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Σ
ε μια απόφαση σκάνδαλο κατέλη-
ξε η δίκη των τεσσάρων της Βαγ-
γελάτος Α.Ε. για την υπόθεση της

Μανωλάδας, στις 30 Ιούλη. Παρά τα
αποδεικτικά στοιχεία αλλά και την εισή-
γηση της εισαγγελέα την προηγούμενη
μέρα, η οποία πρότεινε την καταδίκη και
των τεσσάρων για το αδίκημα της εμπο-
ρίας ανθρώπων και της πρόκλησης σο-
βαρών σωματικών βλαβών. Ομόφωνα (!)
το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αθώωσε
το Βαγγελάτο αλλά και τον ένα επιστά-
τη, ενώ καταδίκασε –με εξαγοράσιμη
ποινή- τους άλλους δύο επιστάτες για
πρόκληση σωματικής βλάβης στους
τριανταπέντε μετανάστες που δέχθηκαν
πυροβολισμούς τον Απρίλη του 2013
όταν πήγαν στο αφεντικό για να ζητή-
σουν τα χρωστούμενα δεδουλευμένα
τους. 

Στην πραγματικότητα αφέθηκαν όλοι
ελεύθεροι, προκαλώντας οργή και αγα-
νάκτηση στους συγκεντρωμένους μετα-
νάστες και αλληλέγγυους που όπως σε
κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, έτσι
και εκείνη τη μέρα βρίσκονταν έξω από
το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας. Οργα-
νώθηκε αμέσως καθιστική διαμαρτυρία
κλείνοντας το δρόμο, ενώ από τις ντουν-
τούκες ακούγονταν συνθήματα αλληλεγ-
γύης στους μετανάστες εργάτες γης.

Η κατακραυγή που ακολούθησε από
συνδικάτα, οργανώσεις και φορείς ήταν
μαζική και διεθνής. Από όλα τα κόμματα
της αριστεράς, οργανώσεις και συνδικά-
τα, όπως η ανακοίνωση που εξέδωσε η
ΓΣΕΕ αλλά και δεκάδες πρωτοβάθμια
σωματεία. Για απόφαση- ντροπή έκανε
λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική
Κατριβάνου, που βρισκόταν έξω από τα
δικαστήρια. Μέχρι και στην βρετανική
εφημερίδα Guardian, δημοσιεύτηκε άρ-

θρο που χαρακτήριζε σκανδαλώδη την
απόφαση. Οι μαζικές αντιδράσεις οδή-
γησαν την εισαγγελέα του Άρειου Πά-
γου να ζητήσει να της παραδοθεί η από-
φαση του δικαστηρίου μόλις καθαρο-
γραφεί, για να εξετάσει το ενδεχόμενο
αναίρεσής της.

Προκαλεί οργή η εργοδοτική και
άκρως ρατσιστική απόφαση, αλλά δεν
προκαλεί έκπληξη. Ο Βαγγελάτος με τα
φραουλοχώραφα αποτελεί τη ζωντανή
απόδειξη του success story της κυβέρ-
νησης. Πρόκειται για τον “ολιγάρχη”
που χάρη στη “θεραπεία σοκ” των μνη-
μονίων καταφέρνει να αναδειχθεί σε βα-
σιλιά της φράουλας, και να δείξει πως
με σκληρή δουλειά η ανάπτυξη για τη
χώρα δεν είναι κάτι ανέφικτο. 

Ρατσισμός

Όχι -βέβαια- τη δική του. Τη σκληρή
και απλήρωτη δουλειά των μεταναστών
εργατών. Το ένα εκατομμύριο τζίρος της
εταιρείας, προέρχεται όχι από μαγικά

φίλτρα επιχειρηματικότητας, αλλά από
την εκμετάλλευση, πασπαλισμένη με
μπόλικο ρατσισμό και τσαμπουκά. Ό,τι
ακριβώς προσπαθούν να οικοδομήσουν
τα μνημόνια και η ρατσιστική πολιτική. 

“Ο αγώνας για δικαιοσύνη στα θύματα
και για συνδικαλισμό στα χωράφια θα
συνεχιστεί μέχρι να καταβληθούν τα δε-
δουλευμένα και να τιμωρηθούν πραγμα-
τικά οι τραμπούκοι της Βαγγελάτος ΑΕ.
Ο τσαμπουκάς της εργοδοτικής τρομο-
κρατίας δεν μπορεί να έχει τη νομιμοποί-
ηση καμιάς δικαστικής απόφασης. Στοι-
χειώδες βέβαια είναι να επαναληφθεί η
δίκη με καμιά ανοχή στις ρατσιστικές με-
θοδεύσεις, που ακολουθήθηκαν κατά τη
διάρκειά της... Στα τέλη Αυγούστου, θα
δοθεί η πρώτη μαζική μαχητική απάντη-
ση μετά από σύσκεψη που θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τρίτη 26 Αυγούστου στο
Εργατικό Κέντρο Πάτρας.”, αναφέρει η
ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας.

Έλλη Πανταζοπούλου

Τετάρτη 30 Ιούλη, οργή   έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας μετά την απόφαση

Tο αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημασελ. 2, Νο 1134
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ΜΑΝΩΛΑΔΑ Απόφαση σκάνδαλο 
υπέρ της εργοδοτικής τρομοκρατίας

Στο αρχείο έβαλε ο εισαγγελέας του Ναυτοδικείου Περαιά
την έρευνα για τις ευθύνες των λιμενικών στο ναυάγιο στο
Φαρμακονήσι τον περασμένο Γενάρη. Την ίδια μέρα που τα
δικαστήρια αθώωναν τον Βαγγελάτο και τη συμμορία του για
τη δολοφονική επίθεση κατά μεταναστών στη Μανωλάδα, η
“δικαιοσύνη” έδωσε άλλο ένα μάθημα ρατσισμού.

Σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν το Ελληνικό Συμβού-
λιο για τους Πρόσφυγες, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώ-
ματα του Ανθρώπου, το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης
Προσφύγων και Μεταναστών και η Ομάδα Δικηγόρων για
τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών την Πέμπτη 31
Ιούλη, παρουσιάστηκε κομμάτι της δικογραφίας, η οποία
κρίθηκε αβάσιμη από τον εισαγγελέα.

Τα δύο βασικά στοιχεία που τον οδήγησαν σε αυτό είναι
πως στην Ελλάδα δε γίνονται επαναπροωθήσεις (!) και άρα
δεν στέκει η κατηγορία πως το λιμενικό προσπάθησε να
ρυμουλκύσει το σκάφος προς την Τουρκία, και ότι οι λιμενι-
κοί δεν παραβαίνουν τις άνωθεν εντολές οπότε δεν υπάρ-
χει ζήτημα παράβασης καθήκοντος.

Ο εισαγγελέας βασίστηκε ακόμη στο γεγονός πως οι κα-
ταθέσεις των διασωθέντων ήταν διαφορετικές στη Λέρο το
ξημέρωμα της επόμενης μέρας, από αυτές που έδωσαν
στον Πειραιά στις 23 Γενάρη. Όπως υποστηρίζει, στις 23
Γενάρη οι διασωθέντες κατέθεσαν επηρεασμένοι από τις
παραινέσεις των ανθρωπιστικών οργανώσεων που βρέθη-
καν εκεί. Πρόκειται για χυδαία επίθεση καθώς υποννοεί
πως όσοι έχασαν τις οικογένειές τους στο ναυάγιο βάζουν
στόχο το “διασυρμό” του λιμενικού και όχι την απόδοση δι-
καιοσύνης για το χαμό των ανθρώπων τους. Στην πραγμα-
τικότητα οι καταθέσεις ήταν διαφορετικές γιατί στη Λέρο
χρησιμοποιήθηκαν διερμηνείς που δε μιλούν καν την Αφγα-
νική διάλεκτο.

Οι δικηγόροι των θυμάτων τονίζουν πως θα χρησιμοποι-
ήσουν όλα τα νομικά μέσα για να βγει η υπόθεση από το
αρχείο, να συνεχιστούν οι έρευνες και να αποδοθεί δικαιο-
σύνη.

Κλιμάκωση του αντιφασιστικού αγώνα οργανώνει η
ΚΕΕΡΦΑ το Σεπτέμβρη με ανοιχτό κάλεσμα σε αντιφασιστι-
κές και αντιρατσιστικές κινήσεις και αγωνιστές. Οργανώ-
νουμε σε όλη την Ελλάδα και στέλνουμε το μήνυμα σε όλη
την Ευρώπη ότι εβδομήντα χρόνια μετά τη φρίκη του Β’
Παγκόσμιου Πόλεμου, το σύνθημα “Ποτέ ξανά φασισμός”
είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.
• Στα τέλη Αυγούστου (27-31) οργανώνουμε αντιφασιστι-

κές συγκεντρώσεις στις ορκωμοσίες των νέων δημοτικών
και περιφερειακών συμβουλίων στα οποία έχουν εκλεγεί νε-
οναζί. Δε νομιμοποιούμε την παρουσία τους πουθενά. 
• Mέχρι τις 18 Σεπτέμβρη, την επέτειο της δολοφονίας

του Παύλου Φύσσα από χρυσαυγίτες, μπαίνουμε μπροστά
σε κάθε χώρο δουλειάς, σχολή και γειτονιά οργανώνοντας
συνελεύσεις και εκδηλώσεις με σκοπό να πλημμυρίσουμε
εκείνη τη μέρα το Κερατσίνι αλλά και το κέντρο της Αθήνας
στη συναυλία που οργανώνουν οι φίλοι και η οικογένειά
του μέσω της πρωτοβουλίας ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ, την επόμενη
μέρα, στις 19 Σεπτέμβρη. 
• Συμμετέχουμε στο διήμερο της ΚΕΕΡΦΑ 11-12 Οκτώβρη

με την πανελλαδική συνέλευση της πρώτης μέρας και τη διε-
θνή συνάντηση την επόμενη. Εκεί χρειάζεται να συζητήσου-
με τις εμπειρίες μας και να οργανώσουμε τα παρακάτω βή-
ματα, όπως τη διεθνή αντιφασιστική διαδήλωση στις 21
Μάρτη 2015 στην οποία καλεί η κίνηση “Ενωθείτε ενάντια
στο φασισμό” της Βρετανίας. Οργανώνουμε την απάντησή
μας στην άνοδο των ακροδεξιών και ρατσιστικών κομμάτων
στην Ευρώπη, συντονισμένα με τους αντιφασίστες και τους
αντιρατσιστές σε όλη την Ευρώπη αλλά και παγκόσμια.

Το δρόμο προς τον εισαγγελέα παίρνει η υπόθεση της Χρυ-
σής Αυγής. Την προηγούμενη βδομάδα ολοκληρώθηκε η προ-
ανακριτική διαδικασία για τη σύσταση εγκληματικής οργάνω-

σης από τις ειδικές ανακρίτριες Ιωάννα Κλάπα και Μαρία Δη-
μητροπούλου. Τώρα μένει να σταλεί στο Συμβούλιο Εφετών η
δικογραφία και στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του επόμε-
νου να ξεκινήσει η δίκη της Χρυσής Αυγής. 

