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1. Η πανδημία από τη μια αναδείχνει παλιά κοινωνικά προβλήματα και τα οξύνει περισσότερο.
Από την άλλη γεννά νέα προβλήματα, τα οποία επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον ελληνικό
λαό, επιδεινώνουν το ήδη ζοφερό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, το οποίο έχει
δημιουργηθεί από την δεκαετή μνημονιακή πολιτική.
Η υγειονομική κρίση μετατρέπεται σε οικονομική, κοινωνική κρίση με απρόβλεπτες πολιτικές
επιπτώσεις.
Η πανδημία, μπορεί να έφερε ένα πλήγμα στο νεοφιλελεύθερο ιδεολόγημα για το αφήγ
ημα της ανάγκης μείωσης του Δημοσίου τομέα, στη συνείδηση μεγάλων τμημάτων του
λαού, αλλά η κυβέρνηση πιστή στο νεοφιλελεύθερο δόγμα, συνεχίζει μετά το τέλος των
περιοριστικών

μέτρων

την

αντιλαϊκή

και

αντιδημοκρατική

πολιτική

της, ακολουθώντας το τρίπτυχο ιδιωτικοποιήσεις, συντηρητισμός, καταστολή.
Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνδυασμό με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, όπως σκανδαλολογία,
ΜΜΕ (λίστα Πέτσα), πολιτικές αυταρχισμού και καταστολής, εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική
αλλά και προβλήματα με την οικονομία

(τουρισμός, ανεργία, μειώσεις μισθών, δραματική

επέκταση μερικής και εκ περιτροπής εργασίας, λουκέτα σε ΜμΕ) οι κοινωνικές και πολιτικές
εξελίξεις από το φθινόπωρο και μετά μπορεί να είναι ραγδαίες. Το Αρ. Ρεύμα και η ΛΑΕ οφείλουν
να προετοιμαστούν οργανωτικά και πολιτικά γι΄ αυτές με στόχο να παρέμβουν στις εξελίξεις και
στο πολιτικό σκηνικό.
2. Το Αρ. Ρεύμα μέσω της ΛΑΕ σε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, παρά τις πρωτόγνωρες
δυσκολίες, όχι μόνο δεν ανέστειλε τη δράση του, αλλά αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες στις
ιδιαίτερες και δύσκολες συνθήκες, συνέχισε τη λειτουργία του, τη δράση του και τις παρεμβάσεις
του.
Συνέβαλε καθοριστικά στις πέντε διαδικτυακές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η ΛΑ.Ε, για την
οικονομία, τα εργασιακά, την Παιδεία, τα διεθνή (Βενεζουέλα, Κούβα) και τις εξελίξεις σε ΗΠΑ.
Εκδηλώσεις με μεγάλη ανταπόκριση από συντρόφους, φίλους του κόμματος ,προοδευτικούς και
αριστερούς πολίτες. Επίσης πραγματοποιήθηκε δημόσια εκδήλωση στη Δυτική Αθήνα με θετική
ανταπόκριση από σ. και φίλους της περιοχής.
Το Αριστερό Ρεύμα με βάση τις αποφάσεις του συνεδρίου του συνέβαλλε σ΄αυτές τις
διαδικτυακές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή προσώπων που ανήκουν στον ευρύτερο αριστερό
προοδευτικά χώρο,

Συνέβαλλε μέσα από τη ΛΑ.Ε

εν μέσω πανδημίας σε κινηματικές δράσεις -παρεμβάσεις με

τήρηση των υγειονομικών κανόνων όπως: διαμαρτυρίες έξω από νοσοκομεία ,συμβολική δράση
την

Πρωτομαγιά ,κινητοποιήσεις για την παιδεία, το περιβάλλον και το πολιτισμό όπου η

