
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΟΛΗ ΣΟ 3ο ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΗ νΚΑ 

 

Σο 3ο ςυνζδριο τθσ νΚΑ γίνεται ςε μια περίοδο όπου από τθ μία αρχίηουν να 

ξεδιπλϊνονται πιο ςκλθρζσ από ποτζ οι ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ επάνω ςτουσ 

εργαηόμενουσ και τθ νεολαία και από τθν άλλθ αυξάνονται οι δυνατότθτεσ 

ανάπτυξθσ ενόσ ανατρεπτικοφ πολιτικοφ κινιματοσ νεολαίασ και εργαηομζνων με 

όλα τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που ζχουμε περιγράψει κατά καιροφσ ςαν 

οργάνωςθ. υνάμα, οι υποχρεϊςεισ και τα κακικοντά μασ αναβακμίηονται ςε 

ακόμθ μεγαλφτερο βακμό αφοφ μζςα από το ςυνζδριο κα πρζπει να ζχουμε ζωσ 

ςτόχο τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ πολιτικοοργανωτικι ςυςπείρωςθ τθσ νΚΑ, 

μζςα από τισ εμπειρίεσ τθσ μακροχρόνιασ και ςυμπυκνωμζνθσ τελευταίασ 

κινθματικισ περιόδου, και το χτίςιμο τθσ βάςθσ για τθν επόμενθ περίοδο τόςο ςε 

επίπεδο τακτικισ όςο και ςτρατθγικισ. 

Η ακμάηουςα, και αντιςτρόφωσ ανάλογθ από αυτι τθσ προγοφμενθσ περιόδου, 

κατάςταςθ  ςτθν οποία βρίςκεται θ οργάνωςθ τα τελευταία χρόνια ζχει παίξει 

εξαιρετικά ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξθ ριηοςπαςτικϊν κινθμάτων αλλά και θ 

ίδια θ φπαρξθ των κινθμάτων αυτϊν ζχει τροφοδοτιςει τόςο τα διάφορα μζτωπα 

όςο και  τθν οργάνωςθ μασ με πρωτοπόρεσ – πρωτόλυεσ κομμουνιςτικζσ τάςεισ οι 

οποίεσ επικυμοφν να ςυνειςφζρουν ςτο τολμθρό εγχείρθμα τθσ κομμουνιςτικισ 

επανακεμελίωςθσ, ςτθν λογικι του τριπτφχου κομμουνιςτικι οργάνωςθ – αριςτερό 

αντικαπιταλιςτικό μζτωπο – ριηοςπαςτικό διεκδικθτικό κίνθμα. ε όλθ αυτι τθν 

πορεία τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κετικά και αρνθτικά ςτοιχεία, τα οποία ζχουν 

αποτυπωκεί ςε μεγάλο βακμό ςτον προςυνεδριακό διάλογο.  

Εμφανίηεται, όμωσ, μια τεράςτια ζλλειψθ ςτο επίπεδο τθσ εκπαίδευςθσ: καταρχιν θ 

εξαιρετικά μικρι κι ελλιπισ ανάλυςθ για τθν μακθτιϊςα νεολαία και τθν 

παρζμβαςθ μασ ςε αυτι (τθ ςτιγμι μάλιςτα που όλοι αναγνωρίηουμε τουσ 

«εξεγερμζνουσ μακθτζσ του   Δεκζμβρθ»). Και κατά δεφτερον το κζμα τθσ ανάλυςισ 

μασ γφρω από το κζμα του επιχειρθματικοφ πανεπιςτθμίου και κυρίωσ τθσ 

απάντθςισ μασ απζναντι ςε αυτό με τθν ενιαία πανεπιςτθμιακι ςαν τθν 

ςυμπκφκνωςθ των κοινωνικά αναγκαίων αιτθμάτων. Η ανάλυςθ αυτι ζχει μείνει ςε 

πεπαλαιωμζνεσ αναλφςεισ μασ οι οποίεσ κα πρζπει άμεςα να εκςυγχρονιςτοφν.  

