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Αριστερή Συσπείρωση
Η Β’ Συνδιάσκεψη της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία που χαρακτηρίζεται από την ένταση της
καπιταλιστικής κρίσης και τη σαρωτική επίθεση
των δυνάμεων του κεφαλαίου σε βάρος του
κόσμου της εργασίας.
Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση δεν έχει
ξεπεραστεί, έχει διάρκεια και βάθος. Δεν είναι
απλά μια από τις «γνωστές» κυκλικές κρίσεις που
παράγει το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, αλλά
δομική κρίση του καπιταλισμού, κρίση στον ίδιο
τον πυρήνα του, μια κρίση υπερσυσώρρευσης
και χρηματιστικοποίησης της οικονομίας, αλλά
και αποτυχίας του νεοφιλελευθερισμού ως κοινωνικού πολιτικού και οικονομικού μοντέλου.

Α.

Αποτίμηση της διεθνούς
συγκυρίας

Ακόμα και σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία
(WEO - World Economic Outlook), αποτυπώνεται μια στασιμότητα και σχετική επιβράδυνση
στον ρυθμό αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Ως βασική αιτία για τις αμετάβλητες προοπτικές
ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομία το 2013,
υποδεικνύεται ο ανισομερής, ανάμεσα στις αναπτυγμένες οικονομίες, επιμερισμός των κερδών,
που προκύπτουν από την μειωση του κλίματος
επισφάλειας στις διεθνείς χρηματαγορές και η
δημοσιονομική αστάθεια σε ορισμένες χώρες
της ΕΕ.
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες να αποδοθεί η κρίση στην “κακή δημόσια” οικονομία ή
από τη μεριά των “αριστερών” δυνάμεων στον
άναρχο χρηματιστηριακό καπιταλισμό, οι πολιτικές του κεφαλαίου στην επιβολή δομικών μεταρρυθμίσεων στην εργασία καταδεικνύουν το
δομικό χαρακτήρα της κρίσης και υπαγορεύουν
την κατεύθυνση της ριζικής αντιδραστικής καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης.
Η σκληρή πολιτική που επέβαλαν οι κυρίαρχες τάξεις προκειμένου να εξουδετερώσουν τους
δύο μεγαλύτερους βραχυπρόθεσμους κινδύνους
της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας, αφενός την απειλή για διάσπαση της Ευρωζώνης και
αφετέρου την πιθανότητα οξείας δημοσιονομικής συστολής στις ΗΠΑ, έχει προσωρινά και αποσπασματικά αποτελέσματα.

Όλες οι προβλέψεις για ξεπέρασμα της κρίσης διαψεύδονται διαδοχικά.
Η παγκόσμια οικονομία όχι μόνο δεν έχει
ανακάμψει, αλλά ο υπαρκτός κίνδυνος ενός νέου
κύκλου βαθύτερης ύφεσης αλληλοτροφοδοτείται
από την εντεινόμενη επίθεση που έχουν εξαπολύσει προς τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα οι αστικές τάξεις των ιμπεριαλιστικών κέντρων.
Τα όποια θετικά δεδομένα στοιχειοθετούν
ανάκαμψη στις Η.Π.Α. στηρίζονται μόνο σε εκτιμήσεις σταθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού
της συστήματος και της αγοράς ακινήτων, υποτιμώντας τα αρνητικά αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης δημοσιονομικής προσαρμογής, την
ανεργία και την κοινωνική εξαθλίωση.
Οι ρυθμοί ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες (BRICS)
παρά την ανοδική τους τάση επιβραδύνονται,
ενώ παραμένουν αρκετά χαμηλά και οι δείκτες
παραγωγικότητας συγκριτικά με τις ΗΠΑ.
Στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη που η μείωση
του ΑΕΠ συνεχίζεται για 6 τρίμηνο σε σειρά και
με 10 από τις 17 χώρες ύφεση, η κρίση αγγίζει
πλέον τον ίδιο τον πυρήνα της, τις ανεπτυγμένες
οικονομίες της που δέχονται τις ισχυρές πιέσεις
του διεθνούς ανταγωνισμού ενώ δυναμώνουν
συνεχώς και οι εσωτερικές τους αντιθέσεις. Το
μερίδιο της Ευρωζώνης στο παγκόσμιο ΑΕΠ υποχωρεί από 16,53% το 2005 σε 13,73% το 2012
καταγράφοντας συνεχόμενη πτωτική τάση και οι
εκτιμήσεις για το ΑΕΠ το 2013 προβλέπουν μείωση κατά 0,25% με αμφίβολες τις εκτιμήσης για
ανάκαμψη από το 2014. Ειδικά στην ευρωζώνη
αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα του κεφαλαίου η εμβάθυνση της ενοποίησης της Ε.Ε.,
στην κατεύθυνση της αναίρεσης για τα μέλη
της Ε.Ε της δυνατότητας άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και αύξησης
της ανταγωνιστικότητας μέσα από την κοινωνική
καταστροφή και συμπίεση. Σε πολιτικό επίπεδο
στη μεταφορά του κέντρου ελέγχου των αποφάσεων εκτός του πεδίου της ταξικής πάλης με τη
διαμεσολάβηση αντιδραστικών μηχανισμών.
Η εκδήλωση της κρίσης στην Κύπρο ανέδειξε με
απτό τρόπο τις εγγενείς αντιφάσεις στον τρόπο
διαχείρισης της κρίσης εντός της ευρωζώνης,
με την υιοθέτηση της λύσης «ειδικού €», με περιστολή της δυνατότητα κίνησης κεφαλαίων, με
το «κούρεμα» των καταθέσεων και την «υποτίμηση» - καταστροφή τμήματος του συσσωρευμένου κεφαλαίου. Το σύνολο των μέτρων που
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πάρθηκαν και ειδικά η καταστροφή του κατατεθειμένου κεφαλαίου, είναι μέτρα χρεοκοπίας
που αναιρούν ακόμα και θεμελιώδεις αρχές της
νεοφιλελεύθερης διαχείρισης, που είχε επιβληθεί από την ηγεμονική μερίδα του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και διαπερνά και την ίδια τη
συγκρότηση της Ε.Ε.
Παράλληλα η κρίση στην Κύπρο επιβεβαίωσε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι μέσα
στα πλαίσια της Ε.Ε. δε χωράει επαναδιαπραγμάτευση των μνημονίων και του χρέους,
καταρρίφθηκε ο μύθος των κοινοβουλευτικών
αυταπατών και επιβεβαιώθηκε ότι μόνο ένα αποφασιστικό εργατικό και λαϊκό κίνημα με αντικαπιταλιστική κατεύθυνση μπορεί να επιβάλει λύσεις
προς όφελος του λαού. Επιβεβαιώθηκε ακόμα,
ότι η Ε.Ε. ως συνασπισμός κεφαλαίων των ευρωπαϊκών αστικών τάξεων, βρίθει από ανταγωνισμούς, υποτέλειες και εξαρτήσεις, κυριαρχείται
από τον άναρχο τρόπος ανάπτυξης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, δημιουργώντας αντιφάσεις και ρήγματα, δηλαδή τις πολιτικές προϋποθέσεις διάρρηξης κοινωνικών συμμαχιών
του κεφαλαίου.
Σε αυτές τις συνθήκες η χάραξη μιας γραμμής πολιτικής ανατροπής αποτελεί αντικειμενική
δυνατότητα.