συμμετοχή πολιτών αλλά και του μπλόκ της ΛΑ.Ε ήταν πολύ ενθαρρυντική.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να κάνουμε στη διακριτή παρουσία μας ως ΛΑΕ, στις πρωτομαγιάτικες
εκδηλώσεις, που είχε θετική επίδραση και σε άλλες οργανώσεις της αριστεράς.
Μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων το Αρ. Ρεύμα είχε ενεργή παρουσία σε όλες τις
κινητοποιήσεις, όπως της Παιδείας και της Υγείας, της διαχείρισης των απορριμμάτων (κατάληψη
του ΧΥΤΑ Φυλής από το Δυτικό Μέτωπο), 5 Ιούνη ημέρα περιβάλλοντος με συμμετοχή και
συμβολή αυτοδιοικητικών σχημάτων που στηρίξαμε στις εκλογές. Συμμετείχε ακόμα στη
διαδήλωση αλληλεγγύης στον αμερικανικό λαό, στην έκφραση αλληλεγγύης προς τους Τούρκους
συντρόφους που διώκονται, στην κινητοποίηση κατά των πλειστηριασμών στο Σύνταγμα και τη
Θεσσαλονίκη και στις μεγάλες κινητοποιήσεις κατά του νόμου περιορισμού των διαδηλώσεων,
παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο και στην οργανωτική δομή του υπό διαμόρφωση
κινήματος. Οι κινητοποιήσεις στις 7 και κυρίως στις 9 Ιουλίου είχαν μεγάλη μαζικότητα. Ιδιαίτερα
στις 9 , η συγκέντρωση ήταν από τις μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων και για αυτό
αποφασίστηκε η άμεση καταστολή , με αγριότητα από την κυβέρνηση.

Έγιναν συλλήψεις –και

μέλους της ΛΑΕ-με βαριές κατηγορίες.
Εκτός από τη συμμετοχή μας σε κεντρικές κινητοποιήσεις είχαμε διακριτή παρουσία και
συμμετοχή σε περιφερειακά και τοπικά κινήματα που αναπτύχθηκαν, όπως στο Βόλο (ενάντια
στην καύση σκουπιδιών, ιδιωτικοποίηση νερού), στην Ευρυτανία και στην Τήνο (κατά των
βιομηχανικών πάρκων ανεμογεννητριών) και αλλού.
Στο επίπεδο της Αυτοδιοίκησης ο Συντονισμός αιρετών Α και Β βαθμού επιχειρεί να παρέμβει και
οργανώνεται με συσκέψεις , επεξεργασίες, παρεμβάσεις στα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης
και πρωτοβουλίες σε Δήμους και περιφέρειες (Πελοπόννησος, Κ. Μακεδονία, Κρήτη, Δυτική
Ελλάδα, Στερεά, Αττική αλλά και σε αρκετούς Δήμους) .
Η

δουλειά

στο

συνδικαλιστικό

κίνημα

χρειάζεται

να

ενισχυθεί

και

να

μαζικοποιηθεί,

ενεργοποιώντας σ. και φίλους ώστε να συμμετέχουν στην αναγκαία ανασυγκρότηση του
αξιοποιώντας τις θετικές παρεμβάσεις που γίνανε από το ΜΕΤΑ το προηγούμενο διάστημα
3. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας παραμένει βαθύτατα αντιλαϊκή και υποκριτική.
Υποκριτική γιατί από τη μια εφάρμοσε το lock-down με αποκλειστικό στόχο να αποφύγει την
καθολική κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας, ενώ από την άλλη τα μέτρα που
εφαρμόζει την παρούσα περίοδο – ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού – παίρνει ρίσκο σε βάρος
των εργαζομένων και των πολιτών. Ταυτόχρονα πολλά από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, όπως
προσλήψεις στον δημόσιο τομέα της υγείας, αποδείχθηκαν κενό γράμμα.
Τα νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί από τη Ν.Δ για την εκπαίδευση, την απαγόρευση τω
ν διαδηλώσεων, οι εντεινόμενες ιδιωτικοποιήσεις, η κατασκευή ειδικής πλατφόρμας για

ακόμη πιο ταχύρυθμους πλειστηριασμούς, η καταστολή, τα συνεχή αντιλαϊκά και αντερ
γατικά μέτρα συνταγματοποιούν τον νεοφιλελευθερισμό.
Ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η ακραία αντιπεριβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης στο χώρο
των απορριμμάτων, τον διαγκωνισμό με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος ξεπουλάει πιο
γρήγορα το Ελληνικό, η καταστολή στο Βόλο ενάντια στο κίνημα κατά της καύσης σκουπιδιών
και την υπεράσπιση του νερού ως κοινωνικού αγαθού, κλπ
Η πολιτική της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι αφερέγγυα και αναποτελεσματική. Τα 4 χρόνια της
θητείας της ασκώντας την πολιτική των μνημονίων εφάρμοσε σκληρά νεοφιλελεύθερα μέτρα.
Νομοθέτησε μέτρα ενάντια στους εργαζόμενους και τον τόπο, πρόσδεσε τη χώρα πιο πολύ στο
ΝΑΤΟ και στο κράτος του Ισραήλ και στις τυχοδιωκτικές ιμπεριαλιστικές επιδιώξεις τους στην
ευρύτερη περιοχή, στρώνοντας το χαλί για να αναδειχθεί η Ν. Δ σε κυβέρνηση ώστε να ενταθεί
η επίθεση σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων με ακραίο τρόπο.
Η μνημονιακή συνθηκολόγηση και η αναξιόπιστη τακτική της

