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Έναρξη πολιτικού διαλόγου  
Πράσινης Αριστεράς, Πράσινου Κινήματος, Σοσιαλιστικής Προοπτικής 

 

Η Πράσινη Αριστερά, το Πράσινο Κίνημα και η Σοσιαλιστική Προοπτική 
συνεκτίμησαν ότι οφείλουν να εργαστούν από κοινού με στόχο να εκπονήσουν 
συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και ένα ρεαλιστικό σχέδιο για ένα βιώσιμο 
μοντέλο ευημερίας που θα βελτιώνει την καθημερινότητα και θα δίνει λύσεις στα 
διαρκώς εντεινόμενα προβλήματα της κοινωνίας, ελπίδα στη Δημοκρατία, προστασία 
στον πλανήτη και όραμα στους πολίτες για να συμμετάσχουν στην επόμενη μέρα της 
ανασυγκρότησης της Ελλάδας.  

Συντονιζόμαστε και εργαζόμαστε για την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας κοινωνικής 
και πολιτικής πλειοψηφίας η οποία θα στοχεύει στον μετασχηματισμό της ελληνικής 
κοινωνίας σε προοδευτική και οικολογική κατεύθυνση.  

Κοινός μας τόπος η ριζική αναδιάταξη της καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων προς 
όφελος της κοινωνίας.  

Κοινός μας στόχος η συσπείρωση των όμορων δημοκρατικών  πολιτικών δυνάμεων 
απέναντι στις αντιλαϊκές και αντιδημοκρατικές πολιτικές.  

Εφόσον διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ανακοινώνουμε ότι έχει 
ξεκινήσει ο μεταξύ μας ανοιχτός διάλογος με στόχο τη συγκρότηση ενός κοινού 
πολιτικού σχεδίου και την προώθηση κοινών δράσεων των Αριστερών, 
Σοσιαλιστικών, Οικολογικών, Πράσινων και Δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας.  

Η ανανέωση του πολιτικού συστήματος είναι εφικτή και απαραίτητη.  

Οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας καλούνται να ανταποκριθούν και να 
συνδιαμορφώσουν με την ενεργή τους στάση και πρακτική έναν νέο πολιτικό χώρο 
που βασικό στόχο θα έχει τη Βιώσιμη Κοινωνική Ευημερία.  

Με την έναρξη της νέας χρονιάς θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή εκδήλωση με 
κεντρικό θέμα το πολιτικό σύστημα και τα αδιέξοδα της χώρας. 
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Κοινή συνέντευξη τύπου

ΑνΕΠΑΡΚΕΣ ΤΟ ΣυΣΤΗμΑ υΓΕΙΑΣ

Ο Γιώργος Βέργουλας, ιατρός, μέλος 
του Εκτελεστικού Γραφείου της
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

μιλάει για την κατάσταση της υγείας 
στην Ελλάδα, συγκρίνει με
τα δεδομένα άλλων χωρών

και της Ε.Ε. και προτείνει ανατροπή 
της παράλογης συμπεριφοράς

της σημερινής κυβέρνησης και άμεσα 
και μακροπρόθεσμα μέτρα

για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων

στο συγκεκριμένο χώρο

Ο καθηγητής Οικονομικών και Κοσμήτορας
της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γρηγόρης Ζαρωτιάδης εξελέγη πρόεδρος

της ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ από το πρώτο συνέδριο 
του κόμματος που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη 

στα τέλη Φεβρουαρίου. Το συνέδριο εξέλεξε
και την 25μελή κεντρική επιτροπή του κόμματος.

Εισηγητές

σε κοινή εκδήλωση των 3 κομμάτων 
οι Γρ. Ζαρωτιάδης,

Κ. νταλαμπίρα και μ. Βέργουλα
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Τριμçíιáßá περιοδική έκδοσç πολιτικής εíçμέρωσçς

Γρáβιάς 28 (γωíßá Β. Όλγáς) Τ.Ê. 546 45, Èεσσáλοíßκç

τçλ. 2310 887.722 

Äιεõèýíετáι áπü σõíτáκτική επιτροπή

Υπεýèõíος σýμφωíá με το íüμο

το Ε.Γ. τçς Σοσιáλιστικής Προοπτικής

ÓõíäñïìÝò åôÞóéåò

Éδιωτþí 0,01€  

Öùôï: 

Ó÷åäéáóìüò åíôýðïõ

“ΤΕ×ÍÏΓÑÁÖÇ”, Ïλýμποõ 61, τçλ. 2310 288.322

Åêôýðùóç: “OFFSET PRINT”

Προοπτική

της σύνταξης...

Διαβάστε
στην ιστοσελίδα:

Όμηρος Ταχμαζίδης: Δεν 

θα εγκλωβιστούμε σαν το χάμ-

στερ στο κλουβί.

Άγγελος Μπληζιώτης: Οι ελ-

ληνοτουρκικές διαφορές και 

οι παράμετροι επίλυσής τους.

www.sopro.gr
Σοσιαλιστική Προοπτική

ΕΙΡΗνΗ
ΕΘνΙΚΗ

ΑνΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
ΛΑΪΚΗ

ΚυΡΙΑΡΧΙΑ
ΚΟΙνΩνΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΟΣυνΗ

áãùíéæüìáóôå ãéá:

Η γηραιά ήπειρος ζει δραματικές στιγ-
μές. Και μαζί της όλος ο κόσμος. Η ενδο-
ϊμπεριαλιστική σύγκρουση φανερώνει το 
κυνικό της πρόσωπο. Ένας λαός αφήνε-
ται στη σφαγή για τα συμφέροντα τρίτων. 
Στην λεγόμενη Δύση πλεονάζει η υποκρι-
σία των ηγετικών ελίτ. 

Οι λαοί αμήχανοι εκφράζουν με συναι-
σθηματικό τρόπο την αλληλεγγύη τους. 
Αλλά αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την 
πραγματικότητα του πολέμου, το ιμπερι-
αλιστικό βάθος του.

