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∆ΙΑΛΟΓΟΣ

Για ένα συνέδριο που τελείωσε πριν αρχίσει
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆Η*

∆ιάβασα το άρθρο των Η. Βρετάκου και Γ. Καλοµοίρη, αναφορικά µε
το 35ο Συνέδριο της Α∆Ε∆Υ,
στην»Αυγή», στις 6.12.13, και ας µου
επιτρέψουν οι συνάδελφοι σε κάποιες από τις εκτιµήσεις τους να έχω άλλη άποψη.
Αυτό το συνέδριο θα το χαρακτήριζα ως το χειρότερο από όλες τις
διοργανώσεις που έχω παρακολουθήσει, και ειλικρινά δεν είναι λίγες.
Το πρόσηµο του συνεδρίου είναι αρνητικό, διότι έπιασε µια διεθνή πρωτοτυπία να τελειώσει πριν καν να ξεκινήσει. Έφτασε στην τρίτη του ηµέρα, στην οποία είχαν προγραµµατισθεί µόνο εκλογικές διαδικασίες και
ακόµη δεν είχε λύσει τα διαδικαστικά ζητήµατα που αντιµετωπίζονται
µε την έναρξη όλων των συνεδρίων,
τη νοµιµοποίηση των συνέδρων.
Οι συνάδελφοι καταλογίζουν τις
ευθύνες στις µνηµονιακές παρατάξεις ΠΑΣΚ και ∆ΑΚΕ και δεν έχουν άδικο. Το ΠΑΜΕ όµως δεν έχει τις δικές του ευθύνες; Το ΠΑΜΕ είχε εντάξει αυτό το συνέδριο στον δικό
του σχεδιασµό για τη δηµιουργία
διασπαστικών τριτοβάθµιων οργάνων, που δεν τους έχει βγει µέχρι τώ-

ρα, γι’ αυτό και τους συνέφερε να µη
γίνει αυτό το συνέδριο, να µη συζητηθούν τα προβλήµατα των συναδέλφων µας και να ενταθεί το κλίµα
απαξίωσης και αναξιοπιστίας, που
υπάρχει τόσο για την Α∆Ε∆Υ όσο και
για τη ΓΣΕΕ, για ευνόητους λόγους.
Και η αποχώρηση του ΠΑΜΕ από
το συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ κινούνταν στην ίδια λογική και στόχο, ενώ εµείς ιδρώσαµε για να αποκατασταθεί η τάξη στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, κάτι
που απεύχονταν η ηγεσία του ΠΑΜΕ. Μου δίνεται η εντύπωση για
πολλές θέσεις µας ότι λειτουργούµε
ως συµπληρωµατική δύναµη του
ΠΑΜΕ, µέσα από την εξωπραγµατική άποψη της κοινής συµπόρευσης
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Και ενώ το ΚΚΕ µας γρονθοκοπά, εµείς
γυρίζουµε το µάγουλο από την άλλη
πλευρά, σαν τους πιστούς της ορθοδοξίας. Όταν, συνάδελφοι και σύντροφοι, εµείς τους δίνουµε το χέρι
και οι άλλοι µας γρονθοκοπούν, καλό
είναι να φοράµε και γάντι του µποξ
ως απάντηση.
Και οι δικές µας ευθύνες γι’ αυτό το
µπάχαλο, που δεν κάναµε καµιά
προσπάθεια να αποτρέψουµε; Θα
µπορούσαµε µε αποφασιστική στάση
να σταµατήσουµε τη διαδικαστική

∆εν είναι πολιτικός
συνδικαλιστικός
πολιτισµός να
φωνασκούµε ή να
φωνάζουµε συνθήµατα
όταν δεν µας αρέσουν
αυτά που λέει ο οµιλητής,
προκειµένου να µην
ακουστεί

κωλυσιεργία, αλλά µας µάγεψαν τα
µικρόφωνα, στα οποία παρήλαυσαν
τα ίδια πρόσωπα, µόνο δύο από την
παράταξή µας, σε όλο το συνέδριο.

