
ΑΡΗΣΔΡΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 

 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΗΑ ΠΡΩΣΖ 

Ο ΤΡΗΕΑ ΚΑΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΣΟΤ 

 

1. ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΓΡΑΖ ΚΑΗ ΣΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΖ 

ΑΡΗΣΔΡΑ 

Γηα ηνλ ΤΡΗΕΑ ε αλάγθε ηεο θνηλήο δξάζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο ζπκπόξεπζεο 

θαη ηεο ζπκπαξάηαμεο όισλ ησλ δπλάκεσλ ηεο Αξηζηεξάο ζηε ρώξα καο δελ 

απνηειεί ζεκαία επθαηξίαο νύηε πεδίν επηθνηλσληαθήο εθκεηάιιεπζεο αιιά 

ππόζεζε θεληξηθήο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, ε νπνία απνθηά αθόκα πην επείγνληα 

θαη αλαληηθαηάζηαην ραξαθηήξα κεηά ηηο επξσεθινγέο, πξνθεηκέλνπ λα αλνίμνπλ 

αλαηξεπηηθνί πξννδεπηηθνί δξόκνη κε ζνζηαιηζηηθό πξνζαλαηνιηζκό ζηελ παηξίδα 

καο. 

 

Ο ΤΡΗΕΑ δελ εγθαηέιεηςε θαη πνιύ πεξηζζόηεξν δελ πξόθεηηαη λα εγθαηαιείςεη 

ηώξα κπξνζηά ζηηο δπζθνιίεο, ηηο αξλήζεηο θαη ηηο επηζέζεηο, ηελ ππόζεζε ηεο 

ζπκπαξάηαμεο ηεο Αξηζηεξάο, ε νπνία απνηειεί αθόκα πην επείγνπζα 

πξνηεξαηόηεηα θαη βξίζθεη όιν θαη πην κεγάιε απήρεζε ζηνλ αξηζηεξό θόζκν θαη 

ηνπο πξννδεπηηθνύο αγσληζηέο πέξα από εληάμεηο θαη δηαθνξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο.  

Έλα κεγάιν αξηζηεξό κέησπν δπλάκεσλ πνπ ζα εθηείλεηαη από ηνλ ΤΡΗΕΑ θαη 

ην ΚΚΔ σο ηελ ΑΝΣΑΡΤΑ θαη ηηο άιιεο δπλάκεηο ηεο κε θνηλνβνπιεπηηθήο 

Αξηζηεξάο, κέρξη ηηο δπλάκεηο ηεο ξηδνζπαζηηθήο αληηζπζηεκηθήο νηθνινγίαο δελ 

είλαη νπηνπία, νύηε ρίκαηξα αιιά ξεαιηζηηθή δπλαηόηεηα θαη επηηαθηηθή αλάγθε, 

ελώ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ κπνξεί λα γίλεη θαηαιύηεο πνιύ κεγάισλ 

ξηδνζπαζηηθώλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ αλαθαηαηάμεσλ θαη καγλήηεο 

επξύηεξσλ πνιηηηθώλ ζπζπεηξώζεσλ θαη θνηλσληθώλ ζπκκαρηώλ. 

 

Απηό ην κέησπν ησλ αξηζηεξώλ δπλάκεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εθ’  όζνλ 

ζπλεηδεηνπνηεζνύλ από ηνπο πάληεο νη θξίζηκεο ηζηνξηθέο πεξηζηάζεηο, επηδεηρζεί 

από όιεο ηηο πιεπξέο ηζρπξή ελσηηθή πνιηηηθή βνύιεζε θαη εθ’  όζνλ όιεο νη 

δπλάκεηο ηεο Αξηζηεξάο δειώζνπλ ηελ εηνηκόηεηά ηνπο γηα ηελ αλαδήηεζε 

ζπγθιίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζεί θνηλόο θαη ζπλεθηηθόο πνιηηηθόο θαη 

πξνγξακκαηηθόο ηόπνο ηθαλόο λα βάιεη ηε ρώξα ζε πξννδεπηηθή ηξνρηά δηεμόδνπ 

θαη πξννπηηθήο. 

