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     ΑΛΕΞΗΣ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ-ΜΕΛΟΣ Π.Γ. ΣΥΡΙΖΑ 

 

Αθήνα 4-12-2013 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ Κ.Ε. ΤΗΣ 8ης-12-2013 

 

Πού βρισκόμαστε ;   Τί κάνουμε ; 

 

1.Βίαιη εσωτερική υποτίμηση χωρίς τέλος 

∆ιανύουμε τον τέταρτο χρόνο του Μνημονίου και η κοινωνική και 

οικονομική κρίση επιδεινώνεται. Τρία Μνημόνια (ν. 3845/2010, 4046/2012, 

4093/2012), 400 περίπου εφαρμοστικοί νόμοι και μια ∆ανειακή Σύμβαση, 

εξοπλισμένη με πρωτοφανείς αποικιοκρατικούς όρους υπέρ των δανειστών, αλλά 

και παραίτηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και την υπερέχουσα 

εφαρμογή των εσωτερικών και διεθνών κανόνων του Αναγκαστικού 

Ανθρωπιστικού ∆ικαίου, έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό θεσμικό πλαίσιο. 

Οι μισθοί και οι συντάξεις καταβυθίζονται με τους μόνιμους μηχανισμούς 

απομείωσης που έχουν θεσπιστεί και τη νομοθετημένη σταδιακή απόσυρση του 

κράτους από τη στήριξη-εγγύηση του Ασφαλιστικού Συστήματος.  

Οι ιδιωτικές περιουσίες απαξιώνονται με την υπόθεση ότι εκεί 

συσσωρεύεται ο διαχρονικός πλούτος των γενεών των Ελλήνων πολιτών.  

Η ανεργία εκτοξεύεται στο ποσοστό του 30%. Οι εργασιακές σχέσεις 

κατακερματίζονται με τις ευέλικτες σχέσεις απασχόλησης. 

Η μείωση των μισθών και των ημερομισθίων σε ποσοστό πάνω από 

25% θεριεύει την ατυπία στην αγορά εργασίας και ωθεί σε ακόμη μικρότερες 

αμοιβές και καθυστερήσεις πληρωμών τους. 

Τα Πτυχία των Πανεπιστημίων απαξιώνονται με την υποαπασχόληση και 

την ετεροαπασχόληση. Πολλοί νέοι για να τύχουν μιας προσωρινής εργασίας 

αποκρύπτουν από τα βιογραφικά τους τα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα. 

Εκατοντάδες χιλιάδες πτυχιούχων επιστημόνων, τεχνικών και ερευνητών 

μεταναστεύουν αιμοδοτώντας τα δημόσια και ιδιωτικά παραγωγικά συστήματα 

άλλων χωρών, κυρίως αυτών των δανειστών. 
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Ο διαχρονικός δημόσιος και κοινωνικός πλούτος, ο σκελετός δηλαδή της 

ύπαρξης μιας κοινωνίας, αλλοτριώνεται, κατακερματίζεται, αποσυγκροτείται, με 

τραγικές συνέπειες για τη συνοχή της Κοινωνίας και του Έθνους.  

Μια πρωτόγνωρη συνολική εσωτερική υποτίμηση εξελίσσεται χωρίς 

τελειωμό, χωρίς αποτελέσματα, χωρίς προοπτική. 

 

2.Το «πρωτογενές» πλεόνασμα 

Η κυβέρνηση και η Τριαρχία των δανειστών προβάλλουν ως μοναδικό 

αλλά και συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα «το πρωτογενές πλεόνασμα του 

αίματος», που αυξομειώνεται κατά βούληση ανάλογα με τη φάση της 

υποτιθέμενης διαπραγμάτευσης και που προκύπτει από περικοπές δημοσίων 

επενδύσεων, άρνηση πληρωμών των χρεών του ∆ημοσίου και περικοπές 

στοιχειωδών κονδυλίων του Κοινωνικού Κράτους. Το πρωτογενές πλεόνασμα 

του 1,5% του ΑΕΠ για το 2014, 3,5% για το 2015 και 4,5% για το 2016 είναι 

δύσκολα επιτεύξιμο ενόψει και των υπεραισιόδοξων υπολογισμών του βάθους 

της ύφεσης. Εν πάση περιπτώσει ο λαός «θα φτύσει αίμα», κατά το κοινώς 

λεγόμενον, στο κυνήγι της επίτευξής του. 

 

3.Η κρίση της ελληνικής αστικής τάξης 

Η ελληνική αστική τάξη και όλη η υποστηρικτική της υποδομή (ΜΜΕ, 

διανόηση, σύμμαχα κοινωνικά στρώματα που συμποσούνται στο ρεύμα του 

βρυξελληνισμού), ουσιαστικά χρεοκοπημένη, χωρίς ευδιάκριτη εθνική και ταξική 

συνείδηση και άρα σε πλήρη αδυναμία να προσανατολίσει τον λαό σε μιαν 

εκπονημένη από αυτήν πολιτική, αλλά ταυτόχρονα απαξιωμένη και αποκομμένη 

από τον κεντρικό κορμό της κυρίαρχης ευρωπαϊκής αστικής τάξης, αδυνατεί να 

πείσει τους εκπροσώπους της Τριαρχίας των δανειστών και το ευρωπαϊκό 

διευθυντήριο ότι μπορεί να βρει λύση στα αδιέξοδα που η ίδια προξένησε στον 

ελληνικό λαό.  

Γι’αυτό και ακολουθεί πολιτική καταστροφής των διαχρονικών 

δημιουργημάτων του λαού, προκειμένου να επιδείξει πιστότητα στους δανειστές 

και να διασώσει έστω ένα μέρος από την εξουσία και τα συμφέροντά της, 

προσδεμένα όμως αξεδιάλυτα και υπηρετικά στη νέα δευτερεύουσα και 
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συμπληρωματική οικονομία που οικοδομεί για την Ελλάδα κυρίως η γερμανική 

πολιτική. Έτσι απαξιώνει όποια εφεδρεία υπάρχει σε δυνάμεις, σχήματα και 

πρόσωπα. Συκοφαντεί, τρομοκρατεί, λοιδορεί, δημιουργεί συνθήκες ενός 

ιδιότυπου Εμφυλίου Πολέμου. 

 

4.Το ΚΚΕ 

Το ΚΚΕ, το μοναδικό εν δυνάμει κόμμα για συνεργασία από Αριστερά, 

δεν θέλει να καταλάβει τι έχει συμβεί στη χώρα. Αποσιωπά ή δεν καταλαβαίνει ότι 

το Μνημόνιο αφαιρεί τις θεμελιώδεις ηθικές, ιδεολογικές και κοινωνικές 

δυνατότητες κατανόησης της νέας εποχής, της συνολικής δηλαδή συσσώρευσης 

του καπιταλισμού που ακυρώνει τη ∆ημοκρατία και καταργεί τις δημόσιες 

ενοποιητικές δράσεις… Αλλά κυρίως γκρεμίζει τα υλικά ερείσματα του εθνικού 

κράτους, τον διαχρονικό δηλαδή υλικό και άυλο πλούτο που κληρονόμησαν ή 

συσσώρευσαν οι λαοί στη δημόσια έκφρασή τους, που υπήρξε η βάση κάθε 

αλλαγής ή επανάστασης. 

Προσπερνά επίσης τους πρωτοφανείς και καταπλεονεκτικούς όρους της 

∆ανειακής Σύμβασης που μεταβιβάζει ουσιαστικά την εθνική και λαϊκή κυριαρχία 

στους δανειστές. Γι’αυτό βάζει σε προτεραιότητα τη νομιζόμενη ιδεολογική του 

καθαρότητα και όχι τη διάσωση του λαού και την αποτροπή του χειρότερου 

κακού. Στο βάθος αυτής της στάσης ενυπάρχει η λανθασμένη ερμηνεία της 

τραυματικής εμπειρίας του 1989, που το ωθεί να μείνει προσκολλημένο σε 

παρωχημένες ερμηνείες για την ιδεολογική και πολιτική δράση. 

