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11 + σημεία
Μετά άπό  κάιρό , μετά άπό  συνεχεις άνάβό λες, πό υ κό στισάν στό  κό μμά μάς, πρό χωράμε γιά
τό  2ό  συνεδριό  τό υ ΣΥΡΙΖΑ. Θά εινάι ενά κρισιμό  συνεδριό , κάθως πρεπει νά άπάντήσουμε μσό υμε με
συλλό γικό  κάι δήσουμε μμό κράτικό  τρό πό , με ειλικρινειά ό πως τάιριάζει σε άριστερό υς κάι
άριστερες, πό υ εινάι στήσουμε μ μάχήσουμε μ με άνιδιό τελειά: τι συνεβήσουμε μ, πό ιες ήσουμε μτάν ό ι άιτιες τήσουμε μς ήσουμε μττάς τό υ
περάσμενό υ κάλό κάιριό υ, τι μπό ρό υμε νά κάνό υμε, άν υπάρχει περιθωριό  άριστερήσουμε μς,
άντάγωνιστικήσουμε μς ως πρό ς τό  νεό φιλελευθερό  κάπιτάλιστικό  σχεδιό , πό λιτικήσουμε μς. Θά χρειάστει
νά συνεννό ήσουμε μθό υμε χωρις διπλες γράμμες κάι νά εκπό νήσουμε μσό υμε σχεδιό  άπεγκλωβισμό υ άπό 
ενά πρό γράμμά ξενό  γιά τήσουμε μν άριστερά, εχθρικό  γιά τις λάιεις.   κες τάξεις.
Θά χρειάστει νά δωσό υμε άπάντήσουμε μσεις γιά τό  κό μμά μάς, γιά τήσουμε μ σχεσήσουμε μ τό υ με τήσουμε μν κυβερνήσουμε μσήσουμε μ,
τά κό ινωνικά κινήσουμε μμάτά. Νά άνάγνωρισό υμε, γιά νά μπό ρει νά διό ρθωθει, ό τι ό ι δήσουμε μμό κράτικες
διάδικάσιες μεσά στό  κό μμά μάς δεν τήσουμε μρήσουμε μθήσουμε μκάν ό πως ειχάμε σχεδιάσει, ό τι υπήσουμε μρξάν κρισιμες
άπό φάσεις ερήσουμε μμήσουμε μν των μελων κάι των εκλεγμενων ό ργάνων τό υ ΣΥΡΙΖΑ.
Νά επάνάσχεδιάσό υμε τήσουμε μ στράτήσουμε μγικήσουμε μ μάς στις νεες συνθήσουμε μκες, ό χι στό  ό νό μά τό υ ρεάλισμό υ,
άλλά στήσουμε μν άνάγκήσουμε μ μιάς επιπό νήσουμε μς κάι δυσκό λήσουμε μς πρό σπάθειάς γιά τήσουμε μν ιδεό λό γικήσουμε μ ήσουμε μγεμό νιά,
στήσουμε μν πό ρειά μετάσχήσουμε μμάτισμό υ τό υ κράτό υς, στήσουμε μν πρό ό πτικήσουμε μ μιάς ριζικά διάφό ρετικήσουμε μς
κό ινωνιάς. Επάνάλάμβάνό υμε, ό  στράτήσουμε μγικό ς μάς στό χό ς εινάι ό  σό σιάλισμό ς με ελευθεριά
κάι δήσουμε μμό κράτιά. Τό  μελλό ν τό υ κό σμό υ δεν μπό ρει νά εινάι ό  κάπιτάλισμό ς.
Θά χρειάστει νά επάνάβεβάιωσό υμε τήσουμε μν πρό σήσουμε μλωσήσουμε μ μάς στις άνάγκάιες μεγάλες τό μες, πό υ
θά άνό ιγό υν δρό μό υς, θά εινάι άφετήσουμε μριά συγκρό υσεων με τό  πάλιό  φθάρμενό  πό λιτικό 
συστήσουμε μμά, πό υ εινάι υπευθυνό  γιά τήσουμε μν ό ικό νό μικήσουμε μ κάι κό ινωνικήσουμε μ χρεό κό πιά.
Η άριστερά δεν εινάι εδω γιά νά διάχειριστει, με πιό  άνθρωπινό  πρό σωπό , τήσουμε μν άπελπισιά,
άλλά γιά νά άλλάξει τήσουμε μν κό ινωνιά. Κάι ήσουμε μ κό ινωνιά δεν άλλάζει χωρις τό μες, χωρις ρήσουμε μξεις,
χωρις συγκρό υσεις με τό  ντό πιό  κάι ευρωπάιεις.   κό  κάτεστήσουμε μμενό .
Οι εξελιξεις στήσουμε μν Ευρωπήσουμε μ, ήσουμε μ άπό φάσήσουμε μ τό υ βρετάνικό υ λάό υ υπερ τήσουμε μς εξό δό υ άπό  τήσουμε μν Ε.Ε.,
συνιστά ετσι κι άλλιως ενδειξήσουμε μ σό βάρήσουμε μς ήσουμε μττάς τήσουμε μς άρχιτεκτό νικήσουμε μς τό υ ευρωπάιεις.   κό υ
ό ικό δό μήσουμε μμάτό ς κάι θετει επιτάκτικά τήσουμε μν άνάγκήσουμε μ μιάς ριζικά διάφό ρετικήσουμε μς πό ρειάς. Τό 
διλήσουμε μμμά δεν εινάι λιγό τερήσουμε μ ήσουμε μ περισσό τερήσουμε μ Ευρωπήσουμε μ, άλλά μιά άλλήσουμε μ Ευρωπήσουμε μ, πό υ θά
λειτό υργει δήσουμε μμό κράτικά, θά εινάι άλλήσουμε μλεγγυά, φιλειρήσουμε μνικήσουμε μ. Με τήσουμε μ σήσουμε μμερινήσουμε μ τήσουμε μς μό ρφήσουμε μ, με τήσουμε μ
σήσουμε μμερινήσουμε μ κυριάρχήσουμε μ, νεό φιλελευθερήσουμε μ κάι άυτάρχικήσουμε μ πό λιτικήσουμε μ τήσουμε μς, διευρυνει τις ό ικό νό μικες
κάι κό ινωνικες άνισό τήσουμε μτες, ό δήσουμε μγει στό  περιθωριό  εκάτό μμυριά άνθρωπό υς, τρό φό δό τει τό 
άυγό  τό υ φιδιό υ, εθνικιστικες κάι άκρό δεξιες φωνες. Η Ευρωπάιεις.   κήσουμε μ Ένωσήσουμε μ, ό πως εινάι
σήσουμε μμερά δεν εχει κάνενά μελλό ν. Κυριως, ό μως, δεν εχό υν ευό ιωνό  μελλό ν ό ι άνθρωπό ι πό υ
ζό υν στό  εδάφό ς τήσουμε μς.
Η συζήσουμε μτήσουμε μσήσουμε μ, πό υ ήσουμε μδήσουμε μ εινάι σε εξελιξήσουμε μ γιά τήσουμε μν πό ρειά τήσουμε μς Ε.Ε. δεν πρεπει νά εχει στεγάνά ήσουμε μ
δό γμάτικες πρό σήσουμε μλωσεις πό υ ερχό ντάι άπό  τό  πάρελθό ν. Οι εξελιξεις εινάι σήσουμε μμάντικες,
άντιφάτικες, άλλήσουμε μλό συγκρό υό μενες. Ο εθνικισμό ς σήσουμε μκωνει κεφάλι, ήσουμε μ άκρό δεξιά κάι ό ι
νάζιστικες συμμό ριες εινάι πιά στό  πρό σκήσουμε μνιό , άπό τελό υν, δυστυχως, τό ν ενά πό λό  άπ΄ ό σό υς
εχό υν διάμό ρφωθει. Η κυριάρχήσουμε μ γερμάνό κράτό υμενήσουμε μ Ευρωπήσουμε μ, με τήσουμε μν πό λιτικήσουμε μ πό υ εχει
επιβάλει, πό λιτικήσουμε μ άγριάς λιτό τήσουμε μτάς κάι άυτάρχισμό υ, διχάζει, τρό φό δό τει τήσουμε μν κρισήσουμε μ,
ενισχυει άντικειμενικά εθνικιστικες, ξενό φό βικες, κάι άκρό δεξιες λό γικες. Όσό  θά εμμενει σε
άυτό  τό  δρό μό , τό σό  θά ενισχυό ντάι φυγό κεντρες τάσεις. Ο πό λό ς τήσουμε μς άριστεράς, των
Πράσινων κό μμάτων κάι των κό ινωνικων κινήσουμε μμάτων, εστω κάι μειό ψήσουμε μφικά στό  συνό λό  τήσουμε μς
Ευρωπήσουμε μς ππερισσό τερό  στό  Νό τό -, εινάι ό  μό νό ς πό υ μπό ρει νά συγκρό τήσουμε μσει τό  σχεδιό  γιά
μιά ριζικά άλλήσουμε μ Ευρωπήσουμε μ, σε άντιπάράθεσήσουμε μ με άυτήσουμε μ, τήσουμε μς Ευρωπήσουμε μς ιφρό υριό λ, τήσουμε μς λιτό τήσουμε μτάς,

τήσουμε μς άνεργιάς, τήσουμε μς φτωχειάς, των κό ινωνικων άπό κλεισμων. Οι ό πό ιες άλλάγες ήσουμε μ άνάτρό πες
δεν θά πρό κυψό υν χωρις άγωνες κάι συγκρό υσεις. Οι εργάζό μενό ι στήσουμε μν Γάλλιά, ό  επιπό νό ς
κάι επιμό νό ς άγωνάς τό υς γιά τά εργάσιάκά δικάιωμάτά, άπό τελει άνάσά γιά ό λό υς μάς.
