
Μετά την τελευταία Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και τις αποφάσεις 
της, έχει έτσι κι αλλιώς ανοίξει µια νέα περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, που βρίσκεται 
µπροστά σε εντελώς νέα καθήκοντα, πολύ µεγαλύτερα από αυτά που είχε πριν τις 6 Μάη. 
Η οµιλία του Αλέξη Τσίπρα στο άνοιγµα των εργασιών της ΠΣΕ ορίζει ένα πολύ διαφορετικό 
πλαίσιο ύπαρξης, λειτουργίας και δράσης του ΣΥΡΙΖΑ µέσα στην κοινωνία και το λαό, ορίζει 
ένα µεγάλο ποιοτικό µετασχηµατισµό του ΣΥΡΙΖΑ και όχι απλώς µια αύξηση των µελών του.

Να κάνουµε το ΣΥΡΙΖΑ µια σύγχρονη, πλατιά, λαϊκή,
δηµοκρατική παράταξη της Αριστεράς

Εµπρός για το νέο ΣΥΡΙΖΑ, για το ΣΥΡΙΖΑ του λαού!

Σχετικά µε τα νέα αυτά καθήκοντα θέλουµε να σηµειώσουµε τα παρακάτω:

• Η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού που γνωρίζαµε µέχρι τις 6 Μάη, η κατάρρευση του δικοµµατικού 
συστήµατος, η δυνατότητα να γκρεµιστεί ολοκληρωτικά το παλιό πολιτικό σύστηµα, η εκτόξευση του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ από το 4,5% στο 27% και η ανάδειξή του σε αξιωµατική αντιπολίτευση, όλα αυτά κάνουν 
εφικτό να γυρίσουµε σελίδα. Το αν θα γυρίσουµε τη σελίδα αυτή, αν θα προχωρήσουµε αποφασιστικά 
προς µια νέα µεταπολίτευση του λαού, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Εξαρτάται 
από το αν ο ΣΥΡΙΖΑ του 4,5% θα µετασχηµατιστεί γρήγορα, µέσα στους επόµενους µήνες, χωρίς τη 
δυσκινησία των χθεσινών συνηθειών, σε µια πλατιά, σύγχρονη, λαϊκή, δηµοκρατική παράταξη της 
Αριστεράς.

• Ο ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε µε ένα µεγάλο λαϊκό ρεύµα που αναπτύχθηκε τα προηγούµενα δύο χρόνια, 
ένα µεγάλο ρεύµα αλλαγής, απαλλαγής από το µνηµόνιο και την τρόικα, απόρριψης του παλιού 
πολιτικού συστήµατος, ρεύµα δηµοκρατίας και ανεξαρτησίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε εκλογικά αυτό το 
ρεύµα γιατί ξεχώριζε από τις άλλες δυνάµεις της  Αριστεράς και κυρίως γιατί, για πρώτη φορά από τη 
µεταπολίτευση, κόµµα της Αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, µε τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας 
Αλέξη Τσίπρα, βγήκε µπροστά και ανέλαβε την ευθύνη της κυβερνητικής εναλλακτικής λύσης. Το 
ρήγµα που έχει ανοίξει στο παλιό πολιτικό σύστηµα δεν πρόκειται να κλείσει. Όµως το µεγάλο λαϊκό 
ρεύµα που στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζει τις ελπίδες του σε αυτόν, είναι ακόµη εξαιρετικά ρευστό και 
νέο, και δεν θα είναι δεδοµένο για πάντα, αν δεν αποκτηθούν οργανικοί δεσµοί µαζί του, αν ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν ξανοιχτεί σε αυτόν τον κόσµο, αν ο κόσµος αυτός δεν κάνει το ΣΥΡΙΖΑ δική του υπόθεση, αν δεν 
εισβάλει ο λαός µε κινηµατικούς όρους µέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.