Κατά τη διαδικασία σχηματίστηκαν εξήντα δικογραφίες στις
οποίες εμπλέκονται στελέχη, βουλευτές, μέλη και υποστηρικτές
της Χρυσής Αυγής και ως αίτια καταγράφονται ο ρατσισμός και
οι φυλετικές διακρίσεις. “Αναμένουμε την απόφαση του εισαγ-
γελέα και διεκδικούμε να οριστεί άμεσα η ημερομηνία της δί-
κης, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος με τις διάφορες καθυστερήσεις
να παρέλθει το δεκαοχτάμηνο κράτησης και να αφεθούν ελεύ-
θεροι όσοι προφυλακίστηκαν πέρυσι το Σεπτέμβρη.”, μας είπε ο
Θανάσης Καμπαγιάννης από την ΚΕΕΡΦΑ και την Πρωτοβουλία
για την Πολιτική Αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος. “Στη δίκη
θα είναι παρόντες οι δικηγόροι της Πρωτοβουλίας αλλά και πολ-
λά από τα θύματα των επιθέσεων των νεοναζί όπως οι αλιεργά-
τες από το Πέραμα. Θέλουμε να είναι δημόσια η δίκη, να δημο-

σιοποιηθούν όσα προέκυψαν από τη δικογραφία και στο πλευρό
του αντιφασιστικού κινήματος, που είναι ο πιο καθοριστικός πα-
ράγοντας, να κερδίσουμε τη δίκη”. Την ίδια στιγμή, οι επίδοξοι
φυρερίσκοι οργανώνουν  επιθέσεις σε μετανάστες και αντιφασί-
στες προσπαθώντας να τρομοκρατήσουν.

Επιθέσεις

Την περασμένη Παρασκεύη 1 Αυγούστου επιτέθηκαν σε Πα-
κιστανό εργάτη στα Κάτω Πατήσια. Ο Μαλίκ Σαφράζ γυρνούσε
από τη δουλειά του με το τρόλεϊ, κατέβηκε στα Πατήσια και λί-
γο μετά δέχτηκε επίθεση με σιδερογροθιές. Η ομάδα φασι-
στών σταμάτησε τη δολοφονική της επίθεση μόνο όταν ένας
κάτοικος της περιοχής είδε το σκηνικό και άρχισε να φωνάζει. 

“Η ομάδα των νεοναζί έδρασε την ίδια μέρα όπου χρυσαυγί-
τες με την κάλυψη της Αστυνομίας του Κικίλια περιπολούσαν
επί ώρες με πρόσχημα μνημόσυνο των Φουντούλη-Καπελώνη
στο Ν.Ηράκλειο, ενώ επιτέθηκαν στην κατάληψη Κουβέλου

στο Μαρούσι.”, αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ, ενώ
κλείνοντας καλεί στον αντιφασιστικό ξεσηκωμό του Σεπτέμβρη
στον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. 

Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης

Στο αρχείο το έγκλημα 
στο Φαρμακονήσι

Δίκη Χρυσής Αυγής Να καταδικαστούν οι νεοναζί



Π
ανηγυρίζει η κυβέρνηση για το “θερ-
μό μήνυμα στήριξης” που έστειλε ο
Γιούνκερ στην επίσκεψή του, ο οποί-

ος “αγωνίστηκε σαν λιοντάρι” για να σώσει
την ελληνική οικονομία και να μην γίνουμε
Αργεντινή. Θα σταματήσει και η αστυνό-
μευση της τρόικας, λένε, επικαλούμενοι το
ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters και από
εδώ και μπρος θα “κάνουμε μόνοι μας αυτά
που χρειάζονται”.

Καταντούν γελοίοι. Το λιοντάρι Γιούνκερ”
αυτό που έκανε ειναι να δείξει τα δόντια του
ζητώντας να ενταθούν και να κλιμακωθούν
οι μνημονιακές επιθέσεις. Στην πραγματικό-
τητα, έδειξε ένα επόμενο μνημόνιο. Το Reu-
ters αυτό που επισημαίνει είναι ότι την τρόι-
κα θα την αντικαταστήσει μια νέα αστυνό-
μευση, μια ευρωπαϊκή task force. Στο τέλος
Ιούλη το γραφείο προϋπολογισμού της Βου-
λής στην έκθεσή του τόνιζε ότι: η ανεργία
θα μείνει ψηλή και αν πέσει ελάχιστα θα εί-
ναι ...λόγω μετανάστευσης στο εξωτερικό,
οι επενδύσεις συνεχίζουν να υποχωρούν, το
δημόσιο χρέος είναι “δαμόκλεια σπάθη”, τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών
απογειώνονται, το πολιτικό κλίμα είναι
ασταθές και πολλά άλλα “αισιόδοξα” για
την κυβέρνηση, προσθέτοντας σε όλα τα
παραπάνω ότι οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ είναι
προς το χειρότερο. 

Αντίσταση

Ούτε το πολυνομοσχέδιο καρμανιόλα,
ούτε το νέο ασφαλιστικό που ετοιμάζουν
μπορούν να τους γλυτώσουν. Μπορεί ο Σα-
μαράς  κι ο Βενιζέλος να στήνουν πανηγυ-
ρικό σκηνικό γύρω από την επίσκεψη του
“φίλου” Γιούνκερ, αλλά αυτό που σημάδε-
ψε την πρώτη βδομάδα του Αυγούστου εί-
ναι η αντίσταση. Οι μαζικές διαδηλώσεις
ενάντια στις σφαγές των αμάχων Παλαιστί-
νιων στη Γάζα από τον επίσης “φίλο” Νετα-
νιάχου. Οι αντιδράσεις για τις ρατσιστικές
αποφάσεις των δικαστήριων για τη Μανω-
λάδα και το Φαρμακονήσι. Η 24ωρη απερ-
γία σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ενάντια
στην τροπολογία-δώρο της κυβέρνησης
στους βαρώνους των ΜΜΕ. Η αποφασιστι-
κή συνέχιση της απεργίας-ανυπακοής στο
δημόσιο που έχει τσαλακώσει την “αξιολό-
γηση” του Μητσοτάκη. Ο καθαρίστριες που
γιόρτασαν τις 90 μέρες έξω από το υπουρ-
γείο οκονομικών.

Το άρθρο του Reuters τελειώνει με τη
φράση “το φθινόπωρο θα είναι καυτό”.
Έπεσε έξω τουλαχιστον κατά ένα μήνα. Το
κίνημα έχει αρχίσει να δημιουργεί εγκαύμα-
τα στην κυβέρνηση από τον Αύγουστο.

3 μήνες στην Καραγιώργη Σερβίας. Εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι (γυρίστε στη σελ. 6)
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Δ
ικαιωμένοι για τις επιλογές τους, αισθά-
νονται από τη νέα “στάση πληρωμών”
της Αργεντινής ο Σαμαράς και ο Βενιζέ-

λος. Όπως δικαιωμένος αισθάνεται και ο “Σίνγ-
κερ ο Γύπας”, το αφεντικό της Elliot Manage-
ment Corporation (EMC), ο κερδοσκόπος που
μέσω των αμερικανικών δικαστηρίων έσπρωξε
την κυβέρνηση της Κριστίνα Φερναντέζ Κίρχνερ
στην χρεοκοπία. 

Ο Πολ Σίνγκερ είναι ένα αρπαχτικό. Η εται-
ρεία του ειδικεύεται στην αγορά χρεογράφων
κατεστραμμένων χωρών, σε εξευτελιστικές τι-
μές. Στη συνέχεια καταφεύγει στα δικαστήρια
απαιτώντας τα “χρήματά του” στο ακέραιο. Τα
“κεφάλαια γύπες”, σαν την EMC, είναι κυριολε-
κτικά αδίστακτα: δεν είναι λίγες οι φορές που
έχουν απαιτήσει από τα δικαστήρια να κατασχέ-
σουν ακόμα και την ανθρωπιστική βοήθεια, αυ-
τή που προορίζεται για τα παιδιά της Αφρικής
που απειλούνται από τον λιμό, την πείνα και τις
επιδημίες. Ο Σίνγκερ, στα μέσα της δεκαετίας
του 1990, τσέπωσε 58 εκατομμύρια δολάρια
από το Περού. Τα ομόλογα που εξαργύρωσε τα
είχε αγοράσει στη δευτερογενή αγορά για 11
εκατομμύρια. Λίγα χρόνια αργότερα άρπαξε 90
εκατομμύρια δολάρια από το Κονγκό για ένα
χρέος που του είχε στοιχίσει 20 εκατομμύρια.

Τώρα έχει βάλει την Αργεντινή στο μάτι. Το
2012 κατέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της
Γκάνας διεκδικώντας την κατάσχεση ενός αρ-
γεντίνικου πολεμικού πλοίου, την Φρεγάτα Λιμ-
περτάτ που είχε αγκυροβολήσει στο λιμάνι της
Τέμα. Το Προεδρικό αεροσκάφος της Αργεντι-
νής έχει αναγκαστεί πολλές φορές να ακυρώ-
σει πτήσεις σε άλλες χώρες από τον φόβο της
κατάσχεσης. 

Στο Μπουένος Άιρες οι οπαδοί της Κίρχνερ
βγήκαν την περασμένη βδομάδα στους δρό-
μους για να πανηγυρίσουν την “άρνηση” της
χώρας τους να υποταχθεί στις απαιτήσεις των
κερδοσκόπων. Η κυβέρνηση της Αργεντινής,

όμως, δεν αποφάσισε να κηρύξει “στάση πλη-
ρωμών” από κάποια  διάθεση “ανταρσίας” απέ-
ναντι στις χρηματαγορές: απλά η απόφαση του
ανωτάτου δικαστηρίου των ΗΠΑ, που δικαίωσε
την EMC, δεν της άφηνε καμιά άλλη επιλογή.

Στα χρόνια που ακολούθησαν τη χρεοκοπία
του 2001 η Αργεντινή προσπάθησε και κατάφε-
ρε να έρθει σε συνεννόηση με τους διεθνείς πι-
στωτές της: έκανε, με άλλα λόγια, το δικό της
PSI. Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν προ-
έβλεπε την εξόφληση των παλιών χρεών (95 δις
δολάρια) με έκπτωση περίπου 40%. Ο Σίνγκερ
κατάφερε, όμως, να μπλοκάρει αυτή τη συμφω-
νία επικαλούμενος τη “ρήτρα pari passu”: στα
λατινικά οι λέξεις αυτές σημαίνουν “στον ίδιο
ρυθμό”. Στην αργκό των τραπεζιτών σημαίνει
ότι όλοι οι πιστωτές πρέπει να αντιμετωπίζονται
με τους ίδιους όρους: με άλλα λόγια η Αργεντι-
νή δεν μπορεί να αποφασίσει να εξοφλήσει τα
ομόλογα που έχει στην κατοχή της πχ. η Mor-
gan Stanley αλλά να αγνοήσει αυτά που έχουν
στα χέρια τους οι “γύπες”. Τη “στάση πληρω-
μών”, με άλλα λόγια δεν την αποφάσισε η Κίρ-
χνερ: την διέταξε ο δικαστής.

