί στίς μακροπροαθεσμες αλλαγεας της κοίνωνίαας καί
τίς κρίασίμες τρεαχουσες συνθηακες. Το συαγχρονο κοαμμα της Αρίστεραας δεν βρίασκεταί σε αποασταση αποα
τα λαίστεράς,καα στρωαματα σε ροαλο λκαθοδηγητηαα καί δεν ενσωματωανεταί στην κυβεαρνηση. Εκπροσωπεία τίς
δυνααμείς της μίσθωτηας εργασίαας καί τα ααλλα λαίστεράς,καα κοίνωνίκαα στρωαματα, οργανωανεί τη συμμαχίαα με
την παραδοσίακηα καί τη νεαα μίκροαστίκηα τααξη που ο επίθετίκοας φίλελευθερίσμοας συνθλίαβεί, εαχεί
οργανίκουας δεσμουας με τα κοίνωνίκαα κίνηαματα καί επίδίωακεί την ευρυατερη δυνατηα πολίτίκηα καί
κοίνωνίκηα συμμαχίαα γία τον κοίνωνίκοα μετασχηματίσμοα.
Το προαγραμμα καί οί επίμεαρους στοχευασείς της Αρίστεραας πηγααζουν αποα τίς αξίωασείς καί τους αγωανες
των πολλωαν καί αποκτουαν μορφηα με την επίστημονίκηα ανααλυση καί την εφαρμογηα στην πρααξη. Έτσί
εξείδίκευαεταί σε κααθε αρμοα της κοίνωνίκηας ζωηας καί κατλ αυτοαν τον τροαπο το κοαμμα της Αρίστεραας
οργανωανεί τους κοίνωνίκουας καί τους πολίτίκουας αγωανες καί επίδίωακεί να κερδίασεί την πλείοψηφίαα
του λαουα καί την πολίτίκηα εξουσίαα.
Ο ταξίκοας χαρακτηαρας της ψηαφου του ΣΥΡΙΖΑ στίς εκλογεας του Γενααρη καί του Σεπτεαμβρη δείαχνεί οατί
οί εργαζοαμενοί, οί αανεργοί, οί νεαοί καί οί νεαες αποτελουαν τον κορμοα της πλατίαας κοίνωνίκηας συμμαχίαας
που επίδίωακεί το κοαμμα. Στην κοίνωνίαα επίδίωακουμε τυπίκεας καί αατυπες συμπορευασείς με τα
κίνηαματα καί τα κομμαατία του πληθυσμουα που χτυπηαθηκαν αποα την υαφεση. Στο πολίτίκοα επίαπεδο,
επίδίωακουμε τη δίαμοαρφωση των προυστεράς,ποθεασεων γία προγραμματίκεας συμφωνίαες καί γία
συμποαρευση με οαλες τίς δυνααμείς της Αρίστεραας. Επίασης, επίδίωακουμε συμμαχίαες καί συμποαρευση με
κοαμματα καί κίνηασείς που αναφεαρονταί στη σοσίαλδημοκρατίαα, εφοασον απαλλαασσονταί αποα
δεσμευασείς απεαναντί στο παλίοα κομματίκοα συαστημα καί τον νεοφίλελευθερίσμοα, καθωας καί με
πολίτίκεας εκφραασείς του οίκολογίκουα κίνηαματος, πρωατα αποα οαλα με το κοαμμα των Πρασίανων.
Ο 20οας αίωανας μας δίαδαξε οατί ο σοσίαλίσμοας δεν μπορεία να υπααρξεί αν δεν είαναί δημοκρατίκοας. Η
κατααργηση της καπίταλίστίκηας ίδίοκτησίαας καί μοανο δεν αρκεία γία την οίκοδοαμηση της νεαας
κοίνωνίαας. Σοσίαλίσμοας του 21ου αίωανα σημαίανεί δημοκρατίαα σε κααθε πλευραα της ζωηας, στην
οίκονομίαα, τίς τρααπεζες, τίς μεγααλες παραγωγίκεας μονααδες, στους θεσμουας καί τα ίδρυαματα. Δευατερο
συστατίκοα του αρίστερουα προγρααμματος αποτελεία επομεανως η συνεχηας επεακταση καί εμβααθυνση της
δημοκρατίαας. Ο εκδημοκρατίσμοας του κραατους, του Δημοσίαου, της παίδείαας καί του πολίτίσμουα
χρείααζεταί να συνδυαστεία με πολυαμορφους αμεσοδημοκρατίκουας θεσμουας, εατσί ωαστε μεγααλα τμηαματα
της κοίνωνίκηας πολίτίκηας να περνουαν σταδίακαα σε συλλογίκεας δίαδίκασίαες. Η δημοκρατίαα αγκαλίααζεί
εατσί οαλες τίς εκφαανσείς της κοίνωνίκηας ζωηας καί μεταμορφωανεταί αποα θεσμίκηα δίαδίκασίαα σε νεαα
μορφηα ζωηας, με εαντονη την εαμφυλη δίααστασηα της. Ακοαμα, αυτηα η πααλη περίεαχεί συνεχείας δημοκρατίκεας
ρηαξείς, μεταφοραα αρμοδίοτηατων καί ποαρων σε νεαους θεσμουας ααμεσης δημοκρατίαας που αλλααζουν τους
συσχετίσμουας δυαναμης στην κοίνωνίαα Η πααλη γία την επεακταση καί την εμβααθυνση της δημοκρατίαας
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είαναί στοίχείαο της πααλης γία τον σοσίαλίσμοα, τη βοηθαα καί ταυτοαχρονα δημίουργεία τίς προυστεράς,ποθεασείς
γία την υαπαρξηα του.
Ο δημοκρατίκοας μετασχηματίσμοας της κοίνωνίαας πρεαπεί να δίδαχθεία αποα τίς δίααφορες πρωτοβουλίαες
αυτοανομης κοίνωνίκηας οργαανωσης καί δραασης καί να υποστηρίαξεί την αανθηση τεατοίων
πρωτοβουλίωαν. Με αυτηα την εαννοία, κααθε κυβερνητίκηα πολίτίκηα πρεαπεί να προσαρμοαζεταί στους
ααξονες της ίσοατητας καί της δημοκρατίαας καί να ελεαγχεταί γία την ταξίκηα της μεροληψίαα. Η συνεχηας
μείαωση των ανίσοτηατων, η βελτίαωση της καθημερίνοατητας των πολίτωαν καί η επεακταση καί
εμβααθυνση της δημοκρατίαας αποτελουαν το περίεχοαμενο της καθημερίνηας προσπααθείας της
ρίζοσπαστίκηας Αρίστεραας της εποχηας μας.
Γ. Για ένα κόμμα ενεργών πολιτών, έκφραση αγωνιών και ελπίδων της κοινωνίας
Ο ΣΥΡΙΖΑ είαναί κοαμμα ενεργωαν πολίτωαν, γυναίκωαν καί ανδρωαν, που θεαλουν να εκφρααζουν την
Ανανεωτίκηα Ρίζοσπαστίκηα καί Δημοκρατίκηα Ελληνίκηα καί Ευρωπαίστεράς,κηα Αρίστεραα. Τα μεαλη καί οί φίαλοί
του αγωνίαζονταί μεασα καί εαξω αποα τους θεσμουας λγία την ανατροπηα οαλων των συνθηκωαν μεασα στίς
οποίαες ο αανθρωπος είαναί εανα ταπείνωμεανο, σκλαβωμεανο, εγκαταλείμμεανο, καί καταφρονεμεανο ονα
(Μαρξ), γία την υπεαρβαση στίς αντίαξοες σημερίνεας συνθηακες, κααθε μορφηας εκμετααλλευσης καί
καταπίαεσης, μεασα αποα συνεχείας καθημερίνεας δημοκρατίκεας τομεας καί ρηαξείς.
Μεασα αποα τίς αντίφαασείς καί τίς δυσκολίαες του σηαμερα, επίχείρουαμε να ξαναδεασουμε την κοακκίνη
κλωστηα των εργατίκωαν αγωανων που συνεαχουν την ίστορίκηα δίαδρομηα των κοίνωνίωαν τους δυο
τελευταίαους αίωανες, το φεμίνίστίκοα κίανημα, τα νεαα κοίνωνίκαα κίνηαματα καί ευαίσθησίαες, με τα
αίτηαματα γία ουσίαστίκοποίαηση των θεσμωαν της αντίπροσωπευτίκηας δημοκρατίαας απου ουδεαποτε
θεαλησε είλίκρίναα η αστίκηα τααξηα γία δημίουργίαα θεσμωαν ααμεσης δημοκρατίαας, αυτοδίαχείρίστίκεας
εστίαες στην παραγωγίκηα βααση καί σεβασμοα καί συνεχηα εμπλουτίσμοα οαλων των ελευθερίωαν καί
δίκαίωμαατων.
Με αυτουας τους στοαχους μίας ανοίχτηας δημοκρατίκηας πορείαας προς τον σοσίαλίσμοα καί μίας συνεχωας
δίευρυνοαμενης εσωκομματίκηας δημοκρατίαας, συγκροτουαμε την ίδεολογίκοπολίτίκηα μας ταυτοατητα.
Σε αυτηα τη νεαα πραγματίκοατητα η βασίκηα αντίαθεση κεφαλαίαου-εργασίαας εμπλουτίαζεταί με νεαα
δεδομεανα, χωρίας αυτοα να σημαίανεί μείαωση των εκμεταλλευτίκωαν καί αλλοτρίωτίκωαν δίεργασίωαν. Το
αντίαθετο μααλίστα αυτεας συνδυααζονταί με νεαες οξυνοαμενες αντίθεασείς οίκολογίκηας καταστροφηας,
κλίματολογίκωαν καταστροφωαν, λείψυδρίαας, μεταλλαγμεανων προίστεράς,οαντων, πολλαπλωαν μορφωαν βίαας
καταα των γυναίκωαν, νεαων μορφωαν δουλείαας καί φονταμενταλίστίκηας βαρβαροατητας, πολεαμων, ενοας
πρωτοφανουας κυαματος μετανααστευσης καί μίας τερααστίας ανθρωπίστίκηας κρίασης, σε τοπίκοα,
ευρωπαίστεράς,κοα, παγκοασμίο επίαπεδο.
Απεαναντί σε αυτηα τη νεαα πολυσυανθετη πραγματίκοατητα γεννίουανταί νεαες αντίσταασείς, νεαα κίνηαματα,
νεαες αμφίσβητησίακεας μορφεας πολίτίκηας ανυπακοηας, δημίουργωαντας τίς προυστεράς,ποθεασείς γία εαναν νεαο
κοίνωνίκοα- πολίτίκοα- πολίτίσμίκοα ρίζοσπαστίκοα, προοδευτίκοα ποαλο, απεαναντί στίς δυνααμείς του
μεγααλου κεφαλαίαου των νεοφίλελευαθερων καπίταλίστίκωαν εκμεταλλευτίκωαν δεδομεανων.
Αυτοαν τον ποαλο επίχείρεία καθημερίναα να εκφραασεί ο ΣΥΡΙΖΑ τοασο στην ελληνίκηα οασο καί στην
ευρωπαίστεράς,κηα πραγματίκοατητα, λείτουργωαντας ως καταλυατης δίεργασίωαν ανατροπωαν της κυρίααρχης
νεοφίλελευαθερης καπίταλίστίκηας λογίκηας.
Η αντίστοίαχίση με τα νεαα δεδομεανα, αυτουα του ποαλου, απαίτεία πρωταρχίκαα την ουσίαστίκηα μείαωση
της μονοδρομίκηας κααθετης εσωκομματίκηας καί ίεραρχίκηας δομηας με τη δημίουργίαα παρααλληλων
ορίζοαντίων δομωαν, δίααχυσης σε οαλα τα μεαλη που συναποτελουαν το δίκοα μας πρωτοατυπο καί
πρωτοαγνωρο εγχείαρημα, οαλων των πληροφορίωαν καί δεδομεανων καί ταυτοαχρονα δημίουργίαα οαρων
συλλογίκουα ελεαγχου, κρίτίκηας εμβααθυνσης καί πραγματίκηας συναποαφασης.
Απαίτείαταί επίασης ο εμπλουτίσμοας της κομματίκηας ζωηας με νεαες επεξεργασίαες εστίασμεανες στίς
πολυαμορφες κίνηματίκεας μορφεας αλληλεγγυαης καί πολίτίσμίκεας δίεργασίαες που την περίαοδο της
κρίασης καί την οαξυνση του προσφυγίκουα εαχουν δημίουργηθεία στα κυατταρα της κοίνωνίαας, με πληαρη
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σεβασμοα στην αυτονομίαα τους.
Χρείαζοαμαστε εανα κοαμμα που θα μπορεία να ανοίαγεί δροαμους μεασα στην κοίνωνίαα, να σχεδίααζεί
πολίτίκηα, να αλλααζεί τους συσχετίσμουας μεασα αποα αγωανες καί να συμβααλεί εατσί στη δίαμοαρφωση ενοας
πλαίσίαου λαίστεράς,κηας συμμετοχηας καί ελεαγχου. Ένα κοαμμα που θα δίεαπεταί αποα την κουλτουαρα της
ίσοατητας μεταξυα των ανδρωαν καί γυναίκωαν μελωαν του καί επίδίωακεί την ίσοαρροπη συμμετοχηα τους
στα οαργαναα του.
Το κοαμμα που χρείαζοαμαστε είαναί εανα κοαμμα που θα λείτουργηασεί πραγματίκαα ως συλλογίκοας
δίανοουαμενος, με στοαχο την ηγεμονίαα των πρακτίκωαν καί των ίδεωαν της Αρίστεραας μεασα στην
κοίνωνίαα. Ένα μαζίκοα κοαμμα της Αρίστεραας που θα μπορεία να μαθαίανεί αποα τους αγωανες της
κοίνωνίαας, να συμπυκνωανεί τα καλυατερα στοίχείαα αυτωαν των αγωανων καί να τα μετατρεαπεί σε
κομμαατί της συλλογίκηας δίαανοίας, με λείτουργίαα που δεν θα μετατρεαπεί τίς δυνααμείς μας σε
εσωτερίκουας μηχανίσμουας πίαεσης ηα προσωπίκουας στρατουας κυβερνητίκωαν στελεχωαν.
Με αυτοα τον τροαπο το κοαμμα θα μπορεασεί με τον πίο αποτελεσματίκοα τροαπο καί να συμβααλεί στην
υλοποίαηση του προγρααμματοας μας αλλαα καί να ελεαγχεί τη κυβεαρνηση. Ένα κρίασίμο ερωατημα που
εαχουμε να αναμετρηθουαμε το εποαμενο δίααστημα είαναί η δημίουργίαα ενοας συνολίκοατερου πλαίσίαου
συμμετοχηας καί ελεαγχου που θα ξεκλείδωανεί τη λαίστεράς,κηα εφευρετίκοατητα καί την κοίνωνίκηα
δίαθεσίμοατητα. Γεγονοας που απαίτεία ανοίχτεας στη νεαα κοίνωνίκηα πραγματίκοατητα ευφαανταστες
λείτουργίαες των οργανωασεων που, χωρίας να αλλοίωανουν τον κομματίκοα τους χαρακτηαρα, θα
μετεξελίασσονταί σε ελκτίκουας χωαρους εακφρασης καί δραασης της κοίνωνίαας, με ανοίχτεας συνελευασείς
καί δημοασίες εκδηλωασείς, οαπου μεαλη, φίαλοί, ευρυατερα συμπολίατες, θα εαχουν τη δυνατοατητα οαχί μοανο
να τίς παρακολουθουαν αλλαα καί να καταθεατουν προταασείς, αγωνίαες, κρίτίκεας αποαψείς, να προτείανουν
θεαματα γία συζηατηση καί αποφαασείς. Επίασης, σε συγκεκρίμεανα θεαματα οαπως π.χ.. η εαννοία της
αυτοδίαχείαρίσης καί το παρααδείγμα της ΒΙΟΜΕ ηα ο κοίνωνίκοας δίααλογος γία την Παίδείαα ηα τα
προβληαματα στον χωαρο της Υγείαας κ.λπ. θα μπορουαν να ανοίαγονταί, με τη χρηαση του Δίαδίκτυαου,
κυακλοί ευρυατερων συζητηασεων φίαλων καί μελωαν γία την εμβααθυνση καί εμπλουτίσμοα θεασεων καί
προβληματίσμωαν, καθωας καί αατυπες δημοψηφίσματίκεας μορφεας γία την παρεαμβαση του χωαρου σε
προβληαματα της περίοχηας ηα του κλααδου που δρα. Η προσεαλκυση πολλωαν ανθρωαπων που
παρακολουθουαν την πολίτίκηα μας, αλλαα δεν θεαλουν οπωσδηαποτε να γίανουν μεαλη του κοαμματος, σε
συμμετοχηα στους προβληματίσμουας καί τίς αναζητηασείς μας σε οαλα τα επίαπεδα της κομματίκηας δομηας,
αποα την Ο.Μ. εαως τα τμηαματα του κοαμματος είαναί το μεασον γία να ρίζωασεί το κοαμμα στην κοίνωνίαα καί
να γίανουν οί υποθεασείς του δημοασίες υποθεασείς.
Προς αυτηαν την κατευαθυνση, χρείααζεταί καθημερίνοας αγωανας, υπεαρβασης καί στην εσωκομματίκηα
ζωηα των κυρίααρχων λογίκωαν: της δίαακρίσης των λΠαανωα καί των λΚαατωα, της λανααθεσηςα, των
πελατείακωαν σχεασεων, των μηχανίσμωαν, των κυρίααρχων παραδοσίακωαν αντίληαψεων καί
νοοτροπίωαν, στίς συνθηακες ενοας ίδίοατυπου πολεαμου θεασεων σε οαλα τα επίαπεδα, που δίεξααγεταί στη
χωαρα μας καί στην Ευρωαπη, εκμεταλλευοαμενοί τίς ρωγμεας καί αντίφαασείς του κυρίααρχου συστηαματος.
Ρωγμεας που πολλαπλασίααζονταί δημίουργωαντας νεαα ελπίδοφοαρα πεδίαα ταξίκηας πααλης σε επίαπεδο Ε.Ε.
Χρείααζεταί ακοαμα να ξεπεραασουμε τη νοοτροπίαα του λκλείστουα κοαμματοςα που δίστααζεί ηα αρνείαταί
κίοαλας να εντααξεί νεαα μεαλη στίς οργανωασείς του.
Ιδίαίατερη σημασίαα εαχεί η συγκροατηση καί η αξίοποίαηση του επίστημονίκουα δυναμίκουα του κοαμματος,
τοασο στα τμηαματα οασο οαμως καί με το Ινστίτουατο Νίακος Πουλαντζαας με την ενίασχυση καί την
αναμοαρφωσηα του. Με αυτοαν τον τροαπο θα μπορεασεί το κοαμμα μας να ενδυναμωανεί την επίστημονίκηα
καί θεωρητίκηα θεμελίαωση της πολίτίκηας του, να εφοδίααζεί τα μεαλη του με συαγχρονες γνωασείς γία τον
τομεαα με τον οποίαο ασχολουανταί καί να δίαχεαεί στην κοίνωνίαα τη θεωρίαα καί τίς αναζητηασείς της
Αρίστεραας στην πίο συαγχρονη μορφηα τους.
Προπααντων στίς σημερίνεας συνθηακες, στίς οποίαες το κοαμμα μας καλείαταί να οδηγηασεί την ελληνίκηα
κοίνωνίαα εκτοας του καθεστωατος της επίτροπείαας, αλλαα σε εανα δυσμενεας περίβααλλον καί με δεδομεανη
την επίμονηα του αντίπααλου να αναστρεαψεί την πορείαα που ααρχίσε τον Ιανουααρίο 2015 αείατε με
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ανατροπηα της σημερίνηας κυβεαρνησης, είατε με ενσωμαατωση του ΣΥΡΙΖΑα χρείααζεταί η ανααταξη του
κοαμματος.
Αδηαρίτη ανααγκη γία την επίτυχηα κατααληξη του εγχείρηαματοας μας, είαναί εανα στίβαροα καί δραστηαρίο
κοαμμα. Προυστεράς,ποθεασείς γία τη λείτουργίαα αυτηα είαναί:
- Ισχυροα ίδεολογίκοα αποαθεμα ολοκληρωμεανων επεξεργασίωαν αρχωαν καί εργαλείαων χααραξης
στρατηγίκωαν. Ικανοατητα ανααλυσης καί στρατηγίκουα σχεδίασμουα με συλλογίκοα καί δημοκρατίκοα
τροαπο.
- Ικανοατητα συλλογίκηας δίαμοαρφωσης της τακτίκηας ααμεσα με βααση τίς καθημερίνεας δίαπίστωασείς καί
τα δεδομεανα της δίαπραγμαατευσης.
- Ισχυρεας οργανωασείς μελωαν ρίζωμεανες στον κοίνωνίκοα ίστοα που συνείσφεαρουν στη δίαμοαρφωση της
πολίτίκηας του κοαμματος, με δυνατοατητα να την προωθηασουν στον λαοα καί να δίαμορφωασουν οαρους
κοίνωνίκηας στηαρίξης στην κυβεαρνηση.
- Δημοκρατίκηα λείτουργίαα, ωαστε τα μεαλη, τα στελεαχη καί οί φίαλοί του κοαμματος χωρίας αποκλείσμουας,
ίδίαίατερα φυαλου καί ταυτοατητας φυαλου να αναγνωρίαζουν στίς αποφαασείς καί στη δραστηρίοατηταα του
τη δίκηα τους συμβοληα.
- Επεξεργασμεανες θεασείς με τη μεαγίστη αποδοχηα στο κοαμμα, ίκανεας να υποβοηθουαν την ανααληψη
κυβερνητίκωαν καθηκοαντων καί να επίταχυανουν την κυβερνητίκηα πολίτίκηα στη βααση του νεαου
πολίτίκουα υποδείαγματος του ΣΥΡΙΖΑ.
- Συνεχηα φροντίαδα γία την επίστημονίκηα θεμελίαωση της πολίτίκηας μας καί τη δίερευανηση νεαων
προκληασεων καί νεαων δροαμων με αξίοποίαηση του επίστημονίκουα δυναμίκουα του κοαμματος.
