Ανακοίνωση του Προεδρείου της Κεντρικής Επιτροπής του Αριστερού
Ρεύματος (7-12-2019)

Η ΚΕ του Αριστερού ρεύματος συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά την εκλογή της και η ουσιαστική
συζήτηση που έγινε επικεντρώθηκε στα εξής.
1.

Έγινε θετική αποτίμηση των εργασιών του 2ου συνεδρίου του ΑΡ, τόσο από άποψη
συμμετοχής αντιπροσώπων όσο και για τη συζήτηση που έγινε, την πολιτική απόφαση
και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν.

2.

Εκτιμήθηκε ότι για να μπορέσει η Ελλάδα να αποτρέψει την αμφισβήτηση κυριαρχικών
δικαιωμάτων της από την αναθεωρητική και επεκτατική πολιτική του καθεστώτος
Ερντογάν της Τουρκίας, είναι η ανατροπή του καθεστώτος εξάρτησης και υποτέλειας
στον ευρωατλαντικό ιμπεριαλισμό, η χάραξη μίας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής
και η επιδίωξη επίλυσης των διαφορών με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου
και του Δικαίου της Θάλασσας, με σεβασμό των διεθνών συνθηκών, όπως της
συνθήκης της Λοζάννης, και των συνόρων, χωρίς ιμπεριαλιστική επιδιαιτησία. Επίσης,
ότι σήμερα είναι αναγκαία όσο ποτέ η συγκρότηση και αναγέννηση ενός ενωτικού,
φιλειρηνικού – αντιιμπεριαλιστικού αντιπολεμικού κινήματος.

3.

Επισημάνθηκε

ότι

η

κυβέρνηση

της

ΝΔ

προχωρά

στην

εφαρμογή

του

νεοφιλελεύθερου και αντικοινωνικού προγράμματός της. Κλιμακώνει την εργασιακή
κατεδάφιση, αναδιανέμει συνεχώς τον πλούτο σε βάρος των δυνάμεων της εργασίας,
ξεπουλά ότι απέμεινε από τη δημόσια περιουσία και τα κοινωνικά αγαθά, εντείνει τους
πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών και επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση των βασικών
κοινωνικών αγαθών της παιδείας της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης και της
πρόνοιας. Εφαρμόζει ένα μείγμα ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην οικονομία
και αντιδραστικών και αυταρχικών πρακτικών καταστολής του λαϊκού αι νεολαιίστικου
κινήματος.
4.

Εξουσιοδοτήθηκε η νέα Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΕ του ΑΡ να συζητήσει άμεσα με
άλλες δυνάμεις της ΛΑΕ, για την συνέχιση της κοινής μας πορείας και τον ρόλο της
στις νέες συνθήκες. Επίσης να χαράξει ένα οδικό χάρτης για την συγκρότηση ενός
νέου πολύ ευρύτερου πολιτικού σχήματος – χώρου της αριστεράς, με πρώτο βήμα τη
δημιουργία ενός μόνιμου χώρου διαλόγου και κοινής δράσης της αριστεράς.

5.

Το ΑΡ θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην ανάπτυξη των εργατικών, λαϊκών
και νεολαιίστικων αγώνων ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της.

6.

Αντιτασσόμαστε στην λειτουργία κλειστών κέντρων – φυλακών για τους πρόσφυγες.
Θα πρέπει, σύμφωνα με την σύμβαση της Γενεύης, να υπάρχει ελεύθερη διέλευση για
τους πρόσφυγες προς τις χώρες που επιθυμούν να ζήσουν και το δικαίωμά τους στο
άσυλο. Να καταργηθούν οι συνθήκες του Δουβλίνου, ώστε οι πρόσφυγες να μην
εγκλωβίζονται στις χώρες υποδοχής. Να συμμετέχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στην

κατανομή τους. Να καταργηθεί η απαράδεκτη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας. Να
σταματήσει ο εγκλωβισμός των προσφύγων στα νησιά. Διεκδικούμε αξιοπρεπείς
συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες, ίσα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα για
τους μετανάστες.
7.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε εκλέχτηκαν στην Εκτελεστική Γραμματεία του ΑΡ οι
εξής:

Αντωνιάδης Άλκης
Δελημήτρος Κώστας
Δούκας Γιάννης
Καλιντεράκης Γιάννης
Κοντός Δημήτρης
Λαμπρόπουλος Βασίλης
Μαυρόπουλος Τάσος
Παπαδόπουλος Χρήστος
Σακούτης Νίκος

