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Ένα σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας ενός συνασπισµού µεταρρυθµιστικών 

δυνάµεων 

  

Στην πιό κρίσιµη συγκυρία για την Ελλάδα, οι δυνάµεις της λογικής, της µεταρρύθµισης 

και της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, αποφασίζουν έµπρακτα και µε ειλικρίνεια να 

συνεργαστούν και να δηµιουργήσουν έναν πόλο ανανέωσης και ελπίδας. 

 

Με βάση την πλούσια παράδοση δηµοκρατίας και ελευθερίας,  στις δυτικές κοινωνίες, 

οργανώνουµε ένα πρωτότυπο και ριζοσπαστικό πολιτικό σχήµα που θα δώσει φωνή και δύναµη, 

θα συνθέσει και θα απελευθερώσει όλες τις ζωντανές δυνάµεις της χώρας. 

 

Επειδή κάθε ενωτική προσπάθεια, πέρα από τις καλές προθέσεις, κρύβει µεγάλες 

δυσκολίες, είναι πολύ σηµαντικό, η προσπάθεια να είναι συντεταγµένη, οργανωµένη, µε 

κανόνες και διαφάνεια. 

 

Προτείνεται  ένα σχέδιο για την ιδέα, την οργάνωση και τη λειτουργία ενός συνασπισµού 

µεταρρυθµιστικών δυνάµεων. 
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Η πρόταση δεν είναι πανάκεια και δεν εξαντλεί προφανώς το θέµα. Παραµένει, 

ηθεληµένα, γενική ώστε να συµµετέχουν όλοι στην τελική της διαµόρφωση. Βασίζεται στις 

εµπειρίες της ΦιΣυ από τις συνεχείς προσπάθειες συνεργασίας τα τελευταία 5 χρόνια. 

Παράλληλα αντιπροσωπεύει και την αντίληψή µας για µια άλλη πολιτική κουλτούρα, 

πρωτότυπη, ρηξικέλευθη, αντισυµβατική. Ας τολµήσουµε και ας πρωτοτυπήσουµε, δε 

χρειάζεται να αντιγράφουµε κλασσικά µοντέλα  και κυρίως το αποτυχηµένο µοντέλο του 

παλαιοκοµµατικού αποτυχηµένου κόµµατος 

  

Φυσιογνωµία –Υπόσταση 

 

Αναφέρεται εισαγωγικά ότι το προτεινόµενο µοντέλο  είναι κάτι µεταξύ συνασπισµού 

και ενιαίου κόµµατος, ένας σφικτός συνασπισµός ή αν θέλετε ένα πιο χαλαρό κόµµα µε 

αυξηµένη αυτονοµία των τάσεων. 

 

Για την οργανωτική δοµή βλέπουµε ότι µάλλον  η πλειοψηφική άποψη στο χώρο είναι 

αυτή του ενιαίου κόµµατος µε ισχυρή ηγεσία.  Η παρούσα πρόταση δεν έχει σκοπό να 

σταµατήσει οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια συνεργασίας ή ενιαίας έκφρασης. Όµως η πολιτική 

µας εκτίµηση είναι ότι µε δεδοµένη την πολιτική γεωγραφία του µεταρρυθµιστικού χώρου, η 

πρόταση µας του ‘σφικτού-ενιαίου συνασπισµού’, είναι η µόνη που µπορεί να προχωρήσει 

άµεσα. Η πρόταση αντλεί από 3 κυρίως παραδείγµατα. Το παράδειγµα  του ΣΥΡΙΖΑ, το 

παράδειγµα των ευρωπαϊκών κοµµάτων –κυρίως του ALDE- και το παράδειγµα των 

αµερικανικών, εσωκοµµατικών και προκριµατικών διαδικασιών και εκλογών. Στην Ελλάδα 

υπάρχει πλούσια εµπειρία συνεργασιών όλων των τύπων (προεκλογικών και µετεκλογικών), 

κυρίως την κρίσιµη δεκαετία µετά τον Β’ Π.Π. και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η µελέτη τους και 

η εξαγωγή συµπερασµάτων. 