Η ανααπτυξη κοαμματος αυτουα του τυαπου, δημοκρατίκουα καί ανοίχτουα καί ταυτοαχρονα
αποτελεσματίκουα είαναί η μεγααλη προακληση γία τα ηγετίκαα οαργανα, τίς Ο.Μ. καί τα μεαλη μας στην
εποαμενη περίαοδο. Ιδίαως τα ηγετίκαα οαργανα πρεαπεί να εαχουν δίαρκεας μεαλημα την εφαρμογηα στην πρααξη
αυτωαν των κατευθυανσεων.
Κόμμα εκτός κράτους
Η ανααληψη της δίακυβεαρνησης της χωαρας, μεασα σλ αυτεας τίς αντίαξοες καί πνίγηρεας συνθηακες,
οίκονομίκηας κρίασης, δανείακωαν δεσμευασεων καί του τερααστίου προσφυγίκουα προβληαματος,
δημίουργεία επίπροασθετες δυσκολίαες γία την εσωκομματίκηα ζωηα. Προακείταί γία μία πρωτοαγνωρη
πορείαα οαπου δεν υπααρχεί δίαμορφωμεανο προατυπο, σε μία περίαοδο που τα συλλογίκαα υποκείαμενα,
συνδίκαλίστίκαα καί πολίτίκαα, εαχουν υποβαθμίστεία καί συστηματίκαα δίαβληθεία. Χωρίας οαμως
συλλογίκεας εκφραασείς δημοκρατίκηα ζωηα δεν υπααρχεί. Ακρίβωας γίλ αυτοα η ζωντανηα καί ελκτίκηα
λείτουργίαα του κοαμματος γίανεταί πίο σημαντίκηα αποα ποτεα.
Χωρίας κοαμμα δεν μπορεία να υπααρξεί ουατε κυβεαρνηση, ουατε εναλλακτίκοα κυβερνητίκοα προαγραμμα
εξοαδου αποα την πολυαπλευρη κρίαση. Η δίαρκηας επαγρυαπνηση καί εναντίαωση στον λκυβερνητίσμοαα,
οφείαλεί να συμβαδίαζεί με την προσπααθεία να αποκτηασουμε ταυτοαχρονα κουλτουαρα
δίακυβεαρνησης, συνευθυανης, συλλογίκουα εσωκομματίκουα ελεαγχου καί να μπολίαασουμε με αυτηα τίς
κοίνωνίκεας δυνααμείς που ακολουθουαν το εγχείαρημαα μας, να κατακτηασουμε μία νεαα προωθητίκηα
δυναμίκηα ανασυγκροατησης ανοίχτηας στίς κοίνωνίκεας καί πολίτίσμίκεας εξελίαξείς. Ουατε μπροας ουατε
πίασω αποα την κυβεαρνηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είαναί απλωας καί μοανο μία ακοαμη αρίστερηα συλλογίκηα εακφραση, αποτελεία ταυτοαχρονα
τον θεματοφυαλακα του προγρααμματος καί του αξίακουα φορτίαου της Ανανεωτίκηας, Ρίζοσπαστίκηας
καί Δημοκρατίκηας Αρίστεραας, την ασπίαδα της κυβεαρνησης, απεαναντί στον βρωαμίκο ποαλεμο
εναντίαον της, αλλαα καί τον ααγρυπνο φρουροα, που τη συνδεαεί με τίς κοίνωνίκεας απαίτηασείς,
επίσημαίανοντας εαγκαίρα παρεκτροπεας, κρατίκίαστίκες αγκυλωασείς, ολίσθηαματα, γία την ααμεση
δίοαρθωσηα τους αποτελωαντας τη ζωασα αρίστερηα της συνείαδηση.
Γία την επίατευξη αυτουα του στοαχου αναγκαίαα συνθηακη είαναί η αναβααθμίση εαμπρακτα του ροαλου
των οργαανων του κοαμματος καί των Ο.Μ. με συζηατηση οασο περίσσοατερο είαναί δυνατοαν των
κυβερνητίκωαν προταασεων καί πρωτοβουλίωαν πρίν αυτεας εμφανίστουαν δημοασία καί σεβασμοα στίς
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γνωαμες των μελωαν, ωαστε να πααψεί το φαίνοαμενο στην πρααξη να δημίουργείαταί η αίασθηση
απαξίαωσηας τους στη χααραξη των κυβερνητίκωαν επίλογωαν.
Αποδείκνυαοντας καθημερίναα οατί παραμεανεί ευαίασθητος δεακτης καί προωθητίκηα δυαναμη των
κοίνωνίκωαν απαίτηασεων καί ευαίσθησίωαν, ενεργοας συμμεατοχος των λαίστεράς,κωαν αγωανων, των μορφωαν
κοίνωνίκηας αλληλεγγυαης, του αρίστερουα ηαθους.
Οί λείτουργίαες αυτεας μας αφορουαν οαλες καί οαλους καί τα μεαλη μας που συμμετεαχουν σε
κυβερνητίκεας ηα βουλευτίκεας θεασείς. Ιδίαίατερα αυταα στον βαθμοα που η στααση καί το ηαθος που
εκπεαμπουν αντανακλαα σε οαλο το κοαμμα. Η δίαφαανεία στη δρααση τους, η γνωαση καί ο σεβασμοας των
κομματίκωαν επεξεργασίωαν, των αποφαασεων καί του προγρααμματοας μας, η τηαρηση του
καταστατίκουα καί του κωαδίκα δεοντολογίαας που συνυπεαγραψαν, οφείαλεί να είαναί οαπως καί γία τα
υποαλοίπα μεαλη του κοαμματος αποαλυτα σεβασταα.
Πεαρα των καταστατίκωαν δεσμευασεων γία την καλυατερη λείτουργίαα βουλευτωαν, ευρωβουλευτωαν
καί κυβερνητίκωαν στελεχωαν, γυναίκωαν καί ανδρωαν, επίτακτίκηα ανααγκη είαναί η λείτουργίκηα σχεαση
τους με τίς Ο.Μ. που ανηακουν, τα αντίαστοίχα κομματίκαα θεματίκαα τμηαματα, η προωαθηση των
επεξεργασίωαν του κοαμματος που οφείαλουν να εμπλουτίαζονταί συνεχωας. Ο συντονίσμοας καί η στενηα
συνεργασίαα του κοαμματος με την Κοίνοβουλευτίκηα Ομααδα καί την κυβεαρνηση αποτελεία
απαραίατητο οαρο γία να δίαδραματίαζεί το κοαμμα τον ροαλο του ως δίαμορφωτηα του πολίτίκουα
πλαίσίαου καί τροφοδοατη της Κ.Ο. καί της κυβεαρνησης με επεξεργασίαες, αλλαα καί κοίνωνίκαα
αίτηαματα καί κοίνωνίκεας ανησυχίαες. Γία τους βουλευτεας/και ρίες, με τη σείραα τους, είαναί απαραίατητη
προυστεράς,ποαθεση γία να συμμετεαχουν στο κυβερνητίκοα εαργο με προταασείς καί εαλεγχο. Η μοανίμη
συμμετοχηα στίς ΕΠΕΚΕ εκπροσωαπων των οίκείαων υπουργείαων καί των τμημαατων του κοαμματος
καί η τακτίκηα ενημεαρωση του κοαμματος καί των βουλευτωαν/και ρίωαν γία τον σχεδίασμοα των
υπουργείαων καί φυσίκαα γία τα νομοσχεαδία πρίν αυταα κατατεθουαν είαναί τα μεασα γία την
εξασφααλίση αυτηας της συνεργασίαας.
Η οργανωτίκηα καί πολίτίκηα αυτονομίαα αποα την κυβεαρνηση καί το κραατος καί ο σεβασμοας των
εσωκομματίκωαν αποφαασεων καί επίλογωαν αποτελεία βασίκηα προυστεράς,ποαθεση γία τη λείτουργίαα του
κοαμματος ως συλλογίκουα δίανοουαμενου, στον οποίαο ανηακουν καί εκφρααζονταί οαλα τα μεαλη του σε
οαποία θεαση καί αν βρίασκονταί.
Η μίκροαστίκηα αντίαληψη της πολίτίκηας ως προσωπίκουα αθληαματος είαναί ξεανη προς τη δίκηα μας
αντίαληψη της πολίτίκηας ως συνεχουας προσπααθείας εακφρασης των κοίνωνίκωαν απαίτηασεων καί
αναγκωαν ίδίαίατερα των καταπίεσμεανων στρωμαατων του πληθυσμουα, εκείανων που λδεν εαχουν
φωνηαα. Έχοντας πληαρη επίαγνωση των συσχετίσμωαν δυνααμεων εσωτερίκωαν καί δίεθνωαν αλλαα καί
ανοίχτεας κεραίαες προασληψης των δίεργασίωαν που συντελουανταί, των ρωγμωαν καί ρηαξεων που
παρουσίααζονταί καί στα δυαο επίαπεδα, κατανοωαντας μακρίαα αποα απολυτοατητες λαρίστερηας
καθαροατηταςα καί μηδενίστίκεας κρίτίκεας, οατί η πραγματίκηα ίστορίαα είαναί οαπως καί η φυαση, πολυα
πίο ίδίοατροπη καί εφευρετίκηα αποα τη γραφείοκρατίκηα λογίκηα που ταξίνομεία καί συστηματοποίεία.
Ότί μοανο μεασα στην Ιστορίαα, μεασα στην πααλη μαθαίανουμε πως πρεαπεί να αγωνίζοαμαστε,
κατανοωαντας τίς εξελίαξείς της εποχηας καί αλλααζοντας την πορείαα μας σε αντίστοίχίαα με αυτεας.
Χωρίας να ξεχνααμε οαμως οατί η αναγκαίαα καθημερίνηα πααλη γία τη βελτίαωση της κατααστασης των
εργαζομεανων, γία κοίνωνίκεας μεταρρυθμίασείς, γία ααρση κααθε είαδους δίακρίασεων φυαλου,
σεξουαλίκωαν καί πολίτίσμίκωαν επίλογωαν, οαπως επίασης καί η κοίνοβουλευτίκηα πααλη γία
δημοκρατίκεας μεταρρυθμίασείς, οφείαλεί να συμβαδίαζεί με την πραγμαατωση του στοαχου μας που
παραμεανεί ο κοίνωνίκοας μετασχηματίσμοας. Όλο το μυστίκοα των ίστορίκωαν ανατροπωαν μεασω της
δίαχείαρίσης της πολίτίκηας δίακυβεαρνησης, εαγκείταί ακρίβωας στη μετατροπηα των απλωαν καί
συνεχωαν ποσοτίκωαν μεταβολωαν σε μία καίνουαργία ποίοατητα, συγκεκρίμεανα στη μεταβοληα αποα μία
ίστορίκηα περίαοδο, αποα μία κοίνωνίκηα μορφηα, σε μία ααλλη.
Αν αυτοα το ίστορίκοα δίαδαγμα το κατανοηασουμε, δεν θα οδηγηθουαμε στην, τοασες φορεας,
επαναλαμβανοαμενη αποα πολλαα αμφίσβητησίακαα ρίζοσπαστίκαα κίνηαματα, πορείαα ενσωμαατωσηας
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τους, η οποίαα είαναί η μοανίμη επίδίαωξη των αντίπααλων μας.
Το στοίαχημα είαναί ανοίχτοα καί αποα μας, ατομίκαα καί συλλογίκαα, εξαρτααταί η εακβασηα του.









Δ. Αριστερό πρόγραμμα, απεγκλωβισμός από τις αιτίες που μας οδήγησαν στο Μνημόνιο,
από το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο του νεοφιλελευθερισμού σε Ελλάδα και Ευρώπη
Αποα το 1ο Συνεαδρίο του ΣΥΡΙΖΑ το 2013 μεαχρί σηαμερα υπηαρξαν συνταρακτίκεας εξελίαξείς στη χωαρα
μας, στην Ευρωαπη καί τον κοασμο. Γία πρωατη φοραα στη μεταπολεμίκηα Ιστορίαα σε κραατος της Ευρωαπης
σχηματίαστηκε κυβεαρνηση με κορμοα καί ηγεσίαα την Αρίστεραα, καί αανοίξε τον δροαμο γία την αανοδο της
Αρίστεραας καί γία τον σχηματίσμοα προοδευτίκωαν κυβερνηασεων καί σε ααλλες χωαρες της Ευρωαπης.
Στην Ανατολίκηα Ευρωαπη ο ουκρανίκοας εμφυαλίος εαφερε εκ νεαου αντίμεατωπες τη Ρωσίαα καί τίς δυτίκεας
δυνααμείς, ο ποαλεμος στη Συρίαα καί το Ιραακ εαχεί οδηγηασεί σε τερααστία συγκεαντρωση στρατίωτίκωαν
δυνααμεων αποα ανταγωνίζοαμενα κραατη στην περίοχηα καί προκααλεσε εανα γίγααντίο κυαμα προσφυαγων
που θεατεί τη χωαρα μας καί την Ευρωαπη μπροσταα σε δυσεπίαλυτα προβληαματα. Η αναμοαρφωση του
δίεθνουας συσχετίσμουα με την ανααδυση νεαων ίσχυρωαν οίκονομίκωαν καί στρατίωτίκωαν δυνααμεων
συνεχίαστηκε με γρηαγορους ρυθμουας. Όλα αυταα δημίουργουαν προκληασείς καί θεατουν ζητηαματα γία
τους ααμεσους στοαχους καί την πρακτίκηα του κοαμματος την εποαμενη περίαοδο.
Η εμπείρίαα αποα την πορείαα του κοαμματοας μας, στην πρωατη φααση της παρουσίαας του στην κυβεαρνηση
ως κορμοας καί ηγεσίαα της καί η υπογραφηα της συμφωνίαας με τους δανείστεας αποα την κυβεαρνηση
ΣΥΡΙΖΑ α ΑΝΕΛ α Οίκολοαγων που δημίουργεία εανα δίαφοροποίημεανο πλαίασίο αποα εκείανο που επίδίαωκε
ο ΣΥΡΙΖΑ, επίβααλλουν να επανεξεταασουμε πλευρεας του προγρααμματοας μας καί να επανασυνδεασουμε
τους ευρυατερους στοαχους μας με τίς ααμεσες ανααγκες της πολίτίκηας μας δραασης.
Σταθερηα επίδίαωξη των αντίπααλων μας, μεασα στην Ελλααδα καί εαξω αποα αυτηαν, είαναί είατε να ανατραπεία
η κυβεαρνηση είατε να προσαρμοστεία ο ΣΥΡΙΖΑ στο αστίκοα πλαίασίο, να γίανεί εανα κοαμμα σαν τα ααλλα. Γίλ
αυτοα την υπογραφηα της συμφωνίαας του καλοκαίρίουα ακολουαθησε η πίαεση γία οίκουμενίκηα
κυβεαρνηση. Η βεαλτίστη εφαρμογηα της συμφωνίαας εμφανίαστηκε ως ο σκοποας της συγκεκρίμεανης
επίλογηας καί η πολίτίκηα ως τεχνίκηα δίαδίκασίαα δίεκπεραίαωσης. Σκοποας εκείανης της προσπααθείας ηαταν
αφενοας να αποφυαγουν τα κοαμματα της αστίκηας αντίπολίατευσης την εκλογίκηα αναμεατρηση του
Σεπτεμβρίαου 2015 καί αφετεαρου να ενσωματωθεία ο ΣΥΡΙΖΑ στον λμνημονίακοα αστερίσμοαα που
κυρίααρχησε την προηγουαμενη πενταετίαα. Αυτηα η προσπααθεία θα συνεχίστεία με δίαφορετίκουας
τροαπους κααθε φοραα καί το προαγραμμα του κοαμματος χρείααζεταί να δίανεί στα μεαλη, στίς οργανωασείς
μας, αλλαα καί στην ηγεσίαα του κοαμματος τα αναγκαίαα εφοαδία γία να την αντίπαλεαψουν.
Σηαμερα καί είδίκαα μεταα την αναγκαστίκηα υπογραφηα του καλοκαίρίουα, το προαγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
αποκταα ακοαμα μεγαλυατερη βαρυατητα. Δίοατί το κοαμμα μας καλείαταί να αποδείαξεί καί προγραμματίκαα
οατί ακοαμα καί στο δυσκολοατερο καί το πίο ασφυκτίκοα περίβααλλον η αασκηση αρίστερηας πολίτίκηας
είαναί δυνατηα, αλλαα καί γία να υπερασπίασεί την είσβοληα των λαίστεράς,κωαν τααξεων στο πολίτίκοα προσκηανίο,
αυτοα δηλαδηα που εακανε τον ΣΥΡΙΖΑ ηγετίκηα πολίτίκηα δυαναμη στην Ελλααδα. Αυτοα είαναί δυνατοα, πρωατα
αποα οαλα γίατία στο εσωτερίκοα της συμφωνίαας υπααρχουν ακοαμα μία σείραα αποα ανοίχταα ζητηαματα.
Δευατερον γίατία ο τροαπος υλοποίαησης μίας σείραας μεατρων που εαχουν συμφωνηθεία περίλαμβαανεί στο
εσωτερίκοα του τη δυνατοατητα δίαφορετίκωαν δίαδρομωαν καί ααρα συγκρουασεων. Τρίατον γίατία πεαρα
αποα τη συμφωνίαα υπααρχεί εανα ολοακληρο φαασμα πολίτίκωαν επίλογωαν που μπορουαν οαχί απλωας να
μείωασουν τα αρνητίκαα αποτελεασματαα της γία τον κοασμο της εργασίαας καί τη νεολαίαα, αλλαα να
δημίουργηασουν τους οαρους γία να απαλλαγουαμε αποα τίς αίτίαες που μας οδηαγησαν στο Μνημοανίο, γία
να βγεί η χωαρα μας αποα αυτηα τη δοκίμασίαα με ίσχυρηα τη δυνατοατητα προοδευτίκωαν αλλαγωαν που,
μαζία με τους αγωανες των συντροφίσσωαν καί των συντροαφων μας στίς ααλλες χωαρες της Ευρωαπης, θα
ανοίαγουν τον δροαμο γία τη σοσίαλίστίκηα προοπτίκηα.
Πρόγραμμα – κοινωνικοί αγώνες – αλλαγή του κοινωνικού συσχετισμού
Το προαγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είαναί κυρίαως μία σείραα αίτημαατων καί δίεκδίκηασεων που απευθυανονταί
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γία υλοποίαηση προς το κραατος, την κυβεαρνηση ηα ααλλους θεσμίκουας φορείας δίοίακησης. Το προαγραμμα
ενοας κοαμματος της Αρίστεραας οφείαλεί να συγκροτείαταί καί να εκφρααζεί μία ζωντανηα κοίνωνίκηα σχεαση.
Το προαγραμμα συνδυααζεί τους ζωντανουας κοίνωνίκουας αγωανες, με την κρίτίκηα μελεατη καί την
επίστημονίκηα εαρευνα καί τεκμηρίαωση. Ορίαζεί μία σείραα αποα συγκρουασείς καί με αυτοα τον τροαπο
συμβααλλεί ενεργητίκαα στο να οίκοδομηασεί καί το υποκείαμενο που θα συμβααλεί στην υλοποίαησηα του.
Στίς σημερίνεας συνθηακες αποτελεία κρίασίμο ζητουαμενο γία εμαας να μην λησμονηασουμε οατί το κεαντρο
βααρους γία τη συγκροατηση ενοας αρίστερουα προγρααμματος βρίασκεταί μεασα στους ζωντανουας
προβληματίσμουας της κοίνωνίαας καί την ταξίκηα πααλη σε οαλα τα πεδίαα. Καμίαα κυβερνητίκηα
πρωτοβουλίαα δεν αρκεία γία να αλλααξεί ο συσχετίσμοας δυαναμης καί να υπααρξουν μετασχηματίσμοία που
ευνοουαν τίς λαίστεράς,κεας τααξείς, χωρίας ενεργαα λαίστεράς,καα κίνηαματα, είατε στίς εργασίακεας σχεασείς είατε στην
εκπαίαδευση είατε στην παραγωγίκηα ανασυγκροατηση της χωαρας μας είατε στην εμπεαδωση της είρηανης
στην περίοχηα μας. Καθορίστίκηα βαρυατητα εαχεί η δημίουργίαα των φορεαων που θα αξίοποίηασουν το
συγκεκρίμεανο πλαίασίο σε κααθε τομεαα που μπορεία να δημίουργηασεί η κυβερνητίκηα πολίτίκηα της
Αρίστεραας. Στοαχος μας είαναί οαλα τα παραπαανω να εαχουν καί θεσμίκηα αποκρυστααλλωση σε
κυβερνητίκοα επίαπεδο.
Κοίνοας παρονομαστηας του προγρααμματοας μας οφείαλεί να είαναί η ίκανοποίαηση των κοίνωνίκωαν
αναγκωαν, η οποίαα συνδεαεταί με την αλλαγηα των κοίνωνίκωαν συσχετίσμωαν. Στοαχος μας είαναί μεασα αποα
την κίνητοποίαηση της κοίνωνίκηας πλείοψηφίαας καί μεασα αποα τη δημίουργίαα ενοας νεαου δημοκρατίκουα
πλαίσίαου συμμετοχηας να μπορεασουμε να περίορίασουμε την κυρίαρχίαα της λογίκηας του κεαρδους καί του
ανταγωνίσμουα. Να δημίουργηασουμε χωαρο γία τη λογίκηα της αλληλεγγυαης, της συνεργασίαας στη βααση
της ίκανοποίαησης των κοίνωνίκωαν αναγκωαν.
Οί προταασείς μας προφανωας δεν μπορουαν να περίφρονουαν τον σημερίνοα συσχετίσμοα δυαναμης. Αλλαα
γνωρίαζοντας οατί ο συσχετίσμοας δυαναμης αποτελεία μία δυναμίκηα καί οαχί σταθερηα καταασταση,
οφείαλουμε να σχεδίααζουμε στη βααση της φίλοδοξίαας να αλλααξουμε καί οαχί να σεβαστουαμε τον
συγκεκρίμεανο συσχετίσμοα. Σε αυτηα τη βααση χρείααζεταί σε κααθε συγκυρίαα να επίλεαγουμε καί να
ίεραρχουαμε τίς κίνηασείς εκείανες που θα συμβααλουν στον παραπαανω στοαχο. Τα μεατωπα, τίς αίχμεας καί
τίς τομεας που μπορουαν αποα τη μίαα να συγκροτηασουν πλείοψηφίκαα κοίνωνίκαα μπλοκ καί ταυτοαχρονα
να λείτουργηασουν αποσυσπείρωτίκαα γία τίς αντίαπαλες δυνααμείς.
