Η διακήπςξή μαρ
Μηα ρσξίο πξνεγνύκελν θξίζε θινλίδεη ην παγθόζκην
ζύζηεκα θαη αιιάδεη ηνλ θόζκν.

ιία) δηεθδηθνύλ κεξίδην εμνπζίαο από ηηο αλεπηπγκέλεο,
ζηα παγθόζκηα θέληξα απνθάζεσλ, αιιά επάλσ ζηηο
ίδηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ίδηνπ απνηπρεκέλνπ κνληέινπ, κεξηθέο θνξέο κε πνιύ κεγαιύηεξε απηαξρηθόηεηα θαη πεξηνξηζκνύο ειεπζεξηώλ.

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζνβηεηηθνύ κνληέινπ, επηθξάηεζε ε άπνςε όηη δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή απάληεζε ζην θαπηηαιηζηηθό κνληέιν νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο νηθνλνκίαο, γεγνλόο πνπ ελίζρπζε ηηο ηάζεηο αλεμέιεγθηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξώλ θαη παξήγαγε
αιπζηδσηέο θξίζεηο, όπσο απηή πνπ πεξλάκε ηώξα.

ην πιαίζην απηό ε Δ.Δ., κε ζπληεξεηηθέο εγεζίεο
ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξώλ ηεο, δελ θαίλεηαη ηθαλή
λα παίμεη ηνλ παγθόζκην ξόιν πνπ έρεη ηελ επθαηξία
λα αλαιάβεη.

Οη θνηλσληθέο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ κνληέινπ είλαη δξακαηηθέο γηα ηε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ πνιηηώλ παγθόζκηα: Σεξάζηηεο θνηλσληθέο αληζόηεηεο θαη εθηεηακέλε θηώρεηα ζηηο
«κεηξνπόιεηο», επηζηηηζηηθή θαη πγεηνλνκηθή θξίζε ζηε
πεξηθέξεηα (Αθξηθή), ηνπηθνί πόιεκνη, ηεξάζηηεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ πξνο αλαδήηεζε θαιύηεξεο ηύρεο.

Η θξίζε, ζηε ρώξα καο ηδηαίηεξα, έρεη θαζνιηθά ραξαθηεξηζηηθά: νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή,
πνιηηηθή, ηδενινγηθή.
Ζ νηθνλνκία έρεη κπεη ζε βαζηά ύθεζε θαη νη ειάρηζηεο ζεηηθέο πξνβιέςεηο δελ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ αηζηνδνμία, δεδνκέλνπ όηη ην ζήκεξα είλαη αξλεηηθό θαη ην πξνβιεπηό αύξην θαίλεηαη ρεηξόηεξν.

Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ κνληέινπ είλαη εμίζνπ δξακαηηθέο, ελώ
δξνπλ εληζρπηηθά ηεο επηδείλσζεο ησλ θνηλσληθώλ ζπλζεθώλ: εληαηηθνπνίεζε θαιιηεξγεηώλ, δηαηξνθηθέο θξίζεηο, επηδείλσζε ηνπ θαηλόκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, εξεκνπνίεζε ησλ εδαθώλ, ξύπαλζε, θαηαζπαηάιεζε πδαηηθώλ απνζεκάησλ θαη αλαλεώζηκσλ θπζηθώλ πόξσλ (π.ρ. δάζε, αιηεύκαηα), εμάληιεζε ησλ κε αλαλεώζηκσλ θπζηθώλ πόξσλ, βίαηε
αζηηθνπνίεζε.

