
 

Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Αριστερού Ρεύματος (25-1-2020) 

 

1. Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η πολεμική απειλή και ο 

κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας είναι στην πολιτική επικαιρότητα. Το καθεστώς 

Ερντογάν της Τουρκίας προσπαθεί να αξιοποιήσει τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα 

προωθώντας μία αναθεωρητική επεκτατική πολιτική στα Βαλκάνια και την Ανατολική 

Μεσόγειο παραβιάζοντας συστηματικά το διεθνές δίκαιο σε βάρος όλων των 

γειτονικών χωρών και κυρίως σε βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου. 

2. Η ντόπια ολιγαρχία και οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ) 

παραμένουν και σήμερα αγκυλωμένες σε ρόλο κομπάρσου των πιο επικίνδυνων 

ιμπεριαλιστικών σχεδίων και προσήλωσης στον ευρωατλαντισμό, παρότι οι τελευταίες 

εξελίξεις στην περιοχή μας αποδεικνύουν για άλλη μία φορά ότι αυτή η πρόσδεσή 

τους είναι καταστροφική για τον λαό και τον τόπο μας. Μετά την συμφωνία του 

Πρωθυπουργού ενώπιον Τραμπ στη δολοφονία από τις ΗΠΑ του Σουλειμανί 

ακολούθησε η απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης να πάρει ενεργό μέρος στην 

αντιπαράθεση για την περικύκλωση του Ιράν με την αποστολή μιας μοίρας Patriot της 

χώρας μας στη Σαουδική Αραβία μαζί με το αντίστοιχο στρατιωτικό προσωπικό, καθώς 

επίσης και η απόφασή της να συμμετάσχει και σε άλλη μια τυχοδιωκτική πολεμική 

ναυτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ με στόχο το Ιράν. Ακολουθεί σε λίγο η 

επικύρωση της συμφωνίας αναβάθμισης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – 

ΗΠΑ, την οποία προετοίμασε πλήρως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θα ψηφίσει στη Βουλή 

η κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ. 

Η Ελλάδα μπαίνει όλο και πιο βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ στην 

ευρύτερη περιοχή μας, μπαίνει όλο και πιο βαθιά σε κινδύνους αντιπαράθεσης με μεγάλο μέρος 

των χωρών της Μέσης Ανατολής –την ίδια μάλιστα περίοδο που δεν έχει από τις ΗΠΑ και 

τη Γερμανία στήριξη στην υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων της – με κίνδυνο να καταστεί 

μοιραία στόχος της αντίπαλης πλευράς. 

3. Για να μπορέσει η Ελλάδα να αποτρέψει την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων 

της από την αναθεωρητική και επεκτατική πολιτική του καθεστώτος Ερντογάν της 

Τουρκίας, είναι σήμερα αναγκαία όσο ποτέ η ανατροπή του καθεστώτος εξάρτησης και 

υποτέλειας στον ευρωατλαντικό ιμπεριαλισμό, η χάραξη μίας ανεξάρτητης και 

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. 



Αγωνιζόμαστε για την μη επέκταση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Για την απεμπλοκή της 

Ελλάδας από τον επιθετικό άξονα συνεργασίας της με Ισραήλ-Αίγυπτο υπό την αιγίδα των 

ΗΠΑ. Για να μην ψηφιστεί η συμφωνία αναβάθμισης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – 

ΗΠΑ. Για την απομάκρυνση των αμερικανικών βάσεων από τη χώρα. Για έξοδο της Ελλάδας από 

το ΝΑΤΟ. Για να μην κλιμακωθούν οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί. 

Αγωνιζόμαστε, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου, για μία δίκαιη και 

βιώσιμη λύση του Κυπριακού, που δεν θα αποσιωπά ότι είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. 

Για μια Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, χωρίς ξένα στρατεύματα, βάσεις και εγγυήτριες δυνάμεις, 

κοιτίδα ειρηνικής συνύπαρξης και όχι προτεκτοράτο του ιμπεριαλισμού. 

Θεωρούμε, ότι σήμερα είναι αναγκαία όσο ποτέ η συγκρότηση και αναγέννηση στη 

χώρα μας και στην περιοχή μας ενός ενωτικού, φιλειρηνικού – αντιιμπεριαλιστικού 

αντιπολεμικού κινήματος και ότι οι δυνάμεις της Αριστεράς πρέπει από κοινού να 

πρωτοστατήσουμε για την επίτευξη αυτού του στόχου.  

4. Η κυβέρνηση της ΝΔ, παρά το δήθεν φιλολαϊκό της προσωπείο, επί της ουσίας 

προχωρά ακάθεκτη στην εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου και αντικοινωνικού 

προγράμματός της. Κλιμακώνει την εργασιακή κατεδάφιση, περιορίζει το απεργιακό 

δικαίωμα και τις συγκεντρώσεις – πορείες, αναδιανέμει συνεχώς τον πλούτο σε βάρος 

των δυνάμεων της εργασίας δίνοντας νέα φορολογικά και άλλα προνόμια στις 

δυνάμεις του κεφαλαίου,  ξεπουλά ότι απέμεινε από τη δημόσια περιουσία και τα 

κοινωνικά αγαθά, προωθεί για μετά την 1η Μάη την ένταση και την κλιμάκωση των 

πλειστηριασμών λαϊκών κατοικιών περιουσίων. Επιταχύνει την ιδιωτικοποίηση των 

βασικών κοινωνικών αγαθών της παιδείας της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης και 

