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Απόφαση Π.Ε. ΝΑΡ, 7 Ιουλίου 2018
12.07.18

Βασικά αποσπάσματα της ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΠΕ του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική
Απελευθέρωση

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΡ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ
1. ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ
Η Πολιτική Επιτροπή συζήτησε έναν συνολικό σχεδιασμό προώθησης της βασικής κατεύθυνσης
του 4ου Συνεδρίου για συσπείρωση της πρωτοπορίας σε όλα τα επίπεδα, με πρωταρχικό αυτό της
στρατηγικής πρωτοπορίας που έχει ως βασική κατεύθυνση την κομμουνιστική απελευθέρωση.
Προχωράμε συνειδητά, τολμηρά και συγκροτημένα για την αναγκαία κατάκτηση-τομή ενός
σύγχρονου προγράμματος και μιας ανώτερης οργάνωσης κομμουνιστικής απελευθέρωσης, που θα
συμβάλει στην οικοδόμηση κόμματος. Οι συνεδριακές αποφάσεις έχουν στον πυρήνα τους αυτόν τον
στόχο και ήταν, και αυτός, ένας από τους λόγους που προκάλεσαν αναταράξεις εντός και εκτός ΝΑΡ.
Το ζητούμενο είναι η υλοποίηση των αποφάσεων του 4ου Συνεδρίου και, ασφαλώς, η ανταπόκριση σε
μια αναγκαιότητα, δυνατότητα και τάση της ταξικής πάλης που αναδύεται επίκαιρα και πιεστικά από
τα ίδια τα χαρακτηριστικά της και από τις εξελίξεις στον σύγχρονο καπιταλισμό. Αυτό σημαίνει
ανώτερη στράτευση όλων, αποφασιστική προώθηση των πρωτοβουλιών συσπείρωσης της
πρωτοπορίας σε όλα τα μέτωπα για μια νέα έμπνευση και ελπίδα στις δύσκολες μάχες της περιόδου,
για την ανασυγκρότηση-επανεξόρμηση των ιδεών και της πολιτικής πράξης του κινήματος της
κομμουνιστικής χειραφέτησης.
Τα βήματα για τη συγκρότηση μιας νέας κομμουνιστικής πρωτοπορίας/κόμματος, δεν περιορίζονται
μόνο σε μια νέα οργανωτική συσπείρωση δυνάμεων με κάποιες προγραμματικές βελτιώσεις, αλλά
συνδέονται οργανικά με τη δράση μας στο εργατικό κίνημα, καθώς και την προσπάθεια
για ένα ευρύ και συνεκτικό αντικαπιταλιστικό μέτωπο.
Στους λίγους μήνες μετά το Συνέδριο, αν και η συγκεκριμένη ανάληψη πρωτοβουλιών αυτοτελώς για
τον νέο κομμουνιστικό φορέα σημείωσε καθυστερήσεις, ανακολουθίες και κενά, οι παρεμβάσεις του
ΝΑΡ άγγιξαν και ανέδειξαν κρίσιμες πλευρές αυτής της πολιτικής κατεύθυνσης.
Συνοπτικά ξεχωρίζουμε:
Πρώτον: Η παρέμβαση του ΝΑΡ στο ζήτημα του πολέμου και του ανταγωνισμού Ελλάδας-Τουρκίας
από τεκμηριωμένη εργατική, διεθνιστική σκοπιά, σε αντίθεση με την υπόκλιση της κοινοβουλευτικής
αριστεράς και άλλων ρευμάτων στην εθνική αφήγηση περί «αμυνόμενης» Ελλάδας ή/και απλού
ενεργούμενου των ΗΠΑ ή την απολυτοποίηση του εθνικισμού σαν τον πυροδότη των πολεμικών
κινδύνων. Η ανάδειξη της αλληλεπίδρασης, της όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στην
περιοχή, του πολιτικού και οικονομικού ρόλου της ελληνικής αστικής τάξης, και του ρόλου των

πολυεθνικών εξόρυξης, προκάλεσε αίσθηση. Αντίστοιχα λειτούργησε η στάση μας για το
«Μακεδονικό».
