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Παρέµβαση - συµβολή στο 3ο Συνέδριο 
της νΚΑ 

 
 

Μια εποχή µπροστά από τις µέρες της ήττας και της κατάρρευσης του 
«υπαρκτού σοσιαλισµού» και των διαλυτικών µεταµοντέρνων ερµηνειών που 
επικράτησαν για καιρό µετά, ήρθαν οι µέρες που περνάµε – µέρες της πιο 
βαθιάς κρίσης του καπιταλισµού που έχουµε ζήσει.  

Πίσω από τις περίτεχνες διατυπώσεις της πολιτικής τους για «ανάκαµψη 
και βιώσιµη ανάπτυξη» οι κυβερνήσεις δεν µπορούν να κρύψουν το ιστορικό 
αδιέξοδο του συστήµατος που είναι θεµελιωµένο στην ιδιοκτησία και την 
εκµετάλλευση, τις πιο ξεπερασµένες, από την ίδια την εξέλιξη των 
παραγωγικών δυνάµεων, και ώριµες να ανατιναχθούν, κοινωνικές σχέσεις. 
Πίσω από κάθε σκληρό µέτρο και εξαγγελία, προβάλλει αγνώριστη η αστική 
δηµοκρατία που µεταλλάσσεται σε ένα σύγχρονο δικτατορικό καθεστώς – 
εργαλείο του επιχειρηµατικού υπερκράτους και των µηχανισµών της αόρατης 
µα πανταχού παρούσας αγοράς.  

Είναι τέτοια η κρίση του σηµερινού κόσµου, τέτοιος ο χαρακτήρας της 
επέλασης της νέας ∆ιεθνούς της κερδοσκοπίας, της κοινωνικής αφαίµαξης και 
της οικολογικής καταστροφής, που ξαναφέρνει στην ηµερήσια διάταξη τις 
µεγάλες συλλογικές αναζητήσεις: από εδώ προβάλλει η πεποίθηση ότι 
µπαίνουµε στην καρδιά της εποχής µας, στην προετοιµασία µιας νέας 
ιστορικής αναµέτρησης για το σήµερα και το αύριο της εργασίας, της 
ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του κοινωνικού ανθρώπου. Για τις 
επαναστάσεις και τον κοµµουνισµό της εποχής µας. 

Αλλά καµιά ιδέα δεν µπορεί να σταθεί στην πραγµατική ζωή χωρίς ένα 
συνειδητό στρατηγικό και πολιτικό σχέδιο, βασισµένο στη συγκεκριµένη 
ανάλυση της συγκεκριµένης κατάστασης, και χωρίς την τέχνη της ηγεµονίας 
του. Χωρίς τους αγωνιστές που θα το ακολουθήσουν και θα το 
πραγµατοποιήσουν. Οπλισµένους όχι µόνο µε θέληση αλλά και γνώση, µε τη 
µαχόµενη κριτική που δεν φοβάται τα ίδια της τα αποτελέσµατα. 

 
Πιστεύουµε ότι, έστω και αν οι πολιτικές συνθήκες είναι εξαιρετικά 

δύσκολες, παρότι περνάµε τη βαθύτερη κρίση µας σαν οργάνωση, τελικά η 
ίδια η δυναµική της σηµερινής εποχής µάς σπρώχνει να ξεπεράσουµε τα 
εµπόδια και τις χρόνιες συλλογικές µας αδυναµίες. Από αυτή τη σκοπιά 
θέλουµε να συµβάλουµε στο Συνέδριο µε το κείµενό µας. ∆εν πρόκειται για 
µια ξεχωριστή «πλατφόρµα», αλλά για µια ενωτική συµβολή στον 
προσυνεδριακό διάλογο, στην εισήγηση και στις αποφάσεις του Συνεδρίου 
πάνω στο κείµενο θέσεων «Για ένα αντικαπιταλιστικό επαναστατικό πολιτικό 
ρεύµα και µέτωπο στη νεολαία». Συµβάλαµε σε αυτές και τις στηρίζουµε, 
γιατί εµπεριέχουν την κατεύθυνση ορισµένων προωθητικών βηµάτων. Αλλά 
τις στηρίζουµε κριτικά, γιατί έχουν ορισµένες, επίσης σοβαρές, αδυναµίες. 

Είναι γνωστό ότι διαφωνούµε µε την κατεύθυνση και τις κεντρικές ιδέες 
που διέπουν το κείµενο θέσεων «Με τη νεολαία της εξέγερσης για µια 
επαναστατική εργατική απάντηση στην κρίση» – ιδέες που επηρέασαν βαθιά 
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το σώµα των ντοκουµέντων της ΝΚΑ και ιδιαίτερα τη θεωρητική, πολιτική και 
οργανωτική πρακτική της – και πολύ περισσότερο µε τις πρακτικές των 
συντρόφων που το εκπροσωπούν. Θέλουµε να συζητήσουµε µε αυτές τις 
απόψεις, αλλά αυτή η συζήτηση υπονοµεύεται από τη λειτουργία των 
συγκεκριµένων συντρόφων ως κλειστής τάσης, η οποία τώρα επισηµοποιείται 
παροξύνοντας το διχαστικό κλίµα.  

Πιστεύουµε ότι η αντιµετώπιση αυτού του κλίµατος πρέπει να γίνει µε  
έναν εργατικό πολιτισµό της συντροφικής αντιπαράθεσης και όχι µε 
οργανωτίστικες µεθόδους και προσωπικές επιθέσεις. Προϋπόθεση για αυτό 
είναι να σταθούµε κριτικά απέναντι στον ίδιο τον εαυτό µας, χωρίς να 
δαιµονοποιούµε ή να ωραιοποιούµε, αποκρούοντας αποφασιστικά τα 
εκφυλιστικά φαινόµενα που οξύνονται επικίνδυνα. Με τη µαχόµενη 
αυτοκριτική και όχι µε την παραλυτική µέθοδο του αυτοµαστιγώµατος ή της 
χρέωσης προσωπικών ευθυνών. Με το φως του πολιτικού και θεωρητικού 
προβολέα και όχι στο µισοσκόταδο των οργανωτικών µεθοδεύσεων που µέχρι 
τώρα κυριάρχησαν.  

Εκτιµάµε πάνω απ’ όλα ότι πρώτιστη ανάγκη της οργάνωσης είναι να 
συζητήσει µε ενιαίο τρόπο και να προετοιµάσει ένα συνολικό πολιτικό σχέδιο 
για τη µεγάλη αναµέτρηση που έρχεται.  