αξιωματικής αντιπολίτευσης

οδήγησε την κοινωνία σε απογοήτευση και συντηρητική αναδίπλωση. Ο αντιπολιτευτικός της
λόγος κινείται σε δευτερεύοντα ζητήματα «πετώντας την μπάλα στην εξέδρα» για κρίσιμα
ζητήματα, ώστε να συγκαλύπτει τις δικές της ευθύνες και να μην αντιτίθεται ή συγκρούεται, με
την ουσία της πολιτικής της Ν. Δ.
Συνδράμει με οξύτητα στις αντιπαραθέσεις για τα σκάνδαλα κ.τ.λ και προσπαθεί να διαιωνίσει ένα
φιλομνημονιακό δικομματισμό με νέα αντιφατικά πολιτικά
υιοθετώντας

την

επιχειρηματολογία

του

χαρακτηριστικά. Από τη μια

«αυριανισμού»

και

του

ΠΑΣΟΚ

προβάλλει τη καρικατούρα ενός νέου «Βρώμικου 89» θέλοντας να επαναφέρει το δίλημμα δεξιά–
αντιδεξιά . Αποτελεί ανώδυνη για την κυβέρνηση αντιπολιτευτική τακτική , η στάση της ηγεσίας
του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι

ευθυγραμμισμένη με τη Ν.Δ. στα γεωπολιτικά τα διεθνή και

οικονομικά ζητήματα.
Η Ριζοσπαστική Αριστερά μετά την υποχώρηση και την ήττα των πρόσφατων εκλογών
δυσκολεύεται να βρει την περπατησιά της αδυνατώντας να ασκήσει πολιτική με μαζικούς όρους
και να δημιουργήσει ένα λαϊκό προοδευτικό ρεύμα.
Καθυστερεί να κάνει γρήγορα και σταθερά βήματα για την αναχαίτιση της σημερινής αντιλαϊκής
κυβερνητικής επίθεσης.
Παρά τις δυσκολίες παίρνονται ενωτικές πρωτοβουλίες και έχουν δημιουργηθεί εστίες αντίστασης
που δημιουργούν προϋποθέσεις ανάτασης κατώτερες όμως των σημερινών αναγκών.
Ταυτόχρονα απαιτείται με ενωτικό και ριζοσπαστικό τρόπο να εργαστούμε με μεγαλύτερη
επιμονή, σταθερότητα και αποφασιστικότητα σ’ αυτή την κατεύθυνση.
4. Στήν Ε.Ε η κρίση επιδεινώνεται, γιατί ο χαρακτήρας της δεν αλλάζει.

Εμφανίζονται οι αντιθέσεις που μονίμως υπάρχουν, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι οι πλούσιοι
πλουσιότεροι. Ισχυροποιούνται οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις πλουσιότερες χώρες και
τις φτωχότερες σε βάρος των δεύτερων. Βαθαίνουν οι ανισότητες.
Το Ταμείο Ανάκαμψης με 750 δις δάνεια και επιχορηγήσεις, που παρουσίασε η πρόεδρος της
Κομισιόν, με αντιδράσεις εκ μέρους της ομάδας των 4 (Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία),
θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών σε βάρος των
εργαζομένων.
Στη χώρα μας, παρά τις αντιφατικές προβλέψεις παραγόντων της κυβέρνησης ,της Τ.τ.Ε κλπ, η
ύφεση θα κυμανθεί μεταξύ του 10 με 15% Η οικονομική κρίση οξύνεται .
Στο κοινωνικό επίπεδο η κρίση είναι παρούσα και φουντώνει. Η φτώχεια καλπάζει στο 30%.και η
εκτίμηση είναι πως η ανεργία θα φτάσει στο 23% .
Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι χάνουν την εργασία τους στον τουρισμό και επισιτισμό καθώς
και σε επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν δορυφορικά και συμπληρωματικά δίπλα τους. Η
ανεργία
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προβλήματα.
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Δραματική
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η