Σε αυτή τη γενική αμηχανία και ασάφεια 
των γεωπολτικών εντάσεων η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη επέλεξε να εμπλέξει τη χώρα 
στον πόλεμο. Έστειλε, επιχειρησιακά άχρη-
στο - τουλάχιστον σε αυτή τη φάση του 
πολέμου - ωστόσο σε συμβολικό επίπεδο,  
αμφιλεγόμενο επιθετικό οπλισμό (καλάσνι-
κοφ), με αρνητικές επιπτώσεις στις διπλομα-
τικές ανάγκες και δυνατότητες της χώρας. 

Ο κ. Μητστοτάκης μετέτρεψε την Ελ-
λάδα σε μέρος του προβλήματος και όχι 
της επίλυσής του. Έτσι η Ελλάδα βρίσκεται 
στις διεθνείς συζητήσεις και διπλωματικές 
διεργασίες στο περιθώριο των εξελίξεων.

Ο κ. Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του, 
με την εμμονή τους να παριστάνουν πάντο-
τε τους βασιλικότερους του βασιλέως στο 
πλαίσιο της δυτικής συμμαχίας, απέδειξαν 
ότι  υπονομεύουν τα συμφέροντα της χώ-
ρας και εκθέτουν τον παρευξείνιο ελληνι-
σμό σε περιττούς κινδύνους.

Ο ανεύθυνος μητσοτάκης 
εκθέτει τη χώρα και τον 
ελληνισμό σε κινδύνους

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ

Με επιτυχία και την εκλογή του 
Γρηγόρη Ζαρωτιάδη (φωτό) στη 
θέση του προέδρου της ΣΟΣΙΑ-
ΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ έληξαν οι 
τριήμερες εργασίες (Παρασκευή 
25 έως Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 
2022) του συνεδρίου του κόμματος.

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ παραβρέθηκαν 
και απεύθυναν χαιρετισμό, εκπρό-
σωποι κομμάτων και πολιτικών κι-
νήσεων. Συγκεκριμένα χαιρέτησε 
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, 
του ΜΕΡΑ25, του ΕΠΑΜ, του «Σύγ-
χρονου Κομμουνιστικού Σχεδίου», 
της «Αλληλεγγύης Ανέργων-Δίκαιη 
Ελλάδα», του «Δικτύου Σύγχρονων Δημοκρατών», καθώς 
και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκο-
μείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης Χαράλαμπος Κοροξενός.

Από τα κόμματα με τα οποία συνεργάζεται η ΣΟΣΙΑΛΙΣ-
ΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για την σύμπτυξη πολιτικού και εκλογι-
κού μετώπου, χαιρετισμό απηύθυνε ο Θράσος Φωτεινός, 
προεδρεύων της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και ο Κώστας Κα-
λογράνης, συμπρόεδρος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Το Συνέδριο εξέλεξε τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη και στη θέ-
ση του επικεφαλής του ψηφοδελτίου του κόμματος στην 
επόμενη εκλογική αναμέτρηση, με δεδομένο ότι το κατα-
στατικό του πολιτικού φορέα προβλέπει τη δυνατότητα ε-
πικεφαλής-υποψήφιος σε μια εκλογική αναμέτρηση να εί-
ναι και άλλος/άλλη από τον πρόεδρο του κόμματος.

Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ είχε αποστείλει προσκλή-
σεις σε όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου, εκτός από την 
«Ελληνική Λύση», και σε όλα τα εκτός κοινοβουλίου κόμμα-
τα και οργανώσεις του προοδευτικού φάσματος.
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανοι-
κτή κοινή εκδήλωση των τριών συνεργαζόμενων 
κομμάτων (ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ, ΠΡΑΣΙ-
ΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ) στον πο-
λυχώρο «Χυτήριο» στην Αθήνα.

Βασικοί πολιτικοί εισηγητές στην εκδήλωση ή-
σαν ο Θεόφιλος Κωτσίδης (αντικατάστησε την τε-
λευταία στιγμή τον προεδρεύοντα της ΠΡΑΣΙΝΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Θράσο Φωτεινό, ο οποίος απουσίαζε 
λόγω θανάτου της μητρός του), ο συμπρόεδρος 
του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Κώστας Καλογράνης 
και ο πρόεδρος της ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 
Γρηγόρης Ζαρωτιάδης.

Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν ο Α. Ανηψητάκης 
(Κρήτη), πρώην περιφερειακός σύμβουλος Κρή-
της, ο δρ. Μ. Χρηστάκης (Αθήνα), πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Γραμματέων Τοπικής Αυτο-
διοίκησης «Κλεισθένης». Επίσης η Κατερίνα Ντα-

λαμπίρα (Ιωάννινα), οικονομολόγος MSc, γενική 
και οργανωτική γραμματέας του Συλλόγου Εφο-
ριακών Υπαλλήλων ν. Ιωαννίνων και μετά το πρό-
σφατο συνέδριο, νεοεκλεγέν μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής της ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ και η 
Μαρία Βέργουλα, καθηγήτρια κοινωνικών επιστη-
μών στη μέση εκπαίδευση, επίσης νεοεκλεγέν μέ-
λος στην νέα Κεντρική Επιτροπή της ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιο-
γράφος Νίκος Καραμπάσης, ηγετικό στέλεχος του 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ - ΠΡΑΣΙνΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΑΣΙνΟ ΚΙνΗμΑ

ΔΗμΟΣΙΑ ΚΟΙνΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Οι κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες εκφράζονται μέ-
σα από τα πολιτικά κόμματα και τις κινήσεις που συμ-
μετέχουμε σε αυτό το τολμηρό, από τα κάτω, πολι-
τικό εγχείρημα, επιδιώκουμε και προωθούμε την κοι-
νή συμπόρευση στη βάση κοινών αρχών, διαπιστώσε-
ων, επιδιώξεων και μεθόδων προσέγγισης και ανάλυ-
σης των κρίσιμων προβλημάτων που ταλανίζουν την 
ελληνική κοινωνία. 

