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Ευρωπαϊκή Ένωση και Αριστερά 

Νεοκλής Συλικιώτης 

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, 

Σήμερα στην ΕΕ η πραγματικότητα της ανεργίας, της φτώχειας και των ανισοτήτων είναι τόσο 

κραυγαλέα, ώστε κανείς να μην μπορεί πλέον να τα αμφισβητεί. Η συστημική κρίση του 

καπιταλισμού και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές σκληρής λιτότητας και μνημονίων που 

επιβλήθηκαν ως λύσεις, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών και των 

μονοπωλίων. Οδήγησαν στη φτωχοποίηση των λαών και τη διάλυση του κοινωνικού ιστού. 

Οδήγησαν σε όξυνση της επιθετικότητας ενάντια στους λαούς μέσω της στρατιωτικοποίησης 

και της θεσμικής οικονομικής και πολιτικής κρίσης στην ΕΕ. 

Πλέον οι λαοί της Ευρώπης μετρούν τους άστεγους και τους φτωχούς κατά εκατομμύρια, 
ενώ δισεκατομμύρια ευρώ διοχετεύονται για τη διάσωση των τραπεζών. 

Αντί για έμπρακτη αλληλεγγύη, η ΕΕ στρατιωτικοποιείται διαρκώς, μετατρέπεται σε όχημα 

του ΝΑΤΟ, επιδίδεται σε εμπόριο όπλων με την εμπόλεμη Μέση Ανατολή και διακηρύσσει 

«επενδυτική στροφή» στην πολεμική βιομηχανία. Υψώνει τείχη και ηλεκτροφόρους 

φράκτες, για να κρατήσει έξω από την «Ευρώπη-φρούριο» τους πρόσφυγες που πνίγονται 
στα νερά της Μεσογείου. 

Το οικονομικό, πολιτικό, συνταγματικό, νομικό και θεσμικό της πλαίσιο αποτελεί έναν 

ασφυκτικό κλοιό, ο οποίος συρρικνώνει συνεχώς την εθνική κυριαρχία. Ειδικότερα όσα 

αφορά τις δυνατότητες άσκησης ανεξάρτητης και διαφορετικής οικονομικής πολιτικής. Η 

Συνθήκη του Μάαστριχτ αρχικά και το «Σύμφωνο Σταθερότητας» που μπήκε αργότερα σε 

λειτουργία με την εισαγωγή του ευρώ, χρησιμοποιούνται για την επιβολή αντιλαϊκών 

μεταρρυθμίσεων στα κράτη και τους λαούς. Το έλλειμμα δημοκρατίας στην λειτουργία της 

ενισχύεται συνεχώς και οι ανισότητες ανάμεσα στα κράτη και τις περιφέρειές της 
αναπαράγονται. 

Αγαπητοί φίλες και φίλοι 

Η δεξιά εισπράττει το τίμημα για την επιβολή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας με 
την μαζική φυγή ψηφοφόρων της προς τα ακροδεξιά κινήματα. 

Η ΕΕ πλέον χαρακτηρίζεται από την άνοδο των ρατσιστικών και ξενοφοβικών δυνάμεων, την 

εφεδρεία του συστήματος, η οποία υπηρετά το ίδιο το σύστημα και τη συνέχιση του κυρίως 

σε περιόδους κρίσης.  Η στρατηγική όμως της δεξιάς για ανακοπή της φυγής των 

ψηφοφόρων της δεν είναι η αλλαγή ρότας από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας. 



Υιοθετεί εν μέρη ρατσιστική και ξενοφοβική ρητορική και στρατηγική για να επαναφέρει 
στους κόλπους της τους ψήφους που έχασε. 

Κόμματα που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (όπως και ο ΔΗΣΥ) συνεργάζονται πλέον 

ανοικτά με ρατσιστικά, σωβινιστικά και κάποιες φορές με νεοναζιστικά κινήματα. Από την 

άλλη, τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας πληρώνουν το τίμημα της συμμετοχής τους στην 
προώθηση και επιβολή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών σκληρής λιτότητας και μνημονίων. 

Στη Γερμανία οι Σοσιαλδημοκράτες πήραν το πιο χαμηλό ποσοστό στην ιστορία τους (20.5% 

και μείωση 5%), ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες παρόλο που έμειναν πρώτο κόμμα με 33% των 

ψήφων έχασαν 8% της δύναμης τους. Μεγάλος κερδισμένος το ρατσιστικό- ξενοφοβικό 
κόμμα της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» που έφτασε το 12,6% με αύξηση 7% των ψήφων. 

