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Επιστροφή στον Κέϋνς: 

Μια κριτική στα 

«15 σηµεία - Άµεσοι στόχοι πάλης του ΣΥΡΙΖΑ» 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Το πρόγραµµα συζήτησης που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ στα «15 σηµεία» του δεν αποτελεί 
µια ουσιαστική απάντηση για την έξοδο από την κρίση του καπιταλισµού, τη 
σοσιαλιστική προοπτική και µια πολιτική της εργατικής εξουσίας ή τουλάχιστον µιας 
πολιτικής που φέρνει στο προσκήνιο την εργατική τάξη και την αγροτιά. Είναι ένα 
πρόγραµµα βαθιά στηριγµένο στην ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή την καπιταλιστική 
οικονοµία που δεν αφήνει περιθώρια δράσης για µια ορθολογική παρέµβαση του 
κρατικού τοµέα µε παράλληλο πέρασµα αυτού του κράτους στα χέρια των 
εργαζοµένων.  

Το πρόγραµµα συζήτησης που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ αποδίδει την κρίση σε λαθεµένους 
λόγους, και προτείνει µια «µη νεοφιλελεύθερη», δηλαδή το πολύ – πολύ εξωραϊσµένη 
κεϋνσιανή πολιτική παλαιάς κοπής πέρα από τις ρητορείες για σοσιαλισµό και 
ριζοσπαστική αριστερά. 

Οι συντάκτες των «15 σηµείων» αγνοούν σκόπιµα τη διάκριση ανάµεσα σε 
«παρέµβαση των εργαζοµένων», «κοινωνικό έλεγχο», «λαϊκό έλεγχο», «δηµόσιο 
έλεγχο», «διαχειριστικό έλεγχο», «συµµετοχή», και «εργατικό έλεγχο» 
χρησιµοποιώντας πότε τον έναν και πότε τον άλλον είτε για να δηλώσουν τη σύγχυσή 
τους είτε για να φέρουν το εργατικό και λαϊκό κίνηµα σε σύγχυση.  

Παραπέρα, οι συντάκτες των «15 σηµείων» δεν προχωρούν σε µια βαθειά ανάλυση 
των προβληµάτων και των δοµών της οικονοµίας, µε αποτέλεσµα να καταλήγουν και 
χλιαρά και εν πολλοίς δηµαγωγικά µέτρα µε τον µανδύα του «ριζοσπαστικού» και 
«αριστερού» λόγου. 

Με την έµφαση στον ιδιωτικό και όχι στον δηµόσιο τοµέα (παρά µόνο στα πλαίσια 
µιας ακαθόριστης και νεφελώδους «προοπτικής» στην καλύτερη περίπτωση) τα «15 
σηµεία» δεν αποτελούν µια σοσιαλιστική, αριστερή στροφή στην πολιτική που πρέπει 
να έχει η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα στην πορεία προς µια σοσιαλιστική 
κοινωνία.  

Τα «15 σηµεία» στοχεύουν πρώτα και κύρια στον διεµβολισµό του δικοµµατισµού –
για προφανείς κοµµατικούς λόγους- χωρίς ν’ ανοίγουν µια νέα σοσιαλιστική και 
επαναστατική προοπτική. Μια τέτοια προοπτική µπορεί να είναι η µόνη που θα δώσει 
µια σωστή, τεκµηριωµένη, συνεκτική και λογικά συνεπή απάντηση στα µακροχρόνια 
προβλήµατα του λαού και της εργατικής τάξης.  
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Από τεχνική άποψη, πουθενά δεν γίνεται λόγος για µια συγκροτηµένη και 
συνδυασµένη δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική πέρα από το Μάαστριχτ. 
Πουθενά δεν γίνεται λόγος για την ουσιαστική παρέµβαση του κράτους κάτω από 
εργατικό έλεγχο µε στόχο τον καθορισµό ενός Σχεδίου µακρόχρονης ανάπτυξης και 
σχεδίων βραχυ-µεσοπρόθεσµης µετάβασης στους στρατηγικούς οικονοµικούς και 
κοινωνικούς στόχους ενός τέτοιου Σχεδίου. Πουθενά ο κρατικός τραπεζικός τοµέας 
και η Τράπεζα της Ελλάδας δεν αναφέρεται πως θα πρέπει να γίνουν οι φορείς 
χρηµατοδότησης τέτοιων στόχων µέσα σε ένα πλαίσιο ευρύτατου εργατικού και 
λαϊκού ελέγχου µε ουσιαστική συµµετοχή των εργαζοµένων σε όλα τα επίπεδα της 
οικονοµίας και της υγείας. Πουθενά δεν αναφέρεται πως αυτό το «µεταβατικό 
πρόγραµµα» των 15 σηµείων έχει σαν τελικό του σκοπό τον σοσιαλιστικό 
µετασχηµατισµό και τον εργατικό έλεγχο. Αντίθετα, η φύση και ο σκοπός των 15 
σηµείων δεν είναι παρά µια ολική επαναφορά των κεϋνσιανών πολιτικών του 
καπιταλισµού σε µια χώρα σαν την Ελλάδα: Χωρίς βιοµηχανικές υποδοµές, χωρίς 
υποδοµές στον τοµέα των δηµόσιων έργων και της αγροτικής οικονοµίας, χωρίς 
υποδοµές και οράµατα στους χώρους της παιδείας, της υγείας, της υλικής παραγωγής, 
της έρευνας και της τεχνολογίας, χωρίς υποδοµές αξιοποίησης του φυσικού πλούτου.  

 

 «Η  κρίση, που ξέσπασε στο  χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των  ΗΠΑ και 
επεκτάθηκε σ΄ όλο τον κόσµο και στην πραγµατική οικονοµία,  διαµορφώνει ένα 
νέο παγκόσµιο τοπίο». 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και η «πραγµατική 
οικονοµία» δεν είναι δυο διαφορετικά κοµµάτια της οικονοµίας αλλά αλληλένδετα 
και εξαρτηµένα αφού και στα δυο παράγεται υπεραξία αν και η υλική παίρνει 
διαφορετικές µορφές. Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στη λειτουργία του σαν 
διαµεσολάβηση της άµεσης υλικής παραγωγής επίσης  χρησιµοποιεί πόρους και 
ανθρώπινη εργασία. Η κρίση δεν ξέσπασε στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αλλά στην 
ίδια την καρδιά της υλικής παραγωγής µε την πτώση της κερδοφορίας και τις 
αντανακλάσεις της στις υπόλοιπες αγορές (αγορά κατοικίας, βιοµηχανία, 
χρηµατοπιστωτικός τοµέας). Για ένα µεγάλο διάστηµα η πτώση της κερδοφορίας 
ανεστάλη προσωρινά µε τους ιµπεριαλιστικούς πολέµους των ΗΠΑ και της Μ. 
Βρετανίας στη Μέση Ανατολή, αλλά τελικά εκδηλώθηκε.  

 «Σ΄ αυτές τις συνθήκες  οι ευθύνες της Αριστεράς και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ, που 
έχει αναδειχθεί στη βασική αντιπολιτευτική δύναµη, είναι ιστορικές. Η Αριστερά, 
η ριζοσπαστική Αριστερά είναι πολιτική δύναµη αντίστασης ενάντια στο 
νεοφιλελευθερισµό, τον ιµπεριαλισµό και τον καπιταλισµό.  ∆ύναµη που 
αγωνίζεται  για µια άλλη κοινωνική και οικονοµική πολιτική, που βάζει τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον πάνω απ΄ τα κέρδη». 

Τι νόηµα έχει να βλέπει κανείς αποκοµµένα τον νεοφιλελευθερισµό, τον 
ιµπεριαλισµό και τον καπιταλισµό, να τα ξεχωρίζει και να τα αντιπαραθέτει τεχνητά 
(έστω και σε φραστικό επίπεδο); ∆εν είναι ο ιµπεριαλισµός το τελευταίο στάδιο του 
καπιταλισµού; ∆εν είναι ο «νεοφιλελευθερισµός» µια ιδιαίτερη πολιτική των 
καπιταλιστικών και ιµπεριαλιστικών κυβερνήσεων; Και τι σηµαίνει να θέλουµε «µια 
άλλη κοινωνική και οικονοµική πολιτική, που βάζει τον άνθρωπο και το περιβάλλον 
πάνω απ΄ τα κέρδη»; Πως µια κοινωνική σε αντιπαράθεση µε την οικονοµική 
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πολιτική θα προταθούν από την Αριστερά, και µάλιστα την ριζπσπαστική; Και τι 
σηµαίνει να βάζουµε τον άνθρωπο πάνω απ’ τα κέρδη; Πως θα καταργηθεί το κέρδος; 
Πως θα επιτευχθεί ένα νέο διαταξικό συµβόλαιο µιας «άλλης κοινωνικής και 
οικονοµικής πολιτικής;» 

  «Να προβάλει την προοπτική του σοσιαλισµού και της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
στη χώρα µας, την Ευρώπη και τον κόσµο όχι µόνο σαν ένα απελευθερωτικό 
όραµα που αποτελεί τη µόνη εναλλακτική λύση στον καπιταλισµό και τη µόνη 
ελπιδοφόρα προοπτική της κοινωνίας, αλλά ως ένα στόχο, που διαποτίζει και 
εµπλουτίζει τις κατευθύνσεις, τις αντιλήψεις και τους αγώνες του σήµερα. Και να  
προβάλει  ένα άµεσο πολιτικό σχέδιο µεγάλων πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών, 
που να βγάζουν το λαό και τη χώρα από το τέλµα του δικοµµατισµού και τις 
εργαζόµενες τάξεις από τα αδιέξοδα του νεοφιλελευθερισµού».  

Μα να σωστά προβάλλουµε ένα πολιτικό σχέδιο (προφανώς τακτικής) που 
«διαποτίζει και εµπλουτίζει τις κατευθύνσεις, τις αντιλήψεις και τους αγώνες του 
σήµερα» τότε σκοπός αυτής της ταχτικής πρέπει να είναι ο στρατηγικός στόχος του 
σοσιαλισµού σαν «τη µόνη ελπιδοφόρα προοπτική της κοινωνίας» και όχι απλώς να 
βγούµε από τον δικοµµατισµό ή γενικά κι αόριστα να «παρακάµψουµε» τα «αδιέξοδα 
του νεοφιλελευθερισµού». 

