
«…οι  στρωματώσεις  του  προλεταριάτου  που  οδηγούν  στα  διάφορα  εργατικά  κόμματα  και  στο 
σχηματισμό του κομμουνιστικού κόμματος δεν είναι αντικειμενικές οικονομικές στρωματώσεις του 
προλεταριάτου,  αλλά  βαθμίδες  της  αναπτυξιακής  πορείας  της  ταξικής  του  συνείδησης.  Ενώ  η 
οργανωτική μορφή των αιρέσεων χωρίζει τεχνητά  από τη ζωή και την ανάπτυξη της τάξης τη 
"σωστή" ταξική συνείδηση (μέχρι σημείου που αυτή μπορεί να υφίσταται σε μια τέτοια αφηρημένη 
απομόνωση), η οργανωτική μορφή των οπορτουνιστών αντιπροσωπεύει τον υποβιβασμό αυτών 
των συνειδησιακών στρωματώσεων στη χαμηλότερη βαθμίδα, ή , στην καλύτερη περίπτωση 
στη μέση βαθμίδα (…) Η σαφής επεξεργασία της μέγιστης δυνατότητας που δίνεται αντικειμενικά σε 
μια  δοσμένη  στιγμή ,  άρα η  οργανωτική  αυτονομία  της  συνειδητής  πρωτοπορίας,  είναι 
αντίθετα  αυτή  η  ίδια  ένα μέσο  για  να  ξανάρθει  σε  ισορροπία  η  ένταση  ανάμεσα  στην 
αντικειμενική δυνατότητα και  τη μέση πραγματική συνειδησιακή κατάσταση, με  τρόπο 
τέτοιο  που  να  προχωρήσει  η  επανάσταση.  Η  οργανωτική  αυτονομία  είναι  χωρίς  σημασία  και  
επανοδηγεί  στην  αίρεση  αν  δε  σημαίνει  ταυτόχρονα  αδιάκοπη  τακτική  επαναθεώρηση  της 
συνειδησιακής  κατάστασης  των  πιο  πλατιών  και  «καθυστερημένων»  μαζών.  Εδώ γίνεται  ορατή  η 
λειτουργία του κομμουνιστικού κόμματος. Αυτό το τελευταίο πρέπει να αντιπροσωπεύει τη μέγιστη 
αντικειμενική  δυνατότητα της προλεταριακής δράσης…»
                  Γκ. Λούκατς , «Ιστορία και ταξική  συνείδηση»

Είκοσι χρόνια μετά την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού», τα οράματα για μία άλλη κοινωνία 
χωρίς  εκμετάλλευση  γίνονται  ξανά  επίκαιρα,  μέσα  στα  αδιέξοδα  που  ορθώνει  ο  σύγχρονος 
καπιταλισμός. Η κρίση και η αντιδραστική του ανάπτυξη, η όξυνση των αντιθέσεων του, δημιουργούν 
νέες και αυξημένες δυνατότητες για την επαναστατική πολιτική. Η ανάγκη του αντικαπιταλιστικού 
αγώνα και της επαναστατικής προοπτικής προβάλλει μέσα από τη ραγδαία επιδείνωση της θέσης 
της κοινωνικής  πλειοψηφίας,  την καταστροφική υποταγή όλης της κοινωνίας  στο καπιταλιστικό 
κέρδος,  τις  δυνατότητες  που μπορεί  να προσφέρει  σήμερα η συνολική εξέλιξη του ανθρώπινου 
πολιτισμού, την αδυναμία της αστικής πολιτικής και ιδεολογίας να δώσει ελπιδοφόρο διέξοδο και 
λύση. Σε  αυτή  την  κρίσιμη  περίοδο,  γίνεται  αναγκαία  και  δυνατή  η  τολμηρή  και  δυναμική 
επανεξόρμηση των επαναστατικών δυνάμεων. Η νκα θα κριθεί στην ανάπτυξη των αγώνων, στην 
καθοριστική της συμβολή για ένα νεολαιίστικο κίνημα αντεπίθεσης και διαρκείας, στη συγκρότηση 
αντικαπιταλιστικού  ρεύματος  και  μετώπου  στη  νεολαία,  στην  ποιοτική  τομή  στο  πρόγραμμα,  τη 
πολιτική – θεωρητική και οργανωτική συγκρότηση της για την κομμουνιστική επαναθεμελίωση και 
απελευθέρωση.   

Ταυτόχρονα, στην κρίση, αναπτύσσονται νέες δυσκολίες. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αίσθηση 
της  νεολαίας  ότι  «δεν  πάει  άλλο»  εγκλωβίζεται  στην  ιστορική  ανεπάρκεια  του  εργατικού  και 
συνδικαλιστικού κινήματος, στην αδυναμία της αριστεράς. Η νεολαία φοβάται για τη δουλειά και τη 
ζωή  της  αλλά  δεν  έχει  σωματείο  να  στραφεί.  Η  αποστασιοποίηση  από  το  δικομματισμό  –  που 
καταγράφει τα χαμηλότερα ποσοστά του στην νεολαία- προχωράει ταυτόχρονα με την ενίσχυση της 
ατομικής στάσης, τη γενική απαξίωση της πολιτικής. Ο ίδιος άνθρωπος που το Δεκέμβρη συμμετείχε 
στις κινητοποιήσεις μπορεί τώρα να σκύβει το κεφάλι στον εργοδότη του ή να επικεντρώνεται στο 
κυνήγι προσόντων και δεξιοτήτων αφήνοντας κατά μέρους τη συλλογική δράση και συζήτηση ως 
πολυέξοδη πολυτέλεια. Η άνοδος των αγώνων συναντά την αδυναμία της πολιτικής και κινηματικής 
ενοποίησης της  νεολαίας,  την  έλλειψη  στρατηγικής  κατεύθυνσης,  τα όρια  της  αριστεράς  για  μία 
νικηφόρα  αναμέτρηση  με  την  αστική  επίθεση.  Απέναντι  στις  νέες  δυσκολίες  δεν  μπορούμε  να 
σταθούμε  ούτε  με  τον  επαναστατικό  βολονταρισμό  αγνοώντας  και  υποτιμώντας  τις,  ούτε  με  τη 
μοιρολατρία και την αναδίπλωση, υποτιμώντας τελικά τις δυνατότητες της σημερινής εποχής.
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Α. Για τον πολιτικό στόχο και τα προγράμματα πάλης στην περίοδο της κρίσης:

Στο συνέδριο μας είναι ζητούμενο να επεξεργαστούμε και να καταλήξουμε σε ένα μάχιμο πρόγραμμα 
πάλης, με αντικαπιταλιστικό πυρήνα και με στόχο τη συμβολή μας στην ανάπτυξη του κινήματος, στην 
απόσπαση  κατακτήσεων  και  την  ουσιαστικότερη  σύνδεση  της  τακτικής  με  την  επαναστατική 
στρατηγική.  Υποστηρίζουμε σαν ρεύμα ότι η ταξική πάλη δεν αναπτύσσεται γραμμικά, αλλά μέσα 
από καμπές, κορυφώσεις και υφέσεις του κινήματος, σε μία ενιαία διαδικασία που εξαρτάται από τις 
αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες κάθε ιστορικής φάσης και το το επίπεδο συνείδησης της 
εργατικής τάξης και της νεολαίας. Η πολιτική μας πρόταση άρα επιδιώκουμε να κρίνεται σε αυτές τις 
καμπές, να δοκιμάζεται όχι μόνο στις αγωνιστικές εξάρσεις αλλά να φέρνει αποτελέσματα και στις 
στιγμές της υποχώρησης με ενιαία στόχευση και κριτήρια για την αντικαπιταλιστική επανάσταση. Θα 
επιχειρήσουμε με αυτό το κείμενο να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, αναπαράγοντας ερωτήματα που ήδη 
βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της συζήτησής μας και θέτοντας νέα, βασιζόμενοι στη μέχρι τώρα 
εμπειρία και δράση μας.

Θέλουμε αιτήματα που θα βρίσκονται σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, θα αμφισβητούν τα κριτήρια 
και τις βάσεις της αστικής πολιτικής, αλλά θα βρίσκονται και σε επαφή με το επίπεδο συνείδησης της 
νεολαίας,  που  θα  μπορούν  να  τη  μετασχηματίζουν  και  να  τη  συγκροτούν  σε  αντικαπιταλιστική- 
επαναστατική βάση. Που θα αμφισβητούν αυτό που ο καπιταλισμός και οι πυλώνες διαχείρισής του 
ορίζουν ως εφικτό και θα γίνονται εφαλτήριο για αγώνες, θα εκφράζουν τα εργατικά συμφέροντα και 
την ταξική ενότητα, αυτό που ονομάζουμε «κοινωνικά αναγκαίο».Που θα διεκδικούν τη βελτίωση – 
μη επιδείνωση της ζωής της νεολαίας, θα απαντούν στα άμεσα προβλήματα επιβίωσης εντάσσοντας 
τα σε ένα συνολικό αντικαπιταλιστικό πλαίσιο πάλης με στρατηγική πνοή. 