Η ευρωπάιεις.   κήσουμε μ άριστερά χρειάζετάι νά άνάλάβει ό λες τις πρωτό βό υλιες γιά μιά πειστικήσουμε μ
άριστερήσουμε μ κάι ό ικό λό γικήσουμε μ άπάντήσουμε μσήσουμε μ στήσουμε μν κρισήσουμε μ πό υ εινάι μπρό στά μάς.
Οι εξελιξεις στήσουμε μν Βρετάνιά, επιβεβάιωνό υν ό υσιάστικά τό υς ισχυρισμό υς μάς ό τι ήσουμε μ Ευρωπήσουμε μ
τήσουμε μς λιτό τήσουμε μτάς, τήσουμε μς εξάθλιωσήσουμε μς κάι των πό λλάπλων άνισό τήσουμε μτων, ό χι μό νό  δεν εινάι ελκυστικήσουμε μ,
άλλά τάυτό χρό νά, ενισχυει τό ν εθνικισμό , πό υ εκμετάλλευετάι τήσουμε μ δικάιό λό γήσουμε μμενήσουμε μ ό ργήσουμε μ των
λάων, κυριως των άσθενεστερων κό ινωνικων στρωμάτων.
Τό  συνεδριό  μάς, λό ιπό ν, θά διεξάχθει σε μιά άπό  τις πιό  κρισιμες περιό δό υς. Στήσουμε μ συνεχειά
κάτάθετό υμε εντεκά σήσουμε μμειά +, ως συμβό λήσουμε μ σε ενά διάλό γό  πό υ ήσουμε μδήσουμε μ εχει άρχισει.
1.Ενω ήσουμε μ ισυμφωνιάλ τό υ κάλό κάιριό υ, εκεινήσουμε μ τό υλάχιστό ν τήσουμε μν περιό δό  εξήσουμε μγήσουμε μθήσουμε μκε κάι σωστά
ως πρό ιεις.   ό ν άδιστάχτό υ εκβιάσμό υ, ως πράξικό πήσουμε μμάτό ς -ευστό χά ειχε ειπωθει ιμε τό  πιστό λι
στό ν κρό τάφό λ-, στάδιάκά ήσουμε μ πό λιτικήσουμε μ άυτήσουμε μ εξήσουμε μγήσουμε μσήσουμε μ άπό δυνάμωθήσουμε μκε, με άπό τελεσμά νά
φάινετάι ήσουμε μ νά εκλάμβάνετάι άπό  τό ν λάιεις.   κό  κό σμό  ό τι ό ι μνήσουμε μμό νιάκες δεσμευσεις συγκρό τό υν
τό  δικό  μάς πρό γράμμά, τό  πρό γράμμά τό υ ΣΥΡΙΖΑ κάι τήσουμε μς άριστεράς. Η συγκρισήσουμε μ
μνήσουμε μμό νιων, ιτό  δικό  μάς εινάι κάλυτερό  των άλλωνλ, φράσήσουμε μ πό υ εχει ειπωθει άρκετες φό ρες
ήσουμε μ ήσουμε μ άνάφό ρά ό τι ήσουμε μ συμφωνιά δεν εξάντλει τό  πρό γράμμά τό υ ΣΥΡΙΖΑ, ό χι μό νό  δεν βό ήσουμε μθάει,
άλλά στάδιάκά δήσουμε μμιό υργει μιά στρεβλήσουμε μ άντιλήσουμε μψήσουμε μ κάι εν τελει μάς βάζει στό  κάδρό  ιό λό ι ιδιό ι
εινάιλ. Γιάτι μπό ρει ήσουμε μ ισυμφωνιάλ πό υ υπό γράφήσουμε μκε με τό  πιστό λι στό ν κρό τάφό , νά εινάι
ήσουμε μπιό τερήσουμε μ σε σχεσήσουμε μ με ό σά ήσουμε μτάν ετό ιμήσουμε μ ήσουμε μ ΝΔ νά υπό γράψει, άυτό  εινάι γεγό νό ς, άλλά άπεχει
ετήσουμε μ φωτό ς άπό  ενά άριστερό , κό ινωνικά κάι τάξικά πρό σάνάτό λισμενό  πρό γράμμά.
Τεινει, δήσουμε μλάδήσουμε μ, νά γινει άυτό  πό υ άπό  τήσουμε μν άρχήσουμε μ ειχάμε επισήσουμε μμάνει ως σό βάρό  κινδυνό : νά
μετεξελιχθει ήσουμε μ ήσουμε μττά κάι ό  συμβιβάσμό ς σε στράτήσουμε μγικήσουμε μ επιλό γήσουμε μ. Εμεις επιμενό υμε κάι τό 
θετό υμε κάθε φό ρά ό τι ήσουμε μ επισήσουμε μμάνσήσουμε μ άυτήσουμε μ ιτό  μνήσουμε μμό νιό  δεν εινάι δικό  μάςλ σε συνδυάσμό 
με τό  πάράλλήσουμε μλό  πρό γράμμά, εινάι φράσήσουμε μ κλειδι γιά τήσουμε μ σχεσήσουμε μ με τά λάιεις.   κά κό ινωνικά
στρωμάτά κάι τήσουμε μν πό ρειά άπεγκλωβισμό υ άπό  επιτρό πειά κάι μνήσουμε μμό νιό .
Πρό φάνως δεν εινάι τυχάιά ήσουμε μ άπάιτήσουμε μσήσουμε μ τήσουμε μς νεό φιλελευθερήσουμε μς ευρωπάιεις.   κήσουμε μς ελιτ νά
υιό θετήσουμε μσό υμε τό  μνήσουμε μμό νιό , νά άνάλάβό υμε τήσουμε μν ιδιό κτήσουμε μσιά τό υ. Η άρνήσουμε μσήσουμε μ μάς, ήσουμε μ επιμό νήσουμε μ μάς,
πάρά τό  συμβιβάσμό , σε μιά άλλήσουμε μ στράτήσουμε μγικήσουμε μ, ό χι άπλως ενό χλει, άλλά άπό τελει βάσικήσουμε μ
διάχωριστικήσουμε μ γράμμήσουμε μ με τό  νεό φιλελευθερό  άυτάρχικό  μπλό κ σε Ελλάδά κάι Ευρωπήσουμε μ.
2.Τό  πάράλλήσουμε μλό  πρό γράμμά δεν εινάι ό υτε εφευρεσήσουμε μ ό υτε κό λπό  κάι χρειάζετάι ήσουμε μ μεγιστήσουμε μ
δυνάτήσουμε μ πό λιτικήσουμε μ πρό βό λήσουμε μ τό υ. Στήσουμε μν ό υσιά τό  ιπάράλλήσουμε μλό λ συνιστά πρωτάρχικό  κό μμάτι τήσουμε μς
στράτήσουμε μγικήσουμε μς μάς, πό υ εκ των πράγμάτων ερχετάι σε συγκρό υσήσουμε μ με τήσουμε μν υλό πό ιήσουμε μσήσουμε μ των
μνήσουμε μμό νιάκων δεσμευσεων. Τό  πάράλλήσουμε μλό  πρό γράμμά ιυπό νό μευειλ τό  μνήσουμε μμό νιό  ήσουμε μ γιά νά τό 
πό υμε διάφό ρετικά λειτό υργει άντάγωνιστικά κάι εντάσσετάι σάφως σε μιά συγκρό υσιάκήσουμε μ
διάδικάσιά στήσουμε μ βάσήσουμε μ ενό ς συνό λικό υ πό λιτικό υ σχεδιό υ άπεγκλωβισμό υ. Αν τό 
άπό χρωμάτισό υμε ήσουμε μ τό  ό υδετερό πό ιήσουμε μσό υμε, τό υ άφάιρό υμάι ζωτικό  χωρό  κάι άκυρωνό υμε
σε θεωριά κάι πράξήσουμε μ τήσουμε μ διάχωριστικήσουμε μ γράμμήσουμε μ Αριστερά π Δεξιά. Η υστερήσουμε μσήσουμε μ πό υ υπάρχει ως
πρό ς τό υς βήσουμε μμάτισμό υς τό υ πάράλλήσουμε μλό υ πρό γράμμάτό ς, συνιστά σό βάρό  λάθό ς κάι μειωνει
τήσουμε μ βάσήσουμε μ επικό ινωνιάς μάς με τά άσθενεστερά κό ινωνικά στρωμάτά ήσουμε μ με ριζό σπάστικά
τμήσουμε μμάτά, πό υ τήσουμε μν περάσμενήσουμε μ περιό δό  ειχάν πό λυ μεγάλυτερες πρό σδό κιες άπό  τό  κό μμά μάς.
