
Σχέδιο Πρότασης για την Πανελλαδική Σθνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ 

(Γ. Μπανιά- Γ. Σαπουνά) 

 

Εισαγωγή 

Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη έχει δυο θέματα: Πολιτικό και Οργανωτικό. Το οργανωτικό 

πρέπει να αντιμετωπιστεί ως συνέπεια του πολιτικού. Τα δυο, διαλεκτικά δεμένα, ζητήματα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν με εξωστρεφή και όχι με εσωστρεφή τρόπο. Το πολιτικό σχέδιο 

και η οργανωτική ανασυγκρότηση-ιδιαίτερα η έννοια «μέλος ΣΥΡΙΖΑ», πρέπει να 

απευθύνεται προς το πλατύ κοινωνικό ακροατήριο το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται σήμερα να 

διεκδικήσει με την εναλλακτική πρότασή του και τις οργανωτικές δυνατότητες που θα 

προσφέρει 

 

A. Πολιτικό Ζήτημα 

1. Νέα πολιτική συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ με επικαιροποίηση και εμπλουτισμό της ήδη 

υφιστάμενης. Η προηγούμενη συμφωνία πολιτικής συνεργασίας βασίστηκε στην 

διακήρυξη του στρατηγικού στόχου του Σοσιαλισμού και στην αντίθεση προς τον 

νεοφιλελευθερισμό. Τον δικομματισμό, τον κυβερνητισμό και την κεντροαριστερά 

και αποτυπώνεται στις Διακηρύξεις του 2003 και του 2007. Προϊόν τους υπήρξαν 

«οι 15 άμεσοι στόχοι πάλης» και το σχέδιο προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι 

Διακηρύξεις του 2003 και 2007, τα 15 σημεία και το σχέδιο προγράμματος 

θεωρούνται κεκτημένα. 

2. Σήμερα χρειάζεται να συμπληρωθούν με επίκαιρη διατύπωση-πολιτικό πλαίσιο, 

που θα ξεκαθαρίζει τι σημαίνουν όλα αυτά στις συγκεκριμένες νέες συνθήκες. Και 

ιδιαίτερα στο ποια είναι η γραμμή της αντιπολίτευσης  στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή η πολιτική 

γραμμή πρέπει να είναι η αριστερή πολιτική και κοινωνική αντιπολίτευση. Με 

εναλλακτικές προτάσεις ενταγμένες σ’ ένα συνολικό πρόγραμμα με προοπτική την 

ανατροπή και υπέρβαση του καπιταλιστικού συστήματος, στην κατεύθυνση του 

Σοσιαλισμού 

3. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει εντός των πλαισίων  της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και 

της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής της. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στροφής προς 

κεϋνσιανές στρατηγικές. Προσπαθεί να δημιουργήσει ελπίδες και προσδοκίες στον 

λαό εξαγγέλλοντας ρυθμίσεις στο «θεσμικό πεδίο», παραμένοντας ταυτόχρονα 

στοχοπροσηλωμένο ως προς την καρδιά και την ουσία της οικονομικής πολιτικής, 

στην στρατηγική της Ε.Ε. και συγκεκριμένα στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Σ’ αυτό το 

σημείο πρέπει να στραφεί η έμφαση της αντιπολιτευτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ: 

μισθοί, συντάξεις, εργασιακές σχέσεις, ανεργία, ιδιωτικοποιήσεις, Υγεία, Παιδεία, 

ασφάλιση. Αυτή η προτεραιότητα δεν σημαίνει την υποτίμηση των υπόλοιπων 

πεδίων πχ δικαιώματα, οικολογία, κινήματα κ.λ.π. 

4. Η τακτική αυτή λαμβάνει υπόψιν τις λαϊκές ελπίδες και προσδοκίες που 

δημιούργησε η συντριπτική νίκη του ΠΑΣΟΚ επί της ΝΔ και προσανατολίζεται ώστε 

να τις μετατρέψει όχι σε απογοήτευση αλλά σε μαχητική διεκδίκηση. Κάτι τέτοιο 

απαιτεί επίκαιρο πλαίσιο αιχμών και αιτημάτων από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ καθώς 



και μια απόλυτα αναβαθμισμένη οργανωτική σχέση με τα κοινωνικά μας 

ακροατήρια (κατά προτεραιότητα εργατική τάξη, νέα και παραδοσιακή, νεολαία, 

κάτοικοι λαϊκών συνοικιών, γυναίκες, μετανάστες και αποκλεισμένοι «χωρίς 

φωνή») ή αλλιώς «κοινωνική γείωση». Αυτή η τακτική έχει συνέπειες   και οδηγεί 

σε αλλαγές στην εργατική και συνδικαλιστική πολιτική, στη λειτουργία και δράση 

των τοπικών επιτροπών και στην πολιτική για την αυτοδιοίκηση. 

