
 

Απόφαση της ΚΕ του Αριστερού Ρεύματος στις 8/11/2020 

Ένας χρόνος μετά το 2ο Συνέδριο, ανασυγκροτούμαστε, για την ενότητα της Αριστεράς, 

για να παρέμβουμε στο κίνημα και τις εξελίξεις! 

 Βρισκόμαστε εν μέσω έξαρσης του δεύτερου κύματος της πανδημίας και έντασης 

της συνεπακόλουθης οικονομικής κρίσης με  την κυβέρνηση της ΝΔ να έχει σοβαρά 

προβλήματα στη διαχείρισή τους και ν’ αρχίζει ήδη να εισπράττει τα πρώτα κύματα λαϊκής 

δυσαρέσκειας. 

 Η κυβέρνηση έχει σοβαρές πολιτικές ευθύνες για αυτή την κατάσταση, που οδήγησε τελικά 

και σε δεύτερο lockdown, γιατί επανεκκίνησε την οικονομία και τον τουρισμό, χωρίς να έχει πάρει 

τα αναγκαία μέτρα υγειονομικής θωράκισης του λαού και της χώρας, ενεργώντας με βασικό 

κριτήριο τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. 

Επίσης, η κυβέρνηση δεν ενίσχυσε ουσιαστικά το δημόσιο τομέα της υγείας. Δημιούργησε 

λίγες ΜΕΘ, έκανε πολύ λίγες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και διέθεσε ελάχιστα από τον 

κρατικό προϋπολογισμό για την ενίσχυση του. Δεν αναβάθμισε την πρωτοβάθμια περίθαλψη. 

Διάθεσε, όμως, δήθεν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σκανδαλώδη ποσά σε ιδιωτικά 

θεραπευτήρια και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

Ταυτόχρονα, αξιοποιεί συστηματικά την πανδημία για μία εντεινόμενη επίθεση στα εργασιακά 

δικαιώματα και για χαριστικές ρυθμίσεις σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Με συνεχή 

αντεργατικά μέτρα έχει προκαλέσει μία  μεγάλη καταιγίδα απολύσεων, περικοπής μισθών, 

ελαστικής απασχόλησης, έξαρσης της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και μαζικής φτωχοποίησης, ενώ 

προωθεί ακόμα και τις απλήρωτες υπερωρίες και την περικοπή του δώρου των Χριστουγέννων. 

Προωθεί για την επόμενη μέρα το νεοφιλελεύθερο σχέδιο Πισσαρίδη, που είναι στην 

κατεύθυνση των αποφάσεων της ΕΕ και της Ευρωζώνης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που 

για άλλη μία φορά αποδείχτηκε ότι δεν μεταρρυθμίζονται αλλά πρέπει να ανατραπούν. Αυτό, 

μεταξύ άλλων αντιλαϊκών μέτρων προτείνει μεγαλύτερη κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων, 

ακόμα και την κατάργηση των όποιων δημοκρατικών κατακτήσεων έχουν απομείνει μετά τη 

λαίλαπα των μνημονίων στο συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982. Επίσης, περαιτέρω 

ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης με πλήρη κεφαλαιοποίηση της επικουρικής 

ασφάλισης, που θα εντείνει την αβεβαιότητα των νέων ασφαλισμένων για το ποσό της σύνταξης 

που θα πάρουν και ουσιαστικά οδηγεί στην εξαέρωση των επικουρικών συντάξεων για τους ήδη 

συνταξιούχους, αφού το ταμείο τους θα στερηθεί τις εισφορές των νέων ή και παλιότερων 

ασφαλισμένων. 



Το νομοσχέδιο – έκτρωμα για τα εργασιακά που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ,  θα έρθει προς 

ψήφιση στη Βουλή, έπειτα από μια σειρά αντεργατικών – αντισυνδικαλιστικών νόμων όλων των 

προηγούμενων κυβερνήσεων (ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ κ.λπ.), καθώς και της κυβέρνησης της 

ΝΔ. Μετά την κατάργηση των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων 

Εργασίας, τον περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος  με την υποχρεωτική συμμετοχή στις 

Γενικές Συνελεύσεις του 50%+1 των οικονομικά ενεργών μελών των Σωματείων, τη 

διευκόλυνση των απολύσεων των εργαζομένων και συνδικαλιστών με την κατάργηση της 

αιτιολογημένης απόλυσης και τον περιορισμό της συνδικαλιστικής προστασίας, την ποινικοποίηση 

του δικαιώματος του «συνέρχεσθε» και της διαδήλωσης καθώς και την αποδυνάμωση του 

ελεγκτικού μηχανισμού της αγοράς εργασίας (ΣΕΠΕ), έρχεται τώρα ένα ακόμα ακραία 

αντεργατικό νομοθέτημα, κατ’ επιταγή του ΣΕΒ και του κεφαλαίου. 

Συγκεκριμένα: 

1. Νομοθετείται 10ωρη εργασία και ουσιαστικά κατάργηση του 8ωρου. Οι εργοδότες, 

δηλαδή, αποκτούν το δικαίωμα να επιβάλλουν, όποτε θέλουν, επιπλέον δύο ώρες 

εργασίας, χωρίς οι εργαζόμενοι να αμείβονται για αυτές, και με αντίστοιχη διευθέτηση 

του χρόνου εργασίας μέσα στο εξάμηνο. 