«Δικαιωθήκαμε»;

Την περασμένη βδομάδα ο Ευάγγελος Βενι-
ζέλος ανάρτησε στην προσωπική του ιστοσελί-
δα ένα κείμενο όπου αξιοποιώντας τις νέες δυ-
σκολίες της κυβέρνησης της Αργεντινής προ-
σπαθούσε να δικαιώσει τις “ελληνικές επιλο-
γές” - από τα μνημόνια και την Τρόικα μέχρι το
PSI και την Ευρωπαϊκή Ένωση. “Η περιπέτεια
της Αργεντινής προσφέρεται συνεπώς για ποι-
κίλες συγκρίσεις και θυμίζει πολλά κρίσιμα
στοιχεία”, γράφει ο Βενιζέλος. “Πρώτον, θυμί-
ζει τα όρια των μονομερών κινήσεων... Οι μονο-
μερείς κινήσεις, καλώς ή κακώς, τιμωρούνται.
Σχέδιο β’ δεν υπάρχει... Αναδεικνύει, δεύτερον,
τη σημασία της συμμετοχής σε μια ισχυρή πε-
ριφερειακή ένωση, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση

και ιδίως η Ευρωζώνη...”.
Το κείμενο είναι ένα μνημείο παραποιήσεων

και λαθροχειριών. “Η Αργεντινή”, γράφει “κού-
ρεψε το χρέος της το 2001 και ακόμη, 13 χρό-
νια μετά, δεν μπορεί να επανέλθει στις αγορές.
Η Ελλάδα έκανε το PSI, δηλαδή δραστικό «κού-
ρεμα» και ριζική αναδιάρθρωση του χρέους της
το 2012 και το 2014, δύο χρόνια αργότερα,
επανήλθε με ικανοποιητικούς όρους στις αγο-
ρές”.

Ναι, η Ελλάδα επανήλθε τον Απρίλη του 2014
στις αγορές -εφάπαξ, χάρη στις ευνοϊκές διε-
θνείς συγκυρίες της στιγμής. Η δεύτερη από-
πειρα εξόδου, στα μέσα του Ιουλίου απέτυχε
παταγωδώς: παρά την αύξηση του προσφερό-
μενου επιτοκίου κατά μισή μονάδα, δεν κάλυ-
ψαν ούτε τα μισά.

Αυτό που δείχνει η Αργεντινή δεν είναι ότι
δεν υπάρχει εναλλακτική απάντηση στα μνημό-
νια: αυτό που δείχνει είναι ότι ο συμβιβασμός
με τις αγορές, οποιουδήποτε τύπου, ΔΕΝ απο-
τελεί εναλλακτική λύση. Ο Βενιζέλος κοκορεύε-
ται ότι χάρη στις επιλογές μας, εμείς δεν κινδυ-
νεύουμε από πρακτικές τύπου Σίνγκερ. Αυτό εί-
ναι απλά λάθος: “οι ρήτρες συλλογικής δράσης
που έχουν εγκαινιαστεί σε πολλά συμβόλαια
ομολόγων”, γράφει χαρακτηριστικά η εφημερί-
δα Financial Times, “οι οποίες υποχρεώνουν τις
μειοψηφίες να αποδέχονται κουρέματα που
έχουν συμφωνηθεί από την πλειοψηφία (όπως
έγινε με το PSI) δεν είναι ασφαλείς ”.

Ο Σαμαράς κι ο Βενιζέλος λένε ξεδιάντροπα
ψέματα όταν κουνούν το δάκτυλο στο εργατικό
κίνημα και την Αριστερά επικαλούμενοι τη χρε-
οκοπία της Αργεντινής. Όμως, η μόνη πραγμα-
τική εναλλακτική λύση είναι η αντικαπιταλιστι-
κή: η μονομερής διαγραφή όλου του χρέους, η
κρατικοποίηση των τραπεζών και ο εργατικός
έλεγχος, αυτά δηλαδή που δεν έκανε η Αργεν-
τινή και οδηγήθηκε ξανά στη χρεοκοπία.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΕΣ ΣΑΜΑΡΟΒΕΝΙΖΕΛΩΝ

Τι πραγματικά δείχνει 
η χρεοκοπία της Αργεντινής

Αυγουστιάτικα
εγκαύματα
στην
κυβέρνηση

Το επόμενο φύλλο της Εργατικής
Αλληλεγγύης θα κυκλοφορήσει
την Τετάρτη 20 Αυγούστου



Α
υτά τα συγκλονιστικά λόγια γράφτηκαν
από την Ρόζα Λούξεμπουργκ την άνοιξη
του 1915. Το κείμενο που περιλαμβάνον-

ται κυκλοφόρησε τον Γενάρη του 1916, παρά-
νομα, στην Γερμανία και έχει μείνει γνωστό ως
η «μπροσούρα του Γιούνιους». Είναι μια οξυ-
δερκής ανάλυση των βαθύτερων αιτιών που
οδήγησαν στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και μια
τσουχτερή κριτική όλων των δικαιολογιών που
πρόβαλαν τα εμπόλεμα κράτη για τη συμμετο-
χή τους σε αυτόν. 

Είναι, όμως, και μια κραυγή οργής για την
προδοσία των ηγεσιών της Σοσιαλιστικής Διε-
θνούς και του σημαντικότερου κόμματός της.
Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας
(SPD) εκτός από το μεγαλύτερο και πιο έμπει-
ρο κόμμα «θεωρούνταν η γνησιότερη ενσάρκω-
ση του μαρξιστικού σοσιαλισμού» όπως αναφέ-
ρει πάλι η Ρ. Λούξεμπουργκ, για να συμπληρώ-
σει: «Ειδικά στα ζητήματα της πάλης ενάντια
στο μιλιταρισμό και τον πόλεμο, οι Γερμανοί
Σοσιαλδημοκράτες έπαιρναν την ηγετική θέση.
Το ‘για μας τους Γερμανούς αυτό είναι απαρά-
δεκτο’ συνήθως αρκούσε για να αποφασιστεί ο
προσανατολισμός της Δεύτερης Διεθνούς, που
τυφλά παρείχε την εμπιστοσύνη της στη θαυ-
μαστή ηγεσία της ισχυρής γερμανικής σοσιαλ-
δημοκρατίας. Αυτή ήταν το καμάρι του κάθε
σοσιαλιστή κι ο τρόμος όλων των αρχουσών
τάξεων». 

Γι’ αυτούς τους λόγους, όταν στις 4 Αυγού-
στου η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος
ψήφισε τις πολεμικές πιστώσεις στη βουλή, πα-
ρέχοντας ψήφο εμπιστοσύνης στον πόλεμο, το
σοκ πέρασε τα σύνορα της Γερμανίας. Ο Λένιν
όταν πήρε στα χέρια του το φύλλο της
Vorwärts, (Εμπρός!) της καθημερινής εφημερί-
δας του SPD, με τα νέα της 4 Αυγούστου, θεώ-
ρησε ότι πρόκειται για πλαστογραφία του γερ-
μανικού Γενικού Επιτελείου. Τις ίδιες περίπου
μέρες το ένα μετά το άλλο, τα σοσιαλιστικά
κόμματα των εμπολέμων ακολούθησαν το πα-
ράδειγμα των Γερμανών (με την εξαίρεση των
Ρώσων και Σέρβων σοσιαλιστών). 

«Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε!»
έγραφαν ο Μαρξ κι ο Ένγκελς στις τελευταίες
γραμμές του Κομμουνιστικού Μανιφέστου κι η
Δεύτερη Διεθνής υποτίθεται ότι αποτελούσε
την ενσάρκωση αυτού του συνθήματος. Το ριοι
όλων των χωρών αλληλοσπαραχτείτε!». 

Το δίλημμα «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα»
που θύμιζε η Λούξεμπουργκ στη μπροσούρα
της έμοιαζε να απαντάται στα χαρακώματα, τα
νεκροταφεία και τα τρένα με τους τραυματίες:

βαρβαρότητα. 

Τον Σεπτέμβρη του 1915, σχεδόν ένα χρόνο
μετά την έναρξη του πολέμου, αυτά τα ζητήμα-
τα θα συζητιόταν λεπτομερώς στην Συνδιάσκε-

ψη που έγινε στο Τσίμερβαλντ μια μικρή πόλη
της ουδέτερης Ελβετίας. Την πρωτοβουλία γι’
αυτή την συνάντηση την πήραν τα σοσιαλιστι-
κά κόμματα της Ιταλίας και της Ελβετίας: οι
χώρες τους δεν είχαν μπει στο πόλεμο και οι
ηγεσίες τους στήριζαν αυτή την επιλογή.

«Τέσσερις άμαξες»

Δυο δεκαετίες αργότερα ο Τρότσκι, που
συμμετείχε στη συνδιάσκεψη, θυμόταν ότι: «Οι
αντιπρόσωποι αστειεύονταν μεταξύ τους για το
γεγονός ότι μισό αιώνα μετά την ίδρυση της
Πρώτης Διεθνούς, όλοι οι διεθνιστές γέμιζαν
το πολύ τέσσερις άμαξες». Πράγματι, στην
Συνδιάσκεψη συμμετείχαν σαράντα περίπου
αντιπρόσωποι και παρατηρητές από όλη την
Ευρώπη. Ένα μικροσκοπικό γεγονός αν συγ-
κριθεί με τα προπολεμικά συνέδρια της Διε-
θνούς. Όμως, η Συνδιάσκεψη του Τσίμερβαλντ
είχε έναν αντίχτυπο απείρως μεγαλύτερο από
το μικροσκοπικό μέγεθός της.  

Μετά το αρχικό σοκ, το αντιπολεμικό στρα-
τόπεδο στο σοσιαλιστικό κίνημα άρχισε να δια-
μορφώνεται και να αναζητάει πολιτική γραμμή
και οργανωτική έκφραση. Εξακολουθούσε να
είναι μια μικρή σχετικά μειοψηφία. Όμως, όσο
ο πόλεμος συνεχιζόταν, διαψεύδοντας προβλέ-
ψεις για σύντομο τερματισμό του, τόσο άρχισε
να δυναμώνει. Όπως παρατηρεί ένας ιστορι-
κός: «Αυτό που ήταν αξιοσημείωτο, υπό τις επι-
κρατούσες συνθήκες, ήταν η ταχύτητα με την
οποία επανεμφανίστηκε η σοσιαλιστική αριστε-
ρά».

Τα βήματα που οδήγησαν στο Τσίμερβαλντ
ήταν μικρά, κοπιαστικά, αναποτελεσματικά και
«αναντίστοιχα με τις ανάγκες» για να θυμηθού-
με ένα σημερινό κλισέ. Στην Γερμανία, η αντι-
πολεμική αριστερά ήταν αδύνατη και κατακερ-
ματισμένη. 

Όταν η Λούξεμπουργκ, ο Καρλ Λήμπνεχκτ, η
Κλάρα Τσέτκιν, προσπάθησαν να οργανώσουν
μια σύσκεψη της παλιάς αριστερής πτέρυγας
του SPD εκείνο τον φριχτό Αύγουστο, δεν κα-

τάφεραν να γεμίσουν ούτε το διαμέρισμα της
Ρόζας. Την άνοιξη του 1915, όταν η Ομάδα Διε-
θνής (αργότερα Ένωση Σπάρτακος) άρχισε να
συγκροτείται δεν είχε ούτε τριακόσια μέλη σε
εθνικό επίπεδο. Εκτός από το πρόβλημα του
μεγέθους, υπήρχε κι αυτό της πολυδιάσπασης.
Εκτός από την ομάδα της Ρόζας, υπήρχαν άλ-
λες στο Βερολίνο, στη Βρέμη, στο Αμβούργο,
που δεν ταυτίζονταν μαζί της. Και πέρα από
αυτές, υπήρχε η «νομοταγής εσωκομματική αν-

τιπολίτευση» -ένα σημαντικό τμήμα της κοινοβου-
λευτικής ομάδας και των στελεχών του SPD. 