Απέναντι  σε  αυτήν  την  λογική  μέσα  στην  αριστερά  αλλά  και  μέσα  στην  οργάνωσή  μας, 
αναπτύσσονται  δυο αντίθετες λογικές,  που όμως έχουν  την ίδια τελικά κατάληξη! Από τη μία οι 
πολιτικοί στόχοι χαρακτηρίζονται ως «ενδιάμεσα προγράμματα σωτηρίας - ανακούφισης» στο όνομα 
της  προοπτικής  της  όποιας  «λαϊκής  οικονομίας» που κάποτε,  κάπως θα έρθει  ή  λοιδορούνται  ως 
ρεφορμιστική πρόταση στο όνομα της κρίσης και της άμεσης επαναστατικής απάντησης που αυτή 
απαιτεί. Από την άλλη, ξεκόβονται από τη συνολική στρατηγική της αντικαπιταλιστικής επανάστασης 
και  της  κομμουνιστικής  απελευθέρωσης.  Στην  πρώτη  περίπτωση  χάνουμε  την  επαφή  μας  με  τη 
νεολαία  και  τις  αγωνίες  της  ή  καταλήγουμε  στον  επαναστατικό  βερμπαλισμό  και  όχι  μόνο  δε 
φέρνουμε  την  επαναστατική  πολιτική  στην  καθημερινή  πάλη  αλλά  την  απομακρύνουμε  όσο δεν 
γίνεται από το να είναι όπλο ανάπτυξης νικηφόρου κινήματος. Στη δεύτερη οι άμεσοι στόχοι πάλης 
τελικά  χάνουν  τη  δύναμη  που  εγγυάται  τη  συνέχεια  τους  και  καταλήγουν  στην  ήττα  ή  την 
ενσωμάτωση από την αστική πολιτική.  Και στις δύο περιπτώσεις το κοινό στοιχείο είναι η άρνηση 
της ανάγκης ενός πολιτικού εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος,  καθώς οι αντικαπιταλιστικοί 
πολιτικοί στόχοι θεωρούνται «ρεφορμιστικοί» στην μια και  «ανέφικτοι» στην άλλη. 

Τονίζεται στην πλατμφόρμα με τίτλο “Για ένα αντικαπιταλιστικό επαναστατικό...” ότι «η οικοδόμηση 
ενός μαζικού, αντικαπιταλιστικού, επαναστατικού πολιτικού ρεύματος στη νεολαία, στοχεύει στην 
ανατροπή  της  επίθεσης  του  κεφαλαίου  μέσα  από  τον  κλονισμό  της  αστικής  κυριαρχίας  με 
προοπτική την αντικαπιταλιστική επανάσταση και το άνοιγμα του δρόμου για την κομμουνιστική 
απελευθέρωση». Κατά τη γνώμη μας, η αναφορά στον πολιτικό στόχο της ανατροπής της επίθεσης 
του κεφαλαίου είναι τόσο αναγκαία όσο και η σύνδεση με το στρατηγικό επαναστατικό σχέδιο . Το 
κίνημα και το μέτωπο δεν μπορεί και δεν πρέπει να παλεύει για την ανατροπή και απόκρουση της 
αντεργατικής επιδρομής – παλιάς και νέας- για την αποτροπή και κατάργηση των αντιλαϊκών μέτρων 
ή μια τέτοια πάλη είναι αντικειμενικά αντινεοφιλελεύθερη; Αρκεί «η επαναστατική απάντηση στην 
κρίση και η πάλη για την εργατική δημοκρατία» χωρίς απάντηση στην αντεργατική επίθεση; Μπορεί 
να απαντήσει στο «κοινοβουλευτικό μεταρρυθμισμό», τις προτάσεις για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο 
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που καταθέτουν η σοσιαλδημοκρατία και  τμήματα της ρεφορμιστικής αριστεράς ή ακόμα και  στη 
λογική των σταδίων, η επίκληση στην επανάσταση ή απαιτείται η ανάπτυξη της εργατικής πάλης σε 
όλα  τα  πεδία  για  να  μην  πληρώσουμε  την  κρίση  του  κεφαλαίου  και  με  στόχο  τη  συγκρότηση 
αντικαπιταλιστικής συνείδησης και δυναμικής;

Η αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης μέσα από τον κλονισμό της αστικής κυριαρχίας και την 
αντικαπιταλιστική επανάσταση είναι μια αντίληψη που υποδηλώνει καθαρά, ότι  δεν ασπαζόμαστε 
μια γραμμική λογική: σήμερα ανατροπή της επίθεσης, αύριο κλονισμός της κυριαρχίας, μεθαύριο 
επανάσταση.  Η  ανατροπή  της  επίθεσης γίνεται  στην  βάση  αντικαπιταλιστικών  προγραμμάτων 
πάλης,  με  την  ανάπτυξη  της  επαναστατικής  απειλής (κλονισμός  της  κυριαρχίας)  και  τελικά  την 
επανάσταση.   Διαχωρίζεται  όμως  αποφασιστικά  και  από  τις  αντιλήψεις  που  φαντάζονται  την 
επαναστατική  γραμμή  σαν  επίκληση  της  επανάστασης,  σαν  ανέξοδη  λογοκοπία,  που  δεν  την 
ενδιαφέρει αν αυτή η «επαναστατική γραμμή» επικοινωνεί με τις ευρύτερες κοινωνικές πρωτοπορίες 
και τελικά την πλατιά πλειοψηφία της νεολαίας.

Η  αντικαπιταλιστική  ανατροπή  της  επίθεσης  στην  προοπτική  της  επανάστασης,  δεν  είναι  ένας 
στόχος στο έδαφος του καπιταλισμού, εκτός αν κάποιοι πιστεύουν ότι η στάση πληρωμών απέναντι 
στο κεφάλαιο και η απαλλοτρίωση των τραπεζών, η ρήξη και η αποδέσμευση από την ΕΕ,  κλπ κλπ 
είναι  στόχοι  στο  έδαφος  του  καπιταλισμού.  Επειδή  εμείς  πιστεύουμε  ότι  αυτό  το  πρόγραμμα 
συγκρούεται αποφασιστικά με τον καπιταλισμό και τον υπερβαίνει, η πάλη για αυτό θα ωριμάζει  
έμπρακτα τις δυνάμεις της επαναστατικής ανατροπής.

Με βάση τα παραπάνω η πολιτική μας απάντηση απέναντι στην κρίση δεν μπορεί να συνίσταται  
μονοσήμαντα σε μια γενικόλογη και «παντός καιρού» επαναστατική απάντηση. Το σύνθημα την 
«κρίση να πληρώσει  το κεφάλαιο» αποτελεί  κρίκο που φιλοδοξεί  να ενοποιήσει  τους  επιμέρους 
αγώνες και τα μέτωπα της πάλης και συμπυκνώνει μία σειρά από πολιτικούς στόχους αναμέτρησης με 
την  αστική  επίθεση  (που  αφορά  τόσο  την  περίοδο  της  κρίσης  όσο  και  αυτή  της  ανάπτυξης), 
κατάργησης των αντιλαϊκών μέτρων και νόμων, ανάδειξης και διεκδίκησης των σύγχρονων αναγκών 
των εργαζομένων. Βασικό του στοιχείο, για εμάς,  είναι η  μαχητική εργατική αντιπολίτευση και η 
ταξική αναγέννηση του εργατικού κινήματος κόντρα στον αστικοποιημένο συνδικαλισμό. Η πολιτική 
αυτή γραμμή συγκρούεται με τις ενδιάμεσες διαχειριστικές προτάσεις που συντρίβονται από το εύρος 
της επίθεσης φέρνοντας την ανάγκη αντικαπιταλιστικού αγώνα και επαναστατικής κατεύθυνσης στο 
κίνημα ως μόνη «διέξοδο» από την κρίση. 

Απαντάμε λοιπόν  εκ  νέου καταφατικά  στο ερώτημα για  το αν σε  περίοδο  κρίσης  μπορούν  να 
υπάρχουν κατακτήσεις του εργατικού και νεολαιίστικου κινήματος. Σε ένα ερώτημα στο οποίο το 
μεν  ΚΚΕ μεταθέτει  τις  όποιες κατακτήσεις  στην αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών,  στη 
«λαϊκή  εξουσία».  Ο  ΣΥΡΙΖΑ  προτάσσει  έναν  «καπιταλισμό  με  ανθρώπινο  πρόσωπο»,  μία  νέα 
κυβερνητική διαχείριση στα πλαίσια του συστήματος με την πίεση του κινήματος ενώ τα ρεύματα της 
αναρχίας αποθεώνουν τη σύγκρουση με το κράτος και την αστική εξουσία, δε θέτουν πολιτικούς 
στόχους αναμέτρησης. Εμείς υποστηρίζουμε ότι και σε περίοδο κρίσης, το εργατικό και νεολαιίστικο 
κίνημα  μπορεί  να  επιβάλλει  κατακτήσεις,  μπλοκαρίσματα,  καθυστερήσεις  στην  αστική  επέλαση 
μέσω του μαζικού πολιτικού εκβιασμού και του αγώνα διαρκείας, οι οποίες είναι μεν ασταθείς αλλά 
κατοχυρώνουν ένα καλύτερο συσχετισμό για τις αγωνιστικές δυνάμεις. Η απεργία των υγειονομικών 
που κέρδισε αυξήσεις εν μέσω της κρίσης, ή οι νίκες του Δεκέμβρη αποτελούν τέτοιες περιπτώσεις. Ή 
μήπως όχι; Ή μήπως έχουν δηλαδή δίκιο οι σύντροφοι που θεωρούν ότι το κίνημα δεν πρέπει να 
διεκδικεί  από  το  αστικό  κράτος  παραχωρήσεις  –  παρά  μόνο  σχέσεις  και  καταστάσεις-  γιατί  δεν 
αναδεικνύεται  έτσι  ο  καπιταλιστικός  –  αστικός  χαρακτήρας  του;  Στην  ίδια  λογική,  ο  στόχος  της 
κατάργησης του ΠΣΑ που όντως χρησιμοποιείται από όλη την αριστερά μπορεί να αποτελέσει κόμβο 
για την ανάπτυξη πανεργατικού νικηφόρου αγώνα σε συνδυασμό με την απειθαρχία στην ΟΝΕ και τη 
Λισσαβόνα, το σπάσιμο της επιτήρησης – τρομοκρατίας της ΕΕ στο πλαίσιο της αντικαπιταλιστικής 

3



αποδέσμευσης  από  την  ολοκλήρωση  ή  αποτελεί  ένα  ολοφάνερο  ρεφορμιστικό  ανάχωμα  όπως 
διατείνεται πλευρά της συζήτησής μας;

