Για την οργανωτική ανασυγκρότηση του Αριστερού Ρεύματος (Α.Ρ) και την πολιτική του
ισχυροποίηση. Για τη δημιουργία μετώπου ανατροπής
(Η απόφαση διαμορφώθηκε πριν την τελευταία απόφαση του Eurogroup).
Η Κεντρική Επιτροπή του Αριστερού Ρεύματος (Α.Ρ.) κατέληξε στην παρακάτω απόφαση:
Το Α.Ρ. στηρίζει πλήρως την πρόσφατη απόφαση της Λαϊκής Ενότητας για τις πολιτικές εξελίξεις
εκτιμώντας παράλληλα ότι:
Στις διεθνείς εξελίξεις παραμένουν και ενδυναμώνονται η επιθετικότητα των μεγάλων
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και οι μεταξύ τους αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, στις
οποίες ιδιαίτερα αναδεικνύεται η αντίθεση ανάμεσα στον ιμπεριαλισμό των Η.Π.Α. του D. Trump
και στην ιμπεριαλιστική Γερμανική Ε.Ε. Η νέα στρατηγική Trump για τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει μια
προσπάθεια να υπηρετηθεί ο Αμερικανικός Ιμπεριαλισμός με ένα νέο πιο επιθετικό πολιτικά και
οικονομικά τρόπο και με την αμφισβήτηση, εφ’ όσον οι κυρίαρχοι κύκλοι κρίνουν αναγκαίο, των
μέχρι σήμερα κυριάρχων δογμάτων που δέσποζαν στις ΗΠΑ για δεκαετίες.
Στην άλλη όχθη η Γερμανία επιχειρεί να αξιοποιήσει την επικράτηση του Macron για να
προωθήσει, με “παρτενέρ” την Γαλλία, μια ακόμα πιο σφικτή “ενοποίηση” στην ευρωζώνη υπό
αυστηρές Γερμανικές προδιαγραφές, ως απάντηση στην βαθειά κρίση που διανύει.
Ούτε η στρατηγική Trump ούτε η Γερμανική πολιτική και η πολιτική της Ε.Ε. μπορούν να δώσουν
θετική διέξοδο στην παρατεινόμενη κρίση της Ιμπεριαλιστικής καπιταλιστικής Δύσης και του
διεθνούς καπιταλισμού. Αντίθετα, ο Δυτικός Ιμπεριαλισμός, όπως φαίνεται από τις επεμβάσεις του
στην Αν. Ευρώπη, στα Βαλκάνια και την περιοχή μας και τους συνεχιζόμενους, αν όχι
κλιμακούμενους, πολέμους στην Μ. Ανατολή, δυναμιτίζει περαιτέρω το κλίμα και τις εντάσεις και
μεγεθύνει τους κινδύνους σε βάρος των δοκιμαζόμενων λαών, ενώ επιτείνει την παρακμή και τα
δικά του αδιέξοδα.
Οι τρομοκρατικές απειλές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ δεν μπορούν να ανακοπούν ούτε με την
τρομοϋστερία και την ισλαμοφοβία, ούτε με την περαιτέρω περιστολή δικαιωμάτων ελευθεριών
και την αστυνομοκρατία. Την τυφλή τρομοκρατία και τα “ασύμμετρα” πλήγματα στην Δύση τα
τροφοδοτούν και τα φορτίζουν οι πόλεμοι, η ιμπεριαλιστική κατάλυση κάθε ίχνους κυριαρχίας
χωρών και λαών, η καταλήστευση τους και οι κατάφωρες αδικίες σε βάρος τους.
Απέναντι σε όλες αυτές τις ιμπεριαλιστικές στρατηγικές πρέπει να ανοιχτούν ισχυρά μέτωπα για
να μπορέσει να αναχαιτιστεί και να ηττηθεί η τυφλή βία των εξτρεμιστικών μουσουλμανικών
οργανώσεων.