της πρόνοιας. Προωθεί ένα νέο αντιδραστικό εκλογικό νόμο. Εφαρμόζει ένα μείγμα 

ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην οικονομία και αντιδραστικών και 

αυταρχικών πρακτικών καταστολής του λαϊκού και νεολαιίστικου κινήματος. Η 

κυβέρνηση με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο διατηρεί το νόμο 

Κατρούγκαλου, που υποσχόταν ότι θα καταργήσει, και όλη την μνημονιακή 

αντιασφαλιστική νομοθεσία. Δεν αποκαθιστά τις απώλειες των συντάξεων κατά τη 

διάρκεια των τριών μνημονίων, παρά μόνο ένα πολύ μικρό μέρος και για πολύ λίγους 

συνταξιούχους, μετά μάλιστα από υποχρεωτική δικαστική απόφαση και όχι δική της 

πολιτική βούληση. 

5. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με την «Προοδευτική Συμμαχία» προωθεί την ολοκλήρωση της 

μνημονιακής στροφής του, που έγινε το καλοκαίρι του 2015, και την πλήρη 

μετάλλαξή του σ’ ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα με κεντροαριστερά 

χαρακτηριστικά, ώστε να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί  στο νέο δικομματισμό. 

Η «αντιπολίτευση», που επιχειρεί να κάνει, είναι ουσιαστικά αυτοακυρωμένη από 

τις ίδιες στον πυρήνα τους με τη ΝΔ πολιτικές που εφάρμοσε κατά τη θητεία τους ως 

κυβέρνηση. Ωστόσο, έχει ήδη αρχίσει να προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά τις 

αντιστάσεις των εργαζομένων. 

6. Η εκλογή της ΠτΔ αναδεικνύει τη συναίνεση ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ σε ένα «μη πολιτικό 

πρόσωπο, που χρησιμοποιήθηκε μέσω της δικαστικής εξουσίας στην εξυπηρέτηση της 

οικονομικής και κοινωνικής τους πολιτικής. Στην υπεράσπιση των μνημονίων και στα 



περιβαλλοντικά –οικονομικά σκάνδαλα όπως οι «Σκουριές» ή η λίστα Λαγκάρντ. Η 

μεγάλη πρόκληση είναι ο σφιχτός εναγκαλισμός εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. 

7. Το ΑΡ θεωρεί ότι η ΛΑΕ θα πρέπει να παρέμβει για κοινή δράση των 

αριστερών δυνάμεων στα βασικά πολιτικά και κοινωνικά μέτωπα της 

περιόδου ασκώντας μαχητική και ριζοσπαστική αντιπολίτευση στις 

εφαρμοζόμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές: ενάντια στον κυβερνητικό 

αυταρχισμό και στην αστυνομική καταστολή, στη νέα κατεδάφιση εργατικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων, στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και του 

ενεργειακού πλούτου, τη διάλυση των κοινωνικών υποδομών, την ιδιωτικοποίηση 

διαχείρισης των απορριμμάτων και της ύδρευσης, τις fast track επενδύσεις. Την 

οργάνωση της αντιπαράθεσης μας με την κυβέρνηση στην ανατροπή των 

αποτελεσμάτων των αυτοδιοικητικών εκλογών που υλοποιεί με μια σειρά νομοθετικές 

ρυθμίσεις, με τη στήριξη των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων στην αυτοδιοίκηση. Στο 

μέτωπο της εκπαίδευσης, στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών αλλά και 

της φοιτητικής και σπουδάζουσας νεολαίας ενάντια στην κυβερνητική πολιτική που 

προωθεί την αναγνώριση των τίτλων των «κολεγίων» σε πανεπιστημιακά πτυχία,  την 

μετατροπή του σχολείου σε εξεταστικό «κέντρο» και του πανεπιστημίου σε αυταρχικό 

εκπαιδευτήριο, με τις διαγραφές φοιτητών, την κατάργηση του ασύλου, την θεσμική 

διάλυση του φοιτητικού συνδικαλισμού. Για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της 

νέας γενιάς, τις νέες μορφές απασχόλησης και την βοήθεια στον τρόπο 

συνδικαλιστικής οργάνωσης, του περιβάλλοντος, των ελεύθερων δημόσιων χώρων και 

των λαϊκών νοικοκυριών, ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκής κατοικίας και στις 

αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Για την στήριξη των ανέργων και την αντιμετώπιση 

της ανεργίας, για αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις. Για αλληλεγγύη με ταξικά 

χαρακτηριστικά στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.Στο επόμενο διάστημα το 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ θα εντείνει τις πρωτοβουλίες του για ενίσχυση των δεσμών και της 

κοινής δράσης των αριστερών δυνάμεων, στην προοπτική δημιουργίας χώρου 

διαλόγου. 

8. Παράλληλα θα διοργανώσει ή θα συμβάλλει σε μια σειρά εκδηλώσεων και δράσεων 

για επίκαιρα ζητήματα όπως οι εργασιακές σχέσεις, το περιβάλλον, η αυτοδιοίκηση, οι 

διεθνείς και οι ευρωπαϊκές εξελίξεις. 

 