Η όλθ προθγοφμενθ περίοδοσ ςτο εςωτερικό τθσ οργάνωςθσ και ακριβϊσ μετά τον 

εξεγερτικό Δεκζμβρθ του 2008 ςτιγματίςτθκε από τον προςυνεδριακό διάλογο. 

Ωςτόςο, θ όλθ ςυηιτθςθ, και λόγω των ςυνεχϊν εξελίξεων που υπιρχε ςτο χϊρο 

τθσ αντικαπιταλιςτικισ αριςτεράσ, εκτυλίχκθκε γφρω από το κζμα του 

επαναςτατικοφ πολιτικοφ υποκειμζνου. Λόγω ακριβϊσ τθσ κατάςταςθσ αυτισ 

διαπιςτϊνονται οι παραπάνω ελλείψεισ. Ζτςι, ςε όλθ τθν διάρκεια τα κφρια ςθμεία 

τα οποία απαςχόλθςαν όλθ τθν οργάνωςθ ιταν από τθν μία το κζμα του 



υποκειμζνου και από τθν άλλθ το κζμα τακτικισ – ςτρατθγικισ και τθσ ςφνδεςισ 

τουσ. 

Η όλθ ςυηιτθςθ μζςα ςτθν οργάνωςθ και θ διαφωνία θ οποία εμφανίςτθκε ειδικά 

ςτα δφο παραπάνω κζματα (υποκείμενο, τακτικι – ςτρατθγικι) είχε ςαν 

αποτζλεςμα τθν πιο αναποτελεςματικι εμφανιςθ και δράςθ τθσ οργάνωςθσ ςε όλα 

τα μζτωπα τθσ περιόδου (ςτο κίνθμα) αλλά και ςτο επίπεδο τθσ ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α. 

Δθλαδι, εάν θ οργάνωςθ εμφανιηόταν με κάποιο ποςοςτό ενιαιοποίθςθσ και 

ςτακερισ γραμμισ μζςα ςτθν ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α. τότε θ εικόνα που κα είχε το μζτωπο 

αλλά και θ οργάνωςθ για αυτό κα ιταν εξαιρετικά διαφορετικι.  

Μζςα ςε ζνα μζτωπο ςφντροφοι θ οργάνωςθ κα πρζπει να δίνει τθν μάχθ δυναμικά 

κι ενιαία, από τθν ςτιγμι που είναι λθγμζνθ θ απόφαςθ μασ ςαν ςφνολο για 

ςυμμετοχι ςε αυτό. Εδϊ εμφανίηονται και κάποιεσ αδυναμίεσ τθσ δθμοκρατικισ 

ενότθτασ δράςθσ κυρίωσ ςτο επίπεδο που εφαρμόςτθκε το τελευταίο χρονικό 

διάςθμα. Κατά τθ διάρκεια του διαλόγου αλλά και του ίδιου του ςυνεδρίου κα 

πρζπει να γίνει μια λεπτομερισ ςυηιτθςθ γφρω από το κζμα αυτό, ζτςι ϊςτε να 

καταλιξουμε πρϊτον ςτο τι είναι αυτό (και να το γνωρίηει ο κάκε ςφντροφοσ 

πανελλαδικά) αλλά και ςτο πωσ κα το εφαρμόηουμε. 

Όςον αφορά τθ μετωπικι ςυγκρότθςθ τθσ οργάνωςθσ και το Αριςτερό 

Αντικαπιταλιςτικό Μζτωπο ςε όλα τα επίπεδα, νομίηω πωσ το κτιτιριο το οποίο κα 

πρζπει να ζχει θ νΚΑ είναι θ απεφκυνςθ ςτθν πλειοψθφία τθσ νεολαίασ, ςαν λογικι, 

κριτιριο και περιεχόμενο ςτουσ αγϊνεσ τθσ ςαν μια δυνατι και άμεςθ διζξοδο ςτισ 

αναηθτιςεισ, τθ δράςθ και το μζλλον τθσ από τθ ςκοπιά των ςυμφερόντων τθσ. 

Είναι ζνα κοινωνικό - πολιτικό μζτωπο ςτο οποίο θ ςχζςθ κοινωνικϊν και πολιτικϊν 

δυνάμεων είναι μια δυναμικι, εξελιςςόμενθ και διαλεκτικι ςχζςθ διαρκοφσ 

αλλθλεπίδραςθσ.   