 

Στην πρώτη φάση αυτής της προσπάθειας προτείνουµε  σαν πιο κατάλληλο οργανωτικό 

σχήµα αυτό της συνεργασίας, της οµοσπονδίας, του συνασπισµού κοµµάτων, οµάδων και 
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ατόµων, που θα έχει ενιαία και ισχυρή διοίκηση και δοµή αλλά θα επιτρέπει και θα κατοχυρώνει 

την αυτονοµία και την ευθύνη των συνιστωσών.  Επιδιώκουµε σύνθεση και ισορροπία 

κεντρικών και αποκεντρωµένων δοµών. Αξιοποιούµε τόσο τα αρνητικά παραδείγµατα των 

χρεοκοπηµένων ελληνικών κοµµάτων αλλά και τα θετικά παραδείγµατα κινήσεων και κοµµάτων 

από τη βάση και την κοινωνία των πολιτών καθώς και την επιτυχηµένη εµπειρία κοµµάτων και 

πολιτικών θεσµών στην Ευρώπη και την Αµερική. 

 

Σε αυτή τη φάση είναι αναγκαίο αλλά και δίκαιο και ηθικό και πολιτικά σωστό, να 

ξεκινήσουν αυτή την προσπάθεια, οργανωµένα,  οι υπάρχουσες πολιτικές δυνάµεις του 

µεταρρυθµιστικού χώρου που συµµετείχαν οργανωµένα στις τελευταίες διπλές εκλογές. Αυτό 

δεν τους δίνει κάποιο προβάδισµα ή αποκλειστικότητα. Αντίθετα τους δίνει την ευθύνη της 

αρχικής πρόσκλησης και προετοιµασίας του εγχειρήµατος. 

  

Δεδοµένα 

 

Συµφωνούµε όλοι ότι στη βάση κάθε πολιτικής πρέπει να βρίσκονται  µετρήσεις και 

δεδοµένα. Νοµίζουµε ότι αυτό πρέπει να γίνει και για το ενιαίο σχήµα. Μια ενδεικτική πρόταση, 

που έχει επεξεργαστεί η Φιλελεύθερη Συµµαχία, είναι η διεξαγωγή µιας εκτεταµένης και 

λεπτοµερούς έρευνας-δηµοσκόπησης, για τις προτιµήσεις και τις τάσεις του ευρύτερου και του 

µεταρρυθµιστικού εκλογικού σώµατος καθώς και για την εικόνα και απήχηση οµάδων και 

προσώπων του χώρου. Είναι βέβαιο ότι θα δώσει πολύτιµα στοιχεία για την πολιτική και 

οργανωτική διαµόρφωση και τη στελέχωση του ενιαίου πολιτικού σχήµατος. Η έρευνα µπορεί 

να γίνει και να χρηµατοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς θεσµούς (υπάρχει ήδη θετική διάθεση από το 

ALDE και το FNF), χωρίς ιδιαίτερη συµµετοχή από ελληνική πλευρά, για να διαφυλαχθεί η 

αντικειµενικότητα και η αξιοπιστία. 

  

 

Αρχές 
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Οι αρχές πάνω στις οποίες θα βασιστεί το σχήµα πέρα από τις αρχές της 

δηµοκρατικότητας και της διαφάνειας  θα είναι ένας συνδυασµός  ισηγορίας και ισοτιµίας όπου 

όλες οι τάσεις θα µπορούν να εκπροσωπηθούν σε κάποιο επίπεδο αναλογικότητας και όπου οι 

πιο πολυπληθείς κινήσεις, κόµµατα και τάσεις θα έχουν περισσότερη ισχύ. Με βάση την 

εµπειρία λειτουργίας ευρωπαϊκών και τοπικών θεσµών, προτείνεται η λειτουργία µε βάση την 

αρχή της αναστέλλουσας µειοψηφίας και όχι µε βάση την αρχή της αρνησικυρίας (βέτο). 

 

Κρίσιµο σηµείο για την επιτυχία του εγχειρήµατος είναι η διασφάλιση της ανοικτότητας, 

της εµπιστοσύνης, της αντιπροσωπευτικότητας, του αισθήµατος δικαίου. Και η υποψία έστω, 

αποκλεισµών, επετηρίδας, πριµοδοτήσεων, δηµιουργεί καχυποψία και παραπέµπει στο παλιό. 

Και η διασφάλιση της εµπιστοσύνης δεν µπορεί να αφεθεί σε καλές προθέσεις, προσωπική 

‘µπέσα’, λεκτικές διαβεβαιώσεις. Πρέπει να γίνει µε θεσµικό τρόπο.  Και ο πιο απλό και 

ξεκάθαρος τρόπος διασφάλισης της δίκαιης αντιπροσώπευσης, είναι η συνεχής επιλογή, η άµεση 

και έµµεση συµµετοχή, η φυσική και διαδικτυακή έκφραση γνώµης και ψηφοφορία για τη 

διοίκηση και τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Προσοχή! Όχι ατέλειωτη συζήτηση και παράλυση. 

