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Στο πλαίσιο της συζήτησης για το κομμουνιστικό πρόγραμμα και το κόμμα της εποχής μας, η
οργάνωση Λάρισας του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η νΚΑ διοργάνωσαν
την Πέμπτη 18/5 εκδήλωση- συζήτηση με ομιλητή τον Αγγελο Χάγιο μέλος της ΠΕ του ΝΑΡ, ο
οποίος παρουσίασε τις θέσεις και τις προτάσεις του ΝΑΡ για μια συλλογική δημοκρατική διαδικασία,
μέσα από συνελεύσεις και επιτροπές πρωτοβουλίας, συζήτησης και συσπείρωσης των αγωνιστών και
των δυνάμεων που συγκλίνουν στην πράξη σε μια σύγχρονη επαναστατική στρατηγική και τακτική,
με συγκεκριμένη μελέτη του καπιταλισμού της εποχής μας, με διαλεκτική υπέρβαση της διπλής
εμπειρίας νίκης και ήττας του ιστορικού κομμουνιστικού κινήματος και με σύγχρονη προσέγγιση των
χαρακτηριστικών ενός νέου-νέου τύπου κομμουνιστικού κόμματος.
Στην προσπάθεια της οργάνωσης για το αναγκαίο και απαραίτητο βήμα για το πρόγραμμα και το
κόμμα ως ανάγκη και δυνατότητα της εποχή μας, κόντρα στον βάρβαρο, ολοκληρωτικό καπιταλισμό,
ανταποκρίθηκαν δεκάδες αγωνιστές και αγωνίστριες που καθημερινά δίνουν την μάχη στους
χώρους δουλειάς, στις σχολές αλλά και μέσα από αγωνιστικές συλλογικότητες της πόλης. Σε μια
ζεστή, ειλικρινή και πλούσια συζήτηση, με τοποθετήσεις για το χθες και το σήμερα του
κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, τις εμπειρίες από τις νίκες του, τις αιτίες που έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο στην ήττα του, αλλά προπάντων με έναν πλούτο σκέψης για την επανεξόρμηση της
κομμουνιστικής προοπτικής. Με ερωτήματα και προβληματισμούς για την διεθνή κατάσταση που
διαμορφώνεται ιδιαίτερα στην περιοχή μας, για την σοβαρή υποχώρηση του εργατικού κινήματος και
για την ταξική ανασυγκρότησή του που είναι αναγκαίος όρος για αντεπίθεση και νίκες. Η συζήτηση
ανέδειξε την ανάγκη να ξεπεραστούν οι ανεπάρκειές μας σε θεωρητικό και ιδεολογικό επίπεδο. Με
κοινή εκτίμηση ότι μέσα από μια τέτοια συζήτηση μπορούμε να βγούμε πιο ώριμοι, πιο αισιόδοξοι και
πιο αποφασιστικοί στην δράση μας για να κάνουμε το βήμα που απαιτεί η εποχή μας. Η συζήτηση
έκλεισε με την δέσμευση όλων αυτός ο διάλογος να συνεχιστεί με πιο οργανωμένο τρόπο τόσο
στην θεματολογία, όσο και στην απεύθυνση, έτσι ώστε να συγκροτηθεί πρακτικά και να αγκαλιαστεί
αυτό το εγχείρημα από περισσότερους αγωνιστές και συλλογικότητες.
Tweet

