
 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ  

(Xάρης Γολέμης) 

 

Η δεύτερη κυβέρνηση του νέου πια ΣΥΡΙΖΑ (δυστυχώς, αναγκαστικά πάλι, σε 

συνεργασία με τους ΑΝΕΛ) η οποία προέκυψε μετά την επιβολή στη χώρα του 3ου 

μνημονίου στις 12 Ιουλίου 2015, παρά το θριαμβευτικό ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, τη 

διάσπαση και τις δημοκρατικά επιβεβλημένες εκλογές του Σεπτεμβρίου (που 

πραγματοποιήθηκαν, όμως, με την αγνόηση από την ηγεσία του κόμματος της 

απόφασης της ΚΕ να διεξαχθεί τον ίδιο μήνα συνέδριο του κόμματος), είναι σήμερα 

αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα. 

Η διάψευση των ελπίδων για την κατάργηση των μνημονίων και την εφαρμογή μιας 

πολιτικής κατά της λιτότητας εντός της ευρωζώνης, που μας οδήγησαν στην ιστορική 

νίκη του Ιανουαρίου 2015, απογοήτευσε, πάγωσε το λαό. Παρά ταύτα, τα λαϊκά 

στρώματα ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 

Σεπτεμβρίου, με τη δέσμευση αυτή τη φορά να διαχειριστεί το νεοφιλελεύθερο 

μνημόνιο δικαιότερα από τη δεξιά ή/και το ακραίο κέντρο. Σήμερα φαίνονται οι 

δυσκολίες και τα όρια αυτής της προσπάθειας. Παράλληλα με την αισιοδοξία της 

βούλησης που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση, οι κομμουνιστές και οι αριστεροί 

οφείλουν να έχουν και την απαισιοδοξία της γνώσης. 

Η αλήθεια είναι ότι τα μέλη της κυβέρνησης διαπραγματεύονται σκληρά με το 

κουαρτέτο, λαμβάνονται κάποια κοινωνικά μέτρα που ανακουφίζουν εν μέρει τα 

πολύ φτωχά στρώματα, με δεδομένους τους δημοσιονομικούς περιορισμούς γίνεται 

μια σοβαρή προσπάθεια εξορθολογισμού και μείωσης της σπατάλης και της 

διαφθοράς σε διάφορους τομείς, π.χ. στην υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια, 

τη δημόσια διοίκηση και αλλού, η επιδίωξη να αντιμετωπιστεί το προσφυγικό είναι 

διαρκής και επίμονη -αν και έχουν γίνει σοβαρά στρατηγικά λάθη, αλλά και λάθη 

διαχείρισης κλπ.  

Όμως το μνημόνιο -για το οποίο πρέπει να τονίζουμε πάντα και προς πάσα 

κατεύθυνση ότι δεν είναι “ιδιοκτησία” μας, αλλά μας επιβλήθηκε πραξικοπηματικά- 

είναι αδυσώπητο και η επιτροπεία αμείλικτη, όπως πολύ σωστά λέγαμε ήδη από το 

2010. Γι’ αυτό το λόγο, η λαϊκή συμμαχία που μας έφερε δύο φορές στην κυβέρνηση 

φαίνεται, σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις, ότι κρατάει αποστάσεις από τον 



ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, η ανεργία εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή, η μερική 

απασχόληση με μισθούς πείνας αυξάνεται διαρκώς, οι κοινωνικές δαπάνες είναι πολύ 

περιορισμένες, γίνονται ιδιωτικοποιήσεις, έχουν κοπεί συντάξεις, η αστυνομική 

αυθαιρεσία δεν φαίνεται να υποχωρεί.  

  

Τι να κάνουμε λοιπόν 

Πρώτον, να κατανοήσουμε ότι χωρίς την απαλλαγή από την εποπτεία, τη διαγραφή 

ενός μεγάλου μέρους του μη βιώσιμου χρέους και τη ριζική μείωση των πρωτογενών 

πλεονασμάτων, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επιφέρουν κάποια χαλάρωση της 

λιτότητας, κάθε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς κοινωνικές επιπτώσεις 

του σκληρού μνημονίου, δηλαδή η φτωχοποίηση του λαού, είναι καταδικασμένη σε 

αποτυχία. Δεν μπορεί να υπάρξει αριστερό success story. 

 Δεύτερον, θεωρώντας δεδομένη αυτή την ανάγκη ανατροπής του υφιστάμενου 

πολιτικού πλαισίου, στο πλαίσιο ενός «πολέμου θέσεων» που δεν αποκλείει τις 

ρήξεις, οι κυβερνητικές συμμαχίες σε γεωγραφικό επίπεδο (με τις Χώρες του Νότου) 

ή σε πολιτικό επίπεδο, όπως ο διάλογος με τη σοσιαλδημοκρατία και τους Πράσινους 

(που πρέπει να είναι επιλεκτικός και προσεκτικός ώστε να μην διαταράσσει τις 

σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τις αριστερές πτέρυγες αυτών των κομμάτων, με τα κόμματα 

του ΚΕΑ και άλλα αριστερά κόμματα, αλλά και με τα συνδικάτα και τα κινήματα 

διαφόρων χωρών) είναι χρήσιμες και καλώς επιδιώκονται, φτάνει να μην εξαντλούν 

την ευρωπαϊκή στρατηγική μας. Αυτές οι κινήσεις, βέβαια, πρέπει να είναι 

ενταγμένες σε ένα γενικότερο σχέδιο κόμματος-κυβέρνησης, με την τελευταία να μην 

δρα αιφνιδιαστικά και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, όπως κατά κανόνα συμβαίνει 

-και όχι μόνο σ’ αυτό το ζήτημα.  