«Ένα πολιτικό σχέδιο που, µε στρατηγική στόχευση και προοπτική, να συνιστά µια 
συνεκτική πολιτική αλλαγών, µεταρρυθµίσεων και µετασχηµατισµών και 
παράλληλα ένα πρόγραµµα δράσης των πολιτικών και κοινωνικών δυνάµεων …». 

 Να ο καλύτερος τρόπος να έχει κανείς φτωχή στρατηγική και αποτυχηµένη 
στρατηγική. Να τα κάνει σαλάτα και τα δυο σε αντίθεση µε ότι ακριβώς είπε πριν, ότι 
δηλαδή να έχει κανείς σαν στρατηγικό στόχο τον σοσιαλισµό αλλά αυτός να 
εµπλουτίσει τη σηµερινή του ταχτική που δεν είναι παρά η κατάργηση του 
δικοµµατισµού και η µαζικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ.  

«Σήµερα, στο πλαίσιο προγραµµατικών επεξεργασιών που έχει ξεκινήσει ο 
ΣΥΡΙΖΑ, […]  παρουσιάζει 15 άµεσους στόχους πάλης για µια νέα πολιτική, έξω 
από τα όρια του δικοµµατισµού, σε ρήξη µε τις πολιτικές των δυνάµεων του 
κεφαλαίου, του ιµπεριαλισµού και του πολέµου». 

Να ποιες είναι οι τέσσερες δυνάµεις που στέκονται εµπόδιο στο δρόµο προς τις 
µεταρρυθµίσεις και τις µεταβολές: Ο δικοµµατισµός, το κεφάλαιο, ο ιµπεριαλισµός 
και ο πόλεµος. Λες κι’ αυτά τα τέσσερα δεν είναι αλληλένδετα στην ελληνική 
πραγµατικότητα ενώ τα τρία τελευταία δεν είναι άρρηκτα δεµένα σε κάθε 
καπιταλιστική χώρα. 

 «Απέναντι στην εξελισσόµενη οικονοµική και κοινωνική κρίση, την κρίση των 
κυρίαρχων πολιτικών και του ίδιου του συστήµατος του νεοφιλελεύθερου 
καπιταλισµού, βρέθηκε το τελευταίο διάστηµα ένα µεγάλο κίνηµα και ξέσπασµα 
διαµαρτυρίας και οργής της νέας γενιάς». 

Τι είναι λοιπόν η εξελισσόµενη οικονοµική και κοινωνική κρίση; Είναι µια συνέπεια 
των κυρίαρχων πολιτικών και του ίδιου του νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού. 
Εποµένως άλλες µη κυρίαρχες πολιτικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ενδεχόµενα 
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για να ανατρέψουν την καλπάζουσα κρίση και µπορεί ακόµη να µιλήσει κανείς 
ακόµη και για νεοφιλελεύθερο ή µη- νεοφιλελεύθερο καπιταλισµό. Και µάλιστα η 
κρίση δεν είναι συνέπεια των αντιφάσεων του ίδιου του καπιταλισµού στο 
ιµπεριαλιστικό του στάδιο, αλλά ιδιαίτερα του «νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού» και 
εποµένως όχι του καπιταλισµού γενικά. Πχ όχι ενός καπιταλισµού µε κεϋνσιανή 
διαχείριση ή ενός «καπιταλισµού µε ανθρώπινο πρόσωπο» 

  «Για τη Ριζοσπαστική Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ κανένα σχέδιο 
µετασχηµατισµού της κοινωνίας δεν µπορεί να προχωρήσει απ΄τα πάνω αν δεν 
στηρίζεται στην οργάνωση και τους αγώνες των εργαζόµενων».  

Ακριβώς, όµως, ένα από τα µεγάλα ζητήµατα είναι να προταθούν κι όχι απλά να 
στηριχτούν λύσεις απ’ τα κάτω. Ειδικά όταν οι λύσεις που προτείνονται «απ’ τα 
πάνω» δεν είναι παρά λύσεις µέσα στα πλαίσια ενός καινοφανούς µορφώµατος που 
λέγεται «µη-νεοφιλελεύθερος καπιταλισµός». 

 

ΣΗΜΕΙΟ 1. Υπεράσπιση της Ειρήνης, αγώνας ενάντια στον πόλεµο και τον 
ιµπεριαλισµό 

Στο σηµείο 1 διαβάζουµε:  

«Προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας […]  Μόνο σ’ αυτή τη βάση 
µπορούν να προωθηθούν δίκαιες λύσεις στα µεγάλα προβλήµατα του Κυπριακού, 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων, της FYROM, του Κόσσοβου κ.ά».  

Ποια µεγάλα προβλήµατα βλέπουµε στη FYROM και στο Κόσσοβο; Και ποιες 
πολιτικές είναι εκείνες που µπορούν να εξοµαλύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και 
να λύσουν το Κυπριακό, έξω µάλιστα από τα πλαίσια του σοσιαλισµού και της 
έλλειψης του «νέου διεθνισµού» που επικαλείται πιο πάνω το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ 
όταν προτείνει το σχέδιό του να «προωθηθεί σε δηµιουργική σχέση και συνεργασία 
µε το συνδικαλιστικό κίνηµα και τα πολύµορφα κοινωνικά κινήµατα, στο πλαίσιο 
ενός νέου διεθνισµού, σε ευρωπαϊκή και παγκόσµια κλίµακα». Ενός γενικού κι 
αφηρηµένου διεθνισµού χωρίς κανένα πλαίσιο και καµιά αρχή. 

 

ΣΗΜΕΙΟ 2. Για µια άλλη Ευρώπη: Αγώνας για την ανατροπή των 
νεοφιλελεύθερων επιλογών 

∆ιαβάζουµε: 

«Κατάργηση των Συνθηκών της Ε.Ε. και ιδιαίτερα των διατάξεων της Συνθήκης 
του Μάαστριχ και της Λισσαβόνας […] 

 Κατάργηση του Συµφώνου Σταθερότητας.  […] 

Υποστήριξη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικών για την καταπολέµηση της 
ανεργίας και λήψη µέτρων για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική. 



 5

Πάλη για µια Ευρώπη, που θα κινείται έξω από τα δόγµατα του ατλαντισµού σε 
προοδευτική και σοσιαλιστική κατεύθυνση».  

 Μα αυτή ακριβώς δεν θα είναι µια ΕΕ σε σοσιαλιστική κατεύθυνση αλλά το πολύ – 
πολύ µια ΕΕ σε κεϋνσιανή κατεύθυνση µε αντι-αµερικάνικη, στη λογική της 
µετατροπής της ΕΕ σε νέας υπερδύναµης σαν αντίβαρο στην πολιτική των ΗΠΑ και 
ενδεχόµενα της Ρωσίας. Τι σηµαίνει ωστόσο  υποστήριξη και άσκηση «πολιτικών για 
την καταπολέµηση της ανεργίας και λήψη µέτρων για την απασχόληση και την 
κοινωνική πολιτική»; Πολιτικές καταπολέµησης της ανεργίας και «κοινωνικής 
προστασίας» µπορεί να είναι ακόµη και πολιτικές διαχείρισης µέσα στα πλαίσια της 
κεϋνσιανής ρύθµισης –δηλαδή πολιτικές που δεν έχουν καµιά ταξική βασική στην 
εργατική τάξη και το λαϊκό κίνηµα. Πρέπει να το πούµε ξεκάθαρα πως τα 
προβλήµατα της ανεργίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής δεν 
µπορούν, σε καµιά περίπτωση, να θεωρηθούν ξεκοµµένα από το γενικότερο 
στρατηγικό στόχο που έχει κανείς, δηλαδή στην περίπτωσή µας τον σοσιαλισµό. Η 
εποχή που τέτοιες πολιτικές φάνταζαν σαν πανάκεια και ο ενεργητικός χειρισµός της 
δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής µπορούσαν να οδηγούν σε ανάπτυξη 
χωρίς κόστος έχει παρέλθει. Τέτοιες πολιτικές, σε συνδυασµό µε τους 
αντικειµενικούς νόµους κίνησης του καπιταλισµού, οδήγησαν στον 
στασιµοπληθωρισµό και επέβαλλαν στις κυβερνήσεις όλων των ιµπεριαλιστικών 
χωρών (µαζί και της ΕΟΚ – ΕΕ) να επανέλθουν στα παλιά «νεοκλασσικά δόγµατα» 
της νοµισµατικής σταθεροποίησης, των περίπου ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, 
του κοινού νοµίσµατος σ’ ένα περιβάλλον «σταθερότητας» και τη «δηµοσιονοµική 
πειθαρχία». ∆εν είναι η καπιταλιστική άρνηση αυτής της νεοκλασσικής ή 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής από την κεϋνσιανή σκοπιά εκείνη που θα δώσει λύση στα 
προβλήµατα της ανεργίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας. 

ΣΗΜΕΙΟ 3. Για ένα αντινεοφιλελεύθερο πλαίσιο άσκησης της οικονοµικής 
πολιτικής σε όφελος των εργαζοµένων και της κοινωνίας. 

«Αγωνιζόµαστε για ριζοσπαστική προοδευτική αλλαγή στη χώρα µας κι ως 
απαραίτητη προϋπόθεση θεωρούµε τη ριζική τροποποίηση του υφιστάµενου 
πλαισίου για την άσκηση οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών».  

