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Διαβάστε εδώ τις εισηγήσεις στο διήμερο από το ιστολόγιο της Πρωτοβουλίας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 11/11 το βράδυ το
ιστορικό-θεωρητικό διήμερο που ήταν αφιερωμένο στην 100-χρονη πορεία του
κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας. Διοργανωτής ήταν η «Πρωτοβουλία διαλόγου για
ένα σύγχρονο κομμουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα» που έχει συγκροτηθεί από αγωνιστές
και δυνάμεις που το προηγούμενο διάστημα εργάζονται στην κατεύθυνση αυτή.

Το διήμερο που πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο Μολύβι με κεντρικό τίτλο «100
χρόνια-Η ιστορική πορεία του κομμουνιστικού κινήματος και η προοπτική του»
είχε δύο θεματικούς άξονες. Η πρώτη μέρα αφιερώθηκε στην συμβολή στην αποτίμηση της

ιστορίας του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα, ενώ η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη
στη συζήτηση για τις πολιτικές και θεωρητικές προσεγγίσεις για το επαναστατικό κόμμα.
Η συμμετοχή στις εργασίες του διημέρου ήταν μεγάλη, όπως και το ενδιαφέρον για
τις 10 κεντρικές εισηγήσεις και τις πολλές παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν.
Ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή πολλών νέων αγωνιστών, αλλά και οι παρεμβάσεις νέων
εργαζομένων. Μαζικά παρούσα και η γενιά των αγωνιστών του εργατικού και
κομμουνιστικού κινήματος πολλών ρευμάτων και οργανώσεων από τη μεταπολίτευση και
μετά, αλλά και πρωτοπόροι αγωνιστές εργαζόμενοι που προσέγγισαν την αντικαπιταλιστική
αριστερά τα τελευταία χρόνια. Στη συζήτηση αποτυπώθηκε η βαριά ευθύνη που
φέρνουν οι αγωνιστές και οι δυνάμεις που συγκροτούν την «Πρωτοβουλία», οι
μεγάλες δυσκολίες, αλλά και οι δυνατότητες που ξεδιπλώνονται στην εποχή μας για
μια νέα εξόρμηση των δυνάμεων της χειραφέτησης και της κομμουνιστικής απελευθέρωσης.
Όπως τόνιζε η οργανωτική επιτροπή του διημέρου «Η αρχή έγινε. Θα συνεχίσουμε πιο
εντατικά και πιο πλατιά. Οι αγωνιστές και οι δυνάμεις που συναντήθηκαν και συζήτησαν όλο
το προηγούμενο διάστημα σε μια σειρά συσκέψεις εργασίας, σε εκδηλώσεις, στη συγγραφή
και επεξεργασία κειμένων, στην Αθήνα μα και σε άλλες πόλεις θα εργαστούν και θα
απευθυνθούν πλατιά σε αγωνιστές και δυνάμεις που θέλουν να συμβάλλουν σε αυτή την
προσπάθεια, σε αυτό το βαρύ μα και τόσο αναγκαίο καθήκον. Τα επόμενα βήματα και η
συνέχεια είναι κρίσιμα και πρέπει να σχεδιαστούν συλλογικά και με αποφασιστικότητα»
Οι εισηγήσεις έχουν αναρτηθεί στο ιστολόγιο της πρωτοβουλίας (πατήστε εδώ)-(σταδιακά

θα αναρτηθούν όλες), ενώ τα video με όλες τις εισηγήσεις, αλλά και τις παρεμβάσεις
θα αναρτηθούν τις αμέσως επόμενες μέρες στις ιστοσελίδες της πρωτοβουλίας, στην
pandiera.gr και στο narnet.gr
Από κάθε άποψη σημαντική είναι η έναρξη μιας οργανωμένης συζήτησης που
ξεκίνησε με το διήμερο, με την κατάθεση απόψεων, προσεγγίσεων και θέσεων για τα
μεγάλα ζητήματα του κομμουνισμού και του κόμματος στον 21ο αιώνα, διαδικασία που
πρέπει να έχει συνέχεια και πρακτική αποτύπωση. Από την πλευρά του ΝΑΡ, η διαδικασία
συζήτησης και επεξεργασίας της Προγραμματικής Διακήρυξης στοχεύει ακριβώς στη
συμβολή σε μια τέτοια συζήτηση. Η διαδικασία προς την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της
οργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 14-15-16 Δεκέμβρη στην Αθήνα, στόχο έχει να
ξεδιπλωθεί πλατιά η συζήτηση πάνω σε προγραμματικές επεξεργασίες, τόσο εντός
του ΝΑΡ και της ν.Κ.Α., όσο και με τους αγωνιστές και δυνάμεις που θέλουν να συμβάλλουν
στην προοπτική αυτή.
Το ΝΑΡ όπως έχει αποφασίσει στο πρόσφατο 4ο συνέδριό του, θα καταθέσει ως συμβολή του
στην υπόθεση του προγράμματος και κόμματος κομμουνιστικής απελευθέρωσης την
πρόταση Προγραμματικής Διακήρυξης, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναυσμα βαθιάς,
ουσιαστικής και συντροφικής συζήτησης για την επεξεργασία σύγχρονου κομμουνιστικού
προγράμματος.
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