 

ήκεξα όζν πνηέ έλα θνηλό, ζπλνκνινγεκέλν από όιεο ηηο αξηζηεξέο δπλάκεηο, 

ζπλεθηηθό κεηαβαηηθό αληηκλεκνληαθό πξννδεπηηθό πξόγξακκα ζνζηαιηζηηθήο 

πξννπηηθήο, ην νπνίν  ζα εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα θαη ζηαζεξόηεηα ζε θάζε 

πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ησλ πηέζεσλ, ησλ πιαηζίσλ θαη ησλ νξηνζεηήζεσλ ηεο 



επξσδώλεο αιιά θαη ηεο ΔΔ, όρη κόλν είλαη απόιπηα αλαγθαίν αιιά θαη είλαη 

ξεαιηζηηθό λα δηακνξθσζεί. 

Οιεο νη αξηζηεξέο δπλάκεηο κπνξνύλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλα ξηδνζπαζηηθό 

πξόγξακκα πξννδεπηηθώλ αληηλενθηιειεύζεξσλ κεηαζρεκαηηζκώλ ζνζηαιηζηηθήο 

θαηεύζπλζεο πνπ ζα έρεη σο αθεηεξία ηελ απνκάθξπλζε ηεο ηξόηθαο, ηελ 

αθύξσζε ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ εθαξκνζηηθώλ ηνπο λόκσλ, ηε δηαγξαθή ηνπ 

ζπληξηπηηθά κεγαιύηεξνπ κέξνπο ηνπ ρξένπο, ηε ξύζκηζε ηδησηηθώλ ρξεώλ έσο ηε 

δηαγξαθή ηνπο γηα ηηο πην επάισηεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο, ηελ εζληθνπνίεζε – 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ ηξαπεδώλ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, ηελ 

επαλαθνξά ησλ ειεύζεξσλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, ηε ζηήξημε κηζζώλ, 

ζπληάμεσλ θαη θνηλσληθώλ δαπαλώλ θαη ην ζρεδηαζκό, κε ηελ απνθαηάζηαζε 

ηθαλήο θαη ηζρπξήο ξεπζηόηεηαο, κηαο λέαο πξννδεπηηθήο παξαγσγηθήο 

αλαζπγθξόηεζεο θαη αλάπηπμεο.  

 

Όπσο όιεο νη αξηζηεξέο δπλάκεηο κπνξνύλ λα ζπλνκνινγήζνπλ όηη έλα  

πξόγξακκα πνπ ζα δηακνξθσζεί κε αθεηεξία απηέο ηηο θαηεπζύλζεηο, ζα ην 

εθαξκόζνπλ αλεμαξηήησο ησλ πηέζεσλ, ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ 

ησλ θαηεζηεκέλσλ θέληξσλ ηεο επξσδώλεο θαη ηεο ΔΔ  θαη ζε ξήμε, αλ ρξεηαζηεί, 

καδί ηνπο ζηε βάζε ελόο βηώζηκνπ ελαιιαθηηθνύ ζρεδηαζκνύ. 

 

Ο ΤΡΗΕΑ δειώλεη ηελ εηνηκόηεηά ηνπ λα κειεηήζεη, λα ζρεδηάζεη θαη λα 

αλαιάβεη ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα θαη ζην πλεύκα ησλ παξαπάλσ 

θαηεπζύλζεσλ, ζπγθεθξηκέλεο, νπζηαζηηθέο, επνηθνδνκεηηθέο θαη όρη 

επηθνηλσληαθέο ,ελσηηθέο πξσηνβνπιίεο πξνο όιεο ηηο δπλάκεηο ηεο Αξηζηεξάο, 

ζέινληαο λα ζπάζεη κηα θαθή παξάδνζε, λα αιιάμεη ηελ εηθόλα ζην ρώξν ηεο 

Αξηζηεξάο θαη λα αλνίμεη επηηέινπο δξόκνπο δηαιόγνπ θαη ζπλελλόεζεο ζηνλ 

αξηζηεξό ρώξν. 