Ζ θνηλσλία βξίζθεηαη ζην όξην κεηαμύ αληνρήο θαη
δηάξξεμεο ησλ δεζκώλ ηεο. Σν κέγηζην θνκκάηη ηεο
βηώλεη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ κείσζε ηνπ επηπέδνπ
δσήο ηνπ, έρνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πεπνίζεζε όηη δελ
έρεη ηε βαζηθή επζύλε γηα ηελ θαηάζηαζε. Σα δεκόζηα
θαη θπζηθά αγαζά θηλδπλεύνπλ από μεπνύιεκα ή
θαηαζηξνθή. Η κόλε πξννπηηθή πνπ θαίλεηαη είλαη απηή πνπ επέβαιε θαη πξνσζεί ην «κλεκόλην» θαη πξννησλίδεη κηα κόληκε ππνβάζκηζε ζε όια ηα επίπεδα, νηθνλνκηθό, θνηλσληθό, πεξηβαιινληηθό, πνιηηηθό, πνιηηηζκηθό.
Οη ππνζρέζεηο γηα «έμνδν», γίλνληαη όιν θαη ιηγόηεξν πηζηεπηέο, όζν πξνρσξνύλ νη «εμεηδηθεύζεηο»,
«επηθαηξνπνηήζεηο», θαζώο επίζεο θαη νη πξνηάζεηο
γηα «επαλαδηαπξαγκάηεπζε», θιπ.

Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαηεπζύλνληαη από ηελ
απιεζηία ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο θπξηαξρίαο θαη όρη
από θξηηήξηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά. Σνλ ηόλν
δίλνπλ νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί θνινζζνί θαη όρη ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ θαη νη
δεκνθξαηηθέο ιατθέο δηαδηθαζίεο, πνιιέο θνξέο νύηε θαλ
νη δεκνθξαηηθά εθιεγκέλεο θπβεξλήζεηο.

Η θαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη εθξεθηηθή θαη λα νδεγήζεη ζε αδηέμνδε ζύγθξνπζε αλ δελ ππάξμεη Λόγνο θαη
Πξάμε δηεμόδνπ, πξννπηηθήο, ειπίδαο.

Οη αλεξρόκελεο νηθνλνκίεο (Κίλα, Ιλδία, Ρσζία, Βξαδη1

Ζ Πξσηνβνπιία πλεξγαζίαο γηα ηελ Κνηλσληθή
θαη Αιιειέγγπα Οηθνλνκία ζθνπό έρεη λα ζπκβάιιεη
ζηε δηαηύπσζε ελόο δεκόζηνπ Λόγνπ θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε κηαο θνηλσληθήο Πξάμεο, κε ηε κνξθή ελόο ρεδίνπ Γξάζεο νηθνλνκηθνύ, θνηλσληθνύ, πεξηβαιινληηθνύ,
πνιηηηθνύ θαη ηδενινγηθνύ πνπ ζα δίλεη δηέμνδν, ειπίδα,
πξννπηηθή. Πνπ ζα νδεγεί ζηελ θνηλσληθά δίθαηε
έμνδν από ηελ θξίζε, επεηδή :

πλνπηηθά έλα ρέδην Γξάζεο πνπ ζηόρν έρεη λα θαζηεξώζεη έλα ζπλνιηθό ζύζηεκα εξγαζίαο, θαηαλάισζεο θαη δσήο πνπ ζα νδεγεί ζηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε ηνπ αλζξώπνπ πάλσ ζε έλα βηώζηκν πιαλήηε.

1. ζην νηθνλνκηθό επίπεδν, ζα νξγαλώλεη ηελ παξα-

γσγή θαη ηελ νηθνλνκία κε ηξόπν πνπ ζα ακθηζβεηεί
ηα απνηπρεκέλα κνληέια ηνπ θαπηηαιηζκνύ θαη ηνπ
«ζνζηαιηζκνύ πνπ δελ ππήξμε», ζπλδπάδνληαο πεηπρεκέλα ηε ζπιινγηθή ηδηνθηεζία κε ηα θίλεηξα
πξνο ηα άηνκα.
2. ζην θνηλσληθό επίπεδν ζα πξνσζεί ηελ ηζόηεηα,

ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη αιιειεγγύε, ηηο αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο ειεπζεξίεο
3. ζην πεξηβαιινληηθό επίπεδν, ζα πξνσζεί πεξη-

βαιινληηθά θηιηθέο πξαθηηθέο θαη αμίεο γηα ηελ αξκνληθή ζπκβίσζε αλζξώπνπ θαη θύζεο