Αντιπροσωπευτική εκλογή οργάνων, εξουσιοδότησή τους για αποτελεσµατική λειτουργία, 

διαφάνεια και λογοδοσία και περιοδική αξιολόγηση, µέσω εσωκοµµατικών εκλογών. Ο κόσµος 

της αγοράς και των επιχειρήσεων τα έχει λύσει αυτά τα θέµατα, εδώ και δεκαετίες. 

  

Θέσεις 

 

Γνωρίζουµε ότι στο µεταρρυθµιστικό χώρο υπάρχουν διαφοροποιήσεις τόσο στις θέσεις 

όσο και στη βέλτιστη οργανωτική δοµή. Για τις θέσεις έχει αρχίσει να γίνεται κοινός τόπος η 

άποψη –ορθή κατά τη γνώµη µας-, ‘να επικεντρωθούµε σε αυτά που µας ενώνουν και είναι 

επείγοντα και όχι σε αυτά που µας χωρίζουν’. Επιπλέον όλοι συµφωνούν στις ελάχιστες βασικές 

προϋποθέσεις  της δηµοκρατικής και ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας, του κράτους δικαίου, 

του σεβασµού των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών και των ατοµικών δικαιωµάτων, µε λίγα 
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λόγια το πλαίσιο του ‘Ευρωπαϊκού κεκτηµένου’. 

  

Με υπαρκτό  τον κίνδυνο και την εµπειρία της ατέλειωτης συζήτησης για τις 

προγραµµατικές λεπτοµέρειες, προτείνουµε να µην επικεντρωθούµε στο πρόγραµµα και τις 

θέσεις.  Τα συµπεράσµατα που έχουν βγει µέχρι στιγµής από τις συζητήσεις σε συναντήσεις και 

σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πως οι ιδέες και οι προτάσεις χάνονται σε ένα λευκό 

θόρυβο όπου όλοι διαφοροποιούνται από όλους. 

 

Ήδη τα κόµµατα και οι κινήσεις του χώρου έχουν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις σε όλα 

σχεδόν τα θέµατα. Πιο λεπτοµερείς και επεξεργασµένες από τα πολλυσυλεκτικά ευχολόγια των 

‘µεγάλων’ κοµµάτων που κυβερνούν.  Από αυτή τη δεξαµενή προτάσεων θα προκύπτουν οι 

προτάσεις και οι θέσεις όταν χρειάζεται. 

 

Προτείνεται επιπλέον η δηµιουργία και επεξεργασία ενός ‘µάτριξ’ θέσεων και 

προτάσεων όπου το κάθε κόµµα , κίνηση και οµάδα θα καταγράψει τις θέσεις της ώστε να 

φαίνεται που υπάρχει ο κοινός τόπος. 

  

Συνέδριο 

 

Η πρωτοτυπία και η πρόκληση του εγχειρήµατος έγκειται κυρίως στην καθιέρωση 

οµοσπονδιακών δοµών και θεσµών στο εσωτερικό του πολιτικού σχήµατος που διασφαλίζουν 

την αυτονοµία, τον πλουραλισµό, την αντιπροσωπευτικότητα, τη σύνθεση και την 

αποτελεσµατικότητα. 

 

Για να µην προκαταληφθεί η δοµή του νέου σχήµατος πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα 

γίνει ένα ανοικτό και αντιπροσωπευτικό ιδρυτικό συνέδριο το οποίο θα καθορίσει τις βασικές 

αρχές και κατευθύνσεις του νέου φορέα. 
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Το παρόν πρώτο κείµενο αφορά κυρίως την οργάνωση και προετοιµασία αυτού του 

πρώτου ιδρυτικού συνεδρίου. 

 

Για την προετοιµασία του ιδρυτικού συνεδρίου, είναι απαραίτητος ο ορισµός και η 

οριοθέτηση των δοµών που θα το συγκροτούν. Οι δοµές αυτές θα είναι οµάδες και άτοµα.  Οι 

οµάδες και τα άτοµα πρέπει να αντιπροσωπεύονται αναλογικά και δίκαια στη διοίκηση, την 

ηγεσία και τη διαµόρφωση θέσεων και πολιτικής του φορέα. Αµέσως γίνονται κατανοητά τα 

µεγάλα προβλήµατα που εγείρονται στις ποσοστώσεις, στη συµµετοχή κάθε οµάδας ή ατόµου 

κλπ.  Βασικό ρόλο θα παίξει η θεσµική ύπαρξη και λειτουργία κάθε οµάδας καθώς και το 

µετρήσιµο των ισχυρισµών της, πέρα από επιθυµίες και καλές προθέσεις. Καινοτοµική έννοια 

