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Ποιοί είμαστε

Το Νέο Αριστερό Ρεύμα - ΝΑΡ, είναι πολιτική οργάνωση της ελληνικής αντικαπιταλιστικής,
επαναστατικής και κομμουνιστικής Αριστεράς.
Δημιουργήθηκε το 1989, μετά την αποχώρηση πολλών μελών και στελεχών του ΚΚΕ και την
διάσπαση της ΚΝΕ.
Η συγκρότηση του ΝΑΡ ως πολιτικής οργάνωσης, στο φόντο της κορύφωσης της κρίσης της
παραδοσιακής αριστεράς στην Ελλάδα και στην αφετηρία της κατάρρευσης του (αν)υπαρκτού
σοσιαλισμού στην Ανατολή, σηματοδότησε μια νέου τύπου προσπάθεια για την αναγέννηση
του αριστερού και κομμουνιστικού κινήματος στη χώρα μας.
Το ΝΑΡ διαμορφώνει μια πολιτική αντίληψη, πρόταση και πρακτική, που αποτελείται από τρεις
θεμελιακές και αναπόσπαστες πλευρές:
1. Επαναθεμελίωση της κομμουνιστικής απελευθερωτικής προοπτικής.
2. Αντικαπιταλιστικό Εργατικό Μέτωπο, για την ανατροπή της αστικής πολιτικής μέσα από κάθε
καμπή - φάση της ταξικής πάλης, από σήμερα μέχρι την αντικαπιταλιστική επανάσταση.
3. Νέο Εργατικό Κίνημα, ικανό να αποτελεί αντίπαλο δέος στη βαρβαρότητα του κεφαλαίου.
Πυρήνας της επαναστατικής τακτικής είναι η πάλη για την αντικαπιταλιστική ανατροπή της
βάρβαρης επίθεσης του κεφαλαίου και της υπεραντιδραστικής ανασυγκρότησης του, μέσα από την
οποία επιχειρείται η υπέρβαση της σημερινής δομικής κρίσης του. Απέναντι στον ολοκληρωτικό
καπιταλισμό της κρίσης και της ιστορικής επίθεσης, απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο από ένα ισχυρό
Αντικαπιταλιστικό Εργατικό Μέτωπο. Σήμερα, για την προώθησή του απαιτείται:
●

●

●

Η συσπείρωση των επαναστατικών κομμουνιστικών δυνάμεων και η συγκρότηση σύγχρονου
κόμματος κομμουνιστικής απελευθέρωσης.
Η συγκρότηση του πόλου της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής Αριστεράς, η ενίσχυση
και αναβάθμιση του ελπιδοφόρου βήματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το άνοιγμα δρόμων πολιτικής
συνεργασίας και μετωπικής συμπόρευσης των ευρύτερων αντικαπιταλιστικών, αντιΕ.Ε. και
αντιιμπεριαλιστικών δυνάμεων.
Η συγκρότηση του εργατικού και λαϊκού αγωνιστικού μετώπου ρήξης-ανατροπής, με

θεμέλιο ένα πολιτικά ανατρεπτικό και ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα και η
ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής πτέρυγας του μαζικού κινήματος.
Το 3ο Συνέδριο του ΝΑΡ, τον Δεκέμβριο του 2013, αποφάσισε και την μετονομασία του ΝΑΡ σε «ΝΑΡ
για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση», ενώ ενέκρινε την πρόταση Προγραμματικής
Διακήρυξης της οργάνωσης, η οποία αποτελεί το προγραμματικό της κείμενο και ταυτόχρονα
πρόταση πρός τους αγωνιστές και δυνάμεις της κομμουνιστικής προοπτικής και επαναθεμελίωσης,
ως συμβολή στην πορεία δημιουργίας ενός σύγχρονου κόμματος κομμουνιστικής
απελευθέρωσης.
Το 4ο Συνέδριο του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση (Δεκέμβριος 2017) έθεσε ως κρίσιμο
στόχο τη συγκρότηση σε ανώτερο επίπεδο της πρωτοπορίας σε όλα τα επίπεδα (κόμμα, μέτωπο,
αριστερή πτέρυγα του κινήματος) και πρώτα και κύρια στο στρατηγικό πεδίο, ενός σύγχρονου
προγράμματος και κόμματος κομμουνιστικής απελευθέρωσης, μιας νέας κομμουνιστικής
Αριστεράς.
Οι αρχές συγκρότησης και κανόνες λειτουργίας του ΝΑΡ διαπνέονται από τις αρχές της
εργατικής δημοκρατίας, που έχουν ως πρότυπό τους όχι τον αστικό φιλελευθερισμό, αλλά την
δημοκρατία των εργαζομένων και αγωνιστών. Εξασφαλίζει τη δημιουργική συμμετοχή και τον
ουσιαστικό ρόλο όλων των μελών στο σύνολο των καθηκόντων.
Το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση παλεύει σταθερά για την ενότητα των
δυνάμεων της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής αριστεράς, για την δημιουργία ενός
τρίτου, διακριτού, ανεξάρτητου και μαζικού πόλου της "άλλης" αριστεράς.
Στο ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση συμμετέχουν αγωνιστές του εργατικού και
λαϊκού κινήματος, του κινήματος της νεολαίας. Παρεμβαίνει στο εργατικό κίνημα, τη σπουδάζουσα
και εργαζόμενη νεολαία, στα κινήματα πόλης και περιβάλλοντος. Δρα στο αντιπολεμικό και
αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, στους αγώνες και τα κινήματα κατά της καπιταλιστικής
διεθνοποίησης-παγκοσμιοποίησης. Συγκροτεί οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα.
Το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση συμμετέχει και πρωτοστατεί σε μετωπικές
πολιτικές και κοινωνικές συσπειρώσεις, κινήσεις και πρωτοβουλίες: Στα πολιτικο-συνδικαλιστικά
σχήματα και τις παρεμβάσεις-κινήσεις-συσπειρώσεις στους χώρους εργασίας και τους κλάδους, σε
σχήματα (της ΕΑΑΚ) στους φοιτητές-σπουδαστές, στις κινήσεις πόλης-περιβάλλοντος και τα
αντικαπιταλιστικά σχήματα σε Δήμους και τις Περιφέρειες, σε πολιτικές συσπειρώσεις, σε
κινήσεις ενάντια στον πόλεμο, για τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες, το προσφυγικό και
σε εργατικές λέσχες σε πόλεις και γειτονιές.
Συμμετείχε και πρωτοστάτησε σε μετωπικά σχήματα όπως η "Λαϊκή Αντιπολίτευση", η "Μαχόμενη
Αριστερά" και το "Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς - ΜΕΡΑ", την "Πρωτοβουλία Αγώνα 2003", την
"Αριστερή Κίνηση κατά της Ε.Ε." και άλλα.
●