Εποµένως, αγωνιζόµαστε για «ριζοσπαστική προοδευτική αλλαγή» και 
«τροποποίηση του πλαισίου άσκησης πολιτικής» µε στρατηγικό στόχο τον 
«σοσιαλισµό», ταχτικούς στόχους που στην καλύτερη περίπτωση είναι «πλήρης και 
σταθερή απασχόληση» και πάνω απ’ όλα κατάργηση του δικοµµατισµού. ∆εν είναι 
τυχαίο που στο εισαγωγικό τµήµα η κατάργηση του δικοµµατισµού και η πάλη για το 
σοσιαλισµό έχουν σχεδόν την ίδια βαρύτητα. Μα ακριβώς, η «τροποποίηση του 
πλαισίου άσκησης πολιτικής» δεν µπορεί να έχει σαν στρατηγικό της στόχο τον 
σοσιαλισµό ή έστω µια ριζική µεταστροφή σε ενδιάµεσες µη-καπιταλιστικές 
κοινωνικές και οικονοµικές µορφές. Τροποποίηση του πλαισίου άσκησης πολιτικής, 
σηµαίνει µόνο επιστροφή στις κεϋνσιανές πολιτικές της «ενεργού ζήτησης» και της 
µακροοικονοµικής διαχείρισης. Εποµένως, η «τροποποίηση του πλαισίου άσκησης 
πολιτικής» δεν θέτει καµιά αντικειµενική βάση για το ξεπέρασµα του σηµερινού 
συστήµατος και την διάνοιξη προοπτικών για τη µετάβαση σ’ ένα άλλο, σοσιαλιστικό 
σύστηµα. 
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Θα πρέπει να το πούµε ξεκάθαρα άλλη µια φορά: Οι τακτικοί και οι στρατηγικοί 
στόχοι είναι άρρηκτα δεµένοι. Αν ο στρατηγικός στόχος είναι ο σοσιαλισµός, τότε θα 
πρέπει η τακτική µας να είναι ένας αστερισµός πολιτικών που δίνουν έµφαση στον 
κεντρικό έλεγχο της οικονοµίας, τον εργατικό έλεγχο σε όλα τα επίπεδα, την έξοδο 
των λαϊκών µαζών στο προσκήνιο όλων των µικρών και µεγάλων πολιτικών και 
οικονοµικών αποφάσεων. Θα πρέπει η  τακτική µας να συνίσταται σε πολιτικές που 
αναδεικνύονται από τον στρατηγικό σκοπό, δηλαδή τον κεντρικό σχεδιασµό, τις 
βασικές κατευθύνσεις της βιοµηχανικής και ενεργειακής πολιτικής, τις ποσοτικές 
αλληλοσυνδέσεις των τοµέων της οικονοµίας, τις επιδράσεις ενός αστερισµού 
πολιτικών σε διακλαδικό επίπεδο και τέλος, τον αποφασιστικό έλεγχο και την άµεση 
συµµετοχή των εργαζοµένων.  

«Να επανέλθουν υπό δηµόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο  όλες οι ∆ηµόσιες 
Επιχειρήσεις και Οργανισµοί  στους τοµείς της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών, 
των Υδάτινων πόρων - ύδρευσης και των Μεταφορών, χωρίς αποζηµίωση των 
µεγαλοµετόχων».  

Πως υλοποιείται και τι είναι ακριβώς ο «κοινωνικός έλεγχος»; Μια οπισθοχώρηση 
στο καθεστώς των «κοινωνικοποιήσεων» του ΠΑΣΟΚ και των «εθνικοποιήσεων» της 
Ν∆ του Καραµανλή; Αν ο στρατηγικός µας στόχος είναι ο σοσιαλισµός τότε δεν 
αρκεί η απλή κρατικοποίηση. Το ζητούµενο είναι, µε την τακτική της Αριστεράς, να 
υλοποιείται και να οικοδοµείται βαθµιαία τουλάχιστον µια αλλαγή στις ίδιες τις 
ιδιοκτησιακές σχέσεις. Την Αριστερά δεν την αφορά ο κρατισµός για τον κρατισµό, 
αυτό είναι ζητούµενο και µόνο του κεϋνσιανισµού. Το ζητούµενο της Αριστεράς 
είναι η κρατική ιδιοκτησία σαν αναγκαία προϋπόθεση, σαν αναγκαίος υλικός όρος 
για τη διαµόρφωση νέων ιδιοκτησιακών και ταξικών σχέσεων στην πορεία προς µια 
ριζική αλλαγή της κοινωνίας. ∆εν είναι η ριζική αλλαγή του «πλαισίου άσκησης της 
πολιτικής» που θα οδηγήσει σε µια νέα κοινωνία αλλά το αντίστροφο: Μια νέα 
κοινωνία που αρχίζει να οικοδοµείται σήµερα, θα οδηγήσει σε ριζικές ανατροπές των 
«πλαισίων άσκησης πολιτικής», ακριβώς γιατί θα δηµιουργεί διαρκώς νέα πλαίσια 
και νέες δυνατότητες.  

«Ανάκτηση του δηµόσιου ελέγχου και ιδιοκτησίας των υποδοµών της χώρας 
(λιµάνια, αεροδρόµια, µαρίνες, δρόµοι, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ), που έχουν 
παραχωρηθεί ή ξεπουληθεί σε ιδιώτες και ελληνικές και ξένες πολυεθνικές 
επιχειρήσεις χωρίς αποζηµίωση. Ακύρωση των Σ∆ΙΤ και των συµβάσεων 
παραχώρησης. Ριζική αναµόρφωση, πλήρης διαφάνεια και λαϊκός έλεγχος στο 
σύστηµα ανάθεσης – εκτέλεσης µεγάλων έργων και στις πολιτικές γης». 

Στο προηγούµενο σηµείο µιλούσαµε για «κοινωνικό έλεγχο», τώρα µιλάµε για 
«δηµόσιο έλεγχο» στις υποδοµές και «λαϊκό έλεγχο» στο σύστηµα ανάθεσης – 
εκτέλεσης µεγάλων έργων. Τέτοιες φαινοµενικά εναλλακτικές αλλά, στην 
πραγµατικότητα, αντιφατικές δηλώσεις εµφανίζονται σε πολλά σηµεία των «15» και 
θα έχουµε την ευκαιρία να τις δούµε διεξοδικά. 

Στο τραπεζικό σύστηµα προτείνονται δυο πολιτικές: 

«Συγκρότηση κρατικού πόλου παρέµβασης στο τραπεζικό σύστηµα, µε πυλώνες 
την Εθνική Τράπεζα, την ΑΤΕ και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, που περνούν σε 
απόλυτο δηµόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία. 
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Εθνικοποίηση, χωρίς αποζηµίωση, κάθε Τράπεζας, που αδυνατεί να εξυπηρετήσει 
τις υποχρεώσεις και τους καταθέτες - καταθέτριές της και χρειάζεται Κρατική 
στήριξη». 

Εποµένως, έχουµε ένα µικτό σύστηµα κρατικών και ιδιωτικών τραπεζών, µε την 
κρατική τράπεζα να περιλαµβάνει την Εθνική Τράπεζα, την ΑΤΕ και το Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο, στην οποία έχουµε «δηµόσιο έλεγχο» τώρα πια, σε αντίθεση µε τον 
«κοινωνικό» και «λαϊκό». Ωστόσο, µε ποια έννοια η νέα  κρατική τράπεζα αποτελεί 
πόλο παρέµβασης στο τραπεζικό σύστηµα; Και γιατί πρέπει να υπάρχει «απλή 
παρέµβαση» και όχι στρατηγικός έλεγχος µε την άµεση καρατικοποίηση όλων των 
άλλων τραπεζών (πχ Alpha, Eurobank, Αττικής, Citibank) κτλ;  

Ποιους συγκεκριµένους σκοπούς έρχεται να καλύψει αυτή η νέα κρατική τράπεζα 
ειδικά µάλιστα όταν στο Σηµείο 2 αναφέρεται η «κατοχύρωση του δηµόσιου 
πολιτικού και κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), ανάµεσά 
τους και της Τράπεζας της Ελλάδας»; Εδώ έχουµε τώρα πια τον «πολιτικό και 
κοινοβουλευτικό έλεγχο» της Τράπεζας της Ελλάδας σε αντίθεση µε τον «δηµόσιο 
έλεγχο» της νέας  κρατικής τράπεζας που προφανώς θα πρέπει να παίξει κάποιον 
ρόλο στα πλαίσια νέων οικονοµικών πολιτικών. Ποιες θα είναι αυτές;  

«Οι εθνικοποιήσεις που αγωνιζόµαστε δεν αφορούν µόνο τους τίτλους ιδιοκτησίας, 
αλλά και την αλλαγή της διάρθρωσης των δηµοσίων επιχειρήσεων µε τη 
συµµετοχή των εργαζοµένων στη λήψη των αποφάσεων και µε τον κοινωνικό 
έλεγχο, έτσι ώστε οι  επιχειρήσεις αυτές να µην υπηρετούν την καπιταλιστική 
συσσώρευση, αλλά τις κοινωνικές ανάγκες». 

Μα τέτοια πράγµατα είχαµε και επί ΠΑΣΟΚ µε τις «κοινωνικοποιήσεις», τον 
κηδεµονευόµενο συνδικαλισµό, τα συγκοινωνούντα δοχεία πολιτικών – 
συνδικαλιστών – διοικητικών συµβουλίων κτλ. Τώρα είναι που η «συµµετοχή των 
εργαζοµένων» θα φέρει νέα αποτελέσµατα και µάλιστα θα ανατρέψει την 
καπιταλιστική συσσώρευση σε τέτοιες επιχειρήσεις; Άραγε δεν είναι ζητούµενο οι 
επιχειρήσεις γενικά, στα πλαίσια ενός σοσιαλιστικού σχεδίου να µην υπακούν στην 
καπιταλιστική συσσώρευση;  

Είναι, φυσικά αξιοπρόσεκτο, ότι γίνεται λόγος για «συµµετοχή των εργαζοµένων» 
αλλά κάτω από  «κοινωνικό έλεγχο». Τι µπορεί να σηµαίνει αυτό και ποιοι είναι οι 
φορείς του ελέγχου που είναι διαφορετικοί από τους φορείς «συµµετοχής των 
εργαζοµένων»; Απλούστατα δεν σηµαίνει τίποτε. Και δεν σηµαίνει τίποτε, ακριβώς 
διότι η µόνη αριστερή πολιτική που µπορεί να έχει νόηµα δεν είναι παρά µια πολιτική 
«εργατικού ελέγχου» σε όλα τα επίπεδα.  

«∆ιαχειριστικός έλεγχος µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων σε όσες επιχειρήσεις 
απολύουν, φοροδιαφεύγουν ή καταχρώνται κρατικές επιδοτήσεις». 

