
 

 

Ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ 
Παλεύουµε για  

Κυβέρνηση της Αριστεράς  
µε Σοσιαλιστικό Πρόγραµµα  

Στις 17 Ιούνη, έχουµε να επιλέξουµε ανάµεσα στην Ν∆ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι οι 
πραγµατικές επιλογές για κάθε ένα από εµάς: από τη µια η συνέχιση των πολιτικών του 
Μνηµονίου, από την άλλη φρένο σ’ αυτές τις πολιτικές για να διαµορφωθεί ένας εναλλακτικός 
δρόµος.  

Τα δύο κόµµατα που κυβερνούν τη χώρα εδώ και 4 σχεδόν δεκαετίες, το ΠΑΣΟΚ και η Ν∆,  
έχουν φέρει την απόλυτη διάλυση καταστρέφοντας τις ζωές εκατοµµυρίων εργαζοµένων, νέων, 
συνταξιούχων, κλπ.  

Αυτοί οι ίδιοι δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για να µπορέσει µια συµµορία φασιστών-
δολοφόνων που παριστάνουν τους πατριώτες, νοσταλγοί του Χίτλερ και της Χούντας, να µπουν 
στη Βουλή.  

Καλούµε κάθε ένα από τα εκατοµµύρια θύµατα του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆, να κάνει ότι περνά από 
το χέρι του/της για να µην συνεχιστεί η καταστροφή. Αυτό, σήµερα, σηµαίνει ένα πράγµα: 
ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ.   

Η Αριστερά όφειλε να είχε συνεργαστεί  

Μπροστά στις εκλογές της 17ης Ιούνη, όλη η Αριστερά θα έπρεπε να είχε συνεργαστεί, µε 
στόχο να «γυρίσει σελίδα» για τα λαϊκά στρώµατα της χώρας µας. Το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
έπρεπε να είχαν ανταποκριθεί στο ενωτικό κάλεσµα που τους απεύθυνε ο ΣΥΡΙΖΑ µε στόχο µια 
αριστερή κυβέρνηση. 

Το σκεπτικό της άρνησης τους είναι ότι το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αρκετά αριστερό ή 
ριζοσπαστικό. Το Ξεκίνηµα συµµερίζεται µεγάλο µέρος της κριτικής που ασκεί το ΚΚΕ, η 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι άλλα τµήµατα της Αριστεράς, στο πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ. Όµως αυτό δεν είναι 
επαρκής λόγος για την άρνηση συνεργασίας, όταν αυτή η στάση αφήνει ανοιχτό το δρόµο στα 
κόµµατα του Μνηµονίου και στην Τρόικα!  

∆ιατηρώντας τις διαφωνίες της µε τον ΣΥΡΙΖΑ, η υπόλοιπη Αριστερά και ειδικά το ΚΚΕ (λόγω 
µεγέθους) όφειλε να πει «ναι» στην συνεργασία και στη συνέχεια να κανα κανα κανα καλέσει τον ΣΥΡΙΖΑ, λέσει τον ΣΥΡΙΖΑ, λέσει τον ΣΥΡΙΖΑ, λέσει τον ΣΥΡΙΖΑ, 
ανοικτά και δηµόσια,ανοικτά και δηµόσια,ανοικτά και δηµόσια,ανοικτά και δηµόσια, να συζητήσουν το πρόγραµµανα συζητήσουν το πρόγραµµανα συζητήσουν το πρόγραµµανα συζητήσουν το πρόγραµµα που πρέπει να έχει µια κυβέρνηση της 
Αριστεράς. Να ανοίξει έτσι µια δηµόσια συζήτηση για το θέµα του προγράµµατος. Αυτό θα 
βοηθούσε τα λαϊκά στρώµατα να αποκτήσουν άποψη και λόγο για το θέµα. Θα επέτρεπε να 
φανεί σε ποια ζητήµατα θα µπορούσε να υπάρχει συµφωνία. θα µπορούσε να πιέσει, να 
αναγκάσει, τον ΣΥΡΙΖΑ να µετακινηθεί σε πιο αριστερές θέσεις. Αυτό δεν θα στερούσε από το 
ΚΚΕ (ή την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κλπ) την ανεξαρτησία του, αφού η συνεργασία της Αριστεράς δεν στερεί 
από κανένα κοµµάτι της, την ανεξαρτησία: ιδεολογική, πολιτική, οργανωτική. Αρνούµενο µια 
τέτοια προσέγγιση το ΚΚΕ αποδυναµώνεται στην κοινωνία και αντιµετωπίζει εσωτερική κρίση.  