• Αν οι δεσµοί του ΣΥΡΙΖΑ µε το ρεύµα αυτό δεν σταθεροποιούνται, δεν αποκτούν στοιχεία οργανικής 
σύνδεσης, συµµετοχικότητας, αυτο-οργάνωσης, δηµοκρατίας, έκφρασης, τότε, µε τον  ίδιο τρόπο που 
η πολιτική ρευστότητα έσπρωξε µε ιλιγγιώδη ταχύτητα τον κόσµο προς το ΣΥΡΙΖΑ, δεν αποκλείεται 
εξίσου γρήγορα να κάνουν την εµφάνισή τους άλλες «λύσεις» που θα είναι στα πλαίσια του συστήµατος. 
Η τακτική του ώριµου φρούτου δεν έχει, έτσι κι αλλιώς, καµιά θέση απέναντι σε ένα λαό που υποφέρει, 
δεν έχει καµιά θέση στην πολιτική ενός ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται δίπλα στους αγώνες, την κοινωνική 
αλληλεγγύη, την οργάνωση του λαού. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η µαζικοποίησή 
του, το γενναίο άνοιγµά του στην κοινωνία που θέλει και µπορεί να γίνει ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, 
είναι και αυτό τµήµα της οργάνωσης του λαού, είναι εγγύηση για την αποτελεσµατική οργάνωση και 
αντίσταση του λαού. Ο µετασχηµατισµός του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βασιστεί στην αυτοοργάνωση του λαϊκού 
παράγοντα.

• Αν ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτήσει κυβέρνηση δεν θα µπορέσει να κυβερνήσει ούτε µια µέρα χωρίς τη 
συµµετοχή της κοινωνίας. Ο χθεσινός ΣΥΡΙΖΑ του 4,5% δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την 
ανάγκη. Ακόµη και ένα αστικό κόµµα που τυχόν έπαιρνε µέχρι χθες 4,5%, θα ήταν δύσκολο να 
κυβερνήσει. Πόσο µάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να γκρεµίσει το πολιτικό σύστηµα και έχει απέναντί του 
τόσους εχθρούς. Όπως είναι αδύνατο να φέρει σε πέρας κάτι τέτοιο χωρίς να µετασχηµατιστεί σε µια 
µεγάλη παράταξη της Αριστεράς, έτσι είναι εξίσου δύσκολο, χωρίς αυτό το µετασχηµατισµό, να 
ανταποκριθεί ακόµη και στις ανάγκες και τα καθήκοντα µιας αριστερής αξιωµατικής αντιπολίτευσης. 
Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κοινωνικό χώρο, θα πρέπει να 

οργανωθεί και να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ. Οι µερικές χιλιάδες µέλη, ανένταχτοι και µέλη συνιστωσών που 
συναποτελούσαµε το χθεσινό ΣΥΡΙΖΑ πρέπει σε λίγους µήνες να γίνουµε πολλές δεκάδες χιλιάδες 
µέλη του νέου ΣΥΡΙΖΑ, ένα δυναµικό πιο αντιπροσωπευτικό των 1.660.000 ανθρώπων που ψήφισαν 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. Στο ιδρυτικό συνέδριο του ενιαίου φορέα, να είµαστε ένα µικρό µέρος ανάµεσα στο λαό 
που πρέπει να κατακλύσει το νέο ΣΥΡΙΖΑ από αύριο. Συνεπώς δεν µιλάµε για µια «συνήθη» καµπάνια 
οργανωτικής ένταξης που οι δέκα θα γίνουν δεκαπέντε, αλλά για την εισβολή µέσα στο ΣΥΡΙΖΑ του 
ίδιου του λαού που τον στήριξε, των συνελεύσεων, των συγκεντρώσεων στις πλατείες, των 
πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης, των δραστήριων ανθρώπων που κινητοποιήθηκαν δυο χρόνια 
τώρα, που ελπίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα συµµετείχαν σε έναν ΣΥΡΙΖΑ - πλατιά παράταξη της Αριστεράς 
αλλά όχι στο ΣΥΡΙΖΑ του χθες. 

• Πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως µέλη, ως µηχανισµός είναι σήµερα ανέτοιµος να κάνει 
αυτό το µεγάλο, αυτό το τεράστιο βήµα. Έχουµε µπροστά µας µια κρίσιµη αναµέτρηση µε τον εαυτό µας 
και µε τις δικές µας αδράνειες και αγκυλώσεις. Για να ανταποκριθούµε στα καθήκοντα που έχουµε 
µπροστά µας πρέπει να αλλάξουµε εµείς οι ίδιοι, να αλλάξει η βάση του χθεσινού ΣΥΡΙΖΑ και όχι µόνο 
οι ηγεσίες. Να αλλάξει ο τρόπος που ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται µέχρι σήµερα στον κόσµο, η έλλειψη 
πρακτικότητας στη λειτουργία, οι γραφειοκρατικές αντιλήψεις και η δυσκινησία, το είδος των 
πρωτοβουλιών, οι παλιές συνήθειες. Πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να συναντηθεί µε το 
λαό, πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι έτοιµος να δεχτεί τις µεγάλες αλλαγές που σηµαίνει η εισβολή του λαού. 
Η εισβολή αυτή θα συνδέσει περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ µε τα πραγµατικά προβλήµατα, τις πολιτικές 
ανάγκες και τους προβληµατισµούς του λαού και ταυτόχρονα η εισβολή αυτή σηµαίνει αντικειµενικά 
µια πιο δηµοκρατική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτή την άποψη, απορρίπτουµε κάθε φοβία ότι δήθεν 
θα αλλοιωθεί η φυσιογνωµία, η ταυτότητα, τα «κεκτηµένα» του ΣΥΡΙΖΑ. Απορρίπτουµε κάθε σκέψη να 
τηρηθούν παλιές ισορροπίες που δεν έχουν καµία σχέση µε τις σηµερινές ανάγκες.

• Όλα όσα συνέβησαν τους τελευταίους δυο µήνες άλλαξαν τα πάντα. Πρέπει να αλλάξουµε και εµείς. 
Ο «ΣΥΡΙΖΑ των συνιστωσών» είναι αντικειµενικά η προϊστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να περάσουµε όχι 
απλώς στο ΣΥΡΙΖΑ των µελών αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ του λαού. Άρα το ζήτηµα δεν εξαντλείται στην έκδοση 
µιας κάρτας µέλους ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να δοθεί ο λόγος όχι απλώς στο µέλος αλλά στην πιο πανίσχυρη 
συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ, το λαό που τον στήριξε και ελπίζει σε αυτόν. Δεν πρόκειται για κόσµο 
κερδισµένο σε µια ξεκάθαρη πλατφόρµα, αλλά µε διαρκή πόθο και ανάγκη την αλλαγή και ανατροπή 
των µνηµονίων, την κατάκτηση της δηµοκρατίας και της ανεξαρτησίας, το άνοιγµα µιας διαδικασίας 
παραγωγικής ανασυγκρότησης. Η ταυτότητα του νέου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βρίσκεται στην προέλευση, ούτε 
στην διαφοροποίηση από άλλες ταυτότητες αλλά στην εναλλακτική προοπτική που συσπειρώνει όλο 
αυτό τον κόσµο.

• Ζούµε ιστορικές στιγµές. Στη Λατινική Αµερική, µια δεκαετία πριν, ξεκίνησαν να ξεπηδούν 
αντι-εξουσίες και αριστερές κυβερνήσεις που εξέφραζαν µεγάλα λαϊκά ρεύµατα αλλαγής και 
σύγκρουσης µε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την κυριαρχία των ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, σε µια πολύ 
διαφορετική ήπειρο, σε διαφορετικές συνθήκες, αναδύεται τώρα η δυνατότητα για κυβερνήσεις έξω 
από τις ράγες του νεοφιλελευθερισµού και των πολιτικών που επιβάλλουν δεκαετίες τώρα η ΕΕ της 
Γερµανίας και των αγορών και η Μέρκελ. Ο πιο αδύνατος κρίκος σήµερα είναι η Ελλάδα. Είναι αναγκαίο 
να σπάσει ο κρίκος, είναι αναγκαίο να µας διδάξει η δυνατότητα συγκρότησης µεγάλων λαϊκών 
κοινωνικών µπλοκ, ικανών να φτάσουν µέχρι τη διακυβέρνηση. Αυτό δεν είναι ευθύνη µόνο του ΣΥΡΙΖΑ, 
έχει ευθύνη για αυτό το σύνολο της Αριστεράς και το σύνολο των προοδευτικών, πατριωτικών, 
δηµοκρατικών, αντιµνηµονιακών δυνάµεων. Αφορά όµως πρωτίστως το ΣΥΡΙΖΑ και τα καθήκοντα που 
του έχει βάλει η ιστορία.

