Ιδρυτική
Διακήρυξη

1.

Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών - ΕΝΑ ενεργοποιείται σε μια κρίσιμη για
την Ελλάδα περίοδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικοί και πολιτικοί
θεσμοί λειτουργούν σε συνθήκες γενικευμένης οικονομικής, κοινωνικο-πολιτικής
και πολιτισμικής κρίσης, οι παραδοσιακοί θεσμοί της δημοκρατίας και της πολιτικής
αμφισβητούνται και τα υπάρχοντα πολιτικά υποκείμενα υφίστανται την απαξίωση της
κοινωνίας. Προκύπτει επομένως η ανάγκη για μορφές συλλογικής δράσης που θα
υπερβαίνουν με δημιουργικό τρόπο την κρίση εκπροσώπησης στον ελληνικό δημόσιο
χώρο και θα αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους κοινωνικούς
και πολιτικούς φορείς. Το ΕΝΑ αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ένα μέρος ενός
ευρύτερου, προοδευτικού και αριστερού κινήματος ιδεών για την αλλαγή της
κοινωνίας. Δε θα περιοριστεί στο να ανακυκλώνει ένα αποστειρωμένο θεωρητικό
υλικό που αφορά στους λίγους, αλλά αντιθέτως θα επιχειρήσει να εμπνεύσει τους
πολλούς, να ενεργοποιήσει την κοινωνία στο μέτρο που του αναλογεί.

2.

Η εποχή μας, ωστόσο, δε χαρακτηρίζεται μόνο από την κρίση και την κατάρρευση
ξεπερασμένων μοντέλων, αλλά και από την ανάγκη και τις δυνατότητες να
«γεννήσει» νέες μορφές και παραδείγματα κοινωνικής οργάνωσης, όπως έγινε και
στο παρελθόν. Με την έννοια λοιπόν αυτή, είναι ευκαιρία να αναμετρηθούμε με
τα ελλείμματα του παρελθόντος, μέσα όμως από την σκοπιά του μέλλοντος και την
αντιμετώπιση του σύγχρονου κοινωνικού προβλήματος της ανεργίας, της κοινωνικής
ασφάλισης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα μπορούσε έτσι να διαμορφωθεί
ένα νέο υπόδειγμα στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, που να
συνδυάζει προωθημένες μορφές δημοκρατίας, κοινωνικής αυτενέργειας, κοινωνικής
δικαιοσύνης πάνω σε μια ισχυρή οικονομία των αναγκών και διευρυμένης βάσης
κοινών αγαθών, ένα παράδειγμα κοινωνικο-κεντρικό, που θα έδινε αξιοπρέπεια
και αυτοπεποίθηση στην κοινωνία, ελπίδα στο λαό, αισιοδοξία στη νέα γενιά. Έτσι,
η Ελλάδα από πειραματόζωο της λιτότητας και της καταστροφής θα μπορούσε να
γίνει πεδίο εφαρμογής πρωτοπόρων ιδεών και πολιτικών, και το όφελος δεν θα
ήταν μόνο για εμάς. Ο κόσμος θα αποκτούσε μια εστία ασφάλειας σε μια περιοχή
ανασφάλειας και η «γερασμένη» Ευρώπη θα μπορούσε να ξανανιώσει μέσα από
τη συμβίωση διαφορετικών αναπτυξιακών υποδειγμάτων στο εσωτερικό της. Ας μην
βιαστούν κάποιοι να πουν ότι αυτά είναι ουτοπίες, διότι υπάρχουν και ουτοπίες που
είναι ρεαλιστικές. Είναι αυτές που η υλοποίησή τους εξαρτάται όχι από υπερφυσικές
δυνάμεις, αλλά από την ενότητα και τη συλλογική δράση των απλών ανθρώπων στην
Ευρώπη, στην Ελλάδα και στον κόσμο. Το ΕΝΑ θέλει να εργαστεί στη κατεύθυνση
αυτή.

3.

Τα εγχειρήματα κοινωνικού μετασχηματισμού προϋποθέτουν ότι και η ίδια η Αριστερά,
οι ιδέες, οι πρακτικές και οι παραδόσεις της θα καταστούν αντικείμενο μελέτης με
στόχο τη διαμόρφωση ενός σώματος διδαγμάτων και συμπερασμάτων για το μέλλον.
Το ΕΝΑ λειτουργώντας ως ένας φορέας αριστερής και προοδευτικής πολιτικής, μελετά
συστηματικά τη διαχρονική αλλά και συγχρονική εμπειρία της Αριστεράς στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, παρακολουθώντας τα μεγάλα ιδεολογικά ρεύματα αλλά και
την κοινωνική δυναμική που διαλέγεται κάθε αριστερό πολιτικό υποκείμενο. Πολύ
συγκεκριμένα τον προβληματισμό του ΕΝΑ απασχολούν: τα υποκείμενα και οι μορφές
δράσης της Αριστεράς· η επικοινωνία και η προπαγάνδα στην εποχή του διαδικτύου·
το πολιτικό κόμμα ως αστερισμός «πολλαπλών» υποκειμένων, γνώσεων και εμπειριών·
η θεωρητική γενίκευση των εμπειριών από τη κοινωνική δράση και τις κυβερνητικές
εμπειρίες της Αριστεράς διεθνώς και ειδικά στη χώρα μας· η κριτική και η αποδόμηση

σύγχρονων θεωριών και πρακτικών που προβάλλονται από το νεοφιλελεύθερο ρεύμα·
η έννοια της Αριστεράς και οι θεωρητικές διαμάχες γι’ αυτή στην περίοδο της κρίσης.
4.