Με ποιο τρόπο θα βγει η οικονοµία απ’ την ύφεση; 

Το θέµα του προγράµµατος της Αριστεράς είναι κρίσιµης σηµασίας. Ιδιαίτερα καθώς ο δρόµος 
προς µια κυβέρνηση της Αριστεράς έχει ανοίξει: είτε άµεσα, στις 17 Ιούνη, είτε αργότερα, 
καθώς οποιαδήποτε κυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ θα είναι κυβέρνηση κρίσης και πλήρους αστάθειας. 

Τα λαϊκά στρώµατα παρακολουθούν µε ανησυχία το γεγονός ότι σ’ αυτό το σηµείο η Αριστερά 
εµφανίζει µια εξαιρετική αδυναµία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η βάση για µια αυριανή κυβέρνηση της 



Αριστεράς, χαρακτηρίζεται από µεγάλα ελλείµµατα, ασάφειες και αντιφάσεις στο θέµα του τι 
θα κάνει την «επόµενη µέρα» µιας εκλογικής νίκης.  

Σαν «Ξ», στηρίζουµε το ΣΥΡΙΖΑ,  για να σταµατήσουµε την εφαρµογή των πολιτικών του 
Μνηµονίου και να διωχτεί η Τρόϊκα. Την ίδια στιγµή κατανοούµε το κενό που υπάρχει στο 
επίπεδο του προγράµµατος και καταθέτουµε τη δική µας πρόταση. Κατά τη γνώµη µας, βασικά 
σηµεία του προγράµµατος που πρέπει να έχει η Αριστερά πρέπει να είναι:  

� Η άρνηση αποπληρωµής του χρέους στους τοκογλύφους δανειστές. Η άρνηση αποπληρωµής του χρέους στους τοκογλύφους δανειστές. Η άρνηση αποπληρωµής του χρέους στους τοκογλύφους δανειστές. Η άρνηση αποπληρωµής του χρέους στους τοκογλύφους δανειστές.     
Το χρέος των 350 περίπου δισ. € (160% του ΑΕΠ) αποτελεί ακατάσχετη αιµορραγία για την 
ελληνική οικονοµία, που δεν θα την αφήσει ποτέ να ανασάνει. Είναι αποτέλεσµα των 
τοκογλυφικών όρων δανεισµού από τους τραπεζίτες και της υποταγής του ΠΑΣΟΚ και της 
Ν∆ σ’ αυτούς. Οι εργαζόµενοι δεν έχουµε καµία ευθύνη γι’ αυτό. Η άρνηση πληρωµής του 
είναι η πρώτη προϋπόθεση για να µπορέσει η οικονοµία ν’ «ανασάνει».  

� Η εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος. Η εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος. Η εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος. Η εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος.     
Με τις καταθέσεις των Ελλήνων εργαζοµένων (σήµερα 165 δισ. € αλλά µε πολλά άλλα δισ. 
κρυµµένα «κάτω απ’ το µαξιλάρι») οι Έλληνες τραπεζίτες κερδοσκοπούσαν σε βάρος µας 
και συσσώρευαν αµύθητα πλούτη για δεκαετίες. Σήµερα, στα χέρια τους, οι λιγοστές µας 
καταθέσεις, κινδυνεύουν. Η εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος είναι ο µόνος τρόπος 
να υπάρξουν εγγυήσεις για τις καταθέσεις των λαϊκών στρωµάτων, για να δοθούν 
χαµηλότοκα δάνεια και να χρηµατοδοτηθούν έργα για να µπει η οικονοµία σε ανάπτυξη.       