∆εν ταιριάζει αυτή η εικόνα για την
παράταξη της ανανεωτικής Αριστεράς.
∆εν είναι πολιτικός συνδικαλιστικός πολιτισµός να φωνασκούµε ή να
φωνάζουµε συνθήµατα όταν δεν µας
αρέσουν αυτά που λέει ο οµιλητής,
προκειµένου να µην ακουστεί. Η παράταξή µας συναγωνιζόταν σε «ριζοσπαστικό ψευτοεπαναστατισµό»
το ΠΑΜΕ και τις Παρεµβάσεις.
Στο συνέδριο αυτό έπρεπε να συζητηθούν τα πραγµατικά προβλήµατα, όπως πολύ σωστά αναλύονται
στο άρθρο των Η. Βρετάκου - Γ. Καλοµοίρη, της µείωσης του εισοδήµατός µας, των απολύσεων, του ξεχαρβαλώµατος των συνδικαλιστικών ασφαλιστικών και κοινωνικών
δικαιωµάτων µας.
Έπρεπε όµως να συζητηθεί και το
κλίµα απαξίωσης και αµφισβήτησης
των συνδικαλιστικών οργάνων από
τη βάση, τα φυσικά µας µέλη, τους
συναδέλφους µας, οι οποίοι δεν έχουν και άδικο να µας αµφισβητούν,
παρακολουθώντας αυτό το συνέδριο,
αλλά και το σύνολο της δράσης της
Α∆Ε∆Υ.
Το µόνο θετικό από αυτή τη διοργάνωση είναι η απώλεια της αυτοδυναµίας από τις µνηµονιακές δυ-

νάµεις, την ΠΑΣΚ και τη ∆ΑΚΕ και
η µεγάλη ενίσχυση της Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Απαιτείται λοιπόν στροφή στην
δουλειά του τριτοβάθµιου οργάνου.
Ας περιορίσει την «υψηλή συνδικαλιστική πολιτική» και ας στραφεί στη
βάση. Να συζητήσει µαζί µε τους συναδέλφους και κυρίως να τους ακούσει γιατί έχουµε ξεχάσει να ακούµε και µόνο µιλάµε. Για να αλλάξει αυτή η σχέση αµφισβήτησης και
να αποκατασταθεί το απαραίτητο αµοιβαίο κλίµα εµπιστοσύνης και αλληλεγγύης. Εκεί θα είναι και η αυριανή µας δύναµη που θα είναι ικανή να ανατρέψει τη µνηµονιακή πολιτική της κυβέρνησης.
Η οµάδα που εξέλεξε η παράταξή
µας στα όργανα της Α∆Ε∆Υ έχει ανανεωθεί και έχει µεγάλες δυνατότητες, αρκεί να αποφασίζει δηµοκρατικά και να δουλεύει συλλογικά,
χωρίς αποκλεισµό στην αντίθετη άποψη. Ο δρόµος έχει ανοίξει, είναι ανηφορικός και δύσκολος, αλλά αξίζει
να τον βαδίσουµε όλοι µαζί για την Ανατροπή της Μνηµονιακής Πολιτικής.

* Ο Παναγιώτης Ιωακειµίδης είναι
δικαστικός υπάλληλος

H Aνανεωτική Αριστερά ήταν πάντα αντινεοφιλελεύθερη
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΛΙΩΤΗ*

Θα συµφωνήσω σε
πολλά από όσα γράφει ο
αγαπητός µου σύντροφος Μήτσος Παλαιολογόπουλος στο κείµενό
του στην «Αυγή» της
5.12.2013, κάνοντας µια
αναδροµή στις ρίζες και
στην πορεία του ανανεωτικού κοµµουνιστικού κινήµατος (1968 - 2010).
Και δεν θα ήταν δυνατό να µη συµφωνούσαµε, αφού αυτή τη δύσκολη -όπως σωστά
λέει- πορεία τον «κακοτράχαλο, δύσκολο, βασανιστικό δρόµο», στο µεγαλύτερο µέρος της
τη διανύσαµε µαζί.
Όπως και µε πολλούς από τους συνέδρους
που θα µετάσχουν στο 2ο Συνέδριο της
∆ΗΜ.ΑΡ.
Είναι προς τιµή του σ. Παλαιολογόπουλου
το ότι δεν αναγνωρίζει µονοπωλιακά δικαιώµατα και ιδιοκτήτες στην ανανεωτική και
κοµµουνιστική Αριστερά.
Οι ανανεωτικές ιδέες, ο δηµοκρατικός δρόµος προς τον σοσιαλισµό σε σχέση και µε τις
ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας ήταν στο επίκεντρο των επεξεργασιών του
ΚΚΕ Εσωτερικού.
Συµφωνώ επίσης µε τα όσα αναφέρει στο
κείµενό του ο σ. Μ. Παλαιολογόπουλος για
την εικοσαετία του Συνασπισµού. Ήταν µια
γόνιµη περίοδος για την Αριστερά και τις α-