Β.

Αποτίμηση της συγκυρίας
στην Ελλάδα

Μετά τις βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιούνη και τη συγκρότηση της συγκυβέρνησης ΝΔΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ο συνασπισμός εξουσίας βαθαίνει τη συνολική του επίθεση απέναντι στα λαϊκά
και στα μικροαστικά στρώματα, βασιζόμενος στη
δραστική μετατόπιση του συσχετισμού δύναμης
σε βάρος των εργαζομένων και της κοινωνικής
πλειοψηφίας όπως έχει επιτευχθεί από την 5ετή
επιβαλλόμενη κοινωνική καταστροφή της κρίσης,
επιχειρεί την περαιτέρω μείωση του εργατικού
κόστους, με την εκτόξευση της ανεργίας, με την
εντεινόμενη ελαστικοποίηση των εργασιακών
σχέσεων και με την περαιτέρω αποδιάρθρωση πολιτικών
και συνδικαλιστικών πρακτικών. Κυρίαρχη στρατηγική
των δυνάμεων του κεφαλαίου
αποτελεί ο συνολικός μετασχηματισμός του καθεστώτος συσ-

σώρευσης στην Ελλάδα με την αναίρεση όλων
των κατακτήσεων, δικαιωμάτων και συμβιβασμών του κεφαλαίου που επέβαλε η ταξική πάλη
του εργαζόμενου λαού.
Αυτή η διαδικασία προχωράει όχι μόνο μέσα
από τη διαμόρφωση νέων σχέσεων ηγεμονίας
της αστικής τάξης στα κοινωνικά στρώματα, αλλά
και επεκτείνοντας τα συνταγματικά και πολιτικά
όρια πολιτικής ηγεμονίας του κεφαλαίου. Όχι
μόνο συντρίβοντας κατακτήσεις της εργατικής
τάξης και των μικροαστικών στρωμάτων, αλλά
και με την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου
άσκησης εξουσίας.
Παράλληλα, επιβάλλεται η ριζική αναδιάρθρωση της δομής του κράτους και του ρόλου
του στη συγκρότηση του συνασπισμού εξουσίας, ενώ προωθείται η άμεση εκποίηση της δημόσιας και σημαντικού μέρους της ιδιωτικής περιουσίας των λαϊκών κυρίως στρωμάτων, μέσω της
χρεοκοπίας τους και της υπερφορολόγησης.
Η επιλογή νέων πεδίων καπιταλιστικής κερδοφορίας για το κεφάλαιο (ενέργεια, υγεία, παιδεία,
περιβάλλον), μετασχηματίζει τα χαρακτηριστικά
του συνασπισμού εξουσίας. Στο εσωτερικό αναγνωρίζονται με υλικούς όρους όλο και λιγότερο
στρώματα λαϊκά, μικροαστικής τάξης και διανόησης, μικρής εμπορευματικής παραγωγής και διάθεσης, παρά το γεγονός ότι ορισμένα από αυτά
παραμένουν με ιδεολογικούς όρους.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αναπτύσσεται η
ταξική πάλη, δίνονται αγώνες και αμυντικές μάχες χαρακωμάτων, δημιουργούνται εξεγερσιακά
ξεσπάσματα με έλλειψη οργανωμένων κινηματικών παρεμβάσεων –τέτοιων τουλάχιστον που οι
συνθήκες της αστικής επίθεσης απαιτούν - δημιουργούνται απογοητεύσεις και υποχωρήσεις,
δοκιμάζονται οι στρατηγικές και τακτικές των
δυνάμεων της Αριστεράς.
Η εκλογική άνοδος της αριστεράς δεν βασίζεται πάνω σε ένα ισχυρό κοινωνικό κίνημα
αμφισβήτησης των κυρίαρχων όψεων της στρατηγικής τους, που θα επιδιώκει την επιβολή της
κυβέρνησής του και της εφαρμογής ενός νέου
πολιτικού προγράμματος διεξόδου.

Αριστερή Συσπείρωση
Η απειλή εξόδου από το € στην Ελλάδα ως
βήμα προς την χρεοκοπία, αποτέλεσε το βασικό εργαλείο άσκησης ιδεολογικής τρομοκρατίας, χάρη στο οποίο κατάφεραν να εναλλαχθούν
στην κυβερνητική εξουσία οι 3 μνημονιακές
κυβερνήσεις, εκτονώνοντας τις εκρηκτικές κοινωνικές αντιδράσεις. Σήμερα όμως οι πραγματικές
συνέπειες «των μέτρων σωτηρίας της Ελλάδας»
στους εργαζόμενους και την κοινωνία, αποδεικνύονται τραγικότερες από τον φόβο του «αγνώστου» και «ανεξέλεγκτου» ενδεχομένου εξόδου
από το €, άρα αντικειμενικά υφίστανται οι
προϋποθέσεις απονομιμοποίησης του μόνιμου
τρομοκρατικού διλήμματος.
Η πρόταση για έξοδο από το ευρώ, ξεκομμένη από την ανάγκη για εδώ και τώρα αποδέσμευση από την Ε.Ε. διαπερνά μια σειρά πολιτικούς
χώρους εκτός της Αριστεράς και δεν συμπυκνώνει την αντικαπιταλιστική έξοδο από την κρίση.
Όταν μάλιστα συνοδεύεται και από αναπτυξιακές πολιτικές με “δημόσιες επενδύσεις” συνιστά
ξεκάθαρα μια σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση.
Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την
Ε.Ε. ο δημαγωγικός ευρωσκεπτικισμός εκφράζεται μέσα από την αντίθεση με το €, αφήνοντας
«άπλετο ιδεολογικό χώρο» στην εθνική καπιταλιστική εκμετάλλευση, την ύστατη στρατηγική επιλογή της αστικής τάξης απέναντι στους κοινωνικούς αγώνες με όρο την επιβίωσή της.
Ιδεολογικό θεμέλιο του ευρωσκεπτικισμού είναι η απόκρυψη της αναγκαιότητας κοινωνικής
ρήξης και σύγκρουσης για τη διεκδίκηση της πολιτικής εξουσίας, της αντιπαράθεσης με τις μορφές εξουσίας, τους μηχανισμούς και τις κυρίαρχες
οικονομικές και κοινωνικές δομές για την κατάργηση της ηγεμονίας της αστικής τάξης. Συνεπώς,
η ηγεμονία της ριζοσπαστικής αριστεράς στο
ρεύμα αντίθεσης με το νόμισμα δεν είναι καθόλου αυτονόητη, αλλά σημαντικό επίδικο.