 

2. Ζ ΚΔΝΣΡΟΑΡΗΣΔΡΑ Δ ΟΛΔ ΣΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ ΣΖ Ζ ΑΛΛΖ 

ΟΨΖ ΣΟΤ ΝΔΟΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΜΝΖΜΟΝΗΩΝ 

 

Ζ γεληθή θαη αόξηζηε εθθώλεζε ηεο ζπλεξγαζίαο πξνο ηελ Αξηζηεξά δελ κπνξεί 

λα είλαη γηα πνιινύο ζηνλ ΤΡΗΕΑ απιώο ην άιινζη ή ε αλέμνδε, ιόγσ ησλ εθ 

πξννηκίνπ αξλήζεσλ, εθθώλεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθαιύπηεηαη ε πξνζπάζεηα 

γηα δηεύξπλζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ ΤΡΗΕΑ κε δπλάκεηο ηεο Κεληξναξηζηεξάο. 

Οη θπξίαξρνη θύθινη ρξεζηκνπνηώληαο όιν θαη πην ζπρλά ηελ νξνινγία ηεο 

ιεγόκελεο Κεληξναξηζηεξάο θαιιηεξγνύλ ζθόπηκα κηα κεγάιε ζύγρπζε.  

 

Δπηρεηξνύλ λα εκθαλίζνπλ, κε ηελ πξνζζήθε δίπια ζην Κέληξν θαη ηεο 

Αξηζηεξάο, έλα πνιηηηθν – ηδενινγηθό ρώξν, πνπ έρεη δηαδξακαηίζεη αθξαία 



αληηδξαζηηθό ξόιν ζηε ρώξα καο θαη ηελ Δπξώπε, όηη αληηπξνζσπεύεη θάπσο θαη 

ηελ Αξηζηεξά ζε κηα πην κεηξηνπαζή, έζησ, εθδνρή ηεο. 

 

Ζ Κεληξναξηζηεξά σο πνιηηηθό –ηδενινγηθόο ρώξνο θαη ζε όιεο ηηο εθδνρέο ηεο 

δελ είλαη, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ηίπνηα άιιν παξά ε άιιε όςε ηεο κεηαιιαγκέλεο 

λενθηιειεύζεξεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο. 

 

Ζ ζύγρξνλε Κεληξναξηζηεξά έρεη σο θύξηα αιιά όρη σο κνλαδηθή έθθξαζε ζηε 

ρώξα καο, ην ΠΑΟΚ θαη κάιηζηα ζηε ρεηξόηεξε ηζηνξηθά εθδνρή ηνπ. 

Ζ Κεληξναξηζηεξά δελ είλαη νιίγνλ αξηζηεξά αιιά ππήξμε ην θύξην πνιηηηθό 

όρεκα γηα ηε λενθηιειεύζεξε κεηάιιαμε ηεο ρώξαο καο θαη ηεο Δπξώπεο ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ν θύξηνο θνξέαο, κε θνξκό ηε «ζνζηαιδεκνθξαηία», γηα 

ηελ θιηκάθσζε απηώλ ησλ επηινγώλ κέζα ζηελ θαπηηαιηζηηθή θξίζε. 

Ζ Κεληξναξηζηεξά είλαη ε θαηεμνρήλ παξάηαμε πνπ έθεξε ην κλεκόλην ζηελ 

Διιάδα θαη είλαη ν θαηεμνρήλ ρώξνο ζε όιεο ηηο πνηθίιεο παξαιιαγέο ηνπ πνπ 

ζηεξίδεη, εθαξκόδεη, αλέρεηαη θαη ζπγθαιύπηεη, ζπρλά κε πξννδεπηηθό πξνζσπείν, 

ηηο άγξηεο ηξνηθαλέο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο ζηε ρώξα καο. 