νανεωτικές ιδέες. Ήταν ταυτόχρονα -θα πρόσθετα εγώ- ένα δοκιµαστήριο ενότητας και
συνύπαρξης δυνάµεων µε διαφορετικές αφετηρίες και διαδροµές στον χώρο της ευρύτερης Αριστεράς και της οικολογίας, µε σεβασµό στην ταυτότητα του καθενός.
Σαν έντιµος και ειλικρινής αγωνιστής -όπως ήταν πάντοτε- ο σ. Μ. Παλαιολογόπουλος δεν παραλείπει να σηµειώσει ότι οι ανανεωτικές τάσεις στον πλουραλιστικό Συνασπισµό, που «δεν περιορίζονταν µονάχα στη
µία, σε κάποιες περιόδους κυριαρχούσαν
στην πολιτική ζωή του κόµµατος».
Το ερώτηµα που προκύπτει βέβαια είναι
«γιατί τότε η αποχώρηση των στελεχών της
ανανεωτικής πτέρυγας;».
Ποιον βοήθησε η διάσπαση του ΣΥΝ το
2010;
Αλλά ας επανέλθω: οι σύντροφοι συγκρότησαν τη ∆ΗΜ.ΑΡ. Αποφάσισαν να συγκροτήσουν άλλο κόµµα . Έκαναν την επιλογή της
στήριξης της τρικοµµατικής µνηµονιακής
κυβέρνησης. Λάθος. Η ανανεωτική Αριστερά υπήρξε ανέκαθεν φανατικός πολέµιος του
νεοφιλελευθερισµού. Και ποτέ ουραγός των
αστικών κοµµάτων. ∆ιεκδικούσε τη συµµετοχή της σε µια µεγάλη πλειοψηφία, όχι για
να αφοµοιωθεί, αλλά για να δηµιουργήσει
προϋποθέσεις ώστε η Αριστερά να βρεθεί στο
προσκήνιο, να επηρεάσει τις εξελίξεις µε τις
ιδέες της, να προχωρήσει σε ρήξεις µε το κατεστηµένο.

Οι ανανεωτικές ιδέες, ο
δηµοκρατικός δρόµος προς τον
σοσιαλισµό σε σχέση και µε τις
ιδιαιτερότητες της ελληνικής
κοινωνίας ήταν στο επίκεντρο
των επεξεργασιών του ΚΚΕ
Εσωτερικού
∆εν µένω σε αυτά. Κάνω ένα βήµα εµπρός.
Σήµερα αυτό που κρίνεται δεν είναι το
πρόσφατο ή το απώτερο παρελθόν. Κρίνεται
το µέλλον του τόπου.
Η χώρα πρέπει να απαλλαγεί και µάλιστα
το συντοµότερο δυνατό από τον εγκλωβισµό
της στα γρανάζια των Μνηµονίων.
∆εν υπάρχουν περιθώρια επανάπαυσης.
Οι δυνάµεις της ανανεωτικής Αριστεράς οφείλουµε να σπεύσουµε: Να σταµατήσουµε
τον κατήφορο. Να µην επιτρέψουµε την επαπειλούµενη ανθρωπιστική καταστροφή.
Να διασώσουµε τη δηµόσια περιουσία. Να ανοίξουµε τον δρόµο της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Να αγωνιστούµε όλοι για την

επανίδρυση της Ευρώπης και της Ευρωζώνης
µε όρους δηµοκρατίας και αλληλεγγύης.
Οι σύντροφοι της ∆ΗΜ.ΑΡ. που θα πάρουν
µέρος στις εργασίες του Συνεδρίου, έχουν να
απαντήσουν στα εξής ερωτήµατα:
o Με την Αριστερά της αναγέννησης του τόπου ή την Αριστερά του περιθωρίου που σύρεται πίσω από εκβιαστικά διλήµµατα;
o Με την Αριστερά της προόδου και της δηµοκρατίας ή την Αριστερά που υποδηλώνει
το κείµενο των «58»;
Με πολλούς και πολλές από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες του 2ου Συνεδρίου της ∆ΗΜ.ΑΡ., µοιραστήκαµε αγώνες, πίκρες και χαρές.
Από τη πλευρά µου συµµετέχω στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι η δύναµη που έχει ενστερνιστεί τις ιδέες και τις αξίες του ανανεωτικού κοµµουνιστικού κινήµατος.
Σήµερα αυτός είναι ο πόλος των προοδευτικών δυνάµεων, η εναλλακτική λύση απέναντι στην καταστροφική πολιτική που ακολουθούν η δικοµµατική κυβέρνηση και η
τρόικα.
Περιµένω από το συνέδριο της ∆ΗΜ.ΑΡ.
µια απάντηση στα ανοικτά ζητήµατα, αντάξια ενός αριστερού κόµµατος που εµείς θέλουµε να υπάρχει και να συνεργάζεται µαζί
µας, παρά τις διαφορετικές απόψεις.

*Ο Παναγιώτης Λαλιώτης είναι στέλεχος του
ΣΥΡΙΖΑ Α’ Αθήνας