Θα πρζπει να επιδιϊκει να εκφράςει τθν μετωπικι ενότθτα τθσ εργατικισ νεολαίασ 

και τθσ νεολαίασ που ζχει εργατικι προοπτικι ςε ςχζςθ με τα ςυμφζροντά τουσ, τισ 

διαφορετικζσ αντικαπιταλιςτικζσ τάςεισ που αναδεικνφονται μζςα ςτουσ 

κοινωνικοφσ αγϊνεσ με εμβρυακά ι ςυνολικά ανατρεπτικά χαρακτθριςτικά ςτθ 

βάςθ ενόσ ςυνολικοφ προωκθτικοφ και ριηοςπαςτικοφ πολιτικοφ περιεχομζνου. 

Όλα αυτά ςτθ γραμμι ςχθματιςμοφ ενόσ μαηικοφ αντικαπιταλιςτικοφ και 

επαναςτατικοφ ρεφματοσ ςτθ νεολαία. Πάνω ςε αυτό κα πρζπει να αναγνωρίςουμε 

τθν αδυναμία αξιοποίθςθσ τθσ πολιτικισ λογικισ του Α.Α.Μ. εκεί όπου δεν ζχει, 

μζχρισ ςτιγμισ, διαμορφωκεί κι εμφανιςκεί θ λογικι τθσ αντικαπιταλιςτικισ 

πτζρυγασ από τθ μία και από τθν άλλθ λόγω τθσ ελλιποφσ κοινωνικισ ςφνκεςθσ τθσ 

ίδιασ τθσ νΚΑ. 

Από εδϊ και πζρα και ςτο επίπεδο του Α.Α.Μ. ωσ νΚΑ κα πρζπει να προχωριςουμε 

ςτθν κατεφκυνςθ άμεςθσ αναβάκμιςισ του μζςα από τθν διάλεξθ και διάδραςθ με 



τισ τρομερζσ δυνατότθτεσ τθσ εποχισ τθσ κρίςθσ του ολοκλθρωτικοφ καπιταλιςμοφ 

και με τισ πολφμορφεσ και πολυποίκιλεσ αναηθτιςεισ τθσ νεολαίασ για νζουσ 

δρόμουσ αντικαπιταλιςμοφ. Η διαδικαςία αυτι ςυνδζεται άμεςα με τθ λογικι τόςο 

του πόλου τθσ επαναςτατικισ αντικαπιταλιςτικισ αριςτεράσ όςο και τθσ 

κομμουνιςτικισ επανακεμελίωςθσ. 

το κζμα το οποίο κυρίαρχθςε ςτον εςωοργανωτικό διάλογο και δεν είναι άλλο από 

αυτό του μετϊπου και τθσ μετωπικισ μασ δράςθσ ςαν οργάνωςθ ειδικά ςτο 

κεντρικό πολιτικό, υπάρχουν πολλζσ ενδείξεισ οι οποίεσ τελικά με κάνουν να 

πιςτεφω πωσ θ οργάνωςθ ζχει επειλζξει ςωςτά και πωσ ο ςχθματιςμόσ τθσ 

ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α. είναι εξαιρετικά ελπιδοφόροσ.  

Πρϊτα από όλα ςφντροφοι κυρίαρχο ρόλο ςτον ςχθματιςμό αυτό ζπαιξε θ εξζγερςθ 

του Δεκζμβρθ του 2008. Καταρχάσ να κυμίςω πωσ και πριν από περίπου 3 χρόνια 

είχε προςπακθκεί να γίνει μια ςυηιτθςθ ανάμεςα ςτισ ίδεσ ςυνιςτϊςεσ θ οποία είχε 

καταλιξει ςτον ςχθματιςμό τθσ ΕΝ.ΑΝΣΙ.Α. και ςτθν απόφαςθ μασ για ςυνζχιςθ του 

εγχειριματοσ του ΜΕ.Ρ.Α. θμαντικό ρόλο, εκτόσ από άλλουσ παράγοντεσ, τότε είχε 

παίξει μια διαδικαςία όπου δεν είχε υπάρξει μία τόςο κοντινι και ςτενι ςυνεργαςία 