� ΗΗΗΗ εθνικοποίηση των µεγάλων στρατηγικών επιχειρήσεων.  εθνικοποίηση των µεγάλων στρατηγικών επιχειρήσεων.  εθνικοποίηση των µεγάλων στρατηγικών επιχειρήσεων.  εθνικοποίηση των µεγάλων στρατηγικών επιχειρήσεων.     
Η ενέργεια, οι επικοινωνίες, τα λιµάνια, οι µεταφορές, τα τσιµέντα, οι µεγάλες 
κατασκευαστικές, και πολλές άλλες κρίσιµες για την οικονοµία επιχειρήσεις που τόσα 
χρόνια επιδοτούνταν µε λεφτά των φορολογούµενων –δικά µας λεφτά– δεν νοείται να είναι 
στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου για να κερδοσκοπεί και µετά να πετάει τους 
εργαζόµενους στο δρόµο. Πρέπει να περάσουν στην ιδιοκτησία της κοινωνίας για να γίνουν 
µοχλός για (δηµόσιες) επενδύσεις και ανάπτυξη, και µε τα κέρδη τους να στηρίζεται η 
Παιδεία η Υγεία κλπ.           

Οι εθνικοποιήσεις από µόνες τους δεν φτάνουν. Για να υπηρετούν αυτές οι επιχειρήσεις την 
κοινωνία χρειάζεται να θεσµοθετηθεί: 

� Εργατικός και κοινωνικός έλεγχος και διαχείρισηΕργατικός και κοινωνικός έλεγχος και διαχείρισηΕργατικός και κοινωνικός έλεγχος και διαχείρισηΕργατικός και κοινωνικός έλεγχος και διαχείριση, , , ,     
ώστε οι εργαζόµενοι και η κοινωνία να ελέγχουν τη διαφθορά, την κακοδιαχείριση και τις 
σπατάλες, την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή από τους επιτήδειους.  

� Με βάση τα πιο πάνωΜε βάση τα πιο πάνωΜε βάση τα πιο πάνωΜε βάση τα πιο πάνω θα µπορεί θα µπορεί θα µπορεί θα µπορεί ν ν ν να σχεδιαστεί η οικονοµία α σχεδιαστεί η οικονοµία α σχεδιαστεί η οικονοµία α σχεδιαστεί η οικονοµία για την εξυπηρέτηση των για την εξυπηρέτηση των για την εξυπηρέτηση των για την εξυπηρέτηση των 
κοινωνικών αναγκώκοινωνικών αναγκώκοινωνικών αναγκώκοινωνικών αναγκώνννν....    

Άµεσα µέτρα 

Πέρα από τα πιο πάνω σηµεία ενός γενικού προγράµµατος µια κυβέρνηση της Αριστεράς 
χρειάζεται ανάµεσα στα πρώταπρώταπρώταπρώτα και  και  και  και άµεσαάµεσαάµεσαάµεσα    βήµατα της να προχωρήσει στο:  

� ΝΝΝΝα αποκατασταθεί ο βασικός µισθός και να αναιρεθεί η κατάργηση των Συλλογικών α αποκατασταθεί ο βασικός µισθός και να αναιρεθεί η κατάργηση των Συλλογικών α αποκατασταθεί ο βασικός µισθός και να αναιρεθεί η κατάργηση των Συλλογικών α αποκατασταθεί ο βασικός µισθός και να αναιρεθεί η κατάργηση των Συλλογικών 
Συµβάσεων. Συµβάσεων. Συµβάσεων. Συµβάσεων.  

� ΝΝΝΝαααα παγώσουν όλες παγώσουν όλες παγώσουν όλες παγώσουν όλες οι απολύσεις  οι απολύσεις  οι απολύσεις  οι απολύσεις και να και να και να και να καταργηθεί η επισφαλής απασχόληση µε καταργηθεί η επισφαλής απασχόληση µε καταργηθεί η επισφαλής απασχόληση µε καταργηθεί η επισφαλής απασχόληση µε 
µετατροπή όλων των συµβάσεων σε αορίστου. µετατροπή όλων των συµβάσεων σε αορίστου. µετατροπή όλων των συµβάσεων σε αορίστου. µετατροπή όλων των συµβάσεων σε αορίστου.  

