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Με συλλογικότητες αγώνα, κίνημα ρήξης και ανατροπής κατακτάμε αξιοβίωτη ζωή σε
ανθρώπινες πόλεις και χωριά, κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική Ε.Ε., κυβερνήσεων,
περιφερειών & δήμων.
Με τις αριστερές αντικαπιταλιστικές αντιδιαχειριστικές κινήσεις σε περιφέρειες και
δήμους υπερασπίζουμε τα δικαιώματά μας στον πλούτο που παράγουμε, στους δημόσιους
χώρους και τα δημόσια αγαθά που μας ανήκουν, ενάντια στα συμφέροντα και τους
σχεδιασμούς του κεφαλαίου. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην απειλή του πολέμου, του
φασισμού και του ολοκληρωτισμού κράτους – Ε.Ε.

Οι εκλογές για περιφερειακές και δημοτικές αρχές, που θα γίνουν στις 26 Μάη 2019 μαζί με τις
ευρωεκλογές, οι πρώτες με διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούν για τις δυνάμεις της
ανατρεπτικής-ανυπότακτης αριστεράς μια αναμέτρηση εφ’ όλης της ύλης ενάντια στην
πολιτική και τις δυνάμεις που στηρίζουν τη μνημονιακή σταθερότητα και την επιβολή της τις
επόμενες δεκαετίες. Μια σοβαρή μάχη που θα έχει επίδραση στις πολιτικές εξελίξεις και τις
ζωές μας, γιατί:
●

●

Το αστικό πολιτικό κατεστημένο που διαχειρίζεται περιφέρειες και δήμους, επιχειρεί να
αναβαπτισθεί για να συνεχίσει να υλοποιεί τις αντιλαϊκές "μεταρρυθμίσεις". Πρόκειται για
καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις έντασης της εκμετάλλευσης, με τη γενίκευση και καθιέρωση της
φτηνής, ελαστικής εργασίας μέσω των δήμων, την εμπορευματοποίηση-ιδιωτικοποίηση των
δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, τη φορομπηξία των λαϊκών νοικοκυριών, την υποβάθμιση της
δημόσιας παιδείας, τη συγκέντρωση της λαϊκής περιουσίας στις τράπεζες και τους επενδυτές.
Επιδιώκει συναίνεση στην επέλαση των επενδυτών για πλήρη παράδοση του χώρου και του
περιβάλλοντος στο κεφάλαιο στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης με αντάλλαγμα
μικροπαροχές και όπου δεν το επιτυγχάνει με επιθέσεις και εκβιασμούς. Αυτές οι πολιτικές είναι
που, με την ανυπαρξία έργων πολιτικής προστασίας και την κατάρρευση των δημόσιων υποδομών,
δημιουργούν δραματικές και δολοφονικές συνέπειες, όπως κατέδειξαν η ρύπανση του
Σαρωνικού, οι πλημύρες στη Μάνδρα, η πυρκαγιά στο Μάτι και άλλες πολλές καταστροφές σε όλη
τη χώρα.
Οι παρατάξεις που διεκδικούν πάλι την ψήφο, ως δήθεν ανεξάρτητες ενώ μανατζάρονται από
εφοπλιστές και άλλους ολιγάρχες και στηρίζονται από τη ΝΔ, ή από κοινού από το ΣΥΡΙΖΑ και το
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ορκίζονται πειθαρχία στην Ε.Ε. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους γίνεται για το
ποιός θα εφαρμόσει ως περιφερειακή ή δημοτική αρχή την ίδια μνημονιακή πολιτική. Μια
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πολιτική που οδήγησε την κοινωνική πλειοψηφία στη φτωχοποίηση και την οικονομική ελίτ
στην αύξηση των κερδών της. Που φέρνει την απόγνωση, αφού η ανεργία μαστίζει μαζί με τη
μετανάστευση των νέων, η περικοπή μισθών και συντάξεων φτωχοποιεί μαζί τις αυξήσεις τιμών
στα βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Που, παρά τις εξαγγελίες για τέλος των μνημονίων, τους
πανηγυρισμούς για «έξοδο στις αγορές» και την εξαγγελία για πενιχρή αύξηση του κατώτατου
μισθού πείνας, μονιμοποιεί την εξαθλίωση και την απάλυνση της απελπισίας με την ελεημοσύνη
των συσσιτίων και των επιδομάτων-ψίχουλων.