Η παρούσα Συνέντευξη Τύπου θα αποτελέσει την αρ-
χή ενός κοινού αγώνα, που δεν έχει ευκαιριακό αυτο-
σκοπό ή εκλογικό ορίζοντα (χωρίς να τον απορρίπτει).  

Η χώρα ακροβατεί ανάμεσα σε μια αποτυχημένη, 
επικίνδυνη κυβέρνηση και μια αμήχανη και αναξιόπι-
στη αντιπολίτευση που αδυνατεί να προσφέρει όρα-
μα και λύσεις.

Οι δημοκρατικοί θεσμοί απειλούνται και παραβιά-

ζονται, το πολιτικό σύστημα παραπαίει αδυνατώντας 
να πείσει ένα σημαντικό τμήμα του λαού ώστε να συ-
γκροτηθεί μια ισχυρή δημοκρατική πλειοψηφία που 
θα ενεργοποιήσει τη χειμαζόμενη και αδρανούσα ελ-
ληνική κοινωνία.

Το κενό που δημιουργείται από τη δυσλειτουργία 
και την ανυποληψία του χρεοκοπημένου πολιτικού συ-
στήματος, καραδοκούν να το εκμεταλλευτούν οπισθο-
δρομικές, ακροδεξιές και υπερσυντηρητικές κοινωνικές 
μειοψηφίες. (βλ. κοινό κείμενο συνέντευξης σ. 6 κ.ε.)

ΠΡΩΤΗ ΚΟΙνΗ ΣυνΕνΤΕυΞΗ ΤυΠΟυ

ΤΗν ΣυνΕνΤΕυΞΗ ΤυΠΟυ ΘΑ ΔΩΣΟυν ΑΠΟ ΚΟΙνΟυ ΟΙ:
ΘΡΑΣΟΣ ΦΩΤΕΙνΟΣ / ΠΡΟΕΔΡΕυΩν ΠΡΑΣΙνΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΓΡΑνΗΣ / ΣυνΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΑΣΙνΟυ ΚΙνΗμΑΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

ΤΑ ΚΟμμΑΤΑ ΠΡΑΣΙνΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΠΡΑΣΙνΟ ΚΙνΗμΑ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟυν 
ΣΤΗν ΚΟΙνΗ ΣυνΕνΤΕυΞΗ ΤυΠΟυ, ΠΟυ ΠΡΑΓμΑΤΟΠΟΙΟυν ΤΗν: ΤΕΤΑΡΤΗ, 9 μΑΡΤΙΟυ 2022,

13:00-14:30, ΠνΕυμΑΤΙΚΟ ΚΕνΤΡΟ ΔΗμΟυ ΑΘΗνΑΙΩν / ΟΠΑνΔΑ
 ΑμΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑνΤΩνΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΚΑΔΗμΙΑΣ 50
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Ε: Σε τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία στην πα-
τρίδα μας;

Το πρόβλημα στο χώρο της υγείας που αντιμε-
τωπίζει σήμερα η κοινωνία μας είναι εξ ίσου σοβα-
ρό με τη φτώχια και την ανεργία που μαστίζουν σή-
μερα τη χώρα μας. Πρόσφατα ο υπουργός Υγείας 
κ. Πλεύρης στη συνάντηση που είχε με τους υγει-
ονομικούς είπε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλη-
μα στην υγεία και ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης 
γίνονται διότι αυτό είναι το πρόγραμμά της. 

Ε: Τι σημαίνει αυτός ο ισχυρισμός;
Τα ντοκουμέντα όμως από ευρωπαϊκούς οργα-

νισμούς λένε άλλα. Το ΑΕΠ της Ελλάδας που έκα-
νε μια μεγάλη βουτιά μετά το 2010 (224, δις ευ-
ρώ, δαπάνες υγείας 9,59 δις ευρώ) άρχισε να ανα-
κάμπτει το 2017, 2018 και 2019 (176,0, 179,5 και 
183,0 δις ευρώ αντίστοιχα). Όμως, παρά την ανά-
καμψη αυτή, το ποσό που διατέθηκε για την υγεία, 
αυτή την τριετία, παρουσίασε μείωση (8,1, 7,95, 
7,83 δις ευρώ αντίστοιχα). Γνωρίζουμε δε ότι το 
2020 και 2021 υπήρξε παραπέρα μείωση του ποσού 
από την παρούσα κυβέρνηση, το οποίο σύμφωνα 
με τον προϋπολογισμό του 2022 θα μειωθεί ακό-
μη περισσότερο (μείωση 820 εκ. ευρώ).Το πρώτο 
συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η υγεία στην Ελλάδα 
χρηματοδοτείται πολύ λιγότερο από ότι το 2010. 

Ε: Μπορείτε να γίνεται πιο συγκεκριμένος; 
Η κατά κεφαλή δαπάνη στην υγεία το 2019 ήταν 

ΤΟ ΣυΣΤΗμΑ υΓΕΙΑΣ ΕΙνΑΙ ΑνΕΠΑΡΚΕΣ
Γ. Βέργουλας: ‘‘Η παράλογη συμπεριφορά

της σημερινής κυβέρνησης θα πρέπει να ανατραπεί’’ 

1.603 ευρώ. Στην Πορτογαλία που έχει παρόμοια 
χαρακτηριστικά με εμάς (είναι χώρα του νότου, έ-
χει δέκα εκατομμύρια πληθυσμό και περίπου την ί-
δια οικονομία) η κατά κεφαλή δαπάνη ήταν 2.314 
εκ. ευρώ (31% μεγαλύτερη), στη Γερμανία 4.505 
εκ. ευρώ (περίπου τρεις φορές υψηλότερη και στην 
Ε.Ε. (μέσος όρος) 3.523 εκ. ευρώ (υπερδιπλάσια της 
ελληνικής). Η σχέση δε της δαπάνης με το ΑΕΠ ή-
ταν 7,8%,για την Ελλάδα, 11,7% για την Γερμανία, 
9,5% για την Πορτογαλία και 80% για τον ΜΟ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ποσοστά συμμετοχής του 
δημοσίου επί του συνόλου της δαπάνης για την υ-
γεία ήταν 60% για την Ελλάδα, 85% για την Γερ-
μανία, 61% για την Πορτογαλία και 80% για την ΕΕ 
ως σύνολο. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι στη ναυαρχίδα 
του καπιταλισμού στην Ευρώπη, τη Γερμανία, υ-
πάρχει κάλυψη δαπανών από το δημόσιο στο 85%. 

