Κείμενο Συμβολής της Γραμματείας του Κ.Σ.
της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ
στον προσυνεδριακό διάλογο

Μπροστά στο 2ο Συνέδριο
Στα τέλλη Σέπτέλμβρη θα πραγματοποιηθέιλ το 2ο Συνέλδριο του Συνασπισμουλ
Ριζοσπαστικηλς Αριστέραλς. Οι συνέδριακέλς διαδικασιλές για τα κολμματα της
Αριστέραλς έλχουν σημασιλα απολ τη στιγμηλ που τα έρωτηλματα τα οποιλα
ανοιλγονται μπορουλν να απαντηθουλν μέ συνέκτικολ και ένιαιλο τρολπο. Αυτηλ η
διαδικασιλα προκυλπτέι μέλσα απολ ζυμωλσέις, ιδέολογικέλς συγκρουλσέις, έπιμέλρους
αντιθέλσέις, κοινέλς συνισταμέλνές, διαπιστωλσέις κλπ. Ένα συνέλδριο έλχέι έλναν
διττολ προσανατολισμολ, οι πτυχέλς του οποιλου έιλναι αλρρηκτα συνδέδέμέλνές
μέταξυλ τους. 1ον) Τη χαλραξη ένιαιλας στρατηγικηλςη ην έπικυλρωση δηλαδηλ ένολς
προγραμματικουλ σχέδιλου προς έκπολνηση, η τροφοδολτηση του οποιλου απολ μιλα
διαδικασιλα απολογισμουλ και συσσωρέυμέλνης έμπέιριλας απολ το προηγουλμένο
Συνέλδριο μέλχρι σηλμέρα, ένέλχέι το στοιχέιλο της αυτοκριτικηλς, της πολιτικηλς
έιλικριλνέιας και της ορθηλς αναλγνωσης του συσχέτισμουλ δυναλμέων. 2 ον) Τον
τρολπο λέιτουργιλαςη Η έσωκομματικηλ συγκρολτηση σέ έπιλπέδο οργαλνων,
διαδικασιωλν, δομωλν, ρολλων και συμμέτοχηλς, διαδικασιλές που οριλζουν αυτολ που
ονομαλζουμέ δημοκρατικηλ συγκρολτηση ένολς Αριστέρουλ Κολμματος. Αυτέλς οι
διαδικασιλές έλχουν έντέλωλς διαφορέτικολ χαρακτηλρα και νολημα σέ σχέλση μέ τα
αστικαλ κολμματα. Αυτολς ο διαφορέτικολς χαρακτηλρας έλγκέιται τολσο ως προς το
πέριέχολμένο και τον προσανατολισμολ της πολιτικηλς συζηλτησης και των
θέωρητικωλν έργαλέιλων που αξιοποιουλνται για την έρμηνέιλα της
πραγματικολτητας ολσο και ως προς τον χαρακτηλρα λογοδοσιλας και έλέλγχου
προσωλπων, οργαλνων και διαδικασιωλν (αφένολς καταλ τη διαλρκέια του
προσυνέδριακουλ διαλολγου αφέτέλρου καταλ τη διαλρκέια των ημέρωλν του ιλδιου
του Συνέδριλου). Όλα τα παραπαλνω συγκροτουλν μιλα μέθοδολογιλα αλλαλ
καθιλστανται εαλνέυραν έαλν δέν καταφέλρουμέ να τους δωλσουμέ πολιτικολ
πέριέχολμένο και προσανατολισμολ.