Θεατουμε, πεαρα αποα ααμεσους καί μεσοπροαθεσμους στοαχους καί κατευθυανσείς στρατηγίκουα χαρακτηαρα,
που η υλοποίαησηα τους κίνείαταί πεαρα αποα τον ορίαζοντα της δίακυβεαρνησης, αλλαα καί που λαμβαανουν
υποαψη την τακτίκηα καί τίς χρονίκοατητες, τους περίορίσμουας αλλαα καί τίς δυνατοατητες που εαχεί η
σημερίνηα δίακυβεαρνηση της χωαρας με ευθυανη του ΣΥΡΙΖΑ.
Στοαχους που συγκροτουαν εανα συνεκτίκοα καί εφίκτοα σχεαδίο ρηαξεων καί μεταρρυθμίασεων που μπορουαν
να προωθηθουαν στη σημερίνηα συγκυρίαα αποα τον ΣΥΡΙΖΑ, που θα δίευκολυνθουαν βεαβαία αποα την
αναβαθμίσμεανη δρααση των κίνημαατων πολίτωαν καί της ενεργουα παρεαμβασης των ρίζοσπαστίκωαν καί
προοδευτίκωαν κοίνωνίκοπολίτίκωαν δυνααμεων σε πολλαα επίαπεδα. Προταασσουμε εανα συγκεκρίμεανο
αρίθμοα προταασεων-τομωαν που συμπυκνωανουν τη ρίζοσπαστίκηα μεταρρυθμίστίκηα ατζεαντα του
ΣΥΡΙΖΑ καί που μπορουαν να εδραίωθουαν κοίνωνίκαα καί να κατοχυρωθουαν θεσμίκαα, ωαστε να
αποτελεασουν κεκτημεανα της τρεαχουσας περίοαδου αρίστερηας δίακυβεαρνησης.
Ιδίαίατερα, οί προγραμματίκεας θεασείς σκίαγραφουαν καί ενταασσουν στην προβληματίκηα τους τίς
συμμαχίαες με τίς κοίνωνίκεας δυνααμείς καί τους συλλογίκουας δρωαντες εκείανους που θα κληθουαν
κατεξοχηαν να τίς προωθηασουν καί ωφελουανταί ίδίαίατερα αποα την εφαρμογηα τους. Καί αντίαστροφα,
ορίοθετουαν τα μεατωπα με τη νεοφίλελευαθερη πολίτίκηα καί τα εδραίωμεανα συμφεαροντα με τα οποίαα ο
ΣΥΡΙΖΑ αντίπαρατίαθεταί στην πρααξη. Η ορίοθεατηση μετωαπων γίανεταί ταυτοαχρονα με κααθε πρακτίκηα
καί αντίαληψη καί στο εσωτερίκοα των κυρίαρχουαμενων τααξεων που μπορεία να αναπαρααγεί τίς
κυρίααρχες λογίκεας. Πρακτίκεας οαπου κυρίαρχεία η λογίκηα του ανταγωνίσμουα ηα προσπααθείες επίαλυσης
επίμεαρους ζητημαατων σε βααρος της κοίνωνίκηας πλείοψηφίαας δεν συμβαδίαζουν με το αίατημα γία μίαα
κοίνωνίαα δημοκρατίαας καί αλληλεγγυαης. Τεαλος, τα μεατωπα που επίλεαγουμε θεατουν στο επίακεντρο
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κααθε πολίτίκηας προατασης αφενοας τον αναγεννημεανο ροαλο κοίνωνίκωαν φορεαων παρεαμβασης, οαπως
συνδίκαατων, επίστημονίκωαν καί ααλ λων πολυαμορφων κοίνωνίκωαν συλλογίκοτηατων, καθωας καί τον
μελλοντίκοα ροαλο των κομματίκωαν δυνααμεων στην ανααπτυξη νεαων τροαπων καί εργαλείαων
παρεαμβασης στο κοίνωνίκοα επίαπεδο: μεασα αποα σωματείαα βαασης, συνελευασείς γείτονίαας,
παραγωγίκουας συνεταίρίσμουας, ενωασείς χρηστωαν δημοασίων υπηρεσίωαν κ.λπ. Ιδίαίατερα στη σημερίνηα
συνθηακη ρίζίκωαν αναδίατααξεων στη συνείαδηση καί τη δρααση των κοίνωνίκωαν δυνααμεων, η
αναδίοργαανωση του ΣΥΡΙΖΑ θα πρεαπεί να αντίστοίχηθεία στίς νεαες ανααγκες καί δυνατοατητες.
Σηαμερα ο ΣΥΡΙΖΑ καλείαταί να δίαμορφωασεί εανα προαγραμμα τρίετίαας, δηλαδηα μεαχρί το εποαμενο
Συνεαδρίοα του, που χρονίκαα συμπίαπτεί περίαπου με τη δίααρκεία της συμφωνίαας της κυβεαρνησης με τους
δανείστεας. Οί προγραμματίκεας του δυνατοατητες, ως κοαμματος που ηγείαταί της κυβεαρνησης,
υποακείνταί σε περίορίσμουας. Οί περίορίσμοία αυτοία είαναί, πρωατον, το δίεθνεας καί ευρωπαίστεράς,κοα
περίβααλλον, που καθορίαζεταί αποα την κυρίαρχίαα του νεοφίλελευθερίσμουα με ίσχυρουας ελεγκτίκουας
μηχανίσμουας, παρλ οαλες τίς ρωγμεας που δίαφαίανονταί, καί δευατερον, οί οαροί της συμφωνίαας καί το
καθεστωας επίτροπείαας αποα τους δανείστεας. Σε αυτοα το δυσμενεας πλαίασίο χρείααζεταί εανα προαγραμμα
ρεαλίστίκοα που θα αξίοποίεία κααθε δυνατοατητα, προκείμεανου να εκπληρωθεία ο προγραμματίκοας
στοαχος της παραγωγίκηας, κοίνωνίκηας καί περίβαλλοντίκηας ανασυγκροατησης της ελληνίκηας κοίνωνίαας.
Πρωατο μεαλημα αυτουα του προγρααμματος στίς σημερίνεας συνθηακες είαναί η αναστροφηα της υφεσίακηας
πορείαας της ελληνίκηας οίκονομίαας με οασο δυνατοα υψηλοατερους ρυθμουας οίκονομίκηας ανααπτυξης καί
μείαωσης της ανεργίαας. Σε αυτηα την κατευαθυνση συμβααλλεί ο αναπτυξίακοας νοαμος που, γία πρωατη
φοραα, εξαρταα την ενίασχυση επίχείρηματίκωαν σχεδίαων αποα την αποτελεσματίκοατηταα τους καί δίανεί
εαμφαση στον χωρίκοα σχεδίασμοα, στην επίλογηα προνομίακωαν κλααδων με είδίκαα πλεονεκτηαματα, στην
ενίασχυση των μίκρωαν καί μεσαίαων επίχείρηασεων καί στην κοίνωνίκηα καί αλληλεαγγυα οίκονομίαα.
Επίασης, ενθαρρυντίκοα στοίχείαο είαναί ο καλοας σχεδίασμοας του ΕΣΠΑ 2014-2020 καί η καταπολεαμηση,
σε αυτοαν τον σχεδίασμοα, των φαίνομεανων δίαφθοραας, πελατείακωαν σχεασεων καί κακοδίαχείαρίσης
που επεαδείξαν οί κυβερνηασείς του παλαίουα καθεστωατος.
Γία να είαναί βίωασίμη η ανααπτυξη, χρείααζεταί να συνδεαεταί με κοίνωνίκηα δίκαίοσυανη καί κοίνωνίκοα
εαλεγχο α δηλαδηα με αξίοπρεπείας καί καλαα αμείβοαμενες θεασείς εργασίαας, με οφεαλη γία τίς τοπίκεας
κοίνωνίαες, με αναδίανομηα μεασω της φορολογίαας καί των κοίνωνίκωαν δαπανωαν, με την προστασίαα καί
την αναβααθμίση του περίβααλ λοντος, καί σχεδίασμοα. Σε αυτοα το πλαίασίο είαναί επίτακτίκηα ανααγκη η
αναγεαννηση καί ενίασχυση του συνδίκαλίστίκουα εργατίκουα κίνηαματος, των οίκολογίκωαν κίνημαατων
καί η δίαμοαρφωση κίνηαματος αλληλεαγγυας καί κοίνωνίκηας οίκονομίαας, πεδίαα στα οποίαα οί
οργανωασείς του κοαμματος καλουανταί να πρωτοστατηασουν.

26 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ
Α. Μετασχηματισμός του κράτους
Ο προγραμματίκοας σκοποας του σοσίαλίσμουα απαίτεία καί εμπερίεαχεί τον εκ βααθρων μετασχηματίσμοα
του κραατους που οίκοδομηαθηκε ως μεασο της αστίκηας ταξίκηας κυρίαρχίαας, αλλαγηα που περίγρααφεταί
στην Ιδρυτίκηα Δίακηαρυξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοας ο μετασχηματίσμοας δεν είαναί ενεαργεία μίας στίγμηας, αλλαα
δίαδίκασίαα η ταχυατητα καί τα επίμεαρους στοίχείαα της οποίαας εξαρτωανταί κααθε φοραα αποα τον
συσχετίσμοα δυνααμεων στη χωαρα μας καί δίεθνωας. Στη σημερίνηα φααση, απαίτουανταί ωαρίμες αλλαγεας
γία τον εκδημοκρατίσμοα καί τον εκσυγχρονίσμοα της λείτουργίαας των αίρετωαν οργαανων του κραατους
σε οαλες τίς βαθμίαδες. Με αυτεας τίς αλλαγεας μπορεία να αποδυναμωθεία το ίδίαίατερο συαμπλεγμα
πολίτίκηας εξουσίαας καί οίκονομίκηας ίσχυαος, να ενίσχυθεία η συμμετοχηα των πολίτωαν στη ληαψη
αποφαασεων καί στον εαλεγχο της δραστηρίοατητας του κραατους, να καταπολεμηθουαν η δίαφθοραα καί η
γραφείοκρατίαα καί να αξίοποίηθουαν η γνωαση καί οί ίκανοατητες των εργαζομεανων στο Δημοασίο. Με
κεντρίκοα χαρακτηρίστίκοα τον συνδυασμοα εντίμοατητας καί αποτελεσματίκοατητας, αυτεας οί αλλαγεας
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χρείααζονταί γία να καταπολεμηθεία ο αυταρχίσμοας καί η παραβίααση των δίκαίωμαατων των πολίτωαν
που, εαπείτα αποα τίς δημοκρατίκεας τομεας της μεταπολίατευσης, αναβίαωσαν καί ενίσχυαθηκαν γία να
επίβληθεία στην κοίνωνίαα το νεοφίλελευαθερο προαγραμμα.
1. Δημοκρατική επαναθέσμιση του πολιτικού συστήματος
Το Συανταγμα της Ελλααδας χρείααζεταί αναμοαρφωση, η οποίαα οαμως δεν είαναί τεχνίκηα υποαθεση καί
δίαδίκασίαα. Σε κααθε εγχείαρημα αναθεωαρησης του Συντααγματος θα συγκρουστουαν δυαο δίαμετρίκαα
αντίαθετες επίδίωαξείς: η εμβααθυνση της δημοκρατίαας καί η προστασίαα των κοίνωνίκωαν κατακτηασεων
αποα τη μία καί η συνταγματοποίαηση της νεοφίλελευαθερης βαρβαροατητας αποα την ααλλη, την οποίαα
συνεχίαζουν να επίδίωακουν τα κοαμματα του παλαίουα καθεστωατος. Γίλ αυτοαν τον λοαγο, κααθε σχεαδίο
αναθεωαρησης του Συντααγματος χρείααζεταί προσεκτίκαα βηαματα που θα παίαρνουν υποαψη τους
συσχετίσμουας. Ανεξααρτητα οαμως αποα τη δίαδίκασίαα καί τους χροανους της συνταγματίκηας
αναθεωαρησης, υπααρχουν σημαντίκεας αλλαγεας που μπορουαν καί πρεαπεί να αρχίασουν αμεασως καί να
γίανουν το ταχυατερο. Γία τον ΣΥΡΙΖΑ, ουσίαστίκοα στοίχείαο τεατοίων αλλαγωαν είαναί η ενίασχυση του
ροαλου των αίρετωαν συλλογίκωαν οργαανων της λαίστεράς,κηας κυρίαρχίαας καί η αυαξηση της συμμετοχηας των
πολίτωαν στη δίαμοαρφωση της πολίτίκηας καί στη ληαψη αποφαασεων σε κααθε επίαπεδο.
2. Δίκαιο εκλογικό σύστημα και ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου
Σταθεροας στοαχος του ΣΥΡΙΖΑ είαναί να θεσμοθετηθεία γία οαλα τα αίρεταα οαργανα του κραατους, το
Κοίνοβουαλίο, τα Περίφερείακαα καί τα Δημοτίκαα Συμβουαλία, το εκλογίκοα συαστημα της απληας
αναλογίκηας. Προακείταί γία μία δίαδίκασίαα, που οασον αφοραα το κοαμμα μας, περίεαχεί, εκτοας αποα
νομοθετίκεας παρεμβαασείς, καί την προετοίμασίαα γία πολίτίκεας συνεργασίαες. Η απληα αναλογίκηα α
περίσσοατερο αποα κααθε ααλ λο συαστημαα προυστεράς,ποθεατεί τη σοβαρηα καί εαγκαίρη επεξεργασίαα μίας
πολίτίκηας συμμαχίωαν ααξίας του ονοαματοας της καί οαχί της τελευταίαας στίγμηας. Αυτοα είαναί ανεξααρτητο
αποα την αυτονοαητη επίδίαωξη του μεγαλυατερου δυνατουα εκλογίκουα ποσοστουα μεαχρί την αποαλυτη
πλείοψηφίαα των εδρωαν στη Βουληα, αλλαα καί την επίδίαωξη της μεγαλυατερης δυνατηας συσπείαρωσης
κοίνωνίκωαν δυνααμεων γυαρω αποα το προαγραμμα της Αρίστεραας.
Τίς τελευταίαες δεκαετίαες, ίδίαως την τελευταίαα πενταετίαα, ο αυτοανομος ελεγκτίκοας καί νομοθετίκοας
ροαλος του Κοίνοβουλίαου εαχεί υποβαθμίστεία. Χρείααζονταί, λοίποαν, θεσμίκεας παρεμβαασείς, σηαμερα με
τον Κανονίσμοα της Βουληας, κατοαπίν με την αναθεωαρηση του Συντααγματος, ωαστε η Βουληα των
Ελληανων να γίανεί το κεαντρο των πολίτίκωαν δίεργασίωαν.
Είδίκαα γία τη νομοθετίκηα δίαδίκασίαα, απαίτείαταί συστηματοποίαηση, απλοποίαηση καί κατααργηση της
πολυνομίαας, καθωας καί συνεχηας ενίασχυση της συμμετοχηας της κοίνωνίαας των πολίτωαν στην οαλη
δίαδίκασίαα.
3. Η προσπάθεια για μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης
Η Δίοίακηση του συαγχρονου κραατους οφείαλεί να είαναί λίτηα στη δομηα της, καί δημοκρατίκηα στη
λείτουργίαα της, γία να προααγεί τίς αξίαες μίας ανοίχτηας α δημοκρατίκηας κοίνωνίαας, με σκοποα πααντα την
εξυπηρεατηση του κοίνωνίκουα συνοαλου. Αντίαπαλοί στην προσπααθείαα μας είαναί η χαοτίκηα νομοθεσίαα με
την πολυνομίαα, την κακονομίαα, τίς χρονοβοαρες δίαδίκασίαες που ταλαίπωρουαν τους πολίατες, τη
γνωστηα γραφείοκρατίαα. Συνεχίαζουμε με σταθεροα προσανατολίσμοα, αξίοποίουαμε τα ευρηαματα καί
θωρακίαζουμε το νομίκοα πλαίασίο οαπου κρίανεταί αναγκαίαο.
Η προσπααθεία γία μεταρρυαθμίση της Δημοασίας Δίοίακησης περίλαμβαανεί την αναδίοργαανωσηα της,
στοχευαεί στη μείαωση της γραφείοκρατίαας καί την καλυατερη εξυπηρεατηση του πολίατη, ενωα η
απλουαστευση των δίοίκητίκωαν δίαδίκασίωαν καί η ααρση των επίκαλυαψεων στίς αρμοδίοατητες των
φορεαων θα συμβααλεί στην καλυατερη εξυπηρεατηση των χρηστωαν της Δίοίακησης.
Η προσπααθεία γία την αξίοποίαηση των ανθρωαπίνων ποαρων της Δημοασίας Δίοίακησης ξεκίανησε με την
ψηαφίση του ν. 4369/και 2016 που επίφεαρεί ενίασχυση της αξίοκρατίαας καί μείωανεί σημαντίκαα τον
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κομματίκοα εναγκαλίσμοα της Δημοασίας Δίοίακησης. Προχωρααμε ααλλες σημαντίκεας αλλαγεας που
αφορουαν στην κίνητίκοατητα του ανθρωαπίνου δυναμίκουα (αποσπαασείς-μετατααξείς κ.λπ.).
Παρααλληλα ξεκίναα η αναδίοργαανωση ολοακληρης της Δίοίακησης με την κατααρτίση των νεαων
οργανογραμμαατων, που θα απαντουαν στίς πραγματίκεας δυνατοατητες καί ανααγκες γία οαλους τους
βασίκουας φορείας της Δίοίακησης, τίς δημοασίες υπηρεσίαες καί τους δημοασίους οργανίσμουας.
Την προσπααθεία της αναδίοργαανωσης θα βοηθηασεί καί η βελτίαωση των υποδομωαν στίς τεχνολογίαες
πληροφορίκηας καί τηλεπίκοίνωνίωαν, καθωας καί η δίαλείτουργίκοατητα μεταξυα των φορεαων του
Δημοσίαου.
Η πληαρης δίαφαανεία, η ενεργοας συμμετοχηα καί ο ουσίαστίκοας εαλεγχος της κοίνωνίαας είαναί
προυστεράς,ποαθεση γία τη δημοκρατίκηα αναδίααρθρωση της Δημοασίας Δίοίακησης καί τη δίευαρυνση της
κοίνωνίκηας της αποτελεσματίκοατητας καί είαναί ουσίωαδη στοίχείαα στην πολίτίκηα αντίαληψη καί
επίδίαωξη του ΣΥΡΙΖΑ. Σλ αυτοα το πλαίασίο μπορουαμε καί οφείαλουμε να πααρουμε μεατρα γία την
πληροφοαρηση των πολίτωαν γία τίς αποφαασείς της Δίοίακησης, την ουσίαστίκηα δίαβουαλευση γία τα
σχεαδία νοαμου, την υποχρεαωση συμμοαρφωσης της Δημοασίας Δίοίακησης προς τίς αποφαασείς των
θεσμωαν ελεαγχου.
Ακοαμα γία τη σωστηα καί ορθολογίκηα δίαχείαρίση των δημοσίαων συμβαασεων με τη βοηαθεία νεαου
νομοθετίκουα πλαίσίαου, την οαλο καί ευρυατερη χρηαση ηλεκτρονίκωαν συστημαατων καί την είσαγωγηα
νεαων δίοίκητίκωαν καί δίαγωνίστίκωαν δίαδίκασίωαν εαχουν ηαδη γίανεί σημαντίκαα βηαματα.
Η ολοκληρωμεανη εφαρμογηα του σχεδίασμουα μας γία τη Δημοασία Δίοίακηση μπορεία να εντααξεί τα μεατρα
αυταα ως οργανίκαα μεαρη του πολίτίκουα μας σχεδίαου καί να τα αναδείαξεί σε κρίασίμους συντελεστεας γία
την επίτυχίαα του καί τη βοηαθείαα τους στην αναπτυξίακηα πορείαα της χωαρας.
Παρααλληλα, να επανεξετασθουαν ηα καί να καταργηθουαν υφίστααμενοί γραφείοκρατίκοία καί ανουασίοί
εαλεγχοί, που καλλίεργουαν κλίαμα λευθυνοφοβίααςα καί στεακονταί εμποαδίο στη λείτουργίαα του Δημοσίαου
γία την ίκανοποίαηση των κοίνωνίκωαν αναγκωαν. Απαίτείαταί επαναπροσδίορίσμοας καί αναβααθμίση του
ροαλου των κεντρίκωαν ελεγκτίκωαν θεσμωαν.
4. Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετοχική, με αρμοδιότητες και πόρους
Γία τη ρίζοσπαστίκηα Αρίστεραα, η Αυτοδίοίακηση αποτελεία τον σημαντίκοατερο θεσμοα τοπίκηας
δημοκρατίαας καί συμμετοχηας, με ροαλο στους τομείας της τοπίκηας ανααπτυξης, της κοίνωνίκηας πολίτίκηας,
της προστασίαας του περίβααλ λοντος, Σκοπευαουμε να επανασχεδίαασουμε το θεσμίκοα πλαίασίο της
πρωτοβααθμίας καί δευτεροβααθμίας Αυτοδίοίακησης καί να εγκαθίδρυασουμε μία νεαα αρχίτεκτονίκηα που
θα προσδίορίαζεί με σαφηανεία τίς αρμοδίοατητες κααθε επίπεαδου, καθωας καί τη δίακαίη κατανομηα των
δημοασίων ποαρων. Στη δίακυβεαρνηση των ΟΤΑ, χρείααζεταί η ενίασχυση των συλλογίκωαν οργαανων
εαναντί των μονοπροασωπων καί η πραγματίκηα ενθααρρυνση της ενεργουα συμμετοχηας των πολίτωαν στίς
τοπίκεας υποθεασείς.