  
Με αυτό το σκεπτικό το Συνέδριο µας καλείται:  

   
● Να συµβάλει στο ξεπέρασµα µε προωθητικό τρόπο και µε τη 

µεγαλύτερη δυνατή ενότητα της κρίσης της ΝΚΑ εντοπίζοντας τα 
βαθύτερα αίτιά της  
• Να διαµορφώσει µια µάχιµη πολιτική πρόταση ανατροπής προς 

τη νεολαία ως απάντηση στην αντιδραστική αστική πολιτική υπέρβασης 
της κρίσης που προωθούν κυβέρνηση - αστική τάξη - ΕΕ  
• Να δώσει νέα πνοή για µια ανασυγκρότηση στρατηγικού 

κοµµουνιστικού χαρακτήρα της νΚΑ, θέτοντας στο επίκεντρο την 
εργατική στροφή   

 
 
 
Α. Η σηµερινή κατάσταση και η πολιτική µας πρόταση 
  
1. Ορίζοντας τον αντίπαλο και τις συντεταγµένες µας 
 
Οι νέες γενιές καλούνται να µάθουν να επιβιώνουν σε ακραίες κοινωνικές 

συνθήκες ή να ανακαλύψουν ξανά την πολιτική µε το πι κεφαλαίο. Για να 
αλλάξουν ριζικά αυτό τον κόσµο.  

Ο ∆εκέµβρης και όλες οι πρόσφατες νεανικές κινητοποιήσεις δείχνουν ότι 
ξεθαρρεύουν µέσα απ’ τις καινούργιες αγωνιστικές και πολιτιστικές τους 
εµπειρίες µαζικά ρεύµατα που αναζητούν δρόµους συλλογικούς, υπέρτερους 
των νεοφιλελεύθερων και αστικών δογµάτων, που όσο ασθµαίνουν τόσο πιο 
απειλητικά γίνονται.  
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Αυτές τις διεργασίες πασχίζουν να καταπνίξουν τα αστικά θινκ τανκ και οι 
µηχανισµοί της προπαγάνδας και της καταστροφολογίας. Στο κόκκινο της 
νεολαίας και της αντικαπιταλιστικής προοπτικής βγάζουν το πράσινο και το 
µαύρο της αντιδραστικής συµµαχίας Ν∆ -ΛΑΟΣ -ΠΑΣΟΚ. Στο όνοµα της 
εθνικής συναίνεσης, επιχειρούν να διαλύσουν το «έθνος» των εργαζοµένων 
µετατρέποντας τις πιο δηµιουργικές δυνάµεις του λαού σε βουβούς µάρτυρες 
της νέας φτώχιας. 

 
Ο κεντρικός άµεσος στόχος της Μαύρης Συµµαχίας ΕΕ-ΠΑΣΟΚ-Ν∆-ΛΑΟΣ 

είναι η διαχείριση των κινδύνων της κρίσης κυρίως µέσω µιας πολιτικής 
τροµοκρατίας, µε αιχµή το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
απέναντι στην τάση για ηµιαυθόρµητες αντικαπιταλιστικές εργατικές 
εξεγέρσεις. Προοίµιο αυτής της τάσης ήταν ο ∆εκέµβρης και σταθµός το 
νικηφόρο κίνηµα ενάντια στη Συνταγµατική Αναθεώρηση και το νόµο - 
πλαίσιο για τα ΑΕΙ. Αυτή η τάση δεν είναι ένα µονόπρακτο, ούτε θα εξελιχθεί 
γραµµικά και µηχανιστικά µέχρι την επανάσταση. Θα περάσει από διαδοχικές 
απρόβλεπτες φάσεις και καµπές, από ήττες και νίκες. Η υλοποίηση ή µη αυτής 
της τάσης θα κριθεί από τη συνειδητή παρέµβαση του επαναστατικού 
υποκειµένου, µέρος του οποίου είναι η νΚΑ, το Αριστερό Αντικαπιταλιστικό 
Μέτωπο και το ανασυγκροτηµένο σε εργατική κατεύθυνση κίνηµα της 
νεολαίας.  

 Ο ∆εκέµβρης, πέρα από τις εγγενείς αντιφάσεις του αυθόρµητου στοιχείου 
και παρά τη µαχητική και γεµάτη αυταπάρνηση συµµετοχή µας στα γεγονότα, 
ανέδειξε κυρίως την έλλειψη ενότητας της οργάνωσής µας, του ΝΑΡ και της 
αντικαπιταλιστικής Αριστεράς πάνω σε έναν κεντρικό πολιτικό στόχο απέναντι 
στη νέα επίθεση, πάνω σε ένα ιεραρχηµένο και αιχµηρό πολιτικό πρόγραµµα 
ώριµων και αναγκαίων αιτηµάτων για τη νεολαία, καθώς και τη σχέση τους µε 
την αντικαπιταλιστική επανάσταση για τον κοµµουνισµό της εποχής µας. Η 
αδυναµία αυτή επέδρασε και στην έλλειψη ευλυγισίας να ανταποκριθούµε 
στη συγκεκριµένη µορφή µε την οποία εµφανίστηκε ο ∆εκέµβρης. Επέδρασε 
και στην αδυναµία µαζικών πολιτικών αποκρυσταλλώσεων από το µεγάλο 
κίνηµα της νεολαίας του 2006 -07, ενώ παίξαµε καταλυτικό ρόλο. 

Ο κεντρικός πολιτικός στόχος της οργάνωσής µας πρέπει να αποσαφηνιστεί 
βαθύτερα. Πιστεύουµε ότι, για την περίοδο που διανύουµε, αυτός πρέπει να 
είναι η ανατροπή της οικονοµικής χούντας µε κατακτήσεις στο 
µέτωπο εργασία - παιδεία - δηµοκρατία, η αγωνιστική έξοδος από 
την κατάσταση εκφοβισµού και η µετατροπή της κοινωνικής και 
οικονοµικής κρίσης σε ήττα της αντεργατικής τροµοκρατικής 
εκστρατείας για την υλική προσέγγιση της επανάστασης. 

 Άµεσα ο κεντρικός αυτός στόχος πρέπει να πάρει τη µορφή του 
καλέσµατος για µια µαζική, ενωτική και πολύµορφη ανυπακοή της νεολαίας 
στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, για την ανατροπή της 
πολιτικής και της συµµαχίας ΕΕ-ΠΑΣΟΚ-Ν∆-ΛΑΟΣ. Από την άλλη πλευρά, η 
σύνδεση της σηµερινής κατάστασης µε την επαναστατική δυνατότητα, οι 
ιδιαίτεροι δρόµοι της νεολαίας για την προσέγγιση αυτού του στρατηγικού 
κόµβου είναι η βασική πλευρά που πρέπει να αποκαλύπτει και να προωθεί το 
πολιτικό σχέδιο της νΚΑ. Η πρότασή µας στοχεύει στην πολιτική ενοποίηση 
των πολύµορφων αντιστάσεων της νεολαίας στο σχολείο, στις σχολές, τα 
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ΑΕΙ-ΤΕΙ και τους χώρους εργασίας και στη συµβολή της σε ένα ανατρεπτικό 
και αντικαπιταλιστικό πολιτικό µέτωπο και κίνηµα της εργατικής τάξης. 

