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ΠΕ ΝΑΡ: Προωθητικό το 4ο συνέδριο του ΝΑΡ
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Δείτε εδώ Video από τις εργασίαες του 4ου Συνεδρίου του ΝΑΡ
Ζωντανή δημοκρατική διαδικασία και αύξηση μελών.
Εκτιμήσεις από την πρώτη συνεδρίαση της νέας Πολιτικής Επιτροπής του ΝΑΡ και εκλογή
γραφείου της ΠΕ
To 4o συνέδριο του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση αποτέλεσε «ένα θετικό και
προωθητικό γεγονός στην πορεία της οργάνωσής μας, που μπορεί υπό όρους και προϋποθέσεις,
που αφορούν την ενωτική και μάχιμη προώθηση των αποφάσεών του, να σημάνει ένα βήμα τόσο στην
ανώτερη συγκρότηση του ίδιου του ΝΑΡ και της νΚΑ, όσο και στην συμβολή μας στο πρόγραμμα και
το κόμμα της νέας κομμουνιστικής ελπίδας, την υπέρβαση των προβλημάτων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για ένα
βαθύτερο και με προοπτική βήμα του πόλου της αντικαπιταλιστικής και σύγχρονα κομμουνιστικής
Αριστεράς και βέβαια, στην ταξική και πολιτική ανασυγκρότηση του εργατικού, λαϊκού και
νεολαιίστικου κινήματος». Πρόκειται για βασική εκτίμηση της νεοεκλεγμένης Πολιτικής
Επιτροπής του ΝΑΡ, που συνεδρίασε σε κλίμα αυξημένης ευθύνης και μαχητικής αισιοδοξίας
το Σάββατο 16 Δεκέμβρη.
Όπως αναδείχθηκε από ομιλίες μελών της ΠΕ και καταγράφεται και στην εκτίμηση που καταλήχθηκε
«το συνέδριο έχει επιδράσει θετικά σε μια σειρά αγωνιστών και αγωνιστριών, συνολικά στο
μαχόμενο κόσμο του κινήματος και της Αριστεράς και αυτό οφείλεται στην επιλογή μας να
βαδίσουμε σταθερά, σε μια ανατρεπτική λογική με σύγχρονο κομμουνιστικό περιεχόμενο, στοιχείο
που στη φάση της υποχώρησης, της απογοήτευσης και της πολιτικής αμηχανίας μπορεί να επιδράσει
συνολικά θετικά».
Στη συνεδρίαση επισημάνθηκε η μαζική συμμετοχή στη συνεδριακή διαδικασία (ξεπέρασε το
70% στις οργανώσεις βάσης) και η μεγάλη διάθεση για ομιλίες στο συνέδριο (δηλώθηκαν 110 και
έγιναν 72), η μεγαλύτερη από άλλες φορές διακίνηση Θέσεων και οι περισσότερες
εκδηλώσεις-συσκέψεις που έγιναν (χωρίς να εκφραστούν όμως οι δυνατότητες), που κατάφεραν να
υπερβούν τη χαμηλή συμμετοχή στον προσυνεδριακό διάλογο. Ειδικά το τριήμερο του Συνεδρίου
«έδειξε το μεγάλο ενδιαφέρον που προκάλεσε η διαδικασία του, στοιχεία που δείχνουν μια οργάνωση
με ζωτικότητα και πλούτο που μπορεί να αναδειχτεί περαιτέρω».
Αξιοσημείωτο είναι πως αποτυπώθηκε μια ποσοτική ανάπτυξη του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική
Απελευθέρωση της τάξης του 25% συγκριτικά με το 3ο συνέδριο, όπου και τότε είχε καταγραφεί
αύξηση της οργανωτικής δύναμης από το 2ο συνέδριο. «Ωστόσο η συνολική δύναμη ΝΑΡ και νΚΑ
παραμένει κάτω από τις απαιτήσεις για να αποτελέσουμε μια επαναστατική οργάνωση με αναφορά
και δικτύωση σε όλους τους κλάδους και τις περιοχές. Προφανώς χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμα
για να πυκνώσουν οι γραμμές μας, να ενταχτεί ένα πρωτοπόρο δυναμικό και να συμβάλλουμε στη
μόνιμη συγκρότηση και λειτουργία των ΟΒ», αναφέρεται στην απόφαση της ΠΕ.
«Η πορεία προς το συνέδριο και η διεξαγωγή του υπήρξε δημοκρατική, χωρίς βέβαια να λείπουν

αδυναμίες. Πάρθηκαν όλα τα αναγκαία μέτρα, στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου, για την
ανάδειξη (εσωοργανωτικά και δημόσια) όλων των απόψεων που κατατέθηκαν, συνολικών ή μερικών,
θεματικών κλπ.», υπογραμμίζει η Πολιτική Επιτροπή, αναφέροντας τις δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα
του ΝΑΡ και στο Πριν, σε τέσσερα δελτία εσωκομματικού διαλόγου, καθώς και για την παρουσίαση
στην οργάνωση (αλλά και σε δημόσιες εκδηλώσεις) του κειμένου συνολικής διαφορετικής πολιτικής
άποψης («κείμενο των 21»), που κατατέθηκε. «Στο ίδιο το συνέδριο συζητήθηκαν, σε γενικές
γραμμές, όλα τα ζητήματα διαφορετικών προσεγγίσεων με σεβασμό και συντροφικό κλίμα, κάτι που
φάνηκε και στη διαδικασία της απόφασης και την ωριμότητα που στάθηκε το σώμα στη διαδικασία
εκλογής της νέας ΠΕ. Βέβαια, η θετική αυτή μας εκτίμηση δεν μπορεί να κρύψει τις μεγάλες ακόμα
αδυναμίες και κενά που εμφανίστηκαν στη συζήτηση και στη προσυνεδριακή διαδικασία, στην οποία
δεν έγινε κατορθωτό να γίνουν οι Οργανώσεις Βάσης το βασικό κύτταρο της συζήτησης»,
σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Η ΠΕ ξεχωρίζει την αναγκαιότητα να προωθηθούν οι αποφάσεις και να βαθύνει η συζήτηση
για την πρωτοβουλία του νέου προγράμματος και κόμματος της κομμουνιστικής
απελευθέρωσης, για τα θέματα της μετωπικής πολιτικής και για την αντεπίθεση του εργατικού,
λαϊκού και νεολαιίστικου κινήματος. Υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη συγκροτημένης θεωρητικής
παρέμβασης, για την αντιμετώπιση των μεγάλων θεωρητικών ελλειμμάτων.
Η Πολιτική Επιτροπή εξέλεξε 14μελές Γραφείο, που αποτελείται από τους: Αδαμόπουλο Νίκο,
Αντωνόπουλο Παύλο, Γκόβα Δημήτρη, Δραγανίγο Αντώνη, Ελαφρό Γιάννη, Λαμπρόπουλο Χάρη,
Κρασάκη Νίκο, Μαυροειδή Παναγιώτη, Μηνακάκη Βασίλη, Μπικάκη Μαρία, Παπαμακάριο Μιχάλη, Ρίζο
Μιχάλη, Τριχιά Κώστα και Χάγιο Άγγελο.
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