Μέσα στο νέο διεθνές πλαίσιο, η Ελλάδα, αντί να ακολουθεί παραδομένη και τυφλά, ως
δορυφόρος, τους ευρωατλαντικούς και αμερικανοϊσραηλινούς σχεδιασμούς, οφείλει να
ακολουθήσει μια νέα ανεξάρτητη εθνική φιλειρηνική και αντιιμπεριαλιστική εξωτερική πολιτική.
Στην κατεύθυνση αυτή η Ελλάδα, θα έπρεπε να προωθήσει σχεδιασμένα την πλήρη και πιστή
εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας στο Αιγαίο, χωρίς υποχωρήσεις στην επιθετικότητα
των κυρίαρχων κύκλων της Τουρκίας. Η Ελλάδα, επίσης, θα έπρεπε να προχωρήσει στη άμεση
απομάκρυνση της αμερικανονατοϊκής βάσης της Σούδας και όλων των ξένων βάσεων από τα
εδάφη μας και όχι να διαπραγματεύεται με δουλικότητα, όπως κάνει η κυβέρνηση, την επέκταση
και την αναβάθμιση της βάσης της Σούδας μέσω μιας μακροχρόνιας συμφωνίας παραμονής της.
Η Ελλάδα οφείλει επίσης να υπερασπιστεί σθεναρά μια λύση για το κυπριακό πρόβλημα, όχι στη
βάση του απαράδεκτου και διχοτομικού σχεδίου Ανάν, αλλά σε μια κατεύθυνση που θα είχε ως
θεμέλιο την απομάκρυνση όλων των ξένων στρατευμάτων και βάσεων από το νησί, την
κατάργηση του νεοαποικιακού καθεστώτος των εγγυητριών δυνάμεων, την πλήρη και απόλυτη
ισότητα όλων των πολιτών της Κύπρου πέρα από εθνοτικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές
διαφορές και τη λήψη σε τελευταία ανάλυση των αποφάσεων στην ανεξάρτητη και κυρίαρχη
Κύπρο στη βάση της δημοκρατικής αρχής της πλειοψηφίας και όχι από τρίτους ξένους
παράγοντες.
Τέλος, πέραν των άλλων, η Ελλάδα αντί να διατηρεί κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και να
αναπτύσσει προνομιακές σχέσεις με την ακροδεξιά κυβέρνηση του Κίεβου, θα όφειλε να
αναπτύξει μια ειδική σχέση στρατηγικής συνεργασίας με την Ρωσία στη βάση του αμοιβαίου
συμφέροντος και του αμοιβαίου όφελους.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η ΚΕ του Α.Ρ καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι συνομολόγησε και ψήφισε, με την ουσιαστική
παρότρυνση και συναίνεση όλης της μνημονιακής ψευδο-αντιπολίτευσης και με
αντισυνταγματικές πραξικοπηματικές διαδικασίες, ένα τέταρτο σκληρό μνημόνιο, που επιφέρει
βαρύτατα πλήγματα στα πιο φτωχά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας και στους συνταξιούχους,
ενώ επιταχύνει το ξεπούλημα της χώρας και των στρατηγικών επιχειρήσεων και πρώτα απ’ όλα
τον τεμαχισμό, την εκποίηση και τελικά την διάλυση της Δημόσιας Επιχείρησης
Ηλεκτρισμού με τραγικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία και τον λαό μας.
Το Α.Ρ καταγγέλλει ταυτόχρονα, το φιάσκο των δήθεν διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές,
αφού όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα παραπεμφθούν για μετά τις γερμανικές εκλογές ή και στις
ελληνικές καλένδες ακόμα και τα όποια εντελώς ανεπαρκή ημίμετρα για το χρέος, αλλά και η
ενδεχόμενη ένταξη της χώρας στην ποσοτική χαλάρωση (QE), όσο και αν αυτή δεν πρόκειται να
έχει σοβαρή θετική επενέργεια στην οικονομία.
Η κυβερνητική εμβάθυνση στην κατεύθυνση των μνημονιακών πολιτικών, με την κυβέρνηση
Τσίπρα να έχει ψηφίσει ουσιαστικά δύο μνημόνια, εξωθεί τον τόπο από το κακό στο χειρότερο,
χωρίς ελπίδα να ξεφύγει από την οικονομική ύφεση και στασιμότητα και στη συνεχή τραγική
επιδείνωση της θέσης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Την ίδια ώρα δεν μπορεί να υπάρξει καμία θετική απάντηση για τον τόπο από την ΝΔ και τα
κόμματα της μνημονιακής αντιπολίτευσης, αφού τόσο η ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη όσο και οι
άλλες δυνάμεις που έχουν αναφορά στα μνημόνια, δεν προτείνουν τίποτα άλλο από
την συνέχιση της μνημονιακής υποδούλωσης της χώρας, επιχειρώντας ματαίως να
δικαιολογήσουν την διαφορετικότητά τους προτείνοντας ανεδαφικές παραλλαγές των
μνημονιακών δεσμεύσεων.
Την ίδια ώρα σύσσωμο το οικονομικό και μνημονιακό κατεστημένο με μία όλο και πιο
ολοκληρωτική προπαγάνδα, επιχειρεί καταιγιστικά να εμφανίσει ως μονόδρομο τα μνημόνια, το
ευρώ και την ΕΕ και να περιθωριοποιήσει, να συκοφαντήσει και να φιμώσει τις ριζοσπαστικές και
δημοκρατικές αντιμνημονιακές επιλογές και πρώτα απ’ όλα την ΛΑ.Ε, που αντιπροσωπεύει την
πιο πραγματική απειλή για το σύστημα με την ρεαλιστική, ριζοσπαστική και ενωτική
της εναλλακτική πρόταση.
Ανησυχητικές είναι οι νέες τραγικές αντιδημοκρατικές εξελίξεις στον μιντιακό χώρο, για τις
οποίες οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι πελώριες.
Μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι ελέγχουν τις μεγάλες ΠΑΕ, αλώνουν ταυτόχρονα και το
μιντιακό τοπίο, προσδίδοντας στον χώρο της ενημέρωσης μια εικόνα
απόλυτου ολοκληρωτισμού και χειραγώγησης της πολιτικής.
Ο αγώνας σήμερα κατά της σύγχρονης ολοκληρωτικής μιντιοκρατίας αποκτά κρίσιμη όσο ποτέ
σημασία και είναι αναπόσπαστος με τον αγώνα ενάντια στα μνημόνια και την λιτότητα, για μια
θετική ανατροπή στην χώρα.
Το Α.Ρ τάσσεται με όλες του τις δυνάμεις υπέρ ενός μεγάλου μετώπου που να περιλαμβάνει
όλους, χωρίς εξαίρεση, τους ριζοσπαστικούς, αριστερούς, προοδευτικούς, πατριωτικούς,
δημοκρατικούς αντιμνημονιακούς πολιτικούς σχηματισμούς, μικρότερους και μεγαλύτερους,
αναλαμβάνοντας στο αμέσως επόμενο διάστημα να στηρίξει κάθε δυνατή πρωτοβουλία σε
αυτήν την άκρως επείγουσα και αναγκαία κατεύθυνση.
Το Α.Ρ θα συνεχίσει τον πρωτοπόρο και συνεπή αγώνα του για
το πλατύ πολιτικό, κοινωνικό και κινηματικό μέτωπο αντιμνημονιακής ανατροπής, για
την αποδέσμευση της Ελλάδας από την ευρωζώνη, στόχος αλληλένδετος με την αποδέσμευση
και έξοδο της χώρας από την ΕΕ, για την διαγραφή του χρέους, την σεισάχθεια στα χρέη των
κοινωνικά πιο αδύνατων, για την εθνικοποίηση των τραπεζών, για τον τερματισμό
της λιτότητας, για την δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, για μια Ελλάδα κυρίαρχη, ανεξάρτητη,
βαθιά δημοκρατική και συμμετοχική που θα προσβλέπει σε έναν νέο βιώσιμο σοσιαλισμό του
21ου αιώνα.
ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Ρ
Το Α.Ρ με το ιδρυτικό του Συνέδριο επισφράγισε την μετατροπή του από ιδεολογικοπολιτικό
ρεύμα σε πολιτική οργάνωση.