 Η πολιτική πρόταση της ανατροπής της οικονοµικής χούντας µε 
κατακτήσεις στο µέτωπο εργασία - παιδεία - δηµοκρατία είναι το βασικό µέσο 
τόσο για την ανάπτυξη της πάλης, τη µαζική «εκµάθηση» της δύναµης της 
«νίκης» των αγώνων, της βελτίωσης της θέσης των εργαζόµενων και της 
νεολαίας, όσο και για την υλική προσέγγιση της επανάστασης στο σήµερα. 
Είναι η επαναστατική γραµµή στο σήµερα. Για αυτό δεν είναι «καθεστώς», 
«ενδιάµεση λύση» ή «στάδιο». 

Από αυτή την οπτική διαχωριζόµαστε από παραλλαγές, ρεύµατα και 
οργανώσεις, είτε της ΚΝΕ, είτε της ν. ΣΥΝ, είτε του αντιεξουσιαστικού χώρου, 
που µε διαφορετικό τρόπο καθηλώνουν τη δυνατότητα για την πολιτική πάλη 
της νεολαίας σε ένα πολύµορφο δίπολο: από τη µια η κουραστική επανάληψη 
εγκεφαλικών «οραµάτων», «εξουσιών» ή «κυβερνήσεων» και από την άλλη η 
κατακερµατισµένη προσήλωση στο «ειδικό» θέµα ή σε «αντιεµπορευµατικές 
νησίδες», µέσα από τα οποία, µε έναν αυτόµατο και µηχανιστικό τρόπο, η 
νέα εργατική βάρδια θα δώσει οριστική και γενική, πολύ περισσότερο 
επαναστατική λύση στα προβλήµατα της. Χωρίς νίκες στο σήµερα, χωρίς 
επανάσταση και εργατική εξουσία στο αύριο. 

Η γραµµή της ανατροπής αποφεύγει αυτό το δίπολο, γιατί έχει διπλό 
χαρακτήρα: από τη µια ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα για δραστική 
βελτίωση της ζωής των νέων και της εργατικής τάξης και από την άλλη 
επιζητά στη βάση των νέων δυνατοτήτων της εποχής µας την οριστική, 
δηλαδή επαναστατική, λύση τους. Η αντίθεση ανάµεσα στον τακτικό πολιτικό 
στόχο και στη στρατηγική δεν µπορεί να λυθεί επαναλαµβάνοντας µε 
κουραστικό τρόπο ένα κατεβατό που τα έχει όλα µαζί, όπως, µε αµυντικό 
τρόπο, κάνει το κείµενο Θέσεων «Με τη νεολαία της εξέγερσης για µια 
επαναστατική απάντηση στην κρίση». Ούτε, βέβαια, µε µια τυπική 
συγκόλληση στις διατυπώσεις. 

 
2. Αντικαπιταλιστικός χάρτης-πρόγραµµα διεκδικήσεων της 

νεολαίας 
 
Χρειαζόµαστε να διαµορφώσουµε έναν αντικαπιταλιστικό χάρτη-

πρόγραµµα, που θα θέσουµε στο κίνηµα της νεολαίας και στις πρωτοπορίες 
του, ως άµεση και συνολική απάντηση στην επίθεση του κεφαλαίου – οδηγό 
στόχων πάλης, συµµαχιών, εργατικού πολιτισµού και όχι απλώς 
συνδικαλιστικών αιτηµάτων. Με το «χάρτη» αυτό επιδιώκουµε να ενώσουµε 
σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο διάσπαρτες αντισυστηµικές τάσεις που 
φωλιάζουν σήµερα σε κατακερµατισµένες πολιτικές λογικές, µε τον όρο ότι 
αποδέχονται την αυτοτέλεια της Μετωπικής Αντικαπιταλιστικής συγκρότησης. 
Έτσι εννοούµε τη διαµόρφωση του αριστερού αντικαπιταλιστικού ρεύµατος 
και µετώπου νεολαίας. 

Το πρόγραµµα αυτό απαντά άµεσα στα τεράστια προβλήµατα που 
δηµιουργεί η επίθεση του κεφαλαίου στη νεολαία και ειδικά στη νέα 
βάρδια της εργατικής τάξης. Ξεκινάει µε την απόκρουση της ιδεολογίας 
του αντιπάλου και της ανάγκης για εθνική συναίνεση, και περνά στη 
διεκδίκηση αµυντικών και επιθετικών αιτηµάτων για την ουσιαστική βελτίωση 
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όλων των όρων ζωής της νεολαίας. Έχει σήµερα στην αιχµή του το ζήτηµα 
της εργασίας και στοχεύει να οδηγήσει σε στρατηγικές υποχωρήσεις το 
κεφάλαιο µέσα στην κρίση.  

Βασικές πλευρές του, η µάχη για την απόκρουση της εργοδοτικής 
αυθαιρεσίας, για απαγόρευση των απολύσεων σε επιχειρήσεις µε 
διαπιστωµένη κερδοφορία, γενική µείωση του χρόνου εργασίας και της 
εκµετάλλευσης, αποκλειστικά δηµόσια κοινωνική ασφάλιση - υγεία - παιδεία, 
µισθό που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες, κατάργηση της µερικής 
απασχόλησης, θέσεις εργασίας µε πλήρη δικαιώµατα, κανένας νέος 
ανασφάλιστος, η µάχη για δηµοκρατία στους χώρους δουλειάς.  

Τώρα που η κρίση του συστήµατος δεν δείχνει να ξεπερνιέται ούτε µε 
κοινωνικές παροχές ούτε µε σκληρές πολιτικές, αυτές οι διεκδικήσεις µπορούν 
να ενώσουν τη νεολαία, να βαθύνουν την κρίση, να επιφέρουν ρωγµές στην 
αστική κυριαρχία. Αυτό σηµαίνει ανατροπή της αντεργατικής 
αντιδηµοκρατικής στροφής που προωθεί το κεφάλαιο, µε την επιβολή µέτρων 
γενικής ισχύος υπέρ της νεολαίας και της εργατικής τάξης.  

Η ανάπτυξη αγώνων στο έδαφος του καπιταλισµού, η πίστη στη 
δυνατότητα επίτευξης απτών κατακτήσεων στο σήµερα είναι µεγάλης 
σηµασίας, αλλιώς καταλήγουµε σε κούφια λόγια. Με τη συνειδητή επιδίωξη 
της αντικαπιταλιστικής επανάστασης, γιατί η οριστική κατοχύρωση αυτών 
των κατακτήσεων απαιτεί την επικράτηση της εργατικής εξουσίας και την 
εδραίωση της εργατικής δηµοκρατίας. Αλλά είναι αδιανόητο να 
υποστηρίζουµε ότι δεν µπορεί να τεθεί και να διεκδικηθεί ένα τέτοιο 
πρόγραµµα κατακτήσεων στο όνοµα όχι µιας σύνδεσης αλλά µιας 
συγκόλλησης της τακτικής µε τη στρατηγική.  

Φυσικά, δεν φιλοδοξούµε µια τέτοια συνολικού χαρακτήρα προσπάθεια 
που απαιτεί βαθιά µελέτη, ανταλλαγή απόψεων στη οργάνωση και δοκιµασία 
στο µαζικό κίνηµα, να την διατυπώσουµε έτσι «απλά».  

 
3. Προβληµατικές «αναγνώσεις» του ΑΑΜ 
 
Ως τώρα δεν αποφύγαµε, παρά τις σαφείς αντικαπιταλιστικές διαθέσεις, να 

ακυρώσουµε πολλές φορές τη δυνατότητα ενός ανατρεπτικού προγράµµατος 
µε τις παρακάτω περίπου παραλλαγές:  

 
• Η πολιτική µας πρόταση στο σήµερα δεν ήταν ούτε ένα 

συγκροτηµένο πρόγραµµα πάλης που έπιανε όλους τους χώρους και τα 
ζητήµατα, ούτε ένας συνδυασµός «στρατηγικών» κριτηρίων που 
µπορούσαν να µετασχηµατίζονται σε «αιτήµατα». Ήταν, σε µεγάλο 
βαθµό, µια διακήρυξη της νΚΑ µε γενικές κατευθύνσεις – οδηγό για 
αριστερά προγράµµατα πάλης στους χώρους που παρεµβαίνουµε.  
• Το περίφηµο «περιεχόµενο του ΑΑΜ» ήταν µια γενική 

διατύπωση ρηξικέλευθων και πρωτότυπων θέσεων για κάθε χρήση 
ανεξαρτήτως πολιτικής κατάστασης, οικονοµικής ανάπτυξης της 
συγκεκριµένης αστικής πολιτικής που αντιπαλεύει το εργατικό κίνηµα, 
ασχέτως πολιτικής «χρονικής» περιόδου και καµπών του αγώνα. Ένα 
σύνολο στόχων χωρίς ιεράρχηση και όχι για το σήµερα αλλά για πάντα 
και για τα πάντα.  
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• Η µορφή ήταν και περιεχόµενο – πρόταση, είτε ήταν ένας θολός 
γαλαξίας στον οποίο στέλναµε «γράµµατα», είτε η πανσπερµία των 
πολιτικών συνδικαλιστικών µορφωµάτων όπου αυτόµατα συµµετείχαν 
ισότιµα όλοι από την ΕΑΑΚ µέχρι το ΜΕΡΑ, από τις κινήσεις πόλεις 
µέχρι και τις µετωπικές συσπειρώσεις, χωρίς καµιά διάκριση και καµιά 
αυτοτέλεια, «όλοι για όλα και για όλους, χθες, αύριο και µεθαύριο».  

 
Στο κείµενο θέσεων «Με τη νεολαία της εξέγερσης για µια εργατική 

επαναστατική απάντηση στην κρίση» αυτές οι πολιτικές λογικές 
αναπτύσσονται ακόµα περισσότερο. Έτσι, «η ανατροπή συνολικά του 
πολιτικού συστήµατος, του αστικού κράτους και των θεσµών του» µπαίνει 
στην ίδια λίστα µε την «κατάργηση κάθε απαγόρευσης στην αποστολή και 
ανάρτηση ανακοινώσεων, πανό, συνθηµάτων, οπουδήποτε»! Το κείµενο 
θέσεων «Για ένα αντικαπιταλιστικό επαναστατικό πολιτικό ρεύµα και µέτωπο 
στη νεολαία» επιχειρεί να αντιµετωπίσει όλα αυτά, χωρίς ωστόσο να 
ξεκαθαρίζει πειστικά το όλο ζήτηµα. 

 
 

4. Συνεισφορά στη συζήτηση για τα κριτήρια του πολιτικού 
προγράµµατος 

 
Η επαναφορά λοιπόν των κριτηρίων για το πολιτικό πρόγραµµα είναι 

βασικός όρος. Συµβάλλοντας θα θέλαµε να θέσουµε τα πιο σηµαντικά:  
 

• Το «σχέδιο της ανατροπής» που προτείνουµε σαν 
αντικαπιταλιστική πολιτική απάντηση στην επίθεση για την υλική 
προσέγγιση της επανάστασης δεν περιµένει κάποιες καλύτερες µέρες, 
είναι δυνατό να προωθηθεί και να εφαρµοστεί στα µελλοντικά 
ξεσπάσµατα και εξεγέρσεις, µε διεργασίες µαζικής αφύπνισης του 
κινήµατος και µέσα µαζικού πολιτικού εκβιασµού της πολιτικής 
εξουσίας από τους εργαζόµενους και τη νεολαία. Θα µπορούσε ακόµα 
και χτες να αποσπάσει λαϊκή νοµιµοποίηση και κινητοποίηση.  
• Η πρόταση αυτή συνίσταται σε έναν πολιτικό στόχο και ένα 

περιεχόµενο και δεν ταυτίζεται µε τον φορέα που θα το προωθήσει. Η 
πρόταση µας δεν είναι ούτε ένα κόµµα, ούτε ένα µέτωπο, ούτε ένας 
αγώνας που προωθεί ένα πολιτικό σχέδιο, αλλά ανάποδα είναι ένα 
πολιτικό σχέδιο, που συντελεί και απαιτεί τη δηµιουργία ενός ζωντανού 
πολιτικού πολιτιστικού ρεύµατος που µπορεί να ενισχυθεί µε πολλούς 
τρόπους και σε διαφορετικά επίπεδα, από την επαναστατική 
κοµµουνιστική οργάνωση νεολαίας, το αριστερό αντικαπιταλιστικό 
µέτωπο, τα σχήµατα, τα ταξικά αγωνιστικά σωµατεία κτλ.  
• Προωθούµε µια πολιτική λογική µε σχετική αυτοτέλεια τόσο 

από τους αγώνες, την οικονοµική πάλη όσο και από τους απώτερους 
στρατηγικούς στόχους, γιατί ενισχύουµε µε διαφορετικό τρόπο και τις 
δύο αυτές πλευρές.  
• ∆εν είναι εξουσιοδότηση αλλά µια ενεργητική επιλογή της 

νεολαίας, µέσα από την οποία µαθαίνει να αγωνίζεται, να ενώνονται οι 
αντιστάσεις, έτσι ώστε η κοινή πάλη µε την εργατική τάξη για 
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απόκρουση της νέας επιδείνωσης και για βελτίωση της ζωής της να 
γενικεύει την κρίση του συστήµατος, να κλονίζει την αστική κυριαρχία, 
να προσεγγίζει πρακτικά τη «στρατηγική» πλευρά, το µέλλον των 
αγώνων, την επανάσταση µε προοπτική τον κοµµουνισµό, 
κατανοώντας ότι οι σηµερινές κατακτήσεις είναι «σχετικές» και 
«διαφιλονικούµενες» χωρίς την εδραίωση της εργατικής ηγεµονίας και 
εξουσίας σε επαναστατική δηµοκρατία  
• Η στρατηγική προοπτική αποτελεί πλευρά της τακτικής µας 

πρότασης. Ωστόσο, χωρίς το πολιτικό υποκείµενο του νέου 
κοµµουνιστικού προγράµµατος είναι ένα «πουκάµισο αδειανό». Και 
άρα, η οργάνωση της επαναστατικής κοµµουνιστικής νεολαίας, 
αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα και για την υλοποίηση της 
αντικαπιταλιστικής ανατροπής της επίθεσης. 

 
::: 

 
 
 

Β. Η ευρύτερη κοµµουνιστική αναζήτηση της νέας 
εποχής  

  
1. Οι πρωτοπορίες της νεολαίας και η νέα κοµµουνιστική 

προοπτική 
  
Η αυγή του νέου αιώνα σηµατοδοτεί το πέρασµα σε µια νέα φάση που 

χαρακτηρίζεται από την καταθλιπτική ακόµη υπεροπλία της αστικής πολιτικής, 
την ιστορική έλλειψη ενός στοιχειωδώς µαζικού και συγκροτηµένου σε διεθνή 
κλίµακα εργατικού ρεύµατος µε κοµµουνιστικό περιεχόµενο, την όξυνση των 
κοινωνικών αντιθέσεων, των βαθύτερων τάσεων επιβολής της αστικής 
πολιτικής. Αλλά και από µια πρώτη, αδύναµη ακόµη, εµφάνιση των 
επαναστατικών, αντικαπιταλιστικών δυνάµεων και των σχέσεων προσέγγισης 
του κοµµουνιστικού µέλλοντος, τάσεων απονοµιµοποίησης της αστικής 
πολιτικής στις εργατικές συνειδήσεις, εµφάνισης ενός αυξοµειούµενου 
κινήµατος, επανάκτησης µιας σχετικής αυτοπεποίθησης της ευρύτερης 
Αριστεράς. Τέτοια στοιχεία εµφανίστηκαν, µε όλες τις αντιφάσεις τους, και 
στο ∆εκέµβρη του 2008. 

Στα γεγονότα συµµετείχε, κυρίως, µια υπό διαµόρφωση και αντιφατική, 
ευρύτερη νεανική εργατική πρωτοπορία η οποία συνάντησε τµήµατα της 
παλιάς που επανακάµπτουν. Ο ίδιος ο ∆εκέµβρης, αλλά και το µαζικό κίνηµα 
της νεολαίας και των φοιτητών του 2006-07, ενίσχυσαν αυτή την 
πρωτοπορία, της οποίας το µέγεθος και κυρίως το βάθος των αναζητήσεων 
θα αυξηθεί από τη νέα επίθεση του κεφαλαίου και την απότοµη επιδείνωση 
όλων των όρων ζωής της νεολαίας, καθώς και από τις µαζικές αντιστάσεις και 
συγκρούσεις γύρω από όλα αυτά. Αυτό το ζήτηµα πρέπει να µπει στο κέντρο 
του προσανατολισµού της ΝΚΑ για το επόµενο διάστηµα. 

Το πρόβληµα για αυτή την πρωτοπορία είναι ότι εδώ και δεκαετίες η 
Αριστερά είναι «κολληµένη» σε µια αδιέξοδη κατάσταση. Στη διπλή της; 
απαξίωση συνηγορούν από τη µια εκείνες οι πολιτικές δυνάµεις που 
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αποθεώνουν την τακτική, το κίνηµα, και υποτιµούν τη στρατηγική πλευρά 
του αγώνα, και από την άλλη εκείνες οι δυνάµεις που «απογειώνουν» την 
τακτική, εισάγοντας απευθείας τη στρατηγική για να καταλήξουν τελικά σε 
έναν σκληρό οικονοµισµό και πλήρη απόσπαση της στρατηγικής µε τους 
λογοτεχνικούς κεραυνούς των «κοµµουνιστικών» οραµάτων. Ειδικά αυτή η 
πλευρά έχει ισχυρή επίδραση σε σηµερινούς αγωνιστές, που µεγάλωσαν σε 
µια περίοδο ήττας του κοµµουνιστικού κινήµατος, αλλά και στο 
κατακερµατισµένο κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι εξηγείται και η σηµαντική 
επιρροή των αναρχοκινηµατικών και αντιεξουσιαστικών αντιλήψεων στη 
νεολαία, η οποία ανατροφοδοτείται από τις θεωρίες και πρακτικές της 
ρεφορµιστικής Αριστεράς, αλλά και από το δογµατισµό, τον εκλεκτικισµό και 
τις δοµικές αδυναµίες τής εν δυνάµει επαναστατικής Αριστεράς. 

Ωστόσο, η πολιτική αφλογιστία των κινηµατιστικών αντιλήψεων 
τροφοδοτεί µε τη σειρά της αντιλήψεις που είτε άµεσα φλερτάρουν µε το 
ενδεχόµενο συµµετοχής σε αστικές κυβερνήσεις είτε τελικά ακροβατούν στο 
αριστερό άκρο του πολιτικού κατεστηµένου. Παρά την κινητικότητα που 
παρατηρείται στον χώρο των νεανικών τµηµάτων του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ κανείς από 
τους επικριτές του δεξιού «ανανεωτικού» ρεύµατος και τους υπέρµαχους µιας 
αριστερότερης στάσης, ή και ριζοσπαστικής κοµµουνιστικής απόχρωσης, δεν 
έχει πλησιάσει το διπλό καθήκον της επαναστατικής σύνδεσης µε το 
παρελθόν και το µέλλον του εργατικού κινήµατος χειραφέτησης, µένοντας 
παρά τις πιθανές προθέσεις στον αστερισµό µιας µικροαστικής ριζοσπαστικής 
σοσιαλδηµοκρατίας. 

Η ΚΝΕ ασχολείται µε τα µεγάλα ζητήµατα της ιστορίας και του 
σοσιαλισµού, αλλά προβάλλοντας έναν ορίζοντα µιας άλλης κοινωνίας, όπου 
τόσο η απόσταση από αυτή την κοινωνία, όσο και ο ίδιος ο χαρακτήρας της, 
αλλά ακόµη περισσότερο το πώς θα πάµε µέχρι εκεί (έστω και σαν 
κατεύθυνση - γενική περιγραφή) παραµένουν δογµατικά ακίνητα στα 
περιορισµένα και τελικά αδιέξοδα όρια των κοινωνιών της Ανατολής. Ασάφεια 
επικρατεί και στο θέµα της επανάστασης, της συγκεκριµένης τακτικής για την 
επιβολή της και της πάλης µέχρι την τελική της επικράτηση. 

Στον αντίποδα αυτών των προσεγγίσεων η νΚΑ – η οποία δεν έµεινε έξω 
από την επίδραση όλων των προηγούµενων αντιλήψεων, και αυτό 
αποδεικνύεται κυρίως στην πράξη – πρέπει και µπορεί να συµβάλει µαζί µε το 
ΝΑΡ σε µια νέα κοµµουνιστική πρόταση και εξόρµηση.  

Χρειάζεται όµως να αναρωτηθούµε γιατί µέχρι τώρα δεν 
προχωρήσαµε. Η σύγχρονη κοµµουνιστική φυσιογνωµία, η ενότητα γύρω 
από µια σύγχρονη µαρξιστική και επαναστατική κοµµουνιστική αντίληψη και ο 
εργατικός χαρακτήρας θυσιάστηκαν συχνά στον αγνωστικισµό, στην 
αντιδιαλεκτική «τοµή» µε το ιστορικό κοµµουνιστικό κίνηµα, στην 
επικράτηση ενός ιδιόµορφου κινηµατισµού και στην αναζήτηση κάποιου 
διαφορετικού επαναστατικού υποκειµένου από την εργατική τάξη σε µια θολή 
«νέα βάρδια». Με αυτή την αυτοκριτική εκτίµηση δεν υποτιµάµε καθόλου τη 
συµβολή συντρόφων, οµάδων δουλειάς, ή θεωρητικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. Ωστόσο, η έλλειψη µιας σχετικά ανεβασµένης ενιαίας 
προγραµµατικής αντίληψης για όλα αυτά στην οργάνωσή µας οδήγησε στην 
έλλειψη µιας ενιαίας δράσης στα ζητήµατα θεωρίας, στρατηγικής, 
συνακόλουθα και τακτικής. Σε όλα αυτά συνέβαλε και η υπερίσχυση της 
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αντίληψης που συγκολλούσε την τακτική στη στρατηγική για να καταλήξουµε 
σε µια υποβάθµιση της στρατηγικής και άρα της κοµµουνιστικής 
φυσιογνωµίας και δράσης µας.  

Πιστεύουµε ότι µε το συνέδριό µας και µέσα από την προσπάθεια 
κοµµουνιστικού µετασχηµατισµού του ΝΑΡ και της συµβολής του στον 
πολιτικό φορέα της κοµµουνιστικής απελευθέρωσης, η νΚΑ µπορεί να υπερβεί 
αυτή την κατάσταση. Ως συµβολή σε αυτήν καταθέτουµε την παρακάτω 
πρόταση για συζήτηση. 

 
2. Όµιλοι νεολαίας για τη νέα κοµµουνιστική προοπτική  
 
Η νεολαία Κοµµουνιστική Απελευθέρωση πρέπει να συµβάλει, να 

οργανώσει και να προσανατολίσει τη συζήτηση για τον κοµµουνισµό της 
εποχής µας, εντάσσοντας τις θεωρητικές και πολιτικές αναζητήσεις των νέων 
πρωτοπόρων αγωνιστών σε οµίλους νεολαίας για τη νέα κοµµουνιστική 
προοπτική, που θα συγκροτήσουν ένα δίκτυο στις πανεπιστηµιακές σχολές, 
στις συνοικίες, ακόµα και σε εργασιακούς κλάδους. Οµίλους που να παράγουν 
θεωρητικό και πολιτιστικό έργο αλλά και να δρουν, πέρα από την 
παραδοσιακή µορφή της διοργάνωσης εκδηλώσεων µε σχετικά ανοικτό 
χαρακτήρα, πέρα από την άµεση πολιτική εµβέλεια του ΝΑΡ και της νΚΑ. Με 
σκοπό να συσπειρώσουµε νέους αγωνιστές που προσεγγίζουν την επιστήµη 
του µαρξισµού και τις ιδέες του κοµµουνισµού. Με επιδίωξη την ανώτερη 
θεωρητική προετοιµασία του ρεύµατός µας και την υπέρβαση της σηµερινής 
επιρροής και δοµής της οργάνωσής µας. Κάτι που απαιτεί και νέες δοµές στην 
οργάνωση – ιδεολογική επιτροπή και θεωρητική σχολή µε «σπουδαστές» από 
κάθε οργάνωση βάσης, η οποία θα βοηθήσει στην αναγκαία αναζωογόνηση 
της θεωρητικής ζωής στις Οβ. 

Η επιστηµονική βάση των αναλύσεών µας και η ποιοτική ανάπτυξη του 
µαρξισµού συνδέονται άµεσα µε την προϋπόθεση της διαµόρφωσης µιας 
σύγχρονης νεολαιίστικης κοµουνιστικής πρωτοπορίας, ενός ευρύτερου 
σκεπτόµενου και µαχόµενου ρεύµατος. Πηγή άντλησης δυνάµεων για κάτι 
τέτοιο είναι οι πρωτοπορίες που αναδύονται από την κοίτη της αυθόρµητης 
και συνειδητής αντικαπιταλιστικής πάλης που διευρύνεται. 