Ε: Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; 
Αυτό σημαίνει ότι ο ‘Έλληνας βάζει το χέρι βαθιά 

στην τσέπη του για να πληρώσει τις δαπάνες για 
την υγεία (ιδιωτικός τομέας 35%), από τους υψη-
λότερους σε όλη την Ευρώπη. Από αυτό το 60% 

Ο Γιώργος Βέργουλας είναι μέλος του Ε.Γ. της 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ, ιατρός, πρώην 
διευθυντής του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλο-
νίκης και πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου 
Νεφρολογίας και Υπέρτασης

‘‘Η μεγάλη εξάρτηση από τις ά-
μεσες ιδιωτικές πληρωμές (35%) 
για τις ιατρικές δαπάνες στην Ελ-
λάδα συνεπάγεται καταστροφι-
κές δαπάνες για ένα  μεγάλο πο-
σοστό των νοικοκυριών’’
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των δημοσίων δαπανών το 40% πηγαίνει για νο-
σοκομειακές δαπάνες, το 29% για φάρμακα, στην 
ΠΦΥ πηγαίνει το 26,4% (23% εξωνοσοκομειακές 
δαπάνες, 2% για μακροχρόνια φροντίδα και το 1,4 
% για πρόληψη). Στην ΕΕ (δημόσια δαπάνη 80%) 
η δαπάνη για τα Νοσοκομεία είναι το 29%, για το 
φάρμακο 18% και για την ΠΦΥ είναι 53% (εξωνο-
σοκομειακές δαπάνες 33,8%, Μακροχρόνια φρο-
ντίδα 2,0% και πρόληψη 2,9%). Από τα παραπάνω 
βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η ΕΕ δαπανά 
τα διπλάσια ποσοστά των δημοσίων δαπανών για 
την ΠΦΥ.Το 2019 η Ελλάδα κατέγραψε υψηλό  πο-
σοστό άμεσων ιδιωτικών πληρωμών επί του συνό-
λου των δαπανών για την υγεία (35 %), το οποίο 
ήταν πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου στο 
σύνολο της ΕΕ (15,4 %) και παρουσίασε το μεγα-
λύτερο στην ΕΕ, ποσοστό των ατόμων με ανικανο-
ποίητες ανάγκες υγείας  λόγω οικονομικής δυσκο-
λίας (8,3%). 

Ε: Τι επιπτώσεις έχει αυτό στα νοικοκυριά;
Η μεγάλη εξάρτηση από τις άμεσες ιδιωτικές πλη-

ρωμές (35%) για τις ιατρικές δαπάνες στην Ελλάδα 
συνεπάγεται καταστροφικές δαπάνες για ένα  μεγά-
λο ποσοστό των νοικοκυριών. Καταστροφικές δα-
πάνες θεωρούνται οι άμεσες ιδιωτικές πληρωμές 
του νοικοκυριού για την υγεία που ξεπερνούν το 
40% των συνολικών δαπανών του, αφού αφαιρε-
θούν οι δαπάνες κάλυψης βασικών αναγκών (δηλ. 
για διατροφή, στέγαση και λογαριασμούς υπηρε-
σιών κοινής ωφέλειας).

Ε: Ένα μεγάλο ζήτημα που απασχόλησε και απα-
σχολεί τους πολίτες με αφορμή και την πανδημία 
είναι η επάρκεια του ελληνικού συστήματος υγεί-
ας, ένα σχόλιο επ΄ αυτού;

Ο μέσος όρος των θανάτων που καταγράφηκαν 
στην Ελλάδα την περίοδο 2016 -2019 ήταν 122.163. 
Τη διετία 2020 – 2021 ήταν 131.561 (αύξηση 7,7,%) 
και 145.302 (αύξηση 18,9% ) αντίστοιχα.  Συνε-
πώς οι επί πλέον θάνατοι κατά τη διετία 20-21 ή-
ταν 32.537. Από αυτούς οι 20.750 οφείλονταν στην 
COVID-19 και οι 11.787 σε άλλα αίτια. Οι θάνατοι 
από άλλα αίτια αποτελούν το 36,5% των επί πλέον 
θανάτων τη διετία 2020-2021 και οφείλονται ξεκά-
θαρα στην ανεπάρκεια του συστήματος.  Εάν δού-
με τον αριθμό θανάτων, ανά εκατομμύριο πληθυ-
σμού, διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα είναι στην κο-
ρυφή με 41,32 θανάτους μέσα στον Φεβρουάριο 
του 2022 , ακολουθούν δε η Ρουμανία  39, η Πορ-
τογαλία με 21,4 , η Σλοβακία με 24,5 η Αυστρία με 
17,9  κλπ θανάτους /εκ. πληθυσμού. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η Ρουμανία η οποία έχει τον χαμηλότε-
ρο δείκτη εμβολιασμών σε όλη την Ευρώπη (25%) 
έχει μικρότερο αριθμό θανάτων από την Ελλάδα ό-
που οι εμβολιασμένοι είναι κοντά στο 80%. Τα νού-
μερα αυτά δείχνουν ότι το σύστημα υγείας στην 
Ελλάδα είναι έντονα ανεπαρκές.