5. Ασυμβίβαστοι ενάντια στη διαπλοκή και τη διαφθορά
Η δίαφθοραα είαναί αναποασπαστο, οασο καί κρίσίογοανο, στοίχείαο του καπίταλίστίκουα συστηαματος
εξουσίαας, που τη συντηρεία καί την αναπαρααγεί. Η εμπείρίαα αποα τα καθεστωατα του λυπαρκτουα
σοσίαλίσμουαα δείαχνεί ακοαμα οατί, καί μεταα την αλλαγηα των σχεασεων παραγωγηας, η μονοκρατορίαα του
κοαμματος, η εαλλείψη δημοκρατίαας, δίαφαανείας καί κοίνωνίκουα ελεαγχου αποτελουαν γοανίμο εαδαφος γία
την ανααπτυξη της δίαφθοραας. Στην Ελλααδα, τα κοαμματα του παλίουα καθεστωατος, με τη δίαπλοκηα
πολίτίκωαν καί οίκονομίκωαν συμφεροαντων καί την εκτεταμεανη δίαφθοραα στο Δημοασίο, που τα ίαδία
εξεαθρεψαν, δημίουαργησαν την καταασταση που συνεαβαλε ίδίαίατερα στην εανταση της κρίασης καί
αντίστεακεταί ακοαμα. Παρααλληλα, οί ίαδίες δυνααμείς που εξεαθρεψαν τη δίαφθοραα στο Δημοασίο, τη
χρησίμοποίουαν γία τη συκοφααντηση του δημοασίου τομεαα καί των εργαζομεανων του προς οαφελος
ίδίοτελωαν συμφεροαντων. Η συστημίκηα συανδεση καπίταλίσμουα καί δίαφθοραας κααθε ααλλο παραα αναίρεία
την ανααγκη της μοανίμης πααλης γία να δίαλυθεία κααθε θυαλακας δίαφθοραας καί να υπααρξουν θεσμοία γία
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την καταπολεαμησηα της. Αντίαθετα, αυτηα η πααλη είαναί συστατίκοα στοίχείαο της προσπααθείας γία
μετασχηματίσμοα του κραατους.
6. Αστυνομία με τον πολίτη, όχι απέναντί του
Η ανασυγκροατηση καί αναδίοργαανωση της Δημοασίας Τααξης καί Ασφααλείας είαναί σηαμερα υπερωαρίμα
ζητηαματα στο πλαίασίο του αναγκαίαου εκδημοκρατίσμουα του κραατους. Χρείααζεταί να αρχίασεί αμεασως
δίααλογος γία την αναδίοργαανωση της ΕΛ.ΑΣ., στον οποίαο θα συμμεταασχουν οί ίαδίοί οί αστυνομίκοία με
τίς συνδίκαλίστίκεας τους οργανωασείς, είδίκοία επίστηαμονες, η Τοπίκηα Αυτοδίοίακηση, κοίνωνίκοία φορείας
καί πολίτίκαα κοαμματα, υποα την ευθυανη δίακομματίκηας κοίνοβουλευτίκηας επίτροπηας.
Οί προταασείς του αφορουαν αλλαγεας στο θεσμίκοα πλαίασίο λείτουργίαας της ΕΛ.ΑΣ. (λ.χ. οασον αφοραα τον
κοίνοβουλευτίκοα εαλεγχο, τα κρίτηαρία αξίολοαγησης καί επίλογηας της ηγεσίαας, την εκπαίαδευση των
αστυνομίκωαν) ωαστε να απαλλαγεία σταδίακαα αποα οαλα τα στρατοκρατίκαα κατααλοίπα καί θα
μετατραπεία σε πολίτίκηα υπηρεσίαα υψηληας είδίακευσης, αλλαα με αυξημεανη πείθαρχίαα, με στοαχο την
αστυνοαμευση προς οαφελος του πολίατη, με σεβασμοα στα δίκαίωαματα οαλων, χωρίας αστυνομοκρατίαα καί
με θεσμίκηα απαγοαρευση της καταστοληας των λαίστεράς,κωαν κίνητοποίηασεων. Ταυτοαχρονα χρείααζεταί μία
συαγχρονη αντεγκληματίκηα πολίτίκηα που θα επίδίωακεί το τρίαπτυχο προαληψη-αποτροπηα-καταστοληα
του εγκληαματος καί θα συνδεαεταί με μεατρα γία να πααψεί η κοίνωνίκηα περίθωρίοποίαηση μεγααλου
μεαρους του πληθυσμουα καί η απωαθηση στην παρανομίαα ανθρωαπων που χρείααζονταί βοηαθεία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίασεί να παίαρνεί πρωτοβουλίαες γία τον δίαφανηα καί αποτελεσματίκοα εαλεγχο της
ρατσίστίκηας βίαας, ηα φαίνομεανων απαανθρωπης συμπερίφοραας εαναντί πολίτωαν. Επίασης, να στηρίαζεί
προοδευτίκεας μεταρρυθμίασείς στους τομείας της ασφααλείας, της δίκαίοσυανης καί της σωφρονίστίκηας
πολίτίκηας.
Β. Κοινωνία και δικαιώματα απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό
Οί κυρίααρχες νεοφίλελευαθερες δυνααμείς μετεατρεψαν την κρίαση σε ευκαίρίαα υλοποίαησης των πίο
επίθετίκωαν τους σχεδίαων γία τη δημίουργίαα ενοας πίο αυταρχίκουα πλαίσίαου, σε βααρος των οαρων ζωηας
της κοίνωνίκηας πλείοψηφίαας. Αυτηα η δίαδίκασίαα αφηανεί υλίκαα αποτυπωαματα στη δίααλυση των
εργασίακωαν σχεασεων, στον περίορίσμοα στην προασβαση σε δομεας κοίνωνίκηας προανοίας καί υγείαας,
στην υποβααθμίση της Παίδείαας, στην επίαθεση στα δίκαίωαματα καί τίς ελευθερίαες, στην οαξυνση του
ρατσίσμουα, του φασίσμουα καί του σεξίσμουα. Ο στοαχος μας δεν περίορίαζεταί στην αναστροφηα των
παραπαανω ταασεων, αλλαα ο συνολίκοας μετασχηματίσμοας των οαρων που τίς γενναανε.
7. Προστασία της εργασίας και ενίσχυση της απασχόλησης
Ο ΣΥΡΙΖΑ στοχευαεί καί δίεκδίκεία τη δημίουργίαα ποίοτίκωαν θεασεων εργασίαας καί τη στηαρίξη των
δίκαίωμαατων οασων ηαδη εργααζονταί. Γία την καταπολεαμηση της ανεργίαας είαναί ξεκααθαρο οατί δεν
μπορουαμε να βασίστουαμε στίς χρονίκοατητες, τη λείτουργίαα καί τίς προτεραίοατητες της λελευαθερης
αγορααςα. Χρείααζεταί μία σείραα αποα δημοασίες παρεμβαασείς, οί οποίαες δεν θα κίνουανταί στο
προηγουαμενο μηακος κυαματος των προγραμμαατων κατααρτίσης που στην ουσίαα απλωας ανακυκλωανουν
την ανεργίαα. Η προστασίαα των δίκαίωμαατων οασων ηαδη εργααζονταί περνααεί μεασα αποα τη συαγκρουση
γία την επαναρρυαθμίση της αγοραας εργασίαας καί την καταπολεαμηση των μορφωαν παραβατίκοατητας,
οαπως η αδηαλωτη καί απληαρωτη εργασίαα.
Οί τομεας που προτείανεί ο ΣΥΡΙΖΑ:
- Ουσίαστίκηα επαναφοραα των συλλογίκωαν δίαπραγματευασεων με οαλες τίς ασφαλίστίκεας δίκλίαδες
υπεαρ των εργαζομεανων. Αποτελεσματίκηα δίκαστίκηα καί εξωδίκαστίκηα προστασίαα των μίσθωτωαν καί
επίτααχυνση δίαδίκασίωαν.
- Δημίουργίαα ενοας νεαου αναβαθμίσμεανου πλαίσίαου γία την καταπολεαμηση της παραβατίκοατητας στην
αγοραα εργασίαας με ενίασχυση των ελεγκτίκωαν μηχανίσμωαν.
- Ισχυροποίαηση των ρυθμίασεων γία την υγίείνηα καί ασφααλεία, επαγγελματίκεας ασθεανείες καί εργατίκαα
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ατυχηαματα.
- Δημοασία προγρααμματα καταπολεαμησης της ανεργίαας, περίορίσμοας των ελαστίκωαν μορφωαν εργασίαας,
κοίναα εργασίακαα δίκαίωαματα εργαζομεανων.
- Θεσμοθεατηση δυνατοτηατων εργατίκηας συμμετοχηας καί κοίνωνίκουα ελεαγχου. Σχηαματα κοίνωνίκηας
οίκονομίαας γία την επαναλείτουργίαα εγκαταλείμμεανων καί υποα πτωαχευση επίχείρηασεων αποα τους
εργαζομεανους.
Κρίασίμη συμβοληα γία την υλοποίαηση των παραπαανω κατευθυανσεων θα αποτελεασεί ο
προσανατολίσμοας των δίκωαν μας δυνααμεων στην εργατίκηα δουλείαα. Οί συγκρουασείς που εαχουμε
μπροσταα μας δεν περίορίαζονταί στην εργοδοσίαα καί τίς νεοφίλελευαθερες δυνααμείς της Ε.Ε. Θα
χρείαστουαν σημαντίκεας καί δυασκολες μααχες καί στο εσωτερίκοα του εργατίκουα κίνηαματος με τίς
πρακτίκεας που εαχουν καθηλωασεί καί απαξίωασεί τα εργατίκαα σωματείαα. Χρείαζοαμαστε εανα δίακτυο
σωματείαων καί πρωτοβουλίωαν που θα δίανεί μααχες ενααντία στην εργοδοτίκηα αυθαίρεσίαα, θα στηρίαζεί
κίνητοποίηασείς καί θα είαναί δίαπλα σε κααθε εργαζοαμενο καί εργαζοαμενη που θεαλεί να αγωνίστεία.
Αποα τη μερίαα μας αυτοα απαίτεία πρωταρχίκαα τη συγκροατηση των δίκωαν μας δυνααμεων. Συγκροατηση
οαμως οαχί με οαρους αυτοαναφορίκοατητας αλλαα στο πλαίασίο μίας μετωπίκηας λογίκηας, που θα σεαβεταί
την αυτονομίαα των κοίνωνίκωαν χωαρων. Στοαχος μας είαναί η δημίουργίαα ευρυατερων εργατίκωαν
σχημαατων, με δημοκρατίκεας καί συλλογίκεας δίαδίκασίαες, στη βααση κοίνωαν πρακτίκωαν καί
αντίληαψεων ενοας δίεκδίκητίκουα πλαίσίαου με αναφοραα τους κοίνωνίκουας χωαρους καί με βασίκοα
κρίτηαρίο την υπεραασπίση των εργατίκωαν συμφεροαντων.
8. Καθολική πρόσβαση σε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο Σύστημα Υγείας
Η αναβααθμίση του δημοασίου Συστηαματος Υγείαας καί η αντίστοίαχίσηα του με τίς κοίνωνίκεας ανααγκες,
αποτελουασε αίτουαμενο πρίν αποα την κρίαση. Χαρακτηρίστίκαα του συστηαματος αποτελουασαν οί
δυσλείτουργίαες στην καθημερίνηα επαφηα των πολίτωαν, οί ανίσοατητες στην προασβαση καί οί δυσκολίαες
στην παροχηα εαγκαίρης καί ποίοτίκηας φροντίαδας, αποα επίβαρυανσείς καί συναλλαγεας, αποα το χαμηλοα
επίαπεδο εργασίακηας ηθίκηας μεασα στίς δομεας παροχηας υπηρεσίωαν Υγείαας. Παρααλληλα ποτεα δεν
δημίουργηαθηκε εανα ολοκληρωμεανο συαστημα δημοασίας πρωτοβααθμίας φροντίαδας Υγείαας. Η
υποχρηματοδοατηση καί την αναστοληα προσληαψεων δημίουαργησε εανα περίβααλλον κατααρρευσης
πολλωαν υποστελεχωμεανων δομωαν του συστηαματος. Την ίαδία στίγμηα οαμως δημίουαργησε καί νεαες
λευκαίρίαεςα επίχείρηματίκουα κεαρδους.
Τομεας στην Υγείαα που υποστηρίαζεί ο ΣΥΡΙΖΑ γία τη δίασφααλίση της καθολίκηας κααλυψης του
πληθυσμουα αποα το δημοασίο Συαστημα Υγείαας, με ίσοατίμη προασβαση οαλων των κατοίακων της χωαρας σε
ποίοτίκεας υπηρεσίαες:
- Ενίαίαο καί ολοκληρωμεανο δίακτυο Πρωτοβααθμίας Φροντίαδας Υγείαας με αποκεντρωμεανες μονααδες
γείτονίαας, οίκογενείακουας γίατρουας καί δίεπίστημονίκεας ομααδες Υγείαας.
- Αναδίοργαανωση της λείτουργίαας των δημοασίων νοσοκομείαων: Βελτίαωση της ποίοατητας, ενίασχυση
της ασφααλείας καί εξορθολογίσμοας της νοσοκομείακηας φροντίαδας. Στηαρίξη του ΕΣΥ γία την κααλυψη
των λείτουργίκωαν αναγκωαν καί των τερααστίων κενωαν σε ανθρωαπίνο δυναμίκοα.
- Επαρκηας καί βίωασίμη χρηματοδοατηση του Συστηαματος Υγείαας. Αποτελεσματίκηα αξίοποίαηση των
ποαρων.
- Επεανδυση στην Ηλεκτρονίκηα Δίακυβεαρνηση του Τομεαα Υγείαας, μείαωση της γραφείοκρατίαας καί της
ταλαίπωρίαας των πολίτωαν, δραστίκηα αντίμετωαπίση της σπατααλης καί της δίαφθοραας στο Συαστημα
Υγείαας.
- Αναδίααρθρωση της δίοίακησης του Συστηαματος Υγείαας με στοαχο την αποτελεσματίκοατητα, τη
δίαφαανεία καί την κατοχυαρωση των δίκαίωμαατων των ασθενωαν /και  ληπτωαν υπηρεσίωαν Υγείαας.
- Θεσμίκεας ρυθμίασείς γία τη συνολίκηα αναδίοργαανωση του συστηαματος καί είσαγωγηα θεσμωαν που θα
εμπεδωανουν τη δημοκρατίκηα ληαψη των αποφαασεων, τη λογοδοσίαα των δίοίκηασεων καί τον εαλεγχο ως
προς την ανταποακρίση στίς τοπίκεας κοίνωνίκεας ανααγκες. Εδραίαωση ενοας ααλλου κοίνωνίκουα ηαθους στο
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ΕΣΥ, σε συνεργασίαα με τίς πίο εαντίμες καί αξίοαπίστες δυνααμείς του.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυααταί τη βίωασίμη χρηματοδοατηση του δημοασίου Συστηαματος Υγείαας με παρααλληλη
μείαωση της επίβααρυνσης των ασθενωαν ως ποσοστοα της συνολίκηας δαπαανης, με σταδίακηα επαναφοραα
της δημοασίας δαπαανης Υγείαας στα μεασα επίαπεδα της Ε.Ε., τη δίαφανηα χρηματοδοατηση των δομωαν
Υγείαας, την επανεπεανδυση στην προαληψη καί την πρωτοβααθμία δημοασία Υγείαα που μακροπροαθεσμα
μείωανουν το κοαστος περίαθαλψης, τη βίωασίμη φαρμακευτίκηα πολίτίκηα προς οαφελος των ασθενωαν, των
δημοασίων οίκονομίκωαν καί της εγχωαρίας παραγωγηας φαρμαακου.
9. Ανθρώπινα δικαιώματα για πρόσφυγες και μετανάστες
Το προσφυγίκοα-μεταναστευτίκοα είαναί εανα ζηατημα παγκοασμίο, με πολλαπλεας δίασταασείς, δυασκολο καί
πολυαπλοκο, το οποίαο τα τελευταίαα 25 χροανία αντίμετωπίαστηκε αποα τους ίσχυρουας της Γης σχεδοαν
αποκλείστίκαα με τη συνταγηα της καταστοληας, των περίορίσμωαν, των δίωγμωαν, ακοαμα καί των
εγκλημαατων σε βααρος των απελπίσμεανων. Η συνταγηα αυτηα απεατυχε παταγωδωας. Οί φρααχτες, η
καταστοληα, η FRONTαX, ακοαμα καί η απείληα του θαναατου, δεν αποτελουαν εμποαδίο γία οασους
αναζητουαν την ελπίαδα. Το προσφυγίκοα ρευαμα καί οί μείκτεας μεταναστευτίκεας ροεας δεν αποτελουαν
εθνίκοα αλλαα ευρωπαίστεράς,κοα καί δίεθνεας ζηατημα.
Οί πρωτοφανείας προσφυγίκεας καί μεταναστευτίκεας ροεας, θεατουν το μεταναστευτίκοα ζηατημα ως
ζηατημα αίχμηας τοασο γία την ελληνίκηα οασο καί γία την ευρωπαίστεράς,κηα πολίτίκηα. Ως εκ τουατου, η Ελλααδα
εαρχεταί αντίμεατωπη με το φαίνοαμενο τοασο ως χωαρα μτanτάμ, αλλαα καί ως χωαρα υποδοχηας. Ταυτοαχρονα,
η επίκραατηση ακραίαων καί ξενοαφοβων αντίληαψεων στην Ευρωαπη οδηγεία σε κλυδωνίσμοα, αν οαχί καί
ευθείαα παραβίααση του δίεθνουας δίκαίαου καί της Συνθηακης της Γενευαης, αποδομωαντας κεκτημεανα
δεκαετίωαν.
Η Ευρωαπη οφείαλεί να επίδίωαξεί λυασείς βίωασίμες γία τίς πρωτοφανείας προσφυγίκεας καί
μεταναστευτίκεας ροεας καί να απομονωασεί τίς ακραίαες ξενοφοβίκεας ακροδεξίεας αποαψείς που
επίδίωακουν να ταυτίασουν, ξαναα, την ασφααλεία με την καταστοληα καί τον φοαβο. Η στρατίωτίκοποίαηση
του προσφυγίκουα μεασω του ΝΑΤΟ είαναί το αποκορυαφωμα αυτηας της προσεαγγίσης.
Η ασφαληας δίεαλευση των ανθρωαπων που χρηαζουν δίεθνουας προστασίαας, η ααμεση επανεγκατααστασηα
τους, αναλογίκαα, σε οαλες τίς χωαρες της Ευρωαπης, η συνεργασίαα καί η αλληλεγγυαη, χωρίας φρααχτες, ο
σεβασμοας της συνθηακης της Γενευαης καί η κοίνηα επίδίαωξη, ως στρατηγίκουα στοαχου, του τερματίσμουα
των πολεαμων, της φτωαχείας καί των αυξανοαμενων κοίνωνίκωαν ανίσοτηατων, είαναί ο μοανος δροαμος που
μπορεία να επίλεαξεί η Ελλααδα καί η Ευρωαπη, ενααντία στον σκοταδίσμοα, τον ρατσίσμοα καί την
ξενοφοβίαα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επίδίωακεί εανα συνολίκοα πλαίασίο ρεαλίστίκηας προσφυγίκηας καί μεταναστευτίκηας πολίτίκηας
στηρίγμεανου στην υπεραασπίση των ανθρωαπίνων δίκαίωμαατων καί των αξίωαν της αλληλεγγυαης καί
της ίσοατητας οαλων των ανθρωαπων. Ο ΣΥΡΙΖΑ επίδίωακεί συμμαχίαες με κίνηαματα, κοίνωνίκεας καί
πολίτίκεας οργανωασείς, προκείμεανου να υπααρξεί εανας σταθεροας, πανευρωπαίστεράς,κοας μοχλοας πίαεσης υπεαρ
της δίαφυαλαξης της δίεθνουας νομίμοατητας στην παροχηα ασυαλου. Χρείααζεταί επίασης σχεαδίο γία την
υποδοχηα καί την εανταξη των προσφυαγων καί δίαρκηας συνεργασίαα καί συντονίσμοας με τίς τοπίκεας
κοίνωνίαες, τους εθελοντεας καί τίς οργανωασείς που δείαχνουν εαμπρακτη αλληλεγγυαη.
Ένα μεγααλο μεαρος των ανθρωαπων που ηαρθαν τον τελευταίαο χροανο θα μείανεί στην Ελλααδα. Χρείααζεταί,
λοίποαν, ίδίαίατερα σε συνθηακες κρίασης, να αναπτυχθεία πολίτίκηα εανταξης αυτωαν των ανθρωαπων στην
ελληνίκηα κοίνωνίαα, δηλαδηα, στο εκπαίδευτίκοα συαστημα, στην εργασίαα, στην πολίτίκηα ζωηα. Προς αυτηα
την κατευαθυνση χρείααζεταί ευρωπαίστεράς,κηα συνεργασίαα αποα τη μερίαα της κυβεαρνησης, αλλαα καί
δραστηρίοποίαηση των πολίτωαν καί των κίνημαατων αλληλεγγυαης.
10. Για την πολιτική αλληλεγγύης και πρόνοιας
Το συαστημα κοίνωνίκηας προανοίας στην Ελλααδα οίκοδομηαθηκε εξαρχηας χωρίας σχεαδίο, με πελατείακεας
σχεασείς καί δίαφθοραα. Ιδίαίατερα την περίαοδο της κρίασης οί ανααγκες εκτίνααχθηκαν ποσοτίκαα καί
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επεκτααθηκαν σε οαλο καί περίσσοατερες κοίνωνίκεας ομααδες. Το ηαδη ελλείμματίκοα κραατος προανοίας καί
οί υπηρεσίαες συρρίκνωαθηκαν σημαντίκαα.
Η αποδοαμηση του κοίνωνίκουα κραατους δεν οφείαλεταί μοανο στην περίορίστίκηα πολίτίκηα των
Μνημονίαων. Είαναί αποατοκο του νεοφίλελευαθερου πλαίσίαου σε ευρωπαίστεράς,κοα καί εθνίκοα επίαπεδο, στην
κατευαθυνση του περίορίσμουα της προανοίας στη δίαχείαρίση της ακραίαας φτωαχείας στο πλαίασίο ενοας
λδίχτυαου κοίνωνίκηας προστασίααςα που δεν παρεμβαίανεί γία την προαληψη καί την αντίμετωαπίση των
αίτίωαν της φτωαχείας. Σε αυτεας τίς συνθηακες η δημοασία πολίτίκηα κοίνωνίκηας προανοίας καί
αλληλεγγυαης είαναί στρατηγίκηας σημασίαας γία τη δίατηαρηση της κοίνωνίκηας συνοχηας καί τη
δυνατοατητα εφαρμογηας αρίστερηας πολίτίκηας. Η ανααπτυξη ενοας συστηαματος κοίνωνίκηας προανοίας καί
αλληλεγγυαης απαίτείαταί να εαχεί δυαο σκεαλη: Τον ααμεσο καί (ίδανίκαα) βραχυπροαθεσμο στοαχο γία
αποακρίση στίς επείαγουσες ανααγκες ωαστε να αντίμετωπίστεία η ανθρωπίστίκηα κρίαση καί τον πίο
μακροπροαθεσμο στοαχο της αποκατααστασης, αναμοαρφωσης καί κατοχυαρωσης του κραατους προανοίας.