∆εν διαφωνούµε ότι αυτό µπορεί να είναι ένα θετικό µέτρο αλλά δεν µπορεί να 
καταστήσει τους εργαζόµενους εκ των υστέρων συνυπεύθυνους σε µη κερδοφόρες 
επιχειρήσεις; Και τι είναι αυτός ο νέος «διαχειριστικός έλεγχος» που προκύπτει τώρα 
µε «συµµετοχή των εργαζοµένων»; ∆εν είναι παρά συνδιοίκηση;  
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«Η προώθηση των στόχων αυτών, αποτελούν βήµατα µιας διαδικασίας ανατροπής 
του νεοφιλελευθερισµού …». 

Μα ίσα – ίσα ως τα τώρα δεν είπαµε τίποτε για το τι είναι ο νεοφιλελευθερισµός και 
µόλις τώρα το ορίζουµε σαν ορισµένες «κακές επιχειρήσεις» και το ξεπούληµα 
ορισµένων δηµόσιων επιχειρήσεων –τουλάχιστον σε ένα «βασικό» επίπεδο. Μα αν 
αυτό είναι ο νεοφιλελευθερισµός τότε σε τι διαφοροποιείται η «αριστερή» και 
«ριζοσπαστική» πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ από την «επανίδρυση του κράτους», την 
«πράσινη ανάπτυξη» και όλες τις άλλες προτάσεις που είναι βαθιά ενταγµένες στη 
λογική του συστήµατος και θέλουν απλώς να το τροποποιήσουν και να το 
µεταρρυθµίσουν µε σκοπό να διασφαλιστούν οι πρόσοδοι που έχει η αστική τάξη από 
τον κοινωνικό πλούτο;  

 ΣΗΜΕΙΟ 4. Πολιτικά, δηµοκρατικά και ατοµικά δικαιώµατα. Ποιότητα της 
∆ηµοκρατίας. 

«Νοµιµοποίηση και ένταξη στην κοινωνική ασφάλιση όλων των εργαζοµένων 
µεταναστών. […] δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές …». 

Να προσέξουµε ότι δεν γίνεται λόγος για το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 
στις εθνικές εκλογές! 

«Ριζική µεταρρύθµιση του σωφρονιστικού συστήµατος».  

Να κι’ άλλο ένα πυροτέχνηµα. Ποια τέτοια µεταρρύθµιση µπορεί να είναι «ριζική» 
και ποια είναι λιγότερο ή περισσότερο ριζική; Ποιες είναι οι συγκεκριµένες 
προτάσεις; Εξάλλου µόνο ένας τυφλός δεν µπορεί να βλέπει ότι δεν έχουµε 
σωφρονιστικό σύστηµα αλλά σύστηµα φυλάκισης και καταδίωξης; Το σωφρονιστικό 
σύστηµα δεν χρειάζεται απολύτως καµιά µεταρρύθµιση για τον απλούστατο λόγο ότι 
δεν είναι σωφρονιστικό. 

Η σωστή πολιτική είναι η ριζική αλλαγή του συστήµατος σε σωφρονιστικό κι’ αυτό 
ίσα – ίσα είναι εντελώς ανέφικτο κι’ ουτοπικό αν δεν παρεµβάλλεται ο λαϊκός 
έλεγχος στο δικαστικό σύστηµα, στην αστυνοµία, στις φυλακές. 

«Απλή αναλογική, ως πάγιο εκλογικό σύστηµα, σε όλα τα επίπεδα 
αντιπροσώπευσης και για όλα τα αιρετά όργανα». 

∆εν διαφωνούµε µε τέτοια µέτρα κατ’ αρχήν. Το ζήτηµα είναι ποια όργανα είναι 
εκείνα που δεν πρέπει να είναι αιρετά και οι εκπρόσωποί τους άµεσα ανακλητοί. 

«Μείωση της στρατιωτικής θητείας σε 6 µήνες, αναγνώριση του δικαιώµατος 
άρνησης για λόγους συνείδησης, εναλλακτική κοινωνική θητεία ίσης διάρκειας µε 
τη στρατιωτική». 

Αντιπροτείνουµε τη χρήση µισθοφορικού στρατού σε πρώτη φάση, 
συνεπικουρούµενου από εθελοντικές µονάδες σε δεύτερη φάση και λαϊκή ένοπλη 
πολιτοφυλακή σε µια ορισµένη προοπτική.  
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Συµφωνούµε τόσο µε τον «αφοπλισµό των αστυνοµικών µονάδων στη διάρκεια 
κινηµατικών, συνδικαλιστικών και πολιτικών εκδηλώσεων» όσο και µε την 
«κατάργηση των ειδικών µονάδων (ΜΑΤ, ΕΚΑΜ) και των ειδικών σωµάτων 
(Εδικοί φρουροί)». Αυτά είναι µέτρα σε µια προοδευτική, δηµοκρατική κατεύθυνση 
και η εργατική τάξη πρέπει να παλέψει για την υλοποίησή τους.  

Το πρόβληµα είναι ότι η ένταση των καπιταλιστικών κρίσεων, η όξυνση των 
αντιθέσεών του και η όξυνση των συγκρούσεων, κάνουν αυτό το αίτηµα µη 
ρεαλιστικό. Γι’ αυτό, παράλληλα µε τη διεκδίκησή του, θα πρέπει οι εργαζόµενοι να 
αναπτύξουν τις δικές τους µορφές αυτοάµυνας απέναντι στην κρατική βία και 
καταστολή, να κατανοήσουν ότι οι συγκρούσεις µε τις ειδικές µονάδες της 
αστυνοµίας δεν είναι παρά σύγκρουση τάξης απέναντι σε τάξη και ν’ αντιµετωπίσουν 
δυναµικά τις ειδικές µονάδες που δεν θα συναδελφωθούν και δεν θα βρεθούν στο 
πλευρό τους.  

 ΣΗΜΕΙΟ 5. Μισθοί - Συντάξεις (γενικά πλαίσια διαµόρφωσης) 

Στο Σηµείο 5, η έµφαση δίνεται στις συµβάσεις, δηλαδή Επιχειρησιακών, Κλαδικών 
και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Εποµένως µιλάµε 
για έναν ισχυρό ιδιωτικό τοµέα και µε την έννοια αυτή η ριζική δήθεν αλλαγή του 
«πλαισίου άσκησης πολιτικής» δεν είναι παρά µια κεϋνσιανή πολιτική ρύθµισης της 
δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής – πιστωτικής πολιτικής µε τη συνεργασία του 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

«Αναπροσαρµογή αποδοχών στα πλαίσια των Επιχειρησιακών και Κλαδικών 
Συµβάσεων, αλλά και των συντάξεων σε ποσοστά που θα συνυπολογίζουν 
τουλάχιστον τον πληθωρισµό, τη συµµετοχή στην αύξηση του ΑΕΠ και της 
παραγωγικότητας». 

Ποιος µετρά τον πληθωρισµό, την αύξηση του ΑΕΠ και την άπιαστη έννοια της 
παραγωγικότητας; Είναι αλήθεια ότι παρακάτω ο ΣΥΡΙΖΑ µιλά για αλλαγή του 
τιµαρίθµου µε βάση τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης αλλά τόσο η Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία όσο και το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών δεν 
κάνουν τίποτε άλλο τόσα χρόνια παρά «δηµιουργική λογιστική» και µαγείρεµα των 
δεικτών. Κι εδώ χρειάζεται η άµεση και δραστική παρέµβαση του εργατικού ελέγχου. 

Αλλά τι σηµαίνει για ένα αριστερό κόµµα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ να δέχεται τη νεφελώδη 
έννοια της «παραγωγικότητας» και µάλιστα να ζητά καθορισµό των µισθών µε βάση 
αυτή την «παραγωγικότητα»; Η παραγωγικότητα σύµφωνα µε την αστική οικονοµική 
θεωρία δεν είναι παρά Υ/L όπου Y είναι το ΑΕΠ (σε πραγµατικές τιµές) και L είναι η 
συνολική απασχόληση. Αν αφήσουµε στην άκρη τα αστικά επιχειρήµατα πως το 
ΑΕΠ δεν µετρά καν την ευηµερία και πως στην «απασχόληση» συναθροίζονται 
ακόµη και η µερική, ελαστική κι εφήµερη απασχόληση, προκύπτει ένα άλλο βασικό 
ζήτηµα: Το ζητούµενο για ένα κόµµα της Αριστεράς δεν µπορεί να είναι ο 
καθορισµός των µισθών µε βάση τον αυθαίρετο δείκτη της  «παραγωγικότητας», 
αλλά ίσα – ίσα η οργάνωση των αγώνων και των πολιτικών του µε επίκεντρο την 
παραγόµενη υπηρεσία σε κλαδικό επίπεδο, ή σε µέσον όρο στο εθνικό επίπεδο. Αν το 
κόµµα της Αριστεράς δεν έχει αίσθηση και (έστω χοντρικές) µετρήσεις για τα 
ποσοστά υπεραξίας και τις απόλυτες και σχετικές της µεταβολές, πάνω σε ποια βάση 
α) καθορίζει τους αγώνες του σε σχέση µε την αύξηση των µισθών και β) πάνω σε 
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ποια βάση έρχεται να οργανώσει τους γενικότερους συνδικαλιστικούς και ταξικούς 
αγώνες της εργατικής τάξης; 

«Οι αναπροσαρµογές όλων των συντάξεων να γίνονται µε βάση τις αυξήσεις των εν 
ενεργεία εργαζοµένων». 

Όλες οι συντάξεις πρέπει να είναι ίσες ή µεγαλύτερες από τις αποδοχές των εν 
ενεργεία εργαζοµένων, όχι απλά να καθορίζονται «µε βάση» αυτές τις αποδοχές. 

«Επίδοµα ανεργίας ίσο µε το 80% των αποδοχών και επιδότηση για όλο το 
διάστηµα της ανεργίας». 

Το επίδοµα ανεργίας θα έπρεπε να είναι ίσο µε το 100% των αποδοχών και 
παράλληλη υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίσει εργασία ανάλογα µε τα 
προσόντα και τις κλίσεις των ανέργων. 

«Καθορισµός ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος στο ύψος του 80% των 
κατώτερων αποδοχών της ΕΓΣΣΕ». 