Στον  χώρο της  εκπαίδευσης,  σήμερα μετά  από τις  μεγαλειώδες  μάχες  φοιτητικού  και  μαθητικού 
κινήματος και τον πρωτοπόρο ρόλο των αγώνων των εκπαιδευτικών αυτό που μόνο μας λείπει είναι 
μια γενική αναφορά στην απελευθερωτική παιδεία; Ή θα πρέπει να δουλέψουμε για την πολιτική και 
κινηματική κλιμάκωση του φοιτητικού κινήματος και τη δημιουργία μετώπου παιδείας - εργασίας με 
στόχους  την  ανατροπή  συνολικά  της  αντεργατικής  καταιγίδας,  το  μπλοκάρισμα  της  κοινοτικής 
οδηγίας  και  της  Μπολόνια,  την  υπεράσπιση  της  δημόσιας  εκπαίδευσης,  την  πάλη  ενάντια  στους 
ταξικούς φραγμούς, στις καταρτίσεις – ειδικεύσεις, την πάλη για ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
και ελεύθερη πρόσβαση και ενοποίηση της νεολαίας κόντρα στη πολυδιάσπαση; Η νΚΑ μέχρι τώρα 
υπεράσπιζε  την  «κρατική  παιδεία»  απέναντι  στην  «ιδιωτική»;  Ποιος  έβαλε  το  θέμα  του 
επιχειρηματικού πανεπιστήμιου, της ταξικής αντιδραστικής λειτουργίας και ρόλου του υπάρχοντος 
πανεπιστήμιου? Σε ποιον απευθύνεται αυτή η κριτική; Είναι άλλο θέμα αν οι σύντροφοι πιστεύουν ότι 
δεν  πρέπει  να  παλεύουμε  για  δημόσιο  πανεπιστήμιο  με  βάση  τις  κοινωνικές  και  λαϊκές  ανάγκες 
ταυτίζοντας την πάλη αυτή με την «υπεράσπιση της κρατικής παιδείας». Έτσι όμως η αναφορά στην 
απελευθερωτική παιδεία καταλήγει τελικά ένα σύνθημα χωρίς βαθύτερη επεξεργασία και σύνδεση με 
την κινηματική δράση. 

Στην εργατική νεολαία η μειωμένη κοινωνική μας αναφορά έγκειται μόνο στο ότι δε μιλήσαμε για 
«απαλλοτρίωση»,  για  το  «ποια  υγεία  και  ασφάλιση»  ή  «για  την  αμφισβήτηση  του  διευθυντικού 
δικαιώματος»; Βέβαια όλα τα παραπάνω πρέπει να αποτελούν στοιχεία της πολιτικής μας γραμμής 
που πρέπει όμως να βρίσκει έδαφος να αναπτύσσεται στους χώρους δουλειάς, να δένονται οργανικά 
με τις αιχμές πάλης. Θα έχει η νκα την επόμενη μέρα του συνεδρίου συγκροτημένο προσανατολισμό 
παρέμβασης  στη  νέα  βάρδια  παλεύοντας  για  τη  γέννηση  αγώνων  για  την  απαγόρευση  των 
απολύσεων, την καθολική μείωση των ωρών εργασίας, την πάλη για μόνιμη σταθερή δουλειά για 
όλους,  την απαλλοτρίωση με  εργατικό έλεγχο όποιων επιχειρήσεων κλείνουν,  τις  αυξήσεις  στους 
μισθούς για την ανάπτυξη κινήματος εργατικής χειραφέτησης; Το θέμα λοιπόν εδώ δεν είναι απλά η 
ιεράρχηση,  αλλά  συνολικά  η  πολιτική  κατεύθυνση  της  παρέμβασής  μας.  Η  προσέγγιση  της 
αποτελεσματικότητας των προτάσεων και των πρωτοβουλιών μας στο κίνημα υπό το πρίσμα των 
αναγκαίων βημάτων που πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να μπορούν να προχωράνε, απέναντι σε μια 
λογική ακατάσχετης και μόνο επίκλησής τους.

Τέλος, θεωρούμε το περιεχόμενο των αγώνων και του μετώπου στατικό και «μπετοναρισμένο» ή 
δυναμικά και διαλεκτικά αναπτυσσόμενο; Ποιο κίνημα τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε με προϋπόθεση 
την υιοθέτηση αυτού του περιεχομένου; Το φοιτητικό κίνημα των τελευταίων χρόνων απέδειξε πως 
μέσα  στην  ανάπτυξη  της  ίδιας  της  πάλης   μπορεί  να  αποκτηθεί  αντικυβερνητική  και  αντί  –  ΕΕ 
στόχευση, χαρακτηριστικά συνολικής αντιπαράθεσης με την αστική πολιτική σε παιδεία- εργασία – 
δημοκρατία,  επιθετικές  διεκδικήσεις  που  να  φέρνουν  τις  σύγχρονες  ανάγκες  νεολαίας  και 
εργαζομένων στο προσκήνιο. Η πολιτική αναβάθμιση του φ.κ. και της ΕΑΑΚ ήταν ζητούμενο για τη 
νκα  μέσα  στην  ανάπτυξη  της  πάλης.  Αντίστοιχα  και  το  περιεχόμενο  του  μετώπου  αναπτύσσεται  
διαλεκτικά και δεν μπορεί να στηρίζεται μονοσήμαντα σε «δέκα σημεία - πλατφόρμα πίσω από τα  
οποία  δεν  πάμε»  έξω  από  τις  συνθήκες,  τους  πολιτικούς  στόχους,  ακόμη  και  τις  αναγκαίες  
υποχωρήσεις,  με  κριτήριο  πάντα  την  ενότητα  της  τάξης,  την  αυτοτέλεια  και  ανεξαρτησία  του  
αντικαπιταλιστικού δυναμικού. Η εμπειρία της ίδιας της συμμετοχής μας στους αγώνες του τελευταίου 
διαστήματος καθιστά σαφές ότι εκτός από τον κίνδυνο του ρεφορμισμού υπάρχει και ο κίνδυνος του 
σεχταρισμού  και  της  απόσπασης  της  όποιας  λογικής  (επαναστατικής  ή  μη)  από  τις  πραγματικές 
αγωνίες και συζητήσεις των αγωνιζόμενων κομματιών. Η τραγική περιπέτεια της ΚΝΕ την περίοδο 
2006  –  08  στο  φοιτητικό  κίνημα  και  την  εξέγερση  του  Δεκέμβρη,  εκτός  των  άλλων  μπορεί  να 
χρεώνεται  και  σε  μια  τέτοια  αναποτελεσματική  μεθοδολογία  δημιουργίας  κινημάτων  «κατά 
παραγγελία»  όσον  αφορά  το  πολιτικό  περιεχόμενο  τη  δομή,  τις  μορφές  κλπ.  Που  όταν  δεν 
συμβαίνουν  όπως  έχουν  παραγγελθεί  είναι  στην  καλύτερη  αναποτελεσματικά  ή  ενοχλητικά,  στη 
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χειρότερη «συνομωσία των αστικών κέντρων εξουσίας, του ΠΑΣΟΚ» κλπ. Τα πολιτικά βήματα που 
έχει κάνει η ΕΑΑΚ – με όλες της τις αδυναμίες – οι κινήσεις πόλης και τα εργατικά σχήματα είναι 
ενδεικτικά για το πώς και το περιεχόμενο του μετώπου βαθαίνει προς τα πάνω στην προοπτική και  
προς τα κάτω στους στόχους πάλης. 

Β. Για τη μετωπική μας πολιτική: 

Βασική  θέση  για  την  πολιτική  αντίληψη  του  ρεύματός  μας  είναι  ότι  το  επαναστατικό  πολιτικό 
υποκείμενο  αποτελείται  όχι  μόνο  από  την  κομμουνιστική  οργάνωση  αλλά  και  από  το 
αντικαπιταλιστικό εργατικό μέτωπο και την πρωτοπόρα δράση του εργατικού κινήματος. Τα τρία 
αυτά επίπεδα στη διαλεκτική τους αλληλεπίδραση παράγουν ταξική συνείδηση, επαναστατική θεωρία 
και  δράση,  αίροντας  τον  κατακερματισμό  ανάμεσα  στην  μαζική  δράση  του  κινήματος  και  την 
επαναστατική  ιδεολογία και  πολιτική.  Με αυτή την  έννοια θεωρούμε  ότι  αγωνιστές,  οργανώσεις, 
συλλογικότητες κλπ που προσεγγίζουν την αντικαπιταλιστική πάλη μέσα από ποικίλους δρόμους, από 
διαφορετικά επίπεδα συγκρότησης, με συνειδητό, ημισυνειδητό ή και αυθόρμητο τρόπο μπορούν και 
θέλουμε να συμβάλλουν στην παραγωγή ταξικής συνείδησης, όχι μόνο μέσα από την ένταξη τους 
στην κομμουνιστική οργάνωση αλλά και μέσα από την πάλη του μετώπου και την αντικαπιταλιστική 
δράση  του  κινήματος.  Στόχος  είναι  όχι  μόνο  η  συσπείρωση  ευρύτερων  δυνάμεων  αλλά  και  η 
παραγωγή εργατικής και επαναστατικής πολιτικής αυτοτελώς και από τα τρία επίπεδα, με κριτήριο 
τη σχέση πρωταρχικού – καθοριστικού. 

Σύμφωνα με τις αντιλήψεις μας στο μέτωπο συμμετέχουν συνειδητές,  ημισυνειδητές, αυθόρμητες 
δυνάμεις με την ηγεμονία των επαναστατικών αντιλήψεων. Αυτό σημαίνει ότι το μέτωπο αποτελεί 
ένα πεδίο στο οποίο συμμετέχουν δυνάμεις και ρεύματα που επηρεάζονται και από άλλες αντιλήψεις 
(π.χ αντινεοφιλελεύθερες, υποταγή στον χώρο κλπ) στο βαθμό που έχουν την τάση να υπερβούν τον 
εαυτό τους και να συμβάλλουν στην αντικαπιταλιστική και επαναστατική πάλη. Άρα η συμφωνία 
στα  βασικά  ζητήματα  μιας  αντικαπιταλιστικής-επαναστατικής  γραμμής  είναι  προϋπόθεση για  την 
συγκρότηση του μετώπου, αλλά το όριο αυτής της συμφωνίας μπορεί να μετακινείται προς τα πάνω ή 
προς  τα  κάτω  ανάλογα  με  τον  «εσωτερικό  συσχετισμό  δυνάμεων»  στα  πλαίσια  του  ίδιου.  Κάθε 
μέτωπο  χτίζεται  πάνω σε  μια  βάση  και  ταυτόχρονα αποτελεί  ενότητα  αντιφατικών  ρευμάτων.  Η 
παραγνώριση της μιας ή της άλλης πλευράς οδηγεί στον καιροσκοπισμό ή τον σεχταρισμό.