Το Α.Ρ στο Συνέδριο του εξέλεξε την Κεντρική Επιτροπή της οργάνωσης και στη συνέχει η
Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ως Γραμματέα της τον σ. Παναγ. Λαφαζάνη, όπως εξέλεξε και
Εκτελεστική Γραμματεία.
Το Συνέδριο έθεσε ως προτεραιότητα τρεις θεμελιώδεις κατευθύνσεις για την μετασυνεδριακή
πορεία του Αριστερού Ρεύματος :

 Την εμβάθυνση της ιδεολογικής, προγραμματικής και πολιτικής προσπάθειας του
ΑΡ με στόχο την επαναθεμελίωση μιας ριζοσπαστικής Αριστεράς ικανής στις
πραγματικότητες του 21ου αιώνα να ανοίξει καινούργιους νικηφόρους και βιώσιμους
προοδευτικούς και σοσιαλιστικούς δρόμους.

 Την οργανωτική ανασυγκρότηση του Α.Ρ με στόχο την διαμόρφωση μιας σύγχρονης
ριζοσπαστικής οργάνωσης, απαλλαγμένης από τις παλιές παθογένειες των
παραδοσιακών αριστερών κομμάτων και οργανώσεων,που θα λειτουργεί γνήσια
συλλογικά, βαθιά δημοκρατικά και συμμετοχικά με επίκεντρο τα μέλη της και
ταυτόχρονα αποτελεσματικά στην παρέμβασή της στην πολιτική, στα κινήματα, στην
κοινωνία.

 Την ανάπτυξη της κινηματικής προσπάθειας του ΑΡ με κεντρικό στόχο να
υποβοηθήσουμε την ανασυγκρότηση σε νέες βάσεις του ταξικού συνδικαλιστικού
κινήματος, την ανάπτυξη των πιο διαφορετικών κινημάτων, την αναβάθμιση των
ενωτικών εργατικών και λαϊκών κινητοποιήσεων και την επανασύσταση του κινήματος
νεολαίας ως θεμελιώδεις απαιτήσεις, για μια βαθιά αντιμνημονιακή ανατροπή στη
χώρα, στη βάση ενός ριζοσπαστικού μεταβατικού προγράμματος με ορίζοντα ένα
καινούργιο σοσιαλισμό του 21ου αιώνα, χωρίς τις αποτυχημένες εκφάνσεις των
προηγούμενων σοσιαλιστικών πειραμάτων.
Η Κεντρική Επιτροπή του Α.Ρ προς υλοποίηση των παραπάνω κατευθύνσεων αποφάσισε σε
πρώτη φάση τα εξής :
1.

Για την εμβάθυνση της ιδεολογικής, προγραμματικής και πολιτικής μας
προσπάθειας, συγκροτεί επιτροπή από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που θα
διευθύνουν αυτό το έργο. Εκτιμά ότι σε υποβοήθηση αυτού του στόχου, εξαιρετικό
ρόλο μπορεί να παίξει το ΜΑΧΩΜΕ (Μαρξιστικός Χώρος Μελέτης και Έρευνας), για το
οποίο πρέπει να καταβάλουμε ειδική προσπάθεια να αναβαθμίσει το έργο του και να
ξεπεράσει τις σοβαρές οικονομικές του δυσκολίες.