των δυνάμεων αυτϊν ςε κινθματικι κατεφκυνςθ παρά μόνο και κυρίωσ ςυηθτιςεισ 

κλειςτζσ μεταξφ των οργανϊςεων και χωρίσ τθ ςυμμετοχι του ανζνταχτου 

αντικαπιταλιςτικοφ δυναμικοφ. Αυτι τθ φορά όμωσ είναι διαφορετικά, αφοφ κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια του Δεκζμβρθ όλεσ οι δυνάμεισ τθσ ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α. είχαν ςτενι και 

ςθμαντικι κινθματικι ςυνεργαςία με ςχεδόν κοινι λογικι.  

Δεφτερον, θ πολφ μεγάλθ ςυμμετοχι του ανζνταχτου αντικαπιταλιςτικοφ 

δυναμικοφ ςτο όλο εγχείρθμα τθσ ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α. Πιςτεφω και πωσ ςε παλαιότερεσ 

προςπάκειεσ μασ υπιρχε ανζνταχτο δυναμικό αλλά ςε πολφ μικρότερθ αναλογία 

και ςε πολφ μικρότερθ υπόλθψθ από τθν οργάνωςθ για αυτό το δυναμικό. Οι 

καταςτάςεισ όμωσ τϊρα είναι διαφορετικζσ. ε πολλζσ τοπικζσ επιτροπζσ και 

ςυνελεφςεισ ο ανζνταχτοσ κόςμοσ ο οποίοσ πιςτεφει ςε αυτό το εγχείρθμα παίηει 

εξαιρετικά ςθμαντικό ρόλο και μπορεί πολλζσ φορζσ να διαμορφϊνει καταςτάςεισ. 

Σρίτον, θ κατάκτθςθ των αποφαςιςτικϊν ςυνελευςιακϊν διαςικαςιϊν και των 

πανελλαδικϊν ςυυνδιαςκζψεων ωσ όργανα ςτθ λειτουργικι δομι τθσ ΑΝΣ.ΑΡ.Τ.Α., 

γεγονόσ που δίνει τθν δυνατότθτα και ςε αυτό το δυναμικό που βλζπει τον εαυτό 

του μζςα ςτο μζτωπο να πθγαίνει ςε τζτοιεσ διαδικαςίεσ, να μπορεί να εκφράηεται 

μζςα ςε αυτό και τελικά να μπορεί να παίρνει αποφάςεισ οι οποίεσ κα ικανοποιοφν 

τθν μζγιςτθ δυνατι πλειοψθφία του αμφικεάτρου. 

Από τθν άλλθ υπάρχουν και πολλά αρνθτικά όπωσ και ςε πολλά άλλα μζτωπα που 

ζχει ςυγκροτιςει θ οργάνωςθ, τόςο ςε κεντρικό πολιτικό επίπεδο όςο και ςε 

άλλουσ τομείσ και κοινωνικοφσ χϊρουσ. Σα αρνθτικά αυτά αναγνωρίηονται από 

όλουσ. Αυτό που κα πρζπει να αναγνωριςτεί από όλουσ όμωσ είναι και πωσ αυτά κα 



πρζπει τουλάχιςτον να παλεφονται ενιαία ςαν οργάνωςθ μζςα ςτο μζτωπο με 

ςτόχο να ξεπεραςτοφν. Και αυτι θ διαδικαςία δεν είναι πρωτόγνωρθ για τθν 

οργάνωςθ. Σο ζχουμε επιχειριςει και τα ζχουμε καταφζρει ςε μια πλειάδα 

μετϊπων ςτα οποία ςυμμετείχαμε και που τελικά όταν βάλαμε τθν πρόταςθ μασ 

ςυνολικά για τθν αριςτερά και τθν λογικι του πόλου καταφζραμε να πετφχουμε ςε 

εξαιρετικά ςθμαντικά εγχειριματα τθσ αντικαπιταλιςτικισ αριςτεράσ (Πρωτοβουλία 

Αγϊνα 2003, Ε.Α.Α.Κ., Παρεμβάςεισ – Κινιςεισ – υςπειρϊςεισ). 