20 χρόνια μετά την ανταρσία του ’89 θα πρέπει  λοιπόν να συνεχίσουμε να διαχωριζόμαστε από 
αντιλήψεις που στο όνομα είτε των υπαρκτών δυσκολιών ενοποίησης, είτε της ανάγκης αυτοτελούς 
δράσης της όποιας οργάνωσης, καταλήγουν στην «αδιαμεσολάβητη σχέση» της καθαρής (δικής τους) 
αντίληψης με το κίνημα χωρίς ουσιαστική μετωπική πολιτική ή στο μέτωπο - στενή και «ελεγχόμενη» 
κομματική συσπείρωση του τύπου : μία η αλήθεια – μία η οργάνωση(ή το κόμμα) – μία η παράταξη. Η 
μέχρι τώρα εμπειρία μας είναι ενδεικτική. Η παρέμβαση της ΕΑΑΚ στο φοιτητικό κίνημα ήταν και 
είναι  καθοριστική,  οι  πιο  μεγαλειώδεις  στιγμές  του  ίδιου  του  κινήματος  γεννήθηκαν  όταν 
καταφέρναμε να ενοποιήσουμε την πτέρυγα σε προωθημένη πολιτική λογική και η ηγεμονία της 
επαναστατικής γραμμής ήταν σε κάθε φάση διακύβευμα και δυνατότητα της νκα. 

Η  προώθηση  του  μετώπου,  η  οικοδόμηση  ενός  αντικαπιταλιστικού-επαναστατικού  πολιτικού 
ρεύματος  στην νεολαία προωθείται  παράλληλα μέσα σε όλα τα επίπεδα του υποκειμένου.  Στην 
ανάγκη ενός «νέου νεολαιίστικου κινήματος», στην συνολική αναβάθμιση της αριστερής πτέρυγας, 
και στην κάθε αυτό πολιτική συγκρότηση στην νεολαία, τόσο μέσα από τις πολύμορφες πολιτικές 
διαδικασίες  συγκρότησης του  διάχυτου αντικαπιταλισμού  όσο και  μέσα από την  συγκρότηση της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ,  και  στην  ανάπτυξη  της  οργάνωσης  και  του  ρεύματος  της  κομμουνιστικής 
επαναθεμελίωσης. 

Σε αυτά τα πλαίσια ξεχωριστή σημασία έχει εδώ η αυτοτελής συγκρότηση της αντικαπιταλιστικής 
αριστεράς  όπως  συμπυκνώνεται  από  τις  δυνάμεις  μας  στο  πόλο  της  αντικαπιταλιστικής  – 
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επαναστατικής αριστεράς. Μια τέτοια συγκρότηση είναι ζητούμενο τόσο σε κάθε κοινωνικό χώρο και 
ζήτημα (που χρήζει «ειδικής» επεξεργασίας και δράσης) όσο  και στο κεντρικό – συνολικό  πολιτικό 
επίπεδο με κοινά και ενιαία κριτήρια και με οδηγό το σύνθημα «πόλος παντού». Στην πλατφόρμα με 
τίτλο  «με  τη  νεολαία  της  εξέγερσης  για  μία  επαναστατική  εργατική  απάντηση  στην  κρίση»,  η 
ανταρσύα,  που  αποτελεί  τέτοια  προσπάθεια,  χαρακτηρίζεται  εκλογικό  μέτωπο,  ενώ  απουσιάζει  
οποιαδήποτε  πρόταση  για  την  ανασυγκρότηση  και  ανώτερη  ενοποίηση  των  δυνάμεων  της  
αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο πολιτικό επίπεδο ή ταυτίζεται με την ένωση - δίκτυο των σχημάτων  
– αντιθεσμών, πρωτοβουλιών βάσης κλπ. 

Αλλά η καταγγελία της διαδικασίας συγκρότησης του μετώπου σαν «παλιού τύπου», επειδή κινήθηκε 
με την πρωτοβουλία των πιο οργανωμένων και συνειδητών δυνάμεων που αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
στο «χώρο» της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, αντιστοιχεί σε μια «αυτόνομη κριτική» της πολιτικής, 
και σε μια ουσιαστική υποβάθμιση του πολιτικού στοιχείου. Το δίκτυο των σχημάτων, συσπειρώσεων, 
πρωτοβουλιών κλπ, δεν μπορεί από την «μερική φύση» αυτών των συλλογικοτήτων στη βάση του 
πως συγκροτούνται και ανατροφοδοτούνται από τον ίδιο τον «κόσμο του αγώνα αυτών των χώρων» 
(και  παρά  τη  δική  μας  αταλάντευτη  δράση  εντός  τους  για  τη  διαρκή  πολιτικοποίηση  και 
συνολικοποίηση των πολιτικών τους χαρακτηριστικών), να ταχτεί παρά με ένα πρόγραμμα - άθροισμα 
των αιτημάτων των επιμέρους χώρων, πράγμα που άλλωστε αποτελεί  τον πυρήνα των πολιτικών 
αντιλήψεων της αυτονομίας. Έτσι σε μια περίοδο που η ανάγκη για συνολική πολιτική και ιδεολογική 
πάλη ενάντια στον καπιταλισμό αποκτά καθοριστική σημασία στην νΚΑ προτείνεται η πολιτική μας 
λογική να γυρίσει «πίσω» σο άθροισμα των μερικών συλλογικοτήτων, μέσα από τι οποίες επιδιώκεται 
να δημιουργηθεί το μέτωπο. Πρόκειται για μια δοκιμασμένη γραμμή, που έχει οδηγήσει σε δεξιές 
αντιλήψεις και πρακτικές στο κίνημα. 

Ο Δεκέμβρης συνάντησε τα όρια της αριστεράς – και  της αντικαπιταλιστικής –τόσο στην έλλειψη 
συγκρότησης και παρέμβασης της στην εργατική νεολαία, τους μαθητές κλπ όσο και στη συνολική 
πολιτική έκφραση. Τα βήματα για τον πόλο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς πρέπει να προχωράνε 
παράλληλα σε όλα τα επίπεδα  με αλληλοτροφοδότηση ώστε να κατακτάμε βαθύτερη ενοποίηση, 
παρέμβαση  σε  κινηματικές  και  πολιτικές  μάχες  (συμπεριλαμβανομένου  και  των  εκλογών  που 
αποτελούν μία τεράστια μάχη διαμόρφωσης συνειδήσεων), δημιουργώντας διακριτό επαναστατικό 
ρεύμα στην αριστερά και την κοινωνία, ανταγωνιστικό προς την αστική πολιτική και τους πυλώνες 
της.  Ειδικά στη νεολαία,  ταξική βάση συγκρότησης και  απεύθυνσης είναι  η  νέα εργατική βάρδια. 
Κρίσιμη μάζα της πολιτικής μας πρότασης πρέπει να είναι οι αγωνιστές και το δυναμικό που δώσαμε 
μαζί σημαντικές μάχες όλα τα προηγούμενα χρόνια, ενώ  μαγιά της είναι οι τάσεις και τα ρεύματα 
αμφισβήτησης και αγωνιστικής διεκδίκησης που εντείνονται στη νεολαία. Το ερώτημα για εμάς δεν 
μπορεί  και  δεν  πρέπει  να  είναι  μόνο  πως  θα  υποδεχτούμε  και  θα  εκφράσουμε  το  «έτοιμο» 
επαναστατικό δυναμικό. Πολύ περισσότερο, το να πιστεύει κανείς ότι αυτό το δυναμικό καθίσταται με 
έναν υπερβατικό τρόπο «εν δυνάμει» έτοιμο μόλις βρεθεί στους «αντιθεσμούς»(sic)  του κινήματος 
και   περιμένει  την  επαναστατική  πρόταση  για  να  ενοποιηθεί  ή  την  οργάνωση  της  ζωής  του  σε 
αντιεμπορευματική βάση για να κομμουνιστικοποιηθεί αποτελεί αδιέξοδη προσπάθεια προσαρμογής 
της πραγματικότητας στο πως αυτός θα ήθελε να είναι. Ζητούμενο για εμάς θα πρέπει να είναι και το 
πως θα γεννήσουμε νέα ριζοσπαστικοποίηση και αντισυστημικές διαθέσεις, πως θα συναντηθούμε με 
αυτές τις τάσεις όπου αυτές αναπτύσσονται και ανεξάρτητα από τη δική μας δράση (π.χ. μαθητές 
όπως φάνηκε και το Δεκέμβρη) και θα τις πολιτικοποιήσουμε και τέλος πως θα συμβάλλουμε στην 
ενοποίηση και τη συγκρότησή τους. 