Ε: Που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή; 
Σήμερα η κατάσταση στο χώρο της υγείας είναι 

πολύ χειρότερη από αυτή του 2019.Βασικοί παρά-
γοντες είναι η πανδημία η οποία εκτροχίασε στην 
κυριολεξία το ΕΣΥ και η νεοφιλελεύθερη κυβέρνη-
ση της Νέας Δημοκρατίας που παρά την παραδο-
χή από όλους της σημασίας του δημόσιου συστή-
ματος υγείας (ΕΣΥ), προχωράει σε πλήρη ιδιωτι-
κοποίησή του και, χωρίς να ενδιαφέρεται για τους 
εκατοντάδες νεκρούς σε καθημερινή βάση, μειώ-
νει τις δαπάνες του δημοσίου για την υγεία που θα 
πρέπει να πληρωθούν από τα νοικοκυριά. Δυστυ-
χώς οδεύουμε ολοταχώς στην προ του 1985 περί-
οδο και ακόμη χειρότερα διότι τότε τα νοσοκομεία 
ήταν κρατικά ενώ τώρα η κυβέρνηση αναγγέλλει 
ιδιωτικά νοσοκομεία, άρση μονιμότητας αλλά και 
διώξεις (υγειονομικοί) και κοινωνικά και τιμωρητι-
κά μέτρα (απαγόρευση εισόδου σε χώρους, άτο-
μα άνω των 60 ετών).  

Ε: Τι πρέπει να γίνει;
Η παράλογη συμπεριφορά της σημερινής κυβέρ-

νησης (βλέπε Γερμανία 85% του ποσού από την υ-
γεία είναι δημόσιο) θα πρέπει να ανατραπεί και να 
προχωρήσουμε σε: α) αλλαγή του συντάγματος ό-
που θα διατυπώνεται καθαρά ότι η παροχή υγείας 
είναι ευθύνη της πολιτείας και είναι κοινωνικό αγα-
θό μη εμπορεύσιμο, β) άμεση αντιμετώπιση απω-
λειών υγείας όλων των οικονομικά αδυνάτων και 
εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης στις υπηρεσίες υ-
γείας όλων των ατόμων που ζουν στη χώρα μας, 
γ) υλοποίηση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, δ) 
ανάπτυξη Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας και Κρατι-
κής Φαρμακαποθήκης, ε) επανεκτίμηση της νομο-
θεσίας που διέπει το φάρμακο, στ’) γενναία αύξη-
ση του ποσοστού του ΑΕΠ για την Υγεία και αύξη-
ση του ποσοστού δαπανών  του δημοσίου από το 
60% στο 80% του συνολικού ετήσιου ποσού, ζ) 
πλήρης ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, 
η) πρόσληψη ιατρών και νοσηλευτών στα δημό-
σια νοσοκομεία και ι) εκπόνηση Υγειονομικού Χάρ-
τη της χώρας και Αποκέντρωση.
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ΚΕΙμΕνΟ ΠΡΟΓΡΑμμΑΤΙΚΗΣ ΣυμΦΩνΙΑΣ

Οι κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες εκφράζονται μέσα α-
πό τα Πολιτικά Κόμματα και τις Κινήσεις που συμμετέχου-
με σε αυτό το τολμηρό, από τα κάτω, πολιτικό εγχείρημα 
επιδιώκουμε και προωθούμε την κοινή συμπόρευση στη 
βάση κοινών αρχών, διαπιστώσεων, επιδιώξεων και μεθό-
δων προσέγγισης και ανάλυσης των κρίσιμων προβλημά-
των που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. 

Η παρούσα Προγραμματική Συμφωνία έχει, χωρίς να 
αποτελεί σε καμιά περίπτωση ευκαιριακό αυτοσκοπό, και 
εκλογικό ορίζοντα.  

Σήμερα, η χώρα ακροβατεί ανάμεσα σε μια αποτυχη-
μένη, επικίνδυνη κυβέρνηση και μια αμήχανη και αναξιό-
πιστη αντιπολίτευση που αδυνατεί να προσφέρει όραμα 
και λύσεις.

Οι δημοκρατικοί θεσμοί απειλούνται και παραβιάζονται, 
το πολιτικό σύστημα παραπαίει αδυνατώντας να πείσει έ-
να σημαντικό τμήμα του λαού ώστε να συγκροτηθεί μια ι-
σχυρή δημοκρατική πλειοψηφία που θα ενεργοποιήσει τη 
χειμαζόμενη και αδρανούσα ελληνική κοινωνία.

Το κενό που δημιουργείται από τη δυσλειτουργία και 
την ανυποληψία του χρεοκοπημένου πολιτικού συστήμα-
τος καραδοκούν να το εκμεταλλευτούν οπισθοδρομικές, 
ακροδεξιές και υπερσυντηρητικές κοινωνικές μειοψηφίες.

Οικονομία – Κοινωνία – Περιβάλλον – Δημοκρατία
Βρίσκονται σε συνεχή και ρευστή αλληλεπίδραση και μό-

νο μια συνολική πολιτική προσέγγιση, μια ουσιαστική ρήξη 
με το παρελθόν μπορεί να άρει τις ανισότητες, την αναξι-
οκρατία, τις αδικίες και τον κοινωνικό αποκλεισμό που έ-
χουν επικρατήσει ως αποτέλεσμα της κυριαρχίας του νε-
οφιλελεύθερου καπιταλισμού, μετά την κατάρρευση του 
διπολικού κόσμου, το 1989. 

Για τους βασικούς τομείς που απασχολούν τον κάθε πο-
λίτη  –Θεσμοί, Οικονομία, Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυ-
ξη, Υγεία και κοινωνική φροντίδα, Εκπαίδευση και Πολιτι-
σμός, Δικαιώματα, Διεθνής παρουσία της χώρας– οι προ-
τάσεις μας είναι, συνοπτικά, οι ακόλουθες: 

ΘΕΣΜΟΙ:
Η φθορά και η αδυναμία των δημοκρατικών μας θεσμών 
να ανταποκριθούν στο σημερινό ραγδαία μεταβαλλόμε-
νο κοινωνικό, πολιτιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον εί-

ναι ολοφάνερη. 
Βουλή, Κόμματα και δικαστική εξουσία έχουν, σε μεγά-

λο βαθμό, απαρχαιωθεί και απαξιωθεί.  Μια Συντακτική Ε-
θνοσυνέλευση θα μπορούσε να δημιουργήσει τους νέους 
θεσμούς της Ελλάδας του 21ου αιώνα έχοντας την απα-
ραίτητη λαϊκή νομιμοποίηση.