2.

Σε ότι αφορά την κινηματική δράση, η ΚΕ του Α.Ρ έρχεται να υπογραμμίσει ότι
συνιστά την πιο θεμελιώδη διάσταση της στρατηγικής μας για την αντιμνημονιακή
ανατροπή στη χώρα και την προοδευτική και παραγωγική ανασυγκρότηση της.

Είναι περιττό να τονίσουμε ότι, οι εργατικοί και λαϊκοί αγώνες υστερούν απελπιστικά σε
σχέση με την έκταση και το βάθος της επίθεσης που δέχεται σήμερα από τις κατεστημένες
δυνάμεις της ΕΕ, την παγκοσμοιοποιημένη ιμπεριαλιστική εξουσία που αντιπροσωπεύει το ΔΝΤ και

από το μεγάλο κεφάλαιο στη χώρα μας, ο κόσμος της μισθωτής εργασίας και η μεγάλη
κοινωνική πλειοψηφία.
Συνιστά κοινό τόπο επίσης, η βαθύτατη κρίση που διανύει το συνδικαλιστικό κίνημα, η οποία
εκφράζεται σε όλους τους τομείς, όπως στην αξιοπιστία των συνδικάτων και πρώτα απ’ όλα των
ηγεσιών του και ειδικά της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, στην μικρή και ολοένα μειούμενη συμμετοχή στα
σωματεία και στην οργανωμένη συνδικαλιστική δράση και στη μικρή συμμετοχή και την
αναποτελεσματικότητα των συνδικαλιστικών αγώνων. εργαζομένων. Ευθύνη γι αυτό, δεν έχουν
μόνο οι παραδομένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, αλλά και οι ριζοσπαστικές και ταξικές δυνάμεις της
Αριστεράς, οι. οποίες συνεχίζουν μοναχικούς κι αδιέξοδους δρόμους, ενώ βαθαίνει τόσο η
εξάρτηση κι η εκμετάλλευση της χώρας μας, όσο και η λεηλασία των εισοδημάτων των
εργαζομένων και των συνταξιούχων
Οι διαπιστώσεις αυτές δεν καταγράφονται για να ελεεινολογήσουμε την κατάσταση στον
συνδικαλιστικό χώρο και το εργατικό λαϊκό κίνημα, αλλά πρώτα απ’ όλα για να τονίσουμε το
μέγεθος των προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά στη ριζοσπαστική Αριστερά σε σχέση με το
κίνημα και κυρίως για να πούμε όσο το δυνατόν πιο καθαρά και δυνατά, ότι υπάρχουν
δυνατότητες να υπερβούμε όλα όσα καθηλώνουν σήμερα τα συνδικάτα και τους εργατικούς
λαϊκούς αγώνες και να ανοίξουμε νέους αναγεννητικούς αγωνιστικούς δρόμους ελπίδας και
προοπτικής.
Η συμμετοχή στην τελευταία πανεργατική απεργία κατά του 4ου μνημονίου της Τετάρτης (17
Μάη) και ιδιαίτερα η παρουσία χιλιάδων απλών ανθρώπων την επόμενη μέρα το απόγευμα
στο Σύνταγμα μπροστά στη Βουλή, συναποτελούν θετικά ελπιδοφόρα αγωνιστικά σκιρτήματα
που μπορούν να αξιοποιηθούν και να γίνουν αφετηρίες για την ανάταση και ανάταξη των
συνδικαλιστικών, εργατικών και κοινωνικών αγώνων.
Η ΚΕ του Α.Ρ τονίζει, ότι μπροστά στις νέες προκλήσεις,η δική μας απάντηση για μια
νέα αναζωογόνηση των συνδικάτων, των εργατικών και κοινωνικών αγώνων δεν μπορεί να
δοθεί με την εμμονή, σώνει και καλά, σε παλιές συνταγές, αντιλήψεις, αναλύσεις και νοοτροπίες
οι οποίες μπορεί να είναι επιζήμιες και ανασταλτικές σε μια περίοδο όπου η χώρα βρίσκεται σε
βαθιά πρωτοφανή και παρατεταμένη ύφεση. περίοδο όπου η παραγωγική της βάση έχει σοβαρά
οπισθοχωρήσει, όπου η ανεργία κινείται σε διαλυτικά ύψη ιδιαίτερα μέσα στη νεολαία, με τους
συντριπτικά περισσότερους νέους στην ανεργία και την επισφάλεια και τη μετανάστευση, πράγμα
που επηρεάζει με ένα βαθιά αρνητικό τρόπο τις συνειδήσεις της νέας γενιάς.
Το Α.Ρ έχει πλήρη συνείδηση της ανάγκης να εμβαθύνουμε στις εντελώς νέες καταστάσεις που
αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο του σημερινού μνημονιακού ελληνικού καπιταλισμού. Έχει πλήρη