 

5.ΣΥΡΙΖΑ: Αδυναμία κατανόησης και εκφοράς του κεντρικού μας 

στόχου 

Στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά το Ιδρυτικό Συνέδριο και τις θετικές πρωτοβουλίες 

που αναλήφθηκαν, υπάρχει ακόμη σε αρκετούς θύλακες αδυναμία κατανόησης 

και εκφοράς του κεντρικού στόχου. Συγχέεται η ιδεολογική καθαρότητα με την 

ανάγκη άμεσης εκδίωξης μιας κυβέρνησης και ενός συστήματος που καταστρέφει 

τη χώρα, λεηλατεί τον λαό και συνθηκολογεί με τις αποικιοκρατικές ουσιαστικά 

δυνάμεις.  
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Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να κατανοούμε όλοι, στον ίδιο βαθμό, τις 

άμεσες προτεραιότητές μας και το κεντρικό μας αίτημα. Η αδυναμία αυτή 

προκαλεί σύγχυση και ανασφάλεια, που εκφράζεται με αυτό που ακούμε πολλές 

φορές «∆εν μας πείθετε». ∆ολιχοδρομούμε μεταξύ του στόχου της ανατροπής 

της κυβέρνησης και του άγχους διατύπωσης-εκφώνησης ενός κυβερνητικού 

λόγου που, εκ των πραγμάτων, στα συστημικά μέσα ενημέρωσης εκφράζεται 

εντός του μνημονιακού πλαισίου. Φέρει δηλαδή εγγενώς μια αδυναμία πειθούς. 

Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η ποιότητα, η επάρκεια και η κοινωνική προσφορότητα 

του κυβερνητικού προγράμματος (κυρίως αυτού του κατεπείγοντος 

προγράμματος της πρώτης περιόδου) εξαρτώνται από την ολική-μερική (ή εν 

πάση περιπτώσει δραστική) διακοπή του μνημονιακού προγράμματος. Συνεπώς 

η φράση «Από πού θα βρούμε τα λεφτά» ή «∆εν με πείθει ο ΣΥΡΙΖΑ» ή «πρέπει 

να κρατάμε μικρό καλάθι» είναι απαντήσεις εντός Μνημονίου, σε ερωτήσεις εντός 

των μνημονιακών δεδομένων, ωσάν δηλαδή να έχουν δημιουργηθεί μη 

αντιστρεπτές καταστάσεις. 

Εμείς όμως έχουμε δεσμευτεί να καταργήσουμε το Μνημόνιο, να 

ακυρώσουμε τους εφαρμοστικούς νόμους, να επαναδιαπραγματευτούμε τους 

όρους των δανείων, να ανακαλέσουμε τις πρωτοφανείς Γνωμοδοτήσεις και 

παραιτήσεις από τα αναφαίρετα δικαιώματά μας, να αλλάξουμε συναινετικά ή να 

διαρρήξουμε μονομερώς -σε περίπτωση άρνησης της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής 

των κύριων θέσεών μας- το υπάρχον νομικό πλαίσιο.  

Γιατί αν εισπράξουμε έλλειψη κατανόησης ή πλήρη άρνηση, τότε θα 

αναγκαστούμε να λάβουμε κυρίαρχες και εναλλακτικές αποφάσεις κατόπιν 

πλήρους προετοιμασίας και ενημέρωσης του λαού με τρόπο σαφή, εύληπτο και 

αποφασιστικό, ώστε όλοι, με ενωτικό αναγεννητικό και εθνικό πνεύμα, να 

διαρρήξουμε μονομερώς το θεσμικό πλαίσιο της ΟΝΕ και της ΕΕ, κυρίως 

μάλιστα το νέο αυστηροποιημένο Σύμφωνο «Σταθερότητας» και τους επιμέρους 

κανονισμούς-δημοσιονομικούς «κορσέδες» που απορρέουν από αυτό. 

Συνεπώς, πρέπει άμεσα να αποσαφηνίσουμε την κεντρική πολιτική μας 

αφήγηση, να την εμπλουτίσουμε όλοι και με άλλους άξονες, όπως π.χ. η 

επίρριψη στην Τριαρχία των δανειστών, ποσοτικοποιημένα και επιστημονικά, του 

βάθους της ύφεσης που μας προξένησαν και της ευθύνης για την οικονομική 
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καταστροφή και την ανθρωπιστική κρίση. Να εξειδικεύσουμε στον λαό την 

απαρέγκλιτη απόφασή μας ότι απορρίπτουμε το προ της κρίσης μοντέλο 

διοίκησης, παραγωγής και τραπεζικής πίστης. Να απαντήσουμε στο τι πρόκειται 

να κάνουμε σε περίπτωση άρνησης της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής και κυρίως της 

Γερμανίας να αποδεχθεί τις αδιαπραγμάτευτες θέσεις μας. Όλα αυτά πρέπει  να 

αναλυθούν σύντομα σε πλατιές συζητήσεις και εκδηλώσεις, αφού όλοι 

συμφωνούμε ότι ο λαός ξεπερνά το φράγμα του φόβου και επιθυμεί μια 

εναλλακτική πορεία με τολμηρά, αδιαπραγμάτευτα και σαφή οροθέσια. Μόνον 

έτσι είναι διατεθειμένος να συστρατευθεί μαζί μας για να αναλάβει το ρίσκο της 

νέας πορείας. 

 

6.Καταγγελτική διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Όλα τα 

ενδεχόμενα ανοιχτά  

Ενόψει των ανωτέρω, δεν έχουν νόημα οι διαφοροποιήσεις που κατά 

καιρούς παρατηρούνται με την ευκαιρία της ατελούς -ή έστω με άλλες φράσεις 

αναδιατύπωσης- της κεντρικής μας θέσης στον σύντομο τηλεοπτικό ή 

ραδιοφωνικό χρόνο ή με την ευκαιρία μιας επιστημονικής/δημοσιογραφικής 

ερώτησης.  

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε προς κάθε κατεύθυνση, κυρίως προς την άλλη 

Αριστερά και σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ότι, μετά τη δική μας 

συγκρουσιακή διαπραγμάτευση της εναλλακτικής λύσης, όλα τα ενδεχόμενα είναι 

πιθανά. Εμείς προσβλέπουμε κατ’αρχήν και βάσιμα ότι οι θεσμικές, πολιτικές, 

χρηματοοικονομικές κ.λπ. συνεξαρτήσεις στο εύθραυστο και μεταβαλλόμενο 

ευρωπαϊκό πεδίο θα οδηγήσουν στην αναγκαστική αποδοχή του εναλλακτικού 

δρόμου που ήδη έχουμε διατυπώσει. Θα επισημάνουμε προς κάθε κατεύθυνση, 

ότι η επιμονή μας να πείσουμε, αλλά και να σωθούμε, με γενναιοδωρία και 

αλληλεγγύη, είναι ρεαλιστική προσδοκία όχι μόνο του ελληνικού λαού αλλά και 

των άλλων λαών του Ευρωπαϊκού Νότου. Όλα άλλωστε θα γίνουν ενώπιον της 

ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κοινής γνώμης, ενώπιον των δανειστών, των 

τραπεζιτών, των χρηματιστηρίων, των αγορών, των ευρωπαϊκών λαών και των 

κυβερνήσεών τους.  
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Η αμετακίνητη αυτή βασική μας θέση θα μας απαλλάξει από ιδεολογικές 

τριβές, ανώφελες διαφοροποιήσεις και άγονες αντιπαραθέσεις. Οι ανούσιοι 

αυτοποιητικοί εγωισμοί, που δεν βοηθούν τον κόσμο μας, ούτε τον διάλογο στον 

κόλπο της Αριστεράς, αλλά κυρίως ούτε τον λαό μας, θα μας φέρουν πιο κοντά 

και προς το ΚΚΕ και τη λοιπή Αριστερά, αλλά και σε προσωπικότητες και 

συλλογικότητες που ακόμη αμφιβάλλουν και προβληματίζονται για τη 

σταθερότητά μας. 