Επιπλέον η αντίθεση με το νόμισμα δεν
μπορεί να επενδύεται εργαλειακά με λογικές
κυβερνητισμού και εκλογικών αυταπατών, με
λογικές ήττας.
Τα πλεονεκτήματα πρόσδεσης της ελληνικής
αστικής τάξης στο άρμα του € αν και παραμένουν σημαντικά, ωστόσο συρρικνώνονται, σε
μια περίοδο που ο ρόλος της στην ιμπεριαλιστική αλυσίδα υποβαθμίζεται. Σε συνθήκες ακόμα
μεγαλύτερης υποβάθμισης εντός της καπιταλιστικής ολοκλήρωσης της ΕΕ, οι επιλογές της αστικής τάξης θα παραμένουν ανοιχτές ως προς τη
διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου κερδοφορίας.
Η έξοδος από το € θα μπορούσε να γίνει με
καπιταλιστικούς όρους ανάσχεσης και υποβάθμισης του ρόλου της ελληνικής αστικής τάξης
στο διεθνή καταμερισμό εργασίας, με ακόμα μεγαλύτερη επίθεση στα συμφέροντα των
λαϊκών τάξεων.
Εύλογα το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς
περιγράφεται το πολιτικό σχέδιο που θα οδηγήσει προς την ανάταξη του εξαιρετικά δυσμενούς πολιτικού συσχετισμού δύναμης, προς την
δημιουργία αποτελεσματικών κινηματικών αντιστάσεων απέναντι στις Κυβερνήσεις των Μνημονίων, ποια είναι η «μαζική γραμμή», στη βάση
ποιας αντίθεσης και ποια είναι τα «εργαλεία» που
πρέπει να αξιοποιήσει η αντικαπιταλιστική αριστερά για να καταφέρει να επιδράσει στο μαζικό
κίνημα, εκφράζοντας τα συμφέροντα των εκμεταλλευόμενων τάξεων, συνάπτοντας σχέσεις πολιτικής εκπροσώπησης.
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Γ.

Οι δυνάμεις της Αριστεράς.
(σε σχέση με τις Θέσεις 7 και 47)

1. Το ΚΚΕ παρότι αναγνωρίζει ότι αιτία της
κρίσης δεν είναι το είδος ή η μορφή του (μετανεοφιλελεύθερου) καπιταλισμού, αλλά ο ίδιος ο
καπιταλισμός, αντιμετωπίζει με γενικό και παρόμοιο τρόπο, κάθε πρωτότυπο και ιστορικά νέο
χαρακτηριστικό της εκδήλωσης της κρίσης στην
Ελλάδα.
Δεν προτείνει κανένα πρόγραμμα εξόδου
από την κρίση παρά μόνο το Τελικό Πρόγραμμα, φέροντας ακόμα βαριά την κληρονομιά της
αποτυχίας των περισσότερων «πειραμάτων» του
Υπαρκτού Σοσιαλισμού.
Στέκεται με ιδεολογικό αυτοπεριορισμό
μπροστά στις συγκλονιστικές αλλαγές που επιτελούνται, χωρίς να διακινδυνεύει κανένα προχώρημα στην ανανέωση των εργαλείων του επαναστατικού μαρξισμού.
Αυτή η ιδεολογική επιλογή συνεπάγεται την
άρνηση πολιτικού εξοπλισμού των μελών του,
μπροστά στη δυνατότητα απόσπασης δυνάμεων από το κεφάλαιο και τον συνασπισμό πολιτικής εκπροσώπησης με κοινωνικά στρώματα που
πλήττονται. Από εκεί απορρέει η γραμμή (μη)
τακτικών συμμαχιών του και όχι το αντίστροφο.

2. Αντιμετωπίσαμε και θα ξανα-αντιμετωπίσουμε το αντιδιαλεκτικό και δημαγωγικό ερώτημα της χαμένης ψήφου ιδιαίτερα από την ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ περισσότερο αναπτύχθηκε και
συντηρήθηκε η λογική ότι η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. «είναι
καλή μόνο για τους αγώνες». Κάνουμε την απάντησή μας πιο πειστική πιο καθαρή.
Σε μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και
κλαδιά ολίγον από πρώην ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ και
ΑΝ.ΕΛ. προφανώς δεν μπορούμε ούτε να συμμετέχουμε, ούτε να δώσουμε κοινοβουλευτική πλειοψηφία γιατί ο ρόλος της είναι εξαρχής
αστικοδιαχειριστικός.
Επίσης, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μία κυβέρνηση «από την αριστερά της αριστεράς έως
την αριστερά της σοσιαλδημοκρατίας», είναι ένα
ανταγωνιστικό σχέδιο με το πολιτικό σχέδιο του
μεταβατικού προγράμματος της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

χωρίς να την εξομοιώνουμε με τις τελευταίες κυβερνήσεις των μνημονίων όπως κάνει το ΚΚΕ, είμαστε απέναντι της, συνεχίζοντας την πάλη για
την εξουσία των εκμεταλλευόμενων πάνω στους
εκμεταλλευτές.
Τελικά αυτή η κυβέρνηση ακόμα και εάν θεωρηθεί εφικτή ή προκύψει, δεν στοχεύει σε ρήξη
με την αστική τάξη, αλλά θα αποτελέσει ένα (θεωρητικό για την ώρα ως στρατηγική επιλογή από
τη μεριά του κεφαλαίου) σχέδιο ανασυγκρότησής της, που θα οδηγήσει σε διαφορετικό πλαίσιο εκμετάλλευσης τα λαϊκά στρώματα. Παράλληλα επιχειρεί με αμφίσημο πολιτικό σχέδιο και
λόγο, να ενσωματώσει πολιτικά και ιδεολογικά τα
λαϊκά και πληττόμενα στρώματα σε μία κατεύθυνση επανασύστασης των σχέσεων εκπροσώπησης και μάλιστα υπό δυσμενέστερους υλικούς
και κοινωνικούς όρους. Εντείνει τη σύγχυση και
ενισχύει όψεις της κυρίαρχης ιδεολογίας.

Δ.