κατάσταση και με τους απασχολούμενους στον γεωργικό τομέα.
Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια από την μεριά του κεφαλαίου να αφαιρεθούν κατακτήσεις και
δικαιώματα
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.Να

κρίσης

όπως εκ περιτροπής εργασία, μείωση και περικοπή μισθών, τηλε–
εργασία, κατάργηση ασφαλιστικών δικαιωμάτων κ.τ.λ βαθαίνοντας την εκμετάλλευση.
5. Σε αυτή την συγκυρία συνεχίζεται το κλίμα έντασης με τη Τουρκία σαν αποτέλεσμα της
μόνιμης και σταθερής αναθεωρητικής επεκτατικής πολιτικής που ασκούν οι ηγετικές ελίτ της
γείτονος χώρας αμφισβητώντας διεθνείς συμβάσεις, το δίκαιο της θάλασσας κ.τ.λ Πρόσφατο
γεγονός η απόφαση για μετατροπή της Αγίας Σοφίας –που αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής κληρονομιάς-σε τζαμί.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να βρει στήριξη στους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς.
Η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας που έκλεισε

με τις ΗΠΑ η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και

επικυρώθηκε από τη κυβέρνηση της ΝΔ, δεν αποτελεί εγγύηση για τα κυριαρχικά δικαιώματα της
Ελλάδας. Απεναντίας η πολιτική των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αποτελούν πηγή μόνιμων κινδύνων για
τους λαούς των δυο χωρών.
Το ίδιο επικίνδυνη είναι και η συμμετοχή στον άξονα με το Ισραήλ στο οποίο τόσο η κυβέρνηση
της Ν.Δ όσο και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δώσει «γη και ύδωρ». Χαρακτηριστικές είναι
οι δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων του Ισραήλ για τις Ελληνοτουρκικές διαφορές και
τα νησιά του Αιγαίου.

Εμείς θεωρούμε ότι η καλύτερη υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μ
πορεί να γίνει με την υπεράσπιση και επίκληση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου τη
ς θάλασσας και των αρχών ειρηνικής συνύπαρξης και καλής γειτονίας και συνανάπτυξη
ς με τις γειτονικές χώρες, έξω από ιμπεριαλιστικού οργανισμούς, με μία άλλη εξωτερική
πολιτική, φιλειρηνική, ανεξάρτητη πολυδιάστατη και αντιιμπεριαλιστική.
Στο

δίλημμα

πόλεμος

η

ειρήνη

που

προωθούν

οι

ιμπεριαλιστικές

δυνάμεις, εμείς απαντάμε, ειρήνη. Αποτελεί μόνιμο καθήκον μας να δημιουργηθεί και να
διευρυνθεί ένα πλατύ φιλειρηνικό, αντιπολεμικό, αντιιμπεριαλιστικό
συμβάλλουμε ώστε μέσα από το ΠΑΚΣ να