Στην πρωατη περίαπτωση ζητουαμενα είαναί η βεαλτίστη αξίοποίαηση των δίαθεασίμων ποαρων, με δίαφαανεία,
ίσοτίμίαα, δίκαίοσυανη, με επίνοαηση νεαων δίαδίκασίωαν γία την υπεαρβαση γραφείοκρατίκωαν εμποδίαων,
αδρανείωαν της κρατίκηας μηχανηας (καί κίνητοποίαησης των ενεργωαν δυνααμεων σε αυτηα), εμπλοκηα καί
συμμετοχηα οαλων των ενεργωαν κοίνωνίκωαν δυνααμεων.
Στη δευατερη περίαπτωση ζητουαμενα είαναί η σταδίακηα επαναθεμελίαωση του τομεαα της κοίνωνίκηας
προστασίαας στην Ελλααδα, με βηαματα οαπως η υλοποίαηση ενοας ενίαίαου δημοασίου συστηαματος
Κοίνωνίκηας Αλληλεγγυαης που με ίσοτίμίαα, δίαφαανεία καί κοίνωνίκηα δίκαίοσυανη θα επίχείρεία να
προστατευασεί τους οίκονομίκαα πίο αδυαναμους, τους κοίνωνίκαα αποκλείσμεανους καί γενίκαα τίς
ευααλωτες καί ευπαθείας κοίνωνίκεας ομααδες.
Δίεκδίκουαμε τον ανασχεδίασμοα καί την ενίασχυση των δημοασίων δαπανωαν γία την προανοία με βααση τίς
σημερίνεας ανααγκες. Παρααλληλα με εξορθολογίσμοα, εξυγίαανση καί ίσχυροποίαηση δημοασίων δομωαν,
αξίοποίαηση νεαων τεχνολογίωαν καί εργαλείαων γία την απλοποίαηση καί απογραφείοκρα-τίκοποίαηση
των δίαδίκασίωαν προασβασης σε υπηρεσίαες καί παροχεας.
Απαραίατητη η κοίνωνίκηα συμμετοχηα καί ο κοίνωνίκοας εαλεγχος: Ορίοθεατηση δίακρίτωαν ροαλων καί
δίαμοαρφωση νεαων σχεασεων κεντρίκουα κραατους, φορεαων της Τοπίκηας Αυτοδίοίακησης, κοίνωνίκωαν
φορεαων, πολίτωαν (χρηστωαν των υπηρεσίωαν) στην παροχηα της προανοίας/και κοίνωνίκηας προστασίαας σε
οαλα τα επίαπεδα. Έμφαση στην παροχηα προανοίας στην κοίνοατητα, την αποίστεράς,δρυματοποίαηση/και 
αποασυλοποίαηση, την ανααδείξη της εθελοντίκηας αίμοδοσίαας καί τη δωρεαα οργαανων σωαματος, την
αξίοποίαηση των δίαθεασίμων ποαρων καί την προσαρμογηα του μοντεαλου στίς ανααγκες καί τίς
ίδίαίτεροατητες της κοίνωνίαας.
11. Άρση των διακρίσεων φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού
Οί εξουσίαστίκεας σχεασείς καί οί πολυποίακίλες δίακρίασείς που συνδεαονταί με τα φυαλα καί δίεαπουν οαλες
τίς εκφαανσείς της ίδίωτίκηας καί δημοασίας σφαίαρας της ζωηας, συνίστουαν σημαντίκοα εαλλείμμα
δημοκρατίαας. Οί εαμφυλες δίακρίασείς αποτελουαν σημαντίκοα ανασχετίκοα παρααγοντα της κοίνωνίκηας
ανααπτυξης καί της προσπααθείας γία τη χείραφεατηση του ανθρωαπου.
Στην Ελλααδα, η πολυαπλευρη επίαθεση της κρίασης στα κεκτημεανα δίκαίωαματα των γυναίκωαν
πολλαπλασίααζεί τα εμποαδία ίσοατίμης εανταξηας τους στην αγοραα εργασίαας, επίβααλλεί τη μαζίκηα
επίστροφηα τους στο σπίατί, ρίαχνεί στίς πλαατες τους το εαλλείμμα του κοίνωνίκουα κραατους, τίς
αποστερεία επίπλεαον αποα προσωπίκοα χροανο καί δυνατοατητα ενασχοαλησης με τα κοίναα. Οί γυναίακες
υπερ-αντίπροσωπευαονταί στο πίο κακοπληρωμεανο καί ευααλωτο τμηαμα της αγοραας εργασίαας.
Η βίαα καταα των γυναίκωαν σε οαλες της τίς εκφαανσείς εαχεί λααβεί δίεθνωας πρωτοφανείας δίασταασείς. Στη
χωαρα μας το γεγονοας, είδίκοατερα στο πεδίαο της ενδοοίκογενείακηας βίαας, επίτείανεί η κρίαση. Παρααλληλα,
δυστυχωας, η Ελλααδα αποτελεία, ως γνωστοαν, κοαμβο παραανομης δίακίανησης ανθρωαπων. Οί γυναίακες
που αντίμετωπίαζουν σοβαραα οίκονομίκαα προβληαματα, οί αανεργες, οί επίσφαλωας εργαζοαμενες, οί
μετανααστρίες εαχουν ίδίαίατερη δυσκολίαα να δημοσίοποίηασουν το προαβλημαα τους.
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Χρείααζονταί παρεμβαασείς γία την ααρση των εαμφυλων δίακρίασεων καί την ααρση των εμποδίαων που
συνδεαονταί με το φυαλο στο πεδίαο της εργασίαας καί επαγγελματίκηας καί οίκογενείακηας ζωηας. Μεατρα
προστασίαας της μητροατητας με προασβαση οαλων των γυναίκωαν σε υψηλουα επίπεαδου φροντίαδα Υγείαας
που αφοραα την εγκυμοσυανη, τον τοκετοα, τη λοχείαα, αλλαα καί την ίατρίκαα υποβοηθουαμενη
αναπαραγωγηα. Επαναπροσδίορίσμοας, ενίασχυση καί ανααδείξη του πατρίκουα ροαλου ως προυστεράς,ποαθεση της
συμφίλίαωσης της επαγγελματίκηας, οίκογενείακηας καί προσωπίκηας ζωηας των εργαζοαμενων γυναίκωαν
καί ανδρωαν. Καθολίκηα προασβαση στίς μεθοαδους αντίσυαλληψης καί τεχνητηας δίακοπηας κυαησης.
Παρεμβαασείς γία την αναβααθμίση των υποστηρίκτίκωαν δομωαν γία γυναίακες. Σοβαρηα αντίμετωαπίση
εγκλημαατων οαπως ο βίασμοας καί η εμπορίαα ανθρωαπων.
Σεξουαλικός προσανατολισμός, έκφραση, ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου
Ο αγωανας γία τα δίκαίωαματα καί την ίσοατητα των ατοαμων της ΛΟΑΤΚΙ κοίνοατητας αποτελεία μεαρος
του αγωανα γία την κοίνωνίκηα απελευθεαρωση. Δίεκδίκουαμε την ααμεση καί ακαρίαίαα αντίμετωαπίση αποα
την Πολίτείαα κααθε πρακτίκηας δίαακρίσης αποα οαπου κί αν αυτηα προεαρχεταί, λοαγω φυαλου, σεξουαλίκουα
προσανατολίσμουα, εακφρασης, ταυτοατητας καί χαρακτηρίστίκωαν φυαλου, καθωας καί την απαγοαρευση
της ρητορίκηας μίασους, με παρααλληλη επίβοληα των προβλεποαμενων νομίκωαν κυρωασεων.
Μεταα την επεακταση του συμφωανου συμβίαωσης, είαναί αναγκαίαα η θεασπίση του πολίτίκουα γααμου με
πληαρη καί ίασα δίκαίωαματα που απορρεαουν αποα αυτοαν, η ααμεση αναθεωαρηση του οίκογενείακουα
δίκαίαου, καθωας καί η νομοθεατηση της νομίκηας αναγνωαρίσης της ταυτοατητας φυαλου με μοανο κρίτηαρίο
τον αυτοπροσδίορίσμοα, εατσί ωαστε να αντίκατοπτρίαζεταί μία συαγχρονη οπτίκηα, με νεαα δίευρυμεανη
αντίαληψη της οίκογεανείας, που αναγνωρίαζεί την πολυμορφίαα των οίκογενείακωαν σχεασεων αλλαα καί
την ελευαθερη, απαλλαγμεανη αποα δίακρίασείς, ανααπτυξη της προσωπίκοατητας του κααθε ανθρωαπου.
Σε αυτηα την κατευαθυνση, η αλλαγηα της εκπαίδευτίκηας πολίτίκηας καί η συστηματίκηα επίμοαρφωση
οαλων των δημοασίων λείτουργωαν καί ίδίαίατερα των εκπαίδευτίκωαν σε θεαματα ίσοατητας, θα οδηγηασουν
σε μία ανοίχτηα εκπαίδευτίκηα δίαδίκασίαα, που με τη σείραα της θα οδηγηασεί σε μία κοίνωνίαα
απελευθερωμεανη αποα τίς στρεβλωασείς του παρελθοαντος.
12. Εκπαίδευση με επίκεντρο τον άνθρωπο
Γία τον ΣΥΡΙΖΑ η Παίδείαα αποτελεία καθολίκοα ανθρωαπίνο δίκαίαωμα καί κοίνωνίκοα αγαθοα. Είαναί
υποχρεαωση της Πολίτείαας, να παρεαχεί σε οαλες καί οαλους που ζουν στη χωαρα, χωρίας δίακρίασείς καί
αποκλείσμουας, δημοασία δωρεααν καί δημοκρατίκηα εκπαίαδευση υψηλουα επίπεαδου καθωας καί τη
δυνατοατητα προασβασης σε οαλες τίς βαθμίαδες του εκπαίδευτίκουα συστηαματος θεσπίαζοντας μεατρα που
να συμβααλλουν στην ααμβλυνση των πολλαπλωαν κοίνωνίκωαν ανίσοτηατων.
Η χροανία υποχρηματοδοατηση της εκπαίαδευσης, οί νεοφίλελευαθερες επίλογεας των κυβερνηασεων της
Ν.Δ. καί του ΠΑΣΟΚ, οδηαγησαν στη δίααβρωση του δημοασίου καί δωρεααν χαρακτηαρα της εκπαίαδευσης
στην υποβααθμίση καί απαξίαωσηα της.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σηαμερα ως κυβεαρνηση οργανωανεί δημοασίο δίααλογο επίδίωακοντας την ευρυατερη δυνατηα
συναίανεση γία την προωαθηση της αναγκαίαας δημοκρατίκηας εκπαίδευτίκηας μεταρρυαθμίσης,
παίαρνοντας παρααλ ληλα οαλα εκείανα τα ααμεσα μεατρα που βααζουν τεαλος σε χρονίαζοντα προβληαματα του
εκπαίδευτίκουα μας συστηαματος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επίδίωακεί την εκ βααθρων ανασυγκροατηση της ελληνίκηας εκπαίαδευσης με στοαχο τη
δίασφααλίση του καθολίκουα δίκαίωαματος στη μοαρφωση σε εανα ποίοτίκαα αναβαθμίσμεανο,
δημοκρατίκοα, δημοασίο καί δωρεααν εκπαίδευτίκοα συαστημα. Γία τον ΣΥΡΙΖΑ κυαρία αποστοληα του
εκπαίδευτίκουα συστηαματος είαναί η πνευματίκηα καί σωματίκηα καλλίεαργεία, η ολοαπλευρη μοαρφωση καί
η κρίτίκηα σκεαψη, η ενίασχυση της δημοκρατίκηας συνείαδησης, η δημίουργίαα αυτοανομων πολίτωαν που
μπορουαν να αναζητηασουν μία δημίουργίκηα εργασίαα, να κρίανουν την εξουσίαα καί να αγωνίστουαν, να
δίαβουλευτουαν, να συνεργαστουαν καί να σταθουαν αλληλεαγγυοί, να αγωνίστουαν, να δημίουργηασουν
πολίτίσμοα.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίαζεί εκπαίδευτίκεας δίαδίκασίαες που αποσβαίανουν τίς συνεαπείες των ταξίκωαν δίαφορωαν,
αναίρουαν κοίνωνίκεας δίακρίασείς καί αποκλείσμουας, αντίσταθμίαζουν κοίνωνίκαα δίακρίτεας
εκπαίδευτίκεας αφετηρίαες. Στηρίαζεί ταυτοχροανως εκπαίδευτίκεας δίαδίκασίαες συμπερίαληψης καί
δίαφοροποίαησης που ενίσχυαουν τίς δυνατοατητες μαθητωαν καί σπουδαστωαν με είδίκεας ανααγκες, ενωα
παρεαχουν ευκαίρίαες ουσίαστίκηας ανααπτυξης της προσωπίκοατητας καί των πρωτοβουλίωαν οαλων των
εκπαίδευομεανων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεία εξίασου καίαρία υποχρεαωσηα του την προωαθηση ενταξίακωαν
πολίτίκωαν καί την εξασφααλίση επαρκουας εκπαίαδευσης στα παίδίαα των προσφυαγων που βρίασκονταί
στη χωαρα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θεατεί ως ααμεσους στοαχους του γία τίς δυαο πρωατες βαθμίαδες της εκπαίαδευσης:
 Την εξασφααλίση των υλίκωαν καί μορφωτίκωαν οαρων γία:
 Ενίασχυση των δομωαν προσχολίκηας αγωγηας ωαστε να δοθεία η δυνατοατητα σε οαλα τα νηαπία να
συμμετεαχουν σε δίαχρονη προσχολίκηα αγωγηα καί εκπαίαδευση.
 Καθίεαρωση ενίαίαου τυαπου ολοηαμερου δημοτίκουα σχολείαου γία ολοακληρη τη χωαρα, ωαστε
οαλοί/και ες οί μαθητεας/και τρίες να εαχουν προασβαση σε εμπλουτίσμεανο προαγραμμα.
 Θεσμοθεατηση της δωδεκααχρονης υποχρεωτίκηας εκπαίαδευσης με τη δίατηαρηση οαλων των
υφίστααμενων δομωαν των Λυκείαων (Γενίκωαν καί Επαγγελματίκωαν) ως μεταβατίκοα στααδίο
μεαχρί να δημίουργηθουαν οί προυστεράς,ποθεασείς γία τη λείτουργίαα του Ενίαίαου Λυκείαου Θεωρίαας καί
Πρααξης καί τη θεασπίση της δημοασίας καί δωρεααν μεταλυκείακηας Τεχνίκηας Επαγγελματίκηας
Εκπαίαδευσης καί Κατααρτίσης.
 Τη μείαωση των οίκογενείακωαν δαπανωαν γία την αποακτηση των αναγκαίαων γνωασεων που είαναί
χρεαος της πολίτείαας να παρεαχεί στο πλαίασίο του δημοασίου σχολείαου (ξεανες γλωασσες,
πληροφορίκηα, ααθληση, αίσθητίκηα αγωγηα καί καλλίτεχνίκηα παίδείαα, αγωγηα υγείαας,
περίβαλλοντίκηα εκπαίαδευση κ.τ.λ.).
 Την ουσίαστίκηα στηαρίξη καί αναβααθμίση του εκπαίδευτίκουα προσωπίκουα των σχολείαων με
προγρααμματα επίμοαρφωσης στη βααση των πραγματίκωαν αναγκωαν, αξίοποίαηση οαλων των
μορφωαν επίμοαρφωσης, βελτίαωση των συνθηκωαν εργασίαας ενίσχυαοντας το κλίαμα δημοκρατίαας
στα σχολείαα καί κααλυψη των κενωαν σε εκπαίδευτίκοα προσωπίκοα κυρίαως με μοανίμους
δίορίσμουας καί αναπληρωτεας πληαρους ωραρίαου.
 Είδίκοατερα γία την ίδίωτίκηα εκπαίαδευση: Σεβασμοας του ααρθρου 16 του Συντααγματος στη
λείτουργίαα κααθε ίδίωτίκηας δομηας, κατααργηση του καθεστωατος των αναίτίολοαγητων
απολυασεων στα ίδίωτίκαα σχολείαα καί πααταξη της μαυαρης εργασίαας στα φροντίστηαρία.
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ο ΣΥΡΙΖΑ οραματίαζεταί μία ουσίαστίκηα μεταρρυαθμίση στην Ανωατατη Εκπαίαδευση καί την Έρευνα.
Πααγίος προγραμματίκοας στοαχος του ΣΥΡΙΖΑ ηαταν καί παραμεανεί η προωαθηση του ενίαίαου καί
δημοασίου χωαρου ανωατατης εκπαίαδευσης καί εαρευνας. Απαίτείαταί εανας ουσίαστίκοας δημοασίος δίααλογος
που εαχεί ηαδη ξεκίνηασεί με οαλους τους εμπλεκοαμενους, δίδαασκοντες, δίδασκοαμενους, ερευνητεας. Ο
δίααλογος οφείαλεί να συνεχίστεία προς την κατευαθυνση δημίουργίαας κοίνουα συαγχρονου πλαίσίαου εντοας
του εθνίκουα σχεδίασμουα μίας μακροπροαθεσμης εθνίκηας πολίτίκηας γία την εαρευνα στο πλαίασίο της
κοίνωνίκηας καί οίκονομίκηας ανασυγκροατησης της χωαρας. Γία την αποφυγηα της εμπορευματοποίαησης
της εαρευνας καί της γνωασης, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείανεί τη θεασπίση κανοανων γία την κατααργηση των
δίδαακτρων των προγραμμαατων μεταπτυχίακωαν σπουδωαν καί γία την εαρευνα που δίεξααγεταί στα ΑΕΙ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείαταί υπεαρ της δίατηαρησης του δημοασίου καί δωρεααν χαρακτηαρα της τρίτοβααθμίας
εκπαίαδευσης καί της εαρευνας, υπεαρ του αυτοδίοίακητου των ΑΕΙ, υπεαρ της κατααργησης των
Συμβουλίαων Ιδρυαματος, υπεαρ της συμμετοχηας οαλων των συνίστωσωαν της πανεπίστημίακηας
κοίνοατητας τοασο στίς δίαδίκασίαες ανααδείξης των αρχωαν δίοίακησης, οασο καί στα θεσμίκαα οαργανα των
Ιδρυμαατων, υπεαρ της δίαφαανείας στα οίκονομίκαα καί στην εκπαίδευτίκηα δίαδίκασίαα καί της
αξίοκρατίαας στην επίλογηα των δίδασκοαντων καί λοίπουα προσωπίκουα. Υπεαρ της αναδίατυαπωσης της
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εαννοίας των ακαδημαίστεράς,κωαν ελευθερίωαν καί της αποκατααστασης του Ασυαλου. Υπεαρ της ααμεσης
ανασυγκροατησης της φοίτητίκηας μεαρίμνας, με προγρααμματα σίατίσης καί στεαγασης καί με
αποκεαντρωση των υπηρεσίωαν καί ποαρων στα Πανεπίστηαμία καί ΤΕΙ, εατσί ωαστε κααθε φοίτητηας /και τρία
να μπορεία να ολοκληρωασεί τίς σπουδεας του/και της.
13. Πολιτισμός, τέχνες και δημιουργία
Τα εαξί τελευταίαα χροανία οί κυβερνηασείς Ν.Δ./και ΠΑΣΟΚ είαχαν ουσίαστίκαα εκχωρηασεί την ευθυανη
σχεδίασμουα καί υλοποίαησης των οαποίων πολίτίστίκωαν πολίτίκωαν σε ίδίωατες καί στην αγοραα, τοασο
στο πεδίαο του συαγχρονου πολίτίσμουα οασο καί σλ αυτοα της πολίτίστίκηας κληρονομίαας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρωαντας πως ο πολίτίσμοας αποτελεία αυταξίαα καί κοίνοα αγαθοα, στο οποίαο οαλοί πρεαπεί να
εαχουν ίσοατίμη προασβαση, στοχευαεί στη χααραξη ενοας εναλλακτίκουα σχεδίαου αναγεαννησης καί
ανασυγκροατησης, που θα σπααεί τα στερεοατυπα, θα δημίουργεία το νεαο υποαδείγμα γία τον πολίτίσμοα
καί θα απελευθερωανεί τίς πίο παραγωγίκεας δυνααμείς.
Με καθορίστίκοα τον ροαλο του κραατους στον σχεδίασμοα, τον συντονίσμοα καί τη δημίουργίαα
πολίτίστίκωαν δομωαν, εξασφαλίαζοντας ταυτοαχρονα τον πλουραλίσμοα της καλλίτεχνίκηας εακφρασης καί
δραασης, μακρίαα αποα κααθε λογοκρίσίαα καί καταστοληα. Είαναί απαραίατητο να αντίμετωπίστεία επίτεαλους
η χροανία υποχρηματοδοατηση καί το εαλ λείμμα δίαφαανείας στη χρηαση του δημοασίου χρηαματος, καί στον
τροαπο επίλογηας των προσωαπων.
Η πολίτίστίκηα ανααπτυξη καί ανασυγκροατηση οφείαλεί να:
1. Υπερασπίαζεταί τον δημοασίο χαρακτηαρα του πολίτίστίκουα αγαθουα
2. Αποτελεία παρααγοντα τοπίκηας, περίφερείακηας καί εθνίκηας ανααπτυξης
3. Ισορροπεία τίς δραασείς στους τομείας της πολίτίστίκηας κληρονομίαας καί της πολίτίστίκηας
δημίουργίαας
4. Συμβααλλεί στη δημίουργίαα μοανίμης καί οαχί ευκαίρίακηας απασχοαλησης
5. Προααγεί την ίσοατητα των ευκαίρίωαν χωρίας αποκλείσμουας (φυλετίκουας, εθνοκαταγωγηας, ΑΜΕΑ,
ταυτοατητας φυαλου κ.λπ.)
6. Αναπτυασσεί την ίστορίκηα μνηαμη, οαχί ως εθνίκηα αποκλείστίκοατητα, αλλαα ως τμηαμα της
παγκοασμίας πολίτίστίκηας κληρονομίαας
7. Αναδείκνυαεί τη χρηαση της εαξυπνης τεχνολογίαας καί στον τομεαα του πολίτίσμουα
8. Δημίουργεία σχεασείς αλληλεπίαδρασης με την εκπαίαδευση (ίστορίκηα παίδείαα α καλλίτεχνίκηα
παίδείαα)
9. Στηρίαζεταί σε ολοκληρωμεανες προταασείς δίαχείαρίσης του δομημεανου καί αδοαμητου φυσίκουα καί
πολίτίστίκουα τοπίαου.