Επενδύσεις  

Σαν συνέχεια όλων των πιο πάνω να γίνουν µαζικές προσλήψεις και επενδύσεις στους τοµείς 
στους οποίους υπάρχουν επείγουσες ανάγκες, όπως η ΠαιδείαΠαιδείαΠαιδείαΠαιδεία και η ΥγείαΥγείαΥγείαΥγεία. Στους τοµείς οι 
οποίοι µπορούν να συµβάλουν ώστε να µπει η οικονοµία γρήγορα σε τροχιά ανάπτυξης, όπως οι 
υποδοµέςυποδοµέςυποδοµέςυποδοµές. Και στους τοµείς στους οποίους η οικονοµία έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως 
τον αγροτικό τοµέααγροτικό τοµέααγροτικό τοµέααγροτικό τοµέα, τον τουρτουρτουρτουρισµόισµόισµόισµό, τις Ανανεώσιµες Πηγές ΕνέργειαςΑνανεώσιµες Πηγές ΕνέργειαςΑνανεώσιµες Πηγές ΕνέργειαςΑνανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, κλπ.  

Σοσιαλιστικό πρόγραµµα 

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ένα τέτοιο πρόγραµµα, αυτό είναι πραγµατικότητα. Όµως η ψήφος στον 
ΣΥΡΙΖΑ, και η εκλογή µιας κυβέρνησης της Αριστεράς, θα δώσει τη δυνατότητα στο µαζικό 
κίνηµα, κατ’ αρχήν να βάλει φρένο στην επίθεση που δέχεται και κατά δεύτερο να ανοίξει τη 
συζήτηση για το τι είδους κυβέρνηση της Αριστεράς θέλει, µε ποιο πρόγραµµα (ποια «µέτρα») 
και να παλέψει µε πιο ευνοϊκούς όρους για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής του.   



Ένα  πρόγραµµα όπως το παραπάνω, ένα σοσιαλιστικό πρόγραµµα, είναι εντελώς απαραίτητο, 
είναι ο µόνος τρόπος, για να «συνέλθει» η οικονοµία.  

Σύγκρουση µε την ΕΕ – µαζί µε τους εργαζόµενους του Νότου και της υπόλοιπης 
Ευρώπης 

Οι ηγεµόνες της ΕΕ απειλούν µε έξωση από το € αν η Ελλάδα δεν «ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις» προς τους δανειστές της. Στο όνοµα της παραµονής στο € ζητούν να δεχτούµε 
την απόλυτη καταστροφή και διάλυση της κοινωνίας µας! Η απάντηση είναι όχι!  

Την ίδια στιγµή που απειλούν µε έξοδο απ’ το €, οι ίδιοι οι Βενιζέλοι, οι Σαµαράδες και οι 
Τροϊκανοί, µε τις δικές τους πολιτικές οδηγούν την Ελλάδα εκτός € – είναι οι τελευταίοι 
εποµένως που δικαιούνται να δίνουν µαθήµατα! Όντως, στη βάση του δικού τους 
χρεοκοπηµένου καπιταλιστικού συστήµατος, µια απότοµη έξοδος από το € και επιστροφή στη 
δραχµή θα σηµαίνει σοκ στην οικονοµία, δραστική υποτίµηση και ψηλό πληθωρισµό.  

Μια κυβέρνηση στην υπηρεσία των εργαζοµένων όµως και στηριγµένη σ’ ένα πρόγραµµα 
σοσιαλιστικό όπως το πιο πάνω, µπορεί να αντιµετωπίσει µε επιτυχία την επίθεση των Βρυξελών 
που θα επιδιώξουν την αποποµπή της Ελλάδας απ’ το €, µέσα από το σταµάτηµα των 
δανειακών δόσεων και προκαλώντας παράλληλα πιστωτική ασφυξία στην Ελλάδα.  