Αντικαπιταλιστική Αριστερά
και ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.

Τη τελευταία περίοδο έχει ανοίξει μια μεγάλη
συζήτηση για το ποια πρέπει να είναι η μετωπική
πολιτική της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. η οποία διεξάγεται σε
ένα διπλό επίπεδο: Αφενός ποιες είναι οι πολιτικές συμμαχίες που πρέπει να επιδιώξουμε και σε
ποια προγραμματική βάση και αφετέρου ποια
μορφή θα πάρουν αυτές οι πρωτοβουλίες. Το
πλαίσιο της αντιπαράθεσης ορίζεται - όχι μονοσήμαντα - και σε άλλα ερωτήματα όπως το ζήτημα της κυβερνητικής εξουσίας και της κατάληψης
της πολιτικής εξουσίας.
Βασικός πυλώνας στον προβληματισμό
που έχει προκύψει είναι η σαφής πίεση που
δέχεται η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. από τον ΣΥΡΙΖΑ (στην
λογική της αναζήτησης ενός νέου σοσιαλδημοκρατικού κοινωνικού συμβολαίου) και αποτυπώθηκε και στις εκλογές του Ιουνίου και η
αδυναμία της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. να εκφράσει στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο μια σειρά από νικηφόρες
κινηματικές πρακτικές.
Η απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήματα
οριοθετείται μέσα από τον προσδιορισμό ποιας
κοινωνικής συμμαχίας και με ποια ηγεμονία θέλει το εκάστοτε μόρφωμα να εκφράσει και επιπλέον ποιο είναι το αναγκαίο πολιτικό περιεχόμενο
που καταφέρνει να ενοποιεί διακριτά κοινωνικά
και πολιτικά κομμάτια και να τα συσπειρώνει σε
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ενιαία κίνηση σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση.
Βαρύνουσα σημασία σε αυτή την επιλογή έχει η
αναγνώριση της κίνησης του συνασπισμού εξουσίας καθώς και των αντιφάσεων που προκύπτουν
από την εμπέδωση της αστικής στρατηγικής.
Είναι γεγονός πως προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της καπιταλιστικής κρίσης και της επίθεσης της άρχουσας τάξης είναι η συγκρότηση μιας
πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας, ρήξης και ανατροπής. Μιας συμμαχίας - μετώπου που θα συγκροτείται στη βάση της αποδέσμευσης από τις αυταπάτες της συνδιαχείρισης και της βελτίωσης των
όρων υποταγής στις επιλογές της αστικής τάξης.
Μιας κοινωνικής συμμαχίας που θα απαιτήσει και
θα επιβάλει βαθιές κοινωνικές τομές και ρήξη με
τις επιλογές της αστικής τάξης και τελικά και με
την ίδια. Στην κατεύθυνση αυτή το μεταβατικό
πρόγραμμα των 5 σημείων της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. δεν
αποτελεί απλά μία συμβολή ή μία προγραμματική βάση σύγκλισης αλλά τη μοναδική ρεαλιστική
προγραμματική πρόταση για έξοδο από την κρίση προς όφελος των εργαζομένων και του λαού.
Για τη συγκρότηση αυτής της κοινωνικής
συμμαχίας και την έκφρασή της, σημαντικό παράγοντα αποτελεί η προώθηση και διεύρυνση του πολιτικού μετώπου της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α..
Η συγκρότηση ενός “τρίτου πόλου” μέσα στην
Αριστερά, όχι με όρους αντιπολίτευσης της αντιπολίτευσης, ή αντιπολίτευσης της “κυβέρνησης
της αριστεράς” εντός ή εκτός αυτής, αλλά με
όρους ρήξης και ανατροπής στην κατεύθυνση
του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού είναι το ζητούμενο.
Προς αυτό τον στόχο πολιτικές συμμαχίες
ή συμπορεύσεις στη βάση μιας προγραμματικής σύγκλισης στο σύνολο ή ακόμα και σε σημεία του προγράμματος της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., στο
βαθμό που
1) απαντούν στις ανάγκες της συγκυρίας και
στην συγκρότηση μιας μαζικής πολιτικής γραμμής,
2) εντάσσονται και προωθούν το σχεδιασμό
και τις απαιτήσεις της τακτικής του μετώπου, θα
πρέπει να επιδιωχθούν και να αποτελέσουν τη
βάση οικοδόμησης πολιτικών συμμαχιών.
Οι οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς
ως διακριτά πολιτικά ρεύματα και οι ανένταχτοι
αγωνιστές της, οι ανένταχτοι αγωνιστές και τα
ρεύματα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ
που τοποθετούνται σε αντιδιαχειριστική βάση
και ρήξη με τις κυρίαρχες γραμμές, είναι γνωστοί
και συγκεκριμένοι.