 

Ο ΤΡΗΕΑ όρη κόλν δελ πξέπεη λα «ζηξνγγπιέςεη» ηηο ζέζεηο ηνπ ζηελ 

θαηεύζπλζε ηνπ Κέληξνπ, ή λα επηρεηξήζεη αλνίγκαηα πξνο ην ρώξν ηεο 

απνθαινύκελεο Κεληξναξηζηεξάο θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζπλεξγαζίεο ζπλνιηθά ή 

επηιεθηηθά κε δπλάκεηο ηεο αιιά αληίζεηα λα αλνίμεη ηζρπξό κέησπν απέλαληη ηνπο 

κε ζηόρν ηε ζπξξίθλσζή ηνπο θαη ηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο βάζεο 

ηνπο. 

 

Δηδηθόηεξα, ν ΤΡΗΕΑ πξέπεη λα απνθιείζεη ξεηά θάζε κνξθήο ζπλεξγαζία κε 

δπλάκεηο θαη πξόζσπα πνπ ςήθηζαλ, ζηήξημαλ θαη εθάξκνζαλ ζηε Βνπιή, από 

θπβεξλεηηθέο ζέζεηο ή από ζέζεηο επζύλεο, λενθηιειεύζεξεο θαη θπξίσο 

κλεκνληαθέο πνιηηηθέο πνπ θαηέζηξεςαλ ηε ρώξα. 

 

Δίλαη ζσζηό όηη ν ΤΡΗΕΑ πξέπεη λα δηδαρηεί θαη λα απνθύγεη ηελ επαλάιεςε 

ηνπ ηξαύκαηνο ηεο ΔΓΑ, ε νπνία από αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε ην ΄58 έπεζε  ζην 

14% ην ΄61. 

 

Γηα λα απνθύγεη κηα ηέηνηα εμέιημε ν ΤΡΗΕΑ πξέπεη λα κελ θάλεη όπσο ηόηε ην 

ιάζνο ηεο ζηξνθήο πξνο ην θέληξν, ζεσξώληαο πεξίπνπ αλαπόθεπθηε ηε ζπκκαρία 

καδί ηνπ θαη όηη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη αδύλαηε ε πξνζέγγηζε ηεο 

Αξηζηεξάο ζηελ θπβέξλεζε.  

 



Ο ΤΡΗΕΑ δελ πξέπεη λα ππνβνεζήζεη λα μαλαζηεζεί ζηα πόδηα ηεο ε εηηεκέλε 

θαη ζε γεληθή ριεύε Κεληξναξηζηεξά όισλ ησλ απνρξώζεσλ είηε ελζσκαηώλνληαο 

δπλάκεηο ηεο ζηνπο θόιπνπο ηνπ είηε ζπλεξγαδόκελνο καδί ηεο, ηξνθνδνηώληαο 

έηζη ηελ αλαζπγθξόηεζή ηεο. 

 

Έλα κπιόθ Αξηζηεξάο θαη Κεληξναξηζηεξάο είηε ζην πιαίζην ηνπ ΤΡΗΕΑ είηε κε 

ηε κνξθή ηεο ζπλεξγαζίαο αξηζηεξώλ θαη Κεληξναξηζηεξώλ δπλάκεσλ δελ ζα 

κεηαηόπηδε ηελ Κεληξναξηζηεξά ζε αξηζηεξέο ζέζεηο αιιά θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ 

θπξίαξρσλ ηάμεσλ, εηδηθά ηεο κηληηνθξαηίαο, ζα θαζηζηνύζε ζηαδηαθά ηνλ 

ΤΡΗΕΑ αλαμηόπηζην, απνλεπξσκέλν θαη όκεξν ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