συνείδηση της ανάγκης να διερευνήσουμε και να πειραματιστούμε, χωρίς προκαταλήψεις και
χωρίς δογματικά στερεότυπα, πάνω στους νέους τρόπους και μορφές που μπορεί να
αναζωογονήσουν και να επαναθεμελιώσουν το νέο ταξικό ενωτικό εργατικό και συνδικαλιστικό
κίνημα της εποχής μας, στην Ελλάδα των μνημονίων και της κρίσης, για μια θετική διέξοδο και
μια αναγεννητική προοπτική.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι σήμερα, η σχέση πολιτικής προγραμματικής εναλλακτικής λύσης στη
χώρα ,με την ανάπτυξη και αντεπίθεση του εργατικού και λαϊκού κινήματος, είναι όσο ποτέ
στενή και αλληλοσυνδεόμενη.
Σήμερα η επεξεργασία ανάδειξης μιας ακόμα πιο αξιόπιστης πολιτικά και προγραμματικά
εναλλακτικής λύσης, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του κινήματος και
αντίστροφα κάθε βήμα στην αναζωογόνηση των εργατικών και κοινωνικών αγώνων, υποβοηθεί
την πολιτική και προγραμματική αξιοπιστία και περαιτέρω επεξεργασία μιας εναλλακτικής λύσης.
Η ΚΕ του Α.Ρ σημειώνει ότι η όλο και ουσιαστικότερη και βαθύτερη πολιτική και προγραμματική
επεξεργασία μιας σύγχρονης αξιόπιστης εναλλακτικής προοδευτικής και σοσιαλιστικής πρότασης
και η όλο και πιο ουσιαστική συμβολή στην ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του εργατικού και
λαϊκού κινήματος, αποτελούν το μεγάλο διπλό αλληλένδετο καθήκον των δυνάμεων του
Αριστερού Ρεύματος.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Για την κρίση και την αποδιάρθρωση του συνδικαλιστικού κινήματος την κεντρική ευθύνη
φέρουν οι κυρίαρχες πολιτικές των κατεστημένων κομμάτων και οι εξωνημένες και
παραδομένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, που ασκούσαν ένα γραφειοκρατικό, πελατειακό,
συντεχνιακό, κυβερνητικό, εργοδοτικό και χειραγωγημένο συνδικαλισμό, που δεν είχε και δεν
έχει ως γνώμονα, να υπερασπίσει αποτελεσματικά τα άμεσα και μεσομακροπρόθεσμα συμφέροντα
των εργαζομένων στην επιχείρηση, στον κλάδο και στο σύνολο τους.
Η Κ.Ε του Α.Ρ σημειώνει όμως, οτι ευθύνη άλλης τάξης μεγέθους και άλλου χαρακτήρα, για την
απαξίωση των συνδικάτων, την απομείωση των γραμμών τους, και την αδυναμία μέχρι στιγμής
να αντεπιτεθούν αποτελεσματικά, φέρουν και οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής, πολιτικής και
συνδικαλιστικής Αριστεράς, η κάθε μια με τον τρόπο της και στο βαθμό που αναλογεί σε κάθε μια
ξεχωριστά.
Το Ά.Ρ τονίζει ότι χρειάζεται πολύ γρήγορα να γίνει μια σε βάθος τολμηρή και ειλικρινής
αποτίμηση αυτών των ευθυνών με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, πράγμα απαραίτητο για να
αντιμετωπίσουμε τις σημερινές γιγάντιες προκλήσεις και να μπορέσουμε να ανοίξουμε νέους
προοδευτικούς ορίζοντες,
Ειδικότερα, το Α.Ρ υπογραμμίζει ως θεμελιώδη παράγοντα της οπισθοχώρησης των συνδικάτων
και του ταξικού εργατικού κινήματος, τις αντιενωτικές και διχαστικές τακτικές πολλών
ριζοσπαστικών αριστερών συνδικαλιστικών δυνάμεων, καθώς και τις άγονες αντιπαραθέσεις
μεταξύ τους.
Αυτές τις κρίσιμες ώρες, το ΑΡ θεωρεί ακόμα περισσότερο επείγουσα και αναγκαία την
κοινή δράση, συνεργασία και συμπόρευση όλων των δυνάμεων στο συνδικαλιστικό
κίνημα, οι οποίες, παρά τις όποιες διαφορές τους, υπερασπίζονται τα άμεσα και
ευρύτερα αιτήματα και τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας και αντιπαλεύουν τις
κυβερνητικές και μνημονιακές πολιτικές.