13.α. Αθλητισμός – κοινωνικό αγαθό.
Ο αθλητίσμοας, παραα την τερααστία συμβοληα του στη δίαμοαρφωση αλληλεαγγυων, αγωνίστίκωαν καί
συνεργατίκωαν προσωπίκοτηατων, στη σωματίκηα καί ψυχίκηα υγείαα, την κοίνωνίκηα του προσφοραα μεασα
αποα πρακτίκεας ενσωμαατωσης κοίνωνίκωαν ομααδων, αλλαα καί τη συνείσφοραα του στο Α.Ε.Π. της χωαρας,
αντίμετωπίαστηκε αποα τίς κυβερνηασείς ΠΑΣΟΚ α ΝΔ ως προνομίακοα πεδίαο πελατείακωαν σχεασεων,
συναλλαγηας, δίαφθοραας καί δίασπααθίσης εκατομμυρίαων Δημοσίαου Χρηαματος. Αυτοα που εαχεί ανααγκη ο
κοασμος του αθλητίσμουα σηαμερα, είαναί ο επαναπροσανατολίσμοας της λείτουργίαας του καί ο πληαρης
μετασχηματίσμοας των δομωαν του. Ο κοασμος κατανοεία την αδυναμίαα επενδυασεων καί
χρηματοδοατησης. Περίμεανεί οαμως αποα μας τίς θεσμίκεας αλλαγεας που απαίτουανταί γία να λυθουαν
προβληαματα του παρελθοαντος. Τεατοίες είαναί:
- Η θεασπίση της απληας αναλογίκηας ως πααγίο εκλογίκοα συαστημα σε Σωματείαα, Ενωασείς καί
Ομοσπονδίαες. Με την απληα αναλογίκηα καί την εκπροσωαπηση των φορεαων με δίαδίκασίαες ανααδείξης
εκπροσωαπων λαποα τα καατωα, θα απελευθερωθουαν δυνααμείς, ίδεαες καί προασωπα που ως τωαρα εαμεναν
εγκλωβίσμεανα καί απομονωμεανα.
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- Η θεασπίση ορίαου θητείωαν στίς ηγετίκεας θεασείς, που θα ανανεωασεί το δυναμίκοα σε κααθε Δίοίακηση. Το
νεαο, θα στηρίαξεί καί τα μεατρα καταπολεαμησης της δίαφθοραας που απαίτείαταί να δίευρυνθουαν.
- Η χρηματοδοατηση αποα τη ΓΓΑ με αντίκείμενίκαα κρίτηαρία καί θεσπίσμεανους κανοανες, ο εαλεγχος της
σκοπίμοατητας των δαπανωαν καί η αυτοματοποίαηση των δίαδίκασίωαν θα φεαρουν ορθολογίκηα
αξίοποίαηση των δίαθεασίμων ποαρων καί μεγίστοποίαηση της αποαδοσης καί του αποτελεασματος.
- Αναγκαίαα είαναί καί η εξασφααλίση της απροασκοπτης προασβασης των πολίτωαν στην ααθληση. Οί
δημοασίες αθλητίκεας εγκατασταασείς προορίαζονταί κυαρία γία τον ερασίτεχνίκοα αθλητίσμοα. Οί
επαγγελματίκεας χρηασείς δεν μπορεία να είαναί χαρίστίκεας. Αντίαθετα, το αντίατίμο πρεαπεί να είαναί τεατοίο
που να αναπληρωανεί τίς ανααγκες της κοίνωνίαας. Έτσί, μπορουαν να δημίουργηθουαν καί δομεας που θα
στηρίαζουν εκτοας αποα τον σωματείακοα αθλητίσμοα, τοασο τον αθλητίσμοα των ΑΜεΑ, οασο καί την
αξίοπρεπηα καί ασφαληα ααθληση οαλου του πληθυσμουα, είδίκοατερα στην εποχηα μας οαπου ο κοασμος
αναζητεία νεαες δίεξοαδους μεασα αποα εναλλακτίκεας μορφεας ααθλησης μεασα καί εαξω αποα τον αστίκοα ίστοα.
Το σχολείαο, οί ΟΤΑ, η ΓΓΑ εαχουν να παίαξουν σημαντίκοα ροαλο στον αθλητίσμοα καί τη φυσίκηα αγωγηα, αν
συλλείτουργηασουν, με ενίαίαο στοαχο καί συανδεση δίαδίκασίωαν.
Γ. Παραγωγική ανασυγκρότηση, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον
Ο στρατηγίκοας ορίαζοντας του νεοφίλελευθερίσμουα είαναί αδίαμφίσβηατητα η λεσωτερίκηα υποτίαμησηα,
η μείαωση του εργατίκουα κοαστους καί η υπερεκμετααλλευση των κοίνωαν ποαρων με στοαχο την
αναδίααρθρωση της οίκονομίαας καί μεγίστοποίαηση της κερδοφορίαας του κεφαλαίαου. Απεαναντί σε αυτηα
τη στρατηγίκηα ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίαζεταί με οαλες του τίς δυνααμείς με σκοποα να καταστεία κοίνωνίκαα
κυρίααρχος εανας ααλ λος προσανατολίσμοας. Αυτοας της ενίασχυσης της εργασίαας καί των δίκαίωμαατων, με
στροφηα στην καίνοτομίαα καί την ποίοατητα, με ενίασχυση της κοίνωνίαας εαναντί της αγοραας, με
οίκολογίκηα δίαασταση. Δυαο δίαφορετίκοία προσανατολίσμοία συγκρουαονταί σε μία μααχη η οποίαα το
εποαμενο δίααστημα θα είαναί δίαρκηας, ανοίχτηα καί υποα συνεχηα δίαπραγμαατευση.
Η πολίτίκηα του ΣΥΡΙΖΑ γία την παραγωγίκηα ανασυγκροατηση δεν απαντααεί μοανο στην ανααγκη γία
αντίστροφηα της πορείαας κατααρρευσης της ελληνίκηας οίκονομίαας, αλλαα καί σε δίαχρονίκαα ζητηαματα
που αφορουαν στα αίατία της κρίασης του νεοφίλελευαθερου μοντεαλου ανααπτυξης στην Ελλααδα. Γία τον
ΣΥΡΙΖΑ, η παραγωγίκηα ανασυγκροατηση με κοίνωνίκοα καί οίκολογίκοα προασημο, δεν θα είαναί μία
ευακολη καί τεχνοκρατίκηα υποαθεση αλλαα μία μακραα, κοίνωνίκοπολίτίκηα δίαδίκασίαα τομωαν καί ρηαξεων.
Το νεαο παραγωγίκοα α αναπτυξίακοα προατυπο που υποστηρίαζεί ο ΣΥΡΙΖΑ:
 Αξίοποίεία την επίστημονίκηα γνωαση καί εαρευνα, την εξείδίκευμεανη τεχνολογίαα, σε παραγωγίκεας
καί οργανωτίκεας καίνοτομίαες, καί στη δημίουργίαα προίστεράς,οαντων καί υπηρεσίωαν που είαναί
ποίοτίκαα, δίαφοροποίημεανα καί υψηληας προστίθεαμενης αξίαας, αντία να επίδίωακεί τη συνεχηα
μείαωση του εργατίκουα κοαστους καί την ίδίωτίκοποίαηση δημοασίων αγαθωαν καί υπηρεσίωαν.
 Δίασφαλίαζεί καί δίευρυανεί τα δημοασία αγαθαα. Προστατευαεί καί αξίοποίεία με αναπτυξίακαα καί
κοίνωνίκαα κρίτηαρία τη δημοασία περίουσίαα.
 Χρησίμοποίεία το θεσμίκαα ανασυγκροτημεανο κραατος ως αρωγοα της ανασυγκροατησης, μοχλοα
ανααπτυξης καί εγγυητηα της ίσονομίαας γία υγίηα επίχείρηματίκοατητα, αντία να περίορίαζεί τον
ροαλο του στη δημίουργίαα λευνοίστεράς,κουαα επίχείρηματίκουα περίβααλλοντος.
 Εδρααζεταί σε εανα πλουραλίστίκοα οίκονομίκοα συαστημα που το συναπαρτίαζουν εανας
αναδίαρθρωμεανος δημοασίος τομεαας, εανας ίδίωτίκοας τομεαας οαπου κυρίαρχουαν οί σαφείας
κανοανες καί οί μίκρομεσαίαες επίχείρηασείς καί, οαπως επίδίωακεί ο ΣΥΡΙΖΑ, εανας νεαος, ευαρωστος
τομεαας κοίνωνίκηας οίκονομίαας που επενδυαεί στίς αρχεας της αλληλεγγυαης καί της
συνεργατίκοατητας.
 Προστατευαεί το περίβααλλον καί δίαχείρίαζεταί τους φυσίκουας ποαρους ωαστε να δίασφαλίαζεταί η
μακροπροαθεσμη βίωσίμοατητα του νεαου προτυαπου, αντία γία την κατασπατααληση των ποαρων
καί τη δίαρκηα υποβααθμίσηα της ποίοατητας ζωηας.
 Στηρίαζεταί στην αρχηα της περίφερείακηας συαγκλίσης της χωαρας με συστηματίκηα προσπααθεία
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γία τη μείαωση των μεγααλων αποκλίασεων καί ανίσορροπίωαν.

14. Τραπεζικό σύστημα στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας
Ο δημοασίος εαλεγχος του τραπεζίκουα συστηαματος παραμεανεί προγραμματίκοας στοαχος του κοαμματοας
μας, ωαστε να υπηρετουαν τον σκοποα της παραγωγίκηας, κοίνωνίκηας καί οίκολογίκηας ανασυγκροατησης.
Παροατί σηαμερα εαχεί απολεσθεία η δυνατοατητα να αναλααβεί το Δημοασίο ααμεσα τον εαλεγχο των
τραπεζωαν, συνεχίαζεί να υπααρχεί ανααγκη μηχανίσμωαν ααμυνας καί ληαψης κατααλληλων μεατρων. Τεατοία
μεατρα είαναί:
 Η ανααπτυξη ενοας παρααλληλου τραπεζίκουα συστηαματος, δημοασίου καί συνεταίρίστίκουα, τοασο
στη γενίκηα τραπεζίκηα οασο καί με τρααπεζες είδίκουα σκοπουα (αναπτυξίακεας, στεγαστίκεας,
αγροτίκηας ανααπτυξης) που θα υπηρετουαν το δημοασίο συμφεαρον καί την παραγωγίκηα,
κοίνωνίκηα καί περίβαλλοντίκηα ανασυγκροατηση.
 Η ανααπτυξη εναλλακτίκωαν, μη κερδοσκοπίκωαν αλλαα καί βίωασίμων, χρηματοδοτίκωαν
εργαλείαων γία μίκρομεσαίαες επίχείρηασείς καί γία την κοίνωνίκηα καί αλληλεαγγυα οίκονομίαα,
ίδίαως εργαλείαων μίκροχρηματοδοατησης.
 Η προστασίαα του χρηματοπίστωτίκουα συστηαματος αποα την τααση συγχωνευασεων καί
δημίουργίαας μονοπωλίαων, ο δίευρυνοαμενος κοίνωνίκοας εαλεγχος της λείτουργίαας των
τραπεζωαν αποα την οργαανωση κίνημαατων εργαζομεανων, καταθετωαν καί δανείοληπτωαν.
 Η αποκαταασταση της υγίουας λείτουργίαας του τραπεζίκουα τομεαα ως αίμοδοατη της οίκονομίαας,
αντίμετωπίαζοντας τίς αίτίαες που προκααλεσαν την τραπεζίκηα κρίαση.
 Η δίασφααλίση του δημοασίου συμφεαροντος μεασα καί αποα τον εαλεγχο τηαρησης των κανοανων της
λείτουργίαας τους καί στη δίασφααλίση της περίουσίαας του Δημοσίαου στίς τρααπεζες.
 Ο εαλεγχος των δίοίκηασεων των τραπεζωαν γία την επίατευξη συγκεκρίμεανων στοαχων καί στην
ενίασχυση της παρουσίαας μελωαν που θα υποδείχθουαν αποα το Δημοασίο στα δίοίκητίκαα
συμβουαλία.
 Η αναβααθμίση του ανθρωαπίνου δυναμίκουα των τραπεζωαν με ταυτοαχρονη αποκαταασταση της
αξίοκρατίαας.
 Η εμπεαδωση του αίσθηαματος κοίνωνίκηας δίκαίοσυανης καί ενοας νεαου δημοκρατίκουα καί
κοίνωνίκουα ηαθους, μεασω του ελεαγχου οαλων των περίπτωασεων κακοδίαχείαρίσης.
 Η αντίμετωαπίση των μη εξυπηρετουαμενων δανείαων με οίκονομίκαα βίωασίμο καί κοίνωνίκαα
δίακαίο τροαπο γία τα υπερχρεωμεανα νοίκοκυρίαα καί επίχείρηασείς, με κεντρίκοα στοαχο την
προστασίαα της πρωατης κατοίκίαας καί τη δίαφυαλαξη των θεασεων εργασίαας.
Στοαχος είαναί η καθίεαρωση αυστηρωαν κανοανων καί οδηγίωαν προς το τραπεζίκοα συαστημα που θα
προβλεαπεί την εξααλείψη των καταχρηστίκωαν χρεωασεων των τελευταίαων 7 ετωαν της κρίασης, τη
μείαωση των επίτοκίαων οαχί μοανο των σημερίνωαν, αλλαα αναδρομίκαα γία τα τελευταίαα 7 χροανία στα
επίαπεδα που δανείαζονταί οί τρααπεζες αποα την Ευρωπαίστεράς,κηα Κεντρίκηα Τρααπεζα με περίθωαρίο κεαρδους
που θα καθορίαζεταί αποα τον νοαμο καί θα λαμβαανεί υποαψη τη βίωσίμοατητα της επίχείαρησης καί τη
δυνατοατητα αποπληρωμηας, λαμβαανοντας υποαψη οαλη την οίκονομίκηα καταασταση του δανείοληαπτη.
Καθίεαρωση οδίκουα χααρτη αποπληρωμηας με ρηατρα επίβίαωσης της επίχείαρησης, δηλαδηα ανααλογα με τον
κυακλο εργασίωαν κααθε χρονίαας θα αναπροσαρμοαζονταί οί δοασείς αποπληρωμηας, αλλαα καί οί χρεωασείς
με σκοποα τη σταδίακηα μείαωση του υπολοίαπου του δανείαου που θα συγκλίανεί στην αποπληρωμηα καί
οαχί στη δίαίωανίση.
14.α. Για την προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των κρατικών
συμμετοχών σε επιχειρήσεις
Στηρίαζουμε τη συγκεαντρωση περίουσίακωαν στοίχείαων του Δημοσίαου καατω αποα μίαα ενίαίαα στεαγη, τη
δίαχείαρίσηα τους ως συανολο με σκοποα την καλυατερη αξίοποίαησηα τους, τη μείαωση ελλείμμαατων, την
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αυαξηση εσοαδων αποα την αποτελεσματίκοατερη δίαχείαρίσηα τους καί τη δίαμοαρφωση ενίαίαας
μακροπροαθεσμης στρατηγίκηας γία τη δημοασία περίουσίαα καί ενοποίαηση των κατακερματίσμεανων
αρμοδίοτηατων του Δημοσίαου.
Υποστηρίαζουμε τίς αρχεας της δίαφαανείας, της υπευαθυνης δίοίακησης, της δίαβουαλευσης με τα
ενδίαφεροαμενα μεαρη των επίχείρηασεων με στοαχο να ξεπεραστεία η δίαχρονίκηα εαλλείψη λογοδοσίαας καί
η εσωστρεαφεία που είαχαν πολλεας ΔΕΚΟ καί να ενσωματωανονταί οί αποαψείς των κοίνωνίκωαν καί
περίβαλλοντίκωαν φορεαων στους σχεδίασμουας καί στίς δραασείς των δημοσίαων επίχείρηασεων.
Κατοχυρωανουμε τη δυνατοατητα καί ανααγκη παροχηας υπηρεσίωαν κοίνηας ωφεαλείας καί κοίνωνίκωαν
αγαθωαν, χωρίας εμπορευματοποίαηση με υψηλοα επίαπεδο ποίοατητας, ασφααλείας καί οίκονομίκηας
προσίτοατητας, την ίαση μεταχείαρίση των χρηστωαν καί την προωαθηση της καθολίκηας προασβασης καί
των δίκαίωμαατων των χρηστωαν.
Αποα την αξίοποίαηση της δημοασίας ακίανητης περίουσίαας, κατοχυρωανουμε εξαίρεασείς γία παραλίαες,
αρχαίολογίκουας χωαρους καί γενίκαα ακίανητα εκτοας εμπορίκηας συναλλαγηας.
15. Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας
Η κοίνωνίκηα οίκονομίαα συνίσταα εαναν αποα τους κεντρίκουας αναπτυξίακουας μοχλουας της παραγωγίκηας
ανασυγκροατησης, αλλαα καί εανα εναλλακτίκοα μοντεαλο οργαανωσης της παραγωγηας: Τα εγχείρηαματα
κοίνωνίκηας οίκονομίαας στηρίαζονταί στη συμμετοχηα των εργαζοαμενων μελωαν των συνεταίρίσμωαν σε
οαλα τα στααδία της παραγωγηας, τη δημοκρατίκηα ληαψη αποφαασεων καί τη δίακαίη κατανομηα του
οίκονομίκουα αποτελεασματος.
Η πολίτίκηα του ΣΥΡΙΖΑ θεατεί ως στοαχο να δίευρυνθεία δραστίκαα ο κοίνωνίκοας τομεαας της οίκονομίαας.
Επίδίωακουμε τα συνεργατίκαα εγχείρηαματα να μην κίνουανταί στο περίθωαρίο, αλλαα να βρίασκονταί στο
επίακεντρο της οίκονομίαας, με δραστηρίοατητα σε τομείας καί κλααδους, οαπως ο αγροτοδίατροφίκοας, η
μεταποίαηση, η παραγωγηα ενεαργείας, ο τουρίσμοας κ.αα.
Κοίνωνίκεας πρακτίκεας, οαπως η δημοκρατίκηα οργαανωση, η αυτοδίαχείαρίση, η συνεργατίκοατητα καί
αλληλεγγυαη που χαρακτηρίαζουν την κοίνωνίκηα οίκονομίαα να δίαχυθουαν καί σε ααλλους τομείας της
οίκονομίαας καί ευρυατερα στην κοίνωνίαα.
16. Στήριξη νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Γία τον ΣΥΡΙΖΑ, η αξίοποίαηση της μίκρομεσαίαας επίχείρηματίκοατητας αποτελεία βασίκοα στοίχείαο της
πολίτίκηας του στην προσπααθεία αναακαμψης της οίκονομίαας, καί ανααδείξης αντίπαραδείγμαατων στην
οργαανωση, στη δίαδίκασίαα της παραγωγηας, στη σχεαση με το κραατος, στη χρηαση νεαων τεχνολογίωαν,
στην ανααπτυξη της καίνοτομίαας. Ταυτοαχρονα, η δημίουργίαα οίκονομίωαν κλίαμακας μεασω της
δημίουργίαας καί προωαθησης συνεταίρίσμωαν νεαας μορφηας θα μπορουασε να τίς καταστηασεί ευθεαως
ανταγωνίστίκεας με μεγαλυατερες επίχείρηασείς.
Παραα τίς δεσμευασείς που ανεαλαβε η κυβεαρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίασίο της συμφωνίαας με τους
δανείστεας, ίδίαως οασον αφοραα την απορρυαθμίση συγκεκρίμεανων κλααδων, είαναί ανοίχτηα η μααχη της
ανααδείξης μίας καίνοτομίκηας, εξωστρεφουας, παραγωγίκηας καί περίσσοατερο συλλογίκηας μίκρομεσαίαας
επίχείρηματίκοατητας με στοαχο την ποίοτίκηα δίαφοροποίαηση καί την αξίοποίαηση των συγκρίτίκωαν
ανθρωαπίνων καί φυσίκωαν πλεονεκτημαατων της ελληνίκηας οίκονομίαας.
17. Για ένα αξιόπιστο πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού
Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίαζεί οατί η παγκοασμία οίκονομίκηα κρίαση εαχεί ως αναποασπαστη, κεντρίκηα δίαασταση
την οίκολογίκηα κρίαση, την κλίματίκηα αλλαγηα, την υπερεκμετααλλευση των φυσίκωαν ποαρων, τίς
περίβαλλοντίκεας καταστροφεας, σε πλανητίκοα καί τοπίκοα επίαπεδο. Στην Ελλααδα, ίδίαίατερα, το
περίβααλλον καί η χωροταξίαα είαχαν υπονομευθεία στην πρααξη τίς τελευταίαες δεκαετίαες σταδίακαα με
ποίκίαλους τροαπους: λ.χ. με την υλοποίαηση εαργων υποδομωαν ερηαμην του συνολίκουα χωρίκουα
σχεδίασμουα καί των οαρων προστασίαας του περίβααλλοντος, την ανοχηα καί ενθααρρυνση της
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αυθαίρεσίαας, με την εσκεμμεανη καθυστεαρηση καταγραφηας των ορίαων της ίδίωτίκηας καί δημοασίας
περίουσίαας. Το συγκεκρίμεανο νεοφίλελευαθερης εαμπνευσης μοντεαλο υπονοαμευσης της προστασίαας του
περίβααλλοντος εμπεδωαθηκε βαθυατερα με τη μνημονίακηα νομοθεσίαα πρίν αποα το 2015.
Η χωαρα δίαθεατεί εανα μοναδίκοα φυσίκοα καί οίκίστίκοα περίβααλλον, με ίδίαίατερα χαρακτηρίστίκαα, που
οφείαλουμε να προστατευασουμε, ενωα προσδίαδεί αξίαα καί στο συανολο της παραγωγίκηας δίαδίκασίαας καί
δίαφορετίκουας παραγωγίκουας κλααδους (τουρίσμοας, τροαφίμα, μεταποίαηση, ενεαργεία) καί δίαφορετίκεας
περίοχεας της χωαρας. Οί τομείας της ανααπτυξης, με επίακεντρο το περίβααλλον, μπορουαν να
δημίουργηασουν ααμεσα καί εαμμεσα χίλίααδες ποίοτίκεας θεασείς εργασίαας καί να στηρίαξουν ίδίαίατερα τίς
τοπίκεας οίκονομίαες.