Τα μνημόνια, που αποτελούν διαρκή φυλακή, επιβάλουν την παράδοση δεκάδων χιλιάδων
ακινήτων του δημοσίου στο Υπερταμείο για πώληση ή εμπορευματοποίηση, ανάμεσά τους
σχολεία, δασικές εκτάσεις, πλατείες, κοινόχρηστοι χώροι, δημόσια κτήρια. Επιτάσσουν αυστηρή
λιτότητα, μείωση κοινωνικών δαπανών, προκειμένου να αποπληρώνονται οι δανειστές και να
ενισχύονται οι επιχειρήσεις.
Ο νόμος "Κλεισθένης Ι", σε συνέχεια του Καλλικράτη και του Καποδίστρια, προωθεί
αναδιαρθρώσεις σε περιφέρειες και δήμους, ώστε να αναλάβουν ευρύτερο ρόλο στο συνολικό
σχεδιασμό της Ε.Ε. και του κεφαλαίου. Αναδιαρθρώσεις που στοχεύουν στη συρρίκνωση και
ιδιωτικοποίηση δημόσιων λειτουργιών πρόνοιας, καθαριότητας κ.α., την ανταποδοτική παροχή
υπηρεσιών, την ιδιωτικοοικονομική λειτουργία, τη στήριξη επιχειρήσεων, τις ιδιωτικοποιήσεις
μέσω ΣΔΙΤ, την αντικατάσταση των σταθερών χρηματοδοτήσεων που συρρικνώνονται με τα
ευκαιριακά, στοχευμένα υπό αντιδραστικές προϋποθέσεις χρηματοδότησης, ΕΣΠΑ κλπ.
Το Παρατηρητήριο παρακολούθησης της αυστηρής εκτέλεσης των προϋπολογισμών αντιλαϊκής
λιτότητας και την πορεία των οικονομικών των περιφερειών και δήμων είναι εδώ, με την Υπηρεσία
Εποπτείας από το Υπουργείο Εσωτερικών για τον έλεγχο συμμόρφωσής τους στη μνημονιακή
νομιμότητα. Και έχουμε μια ακόμα, μετά την πρώτη το 2015, αρπαγή της διαθέσιμης
ρευστότητας περιφερειών, δήμων και άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών, προκειμένου να
ενισχυθούν τα «δημοσιονομικά αποθέματα» ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις κυβερνητικές
προτεραιότητες και να βελτιώνονται οι δείκτες που ελέγχουν δανειστές και επενδυτές. Και η ποινή
μη συμμόρφωσης είναι η έκπτωση των εκλεγμένων αρχών από τις θέσεις τους !
Ο Κλεισθένης αναμορφώνει και αναβαθμίζει το συγκεντρωτικό-αντιδημοκρατικό
-δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης σε συνδυασμό με την πριμοδότηση ευρύτερων
συναινέσεων -συμμαχιών στη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων. Επιδιώκει να ενισχύσει τις
λογικές συνδιοίκησης με συνδιαχείριση και συνευθύνη στην άσκηση των αντιλαϊκών πολιτικών,
ώστε να ενοποιείται, αποφεύγοντας τους τριγμούς, το τοπικό αστικό πολιτικό σύστημα.