κίνημα. Επιβάλλεται να

βελτιώσουμε την δουλειά μας, αυξάνοντας τη

μαζικότητα και επιδιώκοντας το ζήτημα της πάλης ενάντια στον πόλεμο να γίνει θέμα πρώτης
γραμμής σε κάθε περιοχή.
6. Η συνεδριακή μας απόφαση για επιδίωξη συνάντησης και κοινής δράσης με τις άλλες δυνάμεις
της Αριστεράς έδωσε ορισμένους πρώτους καρπούς. Το κείμενο των 9 οργανώσεων με αφορμή
την πανδημία δόθηκε στη δημοσιότητα και πρέπει να πιέσουμε ώστε να αναληφθούν δημόσιες
πρωτοβουλίες και δράσεις σε αρκετές πόλεις της χώρας.
Η πρόταση μας για συνάντηση της αριστεράς πάντα απευθύνεται στο σύνολο της. Και στο ΚΚΕ
και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η ενδυνάμωση της παρέμβασης μας θα δημιουργεί πιέσεις που πρέπει να
αξιοποιούμε. Είναι και στο δικό μας χέρι να διευρύνουμε τις δυνατότητες μας.
Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα
Είναι πρώτη ανάγκη να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια με δράσεις, για τα τοπικά και γεν
ικά ζητήματα, να αξιοποιούμε θετικά παραδείγματα, να πλησιάζουμε και να κερδίζουμε
κόσμο που θέλει να ενεργοποιηθεί για να αλλάξουμε την κατάσταση.
Η απαγόρευση των διαδηλώσεων, ο αυταρχισμός, οι συλλήψεις και το καθεστώς φόβου
, δεν είναι θέμα που αφορά μόνο την Αριστερά. Χρειάζεται να συμβάλλουμε να αναδειχ
θεί σαν πλατιά δημοκρατική απαίτηση η κατάργηση του νόμου στην πράξη. Να ενισχύσ
ουμε την επιχειρηματολογία και την δράση, αποφεύγοντας τις επαναλήψεις και τους χα
ρακτηρισμούς σαν αποκλειστική απάντηση στην κυβέρνηση.
Μπορούμε να κάνουμε και άλλα βήματα βελτίωσης της επικοινωνίας με τους σ. και με τις δημόσιε
ς μας παρεμβάσεις δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην επιχειρηματολογία μας και την πρόταση μ
ας ώστε να συμβάλλουν περισσότερο στον εξοπλισμό των σ. και τη διαμόρφωση θετικής θέσης .
Έχουμε περιθώρια και ανάγκη βελτίωσης και στη γλώσσα και το στυλ.
Η προετοιμασία για την πολιτική και κινηματική παρέμβαση μας στη ΔΕΘ, χρειάζεται να ξεκινήσει
από σήμερα . Όπως και για ζητήματα που από το Σεπτέμβρη θα γίνουν πιο επιτακτικά ( άνοιγμα
σχολείων, υγεία, φτώχεια και ανεργία, κατάσταση στη Μεσόγειο). Χωρίς να επαναλαμβάνουμε το
ίδιο λάθος και να προαναγγέλλουμε συνεχώς εκλογές, δεν αποκλείεται και αυτό το ενδεχόμενο
στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και θα πρέπει να προετοιμαστούμε οργανωτικά και πολιτικά
για κάθε ενδεχόμενο.

Αν προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το στοίχημα παρέμβασης και ισχυροποίησης της ενό
τητας της αριστεράς θα αναγνωριστεί από ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις, γιατί υπάρχει η α
νάγκη ενός άλλου προοδευτικού φιλολαϊκού δρόμου για την κοινωνία, με σοσιαλιστική
προοπτική.
7. Εσωτερική λειτουργία του ΑΡ
Σε αυτό το διάστημα, παρά τις αποφάσεις , είχαμε υστέρηση στις συνελεύσεις των οργανώσεων
μας και την ανάληψη πρωτοβουλιών από αρκετά μέλη της ΚΕ. Πραγματοποιήθηκαν συνελεύσεις
σε μια σειρά

περιοχές. Άλλες συνελεύσεις είχαν ικανοποιητική και άλλες μικρή συμμετοχή.

Υπάρχουν περιοχές που απαιτείται η ανασυγκρότηση των δυνάμεών μας.
Η αξιοποίηση ακόμα και της καλοκαιρινής περιόδου είτε στις διακοπές μας , για να συναντηθούμε
με σ. , είτε σε ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων που δεν θα πάνε διακοπές είναι χρήσιμη. Για να
δώσουμε θετική διέξοδο στις αγωνίες και τις ανάγκες του κόσμου , να ακούσουμε και να
προτείνουμε τις θέσεις μας.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο και θα βοηθήσει η Ε.Γ. να πάρει
πρωτοβουλίες ώστε με δημιουργικό τρόπο

να υλοποιηθούν οι χρεώσεις που έχουν τα μέλη της

Κ.Ε.
Η Ε.Γ. θα κάνει από τέλος Αυγούστου πιο τακτικές τις συνεδριάσεις ώστε να έχει καλύτερη
λειτουργία και αποτελεσματικότητα.
Να δρομολογήσει την λειτουργία των 2 επιτροπών που έχει αποφασίσει το πρόσφατο Συνέδριο
και με βάση την σημερινή συζήτηση στην Κ.Ε να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν επιτροπές
η τμήματα όπου έχουμε την δυνατότητα με την αντίστοιχη διαθεσιμότητα σ.φων και φίλων του
Α.Ρ. ]