στο νέο φορέα είναι η έννοια της ‘διπλής ταυτότητας’. Δηλαδή τελικά ο συνασπισµός της 

µεταρρύθµισης έχει µέλη (και κατά τούτο είναι ενιαίο κόµµα) τα οποία µπορούν να είναι µέλη 

και σε άλλους φορείς ή κόµµατα (που συµµετέχουν στο συνασπισµό). Αυτό λύνει αυτόµατα τα 

ζητήµατα βαρύτητας και δύναµης της κάθε συνιστώσας. Δεν υπάρχει κίνητρο να παρουσιάζει η 

κάθε συνιστώσα αυξηµένο αριθµό µελών, δύναµης και επιρροής, βάσει των οποίων θα έχει 

αυξηµένη συµµετοχή στο συνασπισµό. Αν πράγµατι έχει µεγάλη δύναµη σε µέλη ή 

ψηφοφόρους, αυτό θα φανεί βάζοντας τα µέλη της να συµµετέχουν στο συνασπισµό και 

επηρεάζοντας αντιπροσωπευτικά και αναλογικά το συνασπισµό. 

 

Βασική ιδέα είναι η αυτοδέσµευση ότι κάθε συνιστώσα δεν θα κατέβει ξεχωριστά στις 

εκλογές, θα ενισχύσει µε όλες τις δυνάµεις το συνασπισµό και σε όλη τη λειτουργία της (ακόµα 

και στις εσωκοµµατικές διαδικασίες), θα παίρνει υπόψη ότι είναι ανήκει σε ένα συνασπισµό. Η 

έννοια δηλαδή της διπλής ταυτότητας, ισχύει και για τις συνιστώσες οµάδες, όχι µόνο για τα 

µέλη του συνασπισµού. 

 

Στα καταστατικά του συνασπισµού και των συνιστωσών, πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές 

προβλέψεις. 
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Το ιδρυτικό συνέδριο θα είναι µια πρωτότυπη πολιτική εµπειρία, µε στοιχεία από  την 

εµπειρία των αµερικάνικων προκριµατικών εκλογών µέσα στα κόµµατα, που διαρκούν 2 µε 3 

χρόνια είναι µια πολιτική διαδικασία  βαθειά δηµοκρατική, δίνει ευκαιρία  συµµετοχής αλλά και  

έκφρασης σε όλους τους πολίτες. Θα υπάρξει ένα διάστηµα διαβούλευσης στρατηγικής,  

προγράµµατος και καταστατικού καθώς και τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές συνδιασκέψεις  

γενικές και θεµατικές. 

 

Η διαδικασία δεν από την αρχή προδιαγεγραµµένη. Στόχος είναι βέβαια η δηµιουργία 

ενός ευρύτατου µεταρρυθµιστικού µετώπου, ενός συνασπισµού της µεταρρύθµισης αλλά και η 

πορεία είναι ουσιαστική. Θα ενεργοποιήσει υπάρχουσες δυνάµεις, θα απελευθερώσει 

εγκλωβισµένες  και θα δηµιουργήσεις νέες. Για παράδειγµα οι σηµερινές εκδηλώσεις 

(προσυνεδριακές ή πολιτικές) της Δράσης, της ΔηΞα, της ΔΥΝΕΛ, της ΦιΣυ, του Κεφιµ, θα 

µπορούσαν, στη  λογική της διπλής ταυτότητας να οργανώνονται από τους φορείς τους αλλά να 

εντάσσονται και να έχουν ένα τµήµα για το συνασπισµό.  Η διάρκεια αυτής της προσυνεδριακής 

περιόδου εκτιµάται σε ένα τετράµηνο περίπου. 

 

Με βάση τα παραπάνω προτείνονται, ενδεικτικά τα βασικά βήµατα και το 

χρονοδιάγραµµα της προσπάθειας. 

 

1.   Κοινή δήλωση-κάλεσµα για το ξεκίνηµα της προσπάθειας, από τα όλα τα 

κόµµατα και τις κινήσεις του χώρου. 