Γία να προωθηθεία σηαμερα ο αναγκαίαος οίκολογίκοας καί κοίνωνίκοας μετασχηματίσμοας της παραγωγηας
ο ΣΥΡΙΖΑ εαχεί καταθεασεί προταασείς καί δίεκδίκεία τομεας που αφορουαν, κυαρία: εανα δημοκρατίκοα καί
αποτελεσματίκοα πλαίασίο χωρίκουα σχεδίασμουα καί χρηασεων γης, την προστασίαα καί αείφοαρο
δίαχείαρίση των δασωαν, των νερωαν, των αίγίαλωαν, του φυσίκουα περίβααλλοντος γενίκοατερα, την
είσαγωγηα αρχωαν της λκυκλίκηας οίκονομίααςα στη δίαχείαρίση των αποβληατων καί τη στροφηα στους
τομείας των πραασίνων κατασκευωαν καί δημοασίων υποδομωαν, την ουσίαστίκοποίαηση καί απλοποίαηση
των δίαδίκασίωαν περίβαλλοντίκηας αδείοδοατησης καί δημοασίου ελεαγχου των επενδυασεων.
18. Ριζοσπαστική πολιτική για την έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες
Ο ΣΥΡΙΖΑ επίδίωακεί την εφαρμογηα ενοας συνεκτίκουα πλαίσίαου γία την ψηφίακηα πολίτίκηα που θα
συμβααλεί στη δίααχυση της γνωασης καί της πληροφορίαας σε οαλη την κοίνωνίαα χωρίας αποκλείσμουας. Η
εαρευνα, η καίνοτομίαα καί οί νεαες τεχνολογίαες, μπορουαν καί πρεαπεί να στηρίαξουν τον εκσυγχρονίσμοα
καί την ανααπτυξη πολλωαν παραγωγίκωαν κλααδων, συμβααλλοντας ουσίωδωας στην παραγωγηα
προίστεράς,οαντων που είαναί ποίοτίκαα, δίαφοροποίημεανα, υψηληας προστίθεαμενης αξίαας καί χαμηλουα
οίκολογίκουα αποτυπωαματος.
Μεγααλη παρακαταθηακη εδωα είαναί το σημαντίκοατερο κεφααλαίο που δίαθεατεί η χωαρα: το επίστημονίκοα
δυναμίκοα καί ίδίαίατερα οί νεαοί επίστηαμονες. Καίαρίας σημασίαας επομεανως είαναί η πολίτίκηα δυναμίκηας
αξίοποίαησηας του που θα επίφεαρεί την αναστροφηα του εαντονου κλίαματος φυγηας στο εξωτερίκοα που
παρατηρείαταί τα τελευταίαα χροανία καί είαναί το αποτεαλεσμα των πολίτίκωαν λίτοατητας που
ακολουθηαθηκαν.
Στοαχος μας είαναί εανα αποτελεσματίκοα σχηαμα στηαρίξης της Οίκονομίαας της Γνωασης με την ανααπτυξη
συνεργείωαν μεταξυα θεματίκωαν συστααδων επίχείρηασεων με κοίνοπραξίαες πανεπίστημίαων καί
ερευνητίκωαν κεαντρων μεασα σε περίβααλ λοντα που δίεαπονταί αποα την επίδίαωξη της επίστημονίκηας
ποίοατητας, ευνοουαν τη δημίουργίκοατητα με ταυτοαχρονη εξασφααλίση του δημοσίαου συμφεαροντος καί
την ανεξαρτησίαα της εαρευνας. Το παραγωγίκοα μοντεαλο της Αρίστεραας, προχωραα εανα βηαμα παραπεαρα:
επίδίωακεί την ενίασχυση εκείανων των οργανωτίκωαν μοντεαλων παραγωγηας που καανουν χρηαση υψηληας
τεχνολογίαας προκείμεανου να στηρίαξουν την ομοατίμη παραγωγηα. Γίλ αυτοα τον λοαγο προωθουαμε εκείανα
τα παραγωγίκαα μοντεαλα που στηρίαζουν καί στηρίαζονταί σε δίαφορετίκεας μορφεας κοίνωαν αγαθωαν.
Προτεραίοατητες γία την ψηφίακηα πολίτίκηα καί την ηλεκτρονίκηα δίακυβεαρνηση είαναί κυρίαως δραασείς
συντονίσμουα ηλεκτρονίκηας δίακυβεαρνησης καί αντίαστοίχων δημοασίων φορεαων με αρχεας: τα κοίναα
προατυπα, τη δίαλείτουργίκοατητα ψηφίακωαν μητρωαων, την είσαγωγηα ανοίχτωαν τεχνολογίωαν καί τη
δημίουργίαα μίας κοίνηας, ασφαλουας καί ευεαλίκτης υποδομηας που θα είαναί δίαθεασίμη σε οαλο τον
δημοασίο τομεαα με στοαχο την μείαωση της γραφείοκρατίαας στη Δημοασία Δίοίακηση. Πολίτίκεας που θα
συμβααλουν στην προασβαση στην πληροφορίαα καί επαναχρησίμοποίαηση πληροφορίωαν καί δεδομεανων
του ευρυατερου δημοασίου τομεαα αποα ίδίωτίκουας φορείας καί το κοίνοα.
19. Αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφία με στόχο τη διατροφική επάρκεια
Ο στοαχος των πολίτίκωαν του νεοφίλελευθερίσμουα στην αγροτίκηα πολίτίκηα είαναί η δίασφααλίση της
κερδοφορίαας των μεγααλων βίομηχανίωαν μεταποίαησης γεωργίκωαν προίστεράς,οαντων, των μεγααλων αλυσίαδων
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λίανίκηας πωαλησης τροφίαμων καί των εξαγωγίκωαν επίχείρηασεων. Οί πολίτίκεας αυτεας επίτείανουν τους
δίατροφίκουας κίνδυανους γία τους πολίατες καί κίνουανταί στη λογίκηα της ολοκληαρωσης της ακραίαας
φίλελευθεροποίαησης της αγοραας γεωργίκωαν προίστεράς,οαντων, του ελεαγχου των σποαρων αποα τίς
πολυεθνίκεας, της ανεξεαλεγκτης χρηασης στην παραγωγηα καί την εμπορίαα τροφίαμων των γενετίκωας
τροποποίημεανων οργανίσμωαν.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επίδίωακεί να εδραίωθεία στη χωαρα μας εανα νεαο παραγωγίκοα καί δίατροφίκοα προατυπο που θα
βασίαζεταί σε μία μακροπροαθεσμα βίωασίμη γεωργίαα, κτηνοτροφίαα, αλίείαα καί βίομηχανίαα τροφίαμων
καί ποτωαν, που θα καλυαπτεί τίς βασίκεας δίατροφίκεας εγχωαρίες ανααγκες καί ταυτοαχρονα θα
επανακαθορίαζεί το μερίαδίο των ελληνίκωαν προίστεράς,οαντων στον δίεθνηα καταμερίσμοα, κυρίαως με προίστεράς,οαντα
υψηληας προστίθεαμενης αξίαας καί ίσχυραα αναγνωρίασίμης ταυτοατητας. Θα βασίαζεταί στην παραγωγηα
που σεαβεταί το περίβααλ λον, καθορίαζεταί συνεργατίκαα καί σχεδίααζεταί ωαστε να υπηρετεία τίς
κοίνωνίκεας ανααγκες.
Θεμελίωαδη συστατίκαα της στρατηγίκηας μας γία την πρωτογενηα παραγωγηα αποτελουαν η δίασφααλίση
της δίατροφίκηας επααρκείας καί της προασβασης οαλων σε τροαφίμα υγίείναα, ασφαληα, υψηληας
δίατροφίκηας αξίαας, σε προσίτεας τίμεας καί με αναδίανομηα του παραγοαμενου πλουατου σε οαφελος των
μίκρομεσαίαων παραγωγωαν. Θα καταθεασουμε προταασείς γία εανα προαγραμμα ανααπτυξης που θα
αφοραα: την αναθεωαρηση της Κοίνηας Αγροτίκηας Πολίτίκηας προς οαφελος των μίκρομεσαίαων
παραγωγωαν της χωαρας μας, την προστασίαα του είσοδηαματος των παραγωγωαν καί τη δίακαίη κατανομηα
των βαρωαν, την προστασίαα του αγροτίκουα είσοδηαματος αποα την ασυδοσίαα της αγοραας, της ενίασχυσης
της θεασης των αγροτωαν με υποστηαρίξη αγορωαν παραγωγωαν καί τοπίκωαν δίκτυαων καταναλωτωαν.
Χρείααζεταί σείραα αλλαγωαν που αφορουαν τίς δημοασίες υπηρεσίαες αγροτίκηας πολίτίκηας, το πλαίασίο
κοίνωνίκηας αξίοποίαησης της μη καλλίεργουαμενης γης (δημοασίας, ίδίωτίκηας, εκκλησίαστίκηας κ.α.) ηα
είδίκοατερα σχεαδία γία την πολυαπλευρη ενίασχυση της δίατροφίκηας επααρκείας της χωαρας με αγροτίκαα,
κτηνοτροφίκαα καί αλίευτίκαα προίστεράς,οαντα.
20.Ένα νέο ενεργειακό υπόδειγμα με προτεραιότητα στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές
ανάγκες
Ο ενεργείακοας τομεαας είαναί στρατηγίκουα χαρακτηαρα γία τη χωαρα καί μπορεία να αποτελεασεί κομβίκοα
τομεαα παραγωγηας, ανααπτυξης καί καίνοτομίαας. Η ενεργείακηα πολίτίκηα του ΣΥΡΙΖΑ στοχευαεί στην
αδηαρίτη ανααγκη αντίμετωαπίσης της ενεργείακηας φτωαχείας καί μείαωσης του ενεργείακουα κοαστους γία
οίκίακουας καταναλωτεας, επαγγελματίκεας καί βίομηχανίκεας δραστηρίοατητες, σε συνδυασμοα με την
προστασίαα του περίβααλλοντος, ως απαραίατητες προυστεράς,ποθεασείς γία την παραγωγίκηα ανασυγκροατηση
καί τη δίαμοαρφωση στην κατευαθυνση ενοας νεαου αναπτυξίακουα υποδείαγματος με κοίνωνίκοα προασημο.
Στην κατευαθυνση αυτηα προκρίανονταί: η σταδίακηα απεξααρτηση αποα τα ορυκταα καυασίμα, η αυαξηση της
ενεργείακηας αποδοτίκοατητας καί η αυαξηση της δίείασδυσης των ανανεωασίμων πηγωαν ενεαργείας. Η
αξίοποίαηση του εγχωαρίου δυναμίκουα των ΑΠΕ είαναί στρατηγίκηας σημασίαας γία τη χωαρα μας,
συμβααλλεί στη δίαφοροποίαηση του ενεργείακουα μείαγματος, στην ενεργείακηα ασφααλεία καί στην
προστασίαα του κλίαματος. Η δημοασία κατααρτίση ενοας προγρααμματος επενδυασεων στην εξοίκονοαμηση
ενεαργείας θα συντελεασεί στη μείαωση του ενεργείακουα κοαστους, στην προστασίαα του περίβααλλοντος,
στη βελτίαωση της ποίοατητας ζωηας των πολίτωαν, στη δημίουργίαα χίλίααδων νεαων θεασεων εργασίαας.
Στη βααση της ίδίαίατερης γεωπολίτίκηας θεασης της χωαρας επίβααλλεταί εανα συνεκτίκοα καί μακροαπνοο
σχεαδίο στρατηγίκηας γία τον ενεργείακοα τομεαα που θα εαχεί ως στοαχο να αξίοποίηθεία η θεαση της χωαρας
ως βαασης επενδυασεων, τεχνολογίκηας ανανεαωσης του υφίστααμενου παραγωγίκουα υποδομηας καί της
μεαγίστης δυνατηας συνείσφοραας στα δημοασία εασοδα. Γία τους σκοπουας αυτουας, προκρίανεταί η
δίαμοαρφωση ενοας πλουραλίστίκουα στίς μορφεας του δημοασίου τομεαα παραγωγηας ενεαργείας με πυρηανα
τη ΔΕΗ καί παρααλληλα υαπαρξη βίωασίμων εταίρίκωαν σχημαατων, ίδίαίατερα με συνεργατίκηα
συγκροατηση καί συμμετοχηα της Αυτοδίοίακησης. Χρείααζεταί εαλεγχος της αγοραας φυσίκουα αερίαου καί
μεσοπροαθεσμη αντίκαταασταση με οίκονομοτεχνίκαα κρίτηαρία των παλαίωαν ρυπογοανων λίγνίτίκωαν
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μονααδων με συαγχρονες πολυα καλυατερου βαθμουα αποαδοσης καί αντίρρυπαντίκηας τεχνολογίαας.
21. Ένα σύγχρονο μοντέλο για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και μεταποίησης στη χώρα
Η μνημονίακηα πενταετίαα παροαξυνε τα ίστορίκαα βίομηχανίκηας αποδοαμησης καί απαξίαωσης του
παραγωγίκουα δυναμίκουα της χωαρας με αποτεαλεσμα τη μείαωση του ηαδη μίκρουα ποσοστουα της
βίομηχανίαας καί μεταποίαησης στο ΑΕΠ καί την απασχοαληση. Κυαρίος στοαχος της βίομηχανίκηας
πολίτίκηας του ΣΥΡΙΖΑ είαναί η αυαξηση του ποσοστουα συμμετοχηας της μεταποίαησης στο ΑΕΠ της χωαρας
με θετίκηα συνεαπεία τη δημίουργίαα νεαων ποίοτίκωαν θεασεων εργασίαας στη μεταποίαηση. Η αξίοποίαηση
του δημίουργίκουα καί παραγωγίκουα δυναμίκουα της ελληνίκηας κοίνωνίαας μπορεία να εγγραφεία σε μία
συνεκτίκηα πολίτίκηα ενδογενουας ανααπτυξης, στη βααση των παραδοσίακωαν καί νεαων τοπίκωαν
εργασίακωαν εξείδίκευασεων, τεχνολογίκωαν γνωασεων καί εμπείρίκωαν ίκανοτηατων, ξεκίνωαντας αποα την
κλίαμακα του τοπίκουα.
Κυαρία επίδίαωξη είαναί η ανααπτυξη παραγωγίκωαν συμπλεγμαατων που δεν συγκροτουανταί σε στενηα
κλαδίκηα βααση, αλλαα περίλαμβαανουν δραστηρίοατητες σε δίαφορετίκουας τομείας καί κλααδους. Τα
παραγωγίκαα συμπλεαγματα επίτρεαπουν την αποτελεσματίκηα αξίοποίαηση των δυνατοτηατων του
πρωτογενουας, του δευτερογενουας τομεαα, καθωας καί των σχετίκωαν υπηρεσίωαν, μεασα αποα τη
συγκροατηση ανθεκτίκωαν αλυσίαδων προστίθεαμενης αξίαας.
Οί ελληνίκεας επίχείρηασείς, λοαγω του ίδίαίατερου χαρακτηρίστίκουα τους που είαναί το μίκροα τους
μεαγεθος, μπορουαν να εκμεταλλευτουαν τίς ρωγμεας καί αδυναμίαες του δίεθνουας μοντεαλου παραγωγηας
φθηνουα μαζίκουα προίστεράς,οαντος καί να αξίοποίηασουν τίς νεαες τεχνολογίκεας δυνατοατητες καί το πολυατίμο
ανθρωαπίνο δυναμίκοα τους γία την παραγωγηα προίστεράς,οαντων με μεγααλη εγχωαρία προστίθεαμενη αξίαα,
δίεθνωας εμπορευασίμων, ενσωματωανοντας τα ποίοτίκαα τοπίκαα συγκρίτίκαα μας πλεονεκτηαματα.
22. Κατασκευές, υποδομές και μεταφορές για το δημόσιο συμφέρον
Η κατααρρευση του κλααδου των κατασκευωαν μεασα στην κρίαση υπηαρξε σχεδοαν ολοσχερηας εξαίτίαας,
μεταξυα ααλλων, της εκτεταμεανης ίδίωτίκοποίαησης των δημοασίων υποδομωαν καταα τίς προηγουαμενες
δεκαετίαες με αποτεαλεσμα να επίκρατηασεί η λογίκηα του γρηαγορου κεαρδους, της εαλλείψης αξίοαπίστου,
μακροαπνοου χωρίκουα σχεδίασμουα καί την υαπαρξη πανίασχυρων κυκλωμαατων δίαπλοκηας καί
δίαφθοραας που νεαμονταν τους δημοασίους ποαρους γία εαργα υποδομηας.
Οί επίλογεας δίαχρονίκαα των προηγουαμενων κυβερνηασεων στον τομεαα των μεταφορωαν περίγρααφονταί
ως αντίαναπτυξίακεας, αντίκοίνωνίκεας καί αντίπερίβαλλοντίκεας. Αποα το συανολο των μεταφορίκωαν
δίκτυαων η νεοφίλελευαθερη αντίαληψη καί η πολίτίκηα των προηγουαμενων κυβερνηασεων επίκεαντρωναν
τίς επενδυασείς σχεδοαν αποκλείστίκαα στα μεγααλα οδίκαα εαργα, που προβααλλονταί σαν ο μοναδίκοας
αναπτυξίακοας μοχλοας, με μοναδίκοα γνωαμονα την εξυπηρεατηση συγκεκρίμεανων συμφεροαντων.
Η προσίτηα καί ποίοτίκηα μετακίανηση είαναί δίκαίαωμα οαλων καί οί μεταφορίκεας υποδομεας αποτελουαν
σημαντίκοα παρααγοντα ανααπτυξης καί ποίοατητας ζωηας. Γία τον ΣΥΡΙΖΑ η επεακταση του συστηαματος
μεταφορωαν επίκεντρωανεταί στην προωαθηση συνδυασμεανων μεταφορωαν. Το σίδηροδρομίκοα δίακτυο
αποτελεία τον κορμοα παανω στον οποίαο θα αναπτυχθουαν οί συνδυασμεανες μεταφορεας. Δίεκδίκουαμε εανα
δημοασίο συαστημα αστίκωαν μετακίνηασεων που δίασφαλίαζουν προσβασίμοατητα, κίνητίκοατητα καί
συνθηακες οδίκηας ασφααλείας σε περίσσοατερους πολίατες καί αναβαθμίαζουν τίς ποαλείς. Στον χωαρο της
θαλαασσίων μεταφορωαν δίεκδίκουαμε τον επανασχεδίασμοα ακτοπλοίστεράς,κουα συστηαματος γία την
πληρεαστερη κααλυψη των κοίνωνίκωαν καί οίκονομίκωαν αναγκωαν της νησίωτίκηας επίκραατείας.
23. Βιώσιμος τουρισμός προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της οικονομίας
Οί επίπτωασείς της κρίασης στον τουρίσμοα επεαφεραν μία βίααίη εσωτερίκηα υποτίαμηση της εργασίαας σε
οαλη την αλυσίαδα της τουρίστίκηας παραγωγηας καί μία ανααλογη βίααίη αλλαγηα, του μεαχρί σηαμερα
προτυαπου του ελληνίκουα τουρίσμουα. Στοαχος της Αρίστεραας είαναί η αναστροφηα των επίπτωασεων
αυτωαν, ωαστε να αρθεία η ίσοπεαδωση του τουρίστίκουα μας προίστεράς,οαντος καί να αποφεαρεί ουσίαστίκαα
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κεαρδη στην ελληνίκηα οίκονομίαα καί κοίνωνίαα.
Με τη στηαρίξη του τουρίσμουα επίδίωακεταί η μεγίστοποίαηση της συμβοληας του ως αναποασπαστο
τμηαμα της συνολίκηας ανααπτυξης της οίκονομίαας, συνδεδεμεανη με τους ααλλους τομείας της οίκονομίαας,
παραγωγηα, μεταποίαηση καί υπηρεσίαες. Γία να δίασφαλίστεία η ανααπτυξη του ελληνίκουα τουρίσμουα με
κοίνωνίκηα ανταποδοτίκοατητα η πολίτίκηα του ΣΥΡΙΖΑ θα προωθηασεί τη συανδεση της τουρίστίκηας
κατανααλωσης με την εγχωαρία παραγωγηα σε εθνίκοα, περίφερείακοα καί τοπίκοα επίαπεδο α ίδίαίατερα
μεασα αποα νεαους φορείας μίκρομεσαίαας καί συνεταίρίστίκηας επίχείρηματίκοατητας. Η ενίασχυση του
πυρηανα της ποίοατητας του ελληνίκουα τουρίσμουα, περνααεί αποα την αντίστροφηα των δίαδίκασίωαν
τυποποίαησης καί ομογενοποίαησης που παρατηρείαταί στη δίαμοαρφωση του δίεθνουας τουρίστίκουα
προίστεράς,οαντος.
Δ. Για την εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική και άμυνα της χώρας
Σε μία ταραγμεανη γεωπολίτίκαα εποχηα καί περίοχηα, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεία οατί η ελληνίκηα εξωτερίκηα πολίτίκηα
δεν πρεαπεί να εναρμονίαζεταί με τα κελευασματα καί τίς επίθυμίαες των ΗΠΑ καί των ίσχυροατερων
κρατωαν-μελωαν της Ε.Ε., αλλαα να αξίοποίεία την ίστορίκηα καί γεωπολίτίκηα θεαση της χωαρας μας με τροαπο
που αντίστοίχεία στίς μεγααλες ανακατατααξείς της εποχηας μας.
24. Πολυδιάστατη και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική, διεκδικητική εντός Ε.Ε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επίδίωακεί να ενίσχυασεί τη λδίπλωματίαα των λαωανα, καθωας ίδίαίατερη σημασίαα γία τη δρααση
του κοαμματος εαχεί η υπεραασπίση της είρηανης, προπααντων στην ευρυατερη περίοχηα μας που
χαρακτηρίαζεταί αποα αστααθεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είαναί αντίαθετος με στρατίωτίκεας επεμβαασείς, ακοαμα καί οαταν
βαφτίαζονταί λείρηνευτίκεαςα ηα λανθρωπίστίκεαςα με κατααχρηση του ονοαματος του ΟΗΕ. Οπωσδηαποτε
είαναί αντίαθετος με τη συμμετοχηα της Ελλααδας σε επίθετίκεας στρατίωτίκεας ενεαργείες. Ο ΣΥΡΙΖΑ
υποστηρίαζεί σταθεραα την ανααγκη νεαων δίεθνωαν δομωαν ασφααλείας καί συνεργασίαας που θα
βασίαζονταί στη μείαωση των εξοπλίσμωαν καί στη συνεννοαηση, αντία της στρατίωτίκοποίαησης των
δίεθνωαν σχεασεων που επίκρατεία σηαμερα.