Στις άλλες χώρες επικρατούσε μια αντίστοιχη,
και εξίσου περίπλοκη, εικόνα. Μόνο στη Ρωσία
υπήρχε ένα κόμμα με ρίζες στην εργατική τάξη
που κράτησε εξαρχής αντιπολεμική, διεθνιστική
στάση, οι μπολσεβίκοι. Όμως, κι αυτό το κόμμα
σαρώθηκε τον πρώτο χρόνο του πολέμου από την
καταστολή και την πατριωτική υστερία. 

Οι αντιπολεμικές σοσιαλιστικές ομάδες και κόμ-
ματα από τις διάφορες χώρες δεν βρέθηκαν με
ένα άλμα στο Τσίμερβαλντ. Προηγήθηκαν διεθνή
βήματα συνεργασίας. Το Μάρτη του 1915 συγκλή-
θηκε στη Βέρνη της Ελβετίας Διεθνής Διάσκεψη
Σοσιαλιστριών με πρωτοβουλία της Κλάρας Τσέτ-
κιν, στενής φίλης της Ρ. Λούξεμπουργκ, και ηγετι-
κής φυσιογνωμίας στο προπολεμικό σοσιαλιστικό
γυναικείο κίνημα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι
πρώτες, αυθόρμητες αντιπολεμικές κινητοποι-
ήσεις στο Βερολίνο στις αρχές του 1915, πραγμα-
τοποιήθηκαν από εργάτριες που διαμαρτύρονταν
για τις ελλείψεις σε βασικά αγαθά. 

Αν τα διεθνή δίκτυα του γυναικείου σοσιαλιστι-
κού κινήματος πρόσφεραν μια δίοδο οργάνωσης
της αντιπολεμικής πάλης, την άλλη την πρόσφε-
ραν τα διεθνή δίκτυα των σοσιαλιστικών νεολαιών.
Η συνέχεια της συνδιάσκεψης των γυναικών, ήταν
η Συνδιάσκεψη που οργάνωσε το Διεθνές Γρα-
φείο των Σοσιαλιστικών Νεολαιών στην Ελβετία. 

«Η δύναμη και η ελπίδα» της διεθνούς εργατι-
κής τάξης που θεριζόταν «σαν το χορτάρι από το
δρεπάνι» στα πεδία των μαχών, ήταν πρώτα και
κύρια οι νέοι εργάτες. Έτσι κι αλλιώς, οι σοσιαλι-
στικές νεολαίες, όπως η γερμανική, είχαν πάντα
στην προτεραιότητά τους την πάλη ενάντια στον
ιμπεριαλισμό, τον μιλιταρισμό και τον πόλεμο. Ο
Καρλ Λήμπνεχκτ είχε γράψει την μπροσούρα “Μι-
λιταρισμός και Αντιμιλιταρισμός” ως κομμάτι της
δράσης αυτής της νεολαίας. Ο ριζοσπαστισμός
τους τις έφερνε συχνά σε αντίθεση με τις κομμα-
τικές ηγεσίες που δεν ήθελαν «εξαλλοσύνες» που

μπορεί να κόστιζαν στις κάλπες. 

Όπως κάθε νέο ξεκίνημα, έτσι και η Συνδιάσκε-
ψη του Τσίμερβαλντ συσπείρωσε δυνάμεις που
πέρα από τη κοινή βάση, την αντίθεση στον πόλε-
μο, είχαν διαφορετικές αναλύσεις και θα ακολου-
θούσαν διαφορετικούς δρόμους στα επόμενα
χρόνια. 

Για την πλειοψηφία (όσων συμμετείχαν) ο πόλε-
μος ήταν ένα τραγικό ατύχημα, έργο εθνικιστικών
και πολεμοκάπηλων κύκλων σε κάθε χώρα, αλλά
όχι γέννημα του καπιταλισμού. Τα αιτήματά τους
δεν πήγαιναν μακρύτερα από εκκλήσεις για μια δί-
καιη ειρήνη «χωρίς προσαρτήσεις και αποζημιώ-
σεις». 

Όσο για τη Δεύτερη Διεθνή και τα κόμματά της,
την προοπτική την συνόψισε ο θεωρητικός εκφρα-
στής αυτού του ρεύματος, ο Κάουτσκι: Η Διεθνής,
έγραφε το Νοέμβρη του 1914, «δεν μπορεί να
αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο σε περίοδο

πολέμου, είναι εργαλείο για καιρούς ειρήνης». Με
άλλα λόγια, οι αντιπολεμικοί αγωνιστές έπρεπε να
πιέζουν τις ηγεσίες των κομμάτων τους με την ελ-
πίδα ότι τα πράγματα θα επέστρεφαν στην καλή
εποχή πριν το 1914. 

Μια μικρότερη ομάδα δεν ήταν διατεθειμένη να
δώσει έτσι εύκολα άφεση αμαρτιών ούτε στον κα-
πιταλισμό, ούτε στις ηγεσίες των σοσιαλιστικών
κομμάτων. Υποστήριζε ότι βασικά καθήκοντα μιας
πραγματικά αντιπολεμικής στάσης θα έπρεπε να
είναι το σπάσιμο της κοινωνικής ειρήνης που εί-
χαν συμπήξει παντού οι ηγεσίες, η καταψήφιση
των πολεμικών πιστώσεων στα διάφορα κοινοβού-
λια. Η Δεύτερη Διεθνής είχε χρεοκοπήσει, υπο-
στήριζε, αλλά το τι θα τη διαδεχόταν θα το καθό-
ριζε η ανάκαμψη του εργατικού κινήματος με ση-
μαία το σύνθημα της ειρήνης. Ο Τρότσκι, που «συ-
νέθεσε» τις αποκλίνουσες απόψεις στο Μανιφέ-
στο του Τσίμερβαλντ ήταν ένας γνωστός εκπρό-
σωπος αυτού του ρεύματος. Η Λούξεμπουργκ,
που δεν συμμετείχε στην συνδιάσκεψη, βρισκόταν
κοντά σε αυτή την ανάλυση. 

Eπαναστατικός ντεφαιτισμός

Η «Αριστερά του Τσίμερβαλντ» γύρω από τον
Λένιν, ψήφισε το Μανιφέστο, παρά τις διαφωνίες
της, γιατί το θεώρησε ένα βήμα μπροστά στη
δράση. Ωστόσο διαφώνησε ανοιχτά με το περιε-
χόμενό του και πρόβαλε τη δικιά της προοπτική. Η
απάντηση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο είναι η προ-
λεταριακή επανάσταση, και αυτό σημαίνει μετα-
τροπή του ιμπεριαλιστικού πολέμου σε εμφύλιο
πόλεμο. Αυτή ήταν η βασική θέση τους. Όποιος
έπαιρνε στα σοβαρά το σύνθημα της επαναστατι-
κής ανατροπής της «δικιάς του» άρχουσας τάξης,
πρέπει να είναι έτοιμος να καλωσορίσει την ήττα
της «δικιάς του» κυβέρνησης στον πόλεμο. Αυτή η
στάση, που ονομάστηκε «επαναστατικός ντεφαιτι-
σμός» θα διαπερνούσε όλες τις πολεμικές του Λέ-
νιν στη διάρκεια του πολέμου. 

Η «Δεύτερη Διεθνής είναι νεκρή, ζήτω η Τρίτη
Διεθνής!» των νέων επαναστατικών κομμάτων. Αυ-
τό ήταν το δεύτερο στοιχείο που διέκρινε την ανά-
λυση της «Αριστεράς του Τσίμερβαλντ». Τα κόμ-
ματα της Δεύτερης Διεθνούς δεν μπορούσαν να
«αναμορφωθούν», να «αναζωογονηθούν». Όσοι το
έλπιζαν αυτό έτρεφαν επικίνδυνες αυταπάτες. Χω-
ρίς την ανεξάρτητη παρέμβαση των επαναστατών,
τα κινήματα που θα ξεσπούσαν ενάντια στον πό-
λεμο δεν θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι την
πραγματική νίκη. 

Το 1915 το Τσίμερβαλντ έμοιαζε μια αχτίνα φω-
τός στο γενικευμένο σκοτάδι. Ένα χρόνο μετά, οι
πρώτες μαζικές απεργίες ενάντια στις συνέπειες
του πολέμου άρχισαν να ξεσπάνε στη Γερμανία,
στη Γαλλία, στη Βρετανία, στη Ρωσία, ακόμα και
στη μακρινή Αμερική που μέχρι τότε ήταν εκτός
της αναμέτρησης και βίωνε ένα μεγάλο οικονομι-
κό «μπουμ». 

Η εργατική τάξη είχε αρχίσει να κινείται, και το
1917 αυτό το φαινόμενο άρχισε να αποκτάει «επι-
κίνδυνες» διαστάσεις για τις κυβερνήσεις: δίπλα
στις ανταρσίες στα εργοστάσια άρχισαν να ξεφυ-
τρώνουν οι ανταρσίες στα χαρακώματα. Όταν αυ-
τές οι δυο διαδικασίες συγχωνεύτηκαν τον Φλεβά-
ρη του1917, στη Ρωσία ξέσπασε η επανάσταση. 

Σε κείνη τη συγκυρία, η αριστερά που πάλευε
διεθνώς ενάντια στον πόλεμο, ήταν πολύ μεγαλύ-
τερη από τη μικροσκοπική σύναξη στο Τσίμερ-
βαλντ. Κινητοποιούσε εκατοντάδες χιλιάδες σε
όλη την Ευρώπη. Και στο κέντρο της βρισκόταν
ένα έμπειρο επαναστατικό κόμμα που θα οδηγού-
σε τους εργάτες της Ρωσίας στη νίκη τον Οκτώ-
βρη του 1917. 

Λέανδρος Μπόλαρης

100 χρόνια από το ξεκίνημα του Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥσελ. 4-5, Νο 1134
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Σ
το τελευταίο της τεύχος (4/2014),
η Κομμουνιστική Επιθεώρηση
(ΚΟΜΕΠ), το θεωρητικό και πολι-

τικό όργανο της Κ.Ε. του ΚΚΕ, δημοσι-
εύει άρθρο με τίτλο “Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην
πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολι-
τικού συστήματος”. Με ένα άρθρο 37
σελίδων, οι Μάκης Μακρής και Χρήστος
Μπαλωμένος, μέλη της Ιδεολογικής Επι-
τροπής της ΚΕ του ΚΚΕ, προσπαθούν
να αποδείξουν τη «σταθερή κι επιταχυ-
νόμενη υιοθέτηση από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
θέσεων που αντικειμενικά συμβάλλουν
στο φούντωμα των κοινοβουλευτικών
αυταπατών, την αναχαίτιση της ταξικής
ριζοσπαστικοποίησης, τη σταθερότητα
του αστικού πολιτικού συστήματος και
την ενσωμάτωση των εργαζομένων σε
αυτό».