∆εχόµαστε καθορισµό ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος στο ύψος του 100% των 
κατώτερων αποδοχών της ΕΓΣΣΕ. 

«∆ιαµόρφωση εργατικού τιµάριθµου που θα αποτυπώνει τις πραγµατικές αυξήσεις 
στα βασικά είδη κατανάλωσης της εργατικής οικογένειας». 

∆εν διαφωνούµε µε το µέτρο αυτό αλλά θα πρέπει να επεκταθεί στη µέτρηση όλων 
των µακροοικονοµικών µεταβλητών, των τιµολογίων των µεγάλων κρατικών και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων κτλ. Ο «εργατικός τιµάριθµος» δεν µπορεί να έχει στη βάση 
του τις ίδιες τις ανάγκες των εργαζοµένων και εποµένως απαιτεί, από τη φύση του, 
τον εργατικό και λαϊκό έλεγχο. 

 ΣΗΜΕΙΟ 6. Μεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος 

«Αναστροφή της σχέσης άµεσων - έµµεσων φόρων και της φορολογίας κεφαλαίου 
– εργασίας». 

Τι σηµαίνει «αναστροφή» και πως ποσοτικοποιείται; Τι σηµαίνει γενικά κι αόριστα 
φορολογία κεφαλαίου και φορολογία εργασίας; Τέτοια µέτρα δεν µπορούν να 
ληφθούν ορθολογικά αν δεν έχουµε στη διάθεσή µας µια σειρά άλλα πράγµατα, για 
τα οποία θα µιλήσουµε αµέσως µετά, αλλά αν επίσης δεν έχουµε στη διάθεσή µας 
µέτρα της εκµετάλλευσης της εργατικής δύναµης. 

«Επαναφορά του συντελεστή 40% για τα κέρδη ΑΕ και ΕΠΕ άνω των 30.000 €». 

∆εν µπορούµε να µιλάµε δογµατικά για συντελεστές 40% στα κέρδη παρά µόνο για:  

α) Ιδιωτικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις που δεν θέλουν να συµµορφωθούν µε ένα 
γενικότερο οικονοµικό πρόγραµµα και σχέδιο της εργατικής κυβέρνησης.  
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β) Ιδιωτικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις που δεν προβαίνουν σε σηµαντικές και 
ουσιαστικές επενδύσεις.  

«Αφορολόγητο όριο 15.000 € για όλα τα φυσικά πρόσωπα (µισθωτούς, 
συνταξιούχους, ΕΒΕ, αγρότες, εισοδηµατίες)».  

Η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει µια ταξική διάσταση και δεν µπορεί να 
απευθύνεται και να αφορά γενικά και αόριστα όλα τα «φυσικά πρόσωπα». Για την 
Αριστερά δεν υπάρχουν «φυσικά πρόσωπα» αλλά άτοµα µε καθορισµένους ταξικούς 
ρόλους. Το αφορολόγητο όριο όπως και ο ισοπεδωτικός κανόνας του 40% είναι 
καθαρές ανοησίες για µια εργατική κυβέρνηση µε σαφή τακτικά και στρατηγικά 
σχέδια. Στην πραγµατικότητα, αποτελούν εργαλεία και δικλείδες στα χέρια του 
εργατικού κράτους και της πολιτικής του. 

«Αποφασιστικό χτύπηµα της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής και της 
εισφοροδιαφυγής µε πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και υπό τον όρο 
σεβασµού των ατοµικών δικαιωµάτων. Αξιοποίηση σ’ αυτή την κατεύθυνση των 
εργαζοµένων και των αντιπροσωπευτικών τους οργάνων σε κάθε επιχείρηση». 

∆εν διαφωνούµε αλλά η «αξιοποίηση των εργαζοµένων» και µάλιστα µέσω των 
«αντιπροσωπευτικών τους οργάνων» δεν µπορεί παρά να γίνει σε ένα πιο διευρυµένο 
πλαίσιο εργατικού ελέγχου. ∆εν υπάρχει «αξιοποίηση» χωριστά από τον εργατικό 
έλεγχο, ούτε είναι σοβαρό ένα κόµµα της Αριστεράς να µιλά για «αξιοποίηση των 
εργαζοµένων», «συµµετοχή των εργαζοµένων», «κοινωνικό έλεγχο», «λαϊκό έλεγχο», 
«διαχειριστικό έλεγχο». 

«Κατάργηση όλων των φορολογικών προνοµίων του εφοπλιστικού κεφαλαίου, των 
µεγάλων εισοδηµάτων και της Εκκλησίας». 

Στη βάση αυτή θα ήταν πιο σωστό η Εκκλησία της Ελλάδος α) να αναλάβει 
συγκεκριµένες κοινωνικές υποχρεώσεις και β) να σταµατήσει η επιχορήγησή της από 
τον δηµόσιο προϋπολογισµό.  

 ΣΗΜΕΙΟ 7. Ακρίβεια 

«Ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για τον ουσιαστικό, αυστηρό και αποτελεσµατικό έλεγχο 
των κάθε λογής καρτέλ, των ολιγοπωλιακών και εναρµονισµένων πρακτικών στην 
αγορά, ως προς τις τιµές, την ποιότητα, την ασφάλεια και την υγιεινή προϊόντων 
και υπηρεσιών». 

Τέτοιες επιχειρήσεις θα πρέπει να εναρµονισθούν µε την γενικότερη οικονοµική 
πολιτική του εργατικού κράτους. Ο εναρµονισµός τους µε τη γενικότερη 
σχεδιοποίηση είναι ο µόνος τρόπος να αποφύγει κανείς τις εναρµονισµένες 
πρακτικές, τη δηµιουργία καρτέλ κτλ.  

Ποιο θα είναι, όµως, αυτό το «νέο θεσµικό πλαίσιο»; Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 
ιδέα ή δεν θέλει να θίξει την λεγόµενη «Επιτροπή Ανταγωνισµού» που δεν αποτελεί 
παρά ένα µέσον ανταγωνισµού µεταξύ των ίδιων των καπιταλιστών. 
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«Κοστολογικός έλεγχος σε όλα τα στάδια από την παραγωγή και την εισαγωγή ως 
την κατανάλωση. Θεσµοθέτηση εργατικού και λαϊκού ελέγχου στις πηγές 
διαµόρφωσης του κόστους και των τιµών». 

∆εν διαφωνούµε µε το µέτρο αυτό αλλά ο κοστολογικός έλεγχος δεν µπορεί 
αντικειµενικά (βλ. και σηµείο 6) να είναι ανεξάρτητος και ξεκοµµένος από τον λαϊκό 
και εργατικό έλεγχο σε άλλες σφαίρες της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής.  

«Επαναφορά της υποχρέωσης του κράτους να παρεµβαίνει στη διαµόρφωση των 
τιµών, να επιβάλλει ελεγχόµενα ποσοστά κέρδους, επαναφέροντας, όπου 
χρειάζεται, αγορανοµικές διατάξεις, που καταργήθηκαν συστηµατικά από ΠΑΣΟΚ 
και Ν∆ στο όνοµα της «ελεύθερης» αγοράς»». 

Το κλειδί στην πρόταση αυτή είναι το «όπου χρειάζεται». Επίσης, αντιφατικά 
προτείνονται οι αγορανοµικές διατάξεις από τη στιγµή που θα µπορούσαν να 
λειτουργήσουν συντονιστικά στα πλαίσια του κοστολογικού ελέγχου, του 
γενικότερου σχεδιασµού  και φυσικά του ευρύτερου εργατικού – λαϊκού ελέγχου. 

«Ενίσχυση καταναλωτικών κινηµάτων και οργανώσεων». 

Και πάλι, αντιφατικά προτείνονται τέτοιες πρακτικές για να αποφευχθούν ακριβώς οι 
έλεγχοι κοστολόγησης στα πλαίσια του ευρύτερου εργατικού – λαϊκού ελέγχου. 

 ΣΗΜΕΙΟ 8. Εργασιακές σχέσεις - απασχόληση - ανεργία 

«Ο αγώνας για την πλήρη, σταθερή και ασφαλή εργασία για όλους και όλες, είναι η 
απάντηση της Αριστεράς στο νεοφιλελεύθερο σχέδιο … ». 

Ο αγώνας αυτός δεν πρέπει να είναι αγώνας για πλήρη απασχόληση αλλά αγώνας για 
το καθήκον του κράτους να εξασφαλίσει πλήρη, σταθερή και ασφαλή εργασία για 
όλους και όλες σε συµφωνία µε τα προσόντα, τις κλίσεις και την παραγωγικότητά 
τους.  

«Πλήρης απασχόληση» είναι και ο αντικειµενικός στόχος ολόκληρης σχεδόν της 
κεϋνσιανής οικονοµικής πολιτικής αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι ένας τέτοιος στόχος 
µπορεί αντικειµενικά να επιτευχθεί µε τέτοιες πολιτικές. Είδαµε αναλυτικά στα 
προηγούµενα σε τι ακριβώς συνίσταται το «αριστερό» και «ριζοσπαστικό» 
πρόγραµµα των «15 σηµείων» του ΣΥΡΙΖΑ. ∆εν είναι παρά µια νεο- πασοκική 
κεϋνσιανή πολιτική. Στο σηµείο 8 αυτό γίνεται ακόµη πιο ξεκάθαρο.  

«Κατάργηση όλων των ελαστικών, µερικών και άτυπων µορφών εργασίας και 
αντικατάστασή από σχέσεις πλήρους απασχόλησης». 

Και πάλι εδώ η θέση µας πρέπει να είναι σχετική σε ότι έχει να κάνει µε τη 
συγκεκριµένη επιχείρηση. ∆εν υπάρχει κατ’ αρχήν καµιά διαφωνία πάνω στο γεγονός 
ότι θέλουµε σχέσεις πλήρους απασχόλησης. Αλλά το πρόβληµα µπορεί να λυθεί µε 
πολλούς τρόπους: 

α) Μείωση των ωρών εργασίας στο 50% για να δουλεύουν ακόµη περισσότεροι χωρίς 
µείωση των µισθών. 
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β) Προνοµιακά µέτρα για επιχειρήσεις που συµβάλλουν αποφασιστικά στις ανάγκες 
του Σχεδίου του εργατικού κράτους χωρίς καµιά θυσία από µέρους των εργαζοµένων.  