2. Υπονομεύεται ακόμα περισσότερο η Κυριακάτικη Αργία, με την «προσθήκη 

επιχειρήσεων και εργασιών στη λίστα αυτών που ήδη επιτρέπεται η εργασία την 

Κυριακή». 

3. Καταργείται, ουσιαστικά, η απεργία –ειδικά στο Δημόσιο και σε κρίσιμους για το 

κεφάλαιο κλάδους- με τη ρύθμιση για «ορισμό τουλάχιστον σε 40% προσωπικού 

στοιχειώδους λειτουργίας». Δηλαδή, σε μια απεργία θα απαγορεύεται σε πάνω από το 

40% των εργαζόμενων να απεργήσει. 

4. Καταργείται, ουσιαστικά, η Γενική Συνέλευση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ως 

κυρίαρχο όργανο της βούλησης των εργαζομένων, αφού προβλέπεται ότι το Σωματείο 

«πρέπει να παρέχει πραγματική πρακτική δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου εξ 

αποστάσεως, ηλεκτρονικώς, ιδίως για τη λήψη απόφασης απεργίας». 

5. Ενισχύεται η εργοδοτική τρομοκρατία και διευκολύνεται η συγκρότηση 

απεργοσπαστικών μηχανισμών, αφού «απαγορεύονται οι καταλήψεις χώρων και 

εισόδων. Αν λάβουν χώρα, η απεργία καθίσταται παράνομη. Όσοι μετέχουν σε 

κατάληψη, τελούν ποινικώς κολάσιμη πράξη». 

6. Επιχειρείται ο περαιτέρω περιορισμός της δράσης των Συνδικάτων που υπερασπίζονται 

τα εργατικά συμφέροντα, απέναντι στην εργοδοσία και τις κυβερνήσεις της. 

«Καθίσταται προϋπόθεση για την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος η 

απογραφή στο ήδη νομοθετημένο Γενικό Μητρώο», ενώ το «δικαίωμα Συλλογικής 

Διαπραγμάτευσης αναγνωρίζεται μόνο στις οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στα 

νομοθετημένα ψηφιακά Μητρώα εργαζομένων και εργοδοτών» του νόμου 

Αχτσιόγλου. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θέτει ως προϋπόθεση λειτουργίας των 

Συνδικάτων την αποδοχή, από την πλευρά τους, του ψηφιακού «φακελώματός» τους. 

7. Αφαιρείται από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας η αρμοδιότητα διεξαγωγής «εργατικής 

διαφοράς», δηλαδή μιας πρώτης εξωδικαστικής απόπειρας εργαζομένων και 

Σωματείων να ασκήσουν πίεση στον εργοδότη που δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα. Η 

αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, στον 

οποίο πλειοψηφούν το κράτος και οι εργοδοτικές ενώσεις. Ουσιαστικά η διαδικασία 



επίλυσης της «εργατικής διαφοράς» καταργείται, όπως το ίδιο συμβαίνει και με το 

δεύτερο βαθμό διαιτησίας στον ΟΜΕΔ (δηλαδή δε θα μπορεί η εργατική πλευρά να 

ασκήσει έφεση). 

8. Η παροχή γονικής άδειας στον εργαζόμενο πατέρα, διάρκειας 6 μηνών, είναι 

ουσιαστικά άνευ αποδοχών. 

Με τα χρήματα που θα έρθουν από το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ, όταν και εφόσον και 

με όρους νέας υπερχρέωσης που θα έλθουν, σχεδιάζει την πιο αποτελεσματική προώθηση της 

νεοφιλελεύθερης αντικοινωνικής ατζέντας της. 

Μετά την κατάργηση της ελάχιστης προστασίας της πρώτης κατοικίας από 01/01/20 με νόμο που 

είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της Ν.Δ. δίνει το τελειωτικό χτύπημα στα νοικοκυριά που 

επλήγησαν από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της τελευταίας δεκαετίας. 

Με τον πτωχευτικό κώδικα που ψήφισε, 

εν μέσω πανδημίας και οικονομικής κρίσης, δίνει το 

εναρκτήριο λάκτισμα για μαζικές ρευστοποιήσεις λαϊκών περιουσιών και εξώσεις 

λαϊκών νοικοκυριών, από τις πρώτες κατοικίες τους από τις 

τράπεζες και τα κερδοσκοπικά funds. 

Με το νέο Πτωχευτικό Κώδικα χιλιάδες συμπολίτες μας θα χάσουν το σπίτι 

τους, μετατρεπόμενοι σε ενοικιαστές στην ίδια τους την ιδιοκτησία, και 

μάλιστα θα υπόκεινται και σε έξωση από αυτήν, σε περίπτωση που δε θα 

μπορούν να πληρώσουν το μίσθωμα. Κινδυνεύουν δε με κατάσχεση εσόδων τους 

από μισθούς, συντάξεις και επαγγελματική δραστηριότητα, εάν το εισόδημά 

τους υπερβαίνει τα 611 € (!). 

