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Παρασκευή, 13/11/2015 | Πολιτική

Με έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση της Διοίκησης του Παλλεσβιακού Εργατικοϋπαλληλικού Κέντρου (http://www.lesvosnews.net/articles/news-

categories/koinonia/ratsismos-tromokratia-petrovolismos-kataggelies-apo-ergatiko) στην οποία καταγγέλλονται, μεταξύ άλλων, «επώνυμοι του χώρου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ»
ως «πρωταίτιοι» στα γεγονότα της κατάληψης και ανακατάληψης της παλιάς έδρας του ΠΕΚ στην Κομνηνάκη. Η ηγεσία του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, που
ελέγχει το ΠΕΚ, αντί να τα βάλει με την κυβέρνηση και διάφορους τοπικούς «παράγοντες» που είναι υπεύθυνοι για την τραγική κατάσταση των
μεταναστών, στοχοποιεί την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τους αλληλέγγυους, όπως κάνει συστηματικά με κάθε πολιτική δύναμη που βρίσκεται στα αριστερά του και
με κάθε κίνημα που δεν ελέγχει.

Τα γεγονότα στην Κομνηνάκη είναι απλά: ξημερώματα Σαββάτου μια ομάδα μεταναστών κατέλαβε
το κτήριο που στεγάζονταν το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο μέχρι το 2009- και το οποίο
ανήκει στον πρώην Οργανισμό Εργατικής Εστίας- για να στεγαστούν εκεί, μέχρις ότου
αναχωρήσουν για τον Πειραιά. Ήταν μια αυθόρμητη πρωτοβουλία των ίδιων των μεταναστών, χωρίς
να έχει υπάρξει κάποιο «οργανωμένο σχέδιο». Αυτονόητο ήταν μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλοι
αλληλέγγυοι να βρεθούν εκεί για βοηθήσουν τους πρόσφυγες, όπως κάνουν συστηματικά εδώ και
μήνες. Ο χώρος λειτουργούσε όλο το τετραήμερο ως ανοιχτός χώρος φιλοξενίας, χωρίς να
αποκλείεται κανείς, μετανάστης, αλληλέγγυος ή τα στελέχη του Παλλεσβιακού Εργατικού Κέντρου.

Με αυτήν την έννοια, καμία λογική δεν είχε η τραμπούκικη επιχείρηση ανακατάληψης του κτηρίου,
με απόφαση της τοπικής ηγεσίας του ΚΚΕ, και κατά συνέπεια η εξώθηση τόσων οικογενειών στον
δρόμο… Ένα κτήριο που χρησιμοποιούνταν περιστασιακά για πολιτιστικές εκδηλώσεις του ΠΕΚ και
του ΠΑΜΕ και το οποίο τόσους μήνες δεν είχε διανοηθεί κανείς από το ΠΑΜΕ να το ανοίξει για τους
πρόσφυγες που ταλαιπωρούνταν στο λιμάνι το καλοκαίρι κάτω από τον καυτό ήλιο ή τις πρώτες
μέρες του φθινοπώρου με τις μεγάλες βροχές.

Αυτό που οδήγησε στα προχθεσινά γεγονότα ήταν ότι η Διοίκηση του ΠΕΚ δεν είχε την «πρωτοκαθεδρία» της αλληλεγγύης, ήταν δηλ. μια κίνηση που
δεν έλεγχε. Γι’ αυτό και έστησε την επιχείρηση της ανακατάληψης, διαμορφώνοντας σκηνικό προβοκάτσιας, έντασης και αντιπαράθεσης. Γι’ αυτό και
έβγαλε μια ανακοίνωση γεμάτη ψεύδη και συκοφαντίες, που δεν έχει ούτε ίχνος αλήθειας…
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Τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που βρίσκονταν εκεί την ώρα της «ανακατάληψης» απείχαν από το σκηνικό της έντασης, καθώς δεν είναι στις προθέσεις μας
να επικρατήσει εικόνα ενδοαριστερού εμφυλίου στο ζήτημα της αλληλεγγύης στους μετανάστες. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου, με τις μικρές δυνάμεις της,
εδώ και μήνες έχει σημαντική δράση σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο για το προσφυγικό ζήτημα. Μια δράση την οποία έχει υποτιμήσει και δεν έχει
αναπτύξει ως σήμερα το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ, απουσιάζοντας από το πεδίο αυτό, τη στιγμή μάλιστα που στους κόλπους του δρούσαν τοπικά
αυτοδιοικητικά στελέχη που συναγελάζονταν με χρυσαυγίτες και οργάνωναν κινητοποιήσεις ενάντια στις προσπάθειες του Δήμου για την υποδοχή των
προσφύγων.

Θεωρούμε όμως πως ούτε λογικές «πρωτοκαθεδρίας» μπορούν να υπάρχουν στο ζήτημα αυτό, ούτε ανταγωνισμοί και συκοφαντίες. Αντίθετα, είναι
αναγκαία η κοινή δράση στο λαϊκό και εργατικό κίνημα, στον αντιφασιστικό αγώνα, στην οργάνωση της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, κάλεσμα που
έχει απευθύνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κεντρικά και τοπικά και αφορά όλες τις μαχόμενες δυνάμεις αλλά και κάθε αγωνιστή της Αριστεράς προσωπικά.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε πως η τοπική ηγεσία του ΚΚΕ έκανε ένα τραγικό σφάλμα και ουσιαστικά έστρωσε το βούτυρο στο ψωμί όλων των αστικών
μηχανισμών που χτυπούν το εργατικό κίνημα και τους πρόσφυγες. Είμαστε βέβαιοι πως κανένας αριστερός, κανένας κομμουνιστής, δεν εγκρίνει τις
ενέργειες της τοπικής ηγεσίας του ΚΚΕ. Με όλον τον κόσμο της μαχόμενης Αριστεράς, με τα μέλη του ΚΚΕ και με κάθε αλληλέγγυο προς τους
πρόσφυγες, από το Μόλυβο και τη Συκαμιά ως την πόλη της Μυτιλήνης, τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου θα συνεχίσουν να συνεργάζονται και στο
προσφυγικό και σε άλλα κοινωνικά ζητήματα. Κι ας κρατήσει η Διοίκηση του ΠΕΚ τα κλειδιά της Κομνηνάκη… 
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Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...
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17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
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Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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