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Οι εκλογές έφεραν στην επιφάνεια το κοινωνικό ρεύµα που συντάρασσε την κοινωνία εδώ και 

δύο χρόνια. Το κίνηµα των πλατειών και γενικότερα η ταξική πάλη εκφράστηκε, µέσα στα 

πλαίσια του αστικού δηµοκρατικού συστήµατος. Το µνηµόνιο καταδικάστηκε, η κοινωνία 

απάντησε στην προσπάθεια καταστροφής της µε την  ψήφο της. Μεγάλο µέρος των 

εργαζοµένων, των ανέργων, των νέων έδωσε την ψήφο του στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν συνδυάσουµε την 

έκρηξη των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ και το άθροισµα των  αριστερών δυνάµεων µε την 

καταβαράθρωση όλων  των µνηµονιακών  κοµµάτων (συµπεριλαµβανοµένου και του ακροδεξιού 

ΛΑΟΣ) φτάνουµε στο ασφαλές συµπέρασµα ότι η κοινωνική τάση είναι η στροφή προς την 

Αριστερά. 

Πολλοί λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µοιάζει µε το ΠΑΣΟΚ του 1981 και βασίζουν αυτήν την 

εκτίµησή τους στο ότι τώρα όπως και τότε φαίνεται να αλλάζει σελίδα η χώρα σε ό,τι αφορά τη 

διαχείριση της οικονοµίας και των θεσµών. Πράγµατι σε ένα επιφανειακό επίπεδο µπορούµε να 

πούµε ότι υπάρχουν οµοιότητες. Ένα ευρύ υπόγειο κοινωνικό ρεύµα είχε δηµιουργηθεί την 

πρώτη περίοδο της µεταπολίτευσης, ένα µεγάλο κοµµάτι της εργατικής τάξης ψήφισε το 

ΠΑΣΟΚ. Σήµερα επίσης ένα µεγάλο κοµµάτι της εργατικής τάξης ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι διαφορές είναι δύο ειδών. Πρώτον οι περίοδοι είναι διαφορετικές, τότε βρισκόµασταν 

µετά τη χούντα και η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία ισοδυναµούσε στη συνείδηση των 

εργαζοµένων, µεταξύ άλλων, µε τον «πραγµατικό» εκδηµοκρατισµό της χώρας. Σήµερα τα 

πράγµατα είναι εντελώς διαφορετικά. Βρισκόµαστε µέσα στη δίνη της δοµικής κρίσης του 

καπιταλιστικού συστήµατος σε παγκόσµιο επίπεδο, µε την  κρίση δηµόσιου χρέους να αποτελεί 

την έκφανση αυτής της κρίσης στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα βρισκόµαστε µπροστά σε ένα 

κίνηµα που συντονίζεται σε πολλά διαφορετικά µέρη του πλανήτη και ζητά ουσιαστικά την 

κατάργηση του νεοφιλελευθερισµού, την κατάργηση µιας πορείας που οδηγεί τις κοινωνίες, την 

πλειοψηφία των κατοίκων σε όλες τις χώρες του κόσµου στη φτώχεια, στην έλλειψη 

αξιοπρέπειας, στην απελπισία, την απουσία ελπίδας για το µέλλον. 
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Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει αυτό το κίνηµα σε πολλά επίπεδα. Είναι µια πολυτασική δικτυακά 

οργανωµένη πολιτική οντότητα, που έχει βαθιά δηµοκρατική κουλτούρα, σέβεται τη συνύπαρξη 

διαφορετικών απόψεων στο εσωτερικό του, πορεύεται πολιτικά µαζί µε το µαζικό κίνηµα. 

Άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ συµµετέχουν  στις λαϊκές συνελεύσεις που δυνάµωσαν µέσα από τα 

κινήµατα των πλατειών. Κατ’ αυτήν την  έννοια ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί έκφραση του ριζοσπαστικού 

κινήµατος, του κινήµατος που δεν αποδέχεται τον εκβιασµό του νεοφιλελεύθερου µονόδροµου, 

που µάχεται για την ανατροπή της πολιτικής των µνηµονίων, που µάχεται ενάντια στην 

υποτίµηση της εργασιακής δύναµης. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί την ελπίδα του κόσµου της εργασίας 

για ουσιαστική βελτίωση των όρων της ζωής του.
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