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Κάλεσμα ελπίδας και στράτευσης για το μέλλον μας!
Δρόμους προς ένα φωτεινό μέλλον εργατικής και κοινωνικής χειραφέτησης, κόντρα σε
κεφάλαιο και αστικό κράτος, φιλοδοξεί να ανοίξει η Πανελλαδική Συνάντηση της
«Πρωτοβουλίας διαλόγου για ένα κομμουνιστικό πρόγραμμα και κόμμα» που
ξεκινά το Σάββατο 10 Ιουλίου στις 3 μ.μ. στο δημαρχείο Καισαριανής. Ενάντια σε μια
«μουσειακή» αντίληψη για τον κομμουνισμό, αλλά και διάφορες και διαφορετικές μορφές του
ρεφορμισμού, που αναζητά οδούς «συμφιλίωσης» με την εκμετάλλευση και εν τέλει ενίσχυσή
της, ο κομμουνισμός της εποχής μας αποτελεί την «κίνηση που καταργεί την υπάρχουσα
τάξη πραγμάτων».

Η Πολιτική Εισήγηση της Γραμματείας στην Πανελλαδική Συνάντηση
Το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Ιουλίου πραγματοποιείται η πρώτη Πανελλαδική
Συνάντηση του δυναμικού της "Πρωτοβουλίας Διαλόγου για σύγχρονο κομμουνιστικό
πρόγραμμα και κόμμα".
Αγωνίστριες και αγωνιστές από όλη τη χώρα, νέοι και νέες, εργαζόμενοι-ες των αγώνων και
της αναζήτησης, ανένταχτοι κομμουνιστές και πρωτοπόροι άνθρωποι των κινημάτων, της
τέχνης, της εκπαίδευσης, της πόλης και του χωριού, θα συναντηθούν για να συζητήσουν για
το περιεχόμενο της κοινωνικής απελευθέρωσης στον 21ο αιώνα.
Οι εργασίες της Πανελλαδικής Συνάντησης ξεκινούν στις 4.00 μ.μ. στο αίθριο του
Δημαρχείου Καισαριανής. Νωρίτερα θα δίνονται από τη γραμματεία οι κάρτες συμμετοχής
για όσους-ες συμμετέχουν στη διαδικασία.
Η Γραμματεία της "Πρωτοβουλίας Διαλόγου" δημοσιοποίησε τη Δευτέρα την
Πολιτική Εισήγηση στη διαδικασία της Πανελλαδικής Συνάντησης, η οποία θα
παρουσιαστεί στην έναρξη των εργασιών.
Όπως αναφέρει η Εισήγηση "Όλο αυτό το διάστημα, από την δημοσίευση του «Κειμένου
αρχών και γενικών κατευθύνσεων» που αποτελεί και τη βάση της συζήτησής μας, δεν
μπορεί παρά να εκτιμήσουμε ότι οι εξελίξεις επιτείνουν την ανάγκη για συνολικότερες
και στρατηγικές απαντήσεις απέναντι στις άλυτες και δομικές αντιφάσεις του
συστήματος, ενισχύουν την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου κομμουνιστικού
κινήματος και προγράμματος και της αντίστοιχης οργάνωσής του."

Όπως υπογραμμίζεται στην εισαγωγή της Πολιτικής Εισήγησης "Η πρώτη μας
Πανελλαδική Συνάντηση θέλουμε να αποτελέσει διαδικασία επανεκκίνησης και ανάπτυξης
της προγραμματικής συζήτησης, αλλά και της αναγκαίας πολιτικής παρέμβασης του
δυναμικού της σύγχρονης κομμουνιστικής αναζήτησης στις πολιτικές εξελίξεις και τους
ταξικούς αγώνες της περιόδου. Για την ανάπτυξη της κομμουνιστικής κριτικής στην
πολύπλευρη κρίση του συστήματος. Συμβολή στην ταξική και πολιτική ανασυγκρότηση
του εργατικού κινήματος σε όλα τα πεδία."
Διαβάστε εδώ ολόκληρη ντην Πολιτική Εισήγηση στην Πανελλαδική Συνάντηση
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