Σε μία εποχή, που το ιδιωτικό χρέος υπερβαίνει κατά πολύ το 

ΑΕΠ φτάνοντας τα 234 δις €, η κυβέρνηση, αντί να λάβει μέτρα ουσιαστικής 

ανακούφισης των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών και επανεκκίνησης της 

οικονομίας, προωθεί ρυθμίσεις διευκολύνοντας τις τράπεζες να αρπάξουν τα 

πάντα. 

Η προώθηση των ρυθμίσεων αυτών, η οποία στηρίζεται σε μεγάλο 

βαθμό, στο 3ο μνημόνιο, ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία 

θεσμοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και κατέστησε ιδιώνυμο αδίκημα τη 

διαμαρτυρία ενάντια σ’ αυτούς, ενώ εκπλειστηρίασε χιλιάδες πρώτες λαϊκές κατοικίες. Με αυτούς 

τους νόμους που ψήφισε, οδήγησε στα δικαστήρια δεκάδες αγωνιστές και στελέχη της ΛΑΕ σε 

όλη τη χώρα για τη δράση τους ενάντια 

στους πλειστηριασμούς και την αρπαγή της πρώτης κατοικίας. 

Τα μέτρα της κυβέρνησης για τα καταστήματα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους 

αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίες, που κλείνουν υποχρεωτικά λόγω του νέου lock down, 

αποτελούν κοροϊδία, αφού απλώς μεταφέρονται τα συσσωρευμένα χρέη, αλλά και οι υπόλοιπες 

οφειλές τους για το επόμενο διάστημα, προσβλέποντας ουσιαστικά σε ένα θαύμα, βάσει του 



οποίου θα συγκεντρώσουν έσοδα οι επαγγελματίες, ώστε να καλύψουν όλες τις υποχρεώσεις των 

επιχειρήσεών τους και για το διάστημα που δεν λειτουργούν. 

Η ειδική αποζημίωση για το Νοέμβρη των  800€, που στην πράξη θα είναι 558 ευρώ, για τους 

εργαζόμενους, που θα ανασταλεί λόγω του νέου lock down η σύμβαση εργασίας τους, και 

συνολικά τα μέτρα της κυβέρνησης, αποτελούν ψίχουλα, αφού δεν καλύπτουν ούτε τα βασικά 

έξοδα διαβίωσης των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις και κλάδους της οικονομίας που 

κλείνουν υποχρεωτικά. 

Απαιτείται η λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης: 

 Αύξηση της ειδικής αποζημίωσης για τους απασχολούμενους στους κλάδους και 

επιχειρήσεις, που κλείνουν υποχρεωτικά σε ύψος που να ανταποκρίνεται στις 

πραγματικές ανάγκες διαβίωσης. 

 Υποχρεωτική Μείωση των ενοικίων τους κατά 40%, με αντίστοιχη κάλυψη από το 

Δημόσιο στους εκμισθωτές. 

 Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό, τουλάχιστον για 

τους επόμενους 6 μήνες 

 Μείωση του Φ.Π.Α. στο 6% για του επόμενους 12 μήνες 

 «Κούρεμα» των χρεών των μικροοφειλετών προς Ελληνικό Δημόσιο και Τράπεζες, αφού 

δεν θα έχουν εισόδημα, όταν υποχρεωτικά σταματούν την εργασία τους 

 Αναστολή πληρωμής όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών των απασχολουμένων 

(επαγγελματιών και εργαζομένων) στους κλάδους και επιχειρήσεις, που κλείνουν 

υποχρεωτικά στην εστίαση, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2021, αλλά και 

διαγραφή υποχρεώσεών τους στους υπερχρεωμένους. 

 Απαλλαγή των επιχειρήσεων εστίασης από τα δημοτικά τέλη για την περίοδο που 

παραμένουν υποχρεωτικά κλειστές. 

Ιδιαίτερα, ο κλάδος εστίασης απασχολεί πάνω από 350.000 εργαζόμενους και ο κίνδυνος για 

οριστικό κλείσιμο επιχειρήσεων με βάση τα μέτρα της κυβέρνησης είναι υπαρκτός και θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την εκρηκτική αύξηση της ανεργίας. 

Η κυβέρνηση άνοιξε τα σχολεία, χωρίς προετοιμασία και χωρίς τα αναγκαία μέτρα 

υγειονομικής προστασίας, και αξιοποιεί το αφήγημα της ατομικής ευθύνης μικρών μαθητών, 

εκπαιδευτικών και γονιών, για να μην αναλάβει τις ευθύνες της για λήψη όλων των αναγκαίων 

και αποτελεσματικών μέτρων υγειονομικής θωράκισής τους. μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών. 

Αντί να πάρει υπόψη τα αιτήματα των μαθητικών καταλήψεων, αντιμετώπισε τους μαθητές με 

τον εκβιασμό της τηλεκπαίδευσης στις αργίες ή με βία και καταστολή. 

Παράλληλα, στοχοποιεί  όλη τη νεολαία ως ανεύθυνη για την εφαρμογή των μέτρων 

υγειονομικής προστασίας, για να αποκρύψει την ευθύνη της για την αναζωπύρωση της πανδημίας 

και τις επιπτώσεις στην οικονομία και την εργασία. 

Ψήφισε στη Βουλή μαζί με το ΚΙΝΑΛ το νόμο – λαιμητόμο για την ουσιαστική απαγόρευση των 

διαδηλώσεων, επιχειρώντας να ξεμπερδέψει προκαταβολικά με τις κοινωνικές αντιδράσεις στην 



προσπάθειά της να μεταφέρει τα βάρη κι αυτής της κρίσης στις πλάτες των εργαζόμενων, των 

φτωχών λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας. 

Το Αριστερό Ρεύμα καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τον τραμπουκισμό εναντίον του 

πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, που αποτελεί ουσιαστικά προβοκατόρικη πράξη, εις βάρος των αιτημάτων 

και του αγώνα των φοιτητών. Οι απαράδεκτες αυτές ενέργειες είναι «βούτυρο στο ψωμί» της 

κυβέρνησης για να προωθήσει τα σχέδιά της για τη δημιουργία αστυνομίας πανεπιστημίων στα 

πρότυπα του σπουδαστικού της ασφάλειας, να ενισχύσει τα κατασταλτικά μέτρα και να περιορίσει 

τα δημοκρατικά δικαιώματα, σε μια εποχή που οι αντιλαϊκές πολιτικές της πλήττουν τα λαϊκά 

εισοδήματα, τα εργασιακά δικαιώματα και την κοινωνική ασφάλιση. 

Η κυβέρνηση υιοθετεί μια όλο και πιο αυταρχική πολιτική, καταργώντας δημοκρατικά, εργασιακά 

και κοινωνικά δικαιώματα, φτάνοντας μέχρι να απαγορεύσει ακόμα και την συγκέντρωση και 

διαδήλωση του Πολυτεχνείου, παρότι γνωρίζει ότι το λαϊκό και εργατικό κίνημα παίρνει όλα τα 

αναγκαία υγειονομικά μέτρα προστασίας των διαδηλωτών. Χρησιμοποιώντας την πραγματική 

απειλή του κορωνοϊού ως ευκαιρία, επιδιώκει εν μέσω του υποχρεωτικού εγκλεισμού και της 

πανδημίας να καταργήσει το δικαίωμα στην διαδήλωση, στις συνδικαλιστικές ελευθερίες, στην 

απεργία. Γιατί φοβάται τις αντιστάσεις στις κοινωνικές συνέπειες της νεοφιλελεύθερης πολιτικής 

της, που οδηγούν τις λαϊκές τάξεις σε όλο και μεγαλύτερη εξαθλίωση.  Το ΑΡ θεωρεί ότι η 

συγκέντρωση και η πορεία του Πολυτεχνείου, με την τήρηση των αναγκαίων μέτρων 

υγειονομικής προστασίας, πρέπει να γίνουν και θα γίνουν. 

Το Αριστερό Ρεύμα θεωρεί ότι η ενίσχυση του μαζικού κινήματος το επόμενο διάστημα θα 

αποτελέσει απάντηση στις κυβερνητικές πολιτικές, αλλά και θα απομονώσει τις όποιες 

προβοκατόρικες ενέργειες υπονόμευσης των κοινωνικών αγώνων. 

Ταυτόχρονα, με αφορμή τις αναθεωρητικές επεκτατικές και αντίθετες με το διεθνές δίκαιο 

πρακτικές του καθεστώτος Ερντογάν σε βάρος της Ελλάδας, αντί να απεγκλωβιστεί από τη 

μονόπλευρη πρόσδεσή της στους ευρωνατοϊκούς ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και να ασκήσει 

μία ανεξάρτητη, φιλειρηνική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ανοίγει ένα νέο κύκλο αύξησης 

στρατιωτικών εξοπλισμών σε βάρος των κοινωνικών πολιτικών και προς όφελος των 

πολυεθνικών βιομηχανιών παραγωγής και εμπορίας όπλων. 

Η πολυδιαφημιζόμενη σύνοδος κορυφής της Ε.Ε., που εξέτασε και τα ελληνοτουρκικά, έδειξε τα 

όριά της. Μόνο ευχολόγια απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο, αποφασιστικότητα και κυρώσεις στη  

Λευκορωσία και όχι στην Τουρκία. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ασκεί αποσπασματική κριτική σε δευτερεύουσες πλευρές της κυβερνητικής πολιτικής, 

χωρίς να αμφισβητεί το βασικό νεοφιλελεύθερο περιεχόμενο και την κατεύθυνσή της, αφού η 

κυβέρνηση της ΝΔ συνήθως εφαρμόζει νόμους που είχε ψηφίσει ή μνημονιακές δεσμεύσεις που 

είχε αναλάβει η κυβέρνησή του ΣΥΡΙΖΑ. 

Αυτή είναι η πραγματική αιτία, η οποία, μαζί με την πολιτική αναξιοπιστία λόγω της μνημονιακής 

μετάλλαξής του, προκαλεί στον ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικές αντιπαραθέσεις. 



Αυτές, όμως, οι εσωτερικές αντιθέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν, , ως ουσιαστικό διακύβευμα το 

περιεχόμενο και την κατεύθυνση της πολιτικής του, το πρόγραμμα και τη στρατηγική του. 

Σε αυτά όλοι/ες στο ΣΥΡΙΖΑ – «προεδρικοί» και διαφωνούντες – λίγο πολύ συμφωνούν. 

Η αντιπαράθεσή τους έχει να κάνει με το ποιος θα έχει σε αυτή την μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ το 

πάνω χέρι και με ποιους εσωτερικούς – τασικούς και προσωπικούς συσχετισμούς δύναμης θα 

γίνει. Απουσιάζει, λοιπόν, από αυτή την αντιπαράθεση η προγραμματική συζήτηση. 

Η επιμονή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να τον μετατρέψει σε «νέο ΠΑΣΟΚ» ολοκληρώνει 

τη συστημική μετάλλαξή του, που είχε ξεκινήσει Αύγουστο του 2015, όταν ψήφισε το 

3ο μνημόνιο, προκαλώντας πρωτοφανή αξιακή και πολιτική ζημιά στην Αριστερά στην Ελλάδα και 

διεθνώς. 

Υπάρχει κενό αριστερής πραγματικής αντιπολίτευσης και πολιτικού χώρου που θα καλύψει 

αυτό το κενό. 

 Χρειάζεται, λοιπόν, η συγκρότηση ενός νέου ευρύτερου πολιτικού χώρου της 

αριστεράς από δυνάμεις που έφυγαν από το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, με κριτική του από τα 

αριστερά, άλλες δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς με διαφορετικές διαδρομές κι ευαισθησίες, 

αγωνιστές από τα κινήματα, την τέχνη, πολιτισμό, διανόηση, που να μπορεί να καλύψει αυτό το 

υπαρκτό πολιτικό κενό. Σε αντιστοίχηση με τους κοινωνικούς αγώνες και με ριζοσπαστική, 

φιλολαϊκή, ταυτόχρονα πειστική, ρεαλιστική, εφαρμόσιμη, οικονομικά και κοινωνικά 

βιώσιμη, εναλλακτική στη νεοφιλελεύθερη διαχείριση της υγειονομικής και κοινωνικής 

κρίσης πολιτική πρόταση. 

Ο χώρος ριζοσπαστικής αριστεράς, εφόσον ανασυγκροτηθεί, θα μπορεί να προωθεί 

πολιτικές και εκλογικές συμμαχίες με βάση κοινό πρόγραμμα και μ’ άλλες αριστερές 

δυνάμεις . 

Η δημιουργία χώρου διαλόγου και κοινής δράσης της ριζοσπαστικής 

Αριστεράς, αξιοποιώντας και ανοιχτές συζητήσεις κεντρικά και τοπικά μπορούν να συμβάλλουν 

προς αυτή την κατεύθυνση. Ο σχετικός διάλογος άνοιξε, θετικά βήματα έγιναν, όπως το 

κοινό κείμενο 9 αριστερών πολιτικών οργανώσεων τον περασμένο Μάιο για την 

αντιμετώπιση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης και το συντονισμό δράσης τους. 

Είμαστε, όμως, ακόμα πολύ πίσω από τις ανάγκες της συγκυρίας. Η νέα οικονομική κρίση και 

η επίθεση του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού στον κόσμο της εργασίας θα προκαλέσει 

κοινωνικές εκρήξεις και αντιστάσεις, όπου η ριζοσπαστική Αριστερά πρέπει να είναι ενεργητικά 

παρούσα. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον λαό, αλληλεγγύης προς τις άλλες Αριστερές 

δυνάμεις και ιστορικότητας των στιγμών, πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και 

αποφασιστικά στην ενωτική ανασυγκρότηση αυτού του χώρου. Εδώ υπάρχουν αδικαιολόγητες 

καθυστερήσεις και πολιτικές ταλαντεύσεις, χωρίς δικιά μας ευθύνη. 

Οι αριστερές δυνάμεις, που τους αφορά αυτό το πολιτικό σχέδιο, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να 

συμβάλλουν-συμβάλλουμε, στην ανάπτυξη κοινωνικών αγώνων για τα πραγματικά λαϊκά 

προβλήματα. 



Μόνο από την άνθηση και την ανάπτυξη των αγώνων της εργατικής τάξης, του λαού και της 

νεολαίας μπορεί να προκύψει νέα ριζοσπαστικοποίηση με αριστερό και προοδευτικό 

πρόσημο, νέες ευκαιρίες πολιτικής παρέμβασης, ανασυγκρότησης και αναγέννησης της 

Αριστεράς. 

            Οι δυνάμεις του Αριστερού Ρεύματος και της ΛΑΕ πρέπει να ενεργοποιηθούν 

στα πολιτικά – κοινωνικά μέτωπα και τους αγώνες αυτής της περιόδου: 

 Για την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου τομέα υγείας, με άνοιγμα νέων κλινών 

(ανοίγοντας τα κλειστά νοσοκομεία πχ. Φλέμινγκ, Πολυιατρείο, πρώην Λοιμωδών κλπ) 

με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, δημιουργία νέων ΜΕΘ, με υγειονομικό εξοπλισμό 

και αυξημένη δημόσια χρηματοδότηση. Για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης εξοπλίζοντας τα Κέντρα Υγείας και τις τοπικές μονάδες ανά Δήμο. Για 

επέκταση των μέτρων υγειονομικής προστασίας στους χώρους εργασίας, για τη 

δωρεάν χορήγησή τους. 

 Για να λειτουργούν όλα τα σχολεία και να είναι υγειονομικά ασφαλή, καθαρά, με 

μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας, με 15 μαθητές ανά 

τμήμα. Για μέτρα στήριξης της τηλεκπαίδευσης – μόνο όταν κρίνεται υγειονομικά 

αναγκαία, ώστε με Δημόσια δαπάνη εκπαιδευτικοί και μαθητές να προμηθευτούν τον 

αναγκαίο εξοπλισμό. 

 Για ουσιαστικά μέτρα οικονομικής ανακούφισης και εισοδηματικής στήριξης των 

εργαζομένων, ανέργων, καλλιτεχνών, μικρομεσαίων επαγγελματιών, 

αυτοαπασχολουμένων και αγροτών. 

 Για ακύρωση των αντικοινωνικών ρυθμίσεων του πρόσφατα ψηφισμένου πτωχευτικού 

κώδικα, τη νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας και για σεισάχθεια – διαγραφή 

χρεών στα φτωχά υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά. 

 Για να μη μείνει κανείς/μία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες απροστάτευτος/η και 

μόνος/η χωρίς σπίτι, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. 

 Για να καταβληθούν όλα τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, που τους οφείλονται από 

τη μνημονιακή λεηλασία των συντάξεών τους. Για να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση της 

επικουρικής ασφάλισης. 

 Για να μην ψηφιστεί το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο, αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση 

και αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων, για μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας και 

στήριξης των ανέργων. 

 Για μία εναλλακτική στη λιτότητα πολιτική παραγωγικής ανασυγκρότησης με στήριξη και 

αύξηση των θέσεων εργασίας και των λαϊκών εισοδημάτων, με αναβάθμιση των 

εργασιακών σχέσεων και του περιβάλλοντος, σε σύγκρουση και ρήξη με την ΕΕ και 

την Ευρωζώνη, που για άλλη μία φορά με την ουσιαστικά αδιάφορη στάση τους για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας απόδειξαν ότι δεν μεταρρυθμίζονται, αλλά 

ανατρέπονται. 

Δίκη για τη ΧΑ 

Η μαζική ανταπόκριση αριστερού και γενικά προοδευτικού κόσμου και κυρίως  νεολαίας στην 

κινητοποίηση στις 7/10 στο Εφετείο, είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Κόσμος που υπερβαίνει 

αριθμητικά τις συλλογικότητες της Αριστεράς είχε ενεργοποίηση και παρουσία σ’ ένα αίτημα που 

τον συγκινεί, να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι της ΧΑ. Γι’ αυτό το λόγο, ένα αντιφασιστικό ποτάμι 



πλημμύρισε την Λ. Αλεξάνδρας. Η δικαστική απόφαση για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως 

εγκληματικής οργάνωσης και για φυλάκιση των ηγετικών στελεχών της αποτελεί μαία νίκη του 

αντιφασιστικού κινήματος, αλλά χρειάζεται επαγρύπνηση και συνέχιση του αγώνα και για 

πολιτικό και ιδεολογικό ξερίζωμα του φασισμού και κυρίως των αιτιών που τον γεννούν και τον 

θρέφουν. 

Εκλογές στις ΗΠΑ 

Αν και ο Τζο Μπάιντεν, ενσαρκώνει το κατεστημένο των Δημοκρατικών και δεν εμπνέει ούτε 

εκείνους που τον ψήφισαν, η ήττα του Τραμπ, ενός πλουτοκράτη δημαγωγού, που πρόσβαλε 

συστηματικά τα θύματα της αστυνομικής βίας, χώριζε παιδιά μεταναστών από τους γονείς τους, 

καθύβριζε διαδηλωτές, εγκωμίαζε ακροδεξιές και ρατσιστικές συμμορίες, λοιδορούσε λαούς, έθνη 

και φυλές, δημιούργησε σε προοδευτικούς ανθρώπους στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο μια 

ανακούφιση. 

Ωστόσο, οποιοσδήποτε εφησυχασμός θα ήταν πολιτικά επικίνδυνος αφενός γιατί και χωρίς τον 

Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπισμός, το αντιδραστικό ρεύμα του εθνικισμού, του ρατσισμού 

και της ξενοφοβίας, που βρήκε σ’ αυτόν τον πολιτικό εκφραστή του, παρέμεινε εκλογικά ισχυρό 

και απειλητικό, σε Αμερική και Ευρώπη. Αφετέρου, γιατί οι ΗΠΑ παραμένουν και μετά τις εκλογές 

μία μεγάλη ιμπεριαλιστική υπερδύναμη, που δεν αλλάζει τους βασικούς άξονες της εξωτερικής 

πολιτικής της. 

Με αυτή την έννοια οι ελπίδες της κυβέρνησης και των συστημικών πολιτικών δυνάμεων και ΜΜΕ 

στη χώρα μας, ότι η εκλογή Μπάιντεν θα συγκρατήσει από επεκτατικές και αναθεωρητικές 

πολιτικές το καθεστώς Ερντογάν της Τουρκίας, είναι φρούδες και συνιστούν συνειδητές 

αυταπάτες για αποπροσανατολισμό του λαού. 