Ζητήματα όπως η συνταγματική πρόβλεψη για τις θη-
τείες των αιρετών αντιπροσώπων του λαού, η διαρκής 
λογοδοσία τους, η εκλογή των ανώτατων δικαστικών αρ-

χών από τους ίδιους τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, 
η θέσπιση Συνταγματικού Δικαστηρίου, η συνταγματική 
κατοχύρωση ενός μόνιμου αναλογικού εκλογικού συστή-
ματος είναι επείγοντα κοινωνικά αιτήματα που δεν μπο-
ρούν να μένουν άλλο αναπάντητα.

Ακόμη, οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας πρέπει να ε-
πανεξεταστούν υπό το φως των σύγχρονων κοινωνικο-
πολιτικών εξελίξεων.   

Επίσης, είναι αναγκαία η διασφάλιση της διαφάνειας 
στη λειτουργία, τους πόρους και τις σχέσεις των ΜΜΕ με 
την Εξουσία. 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:
Οι πολιτικές δυνάμεις που συμμετέχουμε στο παρόν εγ-
χείρημα επιδιώκουμε τον ριζικό μετασχηματισμό της οι-
κονομίας, του παραγωγικού-καταναλωτικού μοντέλου, 
των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής οργάνωσης. 

Απαιτείται ένα διαφορετικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης για την αειφόρα ανάπτυξη της Οικονομίας, 
με γνώμονα τα δικαιώματα των εργαζομένων και των πα-
ραγωγών, την προστασία των καταναλωτών, των πλου-
τοπαραγωγικών πόρων της χώρας και του φυσικού και α-
στικού περιβάλλοντος. 

Η πρότασή μας αμφισβητεί την τρέχουσα καταναλω-
τική αντίληψη που οδηγεί αναπόφευκτα σε μια οικονομι-
κή μεγέθυνση χωρίς όρια, θέτει όρια στην ανθρώπινη πα-
ρέμβαση στα οικοσυστήματα, εισάγει την έννοια της ενερ-
γειακής δικαιοσύνης, επιδιώκει την αυτάρκεια της χώρας 
στα σημαντικά αγροτικά προϊόντα και ταυτόχρονα προω-
θεί τις εξαγωγές. 

Οι τιμές των κοινωνικών αγαθών είναι αναγκαίο να κα-
θορίζονται μέσα από έναν διαρκή δημόσιο διάλογο.

Η θέσπιση κατώτατου μισθού, σε συνάρτηση με την πα-
ραγωγικότητα της εργασίας, το ύψος του οποίου θα κα-
λύπτει τις βασικές βιοτικές ανάγκες όλων, είναι επίσης ε-
πείγουσα προτεραιότητα.    

Η εξειδίκευση των θέσεών μας για την Οικονομία συ-
νιστά ξεχωριστό κεφάλαιο και θα ακολουθήσει σύντομα.  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
Το περιβάλλον  βρίσκεται  σήμερα στο στόχαστρο  της 

ολομέτωπης  επίθεσης  των πολυεθνικών. Τα οξυμένα  πε-
ριβαλλοντικά προβλήματα προστίθενται στα άλλα μεγάλα  
προβλήματα των καιρών, όπως η αποσάθρωση του κοι-
νωνικού ιστού και ο επιχειρούμενος, σε παγκόσμια κλίμα-
κα, περιορισμός των δημοκρατικών και εργασιακών δικαι-
ωμάτων των πολιτών.

Επιβάλλεται, λοιπόν, μια αποφασιστική στροφή στο πα-
ραγωγικό μοντέλο της χώρας με ταυτόχρονη ριζική ανα-
προσαρμογή των δεικτών ευημερίας και ποιότητας ζωής. 
Αν δεν πάρουμε, σήμερα κιόλας, αυτές τις αποφάσεις, οι 
περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες θα 
είναι μη αναστρέψιμες.  

Η κυκλική οικονομία, η αποκέντρωση των οικονομικών, 
παραγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτή-
των, η αειφορία, η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία –
σε συνδυασμό με τη σταδιακή απολιγνιτοποίηση και τη 
λελογισμένη χρήση των ΑΠΕ– είναι βασικοί μοχλοί για την 
κοινωνικο-οικονομική αλλαγή με όρους προστασίας του 
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Περιβάλλοντος. 
Η επείγουσα μετάβαση σε πιο ήπιους, φιλικούς προς 

τον πλανήτη, τρόπους άντλησης ενέργειας, κάτι που επι-
βάλλεται από την ήδη σοβούσα Κλιματική Κρίση, απαιτεί 
ριζικές αλλαγές στη Νομοθεσία, αλλαγές που σίγουρα εί-
ναι σε ρήξη με το παγκόσμιο, και εγχώριο, οικονομικό σύ-
στημα όπως το γνωρίζουμε σήμερα. 

Η προστασία του Περιβάλλοντος και της Φύσης διατε-
λεί σε διαρκή και αναπόδραστη συνάρτηση με τα παναν-
θρώπινα αιτήματα για ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοι-
νωνικά και μορφωτικά δικαιώματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: 
Η δημόσια δωρεάν παιδεία απευθύνεται σε όλους. 
Άμεση προτεραιότητα συνιστά η μόνιμη πρόσληψη ό-

σων εκπαιδευτικών απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία 
των σχολείων, στη γενική και στην ειδική εκπαίδευση, και 
παράλληλα ο οριστικός τερματισμός του αναχρονιστικού 
και άδικου θεσμού της αιχμαλωσίας των αναπληρωτών. 