Οι περιφέρειες και οι δήμοι, δεν αποτελούν μορφές αυτοδιοίκησης όπως ψευδεπίγραφα και
αποπροσανατολιστικά υποστηρίζεται, αλλά, αντίθετα, συνιστούν ιμάντες του κρατικού
μηχανισμού, αποτελούν μορφές τοπικού κράτους, με βασική τους λειτουργία την εφαρμογή των
μνημονιακών πολιτικών που υπαγορεύονται από την Ε.Ε. και την κεντρική κυβέρνηση.
Σε αυτό το τοπίο, αναγκαίες προϋποθέσεις για να επιβληθούν φιλολαϊκά μέτρα, είναι οι
αναπόφευκτες συγκρούσεις και ρήξεις με την Ε.Ε., τα μνημόνια, τα συμφέροντα και τους
σχεδιασμούς της οικονομικής ολιγαρχίας και τις πολιτικές των κυβερνήσεων. Η λαϊκή οργάνωση
με θεσμούς επιβολής της λαϊκής θέλησης και ανεβασμένο ανασυγκροτημένο ταξικό κίνημα
διεκδίκησης και αγώνων. Κάθε αποφυγή αναφοράς σε αυτά και εγκλωβισμού σε εκλογικίστικες
τακτικές είναι καταστροφική και εκθέτει την όποια αριστερά.
Δεν δίνουν απάντηση στις ανάγκες του κόσμου της δουλειάς, τη νεολαία και τα φτωχά λαϊκά
στρώματα οι προτάσεις και τα σχέδια παρατάξεων που ξανασπέρνουν αυταπάτες ότι αρκεί η
ανάθεση σε «αριστερές» παρατάξεις να διοικούν περιφέρειες και δήμους για να ασκούν φιλολαϊκή
πολιτική. Προτάσεις που συγκαλύπτουν το χαρακτήρα των περιφερειών και δήμων ως μακρύ χέρι της
κεντρικής εξουσίας και μηχανισμούς του κράτους. Σχέδια που αναπαράγουν νέες αυταπάτες, παρά τη
διάψευση του αφηγήματος του ΣΥΡΙΖΑ για «αριστερή κυβέρνηση» και παρά τα αποτελέσματα

περιφερειακών και δημοτικών αρχών που στηρίχτηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ και διαχειρίστηκαν,
είτε σε πλήρη εναρμόνιση οι πρώτες, ή με κάποιες διαφορές οι δεύτερες, τις ίδιες μνημονιακές
δεσμεύσεις.
Κρίσιμα ζητήματα για την παρέμβαση όσων θέλουν να υπερασπιστούν τα εργατικά και λαϊκά
συμφέροντα, αποτελούν:
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Η αντιπαράθεση με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και όλων των αστικών κομμάτων. Η
αποδόμηση του αφηγήματος της εξόδου από τα μνημόνια. Η σύγκρουση με την προοπτική ενός
λαού ζητιάνου που θα ζει περιμένοντας το κάθε είδους «κοινωνικό μέρισμα» και παροχές – ψίχουλα
για τα πιο φτωχά πληττόμενα τμήματα της κοινωνίας.
Η προβολή των εργατικών και λαϊκών διεκδικήσεων για μισθούς, συντάξεις, ανεργία, παιδεία, υγεία,
περιβάλλον, ποιότητα ζωής, πολιτισμό κλπ από τη σκοπιά της ριζικής βελτίωσης των όρων
διαβίωσης της εργατικής τάξης και του λαού. Όχι εξάρτηση των διεκδικήσεων από τα όρια που
καθορίζει ο «δημοσιονομικός χώρος».
Η πάλη για τα προβλήματα της καθημερινής ζωής των λαϊκών στρωμάτων καθώς και για τα τοπικά
προβλήματα σε σύγκρουση με τις πολιτικές περιφερειακών και δημοτικών αρχών και τα
συμφέροντα του κεφαλαίου. Η αντίθεση στην καθιέρωση-εμπέδωση της ελαστικής εργασίας μέσα
από τους δήμους, στις άμεσες ή έμμεσες ιδιωτικοποιήσεις, στην εμπορευματοποίηση των
υπηρεσιών, του δημόσιου χώρου, στη φορομπηξία λαϊκών νοικοκυριών.