Το ΑΡ σκοπεύει να πάρει σε αυτήν την κρίσιμη ενωτική αγωνιστική κατεύθυνση όλες τις δυνατές
θετικές πρωτοβουλίες.
Το Α.Ρ θεωρεί ότι είναι επίκαιρη και σημειώνει εκ νέου την απόφαση του ιδρυτικού μας Συνεδρίου
που αφορά την παρέμβαση μας στο συνδικαλιστικό κίνημα και στον κόσμο της εργασίας,
διαπιστώνοντας συγχρόνως καθυστερήσεις στην εφαρμογή της.
«Το Αριστερό Ρεύμα στηρίζει πλατιές αυτόνομες συνδικαλιστικές παρατάξεις και σχήματα και
παρεμβαίνει το ίδιο και οι δυνάμεις του στο συνδικαλιστικό κίνημα με σαφή ταξικό,
αντιμνημονιακό και αντικυβερνητικό προσανατολισμό. Οι αυτόνομες αυτές συνδικαλιστικές
πλατιές παρατάξεις και σχήματα που στηρίζει το Αριστερό Ρεύμα, οφείλουν να θεμελιώνονται σε
μια μαχητική ταξική, αντιμνημονιακή αντικυβερνητική δράση και σε αυτές μπορούν να
συμμετέχουν όλοι/ες, χωρίς εξαίρεση, οι εργαζόμενοι/ες που συμφωνούν με τις προγραμματικές
αρχές τους. Αυτονόητα, όμως, δεν έχουν καμιά θέση σε αυτές τις παρατάξεις στελέχη των
μνημονιακών κομμάτων και φυσικά του νεομνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ασκούν κυβερνητικό
συνδικαλισμό και εκ των πραγμάτων σηματοδοτούν αυτά τα κόμματα και τον αντεργατικό ρόλο
τους. Το ΑΡ καλεί όλα τα μέλη και τα στελέχη του, που δραστηριοποιούνται στο σ.κ., να κινηθούν
ενωτικά, με γνώμονα και πλήρη σεβασμό στις παραπάνω κατευθύνσεις του. Ιδιαίτερο ζήτημα,
που πρέπει με επίμονο και ενωτικό τρόπο να προωθηθεί, αποτελεί η παραταξιακή συσπείρωση
των δυνάμεών μας μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα με διαχωρισμό από λογικές και
στελέχη που αναβιώνουν έναν νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό».
Η ΚΕ του Α.Ρ μπροστά και στην παράλυση που έχουν επιφέρει οι κυβερνητικές και εργοδοτικές
δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα και πρώτα απ’ όλα η εξωνημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ, θεωρεί
αναγκαία την προσπάθεια για την συγκρότηση ενός ευρύτερου αγωνιστικού –
ταξικού μετώπου με πρωτοβάθμια σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, Νομαρχιακά
Τμήματα της ΑΔΕΔΥ και αγωνιστές συνδικαλιστές.
Θεωρούμε ιδιαίτερα επιτακτικό να συμβάλουμε στον επαναπροσανατολισμό του συνδικαλιστικού
κινήματος στο σύνολο της εργατική τάξης και κυρίως στο μεγάλο μέρος των εργαζομένων
ιδιαίτερα νέων, που είναι άνεργοι, ανασφάλιστοι, ελαστικά απασχολούμενοι, χωρίς Συλλογικές
Συμβάσεις, με μισθούς πείνας ή και απλήρωτοι.
Επειδή δεν υπάρχουν ανάλογες εμπειρίες παρέμβασης στα τμήματα αυτά της εργασίας, οι
δυνάμεις της Αριστεράς και ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος χρειάζεται να επεξεργαστούν και
να αναπτύξουν ειδικές τακτικές και στρατηγικές προκειμένου να προσεγγιστούν και να περάσει
στο αγωνιστικό προσκήνιο όλος αυτός ο υπερεκμεταλλευόμενος κόσμος της μισθωτής
εργασίας.
Στη κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε για την επαναθεμελίωση του σ.κ., με βάση αρχές και
προτεραιότητες:

 Ενίσχυση του αντιμνημονιακού χαρακτήρα των αγώνων και σύνδεσή των αιτημάτων
για τα ειδικά προβλήματα των εργαζομένων με την ανάγκη προώθησης εναλλακτικής
διεξόδου.

 Σταθερά, πολιτικά, ιδεολογικά, αξιακά και συνδικαλιστικά μέτωπα στον
κυβερνητικό – εργοδοτικό συνδικαλισμό, που κρατάει σε ακινησία και υποταγή
την εργατική τάξη.

 Δημοκρατική και αγωνιστική αναζωογόνηση της λειτουργίας και
δράσης των πρωτοβάθμιων σωματείων, στη βάση των μικρών άμεσων αλλά και
γενικότερων προβλημάτων, ως βασικό κύτταρο του συνδικαλιστικού κινήματος.

 Σχεδιασμένη, επίμονη και σταθερή δουλειά στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό
τομέα, τους ελαστικά απασχολούμενους, τους μετανάστες και τους ανέργους.

 Πειραματισμός και στήριξη σε νέες πρωτότυπες μορφές και σχήματα οργάνωσης και
δράσης, που δεν εντάσσονται στο παραδοσιακό συνδικαλιστικό επίπεδο.

 Ενίσχυση των συντονισμών πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, διεύρυνση της συμμετοχής και
απεύθυνσής τους, ώστε να συγκροτούν ισχυρές
συσπειρώσεις αγώνα σε διάσταση με τον εργοδοτικό – κυβερνητικό συνδικαλισμό,
χωρίς να διασπούν την οργανωτική ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος.

 Συμβολή στη συγκρότηση συνελεύσεων και επιτροπών αγώνα σε χώρους
εργασίας – γειτονιές, σε συνεργασία με άλλες μαχόμενες συνδικαλιστικές και
κινηματικές δυνάμεις.