Να ανταποκριθούµε στις ιστορικές στιγµές που ζούµε
Για µια Αριστερά του λαού, για το ΣΥΡΙΖΑ του λαού



Σχετικά µε τα νέα αυτά καθήκοντα θέλουµε να σηµειώσουµε τα παρακάτω:

• Η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού που γνωρίζαµε µέχρι τις 6 Μάη, η κατάρρευση του δικοµµατικού 
συστήµατος, η δυνατότητα να γκρεµιστεί ολοκληρωτικά το παλιό πολιτικό σύστηµα, η εκτόξευση του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ από το 4,5% στο 27% και η ανάδειξή του σε αξιωµατική αντιπολίτευση, όλα αυτά κάνουν 
εφικτό να γυρίσουµε σελίδα. Το αν θα γυρίσουµε τη σελίδα αυτή, αν θα προχωρήσουµε αποφασιστικά 
προς µια νέα µεταπολίτευση του λαού, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Εξαρτάται 
από το αν ο ΣΥΡΙΖΑ του 4,5% θα µετασχηµατιστεί γρήγορα, µέσα στους επόµενους µήνες, χωρίς τη 
δυσκινησία των χθεσινών συνηθειών, σε µια πλατιά, σύγχρονη, λαϊκή, δηµοκρατική παράταξη της 
Αριστεράς.

• Ο ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε µε ένα µεγάλο λαϊκό ρεύµα που αναπτύχθηκε τα προηγούµενα δύο χρόνια, 
ένα µεγάλο ρεύµα αλλαγής, απαλλαγής από το µνηµόνιο και την τρόικα, απόρριψης του παλιού 
πολιτικού συστήµατος, ρεύµα δηµοκρατίας και ανεξαρτησίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε εκλογικά αυτό το 
ρεύµα γιατί ξεχώριζε από τις άλλες δυνάµεις της  Αριστεράς και κυρίως γιατί, για πρώτη φορά από τη 
µεταπολίτευση, κόµµα της Αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, µε τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής του Οµάδας 
Αλέξη Τσίπρα, βγήκε µπροστά και ανέλαβε την ευθύνη της κυβερνητικής εναλλακτικής λύσης. Το 
ρήγµα που έχει ανοίξει στο παλιό πολιτικό σύστηµα δεν πρόκειται να κλείσει. Όµως το µεγάλο λαϊκό 
ρεύµα που στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζει τις ελπίδες του σε αυτόν, είναι ακόµη εξαιρετικά ρευστό και 
νέο, και δεν θα είναι δεδοµένο για πάντα, αν δεν αποκτηθούν οργανικοί δεσµοί µαζί του, αν ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν ξανοιχτεί σε αυτόν τον κόσµο, αν ο κόσµος αυτός δεν κάνει το ΣΥΡΙΖΑ δική του υπόθεση, αν δεν 
εισβάλει ο λαός µε κινηµατικούς όρους µέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.

• Αν οι δεσµοί του ΣΥΡΙΖΑ µε το ρεύµα αυτό δεν σταθεροποιούνται, δεν αποκτούν στοιχεία οργανικής 
σύνδεσης, συµµετοχικότητας, αυτο-οργάνωσης, δηµοκρατίας, έκφρασης, τότε, µε τον  ίδιο τρόπο που 
η πολιτική ρευστότητα έσπρωξε µε ιλιγγιώδη ταχύτητα τον κόσµο προς το ΣΥΡΙΖΑ, δεν αποκλείεται 
εξίσου γρήγορα να κάνουν την εµφάνισή τους άλλες «λύσεις» που θα είναι στα πλαίσια του συστήµατος. 
Η τακτική του ώριµου φρούτου δεν έχει, έτσι κι αλλιώς, καµιά θέση απέναντι σε ένα λαό που υποφέρει, 
δεν έχει καµιά θέση στην πολιτική ενός ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται δίπλα στους αγώνες, την κοινωνική 
αλληλεγγύη, την οργάνωση του λαού. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η µαζικοποίησή 
του, το γενναίο άνοιγµά του στην κοινωνία που θέλει και µπορεί να γίνει ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, 
είναι και αυτό τµήµα της οργάνωσης του λαού, είναι εγγύηση για την αποτελεσµατική οργάνωση και 
αντίσταση του λαού. Ο µετασχηµατισµός του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βασιστεί στην αυτοοργάνωση του λαϊκού 
παράγοντα.