Δεύτερον: Η προώθηση της αντίληψής μας για μια αναγκαία τομή βάθους στη φυσιογνωμία του
εργατικού κινήματος με όρους ταξικής ανεξαρτησίας (με αφορμή την «κοινωνική συμφωνία» της
30ης Μαΐου), συσπείρωσε εκατοντάδες μάχιμους συνδικαλιστές, ενώ ταυτόχρονα ανέβασε γενικά τον
πήχη του προβληματισμού.
Τρίτον: Μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών του ΝΑΡ αλλά και της νΚΑ (π.χ. αναβάθμιση εφημερίδας
ΠΡΙΝ, επέτειοι για Κομμουνιστικό Μανιφέστο, 200 χρόνια από γέννηση Μαρξ, Μάης 68, πολιτικό
πρόγραμμα Φεστιβάλ Αναιρέσεων), δώσαμε ορισμένα δείγματα διαφορετικής ιεράρχησης στις
παρεμβάσεις μας, αναβαθμίζοντας τα ζητήματα της κομμουνιστικής στρατηγικής και της
δυνατότητας της επανάστασης στην εποχή του ολοκληρωτικού καπιταλισμού.
Τέταρτον: Τόσο με τη συγκρότηση της Πλατφόρμας στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όσο και με άλλες παρεμβάσεις
μας, θέσαμε πιο αποφασιστικά την ανάγκη ενός καθολικού εργατικού αντικαπιταλιστικού
προγράμματος και μετώπου σε άμεσο πολιτικό επίπεδο, που αντιπαρατίθεται στην αστική
πολιτική και αποτελεί έκφραση-αποτύπωση ενός ανατρεπτικού δρόμου, μιας επαναστατικής τακτικής.
Ταυτόχρονα, βάθυνε –και οφείλουμε να δουλέψουμε περισσότερο πάνω σε αυτό- η διαπάλη τόσο με τη
λογική «μειωμένων προσδοκιών» του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ (φιλολογία για «πρόγραμμα
Θεσσαλονίκη-2), όσο και με ρεφορμιστικά και νεορεφορμιστικά ρεύματα που τείνουν να εγκλωβίζουν
λαϊκές διεκδικήσεις και πολιτικά προγράμματα στα όρια μιας διαταξικής λογικής (αναπτυξιολαγνεία,
«παραγωγική ανασυγκρότηση» κ.λπ.).
Και στα τέσσερα αυτά ζητήματα, οι παρεμβάσεις μας τόνισαν περισσότερο από ποτέ την αντίληψή
μας, φώτισαν διαφορές (και με πρώην συντρόφους μας, που φαίνονται να αναζητούν συμμαχίες με
νεορεφορμιστικά ρεύματα, ειδικά στα ζητήματα του πολέμου και του εργατικού κινήματος). Κυρίως
όμως, ένωσαν ένα καθόλου ευκαταφρόνητο και αρκετά μάχιμο δυναμικό που αναζητεί δρόμους να
συμβάλει στην αναγκαία τομή.
Αυτό είναι και το ζητούμενο και το μέτρο των προσπαθειών μας στο ερχόμενο διάστημα,
αναζητώντας τη συλλογική στράτευση της οργάνωσης σε ένα συνολικό πολιτικό σχέδιο, αλλά και
δρόμους ανάληψης ευθύνης και συμβολής από αυτό το ευρύτερο δυναμικό.
2. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ, περιλαμβάνει:
- Προετοιμασία και παρέμβαση του ΝΑΡ και της νΚΑ με συλλογική ανοικτή διαδικασία για
επικαιροποίηση/εμβάθυνση της Πρότασης Προγραμματικής Διακήρυξης (ΠΠΔ)
- Παράλληλα και σε αλληλοσύνδεση με τη διαδικασία αυτή, πραγματοποίηση συγκεκριμένων βημάτων
διαλόγου και συγκρότησης δυνάμεων και ανένταχτων κομμουνιστών που ενδιαφέρονται να
εμπλακούν σε εγχείρημα ανασυγκρότησης του κομμουνιστικού κινήματος στη σύγχρονη εποχή.
- Πρωτοβουλίες συγκρότησης του υπαρκτού δυναμικού του εργατικού κινήματος που στρατεύεται
στη λογική χειραφέτησης από την αστική πολιτική και ανεξαρτησίας από τον αστικοποιημένο
συνδικαλισμό για ένα νέο εργατικό κίνημα.
- Συσπείρωση των αγωνιστών και των δυνάμεων επαναστατικής κομμουνιστικής λογικής και πράξης
ως νεύρου/κορμού του αντικαπιταλιστικού μετώπου και ενός ευρύτερου αντικαπιταλιστικού
ρεύματος.
- Προχώρημα του στόχου για κομμουνιστικό μετασχηματισμό της νΚΑ και ανάπτυξη στη νεολαία
ευρύτερου ρεύματος κομμουνιστικής απελευθέρωσης.

3. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
Προετοιμάζουμε Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΝΑΡ με θέματα α) επικαιροποίηση/εμβάθυνση της
Πρότασης Προγραμματικής Διακήρυξης, β) αποτίμηση της πορείας των όποιων προσπαθειών
διαλόγου και συγκρότησης και σχεδιασμός των επόμενων βημάτων/διαδικασιών και πρωτοβουλιών.
Στόχος και μέτρο επιτυχίας της συνδιάσκεψης θα είναι η απόφαση για συγκρότηση ανώτερης
οργάνωσης κομμουνιστικής απελευθέρωσης σε συγκεκριμένο χρόνο, με συγκεκριμένη διαδικασία και
με συμμετοχή όλων όσοι συμφωνήσουν πολιτικά προγραμματικά. Το στοίχημα είναι η επόμενη
συλλογική διαδικασία συνολικού-κεντρικού χαρακτήρα να είναι της νέας οργάνωσης.
Η πορεία προς τη Συνδιάσκεψη αποτελεί διαδικασία ανασυγκρότησης του ΝΑΡ, προκειμένου να
αναλάβει τις αυξημένες ευθύνες που του αναλογούν για να πάμε σε νέα οργάνωση. Είναι πορεία μιας
βαθύτερης θεωρητικοπολιτικής δουλειάς, που θα σηματοδοτήσει την αναγκαία, στρατηγικού
χαρακτήρα, τομή/στροφή στις οργανώσεις μας και ιδιαίτερα της νΚΑ.
Επιδιώκουμε, ταυτόχρονα, να αποτελέσει μια ανοικτή διαδικασία με δυνατότητα ουσιαστικής
συμμετοχής όλων όσοι ενδιαφέρονται για το εγχείρημα, στον διάλογο για την ΠΠΔ, στις ίδιες τις
εργασίες του σώματος με δυνατότητα λόγου ακόμα και συμβουλευτικής ψήφου.
Στo πλαίσιo αυτό η Π.Ε. καθόρισε χρονοδιάγραμμα για εσωοργανωτική δουλειά και συσκέψεις,
δημόσιο διάλογο με ρεύματα και αγωνιστές που ενδιαφέρονται και με όποιες πρωτοβουλίες θα
υπάρχουν και την διεξαγωγή της Συνδιάσκεψης το Δεκέμβριο 2018.
4. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΠΔ. ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Το κείμενο της ΠΠΔ που ψήφισε το 3ο Συνέδριο είναι σημαντικό και γι’ αυτό το υπερασπίζουμε.