 Στήριξη στις συσπειρώσεις και επιτροπές ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων.
 Προώθηση συντονισμού των εργαζομένων με τους μικρομεσαίους
επαγγελματίες, αγρότες, επιστήμονες, τους ανέργους, τους συνταξιούχους,
καθώς και τη νεολαία, για τη συγκρότηση μιας νέας πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας,
με στόχο την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών.

 Προώθηση μετώπου, ενάντια στις φασιστικές,ρατσιστικές και ξενοφοβικές
αντιλήψεις, αναδεικνύοντας τους υπεύθυνους των προβλημάτων που είναι τα
συμφέροντα του κεφαλαίου, οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι
και η ιμπεριαλιστική καταλήστευση στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής και της
Βορείου Αφρικής.
Για την ποώθηση της παραταξιακής συσπείρωσης των δυνάμεών μας στο εργατικό κίνημα, τα
μέλη και οι φίλοι του Α.Ρ. στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις το ΜΕΤΑ και οφείλουν
να απλώνουν το χέρι σε συντρόφους, συναγωνιστές και απλούς εργαζόμενους που δείχνουν
αγωνιστικές διαθέσεις και πολύ περισσότερο αντιτίθενται στον εργοδοτικό και μνημονιακό –
κυβερνητικό συνδικαλισμό. Επίσης οι δυνάμεις του Α.Ρ καλούνται να συνεχίσουν να
απευθύνονται στις συνδικαλιστικές συλλογικότητες και αγωνιστές συνδικαλιστές, με τους οποίους
βρισκόμαστε μαζί στους αγώνες. Στόχος μας είναι η
διαμόρφωση μιας αυτόνομης, ανοικτής, αγωνιστικής, ταξικής συσπείρωσης μέσα στο σ.κ., που
θα πρωταγωνιστεί στην ανασυγκρότησή του και θα συμβάλλει στην ανασύνταξη, την

αποτελεσματικότητά του και στην αντεπίθεσή του. Οχημα αυτής της ταξικής συσπείρωσης, μπορεί
να αποτελέσουν και τα «κέντρα αγώνα», υπο την προϋπόθεση της μη μετατροπής τους σε
γραφειοκρατικά όργανα και σε χώρους ανταλλαγής απόψεων, όπου τα μέλη των οργανώσεων
που θα συμμετέχουν θα συζητούν αενάως. Τα κέντρα αγώνα θα πρέπει να είναι εργαλεία
μετωπικής δράσης, που θα συσπειρώνουν πλατειά τους εργαζόμενους.
Εγγύηση για ουσιαστικές αλλαγές σε κάθε περίπτωση, είναι οι ενωτικοί αγώνες, οι μεγάλες
κοινωνικές συμμαχίες όπου θα κυριαρχούν οι πολιτικές αξίες και η ηθική του εργατικού
κινήματος, με αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό με σχέσεις ανοιχτές, ειλικρινείς και αλληλέγγυες.
Ως Α.Ρ. προωθούμε στη ΛΑΕ, την απόφαση για συσπείρωση και ενιαία έκφραση όλων
των δυνάμεων της στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Με ευθύνη της Ε.Γ. του Α.Ρ., συγκαλείται σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των
συντρόφων/σών που δραστηριοποιούνται στα συνδικάτα του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα, με στόχο την αμεση υλοποίηση των αποφάσεων του Συνεδρίου μας.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΚΓΡΟΤΗΣΗ
Για την οργανωτική ανασυγκρότηση Η πρόταξη της οργανωτικής ανασυγκρότησης του
Α.Ρ, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα άμεσης υλοποίησης, ιδιαίτερα υπό τις σημερινές
συνθήκες με τα έντονα φαινόμενα απογοήτευσης και με βάση και τις διαπιστώσεις για κόπωση και
αποστράτευση ικανού αριθμού μελών και φίλων του ρεύματος, οφειλόμενες σε μια σειρά από
λόγους, πολλοί από τους οποίους αναλύθηκαν στο κείμενο του απολογισμού, που κοινοποιήθηκε
από το Α.Ρ. αμέσως μετά την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη και στη συνέχεια εκλογή των νέων
οργάνων της ΛΑ.Ε. Για το σκοπό αυτό αποφασίζουμε: Να συνεδριάσουν άμεσα όλες οι
Οργανώσεις Βάσης του Α.Ρ. σε όλη την χώρα ώστε να ενημερωθούν τα μέλη μας, να πουν την
γνώμη τους και να συζητήσουν τις αποφάσεις μας. Να συγκροτηθούν οι Συντονιστικές
Νομαρχιακές Επιτροπές του Α.Ρ. και να εκλεγούν οι αντιπρόσωποι για τις Περιφερειακές
Επιτροπές. Να συγκροτηθούν τέλος έως τις αρχές Ιουλίου οι Περιφερειακές Επιτροπές του Α.Ρ.
ολοκληρώνοντας την οργανωτική μας συγκρότηση σε όλη την χώρα. Ο Σεπτέμβρης πρέπει να
μας βρει με ολοκληρωμένο το οργανωτικό μας σχήμα, η λειτουργικότητα του οποίου θα
αξιολογηθεί στη συνέχεια από όλο το Α.Ρ και την ΚΕ του Α.Ρ.
Με δεδομένη την ανάγκη για μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και προγραμματισμό των
δράσεων του Α.Ρ. και της ΛΑ.Ε. και έχοντας υπόψη ότι, τα επόμενα δύο χρόνια θα
αντιμετωπίσουμε και αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις (πολιτικές και αυτοδιοικητικές
εκλογές και Ευρωεκλογές), συγκροτούμε επιτροπή από μέλη της Κ.Ε. και στελέχη του
κόμματος με υπεύθυνο τον Γραμματέα του κόμματος, προκειμένου να προχωρήσουμε άμεσα
και με συντεταγμένες κινήσεις στη διερεύνηση δυνατοτήτων πολιτικών συνεργασιών με
κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες, που έχουν αγωνιστικό αριστερό και αντιμνημονιακό
προσανατολισμό.
Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει το επόμενο διάστημα.
Άμεσα όμως και μέχρι τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, αποφασίζουμε να συμβάλλουμε ώστε να :