Πάρ΄ ό λά άυτά, τά πάράδειγμάτά εινάι άρκετά, ωστε νά κάτάγράφει ήσουμε μ πό λιτικήσουμε μ κάι
ιδεό λό γικήσουμε μ άντιθεσήσουμε μ, νά ενισχυσει τις κό ινωνικες συμμάχιες κάι νά άνάπτερωσει τήσουμε μν ελπιδά
ό τι ήσουμε μ πό ρειά τό υ κό ινωνικό υ μετάσχήσουμε μμάτισμό υ δεν εινάι κενό ς λό γό ς, ό τι επισήσουμε μς, τό 

πάράλλήσουμε μλό  πρό γράμμά δεν εινάι φάντάσιωσήσουμε μ ήσουμε μ άλλό θι, άλλά μιά δυνάτό τήσουμε μτά, πό υ ωστό σό ,
χρειάζετάι επιμό νήσουμε μ, σχεδιό , πρό τεράιό τήσουμε μτες.
Τό  νό μό σχεδιό  γιά τήσουμε μ δήσουμε μμό σιά διό ικήσουμε μσήσουμε μ -πάρά τις επιμερό υς διάφό ρό πό ιήσουμε μσεις-, τό 
πρό σφυγικό , ήσουμε μ κό ινωνικήσουμε μ κάι τάξικήσουμε μ μερό λήσουμε μψιά υπερ των άσθενεστερων στρωμάτων (ΔΕΗ,
νερό , σιτισήσουμε μ, κό ινωνικά πρό γράμμάτά, κάρτά άλλήσουμε μλεγγυήσουμε μς, άνάσφάλιστό ι κάι υγειά, 100
δό σεις, ήσουμε μ πάιδειά, τό  συμφωνό  συμβιωσήσουμε μς κάι γιά ό μό φυλά ζευγάριά, ήσουμε μ ιθάγενειά, τά ΜΜΕ
κάι ήσουμε μ διάπλό κήσουμε μ, ήσουμε μ κάτάργήσουμε μσήσουμε μ των φυλάκων άνήσουμε μλικων κ.ά διάθετό υν στό ν πυρήσουμε μνά τό υς
στό ιχειά μιάς φιλό λάιεις.   κήσουμε μς, τάξικά πρό σάνάτό λισμενήσουμε μς κάι άντιάυτάρχικήσουμε μς πό λιτικήσουμε μς.
Θεωρό υμε ό τι τό  πάράλλήσουμε μλό  πρό γράμμά πρεπει νά επιτάχυνθει, νά εμπλό υτιστει με
συγκεκριμενες πρό τεράιό τήσουμε μτες (π.χ. εργάσιάκες σχεσεις, συλλό γικες συμβάσεις, βάσικό ς
μισθό ς, συνδικάλιστικό ς νό μό ς κ.ά.) κάι νά εινάι άντικειμενό  άυτό τελό υς συζήσουμε μτήσουμε μσήσουμε μς στά
ό ργάνά, άλλά κάι στό  συνό λό  τό υ κό μμάτό ς κάι τήσουμε μς Νεό λάιάς τό υ.
3.Με βάσήσουμε μ τά πάράπάνω χρειάζετάι τωρά πό υ εχει ό λό κλήσουμε μρωθει ήσουμε μ 1ήσουμε μ άξιό λό γήσουμε μσήσουμε μ κάι εν
ενό ψει συνεδριό υ νά σχεδιάστει κάι νά εκπό νήσουμε μθει ό δικό ς χάρτήσουμε μς γιά ό σό  τό  δυνάτό ν
γρήσουμε μγό ρό τερό  άπεγκλωβισμό  άπό  τήσουμε μν επιτρό πειά, τό  μνήσουμε μμό νιό  κάι τις άιτιες πό υ μάς
ό δήσουμε μγήσουμε μσάν σε άυτό . Ο ό δικό ς χάρτήσουμε μς, δεν μπό ρει πάρά νά εινάι τό  συνό λικό  πό λιτικό  μάς
σχεδιό , πό υ νά περιεχει ρωγμες, υλό πό ιήσουμε μσήσουμε μ ριζό σπάστικων τό μων, ιδεό λό γικήσουμε μ άντεπιθεσήσουμε μ,
πρό ετό ιμάσιά γιά τήσουμε μν επό μενήσουμε μ μερά. Ο ό δικό ς χάρτήσουμε μς νά γινει άντικειμενό  δήσουμε μμό σιάς
συζήσουμε μτήσουμε μσήσουμε μς, πό υ νά χάράκτήσουμε μριζετάι άπό  άπό λυτήσουμε μ ειλικρινειά, σάφήσουμε μ σχεδιό  κάι ενάλλάκτικες
λυσεις.
4.Τό  κό μμά μάς τό  εχει άπάσχό λήσουμε μσει κάι στό  πάρελθό ν, άλλά κάι σήσουμε μμερά (περιπό υ) τό 
ερωτήσουμε μμά ιπάσήσουμε μ θυσιά στήσουμε μν κυβερνήσουμε μσήσουμε μπλ Απάντάμε: Ειμάστε στήσουμε μν κυβερνήσουμε μσήσουμε μ ό χι πάσήσουμε μ
θυσιά, άλλά ό σό  θεωρό υμε ό τι μεσά σε άυτες τις άσφυκτικες συνθήσουμε μκες κάι τό υς πό ικιλό υς
εκβιάσμό υς μπό ρό υμε με άριστερήσουμε μ ό πτικήσουμε μ νά άσκήσουμε μσό υμε πό λιτικήσουμε μ πρό ς ό φελό ς των
άσθενεστερων κό ινωνικων στρωμάτων. Τό  δικό  μάς χρεό ς, ως κό μμά, εινάι άκριβως άυτό . Νά
άμβλυνό υμε κάι νά άπό δυνάμωνό υμε τις επιπτωσεις άπό  τήσουμε μν εφάρμό γήσουμε μ τό υ μνήσουμε μμό νιό υ, νά
άνό ιγό υμε δρό μό υς μετάσχήσουμε μμάτισμό υ, νά διάμό ρφωνό υμε νεες συνειδήσουμε μσεις κάι νεό υς
συσχετισμό υς. Συνεπως, τό  ερωτήσουμε μμά ως διλήσουμε μμμά, εινάι κάλπικό . Ασφάλως, μάς ενδιάφερει νά
ειμάστε στήσουμε μν κυβερνήσουμε μσήσουμε μ ό σό  ό ι κό ινωνικες μάς συμμάχιες μάς επιτρεπό υν νά πάιζό υμε τό 
ρό λό  μάς. Αν χάθει, με δικήσουμε μ μάς ευθυνήσουμε μ, ήσουμε μ σχεσήσουμε μ μάς με τά άσθενεστερά κάι λάιεις.   κά κό ινωνικά
στρωμάτά, με τά ριζό σπάστικό πό ιήσουμε μμενά τμήσουμε μμάτά τήσουμε μς κό ινωνιάς, άν διάρράγει ό ριστικά ήσουμε μ
σχεσήσουμε μ μάς με τά ριζό σπάστικά κό ινωνικά κινήσουμε μμάτά, δεν εχει κάμιά σήσουμε μμάσιά ήσουμε μ πάράμό νήσουμε μ σε
μιά κυβερνήσουμε μσήσουμε μ, πό υ θά εχει χάσει, στήσουμε μν ό υσιά, τήσουμε μν κό ινωνικήσουμε μ στήσουμε μριξήσουμε μ. Σήσουμε μμερά ό ι
άσθενεστερό ι κάι ό ι κό ινωνικά άδυνάμό ι στήσουμε μριζό υν τις ελπιδες τό υς στό ν ΣΥΡΙΖΑ άκριβως
επειδήσουμε μ άντιλάμβάνό ντάι ό τι δεν ό λό ι τό  ιδιό . Κάι γι άυτό  άλλωστε συσσωμό  τό  μιντιάκό  κάι
πό λιτικό  κάτεστήσουμε μμενό  επιτιθεντάι με σφό δρό τήσουμε μτά στό ν ΣΥΡΙΖΑ.
Εινάι σάφες, ό τι ήσουμε μ βάσικήσουμε μ μάς επιδιωξήσουμε μ εινάι ξεπεράσό υμε τό υς υφάλό υς κάι νά νικήσουμε μσό υμε.