 

7.Αυτοδιοικητικές Εκλογές - Ευρωεκλογές 

Ενόψει των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και των Ευρωεκλογών, πρέπει 

άμεσα να υλοποιήσουμε το παρακάτω σχέδιο: 

α.Στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές οφείλουμε, σύμφωνα με την παράδοση 

και την πρακτική της Αριστεράς σε δύσκολους καιρούς, να απλώσουμε τις 

συμμαχίες όσο μπορούμε και όσο φτάνουμε. Οφείλουμε να είμαστε οι κεντρικοί 

συντελεστές της δημιουργίας ενός παλλαϊκού αυτοδιοικητικού μετώπου που 

συγκροτείται με ευρύτερες συνεργασίες και με πρωτεύοντα κριτήρια την 

κοινωνική συμβολή των προσώπων, την εντιμότητα, τη μαχητικότητά τους υπέρ 

των λαϊκών και τοπικών υποθέσεων, την αντιμνημονιακή τους τοποθέτηση, 

χωρίς να επιζητούμε την αυστηρή ιδεολογική πολιτική ταυτότητα. Είναι 

αυτονόητο ότι όλα αυτά τα κριτήρια για πρόσωπα και τοπικές συλλογικότητες 

οριοθετούνται στον ευρύ δημοκρατικό-προοδευτικό πολιτικό χώρο.  

β.Στις Ευρωεκλογές πρέπει να δώσουμε το αμιγώς πολιτικό δικό μας 

στίγμα. Να επιμείνουμε στη δική μας πρόταση για την Ευρώπη, το θεσμικό της 

πλαίσιο, τις ιδεολογικές της παραμέτρους, την ΟΝΕ.  

Να αποκαλύψουμε το σκληρό και αντιδημοκρατικό νεοφιλελεύθερο 

προσωπείο της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής που προωθεί τις επιλογές της 

κυρίαρχης χρηματοοικονομικής βιομηχανίας και της άρχουσας ευρωπαϊκής ελίτ. 

Να καταγγείλουμε τη σκληρή ταξική πολιτική που διατρέχει όλους τους 

θεσμούς της και το πρωτογενές (αλλά και παράγωγο) Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο.  

Να συμβάλλουμε σε μια νέα μεταμνημονιακή θεωρία για την Αριστερά και 

την Ευρώπη χωρίς την πολιτική της ενσωμάτωσης στις ευρωπαϊκές δομές του 

ύστερου ευρωκομμουνισμού, χωρίς προκαταλήψεις, δουλείες και ταμπού. Η 
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Ευρώπη θα υπάρξει, εάν εξαλείψει με λαϊκές αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες το 

μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα, που -προϊόντος του νεοφιλελεύθερου χρόνου- 

τείνει να γίνει η μόνιμη μέθοδος διακυβέρνησης.  

Στον ελιτισμό του νεοφιλελεύθερου νεο-λειτουργισμού, αντιπαραθέτουμε 

τη νέα θεωρία της Ευρώπης του σοσιαλισμού, της αξιοπρέπειας των λαών, της 

διαλεκτικής αριστερής θέασης των πραγμάτων. Αρνούμαστε τη σημερινή 

Ευρώπη και αγωνιζόμαστε για την επανίδρυσή της με όρους λαϊκής συμμετοχής, 

κοινωνικοποίησης, αυτοδιαχείρισης και αμεσοδημοκρατικής έκφρασης των λαών. 

Μόνον έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ένας λαϊκός, δημοκρατικός, περιφερειακός 

μεγαχώρος που μπορεί να ματαιώσει -στο μέτρο των δυνάμεών του- τη νέα 

αστρονομική συσσώρευση της νεοφιλελεύθερης αντεπανάστασης, του 

σκοταδισμού και της αντιμεταρρύθμισης.  

Το γεγονός ότι τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (όχι όλα πάντα με 

το ίδιο σκεπτικό) πρότειναν τον σύντροφο Πρόεδρο για τη θέση του Προέδρου 

της Κομισιόν στις επερχόμενες εκλογές είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να 

προβάλλουμε το εθνικό εναλλακτικό σχέδιο, αλλά και το όραμα της Ευρωπαϊκής 

Αριστεράς για μια νέα Ευρώπη των Λαών, της ∆ημοκρατίας και του Σοσιαλισμού. 

Η προβολή αυτού του διπλού οράματος θα είναι η μεγάλη συμβολή της 

Ελληνικής Αριστεράς στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.  

Η Ελληνική Αριστερά, μπρος στη χρεοκοπία της νεοφιλελεύθερης 

Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής και της περιφερειοποίησης των χωρών του 

Ευρωπαϊκού Νότου, μπρος στο ανερχόμενο κλίμα του ευρωαπομονωτισμού, του 

ευρωσκεπτικισμού και της περιχαράκωσης, αντιτάσσει έναν νέο ευρωπαϊκό 

διεθνισμό με δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, ισότιμη εταιρική σχέση και 

σοσιαλισμό. Έτσι η υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα δεν θα μείνει μια απλή 

παρέμβαση εντός της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής, αλλά θα δημιουργήσει νέα 

εθνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα. 

Με αυτό το ξεκαθάρισμα θέσεων, η πρόσκληση για ενωτική δράση με τις 

άλλες αριστερές δυνάμεις θα αποκτήσει νέα πειστικότητα και δύναμη. Η 

επιτακτικότητα της κατάστασης συνηγορεί για την επίδειξη μιας έντιμης και 

ειλικρινούς στάσης από όλους.  
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Τώρα που η μνημονιακή δημοσιολογία και διακυβέρνηση διέρχεται, 

σχεδόν ανενόχλητη, τον τέταρτο χρόνο, τώρα που η συστημική δημοσιολογία 

έχει εξαγριωθεί μπροστά στον κίνδυνο να χάσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, 

πρέπει να δημιουργήσουμε τους σαφείς εκείνους κοινωνικούς, πολιτικούς και 

ιδεολογικούς όρους που θα δώσουν ελπίδα και αισιοδοξία στον λαό. Που θα 

πείσουν ότι η Αριστερά μπορεί να τα καταφέρει. Μπορούμε να νικήσουμε για τον 

λαό μας, για την Ευρώπη, για τον κόσμο.- 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ι 

Σημαντικές επισημάνσεις 

 

1.Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Η μέχρι τώρα παρουσία μας στο Κοινοβούλιο (στις συζητήσεις επί του 

προϋπολογισμού, της πρότασης μομφής, της τροπολογίας για τα φάρμακα), οι εν 

γένει προτάσεις και παρεμβάσεις μας στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, η 

συνολική μας εικόνα, μπορούσαν να είναι περισσότερο συντονισμένες, 

μελετημένες, επιστημονικές, σαφείς. 

Μια Κ.Ο. που επαγγέλλεται την κοινοβουλευτική στήριξη της αριστερής 

κυβέρνησης, που θα ξεπεράσει την κρίση και θα ανοίξει μια νέα εποχή για τη 

χώρα, σίγουρα χρειάζεται ανασύνθεση με σύνθετα κριτήρια από τα οποία τον 

λιγότερο ρόλο πρέπει να παίζει η εκπροσώπηση των επιμέρους ομάδων και τέως 

συνιστωσών. Η κοινοβουλευτική λειτουργία, ως ορατή και διαφανής 

δραστηριότητα της υπερδομής, δεν είναι έργο ρουτίνας που μπορεί να εκτελεστεί 

από τον οποιοδήποτε στους σύγχρονους καιρούς μας. 