Το ΑΡ και η ΛΑΕ και μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, επιμένουμε για την ανάγκη απεμπλοκής και 

εξόδου της χώρας μας από τους διεθνείς ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και για μία ανεξάρτητη, 

πολυδιάστατη, φιλειρηνική, αντιιμπεριαλιστική εξωτερική πολιτική. 

Εκλογές στη Βολιβία 

Η συντριπτική νίκη της αριστεράς στην Βολιβία στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές της 

χώρας εν μέσω πολιτικής τρομοκρατίας και  πολιτικών διωγμών, εν μέσω μιας συγκαλυμμένης 

δικτατορίας εδώ και εννέα μήνες, αποτελεί μια νίκη όλων των λαών που μάχονται τον 

νεοφιλελευθερισμό, τον φασισμό, τον ιμπεριαλισμό και την υποδούλωση. 

            Το θεαματικό ποσοστό του ΜΑΣ με 52,38  % στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών 

λίγες εβδομάδες πριν τις επόμενες προεδρικές εκλογές στην Βενεζουέλα και μετά την νίκη των 

προοδευτικών δυνάμεων στην Αργεντινή και το  Μεξικό, προϊδεάζουν για κοσμογονικές 

ριζοσπαστικές και προοδευτικές εξελίξεις  στην πολύπαθη Λατινική Αμερική και Καραϊβική. 

Τι έχει γίνει και τι έχει αποφασιστεί 



1. Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η διαδικτυακή μας  εκδήλωση ως ΛΑΕ για την 

υγειονομική και οικονομική κρίση και για τις εναλλακτικές προτάσεις της Αριστεράς. 

Στα θετικά είναι  η συνέχιση των διαδικτυακών εκδηλώσεων-μετά τον πρώτο κύκλο 

της άνοιξης-  για επίκαιρα θέματα, που μας δημιουργεί την υποχρέωση να 

συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, με εκδηλώσεις για την ανάγκη ριζοσπαστικού αριστερού 

μετώπου, την υγειονομική κρίση, τις εργασιακές σχέσεις και την κατάσταση στην 

Μεσόγειο και στο Αιγαίο (είτε σε συνεργασία με άλλες αριστερές πολιτικές 

οργανώσεις, είτε ως ΛΑΕ). Επίσης ενθαρρυντικό είναι πως παρακολούθησαν την 

εκδήλωση και αρκετοί/ες, που δεν είχαν στο προηγούμενο διάστημα σχέση με την 

ΛΑΕ. 

2. Σε μια σειρά περιοχές έχουν γίνει συνεδριάσεις και συσκέψεις μελών και φίλων και 

σχεδιάζονται και άλλες . 

3. Συμμετείχαμε σε δράσεις-κινητοποιήσεις 

– για την Παιδεία 

      – και την Υγεία, 

      -τον πτωχευτικό νόμο, 

      -σε αντιπολεμικές διαμαρτυρίες, 

      -κινητοποιήσεις για τα εργασιακά, 

      -τη διαχείριση των απορριμμάτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο), 

-προσπάθειες συντονισμού των κινημάτων για την ενέργεια καθώς και την      -υπεράσπιση του 

Δημόσιου χαρακτήρα των ορεινών όγκων (Υμηττός, Ποικίλο). 

1. Η θεματική ομάδα Αυτοδιοίκησης έχει συνεχή λειτουργία και παρέμβαση μέσα από τις 

αυτοδιοικητικές κινήσεις και τον συντονισμό Αιρετών. Επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε, 

πως η ύπαρξη και λειτουργία αυτοδιοικητικών κινήσεων δρα αμφίδρομα και στην 

ενεργοποίηση συντρόφων και στην παραγωγή παρεμβάσεων. Η δράση αρκετών 

Περιφερειακών και Δημοτικών κινήσεων αναδεικνύει ζητήματα και πολλές φορές 

συμβάλλει στη λύση προβλημάτων. Θετικό πως κινητοποιείται κόσμος με τις 

πρωτοβουλίες που λαμβάνονται. 

2. Η ομάδα Παιδείας σε επίπεδο ΛΑΕ λειτούργησε, επιχειρώντας να ενισχύσει την 

επικοινωνία και τις παρεμβάσεις μας στο επίπεδο των εκπαιδευτικών που έχουν 

συνδικαλιστική έκφραση, των γονιών αλλά και των μαθητών και φοιτητών. Στα 

πλαίσια των δυνάμεων μας είχαμε θετικό ρόλο στο κίνημα και τον αγωνιστικό 

προσανατολισμό του. Υποχρέωση μας να μονιμοποιηθεί η λειτουργία της ομάδας 

Παιδείας με συμμετοχή εργαζομένων στα Πανεπιστήμια και με ανάπτυξη επαφών με σ. 

που δεν είναι οργανωμένοι , αλλά συμπλέουμε στο κίνημα. 

