Αποφάσεις του 3ου Συνεδρίου της ΚΟΕ
Απόφαση 1
Για τις θέσεις της ΚΟΕ
Λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους τροποποιήσεις, προσθήκες και αλλαγές που
ενέκρινε το Συνέδριο:
- Εγκρίνεται το κείμενο για τον απολογισμό της ΚΟΕ.
- Εγκρίνεται το κείμενο για τις πολιτικές θέσεις (Διεθνή – Ελλαδικά) της ΚΟΕ.
- Εγκρίνεται το κείμενο των κατευθύνσεων της ΚΟΕ.
Όλο το επόμενο διάστημα η ΚΟΕ θα κινηθεί παίρνοντας πρωτοβουλίες προβολής της
πολιτικής γραμμής της και θα απευθυνθεί σε κόσμο καλώντας στην πολιτική και
οργανωτική της ενίσχυση.

Απόφαση 2
Για τη Συνδιάσκεψη
Αποφασίζεται η διεξαγωγή Συνδιάσκεψης της ΚΟΕ μέσα στον επόμενο χρόνο. Θέματα
της Συνδιάσκεψης θα είναι τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης, η δομή, ο τρόπος
λειτουργίας της και οι αναγκαίες αλλαγές. Το Συνέδριο δίνει στη Συνδιάσκεψη το
δικαίωμα να προχωρήσει και σε αλλαγές στο καταστατικό της οργάνωσης. Για τον
τρόπο που θα εκλεγεί το σώμα και τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής της
προσυνδιακεψιακής διαδικασίας και της σύγκλισης του σώματος θα αποφασίσει το νέο
ΚΟ.

Απόφαση 3
Για το καταστατικό της ΚΟΕ
Το καταστατικό της ΚΟΕ δεν αντιστοιχεί με τις ανάγκες τις οργάνωσης και δεν μπορεί
σε πολλά του σημεία να εφαρμοστεί. Μέχρι τη διεξαγωγή της Συνδιάσκεψης για τη
δομή και τη λειτουργία της ΚΟΕ που θα ψηφίσει ένα νέο καταστατικό, αποφασίζονται
οι παρακάτω αλλαγές στο καταστατικό της οργάνωσης:
- Παγώνει η διάταξη για εκλογή γραμματέα και οργανωτικού γραμματέα.
- Η προϋπόθεση για 5 χρόνια στην ΚΟΕ για εκλογή στο ΚΟ μετατρέπεται σε
προϋπόθεση για 2 χρόνια.
- Δεν ισχύει η διάταξη «η γραμματεία καθοδηγεί το ΚΟ». Η γραμματεία ελέγχεται από
το ΚΟ και δίνει λόγο σε αυτό. Τα μέλη του ΚΟ έχουν δικαίωμα να παραβρίσκονται στις
συνεδριάσεις της.
- Μεταβατική διάταξη: Το ΚΟ αποτελείται από 35 μέλη, εκ των οποίων τα 10 θα
εκλεγούν απευθείας από τις μεγαλύτερες οργανώσεις τομέων ή πόλεων μέσα σε
διάστημα 15 ημερών από το Συνέδριο και με πλήρη δικαιώματα. Τα μέλη του ΚΟ είναι
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ανακλητά από την οργάνωση. Για τα 25 μέλη που εκλέγει το Συνέδριο αποφασίζεται
ποσόστωση με γεωγραφικά κριτήρια.
- Είναι προφανές ότι δεν ισχύει η διάταξη για την εφημερίδα «Αριστερά!» στο
καταστατικό.
- Παγώνει η διάταξη για Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου. Η Συνδιάσκεψη θα αποφασίσει
για τους τρόπους και τις δομές ελέγχου που χρειάζεται η οργάνωση. Έχει το δικαίωμα,
αν το κρίνει, να προχωρήσει σε εκλογή κεντρικού ελεγκτικού οργάνου.
Η Συνδιάσκεψη έχει δικαίωμα να αλλάξει και τον τρόπο εκλογής ΚΟ αλλά αυτός θα
ισχύσει από το επόμενο Συνέδριο.
Καθιερώνεται και εφαρμόζεται άμεσα παντού η εκλογιμότητα. Όλα τα όργανα θα
εκλέγονται και θα είναι ανακλητά από τη βάση.