Συγκυρία
Στο πλαιλσιο της συζηλτησης του 2ο Συνέλδριο του ΣΥΡΙΖΑ οφέιλλουμέ να λαλβουμέ
υπολψιν μας τις έξηλς παραμέλτρους. Α) Το συνέλδριο δέν λαμβαλνέι χωλρα σέ
συνθηλκές κανονικολτητας και ομαλολτητας. Ο πολιτικολς χρολνος έιλναι
συμπιέσμέλνος, η κριλση του κυριλαρχου νέοφιλέλέυλθέρου υποδέιλγματος
συνέχιλζέται χωριλς την υλπαρξη ένολς νέλου σημέιλου ισορροπιλας, ένολς ενέλου
κοινωνικουλ συμβολαιλουν που να έξασφαλιλζέι την ομαληλ αναπαραγωγηλ του
καπιταλιστικουλ τρολπου παραγωγηλς και του έυρωπαιοικοκουλ οικοδομηλματος. Β) Τις
αντιθέλσέις στο έσωτέρικολ του ιλδιου του έυρωπαιοικοκουλ οικοδομηλματος, που
προκυλπτουνη 1ον) απολ την έπιθέτικολτητα του νέοφιλέλέυθέρισμουλ σέ βαλρος της
έργασιλας και την οχυλρωση των αντιδραστικωλν έυρωπαιοικοκωλν θέσμωλν απέλναντι
στον λαιοικοκολ παραλγοντα και τη δημοκρατικηλ συμμέτοχηλ 2ον) απολ τις αυξανολμένές
προσφυγικέλς ροέλς απολ την Ανατοληλ στη Δυλση 3ον) απολ την εκριλση ασφαλλέιαςν
και τις τρομοκρατικέλς έπιθέλσέις 4ον) απολ την αλνοδο της Αριστέραλς και την
συγκρολτηση φιλολαιοικοκωλν κυβέρνηλσέων μέ την συμμέτοχηλ της αριστέραλς σέ
Ελλαλδα, Πορτογαλιλα. 5ον) Απολ την ραγδαιλα αλνοδο ακροδέξιωλν δυναλμέων και
έθνικιστικωλν ταλσέων (βλέλπέ Αυστριλα, Ουγγαριλα, Γαλλιλα, Δανιλα κλπ). Για να
χαραλξουμέ μιλα αριστέρηλ, διέθνιστικηλ γραμμηλ η οποιλα έιλναι πιο αναγκαιλα απολ
ποτέλ οφέιλλουμέ να λαλβουμέ υπολψιν μας ολλα τα παραπαλνω. Γ) Τα
χαρακτηριστικαλ της παλλης των ταλξέων έντολς του έλληνικουλ κοινωνικουλ

σχηματισμουλ. Το ρολλο του ΣΥΡΙΖΑ και την σχέλση του μέ τις κοινωνικέλς ταλξέις
που έπιδιωλκέι να έκπροσωπέιλ, την Κυβέλρνησηλ του, το Κραλτος και την αυτονομιλα
των μηχανισμωλν του, τις μαλχές που δωλσαμέ μέ πέρηφαλνια και αξιοπρέλπέια, την
αναγνωλριση της δυσκολιλας του να μέτουσιωλσέις θέωρητικαλ σχηλματα σέ
έφαρμοσμέλνη πολιτικηλ, τις νιλκές που πέτυλχαμέ και τις τομέλς που ξέκινηλσαμέ να
πραγματοποιουλμέ σέ έπιμέλρους τομέιλς, τους αναγκαιλους συμβιβασμουλς που
καλναμέ, τις αναδιπλωλσέις και τις ατολμιλές, την ηλττα που υποστηλκαμέ το
καλοκαιλρι μέ το 3ο Μνημολνιο.
Σημασιλα έλχέι σέ αυτολ το σημέιλο να μπορέλσουμέ να καλνουμέ την δικηλ μας
αυτοκριτικηλ και να κατανοηλσουμέ τι πραγματικαλ συνέλβη αυτουλς τους
τέλέυταιλους μηλνές, πως πέραλσαμέ απολ την πολιτικηλ της έπιλθέσης, στην πολιτικηλ
της διλκαιης συμφωνιλας και απολ έκέιλ στη πολιτικηλ του εαμοιβαιλου οφέλλουςν.
Πως μέλσα σέ αυτολ το διαλστημα της διαπραγμαλτέυσης αρνηθηλκαμέ να δουλμέ πως
ο συσχέτισμολς διαρκωλς γινολταν χέιρολτέρος για έμαλς, πως ένωλ ξέλραμέ ολτι θα
έλχουμέ να αντιμέτωπιλσουμέ έλνα πολλέμο απολ την πλέυραλ των δανέιστωλν, έμέιλς
αφηλσαμέ ανοχυλρωτη την έλληνικηλ οικονομιλα ακολμη και σέ έκέιλνα τα έπιλπέδα
και τον βαθμολ που θα μπορουλσαμέ να έπέλμβουμέ.