«Ειδικά µέτρα για τους µακροχρόνια άνεργους και τους άνεργους άνω των 50 
ετών». 

Όσα είπαµε για την υποχρέωση του κράτους.  

«Θέσπιση και έλεγχος εφαρµογής του 35ωρου – 7ωρου – 5νθήµερου χωρίς µείωση 
αποδοχών, µε ειδικά µέτρα για τη στήριξη εφαρµογής του µέτρου στις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις» 

Χρειάζεται συστηµατική µελέτη του 35/7/5 µε βάση τα σύγχρονα τεχνολογικά 
δεδοµένα και όχι τις ανάγκες της καπιταλιστικής επιχείρησης. ∆εδοµένου επίσης ότι 
µεγάλο µέρος των εργαζόµενων απασχολείται σε «µικροµεσαίες επιχειρήσεις» 
τέτοιες επιχειρήσεις θα πρέπει να λαµβάνουν αυτά τα αόριστα και γενικόλογα «ειδικά 
µέτρα για τη στήριξη εφαρµογής του µέτρου» µόνο κάτω από προϋποθέσεις και µε 
τον όρο ότι η παραγωγή τους συνάδει µε το γενικότερο Σχέδιο της οικονοµίας. Η 
αναµόρφωσής τους και ο προσανατολισµός τους στις ανάγκες της κοινωνίας και του 
Σχεδίου πρέπει να θεωρείται δεδοµένος. 

«Μαζικές προσλήψεις στην υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες».  

Καθώς και στους τοµείς που αποτελούν ή θέλουµε να αποτελέσουν  κλάδους – 
κλειδιά της οικονοµίας. Είναι όµως δυνατόν να µην υπάρχει καµιά αξιολόγηση σε 
σχέση µε τέτοιες προσλήψεις; Αυτό το κρίσιµο ζήτηµα δεν µπορεί ν’ αφήσει 
αδιάφορο το εργατικό κράτος, το Σχέδιό του και τον εργατικό – λαϊκό έλεγχο. 

«Άµεσο πρόγραµµα δηµιουργίας 100.000 νέων θέσεων εργασίας µε στόχο να 
αποτραπεί η άνοδος της ανεργίας από την κρίση και να βελτιωθεί το επίπεδο των 
υπηρεσιών στα νοσοκοµεία, σχολεία, Ταµεία και οργανισµούς κοινωνικής 
πολιτικής και πρόνοιας». 

Τα ίδια όπως και παραπάνω. Επιπλέον, η δηµιουργία 100.000 θέσεων εργασίας 
ανεξάρτητα από τους τοµείς στους οποίους θα γίνει, δείχνει προχειρότητα, κακό 
υπολογισµό και λαϊκισµό. Μόνο το Σχέδιο και ο πλατύς εργατικός έλεγχος µπορούν 
να λύσουν τέτοια ζητήµατα σε συνδυασµό µε µια εµβάθυνση του Σχεδίου σε θέµατα 
όπως είναι οι κλάδοι – κλειδιά, οι διακλαδικές επιδράσεις της απασχόλησης και των 
επενδύσεων, οι διακλαδικές επιδράσεις των διαφόρων κατηγοριών διάφορων 
ιδιωτικών και κρατικών δαπανών κτλ. 

ΣΗΜΕΙΟ 9. Κοινωνική ασφάλιση 

«Βελτίωση και όχι υποβάθµιση των ασφαλιστικών όρων και παροχών. Να µην 
αυξηθούν τα γενικά και ειδικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και να επανέλθει το 
60ο έτος για τις γυναίκες και οι θετικές διακρίσεις για τις µητέρες µε ανήλικα 
παιδιά. Να επανέλθει ο θεσµός της πλήρους συνταξιοδότησης µε 35ετία χωρίς όριο 
ηλικίας». 
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Χρειάζεται γενική επανεξέταση του θεσµού µε βάση τα τεχνολογικά δεδοµένα και τα 
νέα δεδοµένα στο χώρο της παραγωγής. Ο πραγµατικός πλούτος µιας κοινωνίας είναι 
ο ελεύθερος χρόνος και η µείωση της εργασίας, όχι η «παραγωγικότητα», η 
«απασχόληση» γενικά και η συσσώρευση µε σκοπό το κέρδος.  

«Περιφρούρηση των πόρων της κοινωνικής ασφάλισης µε το χτύπηµα της 
ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, της εισφοροαπαλλαγής και των 
χαριστικών ρυθµίσεων την απόδοση των οφειλών του κράτους και της εργοδοσίας 
στα Ταµεία και την απαγόρευση χρηµατιστηριακών παιχνιδιών µε τα αποθεµατικά 
των Ταµείων». 

∆εν υπεισέρχεται εδώ ωστόσο κανένας έλεγχος και καµιά συγκεκριµένη πρόταση. Οι 
πόροι της κοινωνικής ασφάλισης είναι, ασφαλώς, ένα απόθεµα κεφαλαίου που δεν 
µπορεί να υπόκειται σε κερδοσκοπία, αλλά µπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά στη 
βραχυπρόθεσµη και µεσοπρόθεσµη χρηµατοδότηση των επενδυτικών έργων του 
εργατικού κράτους. Σ’ αυτό δεν µπορεί να έχει σοβαρή αντίρρηση κανείς 
σοσιαλιστής. 

«Καθιέρωση της 3µερούς χρηµατοδότησης του ασφαλιστικού συστήµατος για 
όλους τους ασφαλισµένους». 

Η καθιέρωση της τριµερούς δεν µπορεί να είναι ανεξάρτητη από τα ποσοστά 
εκµετάλλευσης στον κάθε ιδιαίτερο κλάδο της οικονοµίας ή τουλάχιστον το µέσο 
ποσοστό υπεραξίας στο επίπεδο της οικονοµίας. Η ίδια η συσσώρευση θα πρέπει, σε 
ορθολογική βάση, να καλύπτει µε επάρκεια το ζήτηµα της χρηµατοδότησης του 
ασφαλιστικού συστήµατος όπως ασφαλώς και όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα 
χρηµατοδότησης. 

«Σταδιακή επιστροφή των λεηλατηθέντων από το Κράτος αποθεµατικών των 
Ταµείων και θεσµοθέτηση νέων πόρων για το ασφαλιστικό σύστηµα». 

Απαιτούµε την άµεση, έντοκη επιστροφή τους.  

Ποιοι νέοι πόροι προτείνονται, ωστόσο, για το ασφαλιστικό σύστηµα και από πού θα 
προέλθουν; Είπαµε και παραπάνω, και είναι κρίσιµης σηµασίας, το γεγονός ότι 
κανένας νέος χρηµατοδοτικός πόρος δεν µπορεί παρά να προκύψει παρά από τη 
συσσώρευση στο επίπεδο της οικονοµίας. Αυτό απαιτεί άµεση σχεδιοποίηση, να 
τεθούν άµεσα στόχοι στρατηγικής και τακτικής του Σχεδίου, να χρησιµοποιηθούν 
όλα τα εργαλεία και οι δικλείδες που θα έχει το εργατικό κράτος στη διάθεσή του.  

 ΣΗΜΕΙΟ 10. Υγεία - Πρόνοια       

 «Άµεσα διπλασιασµός των δαπανών για την υγεία, µε ταυτόχρονη ορθολογική 
χρήση, διαφανή διαχείριση και κατανοµή. ∆εν µπορεί να γίνει ανεκτή καµιά 
κακοδιαχείριση, σπατάλη ή διαφθορά». 

Πάλι δεν µιλάµε για έλεγχο. Πως θα γίνει η ορθολογική χρήση και αποτελεσµατική 
λειτουργία; Γιατί «διπλασιασµός των δαπανών για την υγεία» χωρίς µια 
αντικειµενική εξέταση των αναγκών; Πως διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες αυτές 
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καλύπτονται µε έναν διπλασιασµό των δαπανών; Και σε τι όρους; Πραγµατικών η 
ονοµαστικών δεδοµένων;  

«[ …]  Θέσπιση χρονοδιαγράµµατος για οριστική κατάργηση µονάδων ψυχικής 
υγείας του ιδιωτικού τοµέα». 

Γιατί χρονοδιάγραµµα; Ο ιδιωτικός τοµέας λειτουργεί κι εδώ µε βάση το κριτήριο 
του κέρδους και τα «αντικειµενικά» δεδοµένα της «επιστήµης της ψυχολογίας» όπως 
ασφαλώς ικανοποιεί τα συµφέροντα του καπιταλιστικού συστήµατος για την 
αναπαραγωγή της εργατικής δύναµης µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. 

Μόνο η κρατικοποίηση του συστήµατος υγείας γενικά, ο εργατικός έλεγχός του, η 
εµβάθυνση της έρευνας για τα νοσήµατα (και φυσικά τα ψυχικά νοσήµατα) µπορεί να 
εξασφαλίσει αποδεκτές λύσεις από τη σκοπιά του Ανθρώπου και όχι του 
«εργαζόµενου», του «υπάλληλου» κτλ. 

«Αποποινικοποίηση της χρήσης, κατοχής και προµήθειας όλων των ουσιών για 
προσωπική χρήση. Αντιµετώπιση του χρήστη ως ασθενούς. Θεσµοθέτηση µέτρων 
για την αποκοπή των χρηστών από το παράνοµο εµπόριο». 

Πως τσακίζεται ωστόσο το παράνοµο εµπόριο; Αυτά είναι αµυντικά µέτρα. Η 
υπόθεση για το τσάκισµα του εµπορίου δεν µπορεί παρά να γίνει µια λαϊκή κι 
εργατική υπόθεση.  

 ΣΗΜΕΙΟ 11. Παιδεία 

«Υπεράσπιση και διεύρυνση του δηµόσιου δωρεάν και κοινωνικού χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης  και της έρευνας. Όλοι όσοι κατοικούν σ’ αυτή τη χώρα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα ν’ απολαµβάνουν το δηµόσιο αγαθό της εκπαίδευσης 
δωρεάν, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.  Η ιδιωτική εκπαίδευση σε όλες τις 
βαθµίδες και τα φαινόµενα παραπαιδείας αποτελούν παθογένεια του 
Εκπαιδευτικού Συστήµατος η οποία οφείλει σταδιακά να γίνει περιττή  µέσα από 
την ουσιαστική αναβάθµιση του ∆ηµόσιου Σχολείου και άρα τον µηδενισµό των 
αντίστοιχων οικογενειακών δαπανών». 