Τέλος κατά την άποψή μας κάθε κοινωνική και πολιτική συμμαχία κρίνεται στο πολιτικό της πλαίσιο 
αλλά και στην ενότητα που επιτυγχάνει, στην συμβολή της στο κίνημα αλλά και στην πολιτική και 
ιδεολογική ταυτότητα που κατακτά. Σ’  αυτή τη βάση θεωρούμε αστήριχτο και  προβληματικό να 
προκρίνεται  στην  ουσία  ένα  τελευταίο  διάστημα  το  ότι  δυνάμεις  της  εργατικής  αυτονομίας  - 
αντεξουσίας,  με  τις  οποίες  δε συνυπάρχουμε σε  καμία μετωπική  πρωτοβουλία (πέραν της  κοινής 
δράσης αλληλεγγύης) μπορούν να είναι πιο συγγενές πολιτικό με μας ρεύμα από τους μέχρι τώρα 
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συμμάχους  μας  στην ΕΑΑΚ,  τις  κινήσεις  πόλης,  τα εργατικά σχήματα κοκ.  (όσον αφορά μάλιστα 
διαδικασίες μετωπικής πολιτικής και «κοινωνικοπολιτικών δικτύων» και όχι απλά κοινής δράσης μέσα 
στο κίνημα). Αντίστοιχα θεωρούμε λάθος να υιοθετούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τα 
κριτήρια για τις πολιτικές μας συμμαχίες στα σχήματα των κοινωνικών χώρων όπως η ΕΑΑΚ και στα 
εγχειρήματα  μετωπικής  συγκρότησης  που  αναφέρονται  στο  σύνολο  της  κοινωνίας  όπως  η 
Αντ.αρ.συ.α. Κάτι που γίνεται αντιληπτό τόσο στη βάση της ίδιας της πρότασης που κατατίθεται για 
αποχώρηση μας από την Αντ.αρ.συ.α. όσο και στην αιτιολόγηση αυτής. Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να 
αναρωτηθούμε αν θα ήταν προωθητικό για το κίνημα να διαλύουμε τα σχήματα κάθε φορά που δεν 
ευθυγραμμίζονται με τη δική μας λογική ή να παλεύουμε την ηγεμονία της επαναστατικής αντίληψης 
μέσα στην ενότητα του σχήματος και με την αυτοτελή μας παρέμβαση στο κίνημα;  Έτσι πρέπει να 
δουλέψουμε στα ζητήματα του εργατικού κινήματος και των στρατηγικών στόχων στην ανταρσυα, 
και  όχι  επενδύοντας  στη  διάλυση  της,  έτσι  πετύχαμε  τις  μετατοπίσεις  στην  ΕΑΑΚ  και  τη 
μαζικοποίηση της και όχι ποντάροντας στη διάσπαση της. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να διχάζουμε το 
μέτωπο πάνω στις διαφωνίες αλλά και να καταφέρνουμε τελικά να το ενοποιούμε. Να βάζουμε την 
άποψή  μας  στην  κρίση  των  αγωνιστών  των  μετώπων  θαρραλέα  και  με  ειλικρίνεια  αλλά  χωρίς 
αλαζονεία και μικροηγεμονισμούς. Να τολμάμε να θέτουμε την ίδια τη λογική μας σε δοκιμασία και 
αυτοκριτική.  Αυτή  η  λογική  δεν  ανάγει  την  ενότητα  σε  αυτοσκοπό  αλλά  την  αναγνωρίζει  σαν 
επιμέρους στόχο. Αντιλαμβάνεται ακόμη ότι προϋπόθεση και κριτήριο της μετωπικής πολιτικής είναι 
το  αναγκαίο  πολιτικό  περιεχόμενο  σε  σύνδεση  με  την  ενότητα  την  κοινωνικών  και  πολιτικών 
δυνάμεων.

Γ. Η αναγκαιότητα  της αυτοτελούς δουλειάς της ν.Κ.Α. για την επανεξόρμηση των 
κομμουνιστικών ιδεών, η σύνδεσή της με τους άμεσους πολιτικούς μας στόχους και 
οι καταστροφικές συνέπειες της υποτίμησής της.

Πολύς λόγος γίνεται  κατά καιρούς για τη σημασία της αυτοτελούς  δουλειάς  της  οργάνωσης στο 
ιδεολογικό  –  θεωρητικό  πεδίο,  παρόλο  που  τα  αποτελέσματα  και  η  αποτίμηση  της  μέχρι  τώρα 
πορείας μας, μάλλον δείχνουν ότι ένας τέτοιος λόγος προσιδιάζει περισσότερο σε ευχολόγιο, που 
αναμασιέται διαρκώς όταν «έρχεται η ώρα», παρά σε κατανοημένο στόχο από τη μεριά του συνόλου 
των  δυνάμεών  μας,  που   να  έχει  τη  δυνατότητα  να  «μετρηθεί»  στην  ίδια  τη  ζωή  με  διάρκεια, 
συνέχεια, αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Χωρίς να θέλουμε να ισοπεδώσουμε κάθε προσπάθεια 
που  γίνεται  και  συμβάλλει  σε  μια  τέτοια  κατεύθυνση,  επιδιώκουμε  να  σταθούμε  στην 
αποσπασματικότητα και την αστοχία που χαρακτηρίζουν το μέσο όρο της μέχρι τώρα παρουσίας μας 
σε αυτό το επίπεδο, σε αντιδιαστολή με την ανάγκη διαρκούς και αταλάντευτης προπαγάνδισης και 
προώθησης ενός ανταγωνιστικού (με το υπάρχον και κυρίαρχο) ιδεολογικού – αξιακού φορτίου. Ενός 
φορτίου με στίγμα αντικαπιταλιστικό, επαναστατικό και κομμουνιστικό που να μπορεί να συμβάλλει 
περαιτέρω  στην  επανεμφάνιση  με  πιο  αποφασιστικό τρόπο  των  συλλογικών  οραμάτων  που  ο 
μαρξισμός έθεσε στο προσκήνιο της ανθρώπινης σκέψης.

Όσον  αφορά  κατ’  αρχήν  την  τοποθέτηση  του  ζητήματος  στη  βάση,  μια  τέτοια  προβληματική 
κατάσταση  δεν  μπορεί  να  έχει  να  κάνει  με  μια  γενικόλογη  και  αναντίστοιχη  κριτική  που  γίνεται 
τελευταία  για  «αποπολιτικοποίηση»  της  οργάνωσης  και  «χαμηλο  πολιτικό  επίπεδο»  (που  μάλιστα 
χρεώνεται και με περισσή ευκολία σε δεξιές στροφές, γραφειοκρατικά μοντέλα λειτουργίας και άλλα 
τέτοια «δαιμόνια»).  Κάτι  τέτοιο άλλωστε δε θα μπορούσε  να εξηγήσει  την ποιοτική και  ποσοτική 
ανάπτυξη της ν.Κ.Α., μέσα από εξαιρετικής δυναμικής στιγμές της ταξικής πάλης και ειδικότερα του 
νεολαιίστικου κινήματος (Δεκέμβρης, φοιτητικό κίνημα 2006 – 2007) που αν μη τι άλλο έδωσαν και  
δίνουν πλούσια κινηματική εμπειρία και γνώση που σίγουρα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί 
δημιουργικά.

Το πρόβλημα λοιπόν κατά τη γνώμη μας μάλλον  έγκειται στο ότι αυτή  η πλούσια εμπειρία και η 
πολιτικοποίηση των «νέων γενιών της ν.Κ.Α.» αντί να είναι το  σημείο εκκίνησης των συλλογικών 
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θεωρητικών επεξεργασιών μιας οργάνωσης που φιλοδοξεί να είναι συλλογικός διανοούμενος, τείνει 
μέσω της υποτίμησης μιας τέτοιας δουλειάς να αποτελέσει τέλμα πρακτικισμού και κινηματισμού. 
Όσον αφορά και πάλι τις βαθύτερες αιτίες που δημιουργούν αυτή την υποτίμηση κατά την άποψή μας 
δεν εξαντλούνται στην οργανωτική και λειτουργική ανεπάρκεια που συλλογικά επιδεικνύουμε κάποιες 
φορές.  Έχουν  να  κάνουν  με  την  ίδια  την  αναποτελεσματικότητα  στη  σύνδεση  τακτικής  και 
στρατηγικής στην οποία αναφερόμαστε και παραπάνω που χαρακτήρισε στιγμές και της μέχρι τώρα 
σκέψης και δράσης μας και σίγουρα χαρακτηρίζει πλευρές και της συζήτησης μας εν όψει του 3ου 

συνεδρίου  της  ν.Κ.Α.  Μια  αναποτελεσματικότητα  που  όχι  μόνο  δημιουργεί  την  υποτίμηση  της 
ιδεολογίας  και  την  αποξένωσή  της  από  την  άμεση  πολιτική,  κινηματική  δράση  αλλά  εκ  νέου 
ανατροφοδοτείται από αυτή, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο. 

Από τη μία δηλαδή σωστά θεωρούμε την καθεστωτική – ρεφορμιστική αριστερά κύρια υπεύθυνη για 
το ότι, κάτω από το βάρος και την πίεση της καταθλιπτικής ηγεμονίας της αστικής πολιτικής, έχει 
καταντήσει  τις  στρατηγικές  επιδιώξεις  του κομμουνιστικού κινήματος χρήσιμες  για  τα σκονισμένα 
συρτάρια  των  γραφείων  της.  Συνεπακόλουθα  την  ιδεολογική  δουλειά  προς  όφελος  του 
κομμουνισμού  και  των  αναγκαίων  διαδικασιών  για  την  κατάκτησή  του,  μια  επίσης  ξεχασμένη 
υπόθεση,  εγκλωβισμένη  από  τη  σκύλα  του  δογματισμού  στη  χάρυβδη  του  αναθεωρητισμού  και 
χρήσιμη  το  πολύ  για  την  αυτοεπιβεβαίωση  και  την  αυτόκεντρη  ανάπτυξή  είτε  του  ΚΚΕ  είτε  του 
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. 

Από την άλλη όμως δε σταθήκαμε και όπως θα έπρεπε όσον αφορά τη δική μας δράση, όταν από τη 
μία συνεχίζουμε  συχνά να μεταθέτουμε διαρκώς την ίδια  τη συλλογική  ενασχόλησή μας με  την 
επανεξόρμηση των κομμουνιστικών ιδεών ή την περιορίζουμε σαν δυνατότητα και προορισμό για 
λίγους «σοφούς και προικισμένους»,  προσδιορίζοντας την έτσι στην ουσία ως πολυτέλεια η οποία 
δεν πολυχωράει στα άμεσα καθήκοντά μας στο κίνημα. Και όταν από την άλλη μέσω μιας ανέξοδης 
αναίρεσης  στοιχείων  της  τακτικής  και  ανεύθυνης  πλειοδοσίας  στις  άμεσες  δυνατότητες  και  στα 
καθήκοντα  του  κινήματος  η  συμβολή  μας  όσον  αφορά  την  επανάσταση  και  τον  κομμουνισμό 
καταντάει  βαρετή επαναστατολογία και φυγή από τις υπαρκτές δυσκολίες που τίθενται. Είναι τότε 
που όπως λέει  και  το τραγούδι  προκρίνεται  το «θα πάω να χτίσω μια  φωλιά στον ουρανό – θα 
κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω». 