Η πρόταση της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. όπως διατυπώνεται στις θέσεις της ΚΣΕ, διαμορφώνει μια πιο
θαρραλέα και αυτοκριτική (μετά από την ατολμία των εκλογών του Μάιου του 2012) τακτική
συμμαχιών, σε συνέχεια της απόφασης της 1ης
Συνδιάσκεψης.
Το επόμενο διάστημα η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. διατηρώντας την αυτοτέλειά της, οφείλει να επιμείνει στην αναζήτηση πλατύτερων συνεργασιών στο κίνημα, πολιτικών και προγραμματικών
συγκλίσεων.
Πιστεύουμε ότι η ίδια η διεύρυνση της
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. αποτελεί το αναγκαίο πολιτικό
και οργανωτικό έδαφος, πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί η πολιτική συμπόρευση βάσει
των αναγκαίων προγραμματικών συγκλίσεων με
άλλες δυνάμεις της ριζοσπαστικής και επαναστατικής Αριστεράς, με το Μ.Α.Α., με δυνάμεις που
προέρχονται και ριζοσπαστικοποιούνται από το
ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, με τα ριζοσπαστικά κινήματα αντίστασης και ανατροπής στην πολιτική των
μνημονίων και της ΕΕ, με δυνάμεις που αναφέρονται και πρωτοστατούν στους αγώνες της εργατικής τάξης και του λαού. Αυτό που σήμερα
πρέπει να υπερβούμε είναι οι αδυναμίες μας, η
αξιοπιστία μας, αλλά και η έλλειψη ξεκάθαρης
πολιτικής βούληση από τους πολιτικούς χώρους στους οποίους απευθυνόμαστε.
Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. δεν πρέπει να υπονομευθεί
ως ένα μικρό μέτωπο μέσα σε ένα μεγαλύτερο,
πολύ περισσότερο δεν μπορεί εξ’ αυτού του λόγου να μετατραπεί σε κόμμα. Η ύπαρξη υπερμορφωμάτων, συμβουλίων ή άλλων παράλληλων δομών το μόνο που έχει να συνεισφέρει
είναι να επιτείνει τη σύγχυση και να διακυβεύει
την ίδια την ύπαρξη της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. είναι πολιτικό μέτωπο, δεν
είναι - και πολύ περισσότερο - δε λειτουργεί ως
ενιαίος φορέας ή κόμμα. Τόσο οι οργανώσεις
όσο και οι ανένταχτοι αγωνιστές δεν έχουν κατακτήσει ένα τέτοιο επίπεδο πολιτικής συμφωνίας σε «αξιακά» ζητήματα που να οδηγούν μια
ανώτερη σύγκλιση. Αρκεί κανείς να δει το πώς
αναλύονται ζητήματα για το εργατικό κίνημα,
την καπιταλιστική κρίση ή για την ίδια την εξέλιξη
της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. για να γίνει αντιληπτό ότι δεν
έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να θεωρείται
η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. ένας ομοιογενής φορέας. Αυτό
δεν είναι μόνο αδυναμία αλλά και πλούτος,
γιατί επιτρέπει την έκφραση και σύνθεση ενός
εύρους αντιλήψεων, καταφέρνει να αποτελεί
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ένα ισχυρό συνεκτικό ιστό μεταξύ διακριτών πολιτικών αντιλήψεων που κατά το παρελθόν δεν
είχαν τη δυνατότητα συγκρότησης στοιχειωδών
πολιτικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, όχι μόνο
δεν αποδυναμώνει αλλά ενισχύει την δυνατότητα συγκρότησης πολιτικών συμμαχιών, και μετώπων και διευκολύνει τη δυνατότητα διεύρυνσης.
Με αυτό το πρίσμα η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. με τις
υφιστάμενες δομές με αυτοκριτική στα προβλήματα λειτουργίας και βάθεμα της λειτουργίας
των δομών της είναι το όχημα μέσα από το οποίο
πρέπει να επιχειρηθεί η συγκρότηση του μετώπου ρήξης και ανατροπής. Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. οφείλει να παλέψει στο κίνημα μαζί με άλλες πολιτικές
δυνάμεις και αγωνιστές, στοιχεία του προγράμματός της, ώστε να βρεθούν στην πράξη άξονες
προγραμματικής σύγκλισης (π.χ. κίνηση ενάντια
στο € και την ΕΕ, διαγραφή χρέους) και να εκφραστούν αυτοτελώς ως τέτοιοι.

Ε.

Κοινωνικά Μέτωπα

Το πραγματικό επίδικο, όμως για την
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. βρίσκεται στην οικοδόμηση κοινωνικών μετώπων και συμμαχιών, στη δημιουργία πλατιών κοινωνικών σχημάτων αγώνα, αντίστασης, ανυπακοής και ανατροπής σε κάθε χώρο
δουλειάς, σε κάθε γειτονιά και πλατεία, σε κάθε
σχολή και σχολείο. Για να απαντήσουμε στην
κάμψη των κοινωνικών αγώνων, η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
πρέπει και χρειάζεται
- Nα επιδιώξει και να παλέψει για τη συγκρότηση του Μετώπου Ρήξης και Ανατροπής, τη
συγκρότηση κοινωνικών συμμαχιών των εργαζομένων με τα μικροαστικά στρωμάτων που καταστρέφονται εξ’ αιτίας της κρίσης, με τη φτωχή
αγροτιά και τη νεολαία.
- Να επιδιώξει και να συμβάλει στη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, στη δημιουργία σωματείων εκεί που δεν υπάρχουν, στη
δημιουργία κινήματος για την αντιμετώπιση της
ανεργίας και των προβλημάτων των ανέργων.
Να κατακτήσει την κοινή δική της παρέμβαση
και δράση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Να ρίξει
όλες της τις δυνάμεις ενωμένα στην οργανωτική συγκρότηση και διεύρυνση του Συντονισμού
Πρωτοβάθμιων Σωματείων με σεβασμό στις διαδικασίες των Σωματείων και τις κατακτημένες
δομές του συνδικαλιστικού κινήματος, περισσό-

τερο από τις πολιτικές ισορροπίες των οργανωμένων δυνάμεων που παρεμβαίνουν στο
εσωτερικό του.
- Να επιδιώξει και να συμβάλει για να
στηθούν πλατιές αντιφασιστικές μετωπικές
κινήσεις στις γειτονιές, χωρίς λογικές «δημοκρατικού τόξου» αλλά, ούτε περιχαράκωσης
στις δικές της δυνάμεις, να επιδιώξει σε αυτές
τις κινήσεις τη συμμετοχή και την κοινή δράση ευρύτερων δυνάμεων και πρώτα από όλα
των ριζοσπαστικών δυνάμεων της αριστεράς. Να μπει μπροστά στην οργάνωση των
αντιστάσεων ενάντια στις φασιστικές επελάσεις και τα ρατσιστικά πογκρόμ .
- Να επιδιώξει τη λειτουργία και δράση λαϊκών συνελεύσεων σε κάθε περιοχή,
με νέα αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά, με
πλατιά συμμετοχή, μόνιμη και σταθερή λειτουργία, τοπικές δράσεις και πρωτοβουλίες
για τα επιμέρους προβλήματα, την ανάπτυξη
μορφών αλληλεγγύης, την υπεράσπιση των
δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών,
την αντίσταση στις μορφές φοροληστείας όπως τα χαράτσια.