Πού στηρίζονται, σύμφωνα με τους
συγγραφείς, όλα τα παραπάνω; Πρώτα
απ' όλα στην εκτίμηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
για το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα
που αναγνωρίζει στην πρωτιά του ΣΥΡΙ-
ΖΑ έκφραση αριστερής στροφής. Είναι
βέβαια γνωστό ότι για την ηγεσία του
ΚΚΕ τίποτα δεν έχει αλλάξει τα τελευ-
ταία χρόνια. Οι ανατροπές των κυβερνή-
σεων Παπανδρέου, Παπαδήμου και τρι-
κομματικής, η εκλογική καταβαράθρωση
των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ανάδειξη της αριστε-
ράς σε πλειοψηφική δύναμη, όλα εκτι-
μώνται με βάση τα ποσοστά του κόμμα-
τος. Έτσι, για την ηγεσία του ΚΚΕ οι συ-
σχετισμοί παραμένουν αρνητικοί, οι
απεργίες διαρκείας “τυχοδιωκτικές”, οι
δυνατότητες των εργατών να έχουν σε
συνθήκες κρίσης οποιαδήποτε νίκη ανύ-
παρκτες. Μπορεί το πόσο ηττοπαθής
και λάθος είναι αυτή η άποψη να το απέ-
δειξαν πρόσφατα οι εργάτες της CO-
SCO, αλλά αυτά μάλλον είναι ψιλά
γράμματα για την ηγεσία του ΚΚΕ.

Με αυτήν την αντίληψη μπαίνουν οι
αρθρογράφοι στο κέντρο της επίθεσής
τους, στο αντικαπιταλιστικό μεταβατικό
πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Βέβαια, τα
σημεία του προγράμματος στα οποία
ασκείται η κριτική, δεν αναφέρονται καν
στο κεντρικό κείμενο ώστε να γνωρίζουν
οι αναγνώστες για τι πράγμα διαβάζουν.
Χρειάζεται να πάει κανείς σε μία από τις
παραπομπές για να ανακαλύψει τι λέει
αυτό το πρόγραμμα. Ακόμα και εκεί,
όμως, στην παραπομπή, απουσιάζει η
καρδιά του προγράμματος που είναι –
δίπλα στα αιτήματα για στάση πληρω-
μών και διαγραφή του χρέους, έξοδο
από το ευρώ και την ΕΕ, κρατικοποίηση
των τραπεζών και των μεγάλων επιχει-
ρήσεων χωρίς αποζημίωση στα αφεντι-
κά κ.ά. – ο εργατικός έλεγχος.

Πρόκειται για μια πολύ βολική παρά-
λειψη. Με αυτό τον τρόπο μπορούν οι
συγγραφείς να υποστηρίζουν ότι «το με-
ταβατικό πολιτικό πρόγραμμα εισάγει
‘από την πίσω πόρτα’ τη λογική της προ-
σέγγισης του σοσιαλισμού/κομμουνι-
σμού μέσω κάποιου σταδίου που διαμε-
σολαβεί την αστική και την εργατική
εξουσία». 

Από ένα κόμμα που για δεκαετίες
υπήρξε συνώνυμο της αριστεράς των

σταδίων καταλήγοντας μέχρι και σε
συγκυβερνήσεις με αστικά κόμματα, η
κριτική στην στρατηγική των «ενδιάμε-
σων σταδίων» είναι όντως ένα κάποιο
προχώρημα. Όμως, η κατηγορία της
ΚΟΜΕΠ είναι αστεία. Το πρόγραμμα της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν έχει καμία σχέση με κά-
ποιου είδους στάδιο, και μάλιστα κυβερ-
νητικό (όπως υπαινίσσεται), ανάμεσα
στην αστική και την εργατική εξουσία.
Είναι αιτήματα που έχουν στόχο να συν-
δέσουν την πάλη της εργατικής τάξης
για τις ζωτικές της ανάγκες σήμερα, με
τη σύγκρουση με τον καπιταλισμό. Αιτή-
ματα, όπως η μονομερής και πλήρης
διαγραφή του χρέους, η κρατικοποίηση
των τραπεζών και των μεγάλων επιχει-
ρήσεων κλπ,  που παλεύοντας να τα επι-
βάλει το εργατικό κίνημα σήμερα και όχι
στο αόριστο μέλλον, διευρύνει ταυτό-
χρονα τους ορίζοντές του στην πάλη για
την ανατροπή του συστήματος.

Eργατικός έλεγχος 

Ο εργατικός έλεγχος, που δεν αναφέ-
ρεται καν στην ΚΟΜΕΠ, δεν έχει καμία
σχέση με κυβερνητικό πρόγραμμα δια-
χείρισης του καπιταλισμού, ούτε απευ-
θύνονται σε μια φιλολαϊκή κυβέρνηση
αλλά στο εργατικό κίνημα πείθοντάς το
για την αναγκαιότητα της επαναστατι-
κής πολιτικής.

Οι αρθογράφοι της ΚΟΜΕΠ υποστηρί-
ζουν ότι: «Το μεταβατικό πρόγραμμα
στην καλύτερη περίπτωση μετατοπίζει
σε ‘δεύτερο χρόνο’ την προπαγάνδιση
της κομμουνιστικής κοινωνίας οδηγών-
τας νομοτελειακά –ως μεταβατικό- στην
απόσπαση των στόχων βελτίωσης της
θέσης της εργατικής τάξης από την πά-
λη για την ανατροπή της καπιταλιστικής
εξουσίας». Εννοούν ότι πρέπει να πα-
λεύουμε για κάποια ζητήματα σήμερα
και να κάνουμε γενική προπαγάνδα για
το αύριο; Δεν υπάρχουν αιτήματα που
να συνδέουν το σήμερα με το αύριο;  Η
Κομμουνιστική Διεθνής συγκροτήθηκε
πάνω στη ρήξη με αυτό το διαχωρισμό
ανάμεσα στο «μίνιμουμ» και το «μάξι-
μουμ» πρόγραμμα που επέτρεπε στην
παλιά σοσιαλδημοκρατία να μιλάει επα-
ναστατικά και να πράττει ρεφορμιστικά
(και προδοτικά). 

Για μας δεν υπάρχουν ούτε «μεταβατι-
κά» στάδια, ούτε «μεταβατικές εξου-
σίες». Υπάρχουν, όμως, μεταβατικά αι-
τήματα που προσπαθούν να ανταποκρι-
θούν στη μεταβατικότητα των ιδεών
μιας τάξης που παλεύει και μαθαίνει
από τους αγώνες της έστω καίγοντας τα
δάχτυλά της. Σε αυτή την στρατηγική
θα μείνουμε αταλάντευτοι, προσπαθών-
τας να ανταποκριθούμε με αισιοδοξία
και αποφασιστικότητα στον πήχη που
έχουν σηκώσει τόσο ψηλά οι καθαρί-
στριες, οι εργάτες γης της Μανωλάδας,
οι εργάτες της COSCO, οι εργαζόμενοι
στο δημόσιο που κουρελιάζουν την
«αξιολόγηση». Εκεί παράγεται η «ταξική
ριζοσπαστικοποίηση» -όχι στις σελίδες
της ΚΟΜΕΠ.

Λένα Βερδέ

Η ΚΟΜΕΠ για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ποιός μιλάει για “στάδια”;

Η διεθνιστική αριστερά
του Τσίμερβαλντ

«Η δύναμη και η ελπίδα μας θερίζεται

μέρα με τη μέρα σαν χορτάρι κάτω από

το δρεπάνι. Οι καλύτερες, οι πιο

μορφωμένες δυνάμεις του παγκόσμιου

σοσιαλισμού, οι θεματοφύλακες των

ιερότερων παραδόσεων και οι πιο

θαρραλέοι ήρωες του σύγχρονου

εργατικού κινήματος, η πρωτοπορία του

παγκόσμιου προλεταριάτου, οι εργάτες

της Αγγλίας, της Γαλλίας, του Βελγίου,

της Γερμανίας, της Ρωσίας –αυτοί είναι

τώρα που σακατεύονται και οδηγούνται

στο σφαγείο». 

Αντιπολεμική διαδήλωση στο Βερολίνο  την άνοιξη του 1918

Συναδέλφωση Ρώσων και Γερμανών φαντάρων στον Α’ Π.Π. 
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ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/8 καφέ Βραζιλιάνα 7.30μμ
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η γέννηση
της επαναστατικής αριστεράς
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/8 δημαρχείο 7μμ
Το σφαγείο του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8 δημαρχείο 8μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/8 Εκτός των τειχών 7.30μμ
Λευτεριά στην Παλαιστίνη
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8 Γαρδένια 7.30μμ
Η κληρονομιά του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/8 καφέ Κούνια 7.30μμ
Ο Μαρξ και η εργατική τάξη
Ομιλητής: Κώστας Βλασσόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/8 καφέ Τριώτα 
(μετρό Αγ. Αντώνης) 7.30μμ
Φασισμός και αντιφασισμός μετά τις
εκλογές
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
• ΠΕΜΠΤΗ 21/8 καφέ Τριώτα 7.30μμ
Μαρξ και εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/8 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Φασισμός και αντιφασισμός μετά τις
εκλογές
Ομιλητής: Γιώργος Χρυσαφίδης

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/8 Palmier bistro 7.30μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Νεφέλη Πετρούτσου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/8 Στοά Σάρκα, κτίρ. Α’, όρ. Β’ 7μμ

Λευτεριά στην Παλαιστίνη
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΧΑΝΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/8 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ο Μαρξ και η εργατική τάξη
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/8 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ο Μαρξ και η εργατική τάξη
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Ιγνάτης Στέκας

ΚΟΥΚΑΚΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8 καφέ Ποτάμι 7.30μμ
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και η γέννηση

της επαναστατικής αριστεράς
Ομιλήτρια: Μέλπω Μαραγκίδου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8 καφέ Shelter 7μμ
Μιλιταρισμός και αντιμιλιταρισμός
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8 Καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Καπιταλισμός Ζόμπι
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8 Kαφέ Στης μηλιάς το λάζο 7.30μμ
Μαρξ και εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8 ΕΡΤ-open 7.30μμ
Η κληρονομιά του Τρότσκι
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 21/8 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Βάση και εποικοδόμημα
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/8 Κτίριο Περιφέρειας 7μμ
Η μάχη ενάντια στο ρατσισμό και 
η κινητοποίηση στη Μανωλάδα
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και

προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -

νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν

υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -
τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -
ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη
θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο
στην άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια αντι -
προ σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO όχι "σοσια λι σμό σε μια
χώ ρα" ή "σοσια λι σμό με εθνι κά χρώ μα τα"

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι ακό μα
και μια νικη φό ρα εργα τι κή σοσια λι στι κή επα -
νά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπο ρεί να επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε -
στώ τα της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του
στα λι νι σμού, της Kί νας και των άλ λων ανα το -

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει
τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα
της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από
τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί -
νο ως το Σάο Πά ο λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί
να δια σπά σει τους εργά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία
της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί -
ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά -

τες ενω μέ νοι. 

Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των μειο -
νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία και στα
μέ τρα αστυ νό μευ σης των μετα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει
τον εαυ τό της και όλους τους κατα πιε σμέ -
νους μέ σα από τη δι κή της δρά ση. Για να
κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε αυ -
τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα νω θούν
τα πιο ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε
ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ -
μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους
εργά τες για την επα να στα τι κή προ ο πτι κή πα-
ρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα -
στε αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα -
σης της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/8

Ν.ΣΜΥΡΝΗ Πλατεία everest 7 πμ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/8

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζ. Σωτήρος 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 8μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ.Επταλόφου 6.30μμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/8

ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 11πμ 
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
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ΞΑΝΘΗ

Mε υπογραφή της νέας ηγεσίας του Υπ. Παιδείας
και με βάση το «νέο» πειθαρχικό κώδικα για «αναξιο-
πρεπή συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας» διώ-
κεται η Ελισάβετ Παπαδοπούλου, μέλος των Παρεμ-
βάσεων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρόεδρος  του
Συλλόγου ΠΕ Γ. Ρίτσος (Μολάων) και εκλεγμένη αι-
ρετή στο ΠΥΣΠΕ Λακωνίας γιατί υπερασπίστηκε τα
εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων, αποκάλυψε
τις αυθαιρεσίες και τις παραβιάσεις της νομοθεσίας
από τη διοίκηση καθώς και την άθλια πραγματικότη-
τα των σχολικών μονάδων και της λειτουργίας τους. 

