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Πάνω από 230 αγωνιστές και αγωνίστριες της κομμουνιστικής αριστεράς
δημοσιοποίησαν κείμενο-κάλεσμα για ανάληψη πρωτοβουλιών και σχεδιασμό
συγκεκριμένων βημάτων για τη συγκρότηση ενός σύγχρονου κομμουνιστικού προγράμματος
που έχει ανάγκη η εποχή μας και ενός κόμματος που θα το προωθεί.
Το κείμενο αποτελεί πρόταση της "Πρωτοβουλίας Διαλόγου για ένα σύγχρονο
κομμουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα" που έχει συγκροτηθεί το 2018 μετά από
συσκέψεις. Η "Πρωτοβουλία Διαλόγου" έχει διοργανώσει ήδη δύο πετυχημένες και
σημαντικές σε περιεχόμενο, μαζικές διημερίδες. Την πρώτη το Νοέμβριο 2018 με θέμα "100
χρόνια - η ιστορική πορεία του κομμουνιστικού κινήματος και η προοπτική του"
και τη δεύτερη στα τέλη Μαρτίου 2019 με θέμα "Καπιταλιστικές ολοκληρώσεις και
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σύγχρονη κομμουνιστική απάντηση".
Στη συνέχεια, μέσα από ανοιχτή σύσκεψη καταλήχθηκε το κείμενο-πρόταση και τους
τελευταίους μήνες πραγματοποιήθηκαν μια σειρά ακόμα συσκέψεις σε πόλεις, αλλά
και απεύθυνση σε αγωνιστές του εργατικού, νεολαίστικου και μαζικού κινήματος
με το κείμενο. Αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών είναι και η δημοσίευση του
κειμένου-πρόσκλησης όπως χαρακτηρίζεται από την "Πρωτοβουλία Διαλόγου" στο
οποίο υπογράφουν συμβολικά και για πρώτη φάση πάνω από 230 αγωνιστές και
αγωνίστριες (η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται).
Στις υπογραφές και τους συμμετέχοντες στην προσπάθεια περιλαμβάνονται πολλοί νέοι
αγωνιστές, νέοι της δουλειάς των σύγχρονων κλάδων παραγωγής, της εργασιακής
περιπλάνησης και ανεργίας, νέοι της μόρφωσης, φοιτητές και σπουδαστές ΙΕΚ και ΑΕΙ-ΤΕΙ,
ακόμα και μαθητές. Συμμετέχουν επίσης εργαζόμενοι πιο παραδοσιακών μορφών, οικοδόμοι,
εργοστασιακοί εργάτες, υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί, αλλά και αγρότες και
αυτοαπασχολούμενοι - ελεύθεροι επαγγελματίες. Επίσης πολλοί εκλεγμένοι
συνδικαλιστές, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, αλλά και πανεπιστημιακοί,
μουσικοί, ηθοποιοί και συγγραφείς. Τέλος, με την υπογραφή τους στηρίζουν την προσπάθεια
μια σειρά πολιτικά στελέχη και αγωνιστές του εργατικού και κομμουνιστικού
κινήματος με μακρά διαδρομή αγώνων. Σημειώνεται ότι οι υπογραφές προέρχονται από όλη
τη χώρα, από την Ορεστιάδα και την Ηγουμενίτσα μέχρι το Λασίθι και την Καλαμάτα.
Όπως τονίζεται στο προίμιο του κειμένου "Με το κείμενο αυτό, 235 αγωνιστές και
αγωνίστριες της κομμουνιστικής αριστεράς απευθύνουν πρόσκληση για ανάληψη

πρωτοβουλιών και σχεδιασμό βημάτων που θα οδηγήσουν στη συγκρότηση
σύγχρονου κομμουνιστικού προγράμματος και κόμματος. Με τη δημόσια αυτή
δήλωση και κάλεσμα, ξεκινάει μια διαδικασία. Το κείμενο αυτό είναι στη διάθεση όλων όσων
έχουν κοινούς προβληματισμούς και θέλουν να συμμετέχουν, και ανοιχτό για την
υπογραφή όσων συναγωνιστών/στριων το επιθυμούν".
Στο τέλος του κειμένου περιγράφονται τα επόμενα άμεσα βήματα για τη συσπείρωση
του δυναμικού που σρτατεύεται στην προσπάθεια αυτή, με μια σειρά πρωτοβουλίες για
την οργάνωση του αναγκαίου διαλόγου πάνω στο προγραμματικό και πολιτικό
περιεχόμενο και τα μεγάλα ζητήματα που χρειάζεται να απαντήσει ένα σύγχρονο
κομμουνιστικό πρόγραμμα, προϋπόθεση για μια ανώτερη κομμουνιστική οργάνωση και
βήματα στην υπόθεση του κόμματος. Το επόμενο διάστημα αρχίζει έτσι μια νέα φάση στη
δύσκολη, αναγκαία και απαιτητική πορεία για τη συσπείρωση των πρωτοπόρων
δυνάμεων της σύγχρονης κομμουνιστικής προοπτικής. Όπως υπογραμμίζεται από
τους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία αυτή, το πρώτο ζητούμενο είναι η οργανωμένη
συζήτηση και ενοποίηση στα στρατηγικά ζητήματα και ορισμένα σταθερά και αποφασιστικά
βήματα για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου κομμουνιστικού ρεύματος μέσα στους ταξικούς
αγώνες και την κοινωνία. Η διαδικασία αυτή δεν θα είναι μονόπρακτο, ούτε μπορεί να
ολοκληρωθεί βιαστικά με ανακοινώσεις και σε γραφεία, αλλά απαιτεί σχέδιο, συσπείρωση,
βήματα και κατακτήσεις που θα οδηγήσουν σε μια νέα ποιότητα, προγραμματική επάρκεια
και οργανωτικά αποκρυσταλλώματα.
Διαβάστε εδώ Ολόκληρο το κείμενο και τις πρώτες υπογραφές από τη σελίδα της
"Πρωτοβουλίας Διαλόγου για σύγχρονο κομμουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα" (πατήστε
εδώ)
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