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Κοινωνική – πολιτική διάσταση 
της κοινής δράσης των αριστερών δυνάμεων 

Βίτσας Δημήτρης  
Γραμματέας ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ 

 

 

Με ευθύνη δική μου και όχι του ΜΑ.ΧΩ.Μ.Ε., το οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ για 

την πρόσκληση, μου δόθηκε ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο και πάνω στο οποίο 

θα συζητάμε μόνιμα γιατί έχει την ιστορική του διάσταση, έχει την πολιτική του 

διάσταση, έχει την ιδεολογική του διάσταση. Το ζήτημα δηλαδή της κοινωνικής 

πολιτικής δράσης και της συνεργασίας και της κοινής δράσης των αριστερών 

πολιτικών δυνάμεων. Πρέπει να σας πω ότι σκέφτηκα το εξής: θα μπορούσα να 

έρθω, να πω ότι η αναγκαιότητα της κοινής δράσης των αριστερών πολιτικών 

δυνάμεων σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και στην παρούσα φάση είναι τόσο 

προφανής που όποιος την παραγνωρίζει, την αρνείται ή εθελοτυφλεί ή κάνει 

πράγματα προς ίδιον όφελος μη αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της κοινωνίας. Να πω 

αυτό και αμέσως μετά να πω ότι «παιδιά, αυτό μου ζητήσατε, αυτό έκανα και να 

καθίσω». Και πάρτε ως παράδειγμα (για να το προπαγανδίσω κιόλας) το ότι την 

Πέμπτη υπάρχει γενική απεργία. Είναι θετικό το γεγονός ότι όλες οι αριστερές 

δυνάμεις πολιτικά υποστηρίζουν αυτήν την απεργία. Είναι αρνητικό το γεγονός ότι 

γίνονται διαφορετικές συγκεντρώσεις. Είναι θετικό το γεγονός ότι θα 

προσπαθήσουμε να είναι ενιαίο το συλλαλητήριο. Είναι αρνητικό το γεγονός 

κάποιος να θέλει (επειδή το άκουσα στη σύσκεψη που έγινε με τους γραμματείς 

των Νομαρχιακών Επιτροπών), αντί να συνδυάσει αυτό το πράγμα στην πρακτική 

του έκφραση, να πει «αφού κάνουν αυτό… και αφού ξέρουμε τι κάνει η ΓΣΕΕ… και 

αφού το ΠΑΜΕ πάει στην Ομόνοια… γιατί δεν κάνουμε και εμείς μια 

προσυγκέντρωση σε ένα άλλο μέρος, που έπρεπε να το κάνει η ΓΣΕΕ» και έτσι, αντί 

να κάνουμε δύο συγκεντρώσεις, να κάνουμε τρεις. Δηλαδή τρέλλα.  

Εγώ θέλω να μοιραστώ εφτά σκέψεις μαζί σας πάνω στο ζήτημα.  

Η συμμαχία της Αριστεράς και η κοινή δράση είναι στρατηγικής σημασίας. Δεν έχει 

να κάνει δηλαδή με επιμέρους είτε συνεργασίες είτε συμμαχίες της συγκυρίας. 

Αυτό σημαίνει ότι εμείς σκεφτόμαστε ότι μέσω της κοινής δράσης και της 

συμμαχίας της Αριστεράς θα πάμε στον στρατηγικό μας στόχο, δηλαδή τον 

σοσιαλισμό. Βάζοντας αυτή τη σκέψη κάτω λέμε ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο 

επιμέρους ζήτημα πάνω στο οποίο και μόνο αυτό, να κρίνεται το ζήτημα της 
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συνεργασίας και της συμμαχίας της Αριστεράς. Εδώ επιτρέψτε μου μια μικρή 

παρένθεση. Όπως μπαίνει κανείς μέσα βλέπει αυτό το κλασικό που ξέρουμε όλοι 

που είπε ο Μαρξ, ότι οι φιλόσοφοι προσπαθούσαν να εξηγήσουν τον κόσμο, το 

καθήκον που βάζουμε εμείς είναι να τον αλλάξουμε. Όχι δυστυχώς αλλά επειδή 

έτσι είναι η ζωή και έτσι είναι και η επιστήμη, πολλοί δρόμοι υποδείχθηκαν για το 

πώς θα τον αλλάξουμε και μεγάλες διαφορές διατυπώθηκαν για το πώς θα είναι 

στο μέλλον ή πώς χαράζεται το μέλλον. Έτσι κατά τη γνώμη μου ξεχάστηκε το 

τελευταίο κομμάτι, αν δεν κάνω λάθος, από την εισαγωγή στην πρώτη έκδοση του 

Κεφαλαίου από τον ίδιο τον Μαρξ ο οποίος ανέφερε μια γερμανική παροιμία που 

μιλούσε για το μέλλον (πιο σωστά η προφητεία του μέλλοντος) και έλεγε «το 

μέλλον, καλύτερα να μην πίνει κανένας στα ρυπαρά καπηλειά του». Αυτό δεν είναι 

αγνωστικισμός, είναι λογική, ότι δηλαδή αν πηγαίνεις να φέρεις το μέλλον σε 

προσομοίωση με το παρόν, τότε κινδυνεύεις να μπλεχτείς σε συζητήσεις οι οποίες 

σε διασπούν, σε συζητήσεις που δημιουργούν αντιπαλότητες. Αλλά αυτό έχει 

σημασία για τον εξής απλό λόγο: αυτή η λογική δημιούργησε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ 

δηλαδή είναι παιδί μιας αντίληψης πάνω στην οποία αποφασίσαμε διαφορετικές 

πολιτικές δυνάμεις και ομάδες της Αριστεράς να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα 

προβλήματα του σήμερα, με διαρκή όμως και ενεργό διάλογο, χωρίς να εμμένουμε 

σε έτοιμες συνταγές του παρελθόντος. Αυτό ήταν μια μεγάλη συμβολή που έκανε ο 

Χώρος Διαλόγου για την Κοινή Δράση της Αριστεράς, που ήταν η γενεσιουργός 

αιτία του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Συγχρόνως αποφασίσαμε να διαμορφώσουμε από 

κοινού κι ένα πολιτικό σχέδιο, ένα πολιτικό πλαίσιο, να δουλεύουμε για αυτό και 

χωρίς εκ των προτέρων αποκλεισμούς. Δηλαδή να είμαστε ανοιχτοί και σε νέες 

προσελεύσεις είτε πολιτικών ομάδων είτε ανένταχτων αριστερών. Αυτή ήταν η 

πρώτη μας βασική σκέψη και φτάσαμε μέχρι τα τώρα. Δεν χρειάζεται να πω πώς 

φτάσαμε, τι κάναμε κλπ. Συγχρόνως πάνω σε αυτό, είπαμε ότι κεντρικό θέμα δεν 

είναι να διατυπώνει ο καθένας την αλήθεια του αλλά να τη συζητάμε και να τη 

δοκιμάζουμε και να χειραφετούμαστε και εμείς μέσα από τη διαδικασία της ίδιας 

της κοινωνίας. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να εμπλακούμε (πώς το έλεγε ο 

Ναπολέων και μετά ο Λένιν «Κατ’ αρχήν εμπλεκόμαστε») στα κινήματα, στις 

κοινωνικές δράσεις και με μία έννοια μαζί με αυτά να δημιουργούμε αυτή τη 

δυνατότητα που έχουμε σίγουρα, σε λίγο χρονικό διάστημα να υπάρχει κυβέρνηση 

της Αριστεράς.  

Η δεύτερη σκέψη μου. Βασική σε όλη αυτή τη λογική είναι η ιδέα πως ο αντίπαλος 

είναι κοινός και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εκφράζεται κοινά. Και ότι είναι δικό 

μας καθήκον μέσα στην κοινωνία η Αριστερά να δουλεύει ως παράταξη, με τις 
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διαφορές της κλπ. Από εδώ μας ανακύπτει το ζήτημα του ρόλου των ηγεσιών. 

Αντικειμενικά, δεν θα το μακρύνω σε αυτό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, 

εκφράζεται κατά περιόδους ως σύγκρουση γύρω από πολιτικές ή από ηγεσίες ή 

σύγκρουση γύρω από πρόσωπα. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει και ιδεολογικά να 

το αντιμετωπίσουμε. 

Τρίτη σκέψη. Οι διαφορές μας επί της ιδεολογίας, της ιστορίας και της τακτικής θα 

λύνονται ή δεν θα λύνονται εν κινήσει. Υπάρχει εδώ μια βασική σκέψη: το 

πρόγραμμα ενώ υπάρχει συγχρόνως επανεπεξεργάζεται και ανανεώνεται εν 

κινήσει. Εδώ θέλω να σας πω ότι το τι θα γίνει, αν θα γίνει ετούτο ή αν θα γίνει 

εκείνο, έχω την άποψη ότι δεν μας το δίνει η πολιτική επιστήμη αλλά η φυσική 

επιστήμη, η οποία λέει ότι αν ένα σύστημα αλλάζει σε έναν βασικό του όρο τότε 

αλλάζει και όλο το σύστημα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αλλά σαφώς θα πρέπει να 

προετοιμαστεί (γι’ αυτό κάνουμε και Επιτροπές κλπ.) τι σημαίνει για τη δομή, τη 

λειτουργία, την αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης –θα έλεγα εγώ και του 

ευρώ- αν στην Ελλάδα βγει μια κυβέρνηση της Αριστεράς και αρχίσει και εφαρμόζει 

το πρόγραμμά της. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, με διάφορα σενάρια. 

Μπορεί να μη βγει κανένα από αυτά, αλλά δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Και 

ετοιμάζονται και αυτοί σε αυτή τη λογική. Μια σκέψη είναι ότι αυτό που κάνει 

αυτή τη στιγμή η Τρόικα είναι να σκουπίζει το τραπέζι, διαπραγματευόμενη εκ των 

προτέρων με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με μια κυβέρνηση της Αριστεράς, ώστε να της 

φέρει ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες. 