Τα συμπέραλσματα που θα έλξαλγουμέ απολ αυτηλ τη συλλογικηλ διαδικασιλα
οφέιλλουμέ να γιλνουν οδοδέιλκτης για έμαλς ωλστέ να αποφέυχθέιλ μια έπαναλληψη
των λαθωλν και των παραλέιλψέων, καθωλς στην πέριλοδο που ανοιλγέται, ιδιαιλτέρα
μέταλ και το αποτέλλέσμα του δημοψηφιλσματος της Βρέτανιλας, έλνα έλντονο κλιλμα
εασταλθέιαςν έπανέλρχέται.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό Υποκείμενο, και η πολιτική εξουσία
Η πορέιλα του κολμματος μας ξέκιλνησέ πριν απολ 12 χρολνια μέλσα απολ μιλα
διαδικασιλα ανασυλνθέσης αριστέρωλν συλλογικοτηλτων και κομμαλτων. Ως έλνα
πολιτικολ μέλτωπο που συγκροτηλθηκέ στη βαλση της κοινηλς δραλσης των
αριστέρωλν δυναλμέων, και της έλκφρασης και έκπροσωλπησης των κοινωνικωλν
κινημαλτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτηλθηκέ στη βαλση ένολς αντι-νέοφιλέλέυλθέρου
μέτωλπου, έναλντια στην καπιταλιστικηλ παγκοσμιοποιληση, αναγνωριλζοντας την
αναλγκη της έλμπρακτης αμφισβηλτησης του τέλλους της Ιστοριλας. Ο ΣΥΡΙΖΑ
καταλφέρέ να ανταποκριθέιλ στην αλνθηση των κινημαλτων και των αγωλνων που
στιγμαλτισαν την έλληνικηλ πραγματικολτητα απολ το 2005 και υλστέρα
(Ευρωπαιοικοκολ Κοινωνικολ Forum, Άρ, Άρθρο 16, Δέκέλμβρης α0τ, αντιρατσιστικολαντιφασιστικολ κιλνημα, πλατέιλές, σκουριέλς, κλπ). Τα χρολνια των μνημονιλων, η
συναλντηση των κοινωνικωλν αγωλνων μέ το αιλτημα της πολιτικηλς ανατροπηλς
μέτασχημαλτισέ την οικονομικηλ κριλση σέ κριλση ηγέμονιλας, την στιγμηλ που οι
παλιέλς κομματικέλς και πολιτικέλς έκπροσωπηλσέις διέρραλγησαν μέ τον πλέλον
έμφατικολ τρολπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλφέρέ να μέτασχηματιστέιλ και ο ιλδιος σέ
κέντρικολ έκφραστηλ των πολθων και των έλπιλδων της πλέιοψηφιλας της
κοινωνιλας για το αλνοιγμα ένολς αντιπαραθέτικουλ δρολμου στη λιτολτητα, για την
έπιλτέυξη βαθιωλν δημοκρατικωλν τομωλν έντολς της έλληνικηλς πραγματικολτητας.
Μέ την έμπέιριλα της παρουσιλας του ΣΥΡΙΖΑ στην Κυβέλρνηση μπορουλμέ να
έξαλγουμέ τα έξηλς συμπέραλσματαη 1ον) Την λανθασμέλνη αναλγνωση του
συσχέτισμουλ δυλναμης και την υποτιλμηση του ρολλου των Βρυξέλλωλν. Ορθωλς

αναλυλσαμέ τα χαρακτηριστικαλ και τους στολχους του μνημονιλου έντολς της χωλρας
και τον ρολλο που έπιτέλουλν οι αστικέλς δυναλμέις, υποτιμηλσαμέ ολμως το ρολλο της
Ευρωπαιοικοκηλς Ένωσης, των οικονομικωλν μηχανισμωλν της και τη στρατηγικηλ των
νέοφιλέλέυλθέρων έυρωπαιοικοκωλν έλιλτ σέ σχέλση μέ την αντιμέτωλπισηλ μιλας
ένδέχολμένης Αριστέρηλς Κυβέλρνησης. 2ον) Ειλμασταν απροέτοιλμαστοι, έν μέλρέι
λογικολ, μπροσταλ στη διαλρθρωση, τις αναλγκές, την τέχνογνωσιλα και τα
χαρακτηριστικαλ των δομωλν και των μηχανισμωλν του αστικουλ κραλτους. Η
λέιτουργιλα αυτολνομων μηχανισμωλν έξουσιλας έκτολς της σφαιλρας της
κυβέρνητικηλς έπιρροηλς και η σχέλση τους μέ δυναλμέις του κέφαλαιλου απέλδέιξαν
πως η πραγματικολτητα έιλναι πολυλ πιο συλνθέτη απολ αυταλ που διαβαλζαμέ στα
βιβλιλα. 3ον) Καλναμέ σημαντικαλ τακτικαλ λαλθη τα οποιλα μας κολστισαν σέ πολιτικολ
χρολνο και χωλρο (βλέλπέ διαχέιλριση της αποπληρωμηλς των δολσέων καταλ την
πέριλοδο της διαπραγμαλτέυσης, ατολμιλα ως προς την ψηλφιση νομοσχέδιλων π.χ
στους τομέιλς της έργασιλας και της παιδέιλας που θα ισχυροποιουλσαν τη σχέλση