Τρίτον, η «επανίδρυση της Ευρώπης», όπως γράφουν και οι Θέσεις, αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την ενδεχόμενη επιτυχία και της δικής μας προσπάθειας. Η 

νεοφιλελεύθερη και αντιδημοκρατική υπαρκτή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τρίζει 

συθέμελα και είναι πολύ πιθανό να καταρρεύσει όπως ο υπαρκτός σοσιαλισμός, υπό 

την ηγεμονία της λαϊκιστικής δεξιάς και ακροδεξιάς. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο 

για την εξ’ αρχής προβληματική ευρωζώνη η οποία, όπως είναι φανερό πια, δεν είναι 

βιώσιμη, αν δεν υποστεί ριζικές αλλαγές τις οποίες πολύ αμφιβάλλω ότι είναι 

διατεθειμένες να κάνουν οι κυρίαρχες δυνάμεις στις περισσότερες χώρες. 

Τέταρτον, δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστο σχέδιο για την  «επανίδρυση της 

Ευρώπης» χωρίς ασυνέχεια με το παρελθόν, χωρίς ρήξεις και -γιατί όχι;- απείθεια 



στις αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων, θεσμικών (Κομισιόν, ΕΚΤ) ή 

παραθεσμικών (Τρόϊκα ή Κουαρτέτο, Γιούρογκρουπ, ανεξάρτητες αρχές 

ανταγωνιστικότητας σε κάθε χώρα της ΕΕ σύμφωνα με την Έκθεση των Πέντε 

Προέδρων, κ.λπ.). Αυτές οι ρήξεις δεν μπορούν να είναι άτακτες και μεμονωμένες, 

αλλά οργανωμένες και συντονισμένες διεθνώς και να έχουν στόχο την ενίσχυση της 

δημοκρατίας και τον σεβασμό της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. Για να συμβούν 

αυτά απαιτείται η ριζοσπαστική αριστερά -ενωμένη, εφόσον αυτό είναι δυνατό- να 

παίζει κυρίαρχο, κυβερνητικό ρόλο σε περισσότερες από μια χώρες, κυρίως σε 

ορισμένες από τις μεγαλύτερες σε μέγεθος, και να στηρίζεται σε ένα εύρωστο εθνικό 

και ευρωπαϊκό κίνημα. 

Πέμπτον, στο πλαίσιο του ΚΕΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να προωθήσει ένα είδος 

«ενισχυμένης συνεργασίας» με τα ομόλογα κόμματα του ευρωπαϊκού Νότου, ώστε να 

υπάρχουν κοινές επεξεργασίες και συντονισμένη παρέμβαση στα συμβούλια 

υπουργών (με προτεραιότητα το ΕΚΟΦΙΝ), στο Γιούρογκρουπ, αλλά και στα 

ευρωπαϊκά κινήματα. Η συνεργασία για κοινές παρεμβάσεις στα ευρωπαϊκά όργανα 

μπορεί να επεκτείνεται ad hoc σε συγκεκριμένα θέματα (π.χ. προσφυγικό, TTIP, 

CETA) και σε κόμματα άλλων πολιτικών οικογενειών που βρίσκονται στην 

κυβέρνηση διαφόρων χωρών. 

Έκτον, ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να συμμετέχει στον αναπτυσσόμενο σε όλη την Ευρώπη 

προβληματισμό για τα θέματα της ευρωζώνης και γενικότερα της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, δηλαδή σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν ομάδες και πρωτοβουλίες, 

οι οποίες είτε είναι διακείμενες φιλικά ή δείχνουν ανοχή στην κυβέρνηση (π.χ. το 

ΚΕΑ, η GUE/NGL, το transform, το Alter Summit, ακόμα και το φιλοευρωπαϊκό 

DIEM 25 του Γιάνη Βαρουφάκη) είτε είναι αντίθετες ή/και εχθρικές σ' αυτήν (π.χ. 

PLAN B). Μόνο έτσι δεν θα χάσει την αναγκαία επαφή του με τα κινήματα που 

αναπτύσσονται στην Ευρώπη και συγκεντρώνουν πολλούς και πολλές νέους και νέες. 

Η ήπειρός μας διακατέχεται από θυμό και είναι σε αναβρασμό κι η αριστερά, τα 

συνδικάτα και τα κινήματα, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους, δεν πρέπει να 

επιτρέψουν στη λαϊκιστική και την άκρα δεξιά να επωφεληθούν από αυτή την 

κατάσταση. 

Έβδομον, δεδομένου ότι οι συγκρούσεις με τους θεσμούς θα εξακολουθήσουν στο 

μέλλον και για απροσδιόριστο διάστημα, ενώ και οι ευρωπαϊκές εξελίξεις όπως και η 

στάση των κυβερνήσεων κάποιων χωρών απέναντι στην Ελλάδα κάθε άλλο παρά 

προβλέψιμες είναι, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι δια παν ενδεχόμενο. 



Όγδοον και τελευταίο, υποστηρίζω ότι δεν κυβερνάμε πάση θυσία, αλλά μόνο 

εφόσον μπορούμε να προστατεύουμε τα λαϊκά συμφέροντα, σε όποιο βαθμό αυτό 

είναι δυνατό μέσα στις εξαιρετικά ασφυκτικές μνημονιακές συνθήκες. Γνωρίζοντας 

ότι το μέλλον διαρκεί πολύ, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ένα ισχυρό, πολυτασικό, 

δημοκρατικό, μη αρχηγικό κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, απολύτως διακριτό 

από τη σοσιαλδημοκρατία, που θα συμμετέχει στον διαρκή αγώνα για τον κοινωνικό 

μετασχηματισμό, τον σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία, στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη, ακόμα και αν βρεθεί εκτός κυβέρνησης. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