Η κρίσιµη λέξη είναι «σταδιακά». Η παραπαιδεία να καταργηθεί άµεσα. Ελεύθερη 
εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Όταν µιλάµε για την παιδεία, θα πρέπει να έχουµε 
υπόψη µας την κριτική που ο ίδιος ο Μαρξ άσκησε σε παρόµοια ζητήµατα στην 
«Κριτική του Προγράµµατος της Γκόττα»: ∆εν µπορεί να υπάρχει δωρεάν παιδεία για 
τις ανώτερες εισοδηµατικές τάξεις και µε κανέναν τρόπο δεν πρέπει να δεχτούµε την 
επέµβαση του αστικού κράτους στα ζητήµατα της εκπαίδευσης. Η κρατική 
παρέµβαση στην παιδεία δεν µπορεί να γίνεται µε πρόσχηµα την «ελεύθερη δηµόσια 
και δωρεάν παιδεία». 

«Άµεση αύξηση της χρηµατοδότησης για την εκπαίδευση και την έρευνα από τον 
κρατικό προϋπολογισµό τουλάχιστον στον µέσο Ευρωπαϊκό όρο (5,25% για την 
εκπαίδευση, 3% για την έρευνα), µε προοπτική την αύξηση αθροιστικά στο 8- 9%». 

Είναι αυτά αρκετά; Με βάση ποια δεδοµένα; Μόνο στη βάση της σχεδιοποιηµένης 
κρατικής ιδιοκτησίας η παιδεία µπορεί να πάρει έναν ουσιαστικό χαρακτήρα και να 
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καθορισθεί µε ακρίβεια (κι όχι αυθαίρετα) η συσώρευση που είναι αναγκαία για τη 
χρηµατοδότησή της. 

«Θεσµοθέτηση της 2χρονης προσχολικής, της 12χρονης υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, του Ενιαίου Λυκείου, Θεωρίας και Πράξης ως µοναδικού τύπου 
Λυκείου, ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση». 

Ένα µείζον θέµα, η γάγγραινα µετατρέπεται σε αµυχή! «Ελεύθερη πρόσβαση στην 
ανώτατη εκπαίδευση» φιγουράρει τελευταίο στον κατάλογο. 

Συµφωνούµε για το «Ενιαίο Λύκειο Θεωρίας και Πράξης» σαν µοναδικό τύπο 
Λυκείου. Είναι ένας αποφασιστικός σταθµός στην ενοποίηση της διανοητικής και 
χειρωνακτικής εργασίας αλλά δεν έχει νόηµα αν δεν επεκταθεί στην ανώτατη 
εκπαίδευση όπου αυτό είναι δυνατό, εφικτό και απαραίτητο σύµφωνα µε τα δεδοµένα 
της επιστήµης.  

Ωστόσο, δεν µπορούµε παρά να υπογραµµίσουµε πως, πέρα από κάθε ελιτισµό, το 
«Ενιαίο Λύκειο Θεωρίας και Πράξης» πρέπει να προωθεί τα ατοµικά προσόντα και 
τις ατοµικές κλίσεις µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο κι επίσης να αναπτύσσει 
διάφορες κλίσεις και ταλέντα στο ίδιο πρόσωπο. Μόνο µε βάση µια τέτοια παιδεία, 
σε κάθε βαθµίδα θα είναι δυνατή η ολοκληρωµένη ανάπτυξη µιας υγιούς 
προσωπικότητας που είναι «όλον» και όχι «κοµµάτια». Αυτός είναι ένας τοµέας στον 
οποίο η έρευνα πρέπει να προσφέρει εντατικά και εκτατικά.  

Ασφαλώς ,  ωστόσο ,  η  πρόσβαση  στην  εκπαίδευση  σε  καµιά  
περίπτωση  δεν  µπορε ί  να  ε ίναι  δωρεάν  γ ια  τα  ανώτερα  
ε ισοδηµατικά  στρώµατα .  Με  τον  τρόπο  αυτό ,  η  δηµόσια  και  δωρεάν  
παιδε ία  γ ια  όλους  µετατρέπεται  σε  αρνητ ικό  φόρο  γ ια  τους  
πλούσιους .  

«• ∆ηµόσια δωρεάν  µεταλυκειακή επαγγελµατική εκπαίδευση, µε σταδιακή 
απορρόφηση κάθε είδους Ιδιωτικού ΙΕΚ, ΚΕΣ κ.λ.π., η οποία θα οδηγεί σε πτυχία  
µε επαγγελµατικά δικαιώµατα 

• Κατάργηση σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και τα Ερευνητικά Κέντρα όλου 
του νοµοθετικού πλέγµατος ΠΑΣΟΚ & Ν∆,   που ιδιωτικοποιεί και 
εµπορευµατοποιεί το ∆ηµόσιο Αγαθό της Παιδείας και Έρευνας 

• Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών σε όλες τις βαθµίδες. Με ουσιαστική 
συµµετοχή της  εκπαιδευτικής κοινότητας. Με δηµόσιο έλεγχο και διαφάνεια στις 
διαδικασίες ανάθεσης συγγραφής και διακίνησης των  συγγραµµάτων». 

Πουθενά όµως δεν έχουµε σύνδεση µε την παραγωγή και τις κοινωνικές ανάγκες. 
Πουθενά δεν έχουµε την αναγκαία έρευνα που θα καταστήσει τα µέτρα αυτά δυνατά 
κι εφικτά. Πουθενά δεν έχουµε τον λαϊκό έλεγχο και την συνάφεια µε το Σχέδιο του 
εργατικού κράτους. 

«∆ηµοκρατία στην εκπαίδευση και την έρευνα όλων  των βαθµίδων µε κύτταρο 
τους συλλόγους διδασκόντων και ερευνητών και την  εκπαιδευτική κοινότητα. 
Θεσµοθέτηση µιας νέας διοικητικής δοµής και στις τρεις εκπαιδευτικές βαθµίδες 
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στη βάση της αιρετότητας και της ανακλητότητας. Όχι στην αξιολόγηση – 
χειραγώγηση». 

Συµµετοχή όλου  του  λαού ! Ναι στην αξιολόγηση!  Αλλά σε µια αξιολόγηση 
µε βάση τον λαϊκό έλεγχο και τις ανάγκες της κοινωνίας, όχι τις ανάγκες µιας κάστας. 

ΣΗΜΕΙΟ 12. Περιβάλλον 

«Εθνική Πολιτική για τα δάση και το δασικό πλούτο της χώρας. Κατάργηση της 
εκτός σχεδίου δόµησης. Κατάρτιση δασολογίου. Προστασία του αιγιαλού και της 
ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών σ’ αυτόν». 

Πάταξη όλων των  αυθαιρεσιών των  πλουσίων ως  τα  σήµερα.  
Μπουλντόζες  παντού !  

«Ακύρωση του προγράµµατος λιθάνθρακα της ∆ΕΗ, απαγόρευση της πυρηνικής 
ενέργειας και όλων των µορφών και τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας που 
επιβαρύνουν δυσανάλογα το περιβάλλον. Συµµετοχή των ΟΤΑ στη χωροθέτηση 
εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας». 

Χρειάζεται περίσκεψη. Χωρίς έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό, όπως είπαµε και 
παραπάνω, οι ενεργειακές ανάγκες και η κατανοµή των πόρων στις διάφορες ανάγκες 
δεν µπορεί να γίνει µε τρόπο ορθολογικό και κοινωνικά επωφελή. Είναι αφελές και 
απερίσκεπτο ν’ απορρίπτεται η πυρηνική ενέργεια ή ο λιθάνθρακας, τουλάχιστον σ’ 
έναν χρονικό ορίζοντα, αν µε τον τρόπο αυτό µπορεί να επιταχυνθεί η συσσώρευση 
σε κλάδους – κλειδιά, σε νέους δυναµικούς κλάδους καθώς επίσης και στην 
ορθολογικοποίηση και επίτευξη µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας στην κατανοµή 
των πόρων. 

ΣΗΜΕΙΟ 13. Χωρισµός Εκκλησίας - Κράτους 

«Πλήρης διαχωρισµός ρόλων Εκκλησίας - Κράτους, µε πλήρη αρµοδιότητα της 
Πολιτείας σε ζητήµατα γάµου, ονοµατοδοσίας, ανεξιθρησκείας, θρησκευτικού 
όρκου, µαθήµατος θρησκευτικών, αµοιβών ιερωµένων κλπ». 

Το κρίσιµο ζήτηµα τίθεται και πάλι τελευταίο, δηλαδή ο πλήρης διαχωρισµός ρόλων 
δεν µπορεί παρά να γίνει ξεκινώντας από την κατάργηση των αµοιβών των 
ιερωµένων που πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισµό. Κάτι τέτοιο, πρέπει να 
γίνεται εθελοντικά από τα µέλη των διαφόρων εκκλησιών.  

ΣΗΜΕΙΟ 14. Αγροτική Οικονοµία 

«Εθνική στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη, προώθηση αναδιαρθρώσεων, 
µέτρα βελτίωσης των υποδοµών της αγροτικής οικονοµίας και της ποιότητας των 
αγροτικών προϊόντων, ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.». 

Αυτά δεν είναι παρά γενικόλογα κι αφηρηµένα µέτρα. Αναδιαρθρώσεις, υποδοµές 
κτλ είναι πράγµατα αυτονόητα. Το ζητούµενο είναι σε ποιαν ακριβώς κατεύθυνση και 
µε βάση ποια λογική. Η κατεύθυνση δεν µπορεί παρά να είναι άλλη από την 
γενικότερη λειτουργία στα πλαίσια του Σχεδίου και του λαϊκού ελέγχου. Η λογική δεν 
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µπορεί να είναι άλλη από την αποδοτική και αποτελεσµατική λειτουργία που 
λαµβάνει υπόψη τις αλληλοσυνδέσεις της αγροτικής οικονοµίας µε όλες τις άλλες 
σφαίρες της υλικής και πνευµατικής παραγωγής. 