Η επαναφορά των μαθημάτων των καλλιτεχνικών και 
κοινωνικών επιστημών, παράλληλα με την πρόταξη της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αποτελούν στοιχειώδη υ-
ποχρέωση της Πολιτείας προς τους μελλοντικούς πολίτες 
της χώρας, όπως και η ουσιαστική ενίσχυση της χρημα-
τοδότησης της πανεπιστημιακής επιστημονικής έρευνας. 

Η απομάκρυνση της αστυνομίας από τα Πανεπιστήμια, 
με παράλληλη προστασία του πανεπιστημιακού ασύλου α-
πό εξωπανεπιστημιακά παραβατικά στοιχεία, και η ανάλη-
ψη της ασφάλειας των πανεπιστημιακών χώρων από τις 
ακαδημαϊκές αρχές σε συνεννόηση με το Σώμα των διδα-
σκόντων και τους εκλεγμένους εκπροσώπους των φοιτη-
τών είναι η δημοκρατική λύση σε ένα ζήτημα που ταλαι-
πωρεί τα ΑΕΙ και την πολιτική ζωή εδώ και χρόνια.   

Επιπλέον, ένα υπουργείο Παιδείας χωρίς τα Θρησκεύ-
ματα (που μπορούν να ενταχθούν σε μια νεοσύστατη Γε-
νική Γραμματεία) παραμένει μια επιτακτική, εκσυγχρονι-
στική απαίτηση. 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών κρίνεται θετική εφό-
σον θα διενεργείται από ανεξάρτητες επιστημονικές αρ-
χές, χωρίς καμιά κομματική ή κυβερνητική εξάρτηση και 
ανάμειξη και αντί του τιμωρητικού χαρακτήρα θα επιδιώ-
κει την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, όπου προκύπτουν 
σχετικές ανάγκες

Τα χρόνια θεσμικά και οικονομικά προβλήματα των αν-
θρώπων του Πολιτισμού, που οφείλονται στην απουσία 
μιας μόνιμης κρατικής, νομοθετικής και χρηματοδοτικής, 
πολιτικής στήριξης όλων των εκφάνσεων της καλλιτεχνι-
κής δραστηριότητας, πρέπει επιτέλους να διευθετηθούν.  

Εικαστικές τέχνες, Μουσική και Χορός, Εκδόσεις και Βι-
βλίο, Θέατρο και Κινηματογράφος, συνιστούν το σύγχρο-
νο πρόσωπο της χώρας και γι’ αυτό απαιτείται η μέγιστη 
δυνατή φροντίδα εκ μέρους της Πολιτείας.    

Ο Πολιτισμός μπορεί να συμβάλει ως μοχλός βιώσι-
μης ανάπτυξης φτάνει να αντιμετωπιστεί από την Πολι-
τεία ως προτεραιότητα και όχι ως πάρεργο, όπως γίνεται 
μέχρι σήμερα. 

Η δημιουργία υποδομών όπως οι δημόσιες και σχολικές 
βιβλιοθήκες και τα πολιτιστικά κέντρα είναι επίσης προϋ-
πόθεση για την όποια πολιτιστική ανάπτυξη.    

Πέρα από τη στήριξη των καλλιτεχνών και των εργα-
ζομένων των σχετικών κλάδων, η ενδυνάμωση του πολι-

τισμού θα στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην πιεστική 
καθημερινότητα της σύγχρονης εποχής.

ΥΓΕΙΑ: 
Η υγεία αποτελεί κοινό αγαθό στο οποίο πρέπει να έ-

χουν εξίσου πρόσβαση όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες. Βα-
σικές προτάσεις μας είναι:

Η αποκέντρωση του ΕΣΥ. 
Κανείς ανασφάλιστος, δωρεάν δημόσια περίθαλψη και 

προληπτική ιατρική για όλους.   
Η εκπόνηση Υγειονομικού Χάρτη και η ένταξη των Υγει-

ονομικών Περιφερειών στις Διοικητικές περιφέρειες. 
Η ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως 

βάση του ΕΣΥ που απαιτεί 12.000 γιατρούς και περί τις 
30.000 παραϊατρικό προσωπικό. 

Η ανάπτυξη Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας και Κρατικής 
Φαρμακαποθήκης. 

Η επανεκτίμηση της νομοθεσίας που διέπει το φάρμακο.
 Η αυτοδύναμη μεταπτυχιακή εκπαίδευση ιατρών και 

νοσηλευτών με έξοδα του Δημοσίου παράλληλα με τη σύ-
σταση Συντονιστικών Οργάνων των Επιστημονικών Επι-
τροπών και των Ακαδημιών του ΕΣΥ. 

Η εξέλιξη των ιατρών του ΕΣΥ να γίνεται με αντικειμενι-
κά κριτήρια και όχι μόνο με βάση τον χρόνο προϋπηρεσίας.

Ο διπλασιασμός του ποσοστού του ΑΕΠ για την Υγεία.
Η διαρκής πειστική και υπεύθυνη ενημέρωση των πο-

λιτών για θέματα υγείας – όπως οι εμβολιασμοί και τα α-
παιτούμενα μέτρα προστασίας κατά την τρέχουσα περί-
οδο της Πανδημίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Υιοθετούμε την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώ-

πινα Δικαιώματα (1948) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016), με τη δέ-
σμευση μας για την έμπρακτη εφαρμογή, ενίσχυση και εν-
δυνάμωση των προνοιών τους, σε όλους τους τομείς της 
πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής ζωής και 
για όλους τους κατοίκους του τόπου μας – γηγενείς και 
πρόσφυγες/μετανάστες.

Αναγνωρίζουμε ότι η αξιοπρέπεια και τα ίσα και ανα-
φαίρετα δικαιώματα όλων των μελών της κοινωνίας μας 
αποτελούν τη θεμέλιο λίθο για κοινωνική δικαιοσύνη και 
ειρήνευση, με σκοπό την ατομική και κοινωνική ευημερία 
και πρόοδο.

Η πολιτεία πρέπει να εξασφαλίζει τις συνθήκες ώστε κα-
θένας να απολαμβάνει ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να παρέ-
χει στον ίδιο και στην οικογένεια του υγεία και ευημερία, 
και οπωσδήποτε τροφή, ρουχισμό, κατοικία, ιατρική πε-
ρίθαλψη όπως και τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες.

