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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ

Ζούμε σε μια ιστορική εποχή, πρωτοφανούς οικονομικής και πολιτικής κρίσης. Σε αυτές τις συνθήκες
καλούμαστε να δώσουμε μια σκληρή πάλη: για την ανατροπή της κυβέρνησης, των μνημονίων, της
λιτότητας, για την οριστική συντριβή των νεοναζί, για την κυβέρνηση της Αριστεράς. Το μέγεθος της
καπιταλιστικής κρίσης, τα καθήκοντα οργάνωσης της αντίστασης σε συνθήκες μεγάλων προκλήσεων και
δυσκολιών, τα σκληρά διλήμματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η Αριστερά, σηματοδοτούν
την «επιστροφή της στρατηγικής».
Στην κοινή δράση της Αριστεράς, στην πολιτική συζήτηση και στις διαμάχες που γεννά στο εσωτερικό
της το μέγεθος των ζητημάτων και των επιλογών που πρέπει να γίνουν, η επαναστατική Αριστερά βρίσκεται
μπροστά σε μεγάλες ευκαιρίες και δυνατότητες, αλλά και μπροστά σε μεγάλα καθήκοντα και προκλήσεις.
Στην ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος, στην πάλη ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό,
στην προσπάθεια να συνδεθεί η νεολαία με την συλλογική, πολιτική δράση, στην πάλη των ιδεών και
τα μαθήματα από την ιστορική εμπειρία, στη σύνδεση με τις εμπειρίες του διεθνούς κινήματος και της
διεθνούς Αριστεράς, στην διαπάλη για τον προσανατολισμό της Αριστεράς, στις πολιτικές απαντήσεις
απέναντι στους καθεστωτικούς.
Όλες αυτές τις μάχες προσπαθήσαμε να τις δώσουμε με την «Εργατική Αριστερά». Από το 1ο φύλλο μέχρι
σήμερα, με προσπάθεια να γίνει «εργαλείο» και «όπλο» στα χέρια των αγωνιστών του εργατικού κινήματος,
των νέων ακτιβιστών, των αντιφασιστών, των αριστερών αγωνιστών. Με στόχο να εκφράσει και να συνδέσει
τους αγώνες αλλά και να τους γενικεύσει πολιτικά, να δώσει φωνή στους αγωνιστές, αλλά και να τους φέρει
σε επαφή με τις επαναστατικές ιδέες. Από την Γένοβα και το Κοινωνικό Φόρουμ ως την ίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ και
όλες τις μεγάλες καμπές στην διαδρομή του. Από τις μεγάλες απεργίες ενάντια στο ασφαλιστικό Γιαννίτση και
την κυβέρνηση Καραμανλή, ως τις μεγάλες στιγμές της αντίστασης στα μνημόνια. Από τη μάχη του Άρθρου
16 και την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 ως την σημερινή πάλη ενάντια στη Χρυσή Αυγή.
Συμπληρώνουμε τα 300 φύλλα σε αυτήν την προσπάθεια. Και δεν υπάρχει καλύτερη συγκυρία να το
γιορτάσουμε από τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τη «γενέθλια πράξη»
της νέας επαναστατικής Αριστεράς στην Ελλάδα, αντίστοιχη του παγκόσμιου Μάη του 1968. Το σύμβολο
του επαναστατικού δρόμου, της επιλογής της εξέγερσης ως μόνη αποτελεσματική απάντηση στους
εκάστοτε «γόρδιους δεσμούς». Η νεαρή επαναστατική Αριστερά της εποχής «ανδρώθηκε» στα μεγάλα
γεγονότα της εξέγερσης του Νοέμβρη, στους μεγάλους αγώνες της Μεταπολίτευσης.
Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε αντίστοιχες προκλήσεις και αναμετρήσεις. Μέσα από τους
σημερινούς αγώνες μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα «εργατική μεταπολίτευση». Αυτήν την κρίσιμη
μάχη έχει να δώσει η σημερινή επαναστατική Αριστερά, στην προσπάθεια για τον ταξικό, ριζοσπαστικό
προσανατολισμό του ΣΥΡΙΖΑ, στην πάλη για την ενίσχυση της αριστερής του πτέρυγας. Στη «φωτιά»
αυτών των γεγονότων, θα χτιστεί μια μαζική ριζοσπαστική Αριστερά, που θα μπορέσει να οδηγήσει
τη μάχη ενάντια στα μνημόνια ως την ανατροπή της κυβέρνησης, ώστε οι επόμενοι «Νοέμβρηδες» να
βαδίσουν τον δρόμο ως το τέλος, τον σοσιαλισμό.
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