1.

Διευρυνθεί το υπάρχον δίκτυο των αντιμνημονιακών δυνάμεων Α’ βαθμού και
να εργαστούμε για τη δημιουργία αυτοδιοικητικών συσπειρώσεων με στόχο
την αντιμετώπιση τοπικολαϊκών προβλημάτων. Οι δημοτικές αυτές κινήσεις, θα
πρέπει συγχρόνως, να αποτελούν βάση για συγκρότηση ευρύτερων πρωτοβουλιών για
κεντρικά μέτωπα αυτής της περιόδου, όπως οι πλειστηριασμοί, οι εξώσεις κ.λ.π.

2.

Προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη συγκρότηση αντίστοιχου δικτύου στο Β’
βαθμό.

3.

Προτείνουμε στα αρμόδια όργανα της ΛΑΕ (Πολιτική Γραμματεία και Τμήμα
Αυτοδιοίκησης), την οργάνωση Πανελλαδικής σύσκεψης της ΛΑΕ τον
Σεπτέμβρη, για τη συνολική αντιμετώπιση του νέου «Καλλικράτη» και των
επιπτώσεων του 3ου και 4ου μνημονίου στη Τ.Α.

Τέλος , η επόμενη ΚΕ θα πραγματοποιηθεί τέλη Ιουνίου αρχές Ιουλίου με τις πολιτικές εξελίξεις
και με ζητήματα που αφορούν κρίσιμους παραγωγικούς και κοινωνικούς τομείς.
Συντρόφισσες, σύντροφοι,
Το επόμενο διάστημα, προχωρούμε στην αποφασιστική ανάπτυξη των γραμμών του Α.Ρ. με
βασικό εφόδιο την διακήρυξη και το καταστατικό μας. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε όσους /ες
αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την συνθηκολόγηση Τσίπρα και δεν εντάχθηκαν στις γραμμές
της ΛΑ.Ε και σε όσους/ες, για διάφορους λόγους, απομακρύνθηκαν από τις γραμμές μας μετά τον
Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι σήμερα. Απευθυνόμαστε, επίσης, σε όσους και όσες ανήκαν στο Α.Ρ
και παρέμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνθηκολόγηση του, θεωρώντας υπερβολική τότε την
αντίδρασή μας, με εξαίρεση βέβαια, όσους και όσες κατείχαν και συνεχίζουν να κατέχουν δημόσια
αξιώματα. Όπως απευθυνόμαστε και σε όλο τον απλό κόσμο που ακολούθησε ή και συνεχίζει να
ακολουθεί τον ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα βλέπει τον κατήφορο του. Απευθυνόμαστε ακόμα σε όλους
τους ανένταχτους και ανένταχτες της Αριστεράς, σε κάθε δημοκράτη και πατριώτη
πολίτη, άνδρα και γυναίκα και ιδιαίτερα νέο και νέα.
Το Α.Ρ απέναντι σε όλο αυτόν τον κόσμο όχι μόνο δεν υψώνει τείχη προκατάληψης και δεν του
βάζει σήμερα ταμπέλες σε σχέση με το παρελθόν, αλλά τους απλώνει ανοιχτόκαρδα το χέρι και
τους καλεί σε κοινούς αγώνες και στην ένταξη στις γραμμές του ΑΡ και της ΛΑ.Ε.
Το Α.Ρ από τη ίδρυση του και τώρα πολύ περισσότερο ως πολιτική οργάνωση στο πλαίσιο της
ΛΑ.Ε, παραμένει, μια δημοκρατική συλλογικότητα αρχών, συνέπειας, διαφάνειας και συμμετοχής,
ικανής να συμβάλλει στο μεγάλο αριστερό, προοδευτικό, πατριωτικό, δημοκρατικό – μέτωπο
ανατροπής που έχει απόλυτη ανάγκη η χώρα, για να βγει από την κρίση, για την ανασυγκρότηση
της και μια προοδευτική και σοσιαλιστική προοπτική.
Ιούνιος 2017