Είναι  τότε  που  η  αναγκαία  προπαγάνδιση   της  απαλλαγής  της  οικονομίας,  της  παραγωγής  και 
συνολικά της ζωής μας από τους νόμους του κέρδους και της αγοράς καταλήγουν να γίνουν πρόταση 
για  «αντικρατικές,  αντιεμπορευματικές  κοινότητες»  και  που  η  ανάγκη  της  συμβολής  μας  για  την 
επανοηματοδότηση της έννοιας της πολιτικής και  της διαδικασίας της μετάβασης από την αστική 
δημοκρατία στο βασίλειο της ελευθερίας γίνεται «διαζύγιο από τη μορφή κράτος – όχι απόσπαση 
κατακτήσεων  από  το  αστικό  κράτος  σήμερα(!)»  κλπ.  Τότε  δηλαδή  που  αυτονομημένα, 
διαστρεβλωμένα  και  ευτελιζόμενα  τοποθετούνται  στοιχεία (και  ούτε  καν  το  σύνολο)  των  πιο 
στρατηγικών  μας  επιδιώξεων  στην  πρώτη  γραμμή  των  τακτικών  μας  πρωτοβουλιών 
δημιουργώντας μια αδιέξοδη λογική όπου από τη μία δε νοούνται νίκες χωρίς επανάσταση(!) αλλά 
από την άλλη μπορούμε να κατακτήσουμε δομές αντιεξουσίας, δυαδικής εξουσίας, χωρίς κράτος, 
χωρίς εμπόριο, χωρίς κέρδος, ΣΗΜΕΡΑ χωρίς επανάσταση και εντός καπιταλισμού, αφού ένα τέτοιο  
μοντέλο άλλης πολιτικής είναι αυτό ακριβώς που θα γεννήσει εξεγερσιακά γεγονότα και κοινωνικές  
επαναστάσεις  (όπως  χαρακτηριστικά  αναφέρεται  από  κομμάτι  της  συζήτησης  του  ρεύματος  το 
τελευταίο διάστημα). Έτσι θεωρούμε τελικά ότι τέτοιες τραγικές αντιφάσεις στις οποίες οδηγούνται 
τέτοιες συλλογιστικές στο εύρος και την εμβέλεια που έχουν, αποτελούν εν μέρει συνέπεια και της 
υποτίμησης  της  ιδεολογικής  και  θεωρητικής  δουλειάς  εντός  του  ρεύματος  ένα  προηγούμενο 
διάστημα αλλά και ταυτόχρονα πιθανή αιτία περαιτέρω διαιώνισης του εν λόγω φαινόμενου. 

Με τέτοιο κριτήριο θα πρέπει να μελετήσουμε διεξοδικότερα το συγκεκριμένο ζήτημα ακόμη και με 
σύγκριση της εμβέλειας στο χώρο της νεολαίας, του αναρχικού – αντιεξουσιαστικού χώρου σε σχέση 
με τη δική μας, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τα υπόλοιπα ρεύματα (της αστικής πολιτικής, της 
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ρεφορμιστικής αριστεράς, της ακροδεξιάς κτλ.) αλλά γιατί θεωρούμε ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία 
μπορεί να μας βοηθήσει ιδιαιτέρα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι εν πολλοίς ισχύει ότι η αυξημένη 
επίδραση αυτού του χώρου το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με το ότι μάλλον καταφέρνει να 
κάνει την αδυναμία του δύναμη. Ότι δηλαδή παρά του ότι αρνείται να συνδράμει με πολιτικούς όρους 
στο κίνημα και αποσπάται από αυτό σε επιμέρους ιδεολογικής (αναρχικής) συμφωνίας συγκροτήσεις, 
επιτυγχάνει να συνδεθεί με το προφίλ του αδιαπραγμάτευτου τσαμπουκά απέναντι στην αδικία , την 
καταστολή της εξουσίας κλπ. Κάτι που από τη μία φανερώνει ένα σχετικό έλλειμμα απελευθερωτικού 
ιδεολογικού  στίγματος  από  την  αντικαπιταλιστική  αριστερά  που  να  συνδυάζεται  με  την  ανάγκη 
αδιάκοπης μαζικής επαναστατικής πάλης με στόχους και καμπές και από την άλλη αναδεικνύει τον 
κίνδυνο σπατάλης κρίσιμων κοινωνικών δυνάμεων στην ενίσχυση των εν λόγω α/α ρευμάτων της 
«αναποτελεσματικότητα  της άμεσης ουτοπίας» που μπορεί  εύκολα να οδηγήσει  από το ασίγαστο 
πάθος  και  την  κινηματίστικη  ανυπομονησία  στην  απογοήτευση,  την  απομόνωση  και  τον 
αποχωρητισμό.

Έτσι λοιπόν για εμάς η αναβάθμιση της σχέσης της ν.Κ.Α. με τη θεωρία και τα ιδεολογικά ζητήματα 
αποτελεί  μονόδρομο έτσι  ώστε να μπορέσει  να είναι  ακόμη πιο αποτελεσματική η πολιτική μας 
γραμμή και πιο βαθιά η πολιτική μας συμφωνία. Στην περίοδο της κρίσης, αναδεικνύεται η ανάγκη 
οι δυνάμεις μας να είναι αυτές που αδιάκοπα θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινήματος 
στην προσπάθεια όξυνσης, ενίσχυσης και νικηφόρας έκβασής του αλλά και να δίνουν τη μάχη μέσα 
στις ίδιες τις κινηματικές διαδικασίες ,παράλληλα μ’ αυτές αλλά ακόμη και όταν τέτοιες (σε κάποιο 
χώρο) δεν υπάρχουν ή βρίσκονται σε κάμψη, ώστε να είναι πραγματικά ο πρωταρχικός φορέας της 
αταλάντευτης και συνεχούς προπαγάνδισης και προώθησης της υπόθεσης και των δυνατοτήτων 
του κομμουνισμού,  των τρόπων για την προσέγγισή του και  των ζητημάτων που άπτονται  της 
οικοδόμησής του.

Κλειδί  μιας  τέτοιας  προσπάθειας  αναβάθμισης  είναι  το  δέσιμο  της,  με  την  καθημερινότητα  της 
δράσης  μας.  Με  την  ίδια  την  ανάγκη  της  ενίσχυσης  του  «εφικτού»  και  δίκαιου  χαρακτήρα  των 
αιτημάτων και των πολιτικών στόχων που θέτουμε στο κίνημα σε πείσμα των αστών δημοσιολόγων 
που  διαρρηγνύουν  τα  ιμάτιά  τους  για  το  αντίθετο.  Με  την  ανάγκη  υπέρβασης  της  ιδεολογικής 
τρομοκρατίας από την πλευρά της αστικής πολιτικής απέναντι στη νεολαία και τους εργαζόμενους και 
το  χτύπημα  της  προσπάθειας  δημιουργίας  και  αξιοποίησης  νέων  στοιχείων  από  την  κυρίαρχη 
ιδεολογία με στόχο την ισχυροποίηση και την πλήρη επικράτησή της στην περίοδο της κρίσης. Με την 
ανάγκη  περαιτέρω  χτυπήματος  και  απονομιμοποίησης  των  θεσφάτων  του  κεφαλαιοκρατικού 
συστήματος και τη δημιουργία ευρύτερου ρεύματος των θέσεων της κομμουνιστικής απελευθέρωσης 
εντός  της  θιγόμενης  κοινωνικής  πλειοψηφίας.  Με  την  τεκμηρίωση  της  δυνατότητας  της 
κομμουνιστικής προοπτικής στη βάση της συνολικής εξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισμού που έρχεται 
σε  σύγκρουση  με  την  εμπορευματοποίηση  και  υποβάθμιση  κάθε  πτυχής  της  ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Με τη δυνατότητα αξιοποίησης της ευρύτερης μορφωτικής διάστασης μιας τέτοιας 
διαδικασίας που μπορεί να έχει αποτύπωση στο μέτωπο και στο κίνημα από τα αντιμαθήματα των 
φοιτητικών συλλόγων και τις πολιτιστικές – πολιτικές εκδηλώσεις των σωματείων μέχρι τις διαδικασίες 
αυτομόρφωσης των σχημάτων. Αυτό είναι άλλωστε και το βασικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε 
και  να βάλουμε εκ νέου σε σωστές  βάσεις:  Η ιδεολογική δουλειά δεν πρέπει  και  δε μπορεί  να 
συσχετίζεται  γραμμικά  με  την  αναφορά  στην   στρατηγική  αλλά  πρέπει  να  τοποθετείται  στο 
καθημερινό επίπεδο της δράσης μας και στην ανάγκη σύνδεσης κάθε επιμέρους πλευράς της με τις 
συνολικές μας επιδιώξεις. Έτσι ακριβώς όπως και η υπόθεση της κομμουνιστικής επαναθεμελίωσης 
δεν μπορεί για εμάς να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις θεωρητικές επεξεργασίες. Παρόλο 
που  αυτές  θα  λέγαμε  ότι  αποτελούν  καρδιά  μιας  τέτοιας  υπόθεσης  η  κομμουνιστική 
επαναθεμελίωση  κρίνεται  στο  σύνολο  των  δρόμων  της  πάλης  που  συνολικά  εμείς  οι  ίδιοι 
ακολουθούμε και ανοίγουμε.