μας μέ τα κοινωνικαλ στρωλματα που θέλλουμέ να έκπροσωπουλμέ). 4 ον) Ο ΣΥΡΙΖΑ
έλγινέ κυβέλρνηση σέ συνθηλκές αποδιαλρθρωσης της συλλογικολτητας και της
συλλογικηλς έκπροσωλπησης στο κοινωνικολ πέδιλο (υποχωλρηση συνδικαλτων,
σωματέιλων κλπ). Υποτιμηλθηκέ, ολχι φυσικαλ απολ προλθέση, η αναλγκη υλοποιλησης
ένολς- παραλλληλου μέ την αλσκηση της κυβέρνητικηλς πολιτικηλς- δυναμικουλ
σχέδιλου παρέλμβασης, ανασυγκρολτησης των κοινωνικωλν χωλρων και ολξυνσης της
ταξικηλς συλγκρουσης μέλσα σέ αυτουλς, έιδικολτέρα ολταν έιλχαμέ διαπιστωλσέι την
ηγέμονιλα των αντιδραστικωλν δυναλμέων έντολς αυτωλν (χαρακτηριστικολ
παραλδέιγμα το δημοψηλφισμα και η σταλση της ΓΣΕΕ). Η συγκέκριμέλνη αναφοραλ
αποτέλέιλ ιλσως το κομβικολτέρο λαλθος του ΣΥΡΙΖΑ το προηγουλμένο διαλστημα. 5 ον)
Η προβληματικηλ λέιτουργιλα του κολμματος σέ έπιλπέδο συλλογικηλς λέιτουργιλας
και χαλραξης τακτικηλς σέ χρολνο Ενέστωλταη Συχναλ τα ολργανα του κολμματος έιλχαν
ρολλο παρατηρητηλ στις πολιτικέλς έξέλιλξέις, δέν ηλταν σέ θέλση να απαντηλσουν στα
έρωτηλματα που έλβαζέ η ιλδια η συγκυριλα, ένωλ τα πολιτικαλ προβληλματα συχναλ
έπιλυλονταν μέ γραφέιοκρατικολ τρολπο. Οι Οργανωλσέις Μέλωλν στο έσωτέρικολ
τους, ουκ ολιλγές φορέλς, έξαντλουλνταν σέ έλναν ατέλρμονο τασικολ ανταγωνισμολ
χωριλς να υπαλρχέι ουσιαστικολ δια ταυλτα σέ έπιλπέδο έξωστρέφουλς, μαζικηλς
παρέλμβασης, οργανωτικηλς αναλπτυξης και οργαλνωσης της λαιοικοκηλς
διαθέσιμολτητας, έκτολς έλαχιλστων έξαιρέλσέων.
Επανεκκίνηση
Απολ τη στιγμηλ που αντιλαμβανολμαστέ την αναλγκη υπέλρβασης της υπαλρχουσας
κοινωνικηλς και πολιτικηλς πραγματικολτητας, την αναλγκη συλγκρουσης μέ τη
λιτολτητα και το νέοφιλέλέυλθέρο υπολδέιγμα, το 2ο Συνέλδριο μας πρέλπέι να
οριοθέτηλσέι τη στρατηγικηλ μας, τις πολιτικέλς μας ιέραρχηλσέις, τη μέθοδολογιλα
δουλέιαλς μας και τα μέλτωπα τα οποιλα θέλλουμέ να ανοιλξουμέ το έπολμένο
διαλστημα.
Πτυχή 1η: Το σημαντικολτέρο ζηλτημα το ολποιο οφέιλλέι να μας απασχοληλσέι ως
κολμμα έιλναι η εκπόνηση ενός σχεδίου που θα έχει ως αιχμή την άρση της
επιτροπείας αλρα και την έφαρμογηλ ένολς δικουλ μας μέιλγματος πολιτικηλς χωριλς
τη σημέρινηλ στένηλ έπιτηλρηση. Δέν πρέλπέι ποτέλ να ξέχναλμέ πως το παρολν
προλγραμμα δέν αποτέλέιλ ιδιοκτησιλα της έλληνικηλς Κυβέλρνησης αλλαλ αποτέλέιλ

προιοικοολν έκβιασμουλ. Ο ουσιαστικολς στολχος μας πρέλπέι να παραμέλνέι ο
απέγκλωβισμολς απολ τα μνημολνια και την έπιτροπέιλα.
Το δέυλτέρο κριλσιμο ζηλτημα έιλναι φυσικαλ η προστασία της εργασίας και η
προσπαλθέια για βέλτιλωση του έργασιακουλ μέσαιλωνα που κυριαρχέιλ σηλμέρα. Εν
πολλοιλς αυτοιλ οι δυλο πυλωλνές, μέ ιδιαιλτέρη έλμφαση στο δέυλτέρο λολγω και της
διαπραγμαλτέυσης του Φθινοπωλρου, οφέιλλέι να θέλσέι σέ γραμμηλ μαλχης
ολολκληρο το κολμμα.
Η μάχη για την αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων, η αναλγκη αλμέσης
έπαναφοραλς των συλλογικωλν συμβαλσέων και της διαιτησιλας, η θέλσπιση ένολς
δημοκρατικουλ συνδικαλιστικουλ νολμου, έιλναι μαλχές που θα δωλσουν
χαρακτηριστικαλ στη φυσιογνωμιλα μας ως κολμμα και ως κυβέλρνηση. Οι
έπιπτωλσέις της γρηλγορα θα έλχουν αντιλκτυπο και στο κολσμο έκέιλνον τον οποιλο
έμέιλς πασχιλζουμέ να έκπροσωπηλσουμέ και ο οποιλος αναζηταλ απολ έμαλς το βηλμα
ωλστέ να ανακτηλσέι την έλπιλδα του.
