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Ολοκληρώνεται με επιτυχία το Camping Αναιρέσεις 2019
4.08.19

Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα το πρωί 5 Αυγούστου το Camping Αναιρέσεις 2019 το οποίο
ξεκίνησε στις 26 Ιουλίου στο Δρέπανο Αργολίδας.
To θερινό «ραντεβού» του Camping Αναιρέσεις διοργανώθηκε για 13η χρονιά ώστε
να φιλοξενήσει μαθητές/τριες, φοιτητές/τριες και εργαζομένους/ες που αναζητούν μια
εναλλακτική, οικονομική και ποιοτική απόδραση. Λίγο μετά τα Φεστιβάλ των Αναιρέσεων σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και λίγο πριν τους φθινοπωρινούς σταθμούς στην υπόλοιπη
Ελλάδα, η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση και οι φίλες-οι της ταξίδεψαν στο Δρέπανο
Αργολίδας για μια συνάντηση ψυχαγωγίας, ξεκούρασης αλλά και πολιτικής αναζήτησης.
Από τα κύρια γεγονότα και το πρόγραμμα του camping αναφέρουμε ενδεικτικά:
Με πολύ ενδιαφέρον συζητήθηκε στις 27/7 το νέο βιβλίο του Βασίλη Τσιράκη "Οι
αλώβητοι" (εκδ. Τόπος) σε ειδική παρουσίαση με τον συγγραφέα και τον Χρήστο Καλουδά
από τη ν.Κ.Α. Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια, τόσο στο workshop του Μαρξιστικού Εργαστηρίου της Λέσχης
Αναιρέσεις στις 28/7, όσο και στην εκδήλωση για τις ΑΟΖ και την περιβαλλοντική
καταστροφή την επόμενη μέρα, υπήρξε πλούσια συζήτηση με πολλές παρεμβάσεις από
συντρόφους και φίλους που συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον.
Την Τρίτη 30/7 το πρόγραμμα συνεχίστηκε με την ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τον ΔΣΕ
με ομιλητές τους ιστορικούς Φοίβο Οικονομίδη και Γιώργο Μιχαηλίδη, με αφορμή τα
70 χρόνια από τη λήξη της μάχης στο Γράμμο τον Αύγουστο 1949, ενώ αργότερα
παρουσιάστηκε ένα πρωτότυπο Stand Up Comedy Show δίπλα στη θάλασσα με τον Στέλιο
Ανατολίτη και με hip-hop βραδιά στο Beach Bar.
Έτοιμοι για τη νέα χρονιά οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στις 31/7στη
μαθητική σύσκεψη για τον Ανυπόταχτο Μαθητή και τη νΚΑ και το ρόλο τους στο
μαθητικό κίνημα!

Μια μοναδική εμπειρία ήταν η εκδρομή στο σπήλαιο Φράγχθι που πραγματοποίησε στις
1/8 ομάδα μελών και φίλων της νΚΑ από το Camping Αναιρέσεις με πεζοπορία και
αναρρίχηση μικρής διάρκειας, βουτιές στη λίμνη της σπηλιάς αλλά και στην παραλία με
τον υποθαλάσσιο οικισμό. Την ξενάγηση της εκδρομής έκανε η Δέσποινα Κουτσούμπα.
Με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 1/8 η πανεκπαιδευτική εκδήλωση στο Camping Αναιρέσεις. Η συνέχιση της
επίθεσης σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας, με την υπουργό Κεραμέως της ΝΔ να πατάει
πάνω στο νόμο Γαβρόγλου του ΣΥΡΙΖΑ, επιδιώκοντας να εφαρμόσει τη συνολική
επιχειρηματική ατζέντα αναδιάρθρωσης της εκπαίδευσης, ήταν η βάση για να ανοίξουν
ερωτήματα αλλά και να δοθούν απαντήσεις για τα αιτήματα, τα μέσα, τους στόχους και την
πολιτική στόχευση του κινήματος στην εκπαίδευση.
Το βράδυ στις 1/8 αστυνομικοί έκαναν μπλόκο στην είσοδο του Camping. Όπως τονίζει σε
ανακοίνωσή της: «Η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση καταγγέλλει την
εμφάνιση αστυνομικών δυνάμεων το βράδυ της Πέμπτης 1/8 στην είσοδο του
Camping Αναιρέσεις που διεξάγεται από τις 26/8 στο Δρέπανο Αργολίδας, οι οποίοι
σταμάτησαν δύο μαθητές με τη δικαιολογία του ελέγχου για κατοχή και διακίνηση
ναρκωτικών. Μέλη του ΝΑΡ και της νΚΑ απομάκρυναν του αστυνομικούς.»
Και η ανακοίνωση μεταξύ άλλων καταλήγει ότι «Ειδικά για το ζήτημα των ναρκωτικών,
η δικαιολογία της αστυνομίας είναι πραγματικά αστεία, καθώς είναι γνωστή η θέση και η
στάση της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση για την καταπολέμηση του φαινομένου