Η απόρριψη του Κλεισθένη και του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας περιφερειών και δήμων, η
ανάδειξη του ρόλου του τοπικού κράτους, της αντιδημοκρατικής –συγκεντρωτικής λειτουργίας του.
Η απόρριψη συνδιαχειριστικών λογικών και «συμβολής» παρατάξεων σε συνεργασίες και μόνιμες ή
ευκαιριακές πλειοψηφίες προκειμένου «να μην υπάρξει ακυβερνησία» σε περιφέρειες και δήμους. Η
αντιπαράθεση με τις διαχειριστικές αυταπάτες για περιφέρειες και δήμους που μπορούν να
υλοποιήσουν μια πολιτική υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων μέσα στο υπάρχον θεσμικό
πλαίσιο και χωρίς την ανάπτυξη αγώνων του κινήματος.
Η στάση απέναντι στην Ε.Ε., τις δεσμεύσεις της και τους σχεδιασμούς της για αντιδραστικές
μεταρρυθμίσεις στο χώρο και την εργασία. Η ανάδειξη του δρόμου της απειθαρχίας της ρήξης και
αποδέσμευσης από την ΕΕ και της διαγραφής του χρέους.
Η τοποθέτηση απέναντι στο αφήγημα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και τους σχεδιασμούς του
κεφαλαίου (επέλαση εμπορευματοποίησης-ιδιωτικοποίησης στο δημόσιο χώρο και τα δημόσια
αγαθά, καταστροφή του περιβάλλοντος, δόμηση σύμφωνα με τις ανάγκες του κεφαλαίου,
επενδύσεις, εξορύξεις, διαχείριση, κ.α.),
Η αντίθεση στους πολεμικούς σχεδιασμούς, στα εξοπλιστικά πολεμικά προγράμματα και την ένταξη
της χώρας και των περιοχών μας σε αυτούς. Λεφτά για τις λαϊκές ανάγκες και όχι για πολεμικές
δαπάνες. Έξοδος από το ΝΑΤΟ- Να κλείσουν οι βάσεις.
Η στάση απέναντι στην ξενοφοβία, το ρατσισμό, τον εθνικισμό, το φασισμό και τον εκφασισμό της
κοινωνίας.
Η ανάδειξη της ανάγκης συγκρότησης μορφών του οργανωμένου λαού στις γειτονιές και
ξεσπάσματος αγώνων σαν προϋπόθεση για απόκρουση και καθυστερήσεις των αντιλαϊκών
σχεδιασμών, για διεκδίκηση και επιβολή φιλολαϊκών μέτρων, για νίκες και κατακτήσεις.
Η συμβολή στο συντονισμό και τους κοινούς αγώνες των κινήσεων.

Η ανατρεπτική αντικαπιταλιστική και σύγχρονα κομμουνιστική αριστερά έχει ευθύνη και
οφείλει να τοποθετείται με όρους αναγκών και δικαιωμάτων των εργαζομένων και με
προοπτική την ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής. Να πρωτοστατεί στην οργάνωση μαζικών
διεκδικήσεων απέναντι και στις δημοτικές/περιφερειακές αρχές, αντί να καλλιεργεί ή να αναπαράγει
τις μειωμένες προσδοκίες και να περιορίζεται στη στόχευση για έναν πιο «έντιμο» δήμαρχο,
υποβαθμίζοντας έτσι τη συνολική αντιδραστική λειτουργία του τοπικού κράτους. Διαβλέπει και
αντιμάχεται το σύνολο της ασκούμενης πολιτικής και δεν μένει μόνο στα επιμέρους μέτρα

ανακούφισης. Η στόχευσή της αντιστρατεύεται τη διαχείριση των μηχανισμών του κράτους στο
τοπικό επίπεδο, που λειτουργούν ως συμπλήρωμα και μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας, κάτω από
τις ντιρεκτίβες και τις πολιτικές του κεφαλαίου και της ΕΕ. Δεν αναπαράγει ψευδαισθήσεις για
περιθώρια άσκησης φιλεργατικής, φιλολαϊκής πολιτικής μέσω των σημερινών δήμων και περιφερειών,
ούτε προσχωρεί σε επιδιώξεις για «χρηστή» διαχείριση των μνημονιακών δεσμεύσεων, παρότι
κάποιοι επιμένουν να κατακεραυνώνουν αυτή την εκτίμηση ως αναχωρητισμό και σεχταρισμό. Γιατί
οποιαδήποτε ουσιαστική φιλολαϊκή επιλογή απαιτεί ρήξη με το μνημονιακό καθεστώς, με το θεσμικό
πλαίσιο και το αστικό κράτος και μπορεί να επιβάλλεται από ένα ανεβασμένο κίνημα και μια
ανατρεπτική αριστερά, όσο και να κοστίζει ποινές και διώξεις σε οποιοδήποτε απείθαρχο αιρετό.