Σν παξαγσγηθό - νηθνλνκηθό κνληέιν

4. ζην πνιηηηθό επίπεδν, ζα ζπλδπάδεη αξκνληθά ηελ

Η κέρξη ζήκεξα εκπεηξία καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ην ελαιιαθηηθό πξνο ην θαπηηαιηζηηθό παξαγσγηθό θαη νηθνλνκηθό κνληέιν πξέπεη λα ζπλδπάδεη πεηπρεκέλα ηε ζπιινγηθή ηδηνθηεζία κε ηα θίλεηξα
πξνο ηα άηνκα.

αληηπξνζσπεπηηθή κε ηελ άκεζε δεκνθξαηία θαη ζα
θαηνρπξώλεη ην ιατθό έιεγρν ησλ ζπιινγηθώλ απνθάζεσλ
5. ζην πνιηηηζηηθό επίπεδν, ζα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο
άλζηζεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο κε ηξόπν πνπ ζα επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο πξνο όθεινο
ηνπ ζπλόινπ

Τπάξρεη ηέηνην κνληέιν; Αλ λαη, είλαη δπλαηό λα
ιεηηνπξγήζεη ζην θαπηηαιηζηηθό πιαίζην; Δίλαη δπλαηό λα αλαπηπρζεί ζε κηα επξσπατθή ρώξα εληαγκέλε
ζηελ Δ.Δ., ζηελ νπνία ηζρύνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλόλεο
ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πνιηηηθήο, ηεο θνηλσλίαο;
Ζ ΑΠΑΝΣΖΖ ΔΙΝΑΙ ΝΑΙ
Μάιηζηα ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα, αιιά ζηελ
πεξίπησζή καο επηιέγνπκε ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε
ελόο, ην νπνίν έρεη δνθηκαζηεί ζην ρξόλν, είλαη ζην ρώξν ηεο Δ.Δ. θαη έρεη απνδείμεη ηελ αμία ηνπ γηα όζνπο
ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη γηα όζνπο έξρνληαη ζε επαθή
καδί ηνπ.
Η επηινγή θαη ε παξνπζίαζε δελ γίλεηαη γηα λα επαλαθέξνπκε ηελ θαθνπνηεκέλε ζηε ρώξα καο έλλνηα ηνπ
ζπλεηαηξηζκνύ, νύηε γηα λα δηαθεκίζνπκε έλα πεηπρεκέλν αιινύ πείξακα.
Δπηιέγνπκε ην κνληέιν ηνπ Μνληξαγθόλ γηαηί :
Απ’ ηε κηα αληηπξνζσπεύεη κηα ζεηηθή πξόηαζε
γηα ηελ δεκηνπξγία δεκνθξαηηθώλ θνηλνηήησλ εξγαδνκέλσλ. Η δεκνθξαηία βξίζθεη ζ’ απηή ηελ πεξί2

επίπεδν, ΔΜΔΙ ΟΙ ΙΓΙΟΙ, ρσξίο λα πεξηκέλνπκε από
θάπνηνπο άιινπο λα καο ζώζνπλ!
Η επηινγή ηνπ κνληέινπ ηνπ Μνληξαγθόλ ζε θακία
πεξίπησζε δελ απνηειεί απόξξηςε πνιιώλ άιισλ πξνζπαζεηώλ θαη παξαδεηγκάησλ πνπ θπηξώλνπλ ζαλ καληηάξηα ζε όιεο ηηο επείξνπο θαη ζηελ ίδηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ ελεκέξσζε, ε πιεξνθόξεζε, ε επηθνηλσλία θαη ε δηθηύσζε κε ηηο πξνζπάζεηεο απηέο είλαη
ζηνπο ζθνπνύο καο, κε ζηόρν λα πεηζζνύλ νη ζπκπνιίηεο καο όηη «έλαο άιινο δξόκνο είλαη εθηθηόο».