των εξαρτήσεων που μαστίζουν τη σύγχρονη νεολαία. Μέσα από το Project Αναιρέσεις και
από την ιδεολογική και πολιτιστική παρέμβαση της οργάνωσης, γίνεται προσπάθεια για την
προβολή αλλά και την εφαρμογή ενός διαφορετικού προς το κυρίαρχο μοντέλου διασκέδασης
και ζωής που βασίζεται στην αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη, τη συλλογική δημιουργία
και την ανάδειξη ανώτερων πολιτικών και κοινωνικών δεσμών , καθώς και στην ιδεολογική
θωράκιση του κινήματος κόντρα σε κάθε προσπάθεια καταστολής της σκέψης και της
παραγωγής γνώσης και θεωρίας.»
Στις 2/8 το θέμα της εκδήλωσης ήταν «Για την ακροδεξιά και το αντιφασιστικό κίνημα
» με τον Παναγιώτη Μαυροειδή, μέλος της ΠΕ του ΝΑΡ και τον Σπύρο Μαρκέτο, στέλεχος
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και καθηγητή του ΑΠΘ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της
παρουσίασης του νέου τεύχους των «Τετραδίων Μαρξισμού» στο οποίο υπάρχει το σχετικό
αφιέρωμα για τον σύγχρονο φασισμό και τη σχέση του με τον καπιταλισμό.
Κορύφωση των πολιτικών εκδηλώσεων αποτέλεσε η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση της
ν.Κ.Α. και του ΝΑΡ στο Ναύπλιο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι νέοι-εες του camping
και κόσμος από την πόλη. Ομιλητές ο Κώστας Τριχιάς, μέλος του γραφείου του ΚΣ της ν.Κ.Α.
και της ΠΕ του ΝΑΡ και ο Σπύρος Ρούμπας, μέλος του ΚΣ της ν.Κ.Α. και της ΚΣΕ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Όπως τόνισαν στις ομιλίες τους: «Το κεφάλαιο με τη ΝΔ και τον Κ. Μητσοτάκη στο
τιμόνι επιχειρεί τη συνέχιση και κλιμάκωση της αντεργατικής και αντιλαϊκής επίθεσης σε
όλους τους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Έχει εξασφαλίσει μία κατά βάση
«υπεύθυνη» και συστημική αντιπολίτευση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που ήδη προβάρει τα
κουστούμια της «νέας» δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Τα πρώτα δείγματα της
κυβέρνησης της ΝΔ είναι χαρακτηριστικά. Άμεση κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου,
ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών, πέρασμα του μεταναστευτικού στο υπουργείο
ΠΡΟ.ΠΟ του Χρυσοχοΐδη, «σωτηρία της ΔΕΗ» μέσα από τη διάλυση και το ξεπούλημά της,
αναγνώριση του πραξικοπηματία Γκουαϊδό, ασφαλιστικό τριών πυλώνων, νέος εκλογικός
νόμος με κατάργηση της απλής αναλογικής σε δήμους και περιφέρειες, νέο φορολογικό,
είναι ορισμένα μόνο από τα σημεία των άμεσων κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
Αυτή η αντεργατική αντιλαϊκή επίθεση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με γενικές επικλήσεις
για αγώνες, ούτε βέβαια με αριστερό συμπλήρωμα στην «υπεύθυνη αντιπολίτευση» του
ΣΥΡΙΖΑ. Θα χρειαστούν βαθιές τομές τόσο στο μαζικό κίνημα όσο και στην ίδια την
αντικαπιταλιστική αριστερά.»
Ακολούθησαν ερωτήσεις και παρεμβάσεις με κεντρικό το ζήτημα της παρέμβασης της
μαχόμενης αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο νέο πολιτικό σκηνικό και τους αγώνες, τα
σύνθετα καθήκοντα και τις προτεραιότητες που βάζει η ν.Κ.Α. και το ΝΑΡ το επόμενο
διάστημα (ολόκληρη η εκδήλωση και οι ομιλίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
αντικαπιταλιστικής ενημέρωση pandiera.gr)
Την Κυριακή 4/8 αναμένεται με ενδιαφέρον η τελευταία συζήτηση με θέμα «Το εργατικό
κίνημα στη νέα φάση, καθήκοντα και δυνατότητες». Στη συζήτηση συμμετέχουν νέοι
εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από κλάδους με πρόσφατες αγωνιστικές εμπειρίες, ενώ θα
ακολουθήσει το αποχαιρετιστήριο πάρτυ του camping.

Σημειώνεται ότι πολύ όμορφες ήταν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι βραδιές
διασκέδασης στα πλαίσια του camping Αναιρέσεις 2019, με καθημερινές διοργανώσεις που
περιλάμβαναν από θερινό σινεμά, συναυλίες, stand-up comedy, θεματικά πάρτι και
λαϊκά γλέντια, ενώ σημαντική ήταν και η κίνηση στο βιβλιοπωλείο της ν.Κ.Α. στο
camping. Θετικά ήταν και τα σχόλια των επισκεπτών για την συλλογική κουζίνα και το
menu της που ετοίμαζαν τα μέλη της ν.Κ.Α. σε καθημερινή βάση, προσφέροντας φθηνό και
ποιοτικό γεύμα στους συμμετέχοντες.
Ένα όμορφο και ουσιαστικό δεκαήμερο ολοκληρώνεται έτσι για 13η φορά για να
ανανεώσουν οι νέοι και νέες το ραντεβού τους στους κρίσιμους αγώνες της επόμενης
περιόδου σε λίγες μέρες, στους χώρους δουλειάς και στις σχολές, στις γειτονιές και τις
πόλεις όλης της χώρας.
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