 

2.Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Ο πολιτικός χρόνος πυκνώνει ανελέητα, αλλά η παρέμβασή μας στις 

Κοινωνικές Οργανώσεις είναι αργή και ασφαλώς αναντίστοιχη της αυξημένης 

επιρροής μας στην κοινωνία. Απ’όλα τα Συνέδρια των κυριότερων Οργανώσεων 

(ΓΣΕΕ, ΓΕΝΟΠ, ΕΚΑ, ΤΕΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ) προκύπτει ότι τα κόμματα της 

συγκυβέρνησης αντέχουν συνδικαλιστικά και αναπαράγουν το συνδικαλιστικό 

τους δυναμικό, παρά την κατάρρευσή τους στην κοινωνική βάση.  

Η συντριπτική πλειονότητα των αντιπροσώπων άλλωστε έχουν εκλεγεί 

κατά την εποχή του Μνημονίου και επομένως δεν ευσταθεί το επιχείρημα ότι 

προέρχονται από την προμνημονιακή περίοδο. Το ορατό γεγονός αυτής της 

αναντιστοιχίας πρέπει να οδηγήσει σε επαναθεώρηση τη συνδικαλιστική μας 

πολιτική και σε ανανέωση των υπευθύνων προσώπων, αφού είναι δεδομένο ότι 

δεν πείθουν σε βαθμό που να προκύψει αντιστοίχηση της κοινωνικής μας 

επιρροής με τη συνδικαλιστική βάση. Πρέπει να εκπέμψουμε μέσω αυτών των 
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νέων και άφθαρτων εκπροσώπων μια νέα πειθώ, σιγουριά και ελπίδα για το 

μέλλον στους εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους. 

Ελπιδοφόρα εξαίρεση αποτελεί η μεγάλη αύξηση των δυνάμεών μας, 

αλλά και όσων συμπορεύονται με τους αντιμνημονιακούς μας στόχους, στο 

πρόσφατο Συνέδριο της Α∆Ε∆Υ. Ουσιαστικό όμως ρόλο έπαιξαν οι 

αντιμνημονιακοί συνδικαλιστές του σοσιαλιστικού χώρου που έδειξαν συνέπεια, 

αγωνιστικότητα και αυτοθυσία στους εργασιακούς χώρους, όπου οι Υπηρεσίες 

και οι υπάλληλοι πλήττονται ευθέως από την πολιτική του Μνημονίου. 

 

3.Η ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑΤΟΣ 

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η προσπάθεια λεπτομερούς 

επεξεργασίας του κυβερνητικού μας προγράμματος με αντίστοιχες 

κοστολογήσεις είναι έργο αμφιβόλου χρησιμότητας και ασφαλώς επικίνδυνο με 

δεδομένο το θεσμικό και δημοσιονομικό πλαίσιο του Μνημονίου. Όταν κορυφαία 

στελέχη μας εκδηλώνουν δημόσια τις επιφυλάξεις τους ότι δεν έχουν πειστεί για 

το «που θα βρεθούν τα χρήματα» ή ότι «μην τάζουμε στον κόσμο για να μην 

φανούμε ύστερα ανακόλουθοι», οριοθετούν τη δράση μας εντός των δεδομένων 

μνημονιακών πλαισίων, τα οποία όμως εμείς έχουμε διακηρύξει ότι αμέσως θα τα 

υπερβούμε.  

Ο λαός πάντως έχει γνώση των δυσκολιών και όσων μπορούν να γίνουν 

κατά την πρώτη περίοδο. Γι’αυτό και δεν πρέπει να τρέφουμε την αμφιβολία του 

με συζητήσεις εντός των δεδομένων δημοσιονομικών πλαισίων. Οι πολίτες 

θέλουν πλέον πειστική απάντηση για την εναλλακτική πορεία και τα στάδια που 

αυτή θα ακολουθήσει, αν τυχόν οι Ευρωπαίοι μας εξαναγκάσουν να  υπερβούμε 

τα όρια της ασφαλούς διακινδύνευσης και να διακόψουμε μονομερώς την 

αδιέξοδη και καταστροφική μνημονιακή πορεία.  

Γι’αυτό και οι όποιες επιμέρους απόπειρες εκφώνησης του συνολικού 

κυβερνητικού προγράμματος, ή έστω μιας πλήρους επιμέρους πτυχής του (π.χ. 

φορολογικό) προσέκρουσε στο Μνημόνιο, το θεώρησε δεδομένο ή το 

χρησιμοποίησε. Πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό από όλα τα στελέχη μας ότι 

είναι αδύνατο να εκπονήσουμε φιλολαϊκό πρόγραμμα, ακόμη και το μέρος του για 
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την ανακατανομή των βαρών, με ισχύον και μη καταργημένο το μνημονιακό 

θεσμικό πλαίσιο. 

 

4.ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Η δουλειά μας είναι κατ’ουσίαν και παραμένει κινηματική. Η χάραξη 

κυβερνητικού προγράμματος σε αδρές γραμμές πρέπει να θεωρεί ως 

καταργημένο το μνημονιακό πλαίσιο. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Αργήσαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες για τις μνημονιακές ρυθμίσεις, 

τους μόνιμους μηχανισμούς εσωτερικής υποτίμησης όλων των οικονομικών και 

κοινωνικών μεγεθών, που έχει θεσμοθετήσει. Καθυστερήσαμε να κατανοήσουμε 

τον ρόλο των ΜΜΕ και όλης της μνημονιακής δημοσιολογίας, καθώς και της 

δήθεν ανεξάρτητης διανόησης, που τώρα μεριμνά για τη δημιουργία του 

κεντροαριστερού αναχώματος. ∆εν κατανοήσαμε αμέσως ότι ο λαός μας 

ανέβαινε «πολιτική κατηγορία» και συνειδητοποίηση και μας υπερέβαινε.  

Θεωρήσαμε δεδομένο ότι ο λαός μας επιβράβευσε για ό,τι 

εκπροσωπούσαμε μέχρι τώρα. Αυτό παραπέμπει στην εσφαλμένη αντίληψη ότι, 

ενώ επί δεκαετίες είμαστε «ο φάρος του κόσμου», οι πολίτες δεν «φωτίζονταν» 

από αυτόν και ότι αιφνιδίως κατά τις εκλογές ανέβλεψαν και είδαν το «αληθινό» 

πολιτικό φως. Η ανεστραμμένη αυτή πραγματικότητα ενίσχυσε τις εσωστρεφείς, 

φοβικές, περιθωριακές και μερικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες μας, που 

δυστυχώς ακόμη παρατηρούνται  παρά τη ραγδαία κοινωνική επιδείνωση που 

απαιτεί ευρύτερη συμπόρευση και μεγάλες κοινωνικές συμμαχίες. 

Η Αριστερά άλλωστε, ως γνήσια και αδιαμεσολάβητη λαϊκή έκφραση, 

πρέπει να προσδιορίζει τη στρατηγική της με γνώμονα τα συμφέροντα του λαϊκού 

σώματος και των δυνάμεων της Εργασίας. Οι αγωνιστικές παραδόσεις του λαού, 

τα ήθη, τα έθιμα, η πολιτιστική του δημιουργία και οι ιδιαίτερες ενοποιητικές 

δράσεις, αποτελούν τα προσδιοριστικά της στοιχεία. Γι’αυτό οι εξατομικευμένες 

ελευθερίες, ιδιορρυθμίες και εκφράσεις, ως χαρακτηριστικό του μετανεωτερικού 

χώρου της νεοφιλελεύθερης αυτονομίας που εκδηλώνονται εντός της κοινωνίας 
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και του εκάστοτε πολιτικού γίγνεσθαι, πρέπει να υποτάσσονται στα γενικότερα 

προσδιοριστικά μας στοιχεία.  

Από αυτό προκύπτει και μια άλλη ιεράρχηση του θεσμικού πλαισίου που 

πρέπει να μας διακρίνει. Ορισμένες πρωτοβουλίες είναι κατεπείγουσες, άλλες 

όμως που ίσως παρεξηγηθούν στον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο από 

ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, μπορούν να περιμένουν. Η αίσθηση των 

κοινωνικών προτεραιοτήτων είναι κύρια αρετή των πολιτικών της Αριστεράς. 