Στην Αυστρία, την Ουγγαρία και πολύ πρόσφατα την Ιταλία, κόμματα του  ΕΛΚ και ακροδεξιά 
βρίσκονται σε κυβερνητική συνεργασία. 

Δεν μπορούμε παρά να συγκρίνουμε την αλλαγή στάσης των ευρωπαίων από το 2000 και 

σήμερα στην περίπτωση της Αυστρίας. Το 2000 υπήρξε για πρώτη φορά πιθανότητα 

συνεργασίας δεξιάς και ακροδεξιάς για την κυβέρνηση. Τότε κινήθηκε η ΕΕ ενάντια στη χώρα 

γιατί δρούσε ενάντια στα ευρωπαϊκά πρότυπα.  Σήμερα, παρόλο που οι σοσιαλδημοκράτες 

στάθηκαν στα παραδοσιακά τους ποσοστά (περίπου 24%) οι χριστιανοδημοκράτες (31.47%- 

μέλος του ΕΛΚ) και οι ακροδεξιοί του FPÖ (οι οποίοι στις προηγούμενες εκλογές έφτασαν 
στο 25,97%) συγκυβερνούν. 

Στην Ουγγαρία το κόμμα Fidesz του Ορμπάν, το οποίο συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό 

Κόμμα και ξεπλένεται πολιτικά από τους Χριστιανοσοσιαλιστές της Βαυαρίας, αποτελεί το 

πρώτο κόμμα στη χώρα, και συγκυβερνά μαζί με το ακροδεξιό Jobbik. Παρόλη τη σύγκρουση 

με την ΕΕ για παρεμβάσεις στο κράτος δικαίου, το κόμμα του Ορμπαν πήρε 49.23% των 

ψήφων, και αύξηση της τάξης του 4.3%. Μεγάλος χαμένος στις εκλογές, ήταν οι 
σοσιαλδημοκράτες με πτώση 13,23% και τελικό αποτέλεσμα 12,34%. 

Στην Ιταλία πρίν λίγες μέρες η ακροδεξιά Λίγκα του Βορρά και το λαϊκιστικό κίνημα των πέντε 

αστέρων σχημάτισαν κυβέρνηση. Μετά από σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια, το κίνημα 

των 5 αστέρων πήρε το 32.2% των ψήφων (αύξηση 6%), ενώ η Λίγκα του Βορρά αύξησε τα 
ποσοστά της κατά 13.59% και έφτασε το 17.69% των ψήφων. 

Μεγάλος χαμένος και πάλι οι σοσιαλδημοκράτες με 19% των ψήφων και μείωση των 
ποσοστών τους κατά 6%. 

Στην Ολλανδία, το ακροδεξιό «Κόμμα για την Ελευθερία» του Βίλντερς είναι αξιωματική 

αντιπολίτευση με 13,1% των ψήφων την ίδια ώρα που οι Σοσιαλδημοκράτες έπεσαν σε 
μονοψήφιο αριθμό ποσοστών. 

Τέλος, στη Γαλλία, εν μέσω της κρίσης της γαλλικής δεξιάς, ο Μακρόν εκμεταλλεύτηκε τη 

διάλυση των σοσιαλδημοκρατών, και υποστηριζόμενος από τις οικονομικές ελίτ της χώρας 

του, έσπρωξε το κόμμα στην καταστροφή. Εμφανιζόμενος ως κάτι το φρέσκο κατάφερε να 

εκλεγεί στην προεδρία, ενώ η Μαρίν Λεπέν πέρασε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών 

εκλογών. Ο υποψήφιος των σοσιαλδημοκρατών Αμόν καταποντίστηκε λαμβάνοντας 



μόνοψήφιο ποσοστό (6,36%) και αποτυπώνοντας τη διάλυση των σοσιαλδημοκρατών στη 

Γαλλία. Αξιόλογη παρουσία ήταν ο Μελανσώ ο οποίος κατάφερε να πάρει σχεδόν το 20% 
των ψήφων του γαλλικού λαού. 