Το Νέο Αριστερό Ρεύμα για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, στηρίζει τη μεγάλη
κατάκτηση για το μαζικό λαϊκό κίνημα και την ανατρεπτική αριστερά που αποτελούν οι
αριστερές αντικαπιταλιστικές κινήσεις στις 12 περιφέρειες και τους δεκάδες δήμους σε
όλη τη χώρα. Εδώ και χρόνια παρεμβαίνουν κόντρα στο αστικό τοπικό κατεστημένο και την
αντιλαϊκή πολιτική δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Οι κινήσεις αυτές συμβάλλουν στη γείωση
και συγκρότηση μιας άλλης αριστεράς. Με τη συσπείρωση αγωνιστών του κινήματος, με τις
επεξεργασίες και θέσεις τους, με τη συμμετοχή τους στους αγώνες και την παρέμβασή τους μέσα και
έξω από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, αποτελούν ένα διακριτό αριστερό, αντισυστημικό
ρεύμα. Οι θέσεις των εκλεγμένων μέσα στα συμβούλια αξιοποιήθηκαν για να υπηρετήσουν τις
δράσεις και το κίνημα έξω από αυτά. Συνέβαλαν σε κατακτήσεις και νίκες, απόκρουση αντιλαϊκών
μέτρων, στην ανάδειξη προβλημάτων, στο να έρθουν στο προσκήνιο οι λαϊκές ανάγκες και
διεκδικήσεις, στην οργάνωση αγώνων, στη συγκρότηση κινηματικών συλλογικοτήτων, στην
οργάνωση της αλληλεγγύης και στήριξης των αδύναμων και των προσφύγων. Δεν εγκλωβίστηκαν σε
τεχνητούς διαχωρισμούς κεντρικών και τοπικών προβλημάτων, συνέβαλαν στους αγώνες και για τα
μεγάλα και για τα «μικρά». Στάθηκαν απέναντι σε ρατσισμό, εθνικισμό, φασισμό.
Στηρίζουμε τις κινήσεις που από θέσεις αντιπολίτευσης υπερασπίζονται και προβάλλουν τα
εργατικά και λαϊκά συμφέροντα, αποκαλύπτουν τις διαπλοκές του περιφερειακού και δημοτικού
κατεστημένου με τα οικονομικά συμφέροντα και τους σχεδιασμούς του, υπηρετούν το κίνημα και την
ισχυροποίησή του. Στοχοποιούν τις αντεργατικές πολιτικές κυβερνήσεων, αστικών κομμάτων και ΕΕ.