πησζε κηα πξαθηηθή εθαξκνγή. Από ηελ άιιε, είλαη
έλα ζύζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί θαη ηνύην απνηειεί κηα
απόδεημε γηα ηελ ηθαλόηεηα ηεο αλζξώπηλεο θύζεο λα
δηαρεηξίδεηαη πεξίπινθεο θνηλσληθέο ζρέζεηο κέζσ
δεκνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ.

ΑΤΣΟ ΣΟ ΓΡΟΜΟ Α ΚΑΛΟΤΜΔ ΝΑ ΥΑΡΑΞΟΤΜΔ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΓΙΟΤΜΔ ΜΑΕΙ, ΔΓΩ ΣΖ
ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ, ΣΖΝ ΚΔΝΣΡΙΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, ΣΖ ΒΟΡΔΙΑ ΔΛΛΑΓΑ, ΣΖ ΥΩΡΑ ΜΑ.

Καηνξζώλεη λα παξάγεη πινύην θαη ζέζεηο απαζρόιεζεο πνπ επηδξνύλ ζεηηθά ηόζν ζηελ ηνπηθή,
όζν θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή νηθνλνκία.
Ο πινύηνο απηόο δεκηνπξγεί ηζόηεηα θαη όρη αληζόηεηα όπσο καο έρεη ζπλεζίζεη ην θπξίαξρν νηθνλνκηθό κνληέιν. Σν πξώην πξάγκα πνπ παξαηεξεί ν
επηζθέπηεο ζηηο θνηλόηεηεο ηεο θνηιάδαο είλαη ε απνπζία ηαμηθώλ δηαθνξώλ. Η ηζόηεηα εθθξάδεηαη ηόζν ζε
νηθνλνκηθό επίπεδν κε ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
ηνπ πιεζπζκνύ λα αλήθεη ζηελ επθαηάζηαηε κεζαία
ηάμε, όζν θαη ζε θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. ην ηξαπέδη ηνπ θαγεηνύ, είηε κέζα ζηελ επηρείξεζε είηε εθηόο απηήο, ζηηο παξέεο, ζηηο αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο νη δηεπζπληέο θαη νη εξγάηεο βξίζθνληαη καδί, είλαη αλαθαηεκέλνη θαη δελ δηαθνξνπνηνύληαη.

ΜΔ ΠΙΣΖ ΣΙ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ.

Αλαηξέπεη ηελ θαπηηαιηζηηθή ζρέζε θεθαιαίνπ–
εξγαζίαο. ην κνληέιν ηνπ Μνληξαγθόλ ε εξγαζία
πήξε ζηα ρέξηα ηεο ην θεθάιαην θαη απέδεημε όηη κπνξεί, κάιηζηα κέζα ζε θαπηηαιηζηηθό πεξηβάιινλ, λα ην
δηαρεηξηζηεί ην ίδην θαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά
από ηελ θαπηηαιηζηηθή επηρείξεζε.
Γηακνξθώλεη κηα εξγαηνθεληξηθή θαη αλζξσπνθεληξηθή θνπιηνύξα ε νπνία, αληί λα απνβιαθώλεη,
ελδπλακώλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο. Σα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ είλαη πνιίηεο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλόηεηα, κε
όια ηα δηθαηώκαηα πνπ απηή θαηνρπξώλεη. Θεσξνύληαη ηαπηόρξνλα εξγάηεο θαη επηρεηξεκαηίεο.
Πξνσζεί θνηλσληθέο, αλζξσπηζηηθέο, δεκνθξαηηθέο
θαη θηινπεξηβαιινληηθέο αμίεο.

Σο ιστολόγιο της ΠΡΩ..Κ.ΑΛ.Ο.:

Δίλαη πινπνηήζηκν ΑΠΟ ΔΜΑ ΣΟΤ ΙΓΙΟΤ, όρη
από θάπνηνπο άιινπο. Δίλαη έλαο δξόκνο πνπ κπνξνύκε λα πεξπαηήζνπκε ζε ηνπηθό θαη πεξηθεξεηαθό
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