Αναγνωρίζουμε, βεβαίως, την ανάγκη επικαιροποίησης και συμπλήρωσης του με βάση τις εξελίξεις,
την εμπειρία του κινήματος καθώς και τις αναλύσεις και αποφάσεις του 4ου Συνεδρίου. Το βασικό
είναι η ανάπτυξή του με κριτήριο τα ερωτήματα και τη συζήτηση στον μαχόμενο κόσμο του
κινήματος και της αριστεράς.
Στην κατεύθυνση αυτή η Π.Ε. κατέγραψε τα σημεία και τα κεφάλαια της ΠΠΔ στα οποία θα γίνουν
επεξεργασίες για επικαιροποίηση και αναβάθμιση τους καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις αυτών
των αλλαγών, ενώ έχει συγκροτήσει ομάδα εργασίας για την συγγραφή της τελικής πρότασης
επικαιροποίησης και συμπλήρωσης της που θα καταληχθεί σε επόμενη συνεδρίαση της ΠΕ ώστε να
συζητηθεί στις ΟΒ και δημόσια στην πορεία προς την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Δεκεμβρίου
2018.
5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
Παράλληλα με τη διαδικασία επεξεργασίας/συζήτησης της ΠΠΔ προωθούμε, πρακτικά, τον σχεδιασμό
και την οργάνωση συσκέψεων με άνοιγμα στον κόσμο που ενδιαφέρεται για το εγχείρημα.
Απευθυνόμαστε και τοπικά/κλαδικά και κεντρικά πρωτίστως σε πρωτοπόρους συντρόφους και
συντρόφισσες του εργατικού κινήματος, της γειτονιάς και της νεολαίας. Σε κόσμο της διανόησης και
του πολιτισμού και στις οργανώσεις που έχουν εκδηλώσει διάθεση συζήτησης και εμπλοκής στη
διαδικασία. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα αυτό αν σκεφτούμε τις διαφορετικές ταχύτητες, ιστορικές
εμπειρίες και τις διαφορές κουλτούρας. Αυτό σημαίνει επιδίωξη σύνθεσης στο αναγκαίο επίπεδο,
μέσα από ουσιαστικό διάλογο, με στόχο να κερδηθεί το ευρύτερο δυνατό κομμάτι ενός πρωτοπόρου
εργατικού και νεολαιίστικου δυναμικού.
Επιδιώκουμε τη διοργάνωση συσκέψεων εργασίας, όχι γενικών πολιτικών εκδηλώσεων, με στόχο να
αναπτυχθούν η συζήτηση και οι πρωτοβουλίες για δημιουργία επιτροπών. Να εξηγήσουμε το σχέδιό

μας ως ΝΑΡ, αλλά και την επιδίωξη να συμβάλουμε σε ευρύτερες αυτοτελείς πρωτοβουλίες και στον
συντονισμό τους σε όλα τα επίπεδα.
Διευκρινίζουμε τα διαφορετικά επίπεδα διαλόγου. Σε άλλο επίπεδο κινείται ο διάλογος/αντιπαράθεση
με ρεφορμιστικά ρεύματα κομμουνιστικής αναφοράς, ο οποίος έχει πολιτική επιδίωξη την κοινή
δράση στο κίνημα και σε πολιτικά μέτωπα αγώνα. Σε άλλο επίπεδο προωθείται ο διάλογος
διαφορετικών ρευμάτων κοινωνικών και ιστορικών που συγκλίνουν όχι μόνο πολιτικά/κινηματικά
αλλά και στην επιδίωξη ενός σύγχρονου προγράμματος/κόμματος κομμουνιστικής απελευθέρωσης
και γι αυτό συμφωνούν να συμβάλουν στη συγκρότηση πρωτοβουλίας.
6. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕ θεωρεί θετικά τα αποτελέσματα της σύσκεψης της Οργάνωσης Αττικής που πραγματοποιήθηκε
στις 27 Ιουνίου με βάση το στόχο για επανεκκίνηση της προσπάθειας. Η συμμετοχή ήταν καλή με
σημαντικό αριθμό ανένταχτων συντρόφων και συντρόφων από άλλες συλλογικότητες. Η συζήτηση
ήταν αρκετά καλή, αποτύπωνε τα διαφορετικά επίπεδα προσέγγισης και εμπλοκής με την προσπάθεια
του κόσμου που συμμετείχε. Από τις πιο θερμές και αποφασιστικές τοποθετήσεις μέχρι τις απόψεις
που βλέπουν αρκετά μακρινό το εγχείρημα και θέτουν πιο μακροπρόθεσμα τα αναγκαία βήματα.
Η σύσκεψη κατέληξε σε τρείς άξονες που κινούμαστε παράλληλα:
Ο πρώτος είναι η προσπάθεια συγκρότησης πρωτοβουλιών σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο,
αξιοποιώντας σαν βάση το κείμενο των Δυτικών έτσι ώστε να υπάρχει μια ενοποιητική βάση.
Χρειάζεται ειδική συζήτηση στις κλαδικές ΟΒ. Αντίστοιχα πρέπει να κινηθούμε άμεσα και πολύ
συγκεκριμένα σε πόλεις της περιφέρειας.
Ο δεύτερος άξονας είναι ο διάλογος όλου αυτού του κόσμου για θεμελιακά ζητήματα στο οποίο
πρέπει να εντάξουμε και την πρόσκληση για συμμετοχή του στη διαδικασία συζήτησης της ΠΠΔ.
Ο τρίτος άξονας είναι η ανάγκη συνάντησης και συζήτησης για ζητήματα που εμφανίζονται στην
επικαιρότητα αλλά συνδέονται και με το περιεχόμενο ενός σύγχρονου προγράμματος και κόμματος
(συζήτηση για την ταξική χειραφέτηση/ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος με αφορμή τη μάχη
της 30/5 και της απεργιακής πρότασης του Ιούνη).
…

Στόχος μας για το επόμενο διάστημα είναι το δυναμικό που συγκεντρώθηκε στις 27/6 να
μονιμοποιήσει, βαθύνει και συγκροτήσει καλύτερα τη συμβολή του και παράλληλα να
λειτουργήσει ως «σπινθήρας» για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για το πρόγραμμα και το κόμμα
κομμουνιστικής απελευθέρωσης και «από πάνω» και «από κάτω». Στην κατεύθυνση αυτή η Π.Ε.
κατέληξε σε μια σειρά συγκεκριμένους στόχους και πρακτικά βήματα.
….
7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΒ
Η ενεργητική συμμετοχή των ΟΒ σε όλες τις φάσεις της πορείας προς τη Συνδιάσκεψη για την ΠΠΔ
είναι κομβικό ζήτημα και αποτελεί κρίσιμη πλευρά της συμβολής τους συνολικά στην υπόθεση του
προγράμματος και του κόμματος της κομμουνιστικής απελευθέρωσης. Λαμβανομένων υπόψη από τη
μια της υστέρησης, της λειψής ιεράρχησης και ενός εύρους ερωτημάτων που υπάρχουν, και από την
άλλη της ανάγκης και τη δυνατότητας που υπάρχει, η οργανωμένη και συλλογική απάντηση σε αυτό
το ζήτημα από όλες τις ΟΒ του ΝΑΡ και της νΚΑ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της όλης προσπάθειας.

Με αυτό το κριτήριο η ΠΕ διαμόρφωσε συγκεκριμένο πλαίσιο θεωρητικών, πολιτικών και
οργανωτικών παρεμβάσεων, σε εσωοργανωτικό επίπεδο, αλλά και προς το ευρύτερο δυναμικό που
εκδηλώνει τη βούληση να συμβάλει στην όλη προσπάθεια.
8. Το περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ μπορεί να συμβάλει με αυτοτελή και δημιουργικό τρόπο
στην κατεύθυνση αυτή και είναι αναγκαία η ολόπλευρη στήριξη και αξιοποίηση του.
Η Π.Ε. του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Αθήνα 7 Ιουλίου 2018
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