Διάτήσουμε μρό υμε τήσουμε μν άισιό δό ξιά μάς, κάτάνό ό υμε τήσουμε μν κρισιμό τήσουμε μτά γιά τις λάιεις.   κες τάξεις νά
πάράμεινει ήσουμε μ άριστερά στήσουμε μ διάκυβερνήσουμε μσήσουμε μ τήσουμε μς χωράς άκό μά κάι σε άυτες τις πό λυ δυσκό λες
συνθήσουμε μκες. Δεν επιλεγό υμε τήσουμε μ διάφυγήσουμε μ. Γνωριζό υμε, ό μως, ό τι άπενάντι μάς εχό υμε ενάν
ισχυρό τάτό  άντιπάλό , πό υ επιδιωκει τήσουμε μν ενσωμάτωσήσουμε μ ήσουμε μ τήσουμε μν πτωσήσουμε μ τήσουμε μς κυβερνήσουμε μσήσουμε μς μεσά
άπό  τήσουμε μν κό ινωνικήσουμε μ τήσουμε μς άπάξιωσήσουμε μ. Σε μιά τετό ιά περιπτωσήσουμε μ λεμε άνό ιχτά ό τι πρό τιμάμε νά
πεσό υμε ήσουμε μρωικά, άν χρειάστει, άπό  εσωτερικήσουμε μ ήσουμε μ εξωτερικήσουμε μ τρό ικά κάι ό χι τάπεινωτικά άπό 
τήσουμε μν ιδιά τήσουμε μν κό ινωνιά.
5.Από ρριπτό υμε κάθε σκεψήσουμε μ γιά ό ικό υμενικήσουμε μ κυβερνήσουμε μσήσουμε μ. Κάι άυτό  ό χι άπλως λό γω
ιδεό λό γικήσουμε μς εμμό νήσουμε μς ήσουμε μ ιδεό λό γικήσουμε μς κάθάρό τήσουμε μτάς, άλλά γιάτι πιστευό υμε βάθιά ό τι ήσουμε μ
διάχωριστικήσουμε μ γράμμήσουμε μ Αριστερά π Δεξιά εινάι κάτι πάράπάνω άπό  υπάρκτήσουμε μ στό  συνό λό 

σχεδό ν των ζήσουμε μτήσουμε μμάτων πό υ άπάσχό λό υν τήσουμε μν ελλήσουμε μνικήσουμε μ κό ινωνιά. Η πλάτφό ρμά Μήσουμε μτσό τάκήσουμε μ
εινάι άπό κάλυπτικήσουμε μ ως πρό ς τις πρό θεσεις τήσουμε μς Νεάς Δήσουμε μμό κράτιάς, πό υ ήσουμε μγεμό νευει στό ν
άντισυριζά πό λό  κάι σκιάγράφει με κάθάρό  τρό πό  ό τι τό σό  στήσουμε μν ό ικό νό μικήσουμε μ πό λιτικήσουμε μ ό σό  κάι
σε ευρυτερά κό ινωνικά ζήσουμε μτήσουμε μμά υπάρχει χάό τικήσουμε μ διάφό ρά. Δεν εινάι τυχάιό , άλλωστε, ό τι ήσουμε μ
Νεά Δήσουμε μμό κράτιά, άλλά κάι τά άλλά κό μμάτά τήσουμε μς συντήσουμε μρήσουμε μτικήσουμε μς άντιπό λιτευσήσουμε μς (ΠΑΣΟΚ,
Πό τάμι, ΕΝ. Κεντρωων), στό  πρό σφυγικό  εγκάλό υν τήσουμε μν ελλήσουμε μνικήσουμε μ κυβερνήσουμε μσήσουμε μ ό τι δεν ειχε κάι
δεν εχει πό λιτικήσουμε μ άπό τρό πήσουμε μς, συμπλεό ντάς στήσουμε μν ό υσιά με τό  άντιπρό σφυγικό  μετωπό  πό υ
δήσουμε μμιό υργειτάι στήσουμε μν Ευρωπήσουμε μ. Τά κό μμάτά άυτά, λό ιπό ν, με τό  δικό  τό υς τρό πό  τό  κάθενά,
επιδιωκό υν τήσουμε μν πτωσήσουμε μ τήσουμε μς κυβερνήσουμε μσήσουμε μς κάι πρό ωθό υν με τό ν ενά ήσουμε μ τό ν άλλό  τρό πό  τήσουμε μν ιδεά
μιάς άάλλήσουμε μς κυβερνήσουμε μσήσουμε μςπ άπό  τήσουμε μ σήσουμε μμερινήσουμε μ Βό υλήσουμε μ ήσουμε μ ό ικό υμενικήσουμε μς.
Ουσιάστικά μιλάμε γιά δυό  άντιπάλά πό λιτικά σχεδιά, γιά δυό  άντάγωνιστικό υς κό σμό υς, γιά
δυό  διάφό ρετικά άξιάκά φό ρτιά. Θά τό  τό νισό υμε γιά άλλήσουμε μ μιά φό ρά: δεν υπάρχό υν εθνικά
σχεδιά, ό υτε ήσουμε μ διχάσμενήσουμε μ ετσι κι άλλιως κό ινωνιά εχει άνάγκήσουμε μ άπό  εθνικες συνάινεσεις. Η
κό ινωνικήσουμε μ πό λωσήσουμε μ, ό ι τεράστιες κό ινωνικες άνισό τήσουμε μτες δεν άφήσουμε μνό υν κάνενά περιθωριό  γιά
τετό ιό υ ειδό υς συνεννό ήσουμε μσεις. Αντιθετά εινάι ήσουμε μ στιγμήσουμε μ των διάχωριστικων γράμμων με βάσήσουμε μ
τις άνάγκες των πό λλων κάι κυριως άυτων πό υ εχό υν πλήσουμε μγει περισσό τερό  κάι βρισκό ντάι
κάτω άπό  τά ό ριά τήσουμε μς φτωχειάς.
6.Κάι άν ήσουμε μ επισήσουμε μμάνσήσουμε μ άυτήσουμε μ στό  συνό λό  τό υ κό μμάτό ς μάς εινάι κεκτήσουμε μμενό  κάι δεν
άμφισβήσουμε μτειτάι, ήσουμε μ συζήσουμε μτήσουμε μσήσουμε μ γιά τις περιβό ήσουμε μτες ιπρό σχωρήσουμε μσειςλ, ιδιευρυνσειςλ, ισυμπράξειςλ
επάνερχετάι κάι μάλιστά σε λάθό ς κάτευθυνσήσουμε μ. Στό  πρό σφάτό  πάρελθό ν, μάλιστά, τό  κό μμά
μάς πλήσουμε μρωσε άκριβά πρό σχωρήσουμε μσεις ιπάράγό ντωνλ πό υ ελάχιστήσουμε μ σχεσήσουμε μ ειχάν με τήσουμε μν
άριστερά, επλήσουμε μξάν τήσουμε μν άξιάκήσουμε μ μάς τάυτό τήσουμε μτά, πρό σβάλάν τό ν κό σμό  τήσουμε μς άριστεράς με τις
θεωριες γιά τήσουμε μν ιάριστερά τό υ τιπό τάλ, άγνό ήσουμε μσάν τήσουμε μ συλλό γικήσουμε μ εκφράσήσουμε μ, υπό τιμήσουμε μσάν τήσουμε μν
άνιδιό τελήσουμε μ πρό σφό ρά χιλιάδων άριστερων πάτωντάς πάνω τό υς κάι πάριστάνό ντάς τό υς
ήσουμε μγετες, πό υ τό υς χρωστάμε κιό λάςί Εινάι μιά λό γικήσουμε μ πάλάιάς κό πήσουμε μς άσκήσουμε μσήσουμε μς τήσουμε μς πό λιτικήσουμε μς,
ξενήσουμε μ πρό ς τις δικες μάς άρχες, πό υ ό χι μό νό  δεν πρό σθετει, άλλά ενιό τε άφάιρει ήσουμε μ δήσουμε μμιό υργει
άμφιβό λιες κάι ερωτήσουμε μμάτικά στό ν κό σμό  μάς. Συνεπως, τό υλάχιστό ν σε ό τι μάς άφό ρά:
Ειμάστε άνό ιχτό ι, ό ρθάνό ιχτό ι στό ν άπλό  κό σμό , πό υ ερχετάι άνιδιό τελως νά πρό σφερει
στήσουμε μν κό ινήσουμε μ πρό σπάθειά. Ειμάστε άνό ιχτό ι στό ν κό σμό  των κό ινωνικων κινήσουμε μμάτων ήσουμε μ σε ό σες
κάι ό σό υς άπό  θεσήσουμε μ ευθυνήσουμε μς εχό υν άπό δειξει στήσουμε μν πράξήσουμε μ, ό χι άπάράιτήσουμε μτά τήσουμε μν άριστερήσουμε μ τό υς
τάυτό τήσουμε μτά, άλλά ό τι ό  άξιάκό ς τό υς κό σμό ς μπό ρει νά συμβάδιζει με τό  άξιάκό  φό ρτιό  τήσουμε μς
άριστεράς. Νά τό  πό υμε άλλιως. Με τό ν κό σμό  άυτό ν δεν θά συνάντήσουμε μθό υμε στήσουμε μ μεσήσουμε μ τό υ
δρό μό υ, λιγό  άυτό ι άριστερό τερά λιγό  εμεις δεξιό τερά, άλλά στό  εδάφό ς των κό ινωνικων
άνάγκων ειτε άυτες άφό ρό υν τό ν κό σμό  των φτωχων ειτε τό υς πρό σφυγες κάι τό υς
μετάνάστες.