 
3. Εργατική στροφή σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της πάλης  
  
Το ζήτηµα της ηγεµονίας _ 
 
Στις καλύτερες στιγµές της η Αριστερά εξύψωνε τους εργάτες σε αρνητές 

της τάξης τους, µε την έννοια ότι δεν κήρυττε την αποθέωση της 
εργατοσύνης αλλά µιλούσε για τη δυνατότητα να σπάσει η εργατική τάξη τα 
δεσµά τής εκµετάλλευσης και καταπίεσής της, να αναλάβει αυτή τη 
διεύθυνση της παραγωγής, και την πολιτική ηγεσία σε µια κοινωνία που θα 
τραβήξει προς την εξάλειψη του κράτους και των κοινωνικών τάξεων. Το ότι 
η δουλειά έµενε στη µέση είχε να κάνει –µεταξύ άλλων- µε µια κατάσταση 
εξάρτησης της εργατικής πλειοψηφίας από τα διευθυντικά στρώµατα που 
µετέφεραν την επιρροή της αστικής τάξης – αυτό τόσο µέσα στα εργοστάσια 
και στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην παραγωγή πολιτικής, στις 
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οργανώσεις και τα κόµµατα της Αριστεράς. Συχνά δεν έλειπαν οι εργατικές 
µάζες, αλλά ακολουθούσαν άλλης πολιτικής ηγεµονίας τη γραµµή.  

 Άρα, η αύξηση της συµµετοχής εργατών σε µια οργάνωση είναι µόνο η 
µισή πλευρά της αναγκαίας εργατικής στροφής. Αν και συνήθως γίνεται 
αντιληπτή µε όρους παρέµβασης σε περισσότερο εργατικούς χώρους, αυτό 
τελικά δεν φτάνει. Εργατική στροφή σε µορφή και περιεχόµενο σηµαίνει ότι 
δίνεις το δικαίωµα σε αυτούς που µέχρι σήµερα µάθαιναν στην καλύτερη 
περίπτωση να µάχονται για το µισθό, είτε χειρωνακτικά είτε πνευµατικά, αλλά 
ήσαν αποξενωµένοι από τη συνολική διεκδίκηση και την πολιτική των 
εργατικών αναγκών, να µπουν και να την πάρουν πάνω τους.  

Προτείνουµε µια εργατική στροφή στη φυσιογνωµία, την κοινωνική 
σύνθεση, την πολιτική, τη δράση και τον πολιτισµό µας. Στροφή στη 
µαθητική νεολαία, στους νέους των ΙΕΚ, των ΤΕΙ, της τεχνικο-
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, και στη νεολαία της πρώτης απασχόλησης µε 
βασικό πυλώνα όµως την αυτοτελή πλήρη θεωρητική και πολιτική λειτουργία 
της Οργάνωσης. Την ενδυνάµωση στα πλαίσιά της των πρακτικών που 
ευνοούν την εργατική συµµετοχή, που ενθαρρύνουν την ανάδειξη στη µικρή 
και µεγάλη κλίµακα της ηγεσίας ανθρώπων που διέπονται από τις πιο 
ανιδιοτελείς συλλογικές αρετές στο µαζικό τους χώρο, και προωθούν την 
εργατική ηγεµονία στο εσωτερικό της οργάνωσης. Εργατική στροφή στην 
οργάνωση δεν σηµαίνει απλή ισοτιµία φοιτητών-εργατών, πενήντα τοις εκατό 
σπουδάζουσα, πενήντα τοις εκατό εργαζόµενοι. Σηµαίνει προβάδισµα στους 
τρόπους διεύθυνσης και οργάνωσης της συζήτησης που αρµόζουν στους 
νέους εργαζόµενους. Σηµαίνει συνεδριάσεις σε χρόνους που εξυπηρετούν τη 
συµµετοχή τους, σηµαίνει εισηγήσεις που βοηθούν τη συνδροµή τους, 
σηµαίνει συλλογικά όργανα µε ανάθεση έργου που θα παύουν µε την 
ολοκλήρωσή του.  

 
 
Επιστροφή στους χώρους δουλειάς _ 
 
Τα µικρά ή ανύπαρκτα αποτελέσµατα της πολιτικής µας στους νέους της 

δουλειάς (Ανεργία Στοπ, σωµατείο Σταζ, κίνηση «νέα βάρδια») οφείλονται 
στην περιορισµένη επαφή της οργάνωσης µε ευρεία τµήµατα της 
εργαζόµενης νεολαίας και στην ελλιπή δοκιµασία της σε χώρους δουλειάς. 
Κυρίως όµως οφείλονται στις αποτυχηµένες πολιτικές πρακτικές και λογικές 
περί «ρευστότητας» και αµορφίας της νέας βάρδιας, αδυναµίας συσπείρωσης 
σε σωµατεία των κατακερµατισµένων υπαλλήλων σε µικρά καταστήµατα και 
τελικά αδυναµίας πολιτικής ενότητας των νέων εργαζοµένων. Θεωρίες, 
λογικές και πρακτικές που αν ίσχυαν, τότε δεν θα είχαν ιδρυθεί τα σωµατεία 
εργαζοµένων σε Vodafone, Wind, ΠΕΚΟΠ, Αεροδρόµιο, Σερβιτόρους, 
Ταχυδιανοµείς κλπ. 

Είναι καιρός να υπερβούµε το αναλυτικό σχήµα του «πειραµατόζωου» και 
της κατακερµατισµένης εργασίας των stage, της ελαστασφάλειας κτλ. που 
αρκείται στο να περιγράφει και πάντως όχι µε ακρίβεια αυτό που συµβαίνει, 
θάβοντας αυτό που είναι δυνατό να γίνει.  

Πρέπει να σταθούµε αυτοκριτικά στο γεγονός ότι υποτιµήσαµε τη 
συνδικαλιστική αλλά και την «κοµµατική» δουλειά ανά κλάδο και χώρο 



 11 

δουλειάς, µε µόνο όχηµα τη σχεδόν φαντασιακή «νέα βάρδια», εκφυλίζοντας 
δυο φορές µετά από ισάριθµες οργανωτικές αναδιατάξεις τις ΟΒ νέων 
εργαζοµένων σε χώρους κενούς από πολιτική.  

Σήµερα πρέπει να αλλάξουµε γραµµή πλεύσης, έστω και καθυστερηµένα. 
Να σκύψουµε σε µια σειρά χώρους που δοκιµάζουν ξανά το συνδικαλισµό, σε 
αναµέτρηση µε τον ατοµικισµό-καριερισµό και παρά τις εκφοβιστικές πιέσεις 
των µηχανισµών της εργοδοσίας. Γιατί παρά την επιµονή στον πειραµατισµό, 
η πολιτική της συγκρότησης ενός νέου κινήµατος νεολαίας µε 
αντικαπιταλιστικό εργατικό προσανατολισµό δεν προωθείται µε υπερ-κλαδικά 
µορφώµατα, αλλά στην καθηµερινή σύγκρουση µε την εργοδοσία, µε την 
πολιτική της κυβέρνησης στα θέµατα της εργασίας, της ασφάλισης, των 
ωραρίων, των δηµοκρατικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων.  