Όπως καταγγέλλεται στην κοινή ανακοίνωση όλων
των Συλλόγων Π.Ε. και ΕΛΜΕ Πελοποννήσου «η αιφ-
νιδιαστική απόφαση του υπουργείου Παιδείας να θέ-
σει σε αργία την συναδέλφισσα Ελισάβετ Παπαδο-
πούλου είναι πολιτική πράξη αυταρχισμού που επι-
διώκει να δημιουργήσει κλίμα φόβου, έρχεται να
προστεθεί στη βιομηχανία διώξεων που έχει στηθεί
ενάντια σε κάθε εκπαιδευτικό που τολμά να αντιδρά-
σει στις επιλογές του υπουργείου Παιδείας και της
κυβερνητικής πολιτικής και ουσιαστικά βαπτίζει ως
παράπτωμα την ίδια τη συνδικαλιστική δράση».

Με παράσταση διαμαρτυρίας Περιφερειακή Δ/νση
Πελοποννήσου απάντησε η ΔΟΕ την Τρίτη 29/7 ενώ
έχουν ξεπεράσει τις 700 οι υπογραφές συμπαράστα-
σης που ζητούν την άμεση επαναπρόσληψη της συν-
δικαλίστριας εκπαιδευτικού.

Σε πανελλαδική συνέλευση την Κυριακή 28 Σεπτέμβρη στις 11πμ στην αίθουσα
της Πανηπειρωτικής (Κλεισθένους 15, πίσω από το δημαρχείο της Αθήνας) καλεί ο
Συντονισμός Ενάντια σε Κλεισίματα, Διαθεσιμότητες, Ιδιωτικοποιήσεις και Εργολα-
βίες συνεχίζοντας την προσπάθεια για την καλύτερη οργάνωση των αγώνων από τα
κάτω. “Για να βρεθούμε μαζί, όλοι όσοι δώσαμε τις μάχες όλους τους προηγούμε-
νους μήνες ενάντια στην μνημονιακή συγκυβέρνηση. Να συζητήσουμε για τις προ-
σπάθειές μας αλλά και να συντονίσουμε και να οργανώσουμε τα επόμενα βήματά
μας σε ένα καυτό φθινόπωρο αγώνων αντίστασης και ανατροπής”, τονίζεται στην
ανακοίνωση που εξέδωσε ο Συντονισμός ενόψει της συνέλευσης. 

Τρεις μήνες, 90 μέρες έξω από το
υπουργείο οικονομικών στην οδό “Νίκης
των Καθαριστριών” όπως έχουν μετονο-
μάσει την Καρ. Σερβίας, έκλεισαν οι κα-
θαρίστριες και το γιόρτασαν δεόντος
σβήνοντας κεριά και κόβοντας τούρτα.
Μετά την τεράστια απήχηση που είχε η
συναυλία τους στις 28/7 με 20.000 κό-
σμου να δίνει το παρόν στο πλευρό
τους, οι καθαρίστριες συνεχίζουν.

Έχουν συσπειρώσει γύρω τους στο
κέντρο αγώνα και άλλα κομμάτια εργα-
ζόμενων που δίνουν μάχη ενάντια στις
απολύσεις όπως οι σχολικοί φύλακες, οι
διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί, κ.ά. Με φόντο

την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθε-
σής τους στις 23 Σεπτέμβρη οι καθαρί-
στριες δηλώνουν αποφασισμένες να
φτάσουν μέχρι τέλος ζητώντας την υπο-
στήριξη του κόσμου. 

Οι χιλιάδες υπογραφές συμπαράστα-
σης που συνεχίζουν να μαζεύουν εκτός
του ότι είναι μια χειροπιαστή απόδειξη
της τεράστιας δυναμικής που έχει ο
αγώνας τους, είναι ένα επιπλέον όπλο
στα χέρια τους αφού θα τις καταθέσουν
στο δικαστήριο σαν στοιχείο. Οι καθαρί-
στριες καλούν το πρωί της 23/9 σε με-
γάλη συγκέντρωση συμπαράστασης
έξω από τα δικαστήρια. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

Nέα από τους χώρους

Πανελλαδική συνέλευση του Συντονισμού
Ενάντια σε Κλεισίματα και Διαθεσιμότητες

Συμπαράσταση στην
διωκόμενη εκπαιδευτικό 
Ελισάβετ ΠαπαδοπούλουΜη καρτεράτε να λυγίσουμε

Με 24ωρη απεργία την Τρίτη 4/8 απάντησαν οι
εργαζόμενοι στα ΜΜΕ στη μεθόδευση της κυβέρ-
νησης να φέρει απροειδοποίητα, με διαδικασίες
εξπρές μέσα στη νύχτα, τροπολόγια στο πολυνο-
μοσχέδιο με την οποία επιτρέπονται συγχωνεύ-
σεις μέσων και ομίλων ΜΜΕ με πρόσχημα τη μεί-
ωση του κόστους, διευκολύνοντας υπερδανεισμέ-
νους επιχειρηματίες να βρουν σανίδα σωτηρίας.

Όπως τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση που
εξέδωσαν τα 12 σωματεία, ενώσεις και ομοσπον-
δίες του κλάδου τονίζεται πως “με το νέο καθε-
στώς, οι μεγαλοϊδιοκτήτες θα μπορούν χωρίς πε-
ριορισμούς να κατέχουν όσα ΜΜΕ οποιασδήποτε
μορφής και με όσους εργαζόμενους επιθυμούν.
Οι συγχωνεύσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε
μαζικές απολύσεις και συρρίκνωση προσωπικού
καθώς στο ελάχιστο προσωπικό της επιχείρησης
θα συνυπολογίζονται πλέον οι εργαζόμενοι σε
όλα τα μέσα του ομίλου”.

Η καθολική συμμετοχή και η επιτυχία της απερ-
γίας στις 4/8 ήταν ένα πρώτο βήμα. Οι εργαζόμε-
νοι στα ΜΜΕ, που τα τελευταία χρόνια έχουν δε-
χτεί τεράστια επίθεση στους μισθούς και τα ερ-
γασιακά τους δικαιώματα, χρειάζεται να πάρουν
την υπόθεση στα χέρια τους. Με απεργίες διαρ-
κείας, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να απαντήσουν στις
μνημονιακές επιθέσεις κυβέρνησης και αφεντι-
κών.

24ωρη απεργία 
σε όλα τα ΜΜΕ
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Η
εικόνα του Λένιν που έχει επικρα-
τήσει είναι του υπερσυγκεντρωτι-
κού και αμείλικτου ηγέτη που έδινε

στην εργατική τάξη το ρόλο του παθητι-
κού δέκτη των εντολών της «φωτισμένης
ηγεσίας» ενός συνωμοτικά οργανωμένου
κόμματος, μιας ελίτ εκείνων που ήξεραν
την αλήθεια. Το «Τι να κάνουμε;» θεωρεί-
ται το εγχειρίδιο κι η κλασσική δήλωση
αυτής της αντίληψης. Στην πραγματικότη-
τα, αυτό το βιβλίο, που δημοσιεύτηκε στις
αρχές του 1902, είναι ένα μανιφέστο της
βαθιάς δημοκρατικότητας που διέτρεχε
την πολιτική αντίληψη του Λένιν σε όλο το
διάστημα της δράσης του, από τα πρώτα
του βήματα.  

Το Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα
(ΣΔΕΚΡ) είχε ιδρυθεί τυπικά το 1898, αλ-
λά πριν καλά καλά κυκλοφορήσει την
ιδρυτική του διακήρυξη, η μυστική αστυ-
νομία του Τσάρου, η περιβόητη Οχράνα,
συνέλαβε την κεντρική του ηγεσία. Το
κόμμα έμεινε στα χαρτιά. Οι μαρξιστές
συνέχιζαν να δρουν συσπειρωμένοι σε το-
πικές οργανώσεις, οι «επιτροπές» που
αναφέρει συχνά στο βιβλίο ο Λένιν. Σε τι
συνίστατο η δράση τους; Σε αυτό που ο
Λένιν ονομάζει «χειροτεχνισμό». Μια πε-
ρίοδος έντονης δράσης, συνήθως προκη-
ρύξεις που αναδείκνυαν τις σκληρές συν-
θήκες δουλειάς και τις αυθόρμητες διεκ-
δικήσεις των εργατών σε εργοστάσια,
που τις ακολουθούσαν τα χτυπήματα της
μυστικής αστυνομίας, η σύλληψη της επι-
τροπής –ένας φαύλος κύκλος. 

Για ένα διάστημα, αυτού του τύπου η
δράση ήταν μια καλοδεχούμενη αλλαγή
έμφασης από την προηγούμενη φάση:
των απορροφημένων στις «βαριές» θεω-
ρητικές συζητήσεις εσωστρεφών ομάδων.
Όμως, μπαίνοντας ο 20ος αιώνας, αυτή η
κατάσταση γινόταν πολιτικά επικίνδυνη.

“Οικονομισμός”

Το βιβλίο είναι γεμάτο επιθέσεις σε ένα
ρεύμα που ο Λένιν ονομάζει «οικονομι-
σμό». Ένα κομμάτι των Ρώσων μαρξιστών
θεωρούσε ότι η ενασχόληση με την οικο-
νομική πάλη, τις οικονομικές διεκδικήσεις
των εργατών, ήταν το πρωτεύον καθήκον.
Αν θέλουμε να αποκτήσουμε ρίζες στους
«πραγματικούς» εργάτες και το κίνημά
τους, πρέπει να τους μιλάμε στο επίπεδό
τους. Το κίνημα θα αναπτυχθεί «αυθόρμη-
τα» προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Για τον Λένιν αυτή η αντιμετώπιση ήταν
απαράδεκτη. Ουσιαστικά σήμαινε την εγ-
κατάλειψη της πολιτικής πάλης για την
ανατροπή της τσαρικής απολυταρχίας,
για τη δημοκρατία, για το μοίρασμα της
γης στους αγρότες, στα χέρια της λεγό-
μενης φιλελεύθερης αστικής τάξης. Μιας
τάξης που ήταν δεμένη με χίλια νήματα
με το καθεστώς του Τσάρου, που δεν
μπορούσε ούτε ήθελε να αναλάβει τέτοια

καθήκοντα. 
Αντίθετα, για τον Λένιν η εργατική τάξη

μπορούσε και έπρεπε να ηγηθεί αυτού
του αγώνα ανοίγοντας έτσι το δρόμο για
την ανατροπή του ίδιου του καπιταλισμού
στο μέλλον. Το 1902 ήταν η χρονιά που
ξέσπασαν μεγάλες απεργίες στο Μπακού
και σε άλλες περιοχές, έγιναν μεγάλες
φοιτητικές διαδηλώσεις ενάντια σε κατα-
πιεστικά μέτρα. Το κίνημα διατύπωνε αυ-
θόρμητα πολιτικά αιτήματα. Το ζήτημα
ήταν αν οι σοσιαλδημοκράτες θα ανταπο-
κρίνονταν, αν θα κατόρθωναν να εξασφα-
λίσουν την συνεπή κατεύθυνση της συνο-
λικής σύγκρουσης με τον τσαρισμό. Από
δω πηγάζει η αίσθηση του επείγοντος,
που αποτυπώνεται και στο τίτλο του βιβλί-
ου: «τα φλέγοντα ζητήματα του κινήματός
μας».

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, ωστόσο,
ο Λένιν ξεκινάει την επίθεσή του κατηγο-
ρώντας τους οικονομιστές ότι αποτελούν
τη ρωσική εκδοχή των ιδεών του Μπερν-
στάιν στη γερμανική σοσιαλδημοκρατία.
Ο Μπερνστάιν, παλιός σύντροφος του
Μαρξ και του Ένγκελς, υποστήριζε ότι ο
καπιταλισμός έχει αλλάξει, και μπορεί να
μεταρρυθμιστεί σταδιακά μέχρι η κοινω-
νία να γίνει σοσιαλιστική, από μια σοσιαλι-
στική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Αυτός
είχε πει ότι «το κίνημα είναι το παν, ο τελι-
κός στόχος τίποτα» -η σοσιαλιστική επα-
νάσταση δηλαδή. 

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να γίνει κα-
τανοητή η πιο γνωστή –και παρεξηγημέ-
νη- φράση του βιβλίου: η ταξική συνείδη-
ση, γράφει ο Λένιν, δηλαδή η συνείδηση
της ιστορικής αποστολής του προλετα-
ριάτου, έρχεται «απέξω», δεν αναπτύσσε-
ται αυθόρμητα. Ο Λένιν δεν εννοεί ότι οι
εργάτες χρειάζονται τους διανοούμενους
να τους παίρνουν από το χέρι. Επισημαί-

νει το γεγονός ότι οι ιδέες που κυριαρ-
χούν στην κοινωνία είναι οι ιδέες της κυ-
ρίαρχης τάξης κι ότι χρειάζεται συνειδητή
προσπάθεια για να καταπολεμηθούν και
να καταρριφθούν.

Μερικά από τα ωραιότερα αποσπάσμα-
τα του βιβλίου είναι γραμμένα με αυτό
τον σκοπό –αποσπάσματα που αναδίδουν
την αφοσίωση του Λένιν στην υπόθεση
της απελευθέρωσης όλης της κοινωνίας.
Ο σοσιαλδημοκράτης, γράφει, δεν πρέπει
να έχει πρότυπό του τον «τρεϊντγιουνιονι-
στή ηγέτη» (το στέλεχος του συνδικάτου)
αλλά να είναι το «βήμα του λαού» αυτός
που κάνει δικιά του την υπόθεση κάθε κα-
ταπιεσμένου κομματιού της κοινωνίας. 

Η εργατική τάξη δεν μπορεί να αποκτή-
σει ποτέ συνείδηση του ιστορικού προ-
ορισμού της, να απελευθερώσει τον εαυ-
τό της από τα δεσμά της καπιταλιστικής
εκμετάλλευσης, αν δεν μάθει να παλεύει
ενάντια σε κάθε εκδήλωση αδικίας, κάθε
διάκριση, κάθε μορφή καταπίεσης. Είτε
πρόκειται για τον αντισημιτισμό (την κύ-
ρια μορφή ρατσισμού στην Τσαρική Ρω-
σία) και το διωγμό θρησκευτικών μειονο-
τήτων, είτε για το ξυλοδαρμό φοιτητών, ή
για τη λογοκρισία του Τύπου. Πόσο επί-
καιρα είναι αυτά τα λόγια σήμερα! 

“Σκαλωσιά”

Η επαναστατική εφημερίδα παίζει κεν-
τρικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Ο
Λένιν δεν έγραφε σαν μοναχικός διανοού-
μενος. Ήταν βασικό στέλεχος της Ίσκρα,
(Σπίθα) μιας οργάνωσης που εξέδιδε την
ομώνυμη παράνομη εφημερίδα, και που
είχε σκοπό να ενώσει όλες τις διάσπαρ-
τες ομάδες σε ένα συγκροτημένο κόμμα.
Η ραχοκοκαλιά, η «σκαλωσιά» σύμφωνα
με την παρομοίωση του Λένιν, αυτού του
κόμματος θα ήταν η συστηματική έκδοση
μιας τέτοιας εφημερίδας που οι επανα-
στάτες θα τη διακινούσαν χέρι με χέρι σε
όλη την Ρωσία. 

Για να γίνει κάτι τέτοιο κατορθωτό,
υποστήριζε, χρειαζόταν η ρήξη με τις πα-
λιές συνήθειες, και η συγκρότηση ενός δι-
κτύου «επαγγελματιών επαναστατών» που
μια από τις βασικές αποστολές τους θα
ήταν να εξασφαλίζουν την έκδοση και κυ-
κλοφορία της εφημερίδας. «Επαγγελμα-
τίας» σημαίνει αυτό που λέμε σήμερα «εί-
ναι καλός σε αυτό που κάνει» και στην
συγκεκριμένη περίπτωση, καλός σήμαινε
να μην πιάνεται από τους μπάτσους και
τους χαφιέδες. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, χιλιάδες
εργάτες θα εκπαιδεύονταν στην πράξη
ώστε να μπορούν να γίνουν ηγέτες, ιδεο-
λογικά, πολιτικά και οργανωτικά, σε κάθε
αγώνα που θα ξεσπούσε, να ανταποκρί-
νονται στις απότομες στροφές της ταξι-
κής πάλης χωρίς να έχουν ανάγκη για τις
λεπτομερείς οδηγίες ενός απόμακρου
«κέντρου». Το όραμά του δεν ήταν ελιτί-
στικο. Δεν έχτιζε ούτε κάστρο, ούτε μονα-
στήρι. Έχτιζε ένα επαναστατικό κόμμα,
κομμάτι της τάξης και των αγώνων της. 

Λ.Μ.

Γιατί να διαβάσουμε το
Τι να κάνουμε;

Σ
ε πλήρες αδιέξοδο έχει οδηγηθεί η κυβέρνηση και
ο Μητσοτάκης που είδαν τη μαζική αντίσταση
εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων στο δημόσιο

να τσαλακώνει τη βρόμικη επίθεση της «αξιολόγησης»
που ανοίγει το δρόμο για διαθεσιμότητες, απολύσεις
και διάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών. Στις 31 Ιουλίου
έληξε χωρίς αποτέλεσμα και η δεύτερη «διορία» που εί-
χε αναγκαστεί να βάλει ο Μητσοτάκης για την παράδο-
ση των «αξιολογόχαρτων», ενώ μέχρι και την Τρίτη 5/8
δεν είχε ακόμα ανακοινωθεί η επίσημη απόφαση από το
Εφετείο που εξέταζε αν θα βγάλει παράνομη την απερ-
γία-αποχή της ΑΔΕΔΥ. 

Στα νοσοκομεία, τους δήμους, τα υπουργεία, σε κάθε
χώρο του δημοσίου επικρατεί ένας πρωτοφανής ξεση-
κωμός. Σχεδόν πουθενά δεν έχει προχωρήσει η αξιολό-
γηση, οι εργαζόμενοι παραδίδουν μαζικά τα φύλλα
στους πρωτοβάθμιους συλλόγους τους και δεν κάνουν
ούτε βήμα πίσω από τον αγώνα που ξεκίνησαν εδώ και
δυο μήνες.

Το ότι ο Σαμαράς και οι υπουργοί του έχουν εναποθέ-
σει τις ελπίδες τους στα δικαστήρια είναι δείγμα αδυνα-
μίας. Το κίνημα των εργαζόμενων στο δημόσιο ενάντια
στην αξιολόγηση έχει πολλούς λόγους να συνεχίσει την
απεργιακή ανυπακοή, να απορρίψει τους κάλπικους
ελιγμούς της κυβέρνησης για δήθεν απεξάρτηση της
αξιολόγησης από τις απολύσεις, και να καταργήσει το
νόμο 4250.

Ενωμένοι και αποφασισμένοι

Τώρα είναι η ώρα της κλιμάκωσης μέσα στον Αύγου-
στο, με συνέχιση της απεργίας-αποχής από τις διαδικα-
σίες αξιολόγησης, αλλά και την κύρηξη 48ωρης απερ-
γίας αμέσως μετά την απόφαση του δικαστήριου για να
σταλεί το μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο είναι
«ενωμένοι και αποφασισμένοι» να μην αφήσουν να πε-
ράσει αυτή η βάρβαρη επίθεση. 

Στήριξη ενάντια στην ποινικοποίηση των αγώνων ζή-
τησε η εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ σε συνάντηση
που είχε με αντιπροσωπεία από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
την Πέμπτη 31/7 μετά από αίτημα της διοίκησης του τρι-
τοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου για πολιτική στήρι-
ξη στην απεργία-αποχή των εργαζόμενων στον δημόσιο
τομέα.

Από την πλευρά της ΑΝΤΑΡΣΥΑ τονίστηκε η από θέση
αρχής αμέριστη συμπαράσταση στον αγώνα των εργα-
ζόμενων στο δημόσιο. Οι εκπρόσωποι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Γ. Σηφακάκης, Τ. Καντιντσάρος, Π. Σωτήρης) έδωσαν
ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοβουλία που πήρε η Αντικα-
πιταλιστική Αριστερά για τη συσπείρωση όλων των πολι-
τικών δυνάμεων στο πλευρό των δημοσίων υπάλληλων,
ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη για κλιμάκωση των κινη-
τοποιήσεων με απεργίες και πολιτική ανυπακοή. 

Κυριάκος Μπάνος

Κλιμακώνουμε 
την αντίσταση 
στην αξιολόγηση

ΔΗΜΟΣΙΟ

Συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΥ 
με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις 31/7



Γ
ια τέταρτη βδομάδα ο στρα-
τός του Ισραήλ συνεχίζει τη
σφαγή αμάχων και παιδιών

στη Γάζα βομβαρδίζοντας σπίτια,
σχολεία, νοσοκομεία. Αλλά και με
την ίδια αμείωτη ορμή συνεχίζεται
και η ηρωική αντίσταση των Παλαι-
στίνιων. Ποιες είναι οι βαθύτερες αι-
τίες αυτής της σύγκρουσης και ποια
μπορεί να είναι η διέξοδος;

Οι πρόσφατες σκληρές μάχες στη
Γάζα δεν είναι παρά ένα επεισόδιο
ενός μακροχρόνιου πολέμου ανάμε-
σα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνι-
ους – για αυτό δεν πρέπει να έχει κα-
νείς την παραμικρή αμφιβολία. Άγρια
ξεσπάσματα έρχονται και παρέρχον-
ται, αλλά ο πόλεμος είναι μόνιμος.

Ο πόλεμος βρίσκεται στην ίδια τη
φύση του Ισραήλ, ενός κράτους
αποκλειστικά εβραϊκού. Το Σιωνιστι-
κό κράτος του Ισραήλ θεμελιώθηκε
πάνω στον εκτοπισμό και τη διασπο-
ρά των Παλαιστινίων -μιας διαδικα-
σίας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα
με τον παράνομο εβραϊκό εποικισμό
στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυ-
τική Όχθη και τα περίχωρα της Ανα-
τολικής Ιερουσαλήμ.  