Τέταρτη σκέψη, που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ βασική όσον μας αφορά. 

Ως ΣΥΡΙΖΑ κάναμε ένα βήμα που είχε πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, να γίνει στην 

Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό το βήμα στη σκέψη μας: ότι βεβαίως πρέπει να έχουμε 

ένα σχέδιο αντίστασης στον αντίπαλο, σε μερικό επίπεδο και σε γενικό επίπεδο, και 

η πρότασή μας είναι να γίνεται στο πεδίο που εκτείνεται η επίθεση (αν γίνεται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να κάνουμε εμείς την 

αντεπίθεσή μας). Όμως αυτό το σχέδιό μας πρέπει να έχει και ένα επιπλέον 

στοιχείο: την προοπτική να νικήσουμε. Δηλαδή δεν συγκροτούμε την αντίσταση για 

να κερδίσουμε κάτι μερικό ή και να χάσουμε αλλά τη συγκροτούμε για να 

νικήσουμε. Και αυτή η λογική μας πηγαίνει και βήματα παραπέρα. Βεβαίως αυτή τη 

λογική πρέπει να τη συνδυάζεις πάντοτε με το εξής γεγονός: η επιτυχία μερικές 

φορές είναι κακός σύμβουλος και πρέπει να προσέξεις για να μη χαθείς στον 

δρόμο. Μπορεί να έχεις όλες τις καλές προθέσεις (το έχουμε δει και πολλές φορές 

στον κόσμο) και πηγαίνοντας, αφού έχεις κερδίσει κάτι, προχωρώντας, 
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ενσωματώνεσαι ο ίδιος σε αυτό το οποίο πολεμούσες. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. 

Άρα τα αυτιά μας, οι λογικές μας, οι ευαισθησίες μας πρέπει να είναι παρούσες. 

Πέμπτη σκέψη. Επί της κρίσης και επί της διεξόδου από αυτήν διαμορφώνονται 

στρατηγικές (κύρια δύο, του κεφαλαίου και των δυνάμεων της εργασίας) και η 

σύγκρουση αυτών των δύο έχει νικητές και ηττημένους και πρέπει να επιλέξεις με 

ποιον θα είσαι. Εδώ εμείς λέμε καθαρά με ποιον θα είμαστε. Με τις δυνάμεις της 

εργασίας, της εργατικής τάξης (υπάρχουν διάφοροι τρόποι που το λες), με τους από 

κάτω κλπ.  

Έκτη σκέψη. Ο άμεσος πολιτικός στόχος και η επίτευξή του σε σχέση με τον 

στρατηγικό μας στόχο, έχει και αυτός στρατηγική σημασία. Θα προσπαθήσω να το 

πω με δύο κουβέντες στην έβδομη σκέψη. Ότι αν το πετύχεις αυτό έχεις κατακτήσει 

μια θέση (για να το πω με όπως λέγεται στις θεωρίες της σύγκρουσης και της 

μάχης) που σου δίνει τη δυνατότητα από καλύτερες θέσεις να πετύχεις τον 

στρατηγικό σου στόχο. Δεν γίνεται όμως αυτοσκοπός. 

Η έβδομη σκέψη είναι ότι η ενιαία δράση και η επιλογή των αριστερών σε μια 

συγκυρία δεν εκδηλώνεται ντε και καλά μέσω των πολλών φορέων. Δηλαδή πέρα 

από την επιλογή των ηγεσιών υπάρχει και η επιλογή των αριστερών. “Ποιος είναι 

αυτός που δίνει την κύρια μάχη, ε αυτόν ενισχύουμε. Άρα, και κλείνω, το τελικό 

καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ, το καθήκον που δικαιολογεί και την ίδια την ύπαρξή του, είναι 

να συμβάλλει συστηματικά στην ενεργοποίηση και τη συσπείρωση των 

εργαζόμενων τάξεων καθώς και να συνθέτει τα αιτήματά τους σε μια συνεκτική 

πολιτική στρατηγική που αποσκοπεί στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας ισότητας, 

ελευθερίας και δικαιοσύνης, μιας κοινωνίας ουσιαστικά δηκοκρατικής, μιας 

κοινωνίας σοσιαλιστικής. Ο άμεσος στόχος της κυβέρνησης της Αριστεράς από τη 

μια μεριά διευκολύνει αυτόν τον στόχο και απαντά σε άμεσα ερωτήματα αλλά και 

στις ανάγκες του σήμερα και την ίδια στιγμή καθιστά την κυβέρνηση εργαλείο και 

όχι αυτοσκοπό, για την κατάκτηση της εξουσίας από τον ίδιο τον λαό. Το πώς αυτό 

θα γίνει το περιγράφουμε με βήματα στο πρόγραμμά μας, προσπαθούμε, αλλά 

ελπίζω πραγματικά, περισσότερο από το να το δούμε, όλοι μαζί να το ζήσουμε. 

Ευχαριστώ. 

 