Η καταπολέμηση της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας που αγγιλζέι καταλ
κυλριο λολγο τους νέλους έλπρέπέ να αποτέλέιλ έδωλ και παλρα πολλουλς μηλνές σημαιλα
μας. Η ιλδια η Πολιτικηλ Γραμματέιλα του Κολμματος έλχέι καταθέλσέι μιλα συνολικηλ
στρατηγικηλ μέ δέλσμη προταλσέων στο Υπουργέιλο Εργασιλας σέ σχέλση μέ το
ζηλτημα, οι οποιλές δέν έλχουν υλοποιηθέιλ. Παραλλληλα, το σχέλδιο καταπολέλμησης
της ανέργιλας και η μέιλωση των δέικτωλν της, το πιο κριλσιμο ζηλτημα στην
έλληνικηλ κοινωνιλα αυτηλ τη στιγμηλ, δέν μπορέιλ να αφοραλ καταλ κυλριο λολγο την
υλοποιληση προγραμμαλτων ανακυλκλωσης της ανέργιλας ολπως τα VoΆαι rum,  και τα
κοινωφέληλ. Αποτέλουλν θέτικολ γέγονολς οι αλλαγέλς που έλγιναν στον
συγκέκριμέλνο τομέλα (απολ 5μηνα τμηνα, συνδικαλιστικαλ δικαιωλματα, οι αλλαγέλς
στην κατανομηλ των πολρων-70% στους έργαζολμένους, 30% στα κλκ κλπ) αλλαλ
δέν μπορουλμέ να αρκέστουλμέ στην έφαρμογηλ ένολς σχέδιλου που αναπαραλγέι την
νέοφιλέλέυλθέρη στρατηγικηλ σέ σχέλση μέ την εκαταλρτισην και την εέυέλιξιλαν
των έργαζομέλνων, στοιχέιλα που αποτέλουλν τμηλματα έντολς του πυρηλνα της
λογικηλς της έσωτέρικηλς υποτιλμησης.
Πτυχή 2η: Η αριστέραλ, ολντας στην Κυβέλρνηση, έλχέι την υποχρέλωση να
έφαρμολσέι πολιτικέλς που θα δημιουργηλσουν ασυνέλχέιές και να μην αναλωλνέται
σέ μιλα συνθηλκη αποκλέιστικηλς διαχέιλρισης του μνημονιλου. Οφέιλλουμέ να
οριλσουμέ τις πολιτικέλς μας προτέραιολτητέςη Χρέιαζολμαστέ βαθιέλς δημοκρατικέλς
τομέλς που θα αναδέικνυλουν το πολιτικολ μας προσανατολισμολ και την ταξικηλ μας
μέροληψιλα. Θα πρέλπέι να δωλσουμέ πέριέχολμένο στην εδιλκαιη αναλπτυξην. Για
έμαλς η συγκέκριμέλνη διαδικασιλα πρέλπέι να οριοθέτέιλται απολ την μέιλωση της
ανέργιλας, απολ την κατοχυλρωση των έργασιακωλν δικαιωμαλτων και των
συνδικαλιστικωλν έλέυθέριωλν, την αναδιανομηλ πλουλτου απολ παλνω προς τα
καλτω, απολ τον σέβασμολ στο πέριβαλλλον.
Παραλλληλα, πρέλπέι να ανακτηλσουμέ τις σχέλσέις που έιλχαμέ οικοδομηλσέι μέ τη
νέλα γένιαλ διλνοντας προτέραιολτητα σέ πολιτικέλς που αφορουλν τη βέλτιλωση των
ζωωλν τους και την αλρση των καθημέρινωλν τους προβλημαλτων.

Χρέιαζολμαστέη Α) Θέσμικέλς αλλαγέλς στο κραλτος (άμεσος εκδημοκρατισμό
της αστυνομίας και του στρατού, μείωση της στρατιωτικής θητείας,
διαχωρισμός Εκκλησίας-Κράτους), τη λέιτουργιλα και τον χαρακτηλρα του μέ
τη δημιουργία πυλώνων κοινωνικού ελέγχου που θα μέτασχηματιλζουν το
χαρακτηλρα της Δημοκρατιλας και θα διλνουν προτέραιολτητα στη λαϊκή
συμμετοχή. Κριλσιμη πολιτικηλ μαλχη αποτέλέιλ Β) η πληλρης αναδιαμολρφωση του
εκπαιδευτικού συστήματος και υπέραλσπισης του δημολσιου χαρακτηλρα της
παιδέιλας. Το πόρισμα Λιάκου σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τις
προγραμματικές μας επεξεργασίες και τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης
πριν τις έκλογέλς του Σέπτέλμβρη. Οι δημοκρατικέλς-ριζοσπαστικέλς αλλαγέλς στο
χωλρο της παιδέιλας πρέλπέι να αποτέλέλσουν αλμέση προτέραιολτητα για την
Κυβέλρνηση. Η κατέυλθυνση τους πρέλπέι να ξέκιναλέι απολ την αλρση των ταξικωλν
φραγμωλν σέ ολλές τις βαθμιλδές της έκπαιλδέυσης και την ιδέολογικηλ
αποδιαλρθρωση του νέοφιλέλέυθέρισμουλ στο έσωτέρικολ αυτωλν. Υπαλρχουν
έπέξέργασμέλνές προταλσέις τολσο απολ το τμηλμα παιδέιλας του Κολμματος ολσο και
απολ την Νέολαιλα ΣΥΡΙΖΑ για ολλές τις αναγκαιλές αλλαγέλς στο χωλρο της παιδέιλας.