Β. Οργανωτικό ζήτημα 

1. Αποφασιστική ενίσχυση του πανελλαδικού δικτύου τοπικών και νομαρχιακών 

επιτροπών και συγκρότηση νέων όπου δεν υπάρχουν, ώστε να αποτελεί κυρίαρχο 

οργανωτικό ιστό έναντι της αυτόνομης λειτουργίας των συνιστωσών και των δικών 

τους δικτύων. Οι τοπικές και νομαρχιακές επιτροπές ΣΥΡΙΖΑ είναι τα βασικά 

κύτταρα του πολιτικού υποκειμένου ΣΥΡΙΖΑ. (Ερώτημα εάν οι θεματικές και 

κλαδικές επιτροπές κατανοούνται ως εξ ίσου «βασικά κύτταρα» της δομής). 

2. Θέσπιση της έννοιας «μέλους ΣΥΡΙΖΑ» με άμεση σύνδεση με τις τοπικές και 

νομαρχιακές επιτροπές. Δημιουργία ενιαίου μητρώου μελών (με τη συμμετοχή 

μελών των συνιστωσών και ανένταχτων μαζί) με την ευθύνη των τοπικών 

επιτροπών. Μέλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι όποιος συμφωνεί με τις αρχές και την πολιτική 

του ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να είναι μέλος του, να συμμετέχει στις δραστηριότητές του και 

παίρνει την κάρτα μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. 

(Στην Γραμματεία κατατέθηκε επίσης η άποψη που προβλέπει χωριστό μητρώο 

μελών ΣΥΡΙΖΑ για τους μη ενταγμένους σε συνιστώσες και αυτόματη ισχύ του 

μέλους ΣΥΡΙΖΑ του μέλους της κάθε συνιστώσας) 

3. Τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, οι γραμματείες των 

τοπικών και νομαρχιακών επιτροπών, η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή, Η 

Κεντρική Γραμματεία, το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, το περιοδικό, η συντακτική 

επιτροπή για το site και το περιοδικό, η Οργανωτική Επιτροπή και η Επιτροπή 

Πολιτικού Σχεδιασμού. Αυτά τα όργανα πρέπει να έχουν πλήρη δυνατότητα 

σχεδιασμού και άσκησης πολιτικής καθώς και οργανωτικό έλεγχο επί του δικτύου 

των τοπικών και λοιπών συνελεύσεων. 

4. Τα μέλη της  τοπικής και νομαρχιακής επιτροπής ψηφίζουν την Γραμματεία της Τ.Ε.. 

τους αντιπροσώπους για την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη και αποφασίζουν για τα 

τοπικά ζητήματα. 

5. Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη συγκαλείται μια φορά τον χρόνο και είναι το κυρίαρχο 

όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. 

6. Η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή προκύπτει από εκλογή με ποσόστωση 

συνιστωσών και ανένταχτων ή με συναίνεση. Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

7. Η Κεντρική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εκλέγεται από την ΠΣΕ με ποσόστωση 

συνιστωσών και ανένταχτων ή συγκροτείται συναινετικά. 

8. Τα υπόλοιπα προαναφερθέντα όργανα της καθημερινής πολιτικής δουλειάς (η 

Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού, το Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ, η Οργανωτική 

Επιτροπή, το περιοδικό και η Συντακτική Επιτροπή για το site και το περιοδικό) 

στελεχώνονται με απόφαση της Γραμματείας. 



9. Οι αποφάσεις επιδιώκονται να παίρνονται με συναίνεση. Όταν αυτό δεν είναι 

εφικτό προτείνεται η πλειοψηφία 2/3. 

Γ. Τρόπος οργάνωσης της Πανελλαδικής Πολιτικής και Οργανωτικής 

Συνδιάσκεψης που θα διεξαχθεί στις 27, 28 και 29 Νοέμβρη 2009 

To Σώμα της συγκεκριμένης ΠΣ συγκροτείται με ποσόστωση 1/3 ΣΥΝ, 1/3 λοιπές 

συνιστώσες και 1/3 ανένταχτοι και αποφασίζει με ψηφοφορία και πλειοψηφία 2/3 