την πρόταση
ΣΤ. Για
Θέσεων της ΚΣΕ
Η κατάληξη των Θέσεων στην τελική
τους μορφή όπως εγκρίθηκαν ομόφωνα από
την ΚΣΕ ήταν μια μακρόχρονη και επίπονη
διαδικασία με συμβιβασμούς και συνθέσεις.
Οι Θέσεις προσεγγίζουν όλα τα ζητήματα
με θετικό (αν και σε ορισμένα σημεία υπεραισιόδοξο τρόπο), απαντούν σε πάρα πολλά ζητήματα, ανοίγουν δρόμους στην ΑΝΤ.
ΑΡ.ΣΥ.Α., ορίζουν πολιτικές πρωτοβουλίες
και αποτελούν κοινό κεκτημένο. Αποδεικνύεται ότι συγκεκριμένες οργανώσεις δεν ήταν
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στο σύνολό τους έτοιμες για μια τέτοια ομοφωνία, καθώς μεταχειρίστηκαν παράλληλα με την
προσυνεδριακή διαδικασία της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. τακτικές που την υπονόμευαν, καταθέτοντας τροποποιήσεις που επί της αρχής υπηρετούν άλλα
πολιτικά σχέδια τα οποία δεν αναφέρονται καν
στην ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
Από την πλευρά μας συμφωνούμε και θα
ψηφίσουμε επί της αρχής τις Θέσεις. Οι παρατηρήσεις μας για ορισμένες εξ’ αυτών βρίσκονται εντός του γενικού πολιτικού πλαισίου που
ορίζουν και αποτελούν συμβολή στον συλλογικό
προβληματισμό και την Πολιτική Απόφαση της
Β’ Συνδιάσκεψης.
Θέση 2: Προσθήκη
Από τη δεκαετία του ’70 καταγράφεται συνεχώς και περισσότερο μια «στροφή» του κεφαλαίου προς τις άυλες επενδύσεις μεγάλης απόδοσης
γύρω από την διαχείριση του χρέους (παράγωγα, ασφάλιστρα κινδύνου, χρηματιστηριακά
προϊόντα πρόβλεψης της εξυπηρέτησης του δανεισμού). Η κίνηση αυτή αποτυπώνει την ηγεμονία του χρηματιστηριακού κεφαλαίου στο τραπεζικό και βιομηχανικό κεφάλαιο. Η κίνηση αυτή
στη βάση, προκαλεί ραγδαία αποτελέσματα στο
εποικοδόμημα.
Μέσα από την εκδήλωση της αδυναμίας εξυπηρέτησης δανείων στην αγορά ακινήτων στις
ΗΠΑ το 2008, πυροδοτείται η έναρξη μιας διαδικασίας επισφάλειας για τα αναμενόμενα τοκοχρεολύσια που δημιουργούν τα υπερσυσσωρευμένα άυλα κέρδη.
Είναι η έναρξη της προσπάθειας μετατροπής
των άυλων κερδών σε εμπράγματες αξίες. Η την
εξέλιξη της παραγωγής κέρδους μέσω της επέκτασης του δανεισμού διακόπτεται (έξοδος από
τις αγορές), αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο της μη
εξυπηρέτησης του και αντικαθίσταται από την
απαίτηση της άμεσης κατάπτωσης εγγυήσεων
και υποθηκών.
Στην θέση του εσαεί δανειζόμενου και τροφοδότη του υπερκέρδους του δανειστή, βρίσκονται
όχι μόνο επιχειρηματικοί όμιλοι αλλά και ολόκληρα
κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που πιέζονται να εκχωρήσουν την ιδιοκτησία και την μελλοντική εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών,
δημόσιων υποδομών, αποθεματικά ασφαλιστικών
ταμείων ακόμα και καταθέσεις ιδιωτών, παράλληλα
με την ένταση της εκμετάλλευσης της εργασίας.

Για το κεφάλαιο δεν υπάρχει ως εναλλακτική δυνατότητα η αλλαγή κατεύθυνσης σε πιο
παραγωγικές επενδυτικές δραστηριότητες ή πιο
ασφαλείς λογικές κεφαλαιοποίησης του κέρδους, πριν από την ολοκληρωτική αποκατάσταση της επισφάλειας των κερδών του χρηματιστηριακού τομέα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει την
καταστροφή ή απαξίωση των εμπράγματων αξιών που περνούν στην κατοχή του (καταστροφή
παραγωγικών δυνάμεων).
Στο πολιτικό επίπεδο αυτή η διαδικασία δεν
μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την άρση μιας σειράς συμβιβασμών του κεφαλαίου με τις δυνάμεις της εργασίας που αποτυπώνονται υπό την
ηγεμονία της αστικής τάξης σε αστικοδημοκρατικά πολιτεύματα, και περιλαμβάνουν συνταγματικά και πολιτικά όρια στην πολιτική εκπροσώπηση
του κεφαλαίου.
Τα τελευταία τρία χρόνια η διαδικασία αυτή
στην Ελλάδα προχωρά συντρίβοντας κατακτήσεις της εργατικής τάξης και των μικροαστικών
στρωμάτων, με την τροποποίηση του θεσμικού
πλαισίου άσκησης εξουσίας και χωρίς να συναντά αποτελεσματική αντίσταση.
Θέση 3: Προσθήκη στην 1η Παράγραφο
Στα πλαίσια αυτά, η «κρίση στρατηγικής του
κεφαλαίου» στις χώρες των μνημονίων, οδηγεί
μερίδες της αστικής τάξης σε επεξεργασία σχεδίων μιας πιο προσωρινής ή πιο μόνιμης «εθνικής»
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, εκτός του €.
Θέση 7: Αντικατάσταση της κριτικής για το ΚΚΕ
όπως αναφέρεται στο σημείο Γ.1.
Θέσεις 11-13
Μεθοδολογικά δεν σχετίζονται με το κεφάλαιο του κειμένου στο οποίο εντάσσονται για την
Ε.Ε. και το €.
Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς και άρα θα πρέπει να διατυπώνεται με ιδιαίτερη επιφύλαξη, η
θέση πώς είναι άμεσα ορατό το ενδεχόμενο μεγάλων κοινωνικών ανατροπών ακόμα και σε χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού, λόγω της
επιρροής του διεθνή εξεγερσιακού κύκλου που
δημιουργεί μεσοπρόθεσμα την συνθήκες ξεσπάσματος επαναστατικής κατάστασης στην Ελλάδα.
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Θέση 16: Αντικατάσταση
Η ελληνική αστική τάξη αντιλαμβάνεται κύρια
και πρωταρχικά τη θέση της αδυνατεί να χαράξει
οποιοδήποτε άλλο δρόμο παρά μόνο σε στενή
σύνδεση και ταύτιση με το ευρωπαϊκό κεφάλαιο.
Ειδικά το τελευταίο διάστημα με την η απροκάλυπτη αποδοχή της επιτροπείας από της Τρόικα
από την Τρόικα Εσωτερικού ΝΔ – ΠΑΣΟΚ –ΔΗΜΑΡ
τίθεται και θέμα ενισχύει τα χαρακτηριστικά εκχώρησης μειωμένης λαϊκής κυριαρχίας, που υφίστανται από την πρώτη στιγμή που οι προεκλογικές δεσμεύσεις και το σύμφωνο συγκυβέρνησης
καταργήθηκαν στην πράξη. την οποία Η αστική
τάξη επιδιώκει αποδέχεται πλήρως και ενίοτε
υπαγορεύει τις εντολές της Τρόικα για να μπορέσει να επιβάλλει συνθήκες ακόμη μεγαλύτερης
εκμετάλλευσης.
Θέση 17: Προσθήκη – Αντικατάσταση
Ιδιωτικοποίηση όλων των δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (δίκτυα μεταφορών, επικοινωνιών, ενέργειας, ύδρευσης)
αλλά και καθεστώς διάλυσης «ανταποδοτικότητας» και υποταγής στις επιχειρηματικές προτεραιότητες για ότι παραμένει στο κράτος
Νέα επίθεση στην αγροτιά, μέσα από την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής, την συγκεντροποίηση της καλλιεργήσιμης γης μέσω της αύξησης
της φορολογίας και τους κόστους παραγωγής
στους μικρούς αγρότες, την αύξηση του μεταφορά του κόστους παραγωγής , τον περιορισμό
των επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα την καταστροφή καλλιεργειών αλλά και τις τάσεις καπιταλιστικής συγκέντρωσης της γεωργικής παραγωγής και
την εκτίναξη του κόστους διάθεσης των αγροτικών προϊόντων.
Θέση 18: Αντικατάσταση της 1ης Παραγράφου
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από τη ρήξη, το μετασχηματισμό και την
τροποποίηση των σχέσεων πολιτικής εκπροσώπησης. Κοινωνικά στρώματα που αποτελούσαν
την εκλογική και πελατειακή βάση του δικομματισμού τροποποίησαν την πολιτική τους τοποθέτηση στο έδαφος της διάρρηξης σχέσεων

