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Δείτε εδώ φωτογραφίες από την εκδήλωση-παρουσίαση

Με μεγάλη επιτυχία και μαζικότητα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020 η
εκδήλωση παρουσίασης της «Πρότασης αρχών και γενικών κατευθύνσεων» που
κυκλοφόρησε πρόσφατα ενόψει της Πανελλαδικής Συνάντησης του δυναμικού που συζητά και
ενδιαφέρεται για την διαμόρφωση ενός σύγχρονου προγράμματος και οργάνωσης
κομμουνιστικής απελευθέρωσης.
Το θεατράκι της Πλατείας Πρωτομαγιάς στο Πεδίο του Άρεως – Σχολή Ευελπίδων γέμισε με
αγωνιστές και αγωνίστριες από όλες τις γενιές, με έντονη παρουσία νεολαίας.
Την εκδήλωση άνοιξε και συντόνισε η Δήμητρα Παπανικολάου, φοιτήτρια και μέλος της
γραμματείας της «Πρωτοβουλίας Διαλόγου», για να δώσει το λόγο στον πρώτο ομιλητή της
εκδήλωσης που ήταν ο Δημήτρης Καττής, εργαζόμενος τυπογράφος ΚΑΙ μέλος
γραμματείας «Πρωτοβουλίας Διαλόγου». Στην εισηγητική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στο
χαρακτήρα του κειμένου και τους στόχους της «Πρωτοβουλίας» για δημόσιο διάλογο και
συσπείρωση αγωνιστών στην πορεία προς την Πανελλαδική Συνάντηση της «Πρωτοβουλίας
Διαλόγου».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Βασίλης Μηνακάκης, επιμελητής εκδόσεων-συγγραφέας, ο
οποίος παρουσίασε τα κύρια σημεία και κρίσιμα ζητήματα από τις δύο πρώτες ενότητες του
«Κειμένου Αρχών» που αφορούν την ανάγνωση του σύγχρονου καπιταλισμού για την
ανατροπή του και το περίγραμμα της αντίληψης για τον κομμουνισμό της εποχής μας ως
κίνησης που καταργεί την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων ή-όπως αναφέρει και ο τίτλος της
εκδήλωσης και τα υλικά της «Πρωτοβουλίας»- ως στόχος και πράξη ενός κινήματος που
ανατρέπει την καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Στη συνέχεια μίλησε ο Κώστας Τριχιάς, νέος εργαζόμενος, ο οποίος παρουσίασε τα βασικά
σημεία της τρίτης ενότητας του «Κειμένου Αρχών» που αφορούν το επαναστατικό
υποκείμενο και ειδικά το κόμμα της κομμουνιστικής απελευθέρωσης στον 21ο αιώνα.
Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην συμβολή της νέας γενιάς σε μια επανεξόρμηση και αντεπίθεση
των επαναστατικών ιδεών στην εποχή της βαθιάς κρίσης και των άλυτων δομικών
αντιθέσεων του καπιταλισμού, τονίζοντας την αναγκαιότητα ενός δημιουργικά
αναπτυσσόμενου κομμουνιστικού προγράμματος που θα απαντάει στο γερασμένο και σάπιο
σύστημα της εκμετάλλευσης.

Μετά τις εισηγητικές τοποθετήσεις το λόγο πήραν μια σειρά αγωνιστές που έθεσαν
σημαντικά ερωτήματα και πλευρές για την προσπάθεια διαμόρφωσης των σύγχρονων
προγραμματικών επεξεργασιών, της συσπείρωσης δυνάμεων για μια ανώτερη κομμουνιστική
οργάνωση και την πολιτική και θεωρητική διαπάλη στους ταξικούς αγώνες και την κοινωνία
στις σημερινές συνθήκες.
Μια δημιουργική συζήτηση ξεκίνησε έτσι και δημόσια, μέσα από την πρώτη αυτή εκδήλωση
παρουσίασης, δείχνοντας ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον και απαίτηση από ένα δυναμικό
που αναζητά και θέλει να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή. Όπως τονίστηκε από πλευράς
διοργανωτών, με την εκδήλωση ξεκινάει ο δημόσιος, οργανωμένος και ανοιχτός διάλογος
επί του κειμένου και των προγραμματικών θέσεων του εγχειρήματος. Διάλογος που
χρειάζεται να οργανωθεί σε τοπικό, κλαδικό και πανελλαδικό επίπεδο, μέσα από άρθρα,
κείμενα συμβολής, αναλύσεις και γνώμες. Διάλογος που θα γίνει μέσα στις συσκέψεις που θα
οργανωθούν το επόμενο διάστημα σε μια σειρά πόλεις και γειτονιές, θα ανοίξει και μέσα από
την ιστοσελίδα και τα μέσα της «Πρωτοβουλίας Διαλόγου», αλλά και από τα
έντυπα-εφημερίδες της μαχόμενης αντικαπιταλιστικής και κομμουνιστικής αριστεράς.
Στην εκδήλωση διακινήθηκαν πολλά «Κείμενα Αρχών και γενικών κατευθύνσεων» της
«Πρωτοβουλίας», αλλά και το κείμενο-ανοιχτό κάλεσμα υπογραφών με δεκάδες νέες
υπογραφές στήριξης της προσπάθειας.
Μπορείτε να δείτε video με ολόκληρη την εκδήλωση-συζήτηση εδώ
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