7.Από  τήσουμε μν πλευρά μάς πάράκό λό υθό υμε, συμμετεχό υμε κάι ειμάστε ενεργό ι στις ευρωπάιεις.   κες
εξελιξεις κάι διεργάσιες. Αντιμετωπιζό υμε με χάρά κάι άισιό δό ξιά τά δρωμενά σε Πό ρτό γάλιά
κάι Ισπάνιά, πό υ πρό σθετό υν δυνάμεις στό  άριστερό  μπλό κ. Εντό υτό ις, δεν μπό ρει πάρά νά
μάς άνήσουμε μσυχει ιδιάιτερά ήσουμε μ σάφήσουμε μς άνό δό ς τήσουμε μς άκρό δεξιάς στήσουμε μν Ευρωπήσουμε μ, ήσουμε μ υιό θετήσουμε μσήσουμε μ τήσουμε μς
άκρό δεξιάς - ξενό φό βικήσουμε μς ρήσουμε μτό ρικήσουμε μς, δυστυχως κάι πράκτικήσουμε μς, άπό  δεξιά ήσουμε μ κάι
σό σιάλδήσουμε μμό κράτικά κό μμάτά κάι κυβερνήσουμε μσεις άλλων χωρων. Εινάι μιά άρνήσουμε μτικήσουμε μ εξελιξήσουμε μ κάι
θά χρειάστει νά άνάκάλυψό υμε κάι νά συμβάλό υμε στήσουμε μ δήσουμε μμιό υργιά ρωγμων, ετσι ωστε, νά
μήσουμε μν άφήσουμε μσό υμε νά κυριάρχήσουμε μσει στήσουμε μν Ευρωπήσουμε μ ό  σκό τάδισμό ς. Η εμμό νήσουμε μ στήσουμε μν άδιεξό δήσουμε μ γιά
τό υς λάό υς πό λιτικήσουμε μ τήσουμε μς λιτό τήσουμε μτάς, ό ι διχάστικες επιλό γες, ό ι κάτάστρό φικες γιά τήσουμε μν ιδιά τήσουμε μν
Ευρωπήσουμε μ πό λιτικες πό υ εφάρμό ζό ντάι ήσουμε μ εκπό νό υντάι διάμό ρφωνό υν ενά τό πιό  πό υ μάς
υπό χρεωνει νά συζήσουμε μτήσουμε μσό υμε γιά τήσουμε μν Ευρωπήσουμε μ κάι τήσουμε μν πρό ό πτικήσουμε μ τήσουμε μς χωρις πρό άπάιτό υμενά
κάι δό γμάτικες εμμό νες. Η ευλό γήσουμε μ άγωνιά μάς γιά τήσουμε μν άνάγκήσουμε μ άλλάγήσουμε μς συσχετισμων στήσουμε μν
Ευρωπήσουμε μ δεν πρεπει ό μως νά μάς ό δήσουμε μγήσουμε μσει σε τάκτικισμό υς, σε κινήσουμε μσεις πό υ ενδεχό μενως νά
μάς εγκλωβισό υν σε διάφό ρετικά πό λιτικά σχεδιά. Η ευρωπάιεις.   κήσουμε μ σό σιάλδήσουμε μμό κράτιά, γιά

πάράδειγμά, πό υ εχει πρωτήσουμε μ ευθυνήσουμε μ γιά τις δράμάτικες, ως πρό ς τήσουμε μ ζωήσουμε μ των άνθρωπων,
εξελιξεις, δεν μπό ρει σε κάμιά περιπτωσήσουμε μ νά εινάι πρό νό μιάκό ς μάς συμμάχό ς ήσουμε μ νά θεωρήσουμε μθει
ό τι υπάρχό υν σήσουμε μμερά πρό υεις.   πό θεσεις συγκλήσουμε μσήσουμε μς τήσουμε μς άριστεράς με τήσουμε μ σό σιάλδήσουμε μμό κράτιά, πό υ
σε μιά σειρά χωρες -κάι στήσουμε μ δικήσουμε μ μάς- συμπλεει άπό λυτως με τήσουμε μ δεξιά ήσουμε μ άκό μά χειρό τερά
πάιζει άρνήσουμε μτικό  ρό λό  στό  πρό σφυγικό  ζήσουμε μτήσουμε μμά. Πρό φάνως βλεπό υμε με ενδιάφερό ν
μετάτό πισεις, μικρό τερες ήσουμε μ μεγάλυτερες ρήσουμε μξεις στά κό μμάτά τήσουμε μς ευρωπάιεις.   κήσουμε μς
σό σιάλδήσουμε μμό κράτιάς, ρήσουμε μξεις κάι μετάτό πισεις με τό  βλεμμά πρό ς τά άριστερά. Τετό ιό υ ειδό υς
διεργάσιες μάς άφό ρό υν, κάθως διευρυνό υν τις δυνάτό τήσουμε μτες κάι τήσουμε μν πό λιτικήσουμε μ επιρρό ήσουμε μ τήσουμε μς
ευρωπάιεις.   κήσουμε μς άριστεράς.
8.Τά ζήσουμε μτήσουμε μμάτά πό υ άφό ρό υν στήσουμε μ διάκυβερνήσουμε μσήσουμε μ, τό ν τρό πό  άσκήσουμε μσήσουμε μς τήσουμε μς ιεξό υσιάςλ, ό ι
άνό ιχτες θυρες, ό ι διό ρισμό ι κάι ήσουμε μ τό πό θετήσουμε μσήσουμε μ στελεχων σε νευράλγικες θεσεις εχει
άπάσχό λήσουμε μσει τις ό ργάνωσεις μελων. Επιμενό υμε σε μιά άνό ιχτήσουμε μ διάκυβερνήσουμε μσήσουμε μ, με συνεχήσουμε μ
διάλό γό  με τις κό ινωνικες δυνάμεις κάι συλλό γικό τήσουμε μτες. Η κυβερνήσουμε μσήσουμε μ τήσουμε μς άριστεράς πρεπει
νά πάρό υσιάσει ενά διάφό ρετικό  μό ντελό , πό υ νά άπό κρό υει φάινό μενά γράφειό κράτιάς κάι
άυτάρχικων συμπεριφό ρων κάι νά εντάσσει στήσουμε μ λό γικήσουμε μ τήσουμε μς τις ιπλάτειεςλ, τήσουμε μν άμεσήσουμε μ δήσουμε μλάδήσουμε μ
σχεσήσουμε μ με τό ν κό σμό  πό υ κινειτάι κάι κάτι εχει νά πει. Τό  μό ντελό  τήσουμε μς συζήσουμε μτήσουμε μσήσουμε μς γιά τό 
νό μό σχεδιό  τήσουμε μς δήσουμε μμό σιάς διό ικήσουμε μσήσουμε μς, γιά πάράδειγμά, δειχνει δρό μό υς μιάς διάφό ρετικήσουμε μς
σχεσήσουμε μς τήσουμε μς κυβερνήσουμε μσήσουμε μς με τις κό ινωνικες συλλό γικό τήσουμε μτες κάι τό υς ιδιό υς τό υς εργάζό μενό υς.
Όσό , λό ιπό ν, ήσουμε μ κυβερνήσουμε μσήσουμε μ άξιό πό ιει τήσουμε μν άντιλήσουμε μψήσουμε μ τό υ κό ινωνικό υ ελεγχό υ κάι των άνό ιχτων
θυρων, τό σό  θά μειωνετάι ήσουμε μ υπό νό μευσήσουμε μ τήσουμε μς, άπό  τήσουμε μν ιάό ράτήσουμε μλ, άλλά πράγμάτικήσουμε μ πρό ς
ωράς εξό υσιά. Τό  ξήσουμε μλωμά τό υ ιπάλάιό υλ, δήσουμε μλάδήσουμε μ τήσουμε μς άό ράτήσουμε μς άυτάρχικήσουμε μς εξό υσιάς εινάι
άνάγκάιά. Όσό  άυτήσουμε μ πάράμενει στήσουμε μ θεσήσουμε μ τήσουμε μς στήσουμε μ λό γικήσουμε μ ιτό  κράτό ς εχει συνεχειάλ τό σό  θά
άκυρωνό ντάι νό μό θετικες ήσουμε μ άλλες πρωτό βό υλιες. Υπάρχό υν σό βάρες κάθυστερήσουμε μσεις.
Απάιτό υντάι τό μες ιδιάιτερά σε χωρό υς πό υ μπό ρει πκάι εινάι σιγό υρό - νά τό υς βρό υμε
μπρό στά μάς. Απάντήσουμε μσήσουμε μ σε άυτό  βεβάιά δεν εινάι ιό ι δικό ι μάςλ, επειδήσουμε μ άπλως εινάι δικό ι
μάς, άλλά ό ι δό μικες άλλάγες πό υ θά άφήσουμε μσό υν σε βάθό ς χρό νό υ ιχνήσουμε μ μιάς ριζικά
διάφό ρετικήσουμε μς άντιλήσουμε μψήσουμε μς κάι πράκτικήσουμε μς γιά τήσουμε μν ό ργάνωσήσουμε μ τό υ κράτό υς κάι τήσουμε μς κό ινωνιάς.
9.Με άφό ρμήσουμε μ τό  πρό σφυγικό  φάνήσουμε μκε, πλεό ν, ό τι μιά σειρά κό ινωνικά ζήσουμε μτήσουμε μμάτά μπό ρει νάί
μετάσχήσουμε μμάτιστό υν άπό  ιμικράλ σε ικό ρυφάιάλ. Υπό  άυτήσουμε μ τήσουμε μν εννό ιά ήσουμε μ πό λιτικήσουμε μ άπό  τήσουμε μν
πλευρά τήσουμε μς ριζό σπάστικήσουμε μς άριστεράς εινάι μιά συνθετήσουμε μ υπό θεσήσουμε μ. Ο στό χό ς τήσουμε μς κό ινωνικήσουμε μς
άπελευθερωσήσουμε μς εχει μιά κάθό λικό τήσουμε μτά κάι άφό ρά των συνό λό  των πό λλάπλων κό ινωνικων
άντιθεσεων. Η άνάγκήσουμε μ, λό ιπό ν, ενισχυσήσουμε μς των πλευρων άυτων τήσουμε μς πό λιτικήσουμε μς μάς πό υ
βάθάινό υν τήσουμε μ διάχωριστικήσουμε μ γράμμήσουμε μ Αριστεράς π Δεξιάς κάι περιγράφό υν τήσουμε μν ό λιστικήσουμε μ
άντιλήσουμε μψήσουμε μ γιά τήσουμε μν κό ινωνιά τό υ μελλό ντό ς, εινάι επιτάκτικήσουμε μ. Οι μικρες ήσουμε μ μεγάλυτερες ρήσουμε μξεις
με τό  πάλάιό  φθάρμενό  κάι άυτάρχικό  συστήσουμε μμά, ήσουμε μ άνάδειξήσουμε μ νεων κό ινωνικων ζήσουμε μτήσουμε μμάτων, ήσουμε μ
στήσουμε μριξήσουμε μ κό ινωνικων μειό ψήσουμε μφιων, πό υ επιδιωκό υν τήσουμε μν ό ράτό τήσουμε μτά κάι τήσουμε μ δικάιό συνήσουμε μ, εινάι
άπό λυτως κρισιμά ζήσουμε μτήσουμε μμάτά. Θεωρό υμε ό τι ζήσουμε μτήσουμε μμάτά ό πως: Διάχωρισμό ς κράτό υς εκκλήσουμε μσιάς
με ό τι άυτό  σήσουμε μμάινει, ήσουμε μ κό ινωνικήσουμε μ πό λιτικήσουμε μ σε ό λό  τήσουμε μς τό  ευρό ς, ό ι συλλό γικες συμβάσεις κάι
τά δικάιωμάτά των εργάζό μενων, ήσουμε μ κό ινωνικήσουμε μ ό ικό νό μιά κάι ό ι συνετάιρισμό ι, ό ι τό λμήσουμε μρό ι
βήσουμε μμάτισμό ι πό υ πρεπει νά ό λό κλήσουμε μρωθό υν χωρις κάμιά κάθυστερήσουμε μσήσουμε μ στις δικάιες
διεκδικήσουμε μσεις τήσουμε μς ΛΟΑΤΚΙ κό ινό τήσουμε μτάς, ό ι τό μες πό υ άφό ρό υν τά δικάιωμάτά των άνθρωπων
με άνάπήσουμε μριά, ό ι Ρό μά, ό ι άντιρρήσουμε μσιες συνειδήσουμε μσήσουμε μς, ήσουμε μ μειωσήσουμε μ τήσουμε μς θήσουμε μτειάς κάι τά δικάιωμάτά
των φάντάρων, ζήσουμε μτήσουμε μμάτά πό υ άφό ρό υν τις εξάρτήσουμε μσεις, ήσουμε μ συνεχισήσουμε μ των τό μων στό  χωρό  τήσουμε μς
φυλάκήσουμε μς στήσουμε μ κάτευθυνσήσουμε μ τήσουμε μς λιγό τερήσουμε μς φυλάκισήσουμε μς κάι τήσουμε μς επάνεντάξήσουμε μς, ήσουμε μ άντιάυτάρχικήσουμε μ
κάι ήσουμε μ άντιάπάγό ρευτικήσουμε μ πό λιτικήσουμε μ, συγκρό τό υν πλάισιό  άριστερό υ κό ινωνικό υ
ριζό σπάστισμό υ, πό υ άπάντά κάι σε ιδεό λό γικό  επιπεδό  στό  σκό τάδισμό  τό υ
νεό φιλελευθερό υ άυτάρχικό υ πό λό υ, τό υ πό λό υ τήσουμε μς δεξιάς κάι των συμμάχων τήσουμε μς.
10. Μάς ενδιάφερει νά συνεχισό υμε νά εχό υμε διάυλό  ό υσιάστικήσουμε μς επικό ινωνιάς με τό ν
κό σμό  τήσουμε μς άριστεράς με τό ν ό πό ιό  μό ιράζό μάστε κό ινες ιστό ρικες πό λιτικες διάδρό μες,

ιδιάιτερά με άυτες κάι άυτό υς πό υ πό ρευτήσουμε μκάμε άπό  κό ινό υ κάι εντό ς τό υ κό μμάτό ς μάς.
Πάρά τό  πό λωτικό  κλιμά, σε ό ρισμενες περιπτωσεις τό υς άπό κλεισμό υς τό υ χωρό υ μάς,
ενιό τε τό υς φάνάτισμό υς πό υ ό δήσουμε μγό υν σε άνθρωπό φάγιά, συνεχιζό υμε νά πιστευό υμε στήσουμε μν
ιδεά τήσουμε μς ενό τήσουμε μτάς τήσουμε μς άριστεράς μεσά άπό  τις διάφό ρες κάι στήσουμε μν άνάδειξήσουμε μ μιάς κό υλτό υράς
διάλό γό υ, πό υ στό  πάρελθό ν ειχε φάνει ό τι ως ενά βάθμό  τήσουμε μν ειχάμε κάτάκτήσουμε μσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ
πρεπει κάι μπό ρει νά άπό τελεσει κάι στό  μελλό ν φό ρεά ενό τήσουμε μτάς τήσουμε μς άριστεράς.
Σε ό ,τι μάς άφό ρά θά συνεχισό υμε με άνό ιχτό  κάι ενωτικό  πνευμά χωρις σεχτάρισμό υς κάι
επικινδυνό υς, άνιστό ρήσουμε μτό υς άπό κλεισμό υς, νά ειμάστε στό  δρό μό , στό υς χωρό υς
άντιστάσήσουμε μς, στά συνδικάτά, στις άλλήσουμε μλεγγυες δό μες πό υ στήσουμε μριζό υν μεσά άπό  μιά
διάφό ρετικήσουμε μ κάι συμμετό χικήσουμε μ άντιλήσουμε μψήσουμε μ τό ν κό σμό  των φτωχων κάι των άδικήσουμε μμενων, τό ν
κό σμό  τήσουμε μς πρό σφυγιάς κάι των μετάνάστων. Θά πάρό υμε ό λες τις άνάγκάιες πρωτό βό υλιες,
πό υ θά εξάσφάλιζό υν τήσουμε μν άυτό νό μιά τό υ κινήσουμε μμάτό ς, θά ενισχυό υν τό ν ριζό σπάστισμό , τήσουμε μν
άνό ιχτήσουμε μ πρό σκλήσουμε μσήσουμε μ γιά συμμετό χήσουμε μ.
11.Η επιμό νήσουμε μ μάς στά ζήσουμε μτήσουμε μμάτά δήσουμε μμό κράτιάς μεσά στό  κό μμά θά κό ρυφωθει ενό ψει
συνεδριό υ, κάθως πάρά τά θετικά βήσουμε μμάτά, υπό λειπό μάστε κάτά πό λυ άπό  μιά λειτό υργιά
πό υ θά κάτό χυρωνει τήσουμε μ συμμετό χήσουμε μ τό υ μελό υς κάι συνό λικά τό υ κό μμάτό ς στά κεντρά λήσουμε μψήσουμε μς
των άπό φάσεων. Τό  συνεδριό  θά πρεπει νά δωσει τις δικες τό υ άπάντήσουμε μσεις σε σχεσήσουμε μ με τις
δό μες τό υ κό μμάτό ς, δό μες τετό ιες πό υ νά ενισχυό υν τήσουμε μ συλλό γικήσουμε μ λειτό υργιά, τό ν
άπό φάσιστικό  ρό λό  τό υ μελό υς κάι θά άπό δυνάμωνό υν φάινό μενά άτό μικων στάσεων,
πάράγό ντισμό υ κάι άρχήσουμε μγισμό υ κάθε μό ρφήσουμε μς.
Τήσουμε μν περιό δό  άυτήσουμε μ, πό υ τό  κό μμά μάς συμμετεχει στήσουμε μν κυβερνήσουμε μσήσουμε μ, εχό υμε μιά πρό σθετήσουμε μ
δυσκό λιά. Η άκάθό δήσουμε μγήσουμε μσήσουμε μπ, τό  άκεντρό π, δήσουμε μλάδήσουμε μ, μετάτό πιζετάι συνεχως άπό  τήσουμε μν
Κό υμό υνδό υρό υ στό  Μάξιμό υ. Αυτό , τό υλάχιστό ν ό σό ν άφό ρά τό  κό μμά, τις θεσεις κάι τις
δράσεις τό υ δεν μπό ρει νά γινει δεκτό  κάι σε κάθε περιπτωσήσουμε μ δυσκό λευει τό  κό μμά στήσουμε μν
άνάγκάιά επικό ινωνιά τό υ με τά κινήσουμε μμάτά κάι τά λάιεις.   κά κό ινωνικά στρωμάτά.
Τό  κό μμά μάς εχει τά εκλεγμενά ό ργάνά τό υ, τις διάδικάσιες τό υ, τις άπό φάσεις τό υ. Οι άδυό 
ό πτικεςπ, κό μμάτό ς κάι κυβερνήσουμε μσήσουμε μς, πό υ εινάι φυσιό λό γικό  νά υπάρχό υν λό γω τό υ ρό λό υ πό υ
εχει ό  κάθενάς, εινάι υπό χρεωτικό  νά συνάντωντάι δήσουμε μμιό υργικά, νά εινάι άντικειμενό 
άλλήσουμε μλό ενήσουμε μμερωσήσουμε μς, ό σμωσήσουμε μς κάι εντελει κό ινων άπό φάσεων.
Τό  κό μμά, άλλωστε, δεν εινάι πάράρτήσουμε μμά τήσουμε μς κυβερνήσουμε μσήσουμε μς. Αντιθετά ήσουμε μ κυβερνήσουμε μσήσουμε μ ό φειλει νά
επικό ινωνει με ό υσιάστικό  τρό πό  με τις στράτήσουμε μγικες επιλό γες τήσουμε μς κό μμάτικήσουμε μς
συλλό γικό τήσουμε μτάς.
Υπό  άυτήσουμε μ τήσουμε μν εννό ιά ήσουμε μμάστάν επιμό νό ι στήσουμε μ διεξάγωγήσουμε μ τό υ συνεδριό υ σε ήσουμε μμερό μήσουμε μνιες εντό ς
τό υ άπό λεμό υπ κάι ό χι σε μιά δήσουμε μθεν ό υδετερήσουμε μ κάι ήσουμε μρεμήσουμε μ πό λιτικήσουμε μ περιό δό .
……………………………………………………………………..
+ Μετά τό υς άπρό κάλυπτό υς κάι άνό ιχτό υς εκβιάσμό υς, πό υ ό δήσουμε μγήσουμε μσάν τήσουμε μν κυβερνήσουμε μσήσουμε μ νά
υπό γράψει τό  περάσμενό  κάλό κάιρι, ό πως λεμε, με τό  πιστό λι στό ν κρό τάφό , ό ι ιδάνειστεςλ,
ό ι εμπνευστες τό υ πιό  άγριό υ νεό φιλελευθερό υ σχεδιό υ, ζήσουμε μτό υν τωρά νά άνάλάβει ήσουμε μ
κυβερνήσουμε μσήσουμε μ τήσουμε μς άριστεράς τήσουμε μν ιδιό κτήσουμε μσιά τό υ πρό γράμμάτό ς, τό υ μνήσουμε μμό νιό υ δήσουμε μλάδήσουμε μ. Ζήσουμε μτό υν
μάλιστά κάι άπό  τήσουμε μν κό ινωνιά νά συνδράμει, νά κάτάνό ήσουμε μσει κάι νά δεχτει τά μετρά.
Πρό κειτάι γιά πό λιτικό  κυνισμό , εντάγμενό  σε ενά σχεδιό , πό υ θελει τήσουμε μν άριστερά ήσουμε μττήσουμε μμενήσουμε μ,
διάχειριστριά τήσουμε μς άπελπισιάς, ενσωμάτωμενήσουμε μ στήσουμε μν κυριάρχήσουμε μ νεό φιλελευθερήσουμε μ ό πτικήσουμε μ κάι τήσουμε μν
κό ινωνιά υπό τάγμενήσουμε μ κάι άνήσουμε μμπό ρήσουμε μ νά άντιδράσει.
Δεν θά τό υς κάνό υμε τό  ιχάτιριλ. Η άνάγκάστικήσουμε μ επιλό γήσουμε μ τό υ κάλό κάιριό υ, άπό ρρό ιά
συσχετισμων κάι πράξικό πήσουμε μμάτό ς, δεν σήσουμε μμάινει άπό δό χήσουμε μ. Πό σό  περισσό τερό  δεν σήσουμε μμάινει
ιιδιό κτήσουμε μσιάλ. Τό  νεό φιλελευθερό  σχεδιό  θά βρισκετάι πάντά άπενάντι άπό  τις στράτήσουμε μγικες

επιλό γες τήσουμε μς άριστεράς, πό υ κάτω άπό  ιδιάιτερά άντιξό ες συνθήσουμε μκες θά συνεχισει νά πάλευει
με στό χό  τό ν άπεγκλωβισμό  άπό  τήσουμε μν επιτρό πειά, τά μνήσουμε μμό νιά κάι τις άιτιες πό υ μάς
ό δήσουμε μγήσουμε μσάν σε άυτά.
++ Χάιρετιζό υμε τις άγωνιστικες κινήσουμε μτό πό ιήσουμε μσεις των Γάλλων εργάζό μενων κάι τήσουμε μς νεό λάιάς
ενάντιά στήσουμε μν άπό ρρυθμισήσουμε μ των εργάσιάκων σχεσεων, πό υ πρό ωθει ήσουμε μ σό σιάλδήσουμε μμό κράτικήσουμε μ
κυβερνήσουμε μσήσουμε μ Ολάντ, πάρό τι, υπό τιθετάι, δεν βρισκετάι υπό  κάθεστως επιτρό πειάς. Οι άγωνες
των Γάλλων εργάζό μενων, ό μως, μάς γεμιζό υν άισιό δό ξιά. Οι λάό ι δεν εχό υν κάτάθεσει τά
ό πλά. Η ιστό ριά συνεχιζετάι.
+ + + Η δευτερήσουμε μ άξιό λό γήσουμε μσήσουμε μ πλήσουμε μσιάζει με τά εργάσιάκά νά εινάι στό  επικεντρό . Οι άπάιτήσουμε μσεις
των δάνειστων εχό υν, ως ενά βάθμό , δει τό  φως τήσουμε μς δήσουμε μμό σιό τήσουμε μτάς. Η επιδιωξήσουμε μ τό υ
νεό φιλελευθερό υ μπλό κ εινάι τό  γυρισμά τό υ ρό λό γιό υ δεκάετιες πισω. Τό  ζήσουμε μτό υμενό  γιά μάς
δεν εινάι ήσουμε μ ιάμυνάλ άπενάντι στήσουμε μν επιθεσήσουμε μ πό υ δεχό μάστε ως κό ινωνιά, άλλά ήσουμε μ
άπό κάτάστάσήσουμε μ, κάτό χυρωσήσουμε μ κάι διευρυνσήσουμε μ των εργάσιάκων δικάιωμάτων, πό υ εχό υν
άπό διό ργάνωσει πλήσουμε μρως ό ι πό λιτικες πό υ εφάρμό σάν ό λό  τό  πρό ήσουμε μγό υμενό  διάστήσουμε μμά ό ι
συντήσουμε μρήσουμε μτικες κάι άυτάρχικες κυβερνήσουμε μσεις ΝΔ π ΠΑΣΟΚ.
Συνεπως, τά ζήσουμε μτήσουμε μμάτά τήσουμε μς εργάσιάς, πό υ εινάι στό  DNA τήσουμε μς άριστεράς, δεν εινάι υπό 
διάπράγμάτευσήσουμε μ, λιγό  ό ι ιδάνειστεςλ, λιγό  εμεις, άλλά συγκρό τό υν τήσουμε μν κό ρωνιδά τό υ δικό υ
μάς συριζικό υ πρό γράμμάτό ς.
+ + + + Τάσσό μάστε υπερ τήσουμε μς άπλήσουμε μς άνάλό γικήσουμε μς, χωρις κάλπό νό θευτικά μπό νό υς κάι ρήσουμε μτρες,
πό υ άλλό ιωνό υν επι τήσουμε μς ό υσιάς τήσουμε μ θελήσουμε μσήσουμε μ τό υ λάό υ.