Η επίσημη δυτική θέση που προ-
τείνει τη λύση των δυο κρατών προ-
ϋποθέτει μια συμφιλίωση ανάμεσα
στην “ασφάλεια” του Ισραήλ και την
“αυτοδιάθεση” των Παλαιστινίων.
Αυτό, όμως, είναι αδύνατο. Η ύπαρ-
ξη ενός εκτοπισμένου παλαιστινια-
κού πληθυσμού εντός και γύρω από
τα σύνορα απειλεί μόνιμα την ασφά-
λεια του Ισραήλ.

Σε πείσμα των γενοκτονικών φαν-
τασιοπληξιών των φανατικών Σιωνι-
στών, πολιτικά είναι αδύνατο για το
Ισραήλ να εκδιώξει ή να εξοντώσει
τους Παλαιστίνιους. Έτσι, αντί για
αυτό αναζητά, με την υποστήριξη
των ΗΠΑ, μια «συνύπαρξη», με τους
δικούς του, όμως, όρους.

Στη Δυτική Όχθη αυτό έχει επι-
τευχθεί, σχετικά καλά. Η “ειρηνευτι-
κή διαδικασία” έχει παραδώσει την
Παλαιστινιακή Αρχή στα χέρια της
ξεπουλημένης και αυταρχικής κο-
σμικής εθνικιστικής ηγεσίας της Φα-
τάχ, μιας ηγεσίας την οποία το Ισ-
ραήλ μπορεί ακόμα να εμπιστεύεται
ότι θα σταματήσει κάθε προσπάθεια
ένοπλης δράσης εναντίον του από
τα εδάφη που βρίσκονται υπό τον

έλεγχό της. Η Δυτική Όχθη παραμέ-
νει, έτσι και αλλιώς, κάτω από την
μπότα της Ισραηλινής Αμυντικής
Δύναμης (IDF). 

Αυτό έχει αφήσει τις κύριες δυνά-
μεις της αντίστασης εγκλωβισμένες
στη Γάζα, τη λωρίδα της γης που
ελέγχει η Χαμάς από το 2007. Οι
ηγέτες της Χαμάς ίσως και να ήθε-
λαν να έρθουν σε κάποια συμφωνία
με το Ισραήλ, αλλά το Ισραήλ δεν
τους προσέφερε ποτέ μια τέτοια
επιλογή. Αντί για αυτό ο στρατός
του Ισραήλ έχει εξαπολύσει μια σει-
ρά από επιθέσεις -το 2008-9, το
2012 και τώρα το 2014- με στόχο να
“κόψει το βήχα”, δηλαδή να περιορί-
σει την αύξηση της στρατιωτικής
δυνατότητας της Χαμάς. Αυτή η τα-
χτική παρά τις σφαγές των περα-
σμένων εβδομάδων, δεν έχει στε-
φθεί από επιτυχία. 

Όπως τονίζει ο Νατάν Τράλ (ένας
Αμερικανός δημοσιογράφος που ει-
δικεύεται στη Μέση Ανατολή), “για
πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες το
Ισραήλ αμύνεται ενάντια σε ένα
στρατό που έχει σπάσει τα σύνορα
του 1967, διαμέσου τούνελ και επι-
δρομών από τη θάλασσα. Οι ρουκέ-
τες της Χαμάς, που παράγονται τώ-
ρα στην ίδια τη Γάζα, μπορούν πλέ-
ον να πλήξουν όλες τις μεγάλες πό-
λεις του Ισραήλ, ακόμα και τη Χάι-
φα. Η Χαμάς διαθέτει ακόμα μη
επανδρωμένα αεροσκάφη ικανά να
φέρουν ρουκέτες. Κατάφερε να
κλείσει το βασικό αεροδρόμιο του
Ισραήλ για δύο ημέρες... Οι ρουκέ-
τες από τη Γάζα αναγκάζουν τους
Ισραηλινούς να τρέχουν μέρα παρά
μέρα στα καταφύγια, ένα γεγονός
που δείχνει ανάγλυφα την αδυναμία
της Ισραηλινής Αμυντικής Δύναμης
να αντιμετωπίσει την απειλή.”   

Αντιδράσεις

Ταυτόχρονα η σφαγή των αμάχων
Παλαιστινίων έχει πυροδοτήσει ένα
κύμα διαμαρτυρίας σε ολόκληρο
τον κόσμο. Οι διαδηλώσεις ήταν ιδι-
αίτερα εντυπωσιακές στη Βρετανία,
όπου η αριστερά έχει δημιουργήσει
μια ισχυρή παράδοση συνεργασίας
με τις οργανώσεις των Μουσουλμά-
νων. Πέρα από τη Βρετανία, οι
σκληρότερες αντιδράσεις προήλθαν
κατά πάσα πιθανότητα από τη Λατι-
νική Αμερική, όπου πέντε κυβερνή-
σεις έχουν αποσύρει τους πρεσβευ-
τές τους από το Ισραήλ. Η στροφή
της Λατινικής Αμερικής προς τα αρι-
στερά σημαίνει για το Ισραήλ ότι οι

παλιές “καλές” μέρες όπου μπορού-
σε να στηρίζεται στα ακροδεξιά,
στρατιωτικά καθεστώτα της περιο-

χής έχουν παρέλθει προ πολλού.

Οι ελπίδες της ισραηλινής ηγε-
σίας να μετατραπεί το Ισραήλ σε
μια “κανονική” καπιταλιστική δημο-
κρατία έχουν πεθάνει. Την ίδια ώρα
που στις ΗΠΑ και την Ευρώπη η
υποχρεωτική στρατιωτική θητεία γί-
νεται ολοένα και περισσότερο μα-
κρινή ανάμνηση από το παρελθόν,
στο Ισραήλ οι νέοι και οι νέες αναγ-
κάζονται να υπηρετήσουν μια μα-
κροχρόνια, ολοένα και πιο επικίνδυ-
νη θητεία στον ισραηλινό στρατό.  

Ο σιωνιστικός ρατσισμός -που
στρέφεται όχι μόνο ενάντια στους
Παλαιστινίους αλλά και ενάντια
στους μετανάστες από την Αφρική-
καταφέρνει και προσδένει τη μεγά-
λη μάζα των Εβραίων του Ισραήλ
στο κράτος τους. Αλλά αυτός ο «θε-
σμοποιημένος» ρατσισμός το κάνει
μια κοινωνία πολύ διαφορετική από
τις υπόλοιπες δυτικές πολυπολιτι-
σμικές κοινωνίες στις οποίες φιλο-

δοξεί να ενταχθεί. 
Και δεν υπάρχει διέξοδος. Η δεξιά

πτέρυγα του Ισραηλινού υπουργι-
κού συμβουλίου απαιτεί την κατα-
στροφή της Χαμάς. Αλλά ακόμα και
αν μπορούσε να το πετύχει αυτό ο
ισραηλινός στρατός, ο πόλεμος δεν
θα σταμάταγε. Πολλοί νέοι στη Γά-
ζα, δεν υπάρχει αμφιβολία, βλέπουν
αυτή τη στιγμή με θετικό μάτι τις
μαύρες σημαίες του Ισλαμικού κρά-
τους και σκέφτονται, σίγουρα, ότι οι
σκληροπυρηνικοί τζιχαντιστές ίσως
και να είναι η απάντηση απέναντι
στη θηριωδία του Ισραήλ.

Ή για την ακρίβεια δεν υπάρχει
διέξοδος όσο το Ισραήλ συνεχίζει
να υπάρχει σαν ένα αποκλειστικά
εβραϊκό κράτος, στηριγμένο στον
εκτοπισμό, τη διασπορά, την κατοχή
και την άγρια καταστολή των Παλαι-
στινίων. Η μόνη λύση είναι ένα ενι-
αίο Παλαιστινιακό κράτος όπου
Άραβες και Εβραίοι θα μπορούν να
συνυπάρχουν ειρηνικά. Αυτό μπορεί
να μοιάζει σήμερα μια πολύ μακρινή
προοπτική. Αλλά αυτός είναι ένας
μακρόσυρτος πόλεμος που μπορεί
να φθείρει, ενδεχομένως, και τη δύ-
ναμη του Ισραήλ. 

Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη εργατικη αλληλεγγυη

Δεν υπάρχει ειρήνη 
χωρίς δικαιοσύνη

Γράφει ο 
Άλεξ Καλλίνικος

Οργή και μαζικό κίνημα αλληλεγγύης έχουν προκα-
λέσει σε ολόκληρο τον κόσμο οι εικόνες από τα εγ-
κλήματα του Ισραηλινού κράτους στον Παλαιστινιακό
λαό. Από το Λονδίνο, που για άλλη μια φορά 100.000
κόσμου διαδήλωσε την 1/8, το Παρίσι που δεκάδες χι-
λιάδες ξεχύθηκαν στους δρόμους για πολλοστή φο-
ρά σε πολλές πόλεις, μέχρι το Άμστερνταμ, το Βερο-
λίνο, τη Ρώμη, τη Βιέννη, τη Γενεύη, αλλά και όλο τον
Αραβικό κόσμο. Η μεγαλύτερη διαδήλωση εδώ και
χρόνια πραγματοποιήθηκε και στην Ουάσινγκτον με
χιλιάδες να συγκεντρώνονται έξω από το Λευκό Οίκο.

Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν για άλλη μια φορά και

στην Αθήνα την Πέμπτη 31/7 στο Σύνταγμα. Σημαντι-
κή η παρουσία αράβων γυναικών που μαζί με τα παι-
διά τους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της διαδήλω-
σης. Τα συνθήματα «Λευτεριά στη Παλαιστίνη», «Δεν
υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη», «Κάτω τα χέρια
από τη Γαζα» δόνησαν για μια ακόμα φορά την ατμό-
σφαιρα.

“Η Ευρώπη του πολέμου και του ρατσισμού, στηρί-
ζει τα εγκλήματα του Σιωνισμού” φώναξαν οι χιλιάδες
διαδηλωτές όταν η διαδήλωση έφτασε έξω από τα
γραφεία της ΕΕ, ενώ η πορεία αποφασίστηκε να συ-
νεχιστεί μέχρι την Αμερικάνικη Πρεσβεία. 

Οι εργαζόμενοι στο βράχο της Ακρόπολης με αφορμή τη σφαγή που
γίνεται στην λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ, πήραμε την πρωτοβου-
λία και μαζέψαμε φάρμακα και φαρμακευτικό υλικό με σκοπό να δο-
θούν για τους πληγέντες της Παλαιστίνης! Έτσι λοιπόν μέσα σε τρεις
μέρες μαζεύτηκαν 20 περίπου κούτες οι οποίες και δόθηκαν από μια μι-
κρη αντιπροσωπεία εργαζομένων στην πρεσβεία της Παλαιστίνης την
Πέμπτη 31 Ιούλη! Ήταν μια κίνηση αυθόρμητη από τα κάτω που δείχνει
για ακόμη μια φορά την αλληλεγγύη των εργατών προς όλους τους λα-
ούς που πλήττονται από το ιμπεριαλιστικό μίσος της δύσης και του κα-
πιταλισμού γενικότερα!

Αντώνης Φώσκολος, εργαζόμενος Υπ.Πο.

Αθήνα 31 Ιούλη, τέταρτο συλλαλητήριο αλληλεγγύης στη Γάζα