●

●

Δρα από κοινού και έχει την ίδια στρατηγική κατεύθυνση με τη νεολαία ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ν.Κ.Α, την οργάνωση της νεολαίας που συμμετέχει στο Νέο Αριστερό Ρεύμα.
Συμμετέχει στην Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α,,
μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της
ριζοσπαστικής οικολογίας.
Εκδίδει την εβδομαδιαία κυριακάτικη εφημερίδα ΠΡΙΝ.

Διαβάστε τις αποφάσεις, τα ντοκουμέντα, την πολιτική, τακτική και στρατηγική αντίληψη
του ΝΑΡ εδώ

_________________________________________________________________

Το ΝΑΡ και το σύγχρονο κόμμα της κομμουνιστικής απελευθέρωσης

Το σύγχρονο κόμμα κομμουνιστικής απελευθέρωσης που επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε θα έχει
ως βασικά του στοιχεία:

●

●

●

●

●

●

Ως στρατηγικό σκοπό τον κομμουνισμό ως αναγκαιότητα, δυνατότητα και τάση στον
σύγχρονο καπιταλισμό, που «καταργεί την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων» και την εργατική
αντικαπιταλιστική επανάσταση με κομμουνιστικό περιεχόμενο ως το δρόμο για αυτόν.
Την ανάλυση του σύγχρονου καπιταλισμού στη βάση της δημιουργικής ανάπτυξης του
μαρξισμού.
Την επαναστατική τακτική και αποφασιστική συνεισφορά στην ανατροπή της σαρωτικής
εκστρατείας του κεφαλαίου των κυβερνήσεων και των υπερεθνικών θεσμών (ΕΕ, ΔΝΤ), με στόχο
την προσέγγιση της επανάστασης.
Κοινωνική βάση τη σύγχρονη πολυσύνθετη εργατική τάξη, Ελλήνων και μεταναστών, και
ιδιαίτερη συμβολή σε ένα νέο εργατικό κίνημα για την ανατροπή και τη χειραφέτηση.
Αντίληψη συμβολής στην οικοδόμηση του συνολικού επαναστατικού υποκειμένου, του
Αντικαπιταλιστικού Εργατικού Μετώπου.
Οργανωτική αρχή την εργατική δημοκρατία, που συμπυκνώνεται στην ελεύθερη συζήτηση
στις γραμμές μας με την επιδίωξη της σύνθεσης και τη δημοκρατική ενότητα δράσης, με
βάση την αρχή της πλειοψηφίας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο της
αποτελεσματικότητας στη δράση, αλλά και της ίδιας της δημοκρατίας.

Η πρότασή μας έχει στοιχεία προγραμματικά και πολιτικά, και δεν αποτελεί μια τυπική
οργανωτική προσπάθεια συγκόλλησης όσων αναφέρονται γενικά και αφηρημένα σε κάποιον
κομμουνιστικό προσανατολισμό. Η συγκρότηση κόμματος σημαίνει οργάνωση και συσπείρωση
ενός σημαντικού τμήματος της αγωνιζόμενης εργατικής τάξης και του λαού.
(από την πολιτική Απόφαση του 4ου Συνεδρίου, 12/2017)

Δείτε κάποια βίντεο για τα 20 χρόνια του ΝΑΡ:

Δείτε ένα αναλυτικότερο χρονικό για την πορεία του ΝΑΡ:

