ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
Οι 10+1 προγραμματικές θέσεις για την συμφωνία
1. Αναγκαία η συμπαράταξη
Σήμερα γίνεται στην χώρα μας όλο και πιο αναγκαία και επείγουσα η συμπαράταξη
των δυνάμεων του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της ανανεωτικής αριστεράς, του
προοδευτικού κέντρου, της πολιτικής οικολογίας
2. Προοδευτικός πόλος διακυβέρνησης της χώρας
Η εκλογική συμπαράταξή μας δεν είναι σημαία ευκαιρίας, αλλά αφετηρία για τη
δημιουργία ενός προοδευτικού πόλου διακυβέρνησης της χώρας. Η ευρωπαϊκή
άλλωστε εμπειρία, αλλά και η πρόσφατη στάση των σοσιαλιστικών κομμάτων στη
σύνοδο ηγετών για το «Ελληνικό ζήτημα» δείχνει πως σήμερα η σοσιαλδημοκρατία
και οι δυνάμεις της φιλοευρωπαϊκής δημοκρατικής Αριστεράς είναι ξανά στο
προσκήνιο. Προτείνουν λύσεις και διεκδικούν μια νέα παρουσία σε όλη την Ευρώπη.
3. Μεταρρυθμίσεις με την ενεργή στήριξη της κοινωνίας
Καμία προοδευτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει αν δεν την στηρίξουν οι ίδιοι
οι πολίτες. Γι’ αυτό πιστεύουμε πως κάθε τομή στην ελληνική κοινωνία πρέπει να
εξασφαλίζει το τετράπτυχο «Δημοκρατία – Αλληλεγγύη – Ανάπτυξη – Κοινωνική
Συνοχή».
4. Πρόγραμμα Προοδευτικής Αλλαγής με ευρωπαϊκό προσανατολισμό
Στόχος μας είναι η προώθηση ενός προγράμματος προοδευτικής αλλαγής στη χώρα
με σταθερό τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Συστατικά στοιχεία της συνεργασίας
μας είναι πρώτον η παραμονή της χώρας στο ευρώ και δεύτερον η δέσμευση σε ένα
προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα. Γι’ αυτούς τους λόγους δεν μπορεί να υπάρχει
συναίνεση στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές αλλά και στον αριστερό λαϊκισμό.
5. Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, με αιχμή την Απασχόληση
Δεν μπορεί να υπάρξει οριστική διέξοδος από την κρίση μέσα από ένα πλαίσιο
δημοσιονομικής μόνο προσαρμογής και συντηρητικών πολιτικών.
Η χώρα χρειάζεται μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή, στρατηγική, ένα Εθνικό Σχέδιο
Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, που οδηγεί στην παραγωγή πλούτου και στην
δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας.
Προωθούμε παράλληλα τις απαραίτητες δομικές μεταρρυθμίσεις που διασφαλίζουν
το ευρωπαϊκό κεκτημένο της χώρας, μέσα στο ευρώ, αλλά με όρους δημοκρατίας και
κοινωνικής συνοχής.

6. Αποτελεσματικό Κράτος, με συμβολή στην ανάπτυξη και ποιοτικές
κοινωνικές υπηρεσίες
Πιστεύουμε πως η ανάπτυξη ξεκινά από το ίδιο το κοινωνικό κράτος,
συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη της παραγωγικής επιχειρηματικότητας και
καταλήγει στη δίκαιη κατανομή του πλούτου. Για την άσκηση αυτής της κοινωνικής
πολιτικής, δεν διεκδικούμε ούτε μεγαλύτερο ούτε μικρότερο, αλλά αποτελεσματικό
κράτος που υπόκειται στο δημόσιο συμφέρον. Απορρίπτουμε τόσο το συντεχνιακό
κράτος που παρέχει μόνο επιδόματα και υποσχέσεις διορισμού, όσο και το κράτος
που δεν παρέχει ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες στους τομείς υγείας, παιδείας και
κοινωνικής ασφάλισης, και δεν εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε
αυτές.
7. Μετεξέλιξη-Ανανέωση-Συνεργασία των κομμάτων
Σκοπός μας δεν είναι η αυτοδιάλυση των υφιστάμενων κομμάτων του προοδευτικού
χώρου, αλλά η ενίσχυση της ταχείας μετεξέλιξης, ανανέωσης και συνεργασίας τους,
με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου σχήματος, το οποίο θα διεκδικήσει την
εκλογική του παρουσία και την ευθύνη της διακυβέρνησης μέσα από προγραμματικές
συγκλίσεις και συνεργασίες.
8. Για μια Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, μαζί με τους πολίτες
Τίποτα όμως δεν μπορεί να γίνει σ’ αυτή την κατεύθυνση με την κοινωνία απούσα.
Όσοι μετασχηματισμοί απέτυχαν σ’ αυτή τη χώρα, απέτυχαν γιατί επιδιώχθηκαν να
γίνουν είτε χωρίς την κοινωνία και τους πολίτες, είτε υποτιμώντας τις ανάγκες των
πολιτών και σε σύγκρουση με αυτούς. Γι’ αυτό θα επιδιώξουμε προεκλογικά, αλλά
και μετεκλογικά να συνεργαστούμε με όλες τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας,
όλους τους πολίτες που επιδιώκουν να δώσουν πραγματικό νόημα στο περιεχόμενο
της προοδευτικής διακυβέρνησης, η οποία και φυσικά δεν ταυτίζεται με τους
πλαστούς διχασμούς που επέβαλε το δίλημμα «μνημόνιο – αντιμνημόνιο». Να
συμβάλλουμε σε μια νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, που θα ενεργοποιεί όλες τις
ζωντανές παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις για να ξαναγυρίσει η ΕΛΠΙΔΑ στην
χώρα.
9. Η αναδιάρθρωση του χρέους κλειδί για μεγάλες αλλαγές
Η κρίση δεν ήταν ζήτημα μόνο ελληνικό ή μόνο ευρωπαϊκό, ήταν κοινό πρόβλημα. Το
νέο σχέδιο θα είναι προϊόν ευρύτερων συναινέσεων και προγραμματισμένων
επεξεργασιών που θα αλλάξει τα παραγωγικά πρότυπα της χώρας μας αλλά και θα
στοχεύει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, ως μια αναγκαία βάση και
προϋπόθεση για οποιαδήποτε σταθερή αλλαγή υπέρ των εργαζόμενων και των
συνταξιούχων.
10. Νέος ρόλος της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας
Αγωνιζόμαστε ταυτόχρονα για τη συνέχιση και τη σταθεροποίηση στην αλλαγή
πλεύσης της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και στην αυτοκριτική αποτίμηση
προηγούμενων πολιτικών επιλογών που σκιαγράφησαν μια πολιτική υποχώρησης
στις δυνάμεις του ευρωπαϊκού νεοφιλελευθερισμού. Πρέπει να αναλάβει τις θεσμικές

και πολιτικές πρωτοβουλίες για την διασφάλιση της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και της ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή, δικαιοσύνη, ελευθερία και
ισότητα.
11. Η πολιτική στην πρώτη γραμμή, ξανά πρωταγωνιστής
Όσοι πιστεύουμε στα παραπάνω συγκροτούμε μια δημοκρατική και προοδευτική
συμπαράταξη γιατί ακριβώς πιστεύουμε στο πρωτείο της πολιτικής. Γιατί πιστεύουμε
πως η Πολιτική πρέπει εκ νέου να πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια επανόδου της
κοινωνίας των πολιτών και του Έθνους προς την Ανάπτυξη, την Δημοκρατία και την
Κοινωνική Αλληλεγγύη.