Επομένως, πρέπει να διανύσουμε γρήγορα τον χωροχρόνο που μας 

χωρίζει από τον λαό. Οφείλουμε να κάνουμε πορεία προς αυτόν εξηγώντας τη 

γενικότερη εναλλακτική μας θέση και όχι βεβαίως τις λεπτομέρειες ενός 

προγράμματος που είναι δεδομένο ότι θα αναθεωρείται στη δυναμική 

διαπραγματευτική πορεία που μας περιμένει.  

Η περαιτέρω επεξεργασία και αποσαφήνιση της κεντρικής πολιτικής μας 

αφήγησης, δηλαδή της σύνθετης επιχειρηματολογίας μας πάνω στη 

διαπραγματευτική μας πρόταση, η ευκρινής χάραξη των «κόκκινων γραμμών» 

στα ζητήματα τακτικής, το διαρκές ενδιαφέρον μας για την απόκτηση μείζονος 

επιρροής στο Κίνημα, η ρωμαλέα επαναδιατύπωση της ενωτικής μας πρότασης 

προς τα αριστερά και κυρίως η συμβολή μας στην επεξεργασίας της νέας 

αριστερής ευρωπαϊκής θεωρίας, είναι τα άμεσα και κατεπείγοντα καθήκοντα του 

παρόντος. Όλα τα άλλα, που διακρίνονται από το άγχος της επιβίωσης σε ένα 

πλαίσιο εχθρικό και σε έναν δρόμο ναρκοθετημένο για την Αριστερά και τον λαό, 

είναι παρενέργειες ενός ηττοπαθούς κυβερνητισμού και γι’αυτό πρέπει να 

απορριφθούν.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   ΙΙ 

 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΙ (6) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

Στη γραμματεία της 27-11-2013 ο Πρόεδρος ανακοίνωσε έξι (6) ενότητες 

κατά προτεραιότητα, στις οποίες πρέπει να εμβαθύνουμε με εξειδικευμένες 

προτάσεις: 

1.ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

Πρέπει να τονιστεί ότι κεντρικό σημείο της παραγωγικής 

ανασυγκρότησης είναι η κατεπείγουσα και πλουσιοπάροχη ενίσχυση της 

έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της πολύπλευρης εκπαίδευσης και 

εξειδίκευσης του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, κυρίως των νέων.  

Πριν από κάθε μέριμνα, επομένως, οφείλουμε να επανιδρύσουμε και να 

ενισχύσουμε τις υπάρχουσες δομές, να ιδρύσουμε νέες, ειδικές, κλαδικές, τοπικές 

και πρώτα απ’όλα Ερευνητικά Κέντρα σε όλους τους τομείς της πρωτογενούς και 

δευτερογενούς παραγωγής. Αυτός ο τομέας άλλωστε, που ήταν μονίμως στο 

περιθώριο του πολιτικού ενδιαφέροντος, υπέστη και τη μεγαλύτερη αποδόμηση 

με το Μνημόνιο. 

Κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι τα αναπτυξιακά υποδείγματα της 

τελευταίας 20ετίας αποδεικνύουν ότι ραγδαία οικονομική ανάπτυξη και 

αναβάθμιση στον διεθνή καταμερισμό εργασίας είχαν οι χώρες που:  

•έλεγξαν τις ροές του χρήματος και τις διοχέτευσαν προς την ενίσχυση 

των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, 

•δημιούργησαν μεγάλες και σύγχρονες εταιρίες δημοσίου συμφέροντος 

για τον παραπάνω σκοπό,   

•προέβησαν στις κατάλληλες διακρατικές συμφωνίες εξασφαλίζοντας τα 

προϊόντα τους, δημιουργώντας θετικό επενδυτικό κλίμα και  

•ενίσχυσαν με ραγδαίους ρυθμούς την έρευνα και την καινοτομία για την 

παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σ’αυτό η μεγάλη και μαζική 

εξειδίκευση και επιστημονική συγκρότηση των νέων Ελλήνων αποτελεί ασύγκριτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση πάντως για όλα τα παραπάνω είναι να 

απαλλαγούμε από το ασφυκτικό θεσμικό πλαίσιο που αφαιρεί κάθε εθνική 

αυτενέργεια. Και όταν ομιλούμε περί θεσμικού πλαισίου, δεν εννοούμε μόνον το 

καταστροφικό μνημονιακό πλαίσιο και τους πρωτοφανείς όρους των ∆ανειακών 

Συμβάσεων, αλλά και αρκετές από τις πάγιες και θεμελιώδεις αρχές του 

πρωτογενούς και παράγωγου Ευρωπαϊκού ∆ικαίου και πολλούς κανόνες του 

ΠΟΕ. ∆εν πρόκειται να αναπτυχθούμε προς την επιθυμητή κατεύθυνση αν δεν 

διεκδικήσουμε, στα πλαίσια της συγκρουσιακής πατριωτικής διαπραγμάτευσης, 

ένα μεσοπρόθεσμο, έκτακτο και εξαιρετικό καθεστώς αυτόνομων κοινωνικο-

οικονομικών κινήσεων, μεταξύ των οποίων οι επιδοτήσεις στα εγχώρια προϊόντα 

και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και άλλα ρυθμιστικά ή προστατευτικά μέτρα της 

συνολικής ελληνικής παραγωγής.  

Στην ανάλυση ορισμένων συντρόφων, η έννοια της κοινωνίας λαμβάνει 

τη μορφή μιας συμπαγούς, κυρίαρχης και αταξικής οντότητας που βρίσκεται 

μεταξύ των αντιτιθέμενων πόλων, δηλαδή του κράτους και του ιδιωτικού τομέα 

(Τράπεζες, αγορές κ.λπ.).  

Στην πορεία όμως της οικονομικής μας ανασυγκρότησης δεν καλούμαστε 

να επιλέξουμε μεταξύ του καταστροφικού νεοφιλελεύθερου μοντέλου που τα 

παραδίδει όλα στους ιδιώτες και της αποτυχημένης κρατικοταξικής εκδοχής του 

υπαρκτού σοσιαλισμού. Η κοινωνία άλλωστε διαπερνάται σήμερα από ακόμη 

οξύτερες ταξικές αντιθέσεις και δεν μπορείς να δημιουργήσεις κατεπειγόντως 

ενοποιητικές οικονομικές δομές μέχρις ότου αμβλυνθούν, με τα μέτρα μιας 

αριστερής κυβέρνησης, οι μεγάλες ανισότητες και διαχωριστικές γραμμές.  

Είμαστε, ως εκ τούτου, υποχρεωμένοι να βασίσουμε το νέο αναπτυξιακό 

μοντέλο στη γρήγορη, αποτελεσματική και πολλές φορές αιφνιδιαστική 

παρέμβαση του κράτους, ως μόνου ενοποιητικού παράγοντα μιας 

κατακερματισμένης κοινωνίας που δεν μπορεί μια αριστερή κυβέρνηση να της 

αναθέσει άμεσα τον ρόλο του κεντρικού αναπτυξιακού βραχίονα.  

Η καταστροφή των κοινωνικών και κρατικών δομών και η συρρίκνωση 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, απαιτούν μια νέα ενισχυμένη 

κρατική παρέμβαση με μια εξ ολοκλήρου νέα ∆ημόσια ∆ιοίκηση, οργανωμένη 

ταχύρρυθμα με τις βέλτιστες μεθόδους και τους αρίστους λειτουργούς. Το κράτος 
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μέχρι σήμερα ήταν και είναι ιδιωτικό, τιμαριωτικό, στην υπηρεσία των μεγάλων 

συμφερόντων που ελέγχουν την τραπεζική πίστη, τα δημόσια έργα, την ενέργεια, 

τις επικοινωνίες, τις συγκοινωνίες, τα ΜΜΕ, τους μηχανισμούς διαμόρφωσης 

συνείδησης και πολιτισμού.  

Επομένως η στόχευσή μας είναι να καταργήσουμε αυτό το ιδιωτικό 

κράτος και την παρούσα ∆ημόσια ∆ιοίκηση, που ως «ουρά» της πολιτικής 

εξουσίας την αναπαράγει, χωρίς όμως να δημιουργεί προβλήματα στην 

οικονομική υπερδομή των ολίγων. Το αναπτυξιακό μας μοντέλο στηρίζει την 

Κοινωνική Οικονομία και τους συνεταιρισμούς νέου τύπου, κυρίως δε τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση σ’αυτές που αξιοποιούν, τυποποιούν, 

μεταποιούν και βελτιώνουν την ελληνική παραγωγή, δίνοντάς της υψηλή 

προστιθέμενη αξία. 

 

2.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Το Μνημόνιο, κατ’απόλυτη προτεραιότητα, κατεδάφισε πολλές δομές, 

αλλά και συρρίκνωσε τις κυριότερες κατακτήσεις του διαχρονικού Κοινωνικού 

Κράτους, που -ως δημιούργημα της μακράς Σοσιαλδημοκρατικής Συναίνεσης 

στην Ευρώπη- δεν ανταποκρίνεται στην αναδιάταξη των συντελεστών της 

παραγωγής, που επιχειρεί ο επιθετικός, παρωχημένος και εκδικητικός 

νεοφιλελευθερισμός. 

Κάθε συντονισμένη προσπάθεια γενικευμένης επαναθεμελίωσης του 

Κοινωνικού Κράτους σε νέα βάση, θα αντιμετωπίσει -εκτός από το Μνημόνιο- και 

τις απαγορεύσεις του νέου αυστηροποιημένου Συμφώνου «Σταθερότητας», 

καθώς και τις δεσμεύσεις των Κανονισμών και Οδηγιών της ΕΕ για προϊούσα 

ιδιωτικοποίηση των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Επομένως, τα εμπόδια 

που θα ορθωθούν θα είναι μεγάλα και σ’αυτά θα προστεθεί και το ∆ικαστήριο της 

ΕΕ (πρώην ∆ΕΚ), το οποίο, ερμηνεύοντας το Κοινοτικό ∆ίκαιο και 

συμπληρώνοντας τα κενά του με ισόκυρες των Συνθηκών αποφάσεις, έχει 

αναδειχθεί σε κύριο όργανο της νεοφιλελεύθερης θεσμικής αντεπανάστασης. 

Επειδή το ελληνικό Κοινωνικό Κράτος δεν έχει τα θεμέλια και το βάθος 

του κεντροευρωπαϊκού και σκανδιναβικού Κοινωνικού Κράτους, που 

αποσυγκροτείται αργά και συντεταγμένα, μια κυβέρνηση της Αριστεράς δεν 
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μπορεί παρά να επικαλεστεί έναν τεκμηριωμένο συνταγματικό πατριωτισμό για 

να το επαναθεμελιώσει σε ταχύρρυθμη, βραχυπρόθεσμη (προς αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης) και σε μεσομακροπρόθεσμη βάση. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί (όπως και στην περίπτωση της οικονομικής 

ανασυγκρότησης ειπώθηκε) είτε με συναινετική-συμβατική εξαίρεσή μας από 

τους ευρωπαϊκούς απαγορευτικούς κανόνες είτε με τη μονομερή διάρρηξη του 

νεοφιλελεύθερου ευρωπαϊκού πλαισίου που αφορά σε όλες τις Υπηρεσίες του 

Κοινωνικού Κράτους.  

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρήζει γενικής αναθεμελίωσης. ∆εν μπορεί να 

λειτουργεί με καμιά διάκριση, όπως άλλωστε και η γενικευμένη, πλήρης και 

δωρεάν Παιδεία. Αν σ’αυτά τα συστήματα εισαχθούν εισοδηματικά κριτήρια, τότε 

πολλοί θα αρνηθούν να συντηρούν τα υποσυστήματα του Κοινωνικού Κράτους 

με τη συμβολή τους στα δημόσια έσοδα και δεν θα είναι μακριά ο χρόνος που θα 

καταντήσουν μίζερες, αδύναμες και παραπεταμένες υπηρεσίες, στις οποίες θα 

προσφεύγουν οι απολύτως φτωχοί.  

Έτσι εισάγεται το ταξικό κριτήριο που κατατρώει από μέσα το Κοινωνικό 

Κράτος και το καθιστά κουφάρι αδειανό. Ταυτόχρονα αποστέλλεται μήνυμα προς 

όλους τους πολίτες ότι η ταξικότητα στην κοινωνία είναι φυσικό φαινόμενο, ότι 

είναι αναπόφευκτη συνέπεια της οικονομικής λειτουργίας και της κοινωνικής 

δράσης και άρα ότι είναι μάταιο να επιχειρείται η εξάλειψή της. 

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στην ανασυγκρότηση όλων των δομών 

Πρόνοιας που βοηθούν τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού επί τόπου, καθώς 

και στην επαναλειτουργία των επαρχιακών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας με 

πληρότητα, που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την παροχή προληπτικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης κάθε περιοχής. 

Η αποκέντρωση και αυτοδιαχείριση των Μονάδων Υγείας είναι εγγύηση 

για την πρόθυμη προσφορά των υπηρεσιών όλων των συντελεστών και 

λειτουργών των κλάδων υγείας και πρόνοιας. Οι νέοι ∆ήμοι που θα 

δημιουργήσουμε θα εντάξουν στους κόλπους τους αυτές τις δομές κατά 

προτεραιότητα και θα τις ενοποιήσουν με τις άλλες κοινωνικές τους δράσεις. 
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Το «ουδείς ανασφάλιστος», ως προς όλες τις υπηρεσίες και όλες τις 

μορφές των εξετάσεων και κάθε είδους ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, 

αναγορεύεται ως η κύρια αρχή του νέου Κοινωνικού Κράτους.  

Το δημόσιο σύστημα συντάξεων, πλήρως εγγυημένο από το κράτος, 

καλύπτει όλους σε αναδιανεμητική βάση. Η σύνταξη για όλους πάνω από το όριο 

της φτώχειας δεν υπακούει σε αναλογιστικές εισφορές και ανταποδώσεις. Οι 

αρχές αυτές επηρεάζουν το μέσο και ανώτερο επίπεδο συντάξεων προς 

ενίσχυση των συστημάτων της πλήρους και ασφαλισμένης εργασίας.  

Ουδείς επιτρέπεται να στερείται των στοιχειωδών αγαθών της ζωής 

(στέγη, φως, νερό, τηλέφωνο) και απαγορεύονται απολύτως και για οποιαδήποτε 

αιτία οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας.  

Οι συνταξιούχοι που παίρνουν σύνταξη στο επίπεδο του ορίου της 

φτώχειας ή κάτω από αυτό, δικαιούνται δωρεάν συγκοινωνίες, όπως οι 

στρατιώτες, οι φοιτητές, οι σπουδαστές, οι μαθητές, οι άνεργοι και άλλες 

ευπαθείς ομάδες. 

 

 

3.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η επανίδρυση του κράτους και η ανασυγκρότηση της ∆ημόσιας 

∆ιοίκησης στοχεύει στη δημιουργία ενός πλήρους, ικανού, ευέλικτου, 

δημιουργικού, συμμετοχικού και παραγωγικού κράτους, οργανωμένου με τις 

βέλτιστες μεθόδους και τους αρίστους λειτουργούς, ώστε να παράγει αγαθά και 

υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, προσιτά σε όλους τους πολίτες.  

Το τιμαριωτικό-ιδιωτικό κράτος των μεγάλων συμφερόντων καταργείται 

και το δευτερεύον γραφειοκρατικό «κράτος των ημετέρων» (μέσω του οποίου 

αναπαραγόταν το κυρίαρχο πολιτικό προσωπικό) διαλύεται. Το κράτος έχει 

μέγεθος αντίστοιχο με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και του 

κατακερματισμένου εθνικού κορμού.  

Επομένως το μέγεθος και η ποιότητα των υπηρεσιών του κράτους 

πρέπει να είναι αντίστοιχες των χωρών της ΕΕ, που προβάλλονται από τους 

∆ιεθνείς Οργανισμούς ως πρότυπα προηγμένης ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, βάσει των 

παρακάτω κριτηρίων: 
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•τη δημοκρατικότητα-συμμετοχή των πολιτών,  

•την κοινωνική γαλήνη-δικαιοσύνη,  

•την ανθρώπινη ανάπτυξη σύμφωνα με τους δείκτες του ΟΗΕ,  

•την περιβαλλοντική προστασία,  

•τη βιώσιμη, αυτοτροφοδοτούμενη, αειφορική ανάπτυξη και βεβαίως  

•τον δείκτη ανεργίας.  

Στα διεθνή αυτά κριτήρια του βέλτιστου κράτους πρέπει να 

συνυπολογιστούν ο διάσπαρτος νησιωτικός χώρος, οι ορεινές και προβληματικές 

περιοχές, καθώς και οι πολλές Κοινότητες του Απόδημου Ελληνισμού, ώστε με 

ικανό αριθμό δημοσίων λειτουργιών, επιστημόνων και ερευνητών να παρέχονται 

οι βέλτιστες υπηρεσίες προς όλους τους κατοίκους και ομογενείς και τις ανάγκες 

τους. 

 

 

4.∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναδιαπραγμάτευση της ∆ανειακής Σύμβασης στο υψηλότερο πολιτικό 

επίπεδο πρέπει να υποστηριχθεί από μια σοβαρή, πολιτικοποιημένη, 

τεχνοκρατική ομάδα που θα αποτελείται από Έλληνες και ξένους 

οικονομολόγους, διεθνολόγους, νομικούς και αναλογιστές.  

Η προηγούμενη κατάργηση των Μνημονίων με πλήρη και εξαντλητική 

συζήτηση ενώπιον των αρμοδίων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και της 

Ολομέλειας της Βουλής, θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες να 

μάθουν επιτέλους και επισήμως ποιες πρωτοφανείς -για κυρίαρχο κράτος- 

ρυθμίσεις δέχτηκαν να εφαρμόσουν οι διαδοχικές μνημονιακές κυβερνήσεις. Η 

κοινοβουλευτική διαδικασία θα συνοδευτεί από αναλύσεις σε κάθε δημόσιο χώρο 

και πόλη της πατρίδας μας, ώστε να ενισχυθεί το ενδιαφέρον και το φρόνημα του 

λαού. Επ’αυτού το παράδειγμα της Ισλανδίας προσφέρει ορισμένα πολύ θετικά 

στοιχεία.  

Η τεχνική υποστηρικτική ομάδα της αναδιαπραγμάτευσης της ∆ανειακής 

Σύμβασης, σε Θεματικές Επιτροπές, αλλά και σε πλήρη σύνθεση: 

α)θα τεκμηριώσει την ακυρότητα και ασυμβατότητα των όρων, των 

παραιτήσεων και των εκπτώσεων από τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ασυλία και 
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την υπέρτερη ισχύ των κανόνων του Εσωτερικού και ∆ιεθνούς Αναγκαστικού και 

Ανθρωπιστικού ∆ικαίου, με αναφορές στα διεθνή κείμενα και την πρακτική των 

διακρατικών σχέσεων, 

β)θα θεμελιώσει τη σκληρότητα και μοναδικότητα για χώρα-εταίρο των 

καταπλεονεκτικών όρων της ∆ανειακής Σύμβασης, που παραβιάζουν την 

εταιρική σχέση, την υποχρέωση αλληλεγγύης και βοήθειας προς χώρα-μέλος της 

ΕΕ,  

γ)θα κοστολογήσει το βάθος της ύφεσης, της οικονομικής καταστροφής 

(κυρίως στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα) και της ανθρωπιστικής κρίσης, ώστε 

το κονδύλιο αυτό να διεκδικηθεί ως δωρεάν βοήθεια, αφού η Τριαρχία των 

δανειστών προξένησε τη σχετική ζημία, 

δ)θα προτείνει, με πρότυπο τη Σύμβαση του Λονδίνου το 1953 για τη 

Γερμανία, όπως έχουμε δεσμευτεί πολιτικά, τη διαγραφή μεγάλου μέρους του 

χρέους, την πληρωμή του αναγνωρισμένου μέρους του με ρήτρα ανάπτυξης, με 

χαμηλά επιτόκια, 

ε)θα παρουσιάσει σχέδιο εξαίρεσης της χώρας από την εφαρμογή του 

νέου αυστηροποιημένου Συμφώνου Σταθερότητας και άλλων διατάξεων, 

Κανονισμών και Οδηγιών του πρωτοτύπου και παραγώγου Ευρωπαϊκού ∆ικαίου 

για μια ικανή περίοδο οικονομικής μας ανασυγκρότησης, 

στ)θα ετοιμάσει εισήγηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις εκ 

προθέσεως παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, της ΕΣ∆Α και των 

άλλων συμβατικών διεθνών κανόνων του ΟΗΕ (∆ιεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 

κ.λπ.) που έγιναν με τα Μνημόνια και τις ντιρεκτίβες της Τριαρχίας των 

δανειστών, ούτως ώστε το κυρίαρχο αυτό όργανο να συγκροτήσει Επιτροπή 

Μελέτης και Τεκμηρίωσης των παραβιάσεων των διεθνών οργάνων της 

επιτήρησης και λοιπών συμμέτοχων προς διερεύνηση της περίπτωσης 

δικαστικού ελέγχου των υπαιτίων. 

Η υποστηρικτική αυτή ομάδα θα πρέπει οπωσδήποτε να εκπονήσει και 

το ιεραρχημένο «Σχέδιο Β» με διάφορες παραλλαγές, σε περίπτωση που η 

πατριωτική-συγκρουσιακή διαπραγμάτευση της κυβέρνησης της Αριστεράς 

συναντήσει την πλήρη άρνηση της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής. 
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Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει την υπόδειξη του κατάλληλου χρόνου 

εκδήλωσης των μονομερών ελληνικών ενεργειών (άρνηση πληρωμής τόκων και 

ομολόγων που έχει αποκτήσει η ΕΚΤ από τη δευτερογενή αγορά, έκδοση 

ενδιάμεσου νομίσματος, έκτακτοι τρόποι πληρωμών και συναλλαγών, 

εξασφάλιση των απαραίτητων αγαθών εν ανάγκη και με συνάλλαγμα σε τρίτο 

νόμισμα, θέσπιση προστατευτικών κανόνων για τα εγχώρια προϊόντα και 

υπηρεσίες, επιλεκτική τήρηση των ευρωπαϊκών θεσμών και του Κοινοτικού 

∆ικαίου κ.λπ.). 

Όλων των ανωτέρω, προέχει η πλήρης ενημέρωση των αντιπροσώπων 

του λαού και των πολιτών και η άμεση ετυμηγορία τους με εκλογές ή 

δημοψήφισμα για τη λήψη των κρίσιμων αποφάσεων. Η πορεία της 

διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι δημόσια, δηλαδή ανοιχτή προς την ευρωπαϊκή 

και παγκόσμια κοινή γνώμη, κυρίως μάλιστα προς τον Ευρωπαϊκό Νότο, ούτως 

ώστε σε κάθε φάση της (θετική ή αρνητική) να προξενείται η μεγαλύτερη δυνατή 

συμπαράσταση ή οι -όσο το δυνατόν- ισχυρότεροι κραδασμοί στο διεθνές 

χρηματοοικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι.  