Όςον αφορά τθν αιτθματολογία ςτθ γραμμι του κοινωνικά αναγκαίου – 

καπιταλιςτικά ανζφικτου και λαϊκά κατανοθτοφ κα πρζπει να μθν εγκλωβιςτοφμε 

ςε μια λογικι που υποςτθρίηει ότι κα πρζπει θ αιτθματολογία να είναι μόνο 

καπιταλιςτικά ανζφικτθ κζτοντασ το ερϊτθμα των μικρϊν ι μεγάλων νικϊν μζςα 

ςτον ολοκλθρωτικο καπιταλιςμό. Θυμάμαι πωσ το 2007 κατά τθ διάρκεια του 

φοιτθτικοφ κινιματοσ υπιρχε μεγάλθ κόντρα ανάμεςα ςτισ δυνάμεισ τθσ Ε.Α.Α.Κ. 

και τθσ ΚΝΕ ςτο κατά πόςο ιταν νίκθ του φοιτθτικοφ κινιματοσ θ ακφρωςθ 

ολόκλθρθσ τθσ ςυνταγματικισ ανακεϊρθςθσ που τότε ιταν ο μεγάλοσ κόμβοσ τθσ 

δεκαετίασ για τθν κυβζρνθςθ Καραμανλι. Αυτό είναι μόνο ζνα παράδειγμα από τα 

πολλά όπου κινιματα είχαν πετφχει νίκεσ μζςα ςτον καπιταλιςμό τθσ εποχισ μασ 

και όπου είχανε βάλει αιτιματα κοινωνικά αναγκαία. 

Πριν καταλιξω ςφντροφοι, νομίηω πωσ ςυνολικά ςαν οργάνωςθ κα πρζπει να 

δοφμε αυτά που ζχουμε προςπακιςει ςοβαρά και αυτά που ζχουμε καταφζρει. 

Σουσ ςτόχουσ – κόμβουσ που μπικανε και τα αποτελζςματα τουσ. Πάνω ςε αυτό κα 

πρζπει να δοφμε πωσ ο Δεκζμβρθσ του 2008 και θ εξεγερςιακζσ διαδιακςίεσ που 

ζγιναν δεν κα ιταν οι ίδιεσ χωρίσ τθ χρόνια, δυναμικι και μαηικι δράςθ τόςο τθσ 

οργάνωςθσ όςο και ςυνολικά τθσ αντικαπιταλιςτικισ αριςτεράσ. Είναι βακιά 

υποτίμθςθ τθσ οργάνωςθσ και τθσ ςοβαρισ δουλειάσ που ζχουμε κάνει τα 20 

χρόνια τθσ φπαρξισ μασ να μθν αναγνωρίηουμε πωσ θ οργάνωςθ δεν ζπαίξε ζνα 

βαρυςιμαντο ρόλο τόςο πριν όςο και κατά τθν διάρκεια του Δεκζμβρθ.  

Σο 3ο υνζδριο τθσ οργάνωςθσ είναι κομβικό για τθ ςυνζχεια τθσ δράςθσ μασ και 

του ρόλου τθσ νΚΑ ςτα εγχειριματα του ςχθματιςμοφ του πόλου και τθσ 

κομμουνιςτικισ επανακεμελίωςθσ. Πάνω ςε αυτό κα πρζπει να πατιςουμε και 

μζςα από μια ςυντροφικι και πλοφςια ςυηιτθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδριακισ 

διαδικαςίασ να καταλιξουμε ςτθν απόφαςθ θ οποία κα βγάλει τθ νΚΑ όςο το 

δυνατόν πειρςςότερο ενιαιοποιθμζνθ και που κα τθν κα πάει ακόμθ πιο πολλά 

βιματα πολιτικά μπροςτά ςτθν προςπάκειά τθσ πάλθσ για τθν αντικαπιταλιςτικι 

επανάςταςθ.  

 

Καπιτςίνθσ Νίκοσ 