Η επιλογή των αριστερών αντικαπιταλιστικών κινήσεων να μην αποτελούν τμήμα της
διοίκησης αυτών των μηχανισμών, να μη συμπράττουν με αστικές δυνάμεις στη διαχείριση του
συστήματος και να διαχωρίζονται από το πολιτικό κατεστημένο σε όλα τα επίπεδα, η ριζοσπαστική
οπτική τους για το χώρο, το περιβάλλον, το ρόλο των μηχανισμών του κράτους και της ΕΕ, η
αταλάντευτη στάση τους κόντρα στην ενσωμάτωση και ο αγώνας τους από θέσεις αντιπολίτευσης,
εκτιμιέται από τον λαϊκό κόσμο. Στις περιφερειακές εκλογές το 2014 έλαβαν πανελλαδικά
ως διακριτό ρεύμα 2,4% και εξέλεξαν 9 συμβούλους, ενώ συγκέντρωσαν ακόμα μεγαλύτερα
ποσοστά στους δήμους, όπου εκλέχτηκαν πάνω από 20 σύμβουλοι.
Χρειάζεται αυτές οι κινήσεις να δυναμώσουν, να πολλαπλασιαστούν, να μαζικοποιηθούν, να
ενισχύσουν τον μαχητικό αντισυστημικό χαρακτήρα τους, να συσπειρώσουν νέες δυνάμεις, να
αυξήσουν την επιρροή τους και την εκλογική τους απήχηση.
Καλούμε όλες τις δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τους ανένταχτους αγωνιστές της
αντικαπιταλιστικής ριζοσπαστικής αριστεράς, να συμβάλλουν στην ενιαία εμφάνιση, παρέμβαση
και δράση σε κάθε περιοχή των αριστερών αντικαπιταλιστικών κινήσεων. Να πάρουν θέση
με αίσθημα ευθύνης για την ανοικτή και δημοκρατική λειτουργία τους και τη λήψη των αποφάσεων
τους. Να συμβάλλουν στη στήριξη της τακτικής λειτουργίας και μόνιμης παρέμβασής τους στις
γειτονιές και μετά τις εκλογές. Στην ενίσχυση των αγωνιστικών, αντικαπιταλιστικών,
αντιδιαχειριστικών τους χαρακτηριστικών και την αντισυστημική αριστερή τους φυσιογνωμία.

Να προχωρήσουμε από κοινού την απόφαση της Συνδιάσκεψης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: «Το επόμενο
διάστημα οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα συμβάλλουν στη μαζικοποίηση των αριστερών
αντικαπιταλιστικών κινήσεων πόλης και περιφέρειας, τη μαχητική παρουσία και δράση τους για τα
κεντρικά και τοπικά προβλήματα, τη συλλογική δημοκρατική λειτουργία τους και το συντονισμό
τους. Προωθούμε τη δημιουργία νέων κινήσεων, όπου δεν υπάρχουν. Επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη
δυνατή συσπείρωση σε αυτές τις κινήσεις αγωνιστών του κινήματος και δυνάμεων που
αποδεσμεύονται από διαχειριστικές και ρεφορμιστικές λογικές. Μπροστά και στις επόμενες
δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στοχεύουμε στην άνοδο της απήχησης και της
εκπροσώπησης των κινήσεων της αντικαπιταλιστικής πτέρυγας.»
Χρέος και ευθύνη κάθε αγωνιστή/στριας είναι να πάρει μέρος στις διαδικασίες των κινήσεων και
τα ψηφοδέλτιά τους. Να συμβάλλει ώστε η απήχησή τους να εκφραστεί και στις εκλογικές
αναμετρήσεις των τοπικών εκλογών με ενίσχυση των ποσοστών για να δυναμώσουν οι φωνές που
υπερασπίζονται τα εργατικά συμφέροντα, για να μπαίνει φραγμός στις αντιλαϊκές πολιτικές του
αστικού στρατόπεδου.
Να ενισχυθεί το αντικαπιταλιστικό ρεύμα της ριζοσπαστικής, αντισυστημικής αριστεράς,
να ανοίξει ο δρόμος για την εργατική χειραφέτηση, την πραγματική αυτοδιοίκηση-αυτοδιεύθυνση,
την κοινωνική απελευθέρωση.

ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, 30/1/2019
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