Σε πείσµα των αναλύσεων που θεωρούν ξεπερασµένα τα συνδικάτα και 
κάθε µορφή οικονοµικής πάλης στην παραγωγή, να αξιοποιήσουµε κάθε 
εφεδρεία, από την υπαρκτή εργατική πλευρά µεγάλου τµήµατος της 
σπουδάζουσας που εργάζεται παράλληλα µε τις σπουδές µέχρι τους πιο 
παλιούς και αποστασιοποιηµένους συντρόφους µας, για να στήσουµε 
οργανώσεις σε χώρους δουλειάς όπου υπάρχει έστω και ένας σύντροφος. Σε 
κάθε επιχείρηση ή κλάδο που πάει να φτιαχτεί σωµατείο.  

Η επόµενη πανελλαδική διαδικασία που θα κάνει η νΚΑ πρέπει οπωσδήποτε 
να καταπιαστεί µε το «εργατικό ζήτηµα» στη νεολαία όπου θα τεθούν όλα 
αυτά τα θέµατα µε καλύτερη και πιο βαθιά προσέγγιση.  

 
4. Τα ζητήµατα της επαναστατικής οργάνωσης νεολαίας 
  
Η νΚΑ πλήρωσε µέχρι σήµερα το αρνητικό κεκτηµένο του ΝΑΡ στο 

οργανωτικό ζήτηµα αναπαράγοντας τα δικά του ελλείµµατα στρατηγικής, 
τακτικής, οργανωτικής αντίληψης και πρακτικής. Μετατράπηκε σε πεδίο 
δοκιµής απόψεων, διαιρετικών λογικών, «πάλης των γενεών», λειτουργώντας 
συγχρόνως ως µοναδική πηγή ανανέωσης του πολιτικού δυναµικού του 
ρεύµατος. «Κατάκτησε» έτσι στην πράξη µια ψευδεπίγραφη ισοτιµία, 
συµµετέχοντας στις κορυφαίες πολιτικές διαδικασίες του, αλλά στερήθηκε 
ουσιαστικής βοήθειας για την αυτοτελή δράση και ανάπτυξή της. Επίσης, 
διατυπώθηκε τελευταία και η άποψη αυτοδιάλυσής της και συγχώνευσης µε 
τον οργανωτικό κορµό του ΝΑΡ, θέτοντας, µάλιστα, το θεωρητικό ζήτηµα της 
µη αναγκαιότητας ύπαρξης γενικά επαναστατικής οργάνωσης νεολαίας στη 
νέα εποχή. 

Έχουµε τη γνώµη ότι πρέπει να ανοίξει µια άλλη συζήτηση για τις σχέσεις 
του ΝΑΡ και της νΚΑ στα πλαίσια του πολιτικού και οργανωτικού ζητήµατος 
ενόψει του 3ου Συνεδρίου του ΝΑΡ.  

Πιστεύουµε στην αναγκαιότητα ύπαρξης σχετικά αυτοτελούς οργάνωσης 
επαναστατικής κοµµουνιστικής νεολαίας. Με ενιαία εργατικό πολιτισµό, 
κοµµουνιστική στρατηγική και τακτική συµφωνία, µε σχετικά αυτοτελή 
πολιτική γραµµή και µε πλήρη οργανωτική αυτοτέλεια.  

Μιλώντας για σχέσεις που καθορίζονται από την ενότητα της νέας 
εργατικής βάρδιας, σαν ξεχωριστού από άποψη σηµασίας τµήµα της 
νεολαίας, µε την εργατική τάξη, που έτσι και αλλιώς είναι αναπόσπαστο 
κοµµάτι της. Αυτή είναι η πλευρά της ισοτιµίας των νέων εργαζόµενων που 
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έρχονται σε επαφή µε τις νέες δυνατότητες στην παραγωγή, στην οργάνωση 
της εργασίας, και µπορούν, πάντα από τη σκοπιά των στρατηγικών 
συµφερόντων, να κερδίσουν τη θέση τους στην πρωτοπορία της εργατικής 
τάξης, στο «κόµµα». Συµβάλλοντας στη νεανικοποίησή του.  

 
Ωστόσο και µέσα στην εργατική νεολαία ισχύει ο νόµος των πολλαπλών 

βαθµίδων ανάπτυξης της συνείδησης. Πάντα θα υπάρχουν νέοι εργαζόµενοι 
που προσεγγίζουν τον κοµµουνισµό και την αντικαπιταλιστική πολιτική ως 
«νέοι». Και για αυτό χρειάζεται η σχετικά αυτοτελής επαναστατική οργάνωση 
νεολαίας. Επιπρόσθετα, η νεολαία ως σύνολο περιλαµβάνει εκτός από τη νέα 
εργατική βάρδια και φοιτητές, σπουδαστές, ανέργους, µεταβατικά κοινωνικά 
στρώµατα, τα οποία δεν έχουν κατασταλάξει την ένταξή τους στον ταξικό 
καταµερισµό. Σε αυτό το ρευστό κοµµάτι της νεολαίας, του οποίου η 
προοπτική δεν έχει κριθεί, χρειάζεται ειδική προσέγγιση και πολλές φορές 
ξεχωριστή πρόταση και απεύθυνση.  

Η λογική λοιπόν της ενότητας της εργατικής τάξης µε τη νεολαία, άρα και 
της πρωταρχικής επαναστατικής πολιτικής έκφρασης του υποκειµένου, του 
επαναστατικού κόµµατος και της επαναστατικής οργάνωσης νεολαίας 
χαρακτηρίζεται από την ενότητα στόχων και σκοπών.  

∆εν πρέπει εδώ να παραλείπουµε ότι η συγκρότηση του «κόµµατος» έχει 
τους δικούς της κανόνες, που δεν ταυτίζονται µόνο µε τις απαιτήσεις της 
ταξικής πάλης. Επίσης ιστορικά είναι άλλης βαρύτητας η απόφαση ένταξης ως 
µέλος του κόµµατος, µε την εµπειρία, την αποφασιστικότητα και την ευθύνη 
που φέρει, από το βάρος της συµµετοχής στην οργάνωση νεολαίας.  

 
::: 

 
 
Παραµένει ζητούµενο στην τελική ευθεία η µάχη του συνεδρίου να δοθεί 

από το σύνολο της οργάνωσης µε πολιτική απαιτητικότητα. Εκτιµάµε πάνω 
απ’ όλα ότι η οργάνωση είναι πιο ώριµη να συζητήσει ανοιχτά εφ’ όλης της 
ύλης χωρίς προκαταλήψεις και περιχαρακώσεις, και να εξοπλιστεί για τη 
µεγάλη αναµέτρηση που ξεκινά µε ένα συνολικό πολιτικό σχέδιο στρατηγικής 
πνοής.  
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