Ένας χρόνος διακυβέρνησης Μαρκόν, και οι εργασιακές σχέσεις απορρυθμίζονται βίαια, ενώ 

οι ιδιωτικοποιήσεις προωθούνται με ταχύτατους ρυθμούς. Η κυβέρνηση Μακρόν 

αποδεικνύεται πιο νεοφιλελεύθερη από τον Σαρκοζύ και τον Ολάντ. Παρόλα αυτά ο γαλλικός 

λαός αντιστέκεται με τεράστιες απεργίες και διαδηλώσεις, ενώ ενισχύεται η στήριξη των 

συνδικάτων από την κοινωνία. Μέσω των τεράστιων κινητοποιήσεων μπορούν να μπούν 
τροχοπέδη στα σχέδια Μακρόν. 

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 

Απο τις επόμενες ευρωεκλογές αναμένεται να προκύψει ένας συσχετισμός δυνάμεων στο 
ευρωκοινοβούλιο που θα είναι ακόμη πιο αρνητικός απ’ ότι σήμερα. 

Η δεξιά θα συνεχίσει με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας και μνημονίων και 

φτωχοποίηση των λαών. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η στρατηγική του ΕΛΚ και της δεξιάς 

δεν είναι η αλλαγή ρότας από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας. Είναι η ενδυνάμωση 

της συνεργασίας με την ακροδεξιά σε κυβερνητικό επίπεδο, και η όξυνση του ρατσιστικού 
και ξενοφοβικού της λόγου. 

Η Σοσιαλδημοκρατία αποδεδειγμένα καταρρέει ακριβώς λόγω της ταύτισης της με τις 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Σε πολλές χώρες κινείται ήδη σε μονοψήφια ποσοστά. 

Αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά η δύναμη της στο επόμενο ΕΚ. Παρόλα αυτά, κάτω 

από το φαινόμενο της κρίσης, υπάρχου τάσεις διαφοροποίησης μέσα στα κόμματα της 

Σοσιαλδημοκρατίας. Μια μερίδα της φαίνεται να διαφοροποιείται από τις πολιτικές 

λιτότητας και μνημονίων και κάποιοι από αυτούς  και να προσανατολίζονται σε ένα πιο 
αριστερό πολιτικό προφίλ (π.χ στην Ιταλία και την Γαλλία) έχοντας παράδειγμα τον Κόρπιν. 

Οι φιλελεύθεροι, οι οποίοι είναι υπέρμαχοι της νεοφιλελεύθερης πολιτικής  και 

φεντεραλιστές, αναμένεται να ενισχυθούν στο νέο ΕΚ. Ένας από τους λόγους είναι κυρίως η 

πιθανότητα ένταξης του κινήματος του Μακρόν στην ευρωομάδα των Φιλελευθέρων. Οι 

Φιλελεύθεροι θα προσπαθήσουν να παρουσιαστούν ως η μόνη δύναμη που πιστεύει στο 

όραμα μιας ενωμένης Ευρώπης, αλλά και ως φορέας δήθεν της πιο σοφής οικονομικής 

πολιτικής. Κόμματα που βρίσκονται στους κόλπους των Φιλελευθέρων ήδη αναδείκτυκαν 
πρώτα στις χώρες τους όπως για παράδειγμα στη Τσεχία και την Ολλανδία. 

Οι συντηρητικοί που σήμερα είναι τρίτη πολιτική δύναμη αναμένεται να συρρικνωθούν 

λόγω αποχώρησης των Βρεττανών λόγω Brexit. Αποτελούσαν στην πραγματικότητα μόνο 
πολιτική στέγη των Torries στην Ευρωβουλή. 

Οι πράσινοι ολοένα και κινούνται προς τα δεξιά υιοθετώντας αρκετές νεοφιλελεύθερες 

θέσεις. Σε χώρες όπως η Αυστρία, και εν μέρη στη Γερμανία, εισπράττουν τη δυσαρέσκεια 
των ψηφοφόρων. 



Παρόλα αυτά όμως προσπαθούν να αποκρύψουν την σύμπλευση τους με τους 

Φιλελεύθερους στις οικονομικές (νεοφιλελεύθερες) πολιτικές λιτότητας, κάτω από τον 
μανδύα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης. 