Απόφαση 4
Για τα οικονομικά θέματα
Μετά από την αναλυτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της οργάνωσης και
την ανάδειξη δυσκολιών, αδυναμιών και καθυστερήσεων του παρελθόντος, πρέπει να
υπάρξει η μέγιστη δυνατή, συντονισμένη προσπάθεια για την ανατροπή αυτής της
κατάστασης, με βασικό στόχο την οικονομική ανεξαρτησία μας. (…) Με βάση τα
παραπάνω, το Συνέδριο αποφασίζει:
- Να υπάρχει τακτικός έλεγχος και ενημέρωση γύρω από τα οικονομικά της
οργάνωσης από ελεγκτική επιτροπή που θα εκλέξει το Συνέδριο. Η συνδιάσκεψη έχει
δικαίωμα να επανακαθορίσει το θέμα σε συνάρτηση με τις αποφάσεις που θα πάρει
ευρύτερα γύρω από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της οργάνωσης συνολικά.
- (…)
Επιπλέον, το Συνέδριο υιοθετεί τις προτάσεις που γίνονται στο σημείωμα του
απερχόμενου υπεύθυνου για τα οικονομικά και πιο συγκεκριμένα:
- Άμεσα συγκρότηση οικονομικής επιτροπής με τη συμμετοχή μέλους ή μελών του ΚΟ
και άλλων μελών της οργάνωσης. Η επιτροπή θα διαχειρίζεται συνολικά και ενιαία όλα
τα οικονομικά θέματα της οργάνωσης.
- Η ελεγκτική επιτροπή που θα εκλέξει το Συνέδριο θα ελέγχει τουλάχιστον δύο φορές
το χρόνο το σύνολο των οικονομικών στοιχείων που διαχειρίζεται η οικονομική
επιτροπή και μια φορά το χρόνο θα υπάρχει ενημέρωση και συζήτηση σε όλη την
οργάνωση για τη συνολική οικονομική κατάσταση.
- Η οικονομική επιτροπή, με τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων ή κάθε άλλο κατάλληλο
τρόπο, θα πρέπει να καθιστά εφικτό ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο του ταμείου της
οργάνωσης.
- Θα πρέπει να συζητηθεί αναλυτικά και να είναι γνωστή στα μέλη μας μια ενιαία
πολιτική της ΚΟΕ για μια σειρά ειδικά θέματα (εισφορές μελών, οφειλές από εισφορές
και αντιμετώπιση τους, αμειβόμενα και αποσπασμένα μέλη, λέσχες, εκδόσεις κλπ).
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Σημείωση: Η Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέχθηκε ομόφωνα από το Συνέδριο
αποτελείται από τους σ. (…)

Απόφαση 5
Για την εφημερίδα
Το Συνέδριο εκτιμά ότι η εφημερίδα «Δρόμος της Αριστεράς» κλείνοντας δύο χρόνια
κυκλοφορίας κατοχυρώνεται σαν μία αυτόνομη φωνή στο χώρο του τύπου της
Αριστεράς. Και όχι μόνο. Η εμβέλειά της, που δεν κρίνεται με στενά αριθμητικά
κριτήρια κυκλοφορίας, αφορά ευρύτερα τον κόσμο της Αριστεράς και των αγωνιστικών
λαϊκών πρωτοβουλιών ενάντια στο ειδικό καθεστώς και το Μνημόνιο. Η αποδοτική
συνεργατική έκδοση της εφημερίδας, ο διάλογος που προωθεί, η επαφή με
αγωνιζόμενους χώρους, η υποστήριξή της σε απεργιακά φύλλα και η πολιτική της
ταυτότητα και γραμμή, έχουν μεγάλη σημασία και για αυτούς τους λόγους το Συνέδριο
αποφασίζει ότι:
- Αποτελεί ουσιαστικό καθήκον για όλα τα μέλη της οργάνωσης η συμβολή τους και
στη μελέτη και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της εφημερίδας. Η ενίσχυση της
κυκλοφορίας αποτελεί βασικό στοιχείο ζωής της εφημερίδας και θα απαιτηθούν
ιδιαίτερες πρωτοβουλίες από όλα τα μέλη και από όλα τα όργανα, ώστε να υλοποιηθεί
-και μέσω του «Δρόμου»- ο στόχος για μια μαζική και πολιτικοποιημένη ΚΟΕ.