Κλείνοντας το εν λόγω ζήτημα βασική προϋπόθεση μιας τέτοιας προσπάθειας όπως προσπαθούμε να 
τη σκιαγραφήσουμε παραπάνω, είναι  η συνειδητή επανεκκίνηση των ίδιων των εσωτερικών μας 
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πολιτικοϊδεολογικών και θεωρητικών επεξεργασιών με πιο συγκροτημένο και συνεχή τρόπο. Με 
την  ανασυγκρότηση  της  ιδεολογικής  επιτροπής  του  Κ.Σ. και  τη  δημιουργία  ομάδων εργασίας  ή 
υπευθύνων ανά τόπους έτσι ώστε να μπορεί να οργανωθεί καλύτερα η δουλειά μας πανελλαδικά. Με 
τη στροφή στη μελέτη  της  ιστορίας του κομμουνιστικού  και  εργατικού  κινήματος  και  δη την  εν 
Ελλάδι  σύγχρονη  ιστορία  του,  με  την  αναγκαία  αξιοποίηση  του  αρχείου  της  ΚΝΕ  –  ΝΑΡ   που 
βρίσκεται  στην  κατοχή  μας  και  παραμένει  ανεκμετάλλευτο  μέχρι  σήμερα.  Με  τη   διενέργεια 
ιδεολογικών  συσκέψεων  τις  οποίες  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  με  προγραμματισμό  από  την 
οργάνωση πανελλαδικά και κατά τόπους θα αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν ομάδες συντρόφων, 
οργανώσεις βάσεις ή και μεμονωμένοι σύντροφοι.  Με τη σύνδεση τέτοιων συσκέψεων με την ίδια 
την προετοιμασία και πραγματοποίηση εξώστρεφων εκδηλώσεων της οργάνωσης πάνω στο ίδιο 
θέμα έτσι  ώστε  να  μην  αρκούμαστε  πια  σε  εκδηλώσεις  και  εξώστρεφες  πρωτοβουλίες  όπου  η 
συμβολή  της  πλειοψηφίας  της  νΚΑ  είναι  τα  πρακτικά  και  μόνο  ζητήματα  της  εκδήλωσης.  Αλλά 
αντίθετα να συμβάλλουμε ουσιαστικά, συνολικά και συλλογικά στις ίδιες τις εκδηλώσεις μας, όπου οι 
εισηγήσεις  από  την  πλευρά  της  οργάνωσης  θα  είναι  πιο  στενά  συνδεδεμένες  με  τις  ίδιες  τις 
διαδικασίες  μας,  έτσι  ώστε  και  πιο  αποτελεσματικοί  να  είμαστε  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της 
παρέμβασης κάθε φορά και να μην αναπαράγουμε και στην πράξη (και όχι μόνο στα λόγια) τους 
διαχωρισμούς στελεχών – ομιλητών και μελών – αφισοκολλητών.  Τέλος με τη δημιουργία ομίλων 
μελέτης της επαναστατικής - κομμουνιστικής θεωρίας και ιστορίας με πρωτοβουλία της ν.Κ.Α. και 
συμμετοχή  αγωνιστών  από  τα  μέτωπα  και  το  κίνημα,  δημιουργώντας  έτσι  ένα  ακόμη  πεδίο 
συζήτησης και δημιουργικής επεξεργασίας που να μπορεί να αποτελέσει έναν ακόμη δρόμο συμβολής 
στην υπόθεση της κομμουνιστικής επαναθεμελίωσης και του πόλου της άλλης αριστεράς. Σε αυτή την 
κατεύθυνση εκτιμούμε πως θα πρέπει  να δούμε αντίστοιχες προσπάθειες που έχουν ήδη υπάρξει 
(Όμιλοι  μελέτης της επαναστατικής θεωρίας σε Θεσσαλονίκη και  Κρήτη) όχι  αντιπαραθετικά αλλά 
συμπληρωματικά και βοηθητικά με κριτήριο την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και «συναγωνιστικής 
άμιλλας».

Δ. Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α και το εργατικό κίνημα δύο από τους κόμβους στους οποίους θα 
μετρηθούμε το επόμενο διάστημα.

1. Για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ:
Θεωρούμε ότι πλευρές της κριτικής που γίνεται στην ανταρσύα στην εσωοργανωτική μας συζήτηση 
πρέπει να αξιοποιηθούν δημιουργικά στην παρέμβαση μας στο μέτωπο. Στο συνέδριο μας η συζήτηση 
δεν  πρέπει  να  εξαντληθεί  στην  περιπτωσιολογία  ή  τη  ανέξοδη  κριτική  στις  άλλες  δυνάμεις  της 
αντικαπιταλιστικής  αριστεράς.  Σίγουρα υπάρχουν μάχες  που η  συμβολή της  ανταρσύα αποτιμάται 
θετικά  (απεργία  στις  17/12,  εκλογές  κλπ)  και  άλλες  που  θα  την  αποτιμήσουμε  αρνητικά,  ενώ  οι 
αντιλήψεις και οι ταλαντεύσεις και οι επικίνδυνες ανεπάρκειες σε αρκετά σημεία των άλλων δυνάμεων 
είναι γνωστές. Ωστόσο η ανταρσύα σηματοδοτεί για πρώτη φορά την πολιτική ενότητα ευρύτερων 
αντικαπιταλιστικών δυνάμεων, με κομμουνιστικό προσανατολισμό, είναι γέννημα των αγώνων και 
των  αναζητήσεων  ενός  διάσπαρτου  δυναμικού  που  δεν  προσδοκά  μόνο  την  ενότητα  αλλά 
προσβλέπει στη συνολική ανασυγκρότηση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς για την αποτελεσματική 
και νικηφόρα αντεπίθεση του κινήματος. Άρα πρέπει  να σταθούμε στην ουσία της ενίσχυσης της 
ανταρσύα, στην υπέρβαση των αντιφάσεων της και να θέσουμε στόχους για την πολιτική της πρόταση 
ειδικά  στη νεολαία,  τη  βαθύτερη επεξεργασία  της  στρατηγικής  της,  την  κινηματική  συμβολή,  την 
οργανωτική λειτουργία με βάση τις αποφάσεις του ΝΑΡ και του συνεδρίου μας. Με αυτή τη λογική, να 
κάνουμε κριτική για τις «αποφάσεις στελεχών» αλλά και  να επεξεργαστούμε την πρόταση για την 
εργατοδημοκρατική συγκρότηση της ανταρσύα με αντικαπιταλιστικές συνελεύσεις και επιτροπές, την 
εμπλοκή του ανένταχτου δυναμικού με μέλη και αιρετούς και ανακλητούς εκπροσώπους στο κεντρικό 
συντονιστικό.  Να  παλέψουμε  για  το  νέο  εργατικό  κίνημα  εντός  και  εκτός  της  ανταρσύα.  Να 
συμβάλλουμε  ώστε  η  ανταρσύα  να  παίξει  ρόλο  στην  ενοποίηση  των  επιμέρους  αντιστάσεων  και 
αγώνων,  στην προβολή του πολιτικού στόχου.  Να επιδιώξουμε την ενοποίηση των δυνάμεων της 
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ανταρσύα στα σχήματα στις γειτονιές, την πολιτική τους αναβάθμιση για να δώσουμε με καλύτερους 
όρους τη μάχη των δημοτικών εκλογών, ενόψει και της αναδιάρθρωσης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να 
διαλεχθούμε με τις δυνάμεις της και τους αγωνιστές της για τον κομμουνισμό του 21ου αιώνα στη 
διαδικασία της κομμουνιστικής επαναθεμελίωσης. Συνοπτικά, δεν θα πρέπει να φοβηθούμε αυτές τις 
προκλήσεις και να συσσωρεύουμε αιωνίως όρους για μία ανώτερη ενοποίηση της αντικαπιταλιστικής 
αριστεράς,  αλλά με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας να έρθουμε σε επαφή και  να επιδράσουμε σε 
αυτές τις διεργασίες, με στόχο τη συγκρότηση επαναστατικού ρεύματος στη νεολαία.

2. Για το εργατικό κίνημα:
Η εργατική  στροφή  της  νκα  είναι  από  τα  πιο  κρίσιμα  ζητούμενα  του  συνεδρίου  μας.  Πρέπει  να 
υπερβούμε τις αδυναμίες του παρελθόντος μας: τα «σχέδια επί χάρτου» που δεν επικοινωνούν με τη 
νεβ, τις αγωνίες της και τους αγώνες της, την ταύτιση της εργατικής δουλειάς με αυτής του ΝΑΡ, την 
έλλειψη συγκροτημένου προσανατολισμού της οργάνωσης στην εργατική νεολαία. Θα σημειώσουμε 
εδώ κάποιες σκέψεις για την εργατική δουλειά μας.

1. Για να αποκτήσουμε πραγματικούς δεσμούς με τη νέα εργατική βάρδια,  να ενισχύσουμε την 
ανάπτυξη των αγώνων της, πρέπει να θέσουμε ως στόχο, τη συγκροτημένη παρέμβαση και παρουσία 
μας  σε  κρίσιμους  χώρους  που  εργάζεται,  με  τη  δημιουργία  σωματείων,  επιτροπών  κοκ.  Να 
καθορίσουμε γενικά κριτήρια για το τι σωματεία θέλουμε αλλά και να εξειδικεύσουμε σε κάθε χώρο 
ανάλογα  με  τις  δυνάμεις  μας,  τη  συνδικαλιστική  παράδοση,  τις  ιδιαιτερότητες.  Να  ξεχωρίσουμε 
χώρους  μαζικούς  για  τη  νεβ  (π.χ.  εμπόριο)  που  θα  στηρίξουμε  την  προσπάθεια  μας.  Να 
πειραματιστούμε με νέες μορφές που θα μπορούν να ανταποκρίνονται στην προσωρινότητα των νέων 
εργαζομένων. 

2. Διάταξη των οβ στους εργαζόμενους – άνεργους της νκα σε εργατοκλαδική βάση, ώστε να 
υπηρετείται  ο  παραπάνω σχεδιασμός. Αξιοποίηση όλων των  μελών  μας  αλλά και  αγωνιστών  της 
ΕΑΑΚ. Συνεργασία με το ΝΑΡ αλλά και αυτοτελής δουλειά στη νεολαία σε κλάδους που έχει δυνάμεις 
το ΝΑΡ.  