Γ) Στην Υγεία η αναμολρφωση του συστηλματος έλχέι ξέκινηλσέι ηλδη, μέ την
υλοποιληση πτυχωλν του παραλλληλου προγραλμματος και τη δυνατολτητα
2.500.000 ανασφαλλιστων να έλχουν δωρέαλν ιατροφαρμακέυτικηλ πέριλθαλψη. Η
διαδικασιλα αναμολρφωσης του πρέλπέι να προχωρηλσέι και να καταληλξέι στον
έπανασχέδιασμολ ένολς ολοκληρωμέλνου δημολσιου συστηλματος Υγέιλας. Δ) Να
κατοχυρώσουμε και να υπέρασπιστουλμέ τα κοινωνικά δικαιώματα. Η
καταλργηση των φυλακωλν τυλπου Γα, η έπέλκταση του συμφωλνου συμβιλωσης για
τα ομολφυλα ζέυγαλρια (αλλαλ και η νομικηλ κατοχυλρωση της ταυτολτητας φυλλου
που αναμέλνέται το έπολμένο διαλστημα) κ.α., αποτέλουλν θέτικέλς πρωτοβουλιλές. Η
νομοθέτικηλ πρωτοβουλιλα παροχής ιθαγένειας στα παιδιά μεταναστών ένωλ
ξέκιλνησέ μέ θέτικολ προλσημο έλχέι παγωλσέι, γέγονολς το οποιλο παλέι βηλματα πιλσω
το πολιτικολ μας σχέλδιο, έιδικολτέρα σέ μιλα πέριλοδο ολπου τα ακροδέξιαλ
αντανακλαστικαλ αυξαλνονται μέ ιλιγγιωλδέις ρυθμουλς πανέυρωπαιοικοκαλ και λολγω
της Προσφυγικηλς κριλσης. Απολ την πλέυραλ μας πρέλπέι παραλλληλα να
εκπονήσουμε ένα σχέδιο ομαλής ένταξης όλων των προσφύγων που θα
μείνουν στην Ελλάδα μέ κατοχυρωμέλνα τα δικαιωλματα στην παιδέιλα, την
έργασιλα και την πέριλθαλψη. Η έλληνικηλ Κυβέλρνηση αποτέλέιλ την μοναδικηλ
φιλοπροσφυγικηλ Κυβέλρνηση στην Ευρωλπη παραλ την καλκιστη συμφωνιλα της Ε.Ε
μέ την Τουρκιλα. Ε) Να θέλσουμέ στο προσκηλνιο το ζήτημα της αλληλέγγυας
και κοινωνικής οικονομίας ως παραλγοντα κοινωνικουλ μέτασχηματισμουλ στον
τομέλα της ιλδιας της παραγωγηλς διαδικασιλας. Να βέλτιωλσουμέ και να
διέυρυλνουμέ το θέσμικολ πλαιλσιο για τη αυτοδιαχείριση πτωχευμένων
επιχειρήσεων, ωλστέ να διέυκολυλνονται πιθανέλς συνέργατικέλς πρωτοβουλιλές
των έργαζομέλνων της υπολ πτωλχέυση έπιχέιλρησης.
Πτυχή 3η: Δέν μπορέιλς να διέκδικέιλς το βαλθέμα της δημοκρατιλας στην έλληνικηλ
κοινωνιλα και στην έυρωπαιοικοκηλ πραγματικολτητα και να μην λέιτουργέιλς μέ
ουσιαστικαλ δημοκρατικολ τρολπο στο έσωτέρικολ σου. Η έλννοια της Δημοκρατιλας
δέν μπορέιλ να πέριοριλζέται στην έλέυλθέρη έλκφραση διαφορέτικωλν απολψέων,
πραλγμα απολυλτως θέμιτολ, πρέλπέι και να έμπέριέλχέι την δυνατολτητα
συμμέτοχηλς και συνδιαμολρφωσης στης ληλψη αποφαλσέων. Οφέιλλουμέ να
έπιλυλσουμέ τα φαινολμένα αφένολς της απολλυτης αυτονολμησης του
κυβέρνητικουλ έπιτέλέιλου ολσον αφοραλ τη ληλψη αποφαλσέων στα κέντρικαλ

πολιτικαλ έπιλδικα και αφέτέλρου της αφυδαλτωσης της πολιτικηλς συζηλτησης στο
έσωτέρικολ μας. Δέν μπορουλμέ να καλνουμέ αποτέλέσματικαλ βηλματα ως προς την
υλοποιληση του πολιτικουλ μας σχέδιλου ολταν οι σχέλσέις κυβέλρνησης-κολμματος
χαρακτηριλζονται απολ εατονιλαν ένωλ απουσιαλζέι πληλρως ο συντονισμολς τους. Τα
ολργανα, τα τμηλματα και οι οργανωλσέις του κολμματος πρέλπέι να αναβαθμιλσουν
την πολιτικηλ και οργανωτικηλ τους δουλέιαλ τολσο μέ συνέλπέια και πέιθαρχιλα ολσο
και μέ τα μαλτια στραμμέλνα στην κοινωνιλα. Η Κέντρικηλ Επιτροπηλ πρέλπέι να
χαρακτηριλζέται απολ ανανέλωση, να έιλναι ολργανο πολιτικολ και λέιτουργικολ
απαρτιζολμένο απολ συντρολφους και συντρολφισσές που θα μπορουλν να
ανταποκριθουλν στα πολιτικαλ και οργανωτικαλ τους καθηλκοντα, μέ
αναβαθμισμέλνη την παρουσιλα των γυναικωλν, των νέλων συντρολφων/ισσωλν, μέ
έκπροσωλπηση της πέριφέλρέιας και μέ οριοθέτημέλνο πλαφολν συμμέτοχηλς
κυβέρνητικωλν στέλέχωλν. Παραλλληλα, τα μέλλη της Κ.Ε., θα πρέλπέι να
αντιλαμβαλνονται το διακριτολ τους ρολλο απολ τη κυβέλρνηση και να μην
αναπαραγαλγουν μέλσω της πρακτικηλς τους μια σχέλση ιέραρχικηλ ολπου η
κυβέλρνηση οριλζέι και το κολμμα έκτέλέιλ. Τα κυβέρνητικαλ στέλέλχη πρέλπέι να έιλναι
συνέπηλ ως προς την παρουσιλα τους στα κομματικαλ ολργανα, σέβολμένοι/ές τις
κομματικέλς διαδικασιλές και την έσωκομματικηλ συζηλτηση. Σέ πέριλπτωση
έπαναλαμβανολμένης και αδικαιολολγητης απουσιλας απολ αυταλ θα πρέλπέι να
προβλέφθέιλ έλνα μοντέλλο εοργανωτικωλν ποινωλνν. Την ιλδια μέθοδολογιλα θα
πρέλπέι να ακολουθηλσουμέ και στις πέριπτωλσέις ολπου μέλλη της Κυβέλρνησης δέν
λαμβαλνουν υπολψιν τους τις κομματικέλς αποφαλσέις και ακολουθουλν προσωπικέλς
στρατηγικέλς. Παραλλληλα, η θητέιλα των Βουλέυτωλν και των Υπουργωλν δέν
μπορέιλ να ξέπέρναλέι τις δυλο τέτραέτιλές, αντιστοιλχως για τους έπιστημονικουλς
συνέργαλτές και τους μέτακλητουλς υπαλληλλους, έλτσι ωλστέ να αποφέυχθέιλ η
δημιουργιλα μιλας κομματικηλς νομένκλατουλρας η οποιλα θα έξαρταλται
αποκλέιστικαλ απολ το κραλτος. Επιπρολσθέτα, να απαγορέυθέιλ σέ βουλέυτέλς που
δέν έιλναι συνέπέιλς ως προς την υλοποιληση της πολιτικηλς μας γραμμηλς και τις
οικονομικέλς τους υποχρέωλσέις απέλναντι στο κολμμα, να συμμέταλσχουν στα
ολργανα του κολμματος και να έιλναι υποψηλφιοι βουλέυτέλς στις έπολμένές
έκλογικέλς διαδικασιλές. Έχουμέ την υποχρέλωση να αντιμέτωπιλσουμέ αλμέσα,
προβληματικαλ φαινολμένα καταλ τα οποιλα αρκέταλ στέλέλχη μας ακολουθουλν μια
τέλέιλως αυτονομημέλνη και μη συμφωνημέλνη πολιτικηλ. Το γέγονολς αυτολ
δημιουργέιλ τέραλστια έρωτηλματα, ξέθωριαλζέι το στιλγμα μας και δημιουργέιλ
συλγχυση στα μέλλη μας.
Οι παραπαλνω παρατηρηλσέις δέν αποσκοπουλν στην στοχοποιληση προσωλπων
αλλαλ στην αναβαλθμιση της λέιτουργιλας του ιλδιου του κολμματος και την
διαμολρφωση ένολς συλλογικουλ δημοκρατικουλ πλαισιλου λέιτουργιλας.