Τασσόμαστε εμφατικά κατά του κοινωνικού αποκλεισμού 
των πλέον ευαίσθητων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε στην προστασία και 
τα δικαιώματα των 
ζώων –οικόσιτων, ε- συνέχεια σ.8
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ΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟυΚΡΑνΙΚΟ

Με ψήφισμα του το συνέδριο της ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ πήρε θέση επί του πολέμου στην Ου-
κρανία και επί των συνεπειών του.

Σύμφωνα με το κείμενο του ψηφίσματος «ο πό-
λεμος στην Ουκρανία» είναι «απόρροια των ενδοϊ-
μπεριαλιστικών αντιθέσεων, [και] προμηνύει μια δι-
αρκή περίοδο εντάσεων, κρίσεων και ανασφάλει-
ας με απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς». Και 
«στη χώρα μας οι συνέπειες του πολέμου θα προ-
στεθούν στο ήδη σκληρό αποτύπωμα που συνεχίζει 
να αφήνει «η πανδημία, εξαιτίας της υποβάθμισης 
και εγκατάλειψης του Ε.Σ.Υ. και των διαδικασιών ιδι-
ωτικοποίησης που προωθεί η κυβέρνηση, που ση-
μαίνει απόλυση χιλιάδων εργαζομένων, καθώς και 
εξαιτίας της βεβιασμένης πολιτικής της απολιγνι-
τοποίησης που επέλεξε το επιτελείο Μητσοτάκη».

Το σώμα του συνεδρίου τοποθετήθηκε ξεκάθα-
ρα στο ζήτημα του πολέμου καταδικάζοντας απε-
ρίφραστα «την επιθετική-εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία» γεγονός «που θέτει σε κίνδυνο τη μα-
κρόχρονη ειρηνική συμβίωση των λαών της περιο-
χής». Το συνέδριο καταδίκασε «κάθε αλλαγή συνό-
ρων» και κατήγγειλε συνάμα «την υποκριτική στά-
ση των ισχυρών χωρών της Δύσης, οι οποίες επι-
βάλλουν επιλεκτικά κυρώσεις σε παραβάτες του Δι-
εθνούς Δικαίου ενώ, εδώ και δεκαετίες, το τμήμα 

της βόρειας Κύπρου παράνομα κατέχεται στρατι-
ωτικά από την Τουρκία και, ποτέ, δεν έχουν προ-
χωρήσει σε ανάλογες κινήσεις».

Οι σύνεδροι δήλωσαν, μέσω του ψηφίσματος, 
δημοσίως την αντίθεσή τους σε κάθε ενδεχόμενη 
μελλοντική κατάργηση του δικαιώματος της αρνη-
σικυρίας (βέτο) των κρατών μελών της Ε.Ε. με πρό-
σχημα την κοινή εξωτερική πολιτική και την κοινή 
πολιτική ασφάλειας, διότι κάτι τέτοιο θα ισοδυνα-
μούσε, σε βάθος χρόνου, με αυτοχειρία του ελλη-
νικού έθνους».

κτρεφόμενων και της άγριας πανίδας– και ταυτόχρονα υ-
ποστηρίζουμε κάθε πολιτική που στοχεύει στη βελτίωση 
της ευζωίας τους.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Προτεραιότητα η αναβάθμιση της εξωτερικής πολιτι-

κής με στόχο την ευημερία των πολιτών σε έναν ραγδαία 
αναπτυσσόμενο και ρευστό με πολλούς, αντιτιθέμενους 
πόλους ισχύος και υπερεθνικών εξουσιών.      

Η χώρα μας έμπρακτα πρέπει να ενισχύσει της σχέσεις 
συνεργασίας, τους διπλωματικούς και πολιτισμικούς δε-
σμούς με όλες τις χώρες των Βαλκανίων, της Εγγύς και 
Μέσης Ανατολής, της Παρευξείνιας Ζώνης, εκμεταλλευ-
όμενη τα συγκριτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά 
πλεονεκτήματά της. Ζωτικής σημασίας είναι η επιδίωξη 
ενός ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος για όλες τις 
χώρες της περιοχής.

Σε αυτή τη βάση, οι ελληνικές θάλασσες δεν πρέπει να 
μετατραπούν σε χώρο εξορύξεων προς όφελος των πο-
λυεθνικών· κάτι τέτοιο θα έφερνε πιο κοντά τον κίνδυνο 
μιας τεράστιας οικολογικής καταστροφής ενώ παράλλη-
λα θα συντηρούσε μια μόνιμη εστία αντιπαραθέσεων και 
δαπανηρών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, ενός ανεξάρτητου και ειρηνικού 

ρόλου η χώρα μας 
οφείλει να επιδιώ-
κει σταθερά την ε-
φαρμογή των προ-
νοιών που απορρέ-
ουν από το Διεθνές Δίκαιο και ειδικά από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Επίσης, υποστηρίζουμε μια δίκαιη, ισορροπημένη και 
βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος, με την πλή-
ρη αποχώρηση του τουρκικού στρατού κατοχής, τον τερ-
ματισμό του εποικισμού και την κατάργηση του συστήμα-
τος των εγγυήσεων του 1960.

Απαραίτητη κρίνεται, τέλος, η δημιουργία ενός ευέ-
λικτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Στρατηγικής.

***
Η παρούσα Κοινή Πολιτική Διακήρυξη συνιστά και 

μια Πολιτική Πρόσκληση στις, υπαρκτές σήμερα, ό-
μορες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.  

Ταυτόχρονα παραμένει ανοιχτή σε προτάσεις, 
βελτιώσεις και αναπροσαρμογές, πάντα με άξονα 
τις βασικές, προοδευτικές –σοσιαλιστικές, αριστε-
ρές και πράσινες– αρχές που διέπουν το όλο εγχεί-
ρημά μας.   