εκπροσώπησης υλικών συμφερόντων. Η μεγάλη αποστοίχιση από τον δικκοματισμό οδήγησε
σταδιακά στην εναλλαγή 4 διαφορετικών κυβερνήσεων σε 5 χρόνια μέχρι την διαμόρφωση της σταθερής αστικής πολιτικής συμμαχίας
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ απέναντι «στον κίνδυνο της
ακυβερνησίας» (δηλαδή της ανοιχτής πολιτικής
κρίσης) και την περεταίρω όξυνση της ταξικής
πάλης. Σε όλη αυτή τη διαδικασία καταγράφεται
συνεχώς και με εξαιρετικές κορυφώσεις η παρουσία του αγωνιζόμενου λαού, των εργαζομένων και της νεολαίας. Παρά ταύτα τα τελευταία
3 χρόνια υπερψηφίζονται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και σε μεγάλο βαθμό υλοποιούνται όλες
οι νομοθετικές πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων
του Μνημονίου.
Θέση 25: Αντικατάσταση της 1ης Παραγράφου
Οι σημαντικές μάχες που έδωσε το εργατικό
κίνημα όλο το προηγούμενο διάστημα δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την πολιτική των Μνημονίων, να ανακόψουν τη συνεχιζόμενη επίθεση
που δέχεται ο κόσμος της εργασίας. Παρότι συνεχίζονται αδιάκοπα οι απολύσεις, η μαύρη ανασφάλιστη και ελαστική εργασία, η μείωση των
κοινωνικών δαπανών, η αύξηση του ποσοστού
του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από τα όρια
της φτώχιας, το εργατικό κίνημα δεν βρίσκεται
σε θέση να ανατρέψει ή έστω να περιορίσει την
επίθεση.
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να αναγνωρίζουμε μια εξεγερμένη εργατική βάση που
φέρνει σε αμηχανία τις καταρρέουσες συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες, όταν από τους επιμέρους
αγώνες και τις κινηματικές κορυφώσεις απουσιάζουν τα στοιχεία της έμπρακτης εργατικής αλληλεγγύης και της διάρκειας μέχρι την εκπλήρωση
του αναγκαίου πολιτικού στόχου, δηλαδή της
ανατροπής της κυβέρνησης και της πολιτικής των
μνημονίων.
Η μη εμφάνιση μιας ευρύτερης ανάφλεξης
δεν σημαίνει την απουσία εκρηκτικού κοινωνικού
υλικού. Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. έχει το χρέος να εντοπίσει και όχι να παρακάμψει τα προβλήματα του
εργατικού κινήματος συμβάλλοντας στην προσπάθεια υπέρβασής τους. Προβλήματα όπως:
- Η μακροχρόνια κατίσχυση της αστικής ιδεολογίας σε τμήματα των εργαζομένων, ευνοεί
στάσεις ιδιοτελούς επιβίωσης και ατομικής λο-

Αριστερή Συσπείρωση
γικής. Η εκτίμηση ότι το μέγεθος της επίθεσης
δημιουργεί ανάλογα μεγάλες προϋποθέσεις
αντίστασης είναι λανθασμένη. Η εξαθλίωση
δεν οδηγεί πάντα στην ριζοσπαστικοποίηση,
αντίθετα υπό προϋποθέσεις εξασθενεί την πίστη
στην δύναμη και την αποτελεσματικότητα των
συλλογικών αγώνων. Δεν υπήρχε απεργία που
να μην εμφανίστηκε κομμάτι των εργαζομένων
έτοιμο να ακολουθήσει την «λιγότερο κακή»
λύση της εργοδοσίας, να θυμηθεί το «χαμένο
μεροκάματο της απεργίας», την «υποχρέωση»
απέναντι σε αυτόν που τον προσέλαβε, την παντελή έλλειψη εναλλακτικής εργασιακής προοπτικής.
- Η αποτελεσματική εμπέδωση της ενοχής
σε πληττόμενα στρώματα εργαζομένων και ιδιαίτερα σε αυτά του δημοσίου. Το επιχείρημα
«ότι και εμείς φταίμε» για τον «δημοσιονομικό
εκτροχιασμό» και για την «υπερδιόγκωση του
δημοσίου» καλλιεργήθηκε συστηματικά από τα
ΜΜΕ και διαπερνά τον δημόσιο λόγο των κομμάτων του μνημονίου. Οι πολιτικοί κατασκευαστές του πελατειακού κράτους από αυτουργοί
βρέθηκαν κατήγοροι. Οι εργαζόμενοι από πολιτικά εκμεταλλευόμενοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι.
- Η έλλειψη συνδικαλιστικής οργάνωσης
χιλιάδων εργαζομένων που κινούνται στα όρια
της επισφάλειας, της ανεργίας, της περιστασιακής εργασίας, της μόνιμης εργασιακής κινητικότητας
- Η αναμονή και αδράνεια ενόψει της «κυβέρνησης της Αριστεράς»
- Η συκοφάντηση των αποφασιστικών μορφών πάλης ως «το άλλο άκρο» της βίας, η παραχάραξη των πολιτικών πρακτικών της Αριστεράς
ως ολοκληρωτικές και ανελεύθερες
- Στην Ελλάδα ως κατεξοχήν χώρα με έμφαση στον τριτογενή τομέα της παραγωγής, υφίσταται συνεχώς και περισσότερο μια διαδικασία
επενδύσεων εντάσεως κεφαλαίου, παράλληλα
με την διαδικασία εντάσεως εργασίας που προκύπτει από τα αντεργατικά μέτρα και τον δομικό
χαρακτήρα της κρίσης. Στις επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου η απεργία για μικρό χρονικό
διάστημα είναι αδύνατο να μπλοκάρει την παραγωγή. Υπό αυτό το πρίσμα οι μονοήμερες
απεργίες της ΓΣΕΕ δεν δημιουργούν πρόβλημα στην παραγωγή ιδιαίτερα του τριτογενή
τομέα, λειτουργούν ως εκτόνωση της εργατικής και κοινωνικής αγανάκτησης και αθωώ-