Απόφαση 6
Για το παλλαϊκό μέτωπο, την οργάνωση του λαού, τις μετωπικές συνεργασίες
Η ΚΟΕ έχει κατεύθυνση την οικοδόμηση ενός παλλαϊκού μετώπου για την πολιτική,
οικονομική, κοινωνική διέξοδο της χώρας. Κεντρικοί στόχοι του μετώπου είναι η
ανατροπή του ειδικού καθεστώτος, η εκδίωξη της τρόικας και των υπηρετικών προς
αυτή κυβερνήσεων, η Δημοκρατία και η Ανεξαρτησία της χώρας. Η ΚΟΕ παλεύει
παράλληλα για το λαϊκό ξεσηκωμό και συμβάλλει στην οργάνωση του λαού για την
αντιμετώπιση των λαϊκών προβλημάτων, της φτώχειας, της ανεργίας, της
πολύπλευρης καταπίεσης, για τη χειραφέτηση. Η ΚΟΕ επιδιώκει την εμπλοκή της με
το ριζοσπαστισμό που αναπτύσσεται μέσα σε πλατιά λαϊκά στρώματα που
αμφισβητούν την υπάρχουσα κατάσταση και για την υπηρέτηση του μαζικού λαϊκού
κινήματος που έχει εμφανιστεί στη χώρα. Η ΚΟΕ προωθεί τον πολιτικό αγώνα ως
κρίσιμο στοιχείο για την ανατροπή του ειδικού καθεστώτος και το άνοιγμα μιας
καινούριας σελίδας για τη χώρα και το λαό.
Το αναγκαίο σήμερα μέτωπο δεν ταυτίζεται με τις δυνάμεις της υπαρκτής αριστεράς ή
μια υποδιαίρεση της αριστεράς. Η ΚΟΕ εξακολουθεί και επιδιώκει τη συνεργασία όσο
το δυνατών περισσότερων δυνάμεων της αριστεράς αλλά και τη σύνδεση της
αριστεράς με το μαζικό λαϊκό κίνημα και το ριζοσπαστισμό. Είναι άλλο αυτό το επίπεδο
της πολιτικής της ΚΟΕ και άλλο το επίπεδο της πλατιάς μετωπικής της πολιτικής. Το
παλλαϊκό μέτωπο για τη διέξοδο της χώρας είναι κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο και η
οικοδόμησή του είναι μια σύνθετη διαδικασία. Δεν είναι θέμα μιας απόφασης, δεν
χτίζεται από συμφωνίες «κορυφών». Θα περιλαμβάνει πολιτικές δυνάμεις αλλά όχι
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μόνο από ομοειδείς πολιτικούς χώρους. Η ΚΟΕ συμμετέχει σε κάθε διεργασία που
συμβάλλει στην οικοδόμηση μετώπου και σε αυτά τα πλαίσια παίρνει μέρος και
παρεμβαίνει ενεργά σε συνεργασίες και κινήσεις που καλύπτουν βασικές
προϋποθέσεις τέτοιας συμβολής.

Απόφαση 7
Για τις εκλογές
Η ΚΟΕ δίνει βάρος στον αναγκαίο λαϊκό ξεσηκωμό και στο μαζικό λαϊκό κίνημα για την
σωτηρία του λαού και την ανατροπή του ειδικού καθεστώτος. Οι αριστερές δυνάμεις θα
πρέπει να θέτουν το στόχο της ανατροπής του σημερινού πολιτικού συστήματος και
την κατοχύρωση νέων μορφών λαϊκής οργάνωσης και έκφρασης, πραγματικής
Δημοκρατίας, σύγκρουσης με τη χειραγώγηση που επιβάλλουν οι βραχίονες του
συστήματος και κύρια τα καθεστωτικά ΜΜΕ. Η ανατροπή του καθεστώτος δεν θα έρθει
μέσα από τις εκλογικές διαδικασίες, οι εκλογές όμως αποφεύχθηκαν ως τώρα από το
σύστημα και την τρόικα και ευρύτατες λαϊκές μάζες θα προσπαθήσουν να εκφραστούν
και μέσα από αυτές. Σε αυτές τις συνθήκες η ΚΟΕ έχει την κατεύθυνση ενός ευρύτατου
μετωπικού ψηφοδελτίου που θα θέτει την ανάγκη της απαλλαγής από τα δεσμά της
τρόικας, της υποστήριξης των λαϊκών αιτημάτων, της Δημοκρατίας και Ανεξαρτησίας. Η
ΚΟΕ θα πρέπει να προβάλλει αυτή την ανάγκη προς κάθε κατεύθυνση. Σε περίπτωση
που εκλογές γίνουν α) άμεσα (μέχρι το καλοκαίρι του 2012), β) χωρίς ραγδαία αλλαγή
των δεδομένων από την κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα, γ) με τη συμμετοχή των
σημερινών βασικών πολιτικών δυνάμεων της αριστεράς (ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ)
και χωρίς να υπάρξει ελπιδοφόρο μετωπικό εκλογικό σχήμα, τότε η ΚΟΕ θα
συμμετέχει ενεργά στα ψηφοδέλτιά του ΣΥΡΙΖΑ προβάλλοντας το δικό της πολιτικό
σχέδιο. Στόχος της συμμετοχής της θα είναι η εκλογική ενίσχυσή του σε κόντρα με τις
τροϊκανές και μνημονιακές δυνάμεις, η μετατόπισή του προς θέσεις όσο το δυνατόν
πιο βοηθητικές για το λαϊκό κίνημα, η ενίσχυση της ΚΟΕ και η διάδοση της πολιτικής
της γραμμής μέσα από τοποθετήσεις, εκδηλώσεις και κάθε δυνατότητα που θα της
δοθεί και επιδιώκοντας το μέγιστο βαθμό ισοτιμίας στα πλαίσια αυτού του σχήματος.

18 Μάρτη 2012
Το 3ο Συνέδριο της ΚΟΕ
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