Η ΕΕΑ/ΒΠΑ μέσα στο ευρωκοινοβούλιο είναι η μόνη ομάδα που παραμένει σταθερά ενάντια 

στους προϋπολογισμούς λιτότητας και ολοκλήρωσης ενός ιμπεριαλιστικού υπερκράτους 

στην ΕΕ. Παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας ενάντια στη λιτότητας, στα μνημόνια και 

τον νεοφιλελευθερισμό. Σε αυτά τα πλαίσια απορρίπτουμε τα κονδύλια για τη 

στρατιωτικοποίηση και αύξηση στις πολεμικές δαπάνες. Αντίθετα χρειαζόμαστε δημόσιες 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις που να δημιουργούν ασφαλείς, μόνιμες και αξιοπρεπείς 

θέσεις εργασίας, οι οποίες θα αποτελούν μέρος μιας ολιστικής και ολοκληρωμένης δημόσιας 

στρατηγικής που θα δημιουργεί τις συνθήκες και για ιδιωτικές επενδύσεις. Προτείνουμε μια 

στρατηγική, η οποία να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, θα σέβεται τις δημόσιες 

συμβάσεις, θα ενδυναμώνει τον κοινωνικό διάλογο, και θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς 
συντάξεις, μισθούς και κοινωνικές παροχές. 

Παλεύουμε για πραγματική αλληλεγγύη και κοινωνική ευαισθησία για αντιμετώπιση της 

προσφυγικής κρίσης. Πρώτα από όλα να αντιμετωπιστούν τα αίτια της. Αυτό σημαίνει άμεση 

ειρήνευση στις περιοχές της κεντρικής Αφρικής, της βόρειας Αφρικής και της Μέσης 

Ανατολής που μαστίζονται από φτώχια και πολέμους τους οποίους μάλιστα υποθάλπουν οι 
μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και η ΕΕ συμπράττει. 

Ζητούμε να δοθούν κρατικά κονδύλια για δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές για κοινωνική 

και οικονομική ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Να σταματήσουν οι πρόσφυγες να 

αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες. Να προωθηθούν μέτρα στην ΕΕ που να στηρίζονται στο 

διεθνές δίκαιο, στην αλληλεγγύη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια. 

Να δημιουργηθούν ασφαλείς και νόμιμοι οδοί για τους πρόσφυγες, θεωρήσεις για 
ανθρωπιστικούς λόγους και ενίσχυση της επανένωσης οικογενειών. 

Να αρθεί άμεσα η απαράδεκτη συμφωνία ανταλλαγής προσφύγων με την Τουρκία και τις 
άλλες χώρες (όπως η Λιβύη) που μετατρέπουν τις ανθρώπινες ζωές σε εμπόρευμα. 

Το 2014 η ΕΕΑ/ΒΠΑ αύξησε τους ευρωβουλευτές της από 35 σε 52 με την συμπερίληψη όμως 

νέων κομμάτων και κινημάτων (Podemos, το κόμμα των Βάσκων αυτονομιστών, Κόμματα 

για την ευημερία των ζώων κτλ). Στις επόμενες Ευρωεκλογές το 2019 αναμένεται περαιτέρω 

αύξηση των εδρών της Αριστεράς λόγω της αύξησης της εκλογικής επιρροής σε μερικές 

μεγάλες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία). Προβλέπεται ότι τα κόμματα της Αριστεράς 
ενδεχομένως να εκλέξουν και πέρα των 60 ευρωβουλευτών. 

Όμως ολοένα και περισσότερο διευρύνεται η μεγάλη διαφορετικότητα στους κόλπους της 

Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Στην ομάδα υπάρχει μια ελάχιστη κοινή βάση στηριγμένη στην 

κριτική του νεοφιλελεύθερου μοντέλου της ΕΕ και την πάλη μας για μια άλλη Ευρώπη. 

Υπάρχουν όμως δύο κυρίαρχες τάσεις: Η μια  που θεωρεί πως η ΕΕ μπορεί να 

μεταρρυθμιστεί, και η άλλη τάση που στοχεύει στην ανατροπή και την κατάργηση αυτού του 

μοντέλου της ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια αναδύονται νέες πρωτοβουλίες στην ΕΕ από κόμματα 



της Ομάδας, όπως το plan B. Παρόλα αυτά, προτεραιότητα μας ενόψει των επερχόμενων 

Ευρωεκλογών είναι η συνέχιση της συνεργασίας των Αριστερών και προοδευτικών 
δυνάμεων μέσα στο ευρωκοινοβούλιο. 

Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως άρχισαν να παρουσιάζονται ρήγματα και πολύ δύσκολα 

θα γίνει κατορθωτή η συγκρότηση ξανά μιας ενωμένης ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. 

Ήδη ο Μελανσόν κινείται στη κατεύθυνση δημιουργίας νέα ομάδα της Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς. 