• Αν ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτήσει κυβέρνηση δεν θα µπορέσει να κυβερνήσει ούτε µια µέρα χωρίς τη 
συµµετοχή της κοινωνίας. Ο χθεσινός ΣΥΡΙΖΑ του 4,5% δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την 
ανάγκη. Ακόµη και ένα αστικό κόµµα που τυχόν έπαιρνε µέχρι χθες 4,5%, θα ήταν δύσκολο να 
κυβερνήσει. Πόσο µάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να γκρεµίσει το πολιτικό σύστηµα και έχει απέναντί του 
τόσους εχθρούς. Όπως είναι αδύνατο να φέρει σε πέρας κάτι τέτοιο χωρίς να µετασχηµατιστεί σε µια 
µεγάλη παράταξη της Αριστεράς, έτσι είναι εξίσου δύσκολο, χωρίς αυτό το µετασχηµατισµό, να 
ανταποκριθεί ακόµη και στις ανάγκες και τα καθήκοντα µιας αριστερής αξιωµατικής αντιπολίτευσης. 
Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κοινωνικό χώρο, θα πρέπει να 

οργανωθεί και να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ. Οι µερικές χιλιάδες µέλη, ανένταχτοι και µέλη συνιστωσών που 
συναποτελούσαµε το χθεσινό ΣΥΡΙΖΑ πρέπει σε λίγους µήνες να γίνουµε πολλές δεκάδες χιλιάδες 
µέλη του νέου ΣΥΡΙΖΑ, ένα δυναµικό πιο αντιπροσωπευτικό των 1.660.000 ανθρώπων που ψήφισαν 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. Στο ιδρυτικό συνέδριο του ενιαίου φορέα, να είµαστε ένα µικρό µέρος ανάµεσα στο λαό 
που πρέπει να κατακλύσει το νέο ΣΥΡΙΖΑ από αύριο. Συνεπώς δεν µιλάµε για µια «συνήθη» καµπάνια 
οργανωτικής ένταξης που οι δέκα θα γίνουν δεκαπέντε, αλλά για την εισβολή µέσα στο ΣΥΡΙΖΑ του 
ίδιου του λαού που τον στήριξε, των συνελεύσεων, των συγκεντρώσεων στις πλατείες, των 
πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης, των δραστήριων ανθρώπων που κινητοποιήθηκαν δυο χρόνια 
τώρα, που ελπίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα συµµετείχαν σε έναν ΣΥΡΙΖΑ - πλατιά παράταξη της Αριστεράς 
αλλά όχι στο ΣΥΡΙΖΑ του χθες. 

• Πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως µέλη, ως µηχανισµός είναι σήµερα ανέτοιµος να κάνει 
αυτό το µεγάλο, αυτό το τεράστιο βήµα. Έχουµε µπροστά µας µια κρίσιµη αναµέτρηση µε τον εαυτό µας 
και µε τις δικές µας αδράνειες και αγκυλώσεις. Για να ανταποκριθούµε στα καθήκοντα που έχουµε 
µπροστά µας πρέπει να αλλάξουµε εµείς οι ίδιοι, να αλλάξει η βάση του χθεσινού ΣΥΡΙΖΑ και όχι µόνο 
οι ηγεσίες. Να αλλάξει ο τρόπος που ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται µέχρι σήµερα στον κόσµο, η έλλειψη 
πρακτικότητας στη λειτουργία, οι γραφειοκρατικές αντιλήψεις και η δυσκινησία, το είδος των 
πρωτοβουλιών, οι παλιές συνήθειες. Πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να συναντηθεί µε το 
λαό, πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι έτοιµος να δεχτεί τις µεγάλες αλλαγές που σηµαίνει η εισβολή του λαού. 
Η εισβολή αυτή θα συνδέσει περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ µε τα πραγµατικά προβλήµατα, τις πολιτικές 
ανάγκες και τους προβληµατισµούς του λαού και ταυτόχρονα η εισβολή αυτή σηµαίνει αντικειµενικά 
µια πιο δηµοκρατική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτή την άποψη, απορρίπτουµε κάθε φοβία ότι δήθεν 
θα αλλοιωθεί η φυσιογνωµία, η ταυτότητα, τα «κεκτηµένα» του ΣΥΡΙΖΑ. Απορρίπτουµε κάθε σκέψη να 
τηρηθούν παλιές ισορροπίες που δεν έχουν καµία σχέση µε τις σηµερινές ανάγκες.

• Όλα όσα συνέβησαν τους τελευταίους δυο µήνες άλλαξαν τα πάντα. Πρέπει να αλλάξουµε και εµείς. 
Ο «ΣΥΡΙΖΑ των συνιστωσών» είναι αντικειµενικά η προϊστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να περάσουµε όχι 
απλώς στο ΣΥΡΙΖΑ των µελών αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ του λαού. Άρα το ζήτηµα δεν εξαντλείται στην έκδοση 
µιας κάρτας µέλους ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να δοθεί ο λόγος όχι απλώς στο µέλος αλλά στην πιο πανίσχυρη 
συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ, το λαό που τον στήριξε και ελπίζει σε αυτόν. Δεν πρόκειται για κόσµο 
κερδισµένο σε µια ξεκάθαρη πλατφόρµα, αλλά µε διαρκή πόθο και ανάγκη την αλλαγή και ανατροπή 
των µνηµονίων, την κατάκτηση της δηµοκρατίας και της ανεξαρτησίας, το άνοιγµα µιας διαδικασίας 
παραγωγικής ανασυγκρότησης. Η ταυτότητα του νέου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα βρίσκεται στην προέλευση, ούτε 
στην διαφοροποίηση από άλλες ταυτότητες αλλά στην εναλλακτική προοπτική που συσπειρώνει όλο 
αυτό τον κόσµο.

• Ζούµε ιστορικές στιγµές. Στη Λατινική Αµερική, µια δεκαετία πριν, ξεκίνησαν να ξεπηδούν 
αντι-εξουσίες και αριστερές κυβερνήσεις που εξέφραζαν µεγάλα λαϊκά ρεύµατα αλλαγής και 
σύγκρουσης µε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την κυριαρχία των ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, σε µια πολύ 
διαφορετική ήπειρο, σε διαφορετικές συνθήκες, αναδύεται τώρα η δυνατότητα για κυβερνήσεις έξω 
από τις ράγες του νεοφιλελευθερισµού και των πολιτικών που επιβάλλουν δεκαετίες τώρα η ΕΕ της 
Γερµανίας και των αγορών και η Μέρκελ. Ο πιο αδύνατος κρίκος σήµερα είναι η Ελλάδα. Είναι αναγκαίο 
να σπάσει ο κρίκος, είναι αναγκαίο να µας διδάξει η δυνατότητα συγκρότησης µεγάλων λαϊκών 
κοινωνικών µπλοκ, ικανών να φτάσουν µέχρι τη διακυβέρνηση. Αυτό δεν είναι ευθύνη µόνο του ΣΥΡΙΖΑ, 
έχει ευθύνη για αυτό το σύνολο της Αριστεράς και το σύνολο των προοδευτικών, πατριωτικών, 
δηµοκρατικών, αντιµνηµονιακών δυνάµεων. Αφορά όµως πρωτίστως το ΣΥΡΙΖΑ και τα καθήκοντα που 
του έχει βάλει η ιστορία.

Να ανταποκριθούµε στις ιστορικές στιγµές που ζούµε
Για µια Αριστερά του λαού, για το ΣΥΡΙΖΑ του λαού