3. Ξεχωριστή αξία έχει -για αυτό το υπογραμμίζουμε – η μαζική κινητοποίηση για τη δίκη 

της ΧΑ στο Εφετείο καθώς και η απόφαση που πάρθηκε από το δικαστήριο. Όλη η 

εξέλιξη δημιούργησε θετικό κλίμα σε μεγάλο κομμάτι αριστερών πολιτών κάθε 



ηλικίας, που πρέπει να επιχειρήσουμε να συναντηθούμε με αυτόν τον κόσμο, 

ενισχύοντας αυτό το κλίμα. 

4. Συγκροτήθηκαν σε επίπεδο ΕΓ και χρειάζεται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες 

συγκρότησης και αποτελεσμάτων, οι επιτροπές: Προγράμματος, με υπεύθυνο τον σ. 

Ν. Σακούτη  και η  Ιδεολογική, με υπεύθυνο τον σ. Γ. Καλλιντεράκη, με συμμετοχή 

μελών της ΚΕ, που είναι ανοικτές και σε όσους/ες σ.. επιθυμούν να συμβάλλουν. 

Άμεσες πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν : 

 Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το 2ο συνέδριο του ΑΡ. Σε εφαρμογή των αποφάσεών 

του, που απέρριψαν αντιλήψεις όσων ήθελαν να διαλυθεί το ΑΡ, να διαχυθεί σε 

«Εθνικά πατριωτικά μέτωπα, γιατί η αριστερά τελείωσε» συνεχίζουμε. Με τα 

προβλήματα και τις δυσκολίες της εποχής, προσπαθούμε να παρέμβουμε. Με το 

αίσθημα της ηττημένης αριστεράς και με το πείσμα των αριστερών που επιμένουν να 

αγωνίζονται , να δρουν ενωτικά. Ούτε η ιστορία τελείωσε , ούτε η Αριστερά . Το 

σχέδιο που αποφασίσαμε στο συνέδριο, για την ανασυγκρότηση και τη συμπαράταξη 

του χώρου της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, οι πρωτοβουλίες που χρειάζονται πρέπει να 

γίνουν κτήμα σ. και φίλων. 

 Αξιοποιώντας τη δυνατότητα διαδικτυακών συνδέσεων να γίνει-μέσα στον Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο- ανά ΟΒ ή ανά περιοχή συνέλευση των μελών μας. Η ομάδα τεχνικής 

στήριξης της ΚΕ μπορεί να συμβάλλει όπου χρειάζεται βοήθεια. Η διαθεσιμότητα των 

μελών της ΕΓ είναι δεδομένη. Στόχος να έρθουμε σε επαφή με όλα τα μέλη και φίλους 

και να επιχειρήσουμε να αφουγκραστούμε και να πάρουμε υπόψη γνώμες και 

προτάσεις τους, αλλά να συμβάλλουμε και σε πρωτοβουλίες ανά περιοχή. 

 Να ξεκινήσουμε την οργάνωση δράσεων για τα ΜΜΜ, για την οργάνωση της ταξικής και 

κοινωνικής αλληλεγγύης σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Να συμβάλλουμε σε 

κάθε γειτονιά, πόλη, νομό στην κινητοποίηση για την Παιδεία, την Υγεία, το 

Περιβάλλον, τα εργασιακά δικαιώματα, τους κλάδους που αφανίζονται, την καταδίκη 

του αυταρχισμού και των φασίζουσων πρακτικών μηχανισμών της εξουσίας (ή και 

ομάδων που δρουν προβοκατόρικα). 

 Να ενισχύσουμε την προσπάθεια για την διεύρυνση με συλλογικότητες και 

προσωπικότητες του φιλειρηνικού, αντιπολεμικού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος 

(ΠΑΚΣ) και την ανασυγκρότηση και διεύρυνση της επιτροπής υπεράσπισης των 

δημοκρατικών δικαιωμάτων. 

 Να ενισχύσουμε τις διμερείς και πολυμερείς επαφές με οργανώσεις από τις 9 που 

συνυπογράψαμε το κοινό κείμενο και να πιέσουμε για κοινές δράσεις και εκδηλώσεις 

των 9 οργανώσεων, δίνοντας το στίγμα της Αριστεράς που αναζητά την κοινή 

έκφραση. 

 Να απευθυνθούμε σε όλες και όλους τους σ. ζητώντας τους την οικονομική στήριξη του 

ΑΡ με όποιο ποσό μπορούν και μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε μαζέψει χρήματα 

από όλες τις περιοχές. 

 Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες όλων των μελών της ΚΕ- και όχι μόνο- και για τις 

ομάδες εργασίας και για την επαφή με τα μέλη μας και φυσικά για πρωτοβουλίες και 

δράσεις. 

 Να πραγματοποιηθούν στις επόμενες 3 εβδομάδες , διαδικτυακές συσκέψεις εργασίας, 

για σημαντικά θέματα : α) Ενέργειας, β) Εξελίξεις στην Μεσόγειο, γ) Οικονομία, 

Ύφεση, Προϋπολογισμός με ευθύνη μελών της Ε.Γ. 



Ένας ακόμη στόχος είναι εφικτός, να συμβάλλουμε αποφασιστικά να σταθεί όρθια η 

κοινωνία, να δράσουμε με αισιοδοξία και ευθύνη. 

Μπορούμε να κάνουμε αρκετά. Για την κοινωνία που οραματιστήκαμε, με την αριστερά 

που επιβάλλεται.  

 