3. Βαθύτερη επεξεργασία της πολιτική μας γραμμής. Θεωρητική δουλειά της οργάνωσης για τη νέα 
εργατική βάρδια. Για τα ταξικά, κοινωνικά, ιδεολογικά και γνωσιοθεωρητικά χαρακτηριστικά της, για 
τη στρατηγική του αντιπάλου. Τα θεωρητικά μας εργαλεία δεν αρκούν στην παρούσα φάση, είναι ίδια 
εδώ και  5  χρόνια.  Ειδική  πρωτοβουλία με  τα ειδικά χαρακτηριστικά που της  αναλογούν για  τους 
άνεργους  και  τις  απολύσεις.  Διάλογος  με  άλλες  δυνάμεις  της  αριστεράς  και  πρωτοβουλίες  στην 
εργατική νεολαία. Ειδική απεύθυνση στην ανταρσύα.

4. Για τα σχήματα της νέας βάρδιας και της ΠΝΕ: στο συνέδριο μας πρέπει να αποσαφηνίσουμε το 
ρόλο και τα καθήκοντα της νέας βάρδιας και της ΠΝΕ. Καταρχάς, τα σχήματα της νέας βάρδιας και 
της ΠΝΕ ήταν τα πρώτα που έθεσαν την ανάγκη της  αυτοτελούς παρέμβασης στην εργατική νεολαία, 
συνέβαλαν  στην  αναγνώριση  συνολικά  των  ειδικών  χαρακτηριστικών  της  μισθωτής  διανόησης. 
Σήμερα, η εργαζόμενη νεολαία είναι όχι μόνο στο επίκεντρο της αστικής επίθεσης αλλά και το κέντρο 
της  συζήτησης όλης της  αριστεράς,  της  αναρχίας  ακόμα και  της  σοσιαλδημοκρατίας.  Σε  αυτό  το 
πλαίσιο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η νέα βάρδια στη σημερινή της μορφή, είναι αρκετά πίσω από 
τις  απαιτήσεις  όσον αφορά τη μαζικότητα,  την κοινωνική διασύνδεση και την επίδραση της στο 
νεολαιίστικο και εργατικό κίνημα. Η ερμηνεία αυτής της κατάστασης δεν μπορεί να αποδίδεται μόνο 
στην  απουσία  των  άλλων  δυνάμεων  της  αντικαπιταλιστικής  αριστεράς  ή  στο  ότι  «όσα  λέμε  δεν 
αρκούν» αλλά και στη δυναμική που μπορεί να έχει μία τέτοια μορφή. Καταρχάς η δημιουργία ή η 
ενίσχυση  σωματείων,  επιτροπών  κλπ  ανά  εργασιακό  χώρο  προϋποθέτει  την  εργατοκλαδική 
συγκρότηση της οργάνωσης και των μετωπικών πρωτοβουλιών. Η νέα βάρδια ή η ΠΝΕ δεν μπορεί να 
υποκαθιστά την ανάγκη δημιουργίας ή ενίσχυσης των εργατικών σχημάτων. Επίσης σε αρκετούς 
χώρους  πρέπει  να  συνδυάσουμε  την  αυτοτελή  παρέμβαση  στη  νεολαία  που  εντάσσεται  με 
χειρότερους όρους (ωρομίσθιοι, δελτίο κλπ) με τη συνολική εργατική δουλειά του ΝΑΡ, με τη λογική 
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του νέου εργατικού κινήματος. Σε χώρους που δεν υπάρχουν σχήματα το βάρος πρέπει να πέσει στη 
δημιουργία τους, με αξιοποίηση των συντρόφων σε αυτή την προσπάθεια και όχι σωρηδόν ένταξη των 
πάντων στη νέα βάρδια,  που καταλήγει  τελικά να είναι  μάζεμα της οργάνωσης,  χωρίς  κινηματικό 
σχεδιασμό.  Σε  αυτά  τα  πλαίσια,  πιστεύουμε  ότι,  με  ανοιχτό  πνεύμα,  είναι  απαραίτητο  να  δούμε 
συλλογικά στις σημερινές συνθήκες τη μετεξέλιξη και επανίδρυση της νέας βάρδιας και της ΠΝΕ. Η νέα 
βάρδια πρέπει,  κατά τη γνώμη μας,  να αναλάβει  καμπανιακή δουλειά,  με έκδοση εντύπου, και  με 
ειδική απεύθυνση στα κομμάτια της πλήρους εργασιακής ανασφάλειας και περιπλάνησης. Να έχει σα 
στόχο  τη  δημιουργία  σχημάτων  στους  εργασιακούς  χώρους  και  όχι  να  αυτοαναγορεύεται  σε 
παννεολαιίστικο σχήμα. Να προωθεί αυτοτελώς και αποτελεσματικά τη γραμμή του νεκ για τη νεολαία, 
συγκροτώντας δυνάμεις γύρω από αυτή, διαμορφώνοντας συσχετισμό υπέρ της.    

Ε. Αντί επιλόγου...
Τώρα τελευταία και  με  κάπως «βίαιο» τρόπο γινόμαστε κοινωνοί  μιας αντίληψης που θεωρεί  πως 
γενικά κι αόριστα η ύπαρξη διαφωνιών σηματοδοτεί την υγεία μιας κομμουνιστικής – επαναστατικής 
οργάνωσης. Κατ΄αρχήν  θεωρώντας  σίγουρα  πως  μια  οργάνωση  νεκροταφείο  όπου  οι  όποιες 
διαφοροποιήσεις είναι «εν γένει εκτός του κλίματος» δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με 
την όποια αντίληψη περί υγείας, πιστεύουμε πως ένας ουσιαστικός διάλογος εντός της οργάνωσης δε 
μπορεί  να  κρίνεται  εξ  αρχής  και  μονοσήμαντα,  στη  βάση  του  αν  και  πόσες  διαφωνίες  υπάρχουν 
(άλλωστε ζωηρή και δημιουργική αυζήτηση δεν ισοδυναμεί ντε και καλά με συγκροτημένες πλευρές, 
τάσεις και στρατόπεδα), αλλά στη βάση του αν και με ποιο τρόπο καταπιάνεται με ουσιαστικά και 
φλέγοντα  ζητήματα  που  προκύπτουν  από  την  ίδια  την  εμπειρία  της  ταξικής  πάλης  και  της 
δημιουργικής ανάγκης για περαιτέρω συμβολή σ’  αυτή, προς όφελος της εργατικής επαναστατικής 
πολιτικής. Αυτό είναι κατ΄αρχήν και το βασικό κριτήριο που θα προσδιορίσει και τις τυχόν διαφωνίες 
που μπορεί να προκύψουν από μια τέτοια συζήτηση σε ουσιαστικές, ενδιαφέρουσες και βοηθητικές ή 
αδιάφορες, προβληματικές και ανούσιες. 

Σε αυτή τη βάση δηλώνουμε κατ΄αρχήν συγκρατημένα αισιόδοξοι για το γεγονός ότι παρά τις όποιες 
απολήξεις,  ο  πυρήνας  της  συζήτησης  και  των  διαφωνιών  μας, από  το  πολιτικό  περιεχόμενο,  τη 
σύνδεση τακτικής – στρατηγικής, τη μετωπική πολιτική, τα δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά 
του  κινήματος  μέχρι  και  τα  λειτουργικά  ζητήματα  της  οργάνωσης,  εκκινεί  από  τις  εμπειρίες  του 
πρόσφατου  κινηματικού  παρελθόντος  ,  από  τις  αγωνίες  των  πιο  πρωτοπόρων  επαναστατικών 
διαδικασιών, από τις ανεπάρκειες που εμείς οι ίδιοι συλλογικά και συνολικά έχουμε παρουσιάσει. 
Παραμένουμε όμως ιδαίτερα προβληματισμένοι σε σχέση με την τελική αποτελεσματικότητά της, σε 
περίπτωση που δεν αντιληφθούμε το εξής: Ότι όσο αναγκαίο και σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε 
να ενοποιήσουμε τη συζήτησή μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε πιο στέρεα και 
αποφασιστικά βήματα το επόμενο διάστημα, άλλο τόσο (και περισσότερο) σημαντικό και καθοριστικό 
είναι  να  μην  εγκλωβιστούμε  σε  αυτή  την  προσπάθεια  αποκόπτοντας  τις  ανησυχίες  μας  από  τις 
πραγματικές  συζητήσεις  της  νεολαίας  και  των  εργαζομένων. Δεν  πρέπει  να  περιοριστούμε  με 
αυτοαναφορικό  τρόπο  σε  μια  συζήτηση  χωρίς  αρχή  μέση  και  τέλος,  που  θα  εξαντλείται  στην 
αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση, αλλά αντίθετα πρέπει να φέρουμε σε πέρας την κατάληξη και 
τη συλλογική απόφαση τόσο γύρω από τα σημαντικά ζητήματα που μας ταλανίζουν όσο και γύρω 
από εκείνα τα στοιχεία και τις πρωτοβουλίες που θα μετρηθούμε το επόμενο διάστημα. Πλέον είναι 
περισσότερο επιτακτικό από ποτέ,  κάθε φαινόμενο εκφυλισμού και  σαμποταρίσματος μιας τέτοιας 
επιδίωξης -που συνειδητά ή ασυνείδητα θα προκύψει- να βρει απέναντί του τη συντροφικότητα, τη 
συνοχή  και  την  αλληλεγγύη  που  απορρέουν  από  το  στρατηγικό  στόχο που  εθελοντικά  και  μέχρι 
τέλους μας συνενώνει: τον στόχο της κομμουνιστικής απελευθέρωσης της κοινωνίας.
                                                                                                                        

                                             Συντροφικά,
                   Aλμυρούδη Μαριώτα,

                                                              Φάκαλης Δημήτρης,
                    Φουρίκος  Κώστας
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