Αυτή η επίθεση µπορεί να αντιµετωπιστεί. Κατ’ αρχήν αποφεύγοντας ρηχές και επιπόλαιες 
αντιλήψεις του είδους «εδώ και τώρα έξω από το € και την ΕΕ» και επιλέγοντας επιλέγοντας επιλέγοντας επιλέγοντας µια πολιτική µια πολιτική µια πολιτική µια πολιτική 
σταδιακής µετάβασης σε εθνικό νόµισµασταδιακής µετάβασης σε εθνικό νόµισµασταδιακής µετάβασης σε εθνικό νόµισµασταδιακής µετάβασης σε εθνικό νόµισµα, αφού οι Βρυξέλες δεν έχουν τρόπο να «πετάξουν» 
εκτός € µια χώρα µέσα σε «24 ώρες. Αυτή η διαδικασία µπορεί να κρατήσει πολλούς µήνες – 
µια περίοδο στην οποία µε ένα σοσιαλιστικό πρόγραµµα ανοικοδόµησηςσοσιαλιστικό πρόγραµµα ανοικοδόµησηςσοσιαλιστικό πρόγραµµα ανοικοδόµησηςσοσιαλιστικό πρόγραµµα ανοικοδόµησης, η οικονοµία µπορεί να 
µπει σε τροχιά ανάπτυξης και οι συνέπειες από τη νοµισµατική αστάθεια να περιοριστούν 
δραστικά (δείτε αναλυτικά άρθρα στο www.xekinima.org) .  

Την ίδια αυτή περίοδο υπάρχει µια άλλη παράλληλη µάχη που θα πρέπει να δίνεται. Είναι η 
µάχη του διεθνισµού: µαζί µε τους εργαζόµενους στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενάντια στους 
κοινούς εχθρούς στις Βρυξέλες και στο ∆ΝΤ, ενάντια στο κεφάλαιο και τις πολυεθνικές. Στόχος 
µας δεν µπορεί να είναι άλλος από µια Ευρώπη των εργαζοµένων και του σοσιαλισµού, γιατί 
καµία χώρα µόνη της δεν µπορεί σε µακροπρόθεσµη βάση να χτίσει µια σοσιαλιστική όαση 
περιτριγυρισµένη από ένα εχθρικό καπιταλιστικό περίγυρο. Και το παράδειγµα της Ελλάδας, 
µπορεί να εµπνεύσει δεκάδες εκατοµµύρια σε όλη την Ευρώπη – αυτό ας µην το υποτιµούµε 
καθόλου!  

Ακόµα και στην περίπτωση που οι µεγάλες ανατροπές δεν µπορούν να αγκαλιάσουν µε 
ταχύτητα το σύνολο της ΕΕ, µπορούν να αγκαλιάσουν το Νότο, τις χώρες που αυτή τη στιγµή 
στενάζουν κάτω από την κρίση του χρέους: Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία. Μαζί µ’ 
αυτούς µπορούµε να προχωρήσουµε ακόµα και σε µια κοινή οικονοµική ζώνη µε κοινό νόµισµα.  

Κάποιοι θα πουν ότι τέτοιες ανατροπές δεν γίνονται από τη µια µέρα στην άλλη. Όµως η 
ελληνική εµπειρία έδειξε σε όλη την Ευρώπη το ακριβώς αντίθετο: ότι µπορούν.  

Ιστορικά καθήκοντα 

Η Αριστερά είχε ξανά ιστορικές ευκαιρίες στο παρελθόν αλλά δυστυχώς χάθηκαν όλες, 
οδηγώντας σε τραγωδίες του ενός ή του άλλου είδους. Η βασική αιτία πίσω απ’ όλες αυτές, δεν 
ήταν άλλη από την άρνηση ή αδυναµία της Αριστεράς να συνδέσει τους καθηµερινούς αγώνες 
µε ένα πρόγραµµα ρήξης µε την εξουσία του κεφαλαίου. Σήµερα η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ 
προσφέρει ξανά µια ιστορική ευκαιρία στο κίνηµα. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί.  

Το ελληνικό εργατικό κίνηµα µπορεί, µέσα από τους σκληρούς απεργιακούς του αγώνες και τις 
καταλήψεις της προηγούµενης περιόδου, µέσα από το κίνηµα των «Αγανακτισµένων», το «∆εν 
Πληρώνω», τις λαϊκές του συνελεύσεις κλπ, και, σήµερα, µε την ψήφο του, να αναγκάσει την 
Τρόικα να πάρει δρόµο.  Μπορούµε να στείλουµε µήνυµα αντίστασης και ελπίδας στους 
εργαζόµενους σε όλη την Ευρώπη, ειδικά στο Νότο, και να ξαναζωντανέψουµε το όραµα της 
εναλλακτικής κοινωνίας στη βαρβαρότητα, το όραµα µιας σοσιαλιστικής κοινωνίας. 