Μέση Ανατολή: Κλείδία γία την είρηανη στη Μεαση Ανατοληα είαναί η επίαλυση του Παλαίστίνίακουα στη
βααση των αποφαασεων του ΟΗΕ, ωαστε να ανοίαξεί ο δροαμος γία την είρηνίκηα συμβίαωση Ισραηαλ καί
Αρααβων. Η σταθερηα αλληλεαγγυα στααση μας απεαναντί στον λαοα της Παλαίστίανης καί τους αγωανες του
δεν εμποδίαζεταί ουατε αναίρείαταί αποα την ανααπτυξη των δίμερωαν σχεασεων Ελλααδας α Ισραηαλ στη βααση
του αμοίβαίαου οφεαλους καί μακρίαα αποα εμπλοκηα σε κααθε είαδους πολεμίκαα σενααρία.
Γία τη συρίακηα κρίαση, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίαζεί την ανααγκη συμβοληας οαλων των εμπλεκοαμενων
παγκοασμίων καί περίφερείακωαν δυνααμεων καί εθνοτίκωαν ομααδων σε εανα σχεαδίο είρηανευσης,
ταυτοαχρονα καί απομοανωσης καί ηαττας του Ισλαμίκουα Κραατους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίαζεί την προσπααθεία της ελληνίκηας κυβεαρνησης να αναπτυαξεί τίς ελληνοίστεράς,ρανίκες
σχεασείς σε οαλα τα πεδίαα. Παρααλληλα ο ΣΥΡΙΖΑ είαναί αλληλεαγγυος με την ίρανίκηα Αρίστεραα καί τίς
ααλλες προοδευτίκεας δυνααμείς της χωαρας που αγωνίαζονταί γία τον εκδημοκρατίσμοα της πατρίαδας τους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείανεί τη δίεκδίακηση αποα την ελληνίκηα κυβεαρνηση ενοας ευρωπαίστεράς,κουα σχεδίαου δραασης γία
την είρηανη στη Μ. Ανατοληα καί τη Μεσοαγείο.
Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίαζεί την ευρωπαίστεράς,κηα προοπτίκηα της Τουρκίαας, με
προυστεράς,ποαθεση την πληαρη συμμοαρφωση της τελευταίαας με το Δίεθνεας Δίακαίο, τον σεβασμοα των αρχωαν
της αρχηας καληας γείτονίαας, τη δίαφυαλαξη των δημοκρατίκωαν δίκαίωμαατων, καθωας καί την τηαρηση
των δίεθνωαν καί ευρωπαίστεράς,κωαν της υποχρεωασεων οασον αφοραα τα μείονοτίκαα καί θρησκευτίκαα
δίκαίωαματα οαλων των Τουαρκων πολίτωαν. Σε αυτοα το πλαίασίο συνεργααζεταί με την τουρκίκηα Αρίστεραα
καί τα κίνηαματα στη γείτονίκηα χωαρα καί υποστηρίαζεί το αίατημαα τους γία τερματίσμοα των
συγκρουασεων καί της καταπίαεσης των Κουαρδων της Τουρκίαας. Οί ελληνοτουρκίκεας δίαφορεας
(ορίοθεατηση της υφαλοκρηπίαδας καί ελληνίκηας Αποκλείστίκηας Οίκονομίκηας Ζωανης) δεν μπορουαν να
λυθουαν παραα μοανο με βααση το Δίεθνεας Δίακαίο.
Κυπριακό: Γία τον ΣΥΡΙΖΑ, η επίαλυση του Κυπρίακουα στη βααση των αποφαασεων του ΟΗΕ, βρίασκεταί
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στην κορυφηα των προτεραίοτηατων της εξωτερίκηας καί δίεθνουας πολίτίκηας της Ελλααδας. Η δίακαίη καί
βίωασίμη λυαση του Κυπρίακουα με σεβασμοα των δίκαίωμαατων της ελληνοκυπρίακηας καί της
τουρκοκυπρίακηας κοίνοατητας θα αποτελεασεί τομηα γία την καταασταση στην Ανατολίκηα Μεσοαγείο καί
θα συμβααλεί στην εμπεαδωση της είρηανης στην περίοχηα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμεανεί προσηλωμεανος στίς
προσπααθείες επίαλυσης του Κυπρίακουα που θα σημαανεί την αποασυρση των τουρκίκωαν κατοχίκωαν
στρατευμαατων καί θα οδηγηασεί στην επανεανωση της Κυαπρου υποα τη μορφηα μίας δίζωνίκηας,
δίκοίνοτίκηας ομοσπονδίαας με μίαα κυρίαρχίαα, μίαα ίθαγεανεία καί μίαα δίεθνηα προσωπίκοατητα. Η λυαση που
θα συμφωνηθεία πρεαπεί να συνααδεί με την ίδίοατητα της Κυαπρου ως κραατος-μεαλος της Ε.Ε. καί να
ανοίαξεί τον δροαμο γία την απαλλαγηα του κυπρίακουα λαουα, Ελληνοκυπρίαων καί Τουρκοκυπρίαων, αποα
την παρουσίαα ξεανων στρατευμαατων, βαασεων, καθωας καί αποα το παρωχημεανο συαστημα των δίεθνωαν
εγγυηασεων.
Βαλκάνια: Η συνεργασίαα των κρατωαν της Βαλκανίκηας είαναί ζωτίκηας σημασίαας γία την είρηανη στην
περίοχηα καί γία την αποφυγηα της αναζωπυαρωσης δίενεαξεων. Η στενοατερη συνεργασίαα των
βαλκανίκωαν κρατωαν πρεαπεί να περίλαμβαανεί τον αποαλυτο σεβασμοα των δίκαίωμαατων των
μείονοτηατων, εθνοτίκωαν ηα θρησκευτίκωαν, καί την παραίατηση αποα αλυτρωτίκεας δίεκδίκηασείς. Η
βαλκανίκηα συνεργασίαα μπορεία καί πρεαπεί να επεκταθεία, εκτοας αποα τίς εμπορίκεας καί πολίτίστίκεας
ανταλλαγεας, σε ζητηαματα ανααπτυξης καί προστασίαας του περίβααλλοντος. Σταθεροα μεαλημα του ΣΥΡΙΖΑ
είαναί η συνεργασίαα των κομμαατων καί οργανωασεων της Αρίστεραας στα Βαλκαανία καί η βοηαθεία που
μπορεία να παρεαχεί το κοαμμα μας στα αδελφαα κοαμματα των βαλκανίκωαν κρατωαν στο πλαίασίο του
Κοαμματος της Ευρωπαίστεράς,κηας Αρίστεραας.
Υποστηρίαζουμε την εανταξη των κρατωαν των Δυτίκωαν Βαλκανίαων στην Ευρωπαίστεράς,κηα Ένωση,
αποκρουαοντας τη μοανίμη επίδίαωξη της ηγεσίαας της Ε.Ε. να εξαναγκαστουαν αυταα τα κραατη σε
νεοφίλελευαθερες προσαρμογεας, ίδίωτίκοποίηασείς καί περίκοπεας των κοίνωνίκωαν δαπανωαν.
Κόσμος: Ενεργητίκηα παρουσίαα της Ελλααδας στίς δίεθνείας προσπααθείες γία την αντίμετωαπίση
μεγααλων προβλημαατων της ανθρωποατητας, οαπως η πυρηνίκηα απείληα καί η κλίματίκηα αλλαγηα.
25. Ένας νέος ρόλος της Ελλάδας στην Ευρώπη
Τα τελευταίαα χροανία, η κρίαση της δίαδίκασίαας της ευρωπαίστεράς,κηας ολοκληαρωσης παροξυανθηκε. Η
οίκονομίκηα κρίαση, η κρίαση χρεαους, η ουκρανίκηα κρίαση καί το προσφυγίκοα, μαζία με τον ποαλεμο στη
Μεαση Ανατοληα, επίδρουαν δίαλυτίκαα. Η πολίτίκηα της ηγεσίαας της Ευρωπαίστεράς,κηας Ένωσης σε αυταα τα
πεδίαα καθίσταα την Ευρωαπη των 28 μεαρος του προβληαματος.
Σε αυτοα το σκηνίκοα της κρίασης, ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβαανεί τη θεαση του οατί, στη δίαδίκασίαα της
ευρωπαίστεράς,κηας ολοκληαρωσης η Αρίστεραα δεν μπορεία παραα να αντίπολίτευαεταί την κυρίααρχη πολίτίκηα καί
να προτείανεί στους ευρωπαίστεράς,κουας λαουας δίαφορετίκουας δροαμους. Ωστοασο, ο σημερίνοας συσχετίσμοας,
παροατί ευνοίστεράς,κοατερος σε συαγκρίση με την καταασταση στην αρχηα της κρίασης, δίκαίολογεία κααθε
ανησυχίαα γία το μεαλ λον της Ευρωπαίστεράς,κηας Ένωσης καί της Ευρωζωανης. Η Αρίστεραα δεν επίδίωακεί τη
δίααλυση της Ένωσης, το αντίαθετο μααλίστα. Είαναί, ωστοασο, υποχρεαωση της Αρίστεραας, οαλων των
προοδευτίκωαν δυνααμεων στην Ευρωαπη, να προετοίμααζονταί, τοασο σε εθνίκοα οασο καί σε ευρωπαίστεράς,κοα
επίαπεδο, γία κααθε ενδεχοαμενο που μπορεία να προεαλθεί αποα την πολίτίκηα της σημερίνηας ηγεσίαας της
Ευρωπαίστεράς,κηας Ένωσης καί των κοίνωνίκωαν δυνααμεων που αυτηα εκπροσωπεία.
Η θεαση του ΣΥΡΙΖΑ γία μία Ευρωαπη της δημοκρατίαας, της είρηανης, της κοίνωνίκηας δίκαίοσυανης καί της
οίκολογίαας παραμεανεί επίακαίρη καί ενίσχυαεταί με την ενδυνααμωση της Αρίστεραας. Ο ΣΥΡΙΖΑ
υποστηρίαζεί τη στααση αρχωαν που τηρεία η ελληνίκηα κυβεαρνηση στα κρίασίμα ζητηαματα της ευρωπαίστεράς,κηας
πολίτίκηας. Ωστοασο, η δραστηρίοατητα του κοαμματος σε αυτοα το πεδίαο είαναί ανααγκη να ανασχεδίαστεία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είαναί σηαμερα ηγετίκηα πολίτίκηα δυαναμη στην Ελλααδα καί το ίσχυροατερο κοαμμα της
ευρωπαίστεράς,κηας Αρίστεραας. Έχεί λοίποαν αυξημεανες ευθυανες.
Η ευρωπαίστεράς,κηα πολίτίκηα του ΣΥΡΙΖΑ θα κίνηθεία στους εξηας ααξονες: Ενίασχυση του Κοαμματος της
Ευρωπαίστεράς,κηας Αρίστεραας ενααντία στίς ακροδεξίεας δυνααμείς που αναπτυασσονταί, κίανημα είρηανης στην
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Ευρωαπη ωαστε να μπεί φραγμοας στη στρατίωτίκοποίαηση της Ευρωπαίστεράς,κηας Ένωσης, αντίασταση στην
επίκυαρωση του Δίατλαντίκουα Συμφωανου Εμπορίαου καί Επενδυασεων που απείλεία τη δημοκρατίαα, την
υγείαα των πολίτωαν καί τίς οίκονομίαες των πίο αδυαναμων χωρωαν της Ευρωπαίστεράς,κηας Ένωσης.
Στηρίαζουμε προσπααθείες εκδημοκρατίσμουα της Ε.Ε. καί της Ευρωζωανης, σε αντίαθεση με τίς επίδίωαξείς
της σημερίνηας ηγεσίαας της Ευρωπαίστεράς,κηας Ένωσης γία ενίασχυση της πολίτίκηας ενοατητας με
αντίδημοκρατίκεας μεθοαδους ελεαγχου των κρατωαν-μελωαν, με παραακαμψη ηα καί κηδεμονίαα των
εκλεγμεανων οργαανων της λαίστεράς,κηας κυρίαρχίαας.
Η σταθερηα μας θεαση γία υπαγωγηα της Ευρωπαίστεράς,κηας Κεντρίκηας Τρααπεζας σε δημοκρατίκοα εαλεγχο, της
ενίασχυσης του ροαλου του Ευρωπαίστεράς,κουα Κοίνοβουλίαου απεαναντί στην Ευρωπαίστεράς,κηα Επίτροπηα καί το
Ευρωπαίστεράς,κοα Συμβουαλίο, αλλαα καί η ενδυνααμωση του ροαλου των εθνίκωαν κοίνοβουλίαων στον εαλεγχο
των αποφαασεων των ευρωπαίστεράς,κωαν οργαανων, εαχεί σηαμερα πολυα μεγαλυατερη απηαχηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, δίατηρωαντας τη φυσίογνωμίαα του ως κοαμματος της Ρίζοσπαστίκηας Αρίστεραας, θα επίδίωαξεί
ευρείαες πολίτίκεας συνεργασίαες καί τη συγκροατηση κοίνωνίκωαν συμμαχίωαν σε ευρωπαίστεράς,κοα επίαπεδο,
προκείμεανου να αναπτυχθεία μεατωπο καταα της καταστροφίκηας πολίτίκηας που ασκείαταί σηαμερα καί
καταα της Ακροδεξίαας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εργααζεταί γία εανα ευρωπαίστεράς,κοα συαστημα είρηανης καί ασφααλείας, αποκρουαοντας την
αναβίαωση κλίαματος ψυχρουα πολεαμου καί νεαων δίαίρεασεων στην ηαπείροα μας.
25.α. Για τον Ελληνισμό της Διασποράς
Ο Ελληνίσμοας της Δίασποραας, με την πολυμορφίαα καί τίς αντίφαασείς του, εαχεί μεγααλες δυνατοατητες να
αναδείαξεί σε δίεθνεας επίαπεδο τίς προσπααθείες, τίς αγωνίαες καί τους αγωανες του ελληνίκουα λαουα, να
προβααλλεί τίς αξίαες καί τον πολίτίσμοα του.
Εργαζοαμαστε, με βααση μία συαγχρονη καί συγκροτημεανη στρατηγίκηα στην κατευαθυνση δίατηαρησης καί
ανααπτυξης των δεσμωαν της ελληνίκηας πολίτείαας με τίς κοίνοατητες των Ελληανων της Δίασποραας, την
οίκοδοαμηση μίας αμφίαδρομης σχεασης με την Ελλααδα, με στοαχο αφενοας την αντίμετωαπίση χροανίων
προβλημαατων καί εκκρεμοτηατων (εκπαίαδευση, αλληλεπίκαλυαψείς υπηρεσίωαν καί αρμοαδίων φορεαων,
συνταξίοδοτίκαα-φορολογίκαα δίκαίωαματα), αφετεαρου τη δυναμίκοατερη συμβοληα των ελληνίκωαν
κοίνοτηατων στην παραγωγίκηα ανασυγκροατηση καί την αναπτυξίακηα πορείαα της χωαρας (τουρίστίκηα
προβοληα, πολίτίστίκηα δίπλωματίαα, προσεαλκυση επενδυασεων καί τοανωση των εξαγωγωαν) κ.λπ.
Στο πλααί του ηαδη υπαρκτουα Ελληνίσμουα της Δίασποραας, ηαρθε να προστεθεία τα τελευταίαα χροανία της
κρίασης εανα νεαο κυαμα μεταναστωαν/και τρίωαν, το οποίαο στη μεγααλη πλείοψηφίαα του αποτελείαταί αποα
Έλληνες καί Ελληνίαδες παραγωγίκωαν ηλίκίωαν με υψηληα επίστημονίκηα κατααρτίση. Στοαχος μας είαναί η
συμβοληα τους με καίνοτοαμες ίδεαες καί τεχνογνωσίαα στην παραγωγίκηα ανασυγκροατηση της χωαρας,
ενωα μακροπροαθεσμη επίδίαωξηα μας είαναί αυτοα το δυναμίκοα να εαχεί την ευκαίρίαα να επίστρεαψεί, αν το
επίθυμεία, στην Ελλααδα, μεασα αποα τη δημίουργίαα καλυατερων συνθηκωαν ζωηας καί εργασίαας που θα
φεαρεί η σταδίακηα αναακαμψη της οίκονομίαας καί της αγοραας εργασίαας στη χωαρα μας.
26. Δημοκρατική ανασυγκρότηση των Ενόπλων Δυνάμεων
Η υπεραασπίση της είρηανης, η φίλείρηνίκηα εξωτερίκηα πολίτίκηα καί η δημοκρατίαα στίς Ένοπλες
Δυνααμείς αποτελουαν οργανίκαα κομμαατί του πολίτίκουα σχεδίαου του ΣΥΡΙΖΑ. Δίεκδίκουαμε καί
προτείανουμε εανα συαγχρονο συαστημα δημοκρατίκουα ελεαγχου των Ενοαπλων Δυνααμεων με αυξημεανες
αρμοδίοατητες του Κοίνοβουλίαου με μία νεαα στρατηγίκηα σχεδίασμουα της ααμυνας καί ανααπτυξης της
ελληνίκηας αμυντίκηας βίομηχανίαας που αποτελεία προυστεράς,ποαθεση γία την επίχείρησίακηα αυτονομίαα του
Στρατουα: Νεαα στρατηγίκηα προμηθείωαν αμυντίκουα υλίκουα, αξίοκρατίκηα πολίτίκηα αξίοποίαησης του
ανθρωαπίνου δυναμίκουα των Ε.Δ., αναβααθμίση της θητείαας με παρααλληλη προωαθηση της εναλλακτίκηας
κοίνωνίκηας υπηρεσίαας σε κοίνωνίκουας φορείας, αναπροσανατολίσμοας των στρατίωτίκωαν
εκπαίδευτίκωαν ίδρυμαατων καί σχολωαν, βελτίαωση των συνθηκωαν ζωηας καί υπηρεσίαας του
προσωπίκουα καί ενίασχυση του κοίνωνίκουα ροαλου των Ενοαπλων Δυνααμεων.
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Ωστοασο, ο αρνητίκοας συσχετίσμοας δυαναμης εντοας της Ε.Ε., οί συνεχείας εκβίασμοία, η ξενοφοβίκηα ακροδεξίαα πρακτίκηα χωρωαν της κεντρίκηας Ευρωαπης -ακοαμα καί σοσίαλδημοκρατίκωαν κυβερνηασεων,
οαπως της Αυστρίαας καί της Σλοβακίαας-, αλλαα καί της βαλκανίκηας χερσονηασου, που εακλείναν η μίαα
μεταα την ααλλη τα συανοραα τους, δημίουαργησαν εανα ασφυκτίκοα πλαίασίο καί οδηαγησαν εντεαλεί στη
συμφωνίαα ΕΕ α Τουρκίαας, που αμφίσβητεία στην πρααξη τη συνθηακη της Γενευαης καί τα κεκτημεανα
δίκαίωαματα των προσφυαγων καί μεταναστωαν. Ενωα σωσταα η χωαρα μας ανεαδείξε το αίατημα γία κοίνηα
ευρωπαίστεράς,κηα αντίμετωαπίση της προσφυγίκηας κρίασης στο πλαίασίο της ίσοτίμίαας καί των ανθρωπίανων
δίκαίωμαατων, η συμφωνίαα με την τουρκίκηα κυβεαρνηση, μεταα τους φρααχτες, τα τείαχη καί το κλείασίμο
του βαλκανίκουα δίαδροαμου, οδηαγησε στην ακουασία παραμονηα στη χωαρα μας 58.000 προσφυαγων καί
μεταναστωαν. Χρεαος της χωαρας μας είαναί να συνεχίασεί την ίαδία πολίτίκηα της συνευθυανης των κρατωαν
μελωαν της ΕΕ καί καατω αποα πίο δυασκολες συνθηακες την πολίτίκηα της συνυαπαρξης καί της
δημίουργίκηας εανταξης των προσφυαγων καί των παίδίωαν τους. Ο σεβασμοας της συνθηακης της Γενευαης
καί της δίεθνουας νομίμοατητας αποτελεία καθηακον μας καί μεασο αντίαστασης απεαναντί στίς
οποίεσδηαποτε πίεασείς. Πολίτίκηα αποτροπηας, επαναπροωθηασείς, μη τηαρηση των δίαδίκασίωαν γία το
αασυλο ηα αλλαγηα του πλαίσίαου του προς το δυσμενεαστερο, αποτελεία προσχωαρηση σε εαναν ρεαλίσμοα
που καμίαα νομίμοατητα δεν μπορεία να τον δίκαίωασεί. Η δίεκδίακηση ασφαλουας δίοαδου γία τους
προασφυγες αποτελεία μονοαδρομο γία εανα κοαμμα της αρίστεραας. Η δυσκολίαα δίαχείαρίσης της
προσφυγίκηας κρίασης δεν θα δίκαίωασεί την υποχωαρησηα μας αποα τη δίεθνηα νομίμοατητα.
Καί παροαλο που πααγία είαναί η θεαση μας γία καληα γείτονίαα με την Τουρκίαα ακαί εργαζοαμαστε γίλ αυτοα-,
η Τουρκίαα δυστυχωας απεαχεί αποα το να χαρακτηρίσθεία πολίτίκαα καί με δίεθνηα κρίτηαρία λασφαληας
τρίατη χωαραα.
Χρήστος Καραγιαννίδης, Κατερίνα Κνήτου, Λένα Κουγέα, Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιώργος Πάλλης, Ελένη
Σταματάκη, Αφροδίτη Σταμπουλή, Νίκος Τσιγώνιας, Τασία Χριστοδουλοπούλου
ΠΕΡΙ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
Στίς αρχεας του 20ου αίωανα υπηαρξε βαθυα σχίασμα στίς τααξείς της με αφορμηα την προσχωαρηση μεγααλου
τμηαματος της στην πλευραα του πολεαμου καταα τον Α παγκοασμίο ποαλεμο. Τα δυαο ρευαματα που
προεακυψαν, το σοσίαλδημοκρατίκοα καί το κομμουνίστίκοα, με το δευατερο να κυρίαρχείαταί στην πορείαα
αποα το σταλίνίκοα μοντεαλο, απεατυχαν να καανουν πρααξη…
Πάνος Λάμπρου