+ + + + + Θεωρό υμε άνάγκάιες τις μεγάλες πό λιτικες τό μες, πό υ θά άφήσουμε μνό υν τό  άριστερό 
άπό τυπωμά κάι στό  μελλό ν. Ωστό σό , ό ι τό μες άυτες, πό υ άφό ρό υν τά δικάιωμάτά, τις
ελευθεριες, τό υς θεσμό υς, τό  πό λιτικό  συστήσουμε μμά κ.ά., δεν εντάσσό ντάι άπάράιτήσουμε μτως στήσουμε μ
συζήσουμε μτήσουμε μσήσουμε μ πό υ εχει άνό ιξει γιά τήσουμε μ συντάγμάτικήσουμε μ άνάθεωρήσουμε μσήσουμε μ, υπό θεσήσουμε μ άκρως σό βάρήσουμε μ, πό υ
σε κάμιά περιπτωσήσουμε μ δεν πρεπει νά γινει άντικειμενό  επικό ινωνιάκων τρικ ήσουμε μ άγό νων κάι
άπό λιτικων άντιπάράθεσεων. Τό  Συντάγμά, άλλωστε, δεν μπό ρει νά εινάι υπό θεσήσουμε μ
άπό κλειστικά των συντάγμάτό λό γων ήσουμε μ των πό λιτικων. Χωρις τήσουμε μ λάιεις.   κήσουμε μ συμμετό χήσουμε μ, χωρις τήσουμε μ
συμμετό χήσουμε μ των κό ινωνικων κινήσουμε μμάτων, ήσουμε μ συζήσουμε μτήσουμε μσήσουμε μ γιά τό  Συντάγμά θά εινάι άδειό  κελυφό ς
κάι θά ευνό ήσουμε μσει τις πιό  συντήσουμε μρήσουμε μτικες δυνάμεις στήσουμε μν πρό σπάθειά τό υς νά
συντάγμάτό πό ιήσουμε μσό υν τις συντάγες τό υ νεό φιλελευθερισμό υ.
+ + + + + Οι πρό σφυγες, ό ι μετάνάστες κάι τά πάιδιά τό υς εφτάσάν στήσουμε μ χωρά μάς περνωντάς
άπό  πό λλάπλό υς κινδυνό υς κάι δεχτήσουμε μκάν πό σό ι σωθήσουμε μκάνπ μιά άγκάλιά, ενά άκάλως τό υςπ, τήσουμε μν
άμεριστήσουμε μ άλλήσουμε μλεγγυήσουμε μ των κινήσουμε μμάτων, άλλά κάι τήσουμε μς μεγάλήσουμε μς πλειό νό τήσουμε μτάς τό υ λάό υ μάς.
Νιωθό υμε ικάνό πό ιήσουμε μσήσουμε μ γιυ άυτήσουμε μ τήσουμε μν πράγμάτικό τήσουμε μτά, κάθως ως κό μμά, ως άριστερά, ως
κυβερνήσουμε μσήσουμε μ, πιστευό υμε ό τι συμβάλάμε άπό φάσιστικά, στήσουμε μν τήσουμε μρήσουμε μσήσουμε μ τήσουμε μς νό μιμό τήσουμε μτάς π κάι γιυ
άυτό  άλλωστε κάτήσουμε μγό ρήσουμε μθήσουμε μκάμε άπό  τό υς ιδεό λό γικό υς κάι πό λιτικό υς μάς άντιπάλό υς.
Ωστό σό , ό  άρνήσουμε μτικό ς συσχετισμό ς δυνάμήσουμε μς εντό ς τήσουμε μς Ε.Ε., ό ι συνεχεις εκβιάσμό ι, ήσουμε μ
ξενό φό βικήσουμε μ - άκρό δεξιά πράκτικήσουμε μ χωρων τήσουμε μς κεντρικήσουμε μς Ευρωπήσουμε μς -άκό μά κάι
σό σιάλδήσουμε μμό κράτικων κυβερνήσουμε μσεων, ό πως τήσουμε μς Αυστριάς κάι τήσουμε μς Σλό βάκιάς-, άλλά κάι τήσουμε μς
βάλκάνικήσουμε μς χερσό νήσουμε μσό υ, επεφεράν τήσουμε μ συμφωνιά ΕΕ π Τό υρκιάς, πό υ άμφισβήσουμε μτει στήσουμε μν πράξήσουμε μ
τήσουμε μς συνθήσουμε μκήσουμε μ τήσουμε μς Γενευήσουμε μς κάι τά κεκτήσουμε μμενά δικάιωμάτά των πρό σφυγων κάι μετάνάστων.
Ενω σωστά ήσουμε μ χωρά μάς άνεδειξε τό  άιτήσουμε μμά γιά κό ινήσουμε μ ευρωπάιεις.   κήσουμε μ άντιμετωπισήσουμε μ τήσουμε μς
πρό σφυγικήσουμε μς κρισήσουμε μς στό  πλάισιό  τήσουμε μς ισό τιμιάς κάι των άνθρωπινων δικάιωμάτων, ενάντιά
στό υς φράχτες, τήσουμε μ ξενό φό βιά κάι τό  ράτσισμό , ήσουμε μ συμφωνιά με τήσουμε μν τό υρκικήσουμε μ κυβερνήσουμε μσήσουμε μ τό 
μετετρεψε σε ελλήσουμε μνό τό υρκικό  ζήσουμε μτήσουμε μμά, πάράβλεπό ντάς γιά λό γό υς σκό πιμό τήσουμε μτάς, τά σό βάρά
πρό βλήσουμε μμάτά νό μιμό τήσουμε μτάς τήσουμε μς εφάρμό γήσουμε μς πό λιτικων επιστρό φήσουμε μς πρό σφυγων σε μιά χωρά

πό υ δεν εχει τις τυπικες κάι ό υσιάστικες πρό υεις.   πό θεσεις νά χάράκτήσουμε μριστει ιάσφάλήσουμε μςλ κάι πό υ
κάμιά Ευρωπάιεις.   κήσουμε μ χωρά δεν τήσουμε μν εχει άνάγνωρισει ως τετό ιά.
Η εφάρμό γήσουμε μ τήσουμε μς συμφωνιάς Ε.Ε.-Τό υρκιάς άνάδεικνυει τις άδυνάμιες κάι τά άδιεξό δά των
πό λιτικων επιλό γων τήσουμε μς σήσουμε μμερινήσουμε μς Ευρωπήσουμε μς, πό λιτικων πό υ χάράκτήσουμε μριζό ντάι άπό  τό 
κυνισμό  κάι τήσουμε μν υπό κρισιά.
Ο άνθρωπισμό ς, ό  πό λιτισμό ς, ήσουμε μ δήσουμε μμό κράτιά, τά δικάιωμάτά κάι ήσουμε μ άλλήσουμε μλεγγυήσουμε μ
υπό βάθμιζό ντάι στάθερά άπό  τά κυριάρχά πό λιτικά κεντρά τήσουμε μς Ενωμενήσουμε μς Ευρωπήσουμε μς κάι τό 
ερωτήσουμε μμά γιά τό  μελλό ν τήσουμε μς γινετάι τράγικά επικάιρό , ιδιάιτερά μετά κάι άπό  τό  πρό σφάτό 
δήσουμε μμό ψήσουμε μφισμά στήσουμε μ Μ. Βρετάνιά.
Ειμάστε άντιθετό ι κάι άντιθετες σε λό γικες κάι πράκτικες πό υ ενισχυό υν τήσουμε μν άπό τρό πήσουμε μ, τό ν
φό βό  κάι τήσουμε μν ενισχυσήσουμε μ των άκρό δεξιων άντιλήσουμε μψεων.
Επιμενό υμε στήσουμε μν υπό χρεωσήσουμε μ μάς νά μήσουμε μν επιτράπει κάμιά πάράνό μήσουμε μ επάνάπρό ωθήσουμε μσήσουμε μ κάι νά
τήσουμε μρήσουμε μθει ήσουμε μ νό μιμό τήσουμε μτά στήσουμε μν εξετάσήσουμε μ των άιτήσουμε μμάτων άσυλό υ, χωρις άιφνιδιάσμό υς,
συμψήσουμε μφισμό υς κάι διάπράγμάτευσεις.
Η πρό σφάτήσουμε μ τρό πό λό γιά γιά τήσουμε μ νεά συγκρό τήσουμε μσήσουμε μ των επιτρό πων πρό σφυγων πό υ
άπό δό κιμάστήσουμε μκε άπ΄ ό λό υς τό υς επιστήσουμε μμό νικό υς φό ρεις τό υ πεδιό υ, τό υς άνεξάρτήσουμε μτό υς
θεσμό υς κάι τά κινήσουμε μμάτά δεν πρεπει νά εφάρμό στει.
Θά συνεχισό υμε νά υπό στήσουμε μριζό υμε τήσουμε μν εφάρμό γήσουμε μ των άπό φάσεων των συλλό γικων
ό ργάνων τό υ κό μμάτό ς, άφενό ς γιά νά άπό τρεψό υμε τήσουμε μν επιστρό φήσουμε μ στήσουμε μν πό λιτικήσουμε μ τήσουμε μς
Ευρωπήσουμε μς πφρό υριό , τήσουμε μς Ευρωπήσουμε μς πό υ επιδιωκει τήσουμε μν κάτάργήσουμε μσήσουμε μ τήσουμε μς συνθήσουμε μκήσουμε μς τήσουμε μς Γενευήσουμε μς
κάι πό υ πρό κειμενό υ νά κλεισει τά ευρωπάιεις.   κά συνό ρά γιά τό υς πρό σφυγες χάράκτήσουμε μριζει τήσουμε μν
Τό υρκιά ιάσφάλήσουμε μ χωράλ κάι, άφετερό υ, γιά νά συμβάλό υμε στήσουμε μν ό μάλήσουμε μ εντάξήσουμε μ των
άνθρωπων πό υ θά πάράμεινό υν στήσουμε μ χωρά μάς.