νουν την ηγεσία της ΓΣΕΕ μέσα από την δημιουργική λογιστική των 25 προκηρυγμένων
απεργιών.
- Το τεράστιο έλλειμμα αξιοπιστίας της
συνδικαλιστικής ηγεσίας από τον μακρόχρονο
φιλοεργοδοτισμό, τον εκφυλισμό των μέσων
πάλης και τα φαινόμενα πολιτικού καριερισμού,
επηρεάζει, δυσφημεί και δημιουργεί κρίση αναξιοπιστίας σε όλο το εύρος της συνδικαλιστικής
οργάνωσης.
- Η έλλειψη κινηματικού συντονισμού των
συνδικαλιστικών δυνάμεων της Αριστεράς
και η αδυναμία εκδήλωσης απεργιών συμπόρευσης με τις μεγάλες εργατικές μάχες (Χαλυβουργία, Ναυτεργάτες, Μετρό) και σε άλλους
χώρους εργασίας.
- Η έλλειψη κοινών πολιτικών στόχων ανατροπής από τα αγωνιζόμενα εργατικά τμήματα.
Θέση 47: Προσθήκη στην 1η Παράγραφο
όπως αναφέρεται στο σημείο Γ.2.

Κείμενο Συμβολής στην 2η Συνδιάσκεψη της

Ζ.

Αποτίμηση της Οργανωτικής
λειτουργίας και της πρότασης
Οργανωτικού της ΚΣΕ

Αποδεχόμενοι ότι η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. είναι Μέτωπο οργανώσεων και ανένταχτων αγωνιστών της
αντικαπιταλιστικής και επαναστατικής Αριστεράς,
οι αδυναμίες και παραλήψεις της, που σίγουρα
υπάρχουν, δεν συνδέονται κυρίως με τη μετωπική της συγκρότηση αλλά με τις διαφορετικές
στρατηγικές και τακτικές των συνιστωσών της.
Το ουσιαστικό πρόβλημα δεν εντοπίζεται
στον τρόπο λήψης μιας απόφασης αλλά στην
έλλειψη κοινής ενωτικής παρέμβασης στα κοινωνικά μέτωπα και τους αγώνες και μάλιστα στα
σημεία συμφωνίας. Η αδυναμία αυτή δεν επιλύεται με οργανωτικούς τρόπους, αλλά με την παραπέρα ενίσχυση της κουλτούρας της μετωπικής
δράσης, της συνδιαμόρφωσης στο πλαίσιο των
θέσεων, της κοινής αντίληψης για κοινή ενωτική
παρέμβαση και δράση, της ανάπτυξης συντροφικών δεσμών, της κατοχύρωσης των δημοκρατικών αρχών στη λειτουργία και συγκρότηση της
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. και τελικά της συνειδητοποίησης
ότι η εμβέλεια του πολιτικού μετώπου μαζί με τις
θέσεις του είναι εκείνη που καθορίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης των οργανώσεων και όχι το
αντίστροφο.
Απόψεις και θέσεις που με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο θέτουν σε αμφισβήτηση το μετωπικό χαραχτήρα της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. δεν συμβάλουν σε
θετική κατεύθυνση, δημιουργούν σύγχυση και
απαξιώνουν το ρόλο των μετώπων και της ίδιας
της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.. Πιστεύουμε ότι όχι μόνο δεν
έχει ξεπεραστεί η έννοια του Πολιτικού Μετώπου, αλλά πολύ περισσότερο σήμερα είναι αναγκαία και επίκαιρη..
Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. οφείλει να ξεπεράσει αγκυλώσεις και αδυναμίες, οφείλει να προχωρήσει
στην ακόμα μεγαλύτερη δημοκρατική της συγκρότηση και λειτουργία διασφαλίζοντας παράλληλα την ενότητά της και την κοινή της δράση.

Προσθήκες / Αντικαταστάσεις
1. Την καθιέρωση της απλής αναλογικής
στην διαδικασία εκλογής όλων των οργάνων.
Συγκεκριμένα προτείνουμε να αλλάξει η παράγραφος για την εκλογή των οργάνων ως εξής:
«Κάθε όργανο εκλέγεται από την αντίστοιχη
Συνέλευση των μελών με διαδικασίες απλής
αναλογικής ανάμεσα στα προτεινόμενα ψηφοδέλτια. Κάθε 3 μέλη έχουν το δικαίωμα να συγκροτήσουν πρόταση, κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει την πρόταση της επιλογής του, η
σύνθεση των εκλεγμένων προκύπτει αναλογικά
από αυτές τις διαδικασίες.»
2. Συγκρότηση Περιφερειακών Συνδιασκέψεων και Περιφερειακών Συντονιστικών με τον
ίδιο τρόπο που συγκροτούνται όλα τα όργανα
της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. σε κάθε Περιφέρεια ή μεγάλο
πολεοδομικό συγκρότημα όπου δρουν περισσότερες από μία επιτροπές της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α..
Στις τοπικές συνδιασκέψεις συμμετέχουν όλα τα
μέλη της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. στην αντίστοιχη περιφέρεια ή πολεοδομικό συγκρότημα και εκλέγουν
αντίστοιχα συντονιστικά.
3. Με απόφαση της ΚΣΕ συγκροτούνται
και συγκεκριμενοποιούνται οι Κλαδικές Επιτροπές που αποφάσισε η προηγούμενη Α’
Συνδιάσκεψη. Μαζί με τις τοπικές και κλαδικές επιτροπές, υπάρχει η ανάγκη συγκρότησης
ομάδων εργασίας ανάπτυξης και βαθέματος
της ανάλυσης του Μεταβατικού Προγράμματος
της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., μία για κάθε ένα από τα 5 σημεία (κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, άρνηση πληρωμής – διαγραφή του χρέους, έξοδος από το ευρώ και την ΕΕ,
εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος και
των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας χωρίς αποζημίωση, εργατικός-κοινωνικός έλεγχος
στην παραγωγή και σε όλη την κοινωνία).
4. Ενισχύεται η παρουσία της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
με δικά της γραφεία και έντυπο, αναβαθμίζονται και ενισχύονται οι βοηθητικές επιτροπές.