Με αυτή τη μέθοδο της αργόσυρτης, δημόσιας αλλά και σταθερής 

διαπραγμάτευσης, θα πολλαπλασιαστούν τα διαπραγματευτικά μας οφέλη και η 

Τριαρχία των δανειστών θα διακινδυνεύσει περισσότερα από αυτά που νομίζει 

ότι θα διακινδυνεύσει κάνοντας αποδεκτούς τους εν γένει όρους μας. Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για την προσφυγή σε ∆ιεθνείς 

Οργανισμούς με την επίκληση της ευνοϊκής -για την περίπτωσή μας- νομολογίας 

τους. 

 

5.ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Πλην των 15 θέσεων-προτάσεων της Σοσιαλιστικής Τάσης του ΣΥΡΙΖΑ 

και των πέντε (5) κατεπειγουσών θεσμικών-νομοθετικών παρεμβάσεων, 

προτείνουμε και τα παρακάτω: 

α-Η νέα Συντακτική Συνέλευση πρέπει να μειώσει, για πολλούς και 

προφανείς λόγους, τον αριθμό των βουλευτών σε διακόσιους (200), κάτι που 

μπορεί να γίνει και σήμερα με απλό νόμο. 
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β-Το νέο Σύνταγμα πρέπει να απαγγείλει την υπέρτερη ισχύ των 

θεμελιωδών συνταγματικών μας αρχών και κυρίως των σχετιζομένων με τη λαϊκή 

κυριαρχία έναντι του Κοινοτικού ∆ικαίου, όπως γίνεται με κυρίαρχα ευρωπαϊκά 

έθνη και τη συνταγματική τους νομολογία (π.χ. Γερμανία κ.λπ.). Στη σημερινή 

πορεία δημιουργίας περιφερειακών ζωνών εντός της ΕΕ, με διαφορετικές 

θεσμικές εγγυήσεις και διαβαθμίσεις, οφείλουμε να αναδείξουμε τον 

συνταγματικό πατριωτισμό ως ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής μας.  

Ως προς την ανασυγκρότηση της Πολιτείας δίνουμε άμεση 

προτεραιότητα στις διάφορες αμεσοδημοκρατικές εκφράσεις και τα 

δημοψηφίσματα όλων των επιπέδων (περιφερειακά-εθνικά). Καθορισμένος 

αριθμός πολιτών μπορεί να κινεί τη διαδικασία αναλόγως του επιπέδου και της 

ιεράρχησης του ζητήματος που επιθυμεί να ρυθμιστεί ή να αναρυθμιστεί.  

Οι πολιτικές δυνάμεις δεσμεύονται συνταγματικά να εκπονήσουν δύο 

κρίσιμα σχέδια που θα είναι υποχρεωτικά για κάθε κυβέρνηση: α)ένα πρόγραμμα 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος και β)ένα σχέδιο επαναρτίωσης των 

αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων με πνεύμα διαχρονικής δικαιοσύνης. 

Εξάλλου, λόγω της δεδομένης κουλτούρας, παιδείας, ψυχολογίας και 

ιεραρχικής δομής του δικαστικού σώματος, ένα σημαντικό σύμπλεγμα πολιτικο-

δικαστικών αρμοδιοτήτων και λειτουργιών πρέπει να ανατεθεί σε ένα νέο όργανο 

ευρύτερης δημοκρατικής νομιμοποίησης, στο οποίο θα παραπέμπονται όλες οι 

άμεσες ή έμμεσες αιτιάσεις για αντισυνταγματικότητα των νόμων, των 

διαταγμάτων και των λοιπών κανονιστικών πράξεων, οι μείζονες πολιτικές 

υποθέσεις κ.λπ.  

Έτσι προτείνεται η δημιουργία «Άνω Βουλής» ή «Γερουσίας», 

αποτελούμενης από 39 το πολύ μέλη, τα οποία θα εκλέγονται με καθολική 

ψηφοφορία από τους πολίτες, με τα προσόντα και τους περιορισμούς που 

ορίζονται για τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας. Η εκλογή τους θα γίνεται με 

κατάλογο προτεινόμενο από τα κόμματα, με απλή αναλογική, και για θητεία πέντε 

(5) ετών, με δυνατότητα μίας μόνο επανεκλογής τους.  

Στο όργανο αυτό θα ανατεθούν: 

-ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, του Κανονισμού της 

Βουλής και των ψηφοφοριών σ’αυτήν, 
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-η αποσαφήνιση, απλοποίηση και κωδικοποίηση των νόμων.  

-οι σημερινές αρμοδιότητες του Εκλογοδικείου, η εξεταστική, 

προανακριτική και διωκτική αρμοδιότητα για τους βουλευτές και τους υπουργούς. 

Έτσι όλες αυτές οι κρίσιμες λειτουργίες θα διεξάγονται από το ειδικό αυτό 

όργανο του ∆ημοκρατικά ∆ρώντος Λαού. Θα μεταφέρεται δηλαδή στη λαϊκή 

κυριαρχία η επίλυση των προβλημάτων σύγκρουσης και παρανομίας των 

διαφόρων τμημάτων του θεσμικού εποικοδομήματος, καταργώντας τους 

διαύλους υπόγειου  ή παράλληλου επηρεασμού των θεσμών.  

 

6.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Στο επαρκές και πλήρες πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον πολιτισμό 

πρέπει απλώς να τονίσουμε την αναγκαιότητα: 

α)Της επαναφοράς και περαιτέρω προώθησης του πολιτικού πολιτισμού 

με την επαναβεβαίωση της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας, καθώς και του 

συνταγματικού πατριωτισμού, που θα κατοχυρώσει την κοινωνική αυτονομία 

έναντι ξένων δυνάμεων, ολοκληρώσεων και συμφερόντων. 

β)Της καθιέρωσης, ως υπέρτατης πολιτιστικής αρχής, της όσο το 

δυνατόν πληρέστερης έκφρασης -σε όλα τα επίπεδα της άμεσης δημοκρατίας- με 

τη χρήση όλων των κλασικών και σύγχρονων μέσων.  

γ)Της επαναθέσμισης του γενικευμένου πανεπιστημιακού ασύλου ως 

συμβόλου και βάθρου της πολιτικής, ιδεολογικής, ερευνητικής και επιστημονικής 

όσμωσης και κινητικότητας. 

δ)Της επανιεράρχησης της συλλογικότητας και της κοινωνικής 

αλληλεγγύης έναντι του ανταγωνιστικού-ατομοκεντρικού προτύπου ζωής. Στη 

λεγόμενη «επιθετική αξιοκρατία» της αυξανόμενης ταξικής διάκρισης, 

αντιπαρατάσσουμε τον σεβασμό στο πρόσωπο όλων και του συνόλου.  

Η παράδοση του πολιτικού μας πολιτισμού επιτάσσει να 

αποκαταστήσουμε τον πυρήνα της κοινωνικής αυτονομίας και να πιάσουμε το 

νήμα των απαρχών του πολιτισμού, να αποκαταστήσουμε τα οικολογικά 

συστήματα, να επαναφέρουμε τον δημόσιο χώρο και τα κοινόχρηστα αγαθά στη 

χρήση όλων των πολιτών και να εντάξουμε τα διαχρονικά Καθιδρύματα του 

πολιτισμού μας στη ζωή των νεοελλήνων. 
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Έτσι ο τομέας του πολιτισμού δεν θα συνεχίσει στην πεπερασμένη 

χρησιμοθηρική διάσταση που του προσέδωσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, 

αλλά θα αποτελέσει αυτόθροα τον βασικότερο παράγοντα διαμόρφωσης της 

ψυχολογίας μας, του ρυθμού της ζωής μας, της αναπτυξιακής μας προσπάθειας, 

της διαμόρφωσης της μελλοντικής Ελλάδας και του συλλογικού μας 

φαντασιακού.- 

 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε  

διευκρίνιση στα όσα παραπάνω εκθέτω. 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

Αλέξης Π. Μητρόπουλος 

Βουλευτής-Μέλος Π.Γ. ΣΥΡΙΖΑ 

 