 

2.   Ορισµός γραµµατείας οργανωτικής και πολιτικής προετοιµασίας του ιδρυτικού 

συνεδρίου. Στη γραµµατεία θα συµµετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις οµάδες και τα 

κόµµατα, µε λογική συναίνεσης αλλά και µε µια στοιχειώδη αντιπροσωπευτικότητα 

(Ενδεικτικά, 4 από ΔΗΞΑ, 4 από Δράση, 3 από ΔΥΝΕΛ, 2 ανένταχτοι, 2 από ΦιΣυ, 2 από 

Δηµοκρατικούς, 1 από Κοινωνία Αξιών). 
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3.   Ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην εκπροσώπηση των 

ανένταχτων. Η πιθανή χρήση κλήρωσης ή περιοδικής εναλλαγής πολιτών, µπορεί να 

δοκιµαστεί. Υποστηρίζεται πως οι ανένταχτοι θα πρέπει να αποτελέσουν διακριτή οντότητα 

µέσα στο συνασπισµό. Προτείνεται πως αναλογικά µε τον αριθµό τους θα πρέπει να 

εκπροσωπούνται και να µπορούν να ορίσουν διαδικασίες για την εκπροσώπηση τους. 

 

4.   Η γραµµατεία έξουσιοδοτείται να προετοιµάσει ένα ανοικτό και 

αντιπροσωπευτικό συνέδριο, τον Ιούνιο του 2013. Είναι ευθύνη της, µε την πολιτική και την 

οργανωτική στήριξη των οµάδων που τη στηρίζουν, να κάνει όλες τις ενέργειες για την 

πολιτική και οργανωτική επιτυχία του. Ενδεικτικά τα σπουδαιότερα ζητήµατα, 

προβλέπονται τα εξής: Η νοµική µορφή και οι  κανόνες της προσπάθειας. Πιθανή 

δηµιουργία µιας αστικής  ‘ένωσης προσώπων’ που θα αποτελεί το θεσµικό κέλυφος και θα 

επιτρέπει νόµιµη παρουσία και οικονοµικές συναλλαγές, όπου απαιτούνται. Επίσης η 

δηµιουργία και τήρηση αρχείου ενδιαφεροµένων και µελών, η δηµιουργία ιστοτόπου, 

forum, η συνεχής ενηµέρωση, η δηµιουργία αρχικών προτάσεων και εισηγήσεων για τις 

αποφάσεις του συνεδρίου. Όπου ανακύπτουν ζητήµατα αυτά θα λύνονται µε τη λογική της 

συναίνεσης και της διαφάνειας. 

 

5.   Είναι κοινά αποδεκτό ότι έχουµε ήδη καθυστερήσει. Το συνέδριο δεν µπορεί και 

δεν πρέπει να καταλήξει σε γενικές αρχές, προθέσεις και ευχολόγια, παραποµπή θεµάτων σε 

επιτροπές κλπ. Μετά τη λήξη του θα είναι απολύτως ξεκάθαρα, το όνοµα, οι θέσεις, το 

καταστατικό, ο επικεφαλής, οι αρχές και οι κανόνες  λειτουργίας και κυρίως συµµετοχής 

στις εκλογές. Για όλα αυτά θα υπάρχουν συγκεκριµένες εισηγήσεις και διαδικασίες 

ψηφοφορίας. Η συζήτηση µπορεί να είναι ουσιαστική και σε βάθος αλλά όχι ατελείωτη και 

παραλυτική. Στο συνέδριο επιλέγουµε µε ευθύνη ανάµεσα σε ολοκληρωµένες και 

συνεκτικές εναλλακτικές. 

 

6.   Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί ώστε το ιδρυτικό συνέδριο να αποτελέσει µια 
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ανοικτή, αποκεντρωµένη διαδικασία, µια πολιτική  γιορτή, µε τοπικές και θεµατικές 

εκδηλώσεις, µε road shows, µε προσκεκληµένους από όλη την Ευρώπη, τεχνοκράτες, 

επιχειρηµατίες, ακαδηµαϊκούς. 

  

  

Η παρούσα πρόταση αποστέλλεται ξεχωριστά  σε όλα τα κόµµατα και τις οµάδες του 

χώρου και στη συνέχεια θα δηµοσιοποιηθεί. Θεωρούµε πολιτικά απαραίτητο, να τοποθετηθούν 

όλοι, θετικά, αρνητικά ή µε διαφοροποιήσεις. Ακόµα και αν το συνολικό πλαίσιο δεν είναι 

αποδεκτό, ας κατατεθούν άµεσα εναλλακτικές προτάσεις. Ολοι συµφωνούµε ότι η πολιτική 

συγκυρία είναι κρίσιµη και έχουµε όλοι ευθύνες τις οποίες πρέπει επιτέλους να αναλάβουµε. 

  

 

 

 

Στη διαθεσή σας για οποιαδήποτε Διευκρύνιση 

Φιλελεύθερη Συµµαχία 

  

 

 
Εκ µέρους της Συντονιστικής Επιτροπής της Φιλελεύθερης Συµµαχίας 

Ο Πρόεδρος 

Γρηγόρης Βαλλιανάτος 
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Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2013 

 