«Μέτωπο ενάντια στην νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, που µετατρέπει την 
επιδότηση των αγροτικών προϊόντων σε εισοδηµατικές ενισχύσεις των 
παραγωγών. Η πολιτική αυτή αποξενώνει την ΚΑΠ από τα προϊόντα και τη θέση 
τους στην αγορά, µε καταστροφικές συνέπειες στην ίδια την παραγωγή και 
αποβλέπει στη συντοµότερη δυνατή κατάργηση των αγροτικών επιδοτήσεων». 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η συµµετοχή της χώρας µας στην ΕΕ την έχει καταστήσει 
πολιτικό και οικονοµικό της δορυφόρο, όπως δεν είναι δύσκολο να δει κανείς ότι η 
νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) δεν είναι παρά η πολιτική του ευρωπαϊκού 
καπιταλισµού στον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας. Από τα λεγόµενα του ΣΥΡΙΖΑ, 
ωστόσο, σχηµατίζουµε την εντύπωση ότι η παλιά ΚΑΠ ήταν καλή, σε αντίθεση µε τη 
νέα.  

Για τον ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είχαµε επιδότηση των αγροτικών προϊόντων και όχι  
εισοδηµατικές ενισχύσεις των παραγωγών, διότι έτσι «αποξενώνεται η ΚΑΠ από τα 
προϊόντα». Για την Αριστερά, το ζητούµενο δεν είναι ούτε η νέα ούτε η παλιά ΚΑΠ, 
αλλά το γενικότερο θέµα: 

α) Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της αγροτικής µας οικονοµίας και ποια 
µπορεί να είναι αν θέλουµε να έχουµε µια βέλτιστη πολιτική. 

β) Μια βέλτιστη πολιτική είναι επίτευξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων σε προϊόντα 
µεγιστοποιούν το καθαρό εισόδηµα των παραγωγών, δηµιουργούν κατάλληλες 
εξαρτήσεις απασχόλησης κι επενδύσεων µε τους άλλους τοµείς της οικονοµίας και  

γ) οδηγούν συνολικά σε µεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της 
οικονοµίας του εργατικού κράτους.  

δ) Στα πλαίσια της σχεδιοποιηµένης οικονοµίας ο ανταγωνισµός ανάµεσα στους 
παραγωγούς µειώνεται και ορθολογικοποιείται η επιλογή προϊόντων προς 
καλλιέργεια µε τη µεγαλύτερη δυνατή τεχνική και οικονοµική αποτελεσµατικότητα.  

«Στήριξη των µικροµεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων τόσο µε τις τιµές των 
προϊόντων, όσο και µε τη διάθεση µε ευνοϊκούς όρους µηχανηµάτων, εφοδίων και 
καλλιεργητικών µέσων». 

Σύµφωνα µε τα κριτήρια που θέσαµε παραπάνω και ορθολογικοποιούν την αγροτική 
παραγωγή το δηµαγωγικό και λαϊκιστικό αυτό µέτρο θα τείνει να γίνεται ολοένα και 
λιγότερο αναγκαίο. 

∆εν πρέπει να ξεχνάµε, ωστόσο, ότι η µεγαλύτερη δυνατή τεχνική και οικονοµική 
αποτελεσµατικότητα απαιτεί εθελοντικές συνενώσεις των ατοµικών παραγωγών σε 
συνεταιρισµούς µε σκοπό την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και την αποφασιστική 
µείωση του µέσου κόστους ιδιαίτερα σε ορεινές κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Μετά 
από κατάλληλες µελέτες κι επεξεργασίες η αποφασιστική ενίσχυση τέτοιων µορφών 
συνεταιριστικής παραγωγής θα είναι αναγκαία.  
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«Ειδική στήριξη της κτηνοτροφίας µε ενίσχυση των παραγωγών στη µεταφορά 
του προϊόντος, στην αγορά ζωοτροφών και επέκταση της εθνικής καλλιέργειας 
ζωοτροφών και έλεγχος της σύστασης τους». 

Το αν η καλλιέργεια ζωοτροφών µπορεί ή δεν µπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο, αυτό 
είναι ένα ζητούµενο του αποτελεσµατικού και αποδοτικού Σχεδίου του εργατικού 
κράτους που λειτουργεί µε βάση τις συνολικές ανάγκες και τους συνολικούς και 
συλλογικούς σκοπούς.  

Το ζήτηµα της τεχνικής και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας δεν µπορεί να είναι 
ζήτηµα ενός πολιτικού προγράµµατος όπως οι «15 Θέσεις», αλλά τεχνικό ζήτηµα του 
Σχεδίου και του εργατικού – λαϊκού ελέγχου. 

 ΣΗΜΕΙΟ 15. ΕΒΕ – Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 

«Προώθηση µιας νέας στρατηγικής στήριξης των µικροµεσαίων και ιδιαίτερα των 
πολύ µικρών, ατοµικών και οικογενειακών επιχειρήσεων, µε ταυτόχρονη 
προάσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σ’ αυτές». 

Παραθέτουµε µόνον αυτό από τα υπόλοιπα θέµατα που θέτει Σηµείο 15. 

Και πάλι, όπως στην περίπτωση των παραγωγών στα πλαίσια της αγροτικής 
οικονοµίας, η εθελοντική συνένωση των µικροµεσαίων και µικρών επιχειρήσεων 
µπορεί να αποτελέσει ένα ζητούµενο του Σχεδίου κι’ εποµένως να πρέπει να 
ενισχυθούν τέτοιες µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό αποτελεί και πάλι τεχνικό 
ζήτηµα του Σχεδίου, όπως τεχνικό ζήτηµα αποτελούν ενδεικτικά τα εξής: 

α) Σε ποιους κλάδους τέτοιες εθελοντικές συνενώσεις µπορούν να οδηγήσουν σε 
εντατικότερη συσσώρευση και µεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα. 

β) Ποιου είδους τεχνολογίες µπορούν ή πρέπει να χρησιµοποιηθούν.  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

«[…] οι στόχοι αυτοί,  αποτελούν πρόταση προς τις εργαζόµενες δυνάµεις της 
κοινωνίας και θα οριστικοποιηθούν ως προς το περιεχόµενό τους µέσα από ένα 
µεγάλο και αγωνιστικό πολιτικό και κοινωνικό διάλογο». 

Το ενιαίο µέτωπο των εργαζοµένων, οι ταξικές και δηµοκρατικές διεκδικήσεις όσο 
και οι µαζικοί αγώνες που δυναµώνουν το εργατικό κίνηµα δεν µπορεί παρά να είναι 
µια προοπτική πάλης και κινητοποίησης που βρίσκει σύµφωνη κάθε δύναµη και 
συνιστώσα της Αριστεράς και του κινήµατος. Ωστόσο, οι προτάσεις  του  
ΣΥΡΙΖΑ  δεν  δίνουν µια αγωνιστική διέξοδο στο κίνηµα της  εργατικής  
και δεν  έχουν σαν  προοπτική τους  τον  σοσιαλισµό.  

Ενώ ορθά αναφέρεται πως το ζητούµενο είναι «να προβάλει την προοπτική του 
σοσιαλισµού και της κοινωνικής δικαιοσύνης, στη χώρα µας, την Ευρώπη και τον 
κόσµο όχι µόνο σαν ένα απελευθερωτικό όραµα που αποτελεί τη µόνη εναλλακτική 
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λύση στον καπιταλισµό […] αλλά ως ένα στόχο, που διαποτίζει και εµπλουτίζει […] 
τους αγώνες του σήµερα», κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει µε το πρόγραµµα των «15 
σηµείων». Το πρόγραµµα είναι στην πραγµατικότητα µια κεϋνσιανή και –εν πολλοίς- 
λαϊκιστική / κρατικιστική πρόταση µε στόχο ένα «άµεσο πολιτικό σχέδιο µεγάλων 
πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών, που να βγάζουν το λαό και τη χώρα από το 
τέλµα του δικοµµατισµού και τις εργαζόµενες τάξεις από τα αδιέξοδα του 
νεοφιλελευθερισµού». Ίσα – ίσα µε την έννοια αυτή, το σχέδιο δεν είναι 
διαποτισµένο από  τα  οράµατα του  σοσιαλισµού  αλλά  από  τα  οράµατα  
ενός  νεο-πασοκισµού  που  δεν έχει προοδευτικές  προτάσεις  ούτε  καν 
στους  τοµείς  του  περιβάλλοντος , των δυο φύλων, του  ασφαλιστικού ,  
της  παιδείας  και  του  δικαιώµατος  στην εργασία. Με την έννοια αυτή, δεν 
αποτελεί ούτε καν ένα «µίνιµουµ αστικο-δηµοκρατικό» πρόγραµµα, δηλαδή δεν 
αποτελεί καν ένα µίνιµουµ µεταβατικό πρόγραµµα που ως µόνο στόχο του θα είχε το 
ξεπέρασµα του «νεοφιλελευθερισµού». 

Η υπέρβαση του «νεοφιλελευθερισµού» σηµαίνει στην πράξη, και στα θεµελιώδη 
σηµεία του προγράµµατος του ΣΥΡΙΖΑ, την εφαρµογή µιας κλασσικής κεϋνσιανής 
πολιτικής µε άµεσο και µοναδικό της σκοπό την ανατροπή του δικοµµατισµού και 
την αναδιαµόρφωση του πολιτικού σκηνικού προς µια νεοδεξιά και νεοσυντηρητική 
στροφή µε τη συνεργασία ή διαγκωνισµό του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. 

Με βάση αυτά τα συµπεράσµατα, οι δυνάµεις της Αριστεράς και ιδιαίτερα της 
επαναστατικής Αριστεράς, οφείλουν να απορρίψουν κατ’ αρχήν του σχέδιο του 
ΣΥΡΙΖΑ και να συνεχίσουν τον διάλογό τους για ένα πρόγραµµα ρήξης και 
επαναστατικής ανατροπής, που µπορεί ν’ αποτελέσει σήµερα την µόνη αυθεντική 
αριστερή πρόταση, τη µόνη πρόταση που θα έχει σαν στόχο τον σοσιαλισµό και την 
εξουσία των εργαζοµένων.  

 