Το ΕΝΑ είναι ένα ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ερευνητικό ίδρυμα.
Αποτελεί ένα βήμα ελεύθερου διαλόγου και ένα χώρο δημιουργίας και διάδοσης
εναλλακτικών ιδεών με τελικό στόχο το μετασχηματισμό τους σε εφαρμόσιμες θεωρίες
και πολιτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι
μία πρωτοβουλία κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και νομικών επιστημόνων που
λειτουργεί δημοκρατικά, ανοιχτά και εκτός περιορισμών και κάθε είδους δεσμεύσεων.
Στηρίζεται στην εθελοντική συμμετοχή και υποστήριξη των μελών του.

5.

Κύριος στόχος του ΕΝΑ είναι η συμβολή του στη συγκρότηση ενός νέου υποδείγματος
κοινωνικής οργάνωσης στη βάση της δίκαιης και αλληλέγγυας οικονομίας, της
διευρυμένης δημοκρατικής συμμετοχής και των αξιών της ριζοσπαστικής οικολογίας και
του πρωτοποριακού πολιτισμού. Η δράση του φιλοδοξεί να συμβάλει στον ξεκάθαρο
και ουσιαστικό διαχωρισμό του όντως νέου από το πράγματι παλιό. Στόχος του δεν
είναι μόνο η απλή περιγραφή ή και η κριτική της πραγματικότητας, αλλά η κατάθεση
της νέας εναλλακτικής πρότασης.

6.

Για το ΕΝΑ η αλλαγή δεν μπορεί να επέλθει παρά μόνο μέσα στην κοινωνία.
Με πρωτοποριακές, εναλλακτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες, με
συζητήσεις, ημερίδες και συνέδρια, με δράσεις που θα προάγουν την ισότητα, την
κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή, την αλληλεγγύη και την αειφόρο ανάπτυξη. Με
τη δημιουργία εναλλακτικών πολιτικών για τις νέες γενιές για τη διαμόρφωση μιας
κοινωνίας δικαιωμάτων, ισότητας και εμπιστοσύνης, με σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Για μια οικονομία των αναγκών, της καινοτομίας και της συμμετοχικότητας με στόχο
προοδευτικές μορφές παραγωγής και αναδιανομής. Για ένα μοντέλο διακυβέρνησης
που θα βασίζεται στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

7.

Η δραστηριότητα του ΕΝΑ περιλαμβάνει την υπεύθυνη και επιστημονικά αξιόπιστη
διενέργεια ερευνών και μελετών και τη συνακόλουθη παραγωγή θεωρητικών
προσεγγίσεων. Αυτή η κριτική ερευνητική δραστηριότητα αποσκοπεί στην εξεύρεση
και προώθηση απαντήσεων στα κρίσιμα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και
πολιτισμικά προβλήματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Το ΕΝΑ πιστεύει στην ηθική
ευθύνη του επιστήμονα απέναντι στην κοινωνία και επιδιώκει ενεργά την πλαισίωση
αναγεννητικών και χειραφετησιακών εγχειρημάτων για τη διαμόρφωση των αναγκαίων
συνθηκών μετάβασης σε μια μετα–νεοφιλελεύθερη συνθήκη. Αυτός είναι ο άμεσος
θεωρητικός, πολιτικός και ιστορικός ορίζοντας της δράσης του Ινστιτούτου.

8.

Το έργο του ΕΝΑ δεν είναι πολιτικά και κοινωνικά ουδέτερο· μέσα από επιστημονική
τεκμηρίωση και ερευνητικό πειραματισμό, θέτει σαν στόχο την ενίσχυση των πολιτικών
προϋποθέσεων της κοινωνικής δικαιοσύνης, της προάσπισης του γενικού συμφέροντος
και της άρσης των ανισοτήτων. Το ΕΝΑ σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και
ερευνητικά κέντρα, αλλά και με κοινωνικά κινήματα, θα συμβάλει στη δημιουργία
ενός πρωτότυπου πεδίο έρευνας, μελέτης, διαλόγου και δράσης για μία πολιτική
υπέρ των κοινωνικών αναγκών και των συμφερόντων των υποτελών τάξεων, για την
έξοδο από την πολυεπίπεδη κρίση, για μια νέα κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα
ισότητας και δικαιοσύνης.
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