Πρώτα έθεσε θέμα για διαγραφή του ΣΥΡΙΖΑ από το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Τώρα 

κινείται σε πολλές χώρες της ΕΕ για να συστήσει μια νέα συμμαχία στη βάση του Plan B. Ήδη 

ανακοινώθηκε κοινή πλατφόρμα δράσης μέσω της υπογραφής ενός κοινού μανιφέστου με 
τους Podemos της Ισπανίας και το  Blocco της Αριστεράς της Πορτογαλίας. 

Στη Γερμανία, στη  DIE LINKE  υπάρχει μεγάλη συζήτηση και σύγκρουση μεταξύ των ηγετών 

του κόμματος και των ηγετών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Φαίνεται πως η Σάρα 
Βάγκενκνεχτ όπως και ο Όσκαρ Λαφονταίν κινούνται στη γραμμή Μελανσόν. 

Μόλις πριν λίγες μέρες ο Όσκαρ Λαφονταίν (πρώην ηγέτης του κόμματος) και η Σάρα 

Βάγκενκνεχτ (νύν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος) διέρρευσαν στα ΜΜΕ τη δημιουργία ενός 

μαζικού κινήματος/ μαζικής πλατφόρμας (Sammlungsbewegung) του οποίου θα ηγούνται με 
την ονομασία Fairland. 

Το κόμμα είναι διαιρεμένο κάθετα στα δύο και αναμένεται στο επόμενο συνέδριο στα μέσα 
Ιουνίου να υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα στις γραμμές του. 

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 

Στην πολιτική κατάσταση όπως διαμορφώνεται σήμερα στην ΕΕ με στροφή προς τη δεξιά και 

την ακροδεξιά χρειαζόμαστε μια δυνατή, ριζοσπαστική Αριστερά, ενωμένη και 

αποτελεσματική. Για την Αριστερά, το πιο σημαντικό είναι η ενδυνάμωση των λαϊκών και 

εργατικών αγώνων σε κάθε χώρα της Ευρώπης, στους οποίους ο ρόλος και η συμβολή της 
Αριστεράς ήταν και θα είναι αναντικατάστατος. 

Ταξικοί αγώνες ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές σκληρής λιτότητας και μνημονίων 

της ΕΕ, σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα κι έξω από τα κοινοβούλια και το 
Ευρωκοινοβούλιο. 

Όσο ετερόκλητες και να είναι οι τάσεις που συναποτελούν την κοινοβουλευτική ομάδα,  η 

ΕΕΑ/ΒΠΑ αποτελεί τη μοναδική κοινή πλατφόρμα των αριστερών και εργατικών κομμάτων 
στην Ευρώπη. 

Ο συνομοσπονδιακός της χαρακτήρας επιτρέπει τη συνεργασία δυνάμεων που -παρά τη 

διαφορετικότητα- μπορούν να αποτελούν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο τη φωνή για μια 

διαφορετική Ευρώπη. Για αυτό η διατήρηση και ενίσχυση της συνεργασίας των αριστερών 

δυνάμεων του Ευρωκοινοβουλίου, μέσα από την Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 
Αριστεράς/ Βόρειας Πράσινης Αριστεράς (ΕΕΑ/ΒΠΑ) είναι καθοριστικής σημασίας για εμάς. 



Η ομάδα της Αριστεράς μπορεί να συσπειρώσει τις πλείστες αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις 

του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τις δυνάμεις εκείνες, που αντιλαμβάνονται πως 

απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό, τον ιμπεριαλισμό, και στρατιωτικοποιημένη και 
νεοφιλελεύθερη ΕΕ αποτελεί η αλληλεγγύη των λαών. 

Η δράση μας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια είναι εργαλεία για 

ενίσχυση των αγώνων της Αριστεράς. Μπορεί να συσπειρώσει τα ταξικά και εργατικά 

κινήματα της ΕΕ μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, τα συνδικάτα και εκείνες τις δυνάμεις που 

συνδέουν τον αγώνα για αναχαίτιση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Των πολιτικών του 

ΝΑΤΟ και των πολεμικών βιομηχανιών, των τραπεζιτών και των πολυεθνικών μονοπωλίων 

που διαμορφώνουν την ΕΕ. Μπορεί να ενδυναμώσει τους αγώνες εκείνων των ταξικών 

δυνάμεων που αγωνίζονται για μια ριζικά διαφορετική Ευρώπη. Μια Ευρώπη των λαών, της 
δημοκρατίας, της ειρήνης της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 


