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Ισχυρό αντικυβερνητικό αντιΕΕ περιεχόμενο και δυνατότητα συσπείρωσης
ευρύτερων μαχόμενων δυνάμεων
Οι τοπικές εκλογές του Μάη, μαζί με τις ευρωεκλογές, έχουν χαρακτήρα πολιτικής
αναμέτρησης, ενάντια στην κυβερνητική γραμμή της λεγόμενης «καθαρής εξόδου»,
δηλαδή της συνέχισης για δεκαετίες της πολιτικής των μνημονίων με μοχλό το χρέος, στην
οποία συναινούν ΝΔ-ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ. Κρίνεται και η επιλογή των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για
βαθύτερη πρόσδεση στον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ, προς όφελος του ελληνικού κεφαλαίου.
Στις τοπικές εκλογές κρίνεται επίσης η διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού που θα
επιτρέψει μια φυγή προς τα μπρος των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, κυρίως σε εργασία,
περιβάλλον, ιδιωτικοποιήσεις. Μέσα στο πλαίσιο των νόμων Καλλικράτης και Κλεισθένης Ι,
με μοχλό το τοπικό κράτος (δήμοι και περιφέρειες), επιδιώκεται από κυβέρνηση και ΕΕ μια
στρατηγικής διάστασης διεύρυνση της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Φυσικά στις εκλογές, και ειδικά στους δήμους, θα εκφραστεί και η άμεση παρέμβαση
επιχειρηματικών συμφερόντων, όπως στον Πειραιά με το ψηφοδέλτιο Μώραλη-Μαρινάκη,
αλλά και δήθεν «ανεξάρτητους» ή διακομματικούς συνδυασμούς. Παράλληλα θα
δοκιμαστούν πολιτικές μεταγραφές, αλλά και ο προσεταιρισμός του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα παρέμβει στην εκλογική μάχη σε κόντρα με αυτά τα πολιτικά
σχέδια. Με στόχο να βγει ενισχυμένη η γραμμή για ένα κίνημα ανατροπής και η
μαχόμενη Αριστερά που μπορεί να το στηρίξει. Εξάλλου ο εργαζόμενος λαός μπορεί να
ορίσει την τύχη του όχι απλώς όταν ψηφίζει ή βγάζει συμπεράσματα «ορθά», αλλά όταν
οργανώνεται και νικά. Το μεγάλο ζητούμενο της περιόδου είναι η ενωτική παρέμβαση σε
αυτή την κατεύθυνση, με το αναγκαίο στρατηγικό βάθος που απαιτείται μετά τη διάψευση
των λαϊκών προσδοκιών από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως από τη δύναμη του αντιπάλου και τα
χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής κρίσης. Στην κατεύθυνση αυτή η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει
πάρει αποφάσεις τόσο στην 4η Συνδιάσκεψη (Απρίλης 2018) όσο και στη
συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου (21/10/2018) που τις
εξειδίκευσε.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα παρέμβει σε σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ και το πλαίσιο των
Καλλικράτη-Κλεισθένη, με γραμμή απόρριψης της αριστερής διαχείρισης «των
ασφυκτικών ορίων της τοπικής διοίκησης, ως μακρύ χέρι του κεντρικού κράτους», όπως
τονίζει χαρακτηριστικά η Απόφαση του ΠΣΟ. Γι’ αυτό και οι συνδυασμοί που στηρίζει η

ΑΝΤΑΡΣΥΑ «σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν τμήμα μιας μόνιμης ή
ευκαιριακής “δημαρχιακής πλειοψηφίας”».
Η παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα έχει αντικυβερνητική, αντιιμπεριαλιστική και
αντιεθνικιστική διάσταση, ενάντια σε πόλεμο, φασισμό και ρατσισμό.
«Αφετηρία μας» τονίζει η Απόφαση του ΠΣΟ «είναι οι 12 περιφερειακές και οι 30 αριστερές
αντικαπιταλιστικές ή με αντικαπιταλιστική κατεύθυνση κινήσεις πόλης (26 συμμετείχαν στις
προηγούμενες εκλογές) που συσπείρωσαν δυναμικό 2.100 αγωνιστών στα ψηφοδέλτια». Μια
δυναμική που εκφράστηκε με την εκλογή 9 συμβούλων σε περιφέρειες και 19 σε 17 δήμους.
Παράλληλα, επιδιώκεται η διεύρυνση αυτών των κινήσεων, ενώ είναι σαφές ότι δεν
υπάρχουν περιθώρια για συνεργασίες με ΚΚΕ και ΛΑΕ. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ξεκαθαρίζει ότι αρνείται
«λογικές από τα πάνω προτάσεων σε πολιτικούς χώρους, συνεννοήσεων και συμφωνιών,
διάλυσης των κινήσεων για εξαρχής δημιουργία άλλων κ.λπ.».
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η αντικαπιταλιστική Αριστερά θα συμβάλει στην παρέμβαση των κινήσεων,
χωρίς να τις υποκαθιστά. Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την πολιτική
και εκλογική παρέμβαση στις περιφέρειες, με τη συνέλευση της Αντικαπιταλιστικής
Ανατροπής στην Αττική και αντίστοιχα σε Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Κρήτη,
Θεσσαλία αλλά και σε Β. Αιγαίο και Ιόνια. Επίσης, δραστηριοποιούνται πολλές κινήσεις σε
δήμους.
Είναι ξεκάθαρο ότι με αυτή τη συλλογική προσπάθεια δεν συνάδουν –είναι μάλιστα και
εκτός πλαισίου αποφάσεων της ΑΝΤΑΡΣΑ– οι προσπάθειες για επιβολή κομματικών
υποψηφιοτήτων (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Χανιά) με υποβάθμιση του πολιτικού
πλαισίου και χειρισμούς. Το δυναμικό των κινήσεων και ο κόσμος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν
πρόκειται να δεχθεί τετελεσμένα, που εκτός των άλλων περιχαρακώνουν την εκλογική
παρέμβαση της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς. Απεναντίας, θα συμβάλουν σε ενωτική
παρέμβαση με κριτήριο την αντεπίθεση του κινήματος και της αντικαπιταλιστικής
ανατρεπτικής Αριστεράς.
Γιώργος Κρεασίδης, εφημερίδα ΠΡΙΝ, 30/12/2018
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