ήκεξα ε ρώξα ρξεηάδεηαη κηα θπβέξλεζε ηεο Αξηζηεξάο ηθαλήο κε ηελ 

αμηνπηζηία, ην ξηδνζπαζηηζκό θαη ην πξόγξακκά ηεο λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε 

θαη λα ελώζεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνύ ιανύ θαη όρη κηα θπβέξλεζε ηελ 

νπνία ζα πνδεγεηεί ζηελ νπζία ε Κεληξναξηζηεξά ή κηα θπβέξλεζε ηεο ιεγόκελεο 

εζληθήο ζσηεξίαο. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ΤΡΗΕΑ γηα ηε ζπκπόξεπζε ηεο Αξηζηεξάο θαη ην άλνηγκα 

ηζρπξνύ κεηώπνπ θαη όρη ην άλνηγκα ησλ ζέζεώλ ηνπ ή ησλ ζπλεξγαζηώλ ηνπ, πξνο 

ηελ Κεληξναξηζηεξά, θαζόινπ δελ ζεκαίλεη όηη ν ΤΡΗΕΑ δελ επλνεί επξύηεξεο 

πνιηηηθέο ζπκκαρίεο. 

 

Αληίζεηα, ν ΤΡΗΕΑ ζα πξέπεη όρη κόλν λα είλαη αλνηθηόο αιιά θαη λα επηδηώθεη 

κεηαηνπίζεηο θαη ζπλεξγαζίεο κε ελδερόκελεο δπλάκεηο θαη πξόζσπα πνπ 

πξνέξρνληαη από ην ζνζηαιδεκνθξαηηθό ρώξν θαη επξύηεξα, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

εκπιαθεί κε επζύλεο ζηελ εθαξκνγή λενθηιειεύζεξσλ κλεκνληαθώλ επηινγώλ θαη 

νη νπνίεο ξηδνζπαζηηθνπνηνύληαη, δνθηκάδνληαη ζε πξσηνβνπιίεο, θνηλνύο αγώλεο 

θαη ζέζεηο θαη κεηαηνπίδνληαη πξνο ηα αξηζηεξά πέξαλ από Κεληξναξηζηεξνδεμηέο 

απηαπάηεο. 

 

Όζν ν ΤΡΗΕΑ μεδηπιώλεη κηα λέα ξηδνζπαζηηθή δπλακηθή, όζν ζηέθεηαη 

πξσηνπόξνο ζηελ αλάπηπμε εξγαηηθώλ – ιαηθώλ αγώλσλ, όζν ζπγθξνηεί 

επαξθέζηεξα θαη αμηόπηζηα, κε ηόικε θαη ζπλεθηηθόηεηα, ην ξηδνζπαζηηθό 

ελαιιαθηηθό πξόγξακκά ηνπ ζε ζύγθξνπζε θαη αλ ρξεηαζηεί ζε ξήμε κε ηα 

επξσδσληθά θαη επξσελσζηαθά θαηεζηεκέλα, όζν ζεθώλεη ςειά ηε ζεκαία ηνπ 

κεηώπνπ ηεο Αξηζηεξάο θαη όζν αλνίγεηαη ηνικεξά ζηελ θνηλσλία ηόζν ζα  

γίλεηαη πην ηθαλόο λα πξνθαιεί πνιηηηθέο κεηαηνπίζεηο θαη ξηδνζπαζηηθνπνηήζεηο, 

ηόζν επίζεο ζα δηεπξύλεη έλα ζπκκαρηθό κπινθ δπλάκεσλ ζε έλα κεγάιν 

αζηεξηζκό αξηζηεξήο θαηεύζπλζεο ηθαλό λα εγεκνλεύζεη ζηε κεγάιε θνηλσληθή 

πιεηνςεθία.  



 

 

 

 

 

 

 

  