Ένα αριστέρολ Κολμμα το οποιλο κατέλχέι την κυβέρνητικηλ έξουσιλα οφέιλλέι να
δημιουργηλσέι μηχανισμουλς και δομέλς διαπαιδαγωλγησης τολσο των μέλωλν ολσο και
των στέλέχωλν του, τολσο στο ιδέολογικολ έπιλπέδο ολσο και στο οργανωτικολ. Η νέλα
Κέντρικηλ Επιτροπηλ οφέιλλέι να μέριμνηλσέι για την συγκέκριμέλνη διαδικασιλα.
Παραλλληλα, το κολμμα και η νέολαιλα οφέιλλουν να συνέισφέλρουν σέ μιλα αναγκαιλα
αναβαλθμιση του Ινστιτουλτου Νιλκος Πουλαντζαλς, σέ μιλα κατέυλθυνση
έπέξέργασιλας και παραγωγηλς αριστέρηλς θέωριλας στο σηλμέρα, έμπλουτιλζοντας
έλτσι τον έσωκομματικολ διαλλογο και συμβαλλλοντας μέλσω του έλργου του
ινστιτουλτου στην πολιτικηλ συγκρολτηση των μέλωλν μας.

Κοιτώντας στο παρελθόν, χαράσουμε το μέλλον
Οφέιλλουμέ να αναγνωριλσουμέ πως παραλ τις ολποιές προβληματικέλς, οι μαλχές που
έλδωσέ ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κυβέλρνηση και ο έλληνικολς λαολς έλχουν αφηλσέι μιλα βαθιαλ
παρακαταθηλκη δημοκρατιλας και αμφισβηλτησης του πολιτικουλ σχέδιλου των
νέοφιλέλέυλθέρων δυναλμέων σέ μιλα Ευρωλπη που αλλαλζέι και χαρακτηριλζέται
απολ πολιτικηλ ρέυστολτητα. Παρα ολλα αυταλ, έλχουμέ την υποχρέλωση να
συνέχιλσουμέ τον αγωλνα μας, ο οποιλος δέν έιλναι 100σταλρι αλλαλ μαραθωλνιος, να
κρατηλσουμέ ένέργηλ την υπολθέση του τέρματισμουλ της Λιτολτητας και του
δημοκρατικουλ μέτασχηματισμουλ της Ευρωλπης, παλντα ολμως μέ έλνα ένιαιλο και
συλλογικαλ έπέξέργασμέλνο σχέλδιο. Στην παρουλσα φαλση πρέλπέι να
έπαναφέλρουμέ το σχέλδιο της συγκρολτησης ένολς μέτωλπου αντι-λιτολτητας απολ
τις χωλρές του Νολτου, και να συγκρουστουλμέ μέ την γέρμανικηλ ηγέμονιλα στο
έσωτέρικολ της Ε.Ε. Οφέιλλουμέ να αναμέτρηθουλμέ μέ τα λαλθη μας, σπαλζωντας
στέγαναλ και αντιμέτωπιλζοντας τις παθογέλνέιές του παρέλθολντος, να
αναγνωριλσουμέ τους υπαρκτουλς κινδυλνους ένσωμαλτωσης και να
συγκρουστουλμέ. Διλπλα στις ιστορικέλς ηλττές της αριστέραλς δέν πρέλπέι να
έπιζητουλμέ να γραφτουλν κι αλλλές εχρυσέλςν σέλιλδές για ηλρωές που κραλτησαν
ατολφια την αριστέρηλ τους καθαρολτητα, την ιλδια στιγμηλ που δέν έιλχαν
ανταγωνιστικολ συγκροτημέλνο σχέλδιο σέ σχέλση μέ την στατηγικηλ του αντιπαλλου.
Το δικολ μας ολραμα πέρναλ μέλσα απολ την έπανιλδρυση της Ευρωλπης και την ηλττα
του Νέοφιλέλέυλθέρου Καπιταλισμουλ. Το δικολ μας ολραμα δέν πρέλπέι να
χαρακτηριλζέται απολ μέταφυσικέλς νολρμές αλλαλ να έλχέι υλικολτητα και να αφοραλ
την καθημέρινολτητα των φτωχωλν και των αδυλναμων, ολλων έκέιλνων που έλχουν
βιωλσέι τις έπιπτωλσέις της οικονομικηλς κριλσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ σταλθηκέ πρωτοπολρος
στις μαλχές έναλντια στο νέοφιλέλέυθέρισμολ και τη λιτολτητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλλέσέ
τον ταγολ της αναγκαιλας πολιτικηλς αλλαγηλς που χρέιαλζέται η Ευρωλπη και πρέλπέι
να παραμέιλνέι στην πρωλτη γραμμηλ του αγωλνα για να αλλαλξέι η Ευρωλπη.
Έχουμέ ιστορικολ καθηλκον να νικηλσουμέ.
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