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εργατικη αλληλεγγυη

Καμιά ανοχή 
στους Αρνητές του
Ολοκαυτώματος

Ε
ίναι η άρνηση του Ολοκαυτώματος
«ελευθερία του λόγου»; Δεν πρέπει να
ποινικοποιηθούν οι αρνήσεις και άλλων

«εφάμιλλων» γενοκτονιών, όπως αυτή των Πον-
τίων ή των Αρμενίων; Τα ερωτήματα αυτά ήλ-
θαν στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες με
αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή του νέου αντι-
ρατσιστικού νομοσχεδίου και ιδίως όσον αφο-
ρά το περιώνυμο άρθρο δύο, που έχει προκα-
λέσει μεγάλη συζήτηση και αντιδράσεις από
ομάδα ιστορικών που φοβούνται ότι θα περιο-
ριστεί η ελευθερία στην επιστημονική έρευνα
με αφορμή την όποια αμφισβήτηση στο Ολο-
καύτωμα, αλλά και επιφυλάξεις εντός της αρι-
στεράς.

Γράφει ο Μωυσής Λίτσης*

Το Ολοκαύτωμα ήταν το μεγαλύτερο έγκλη-
μα στην ιστορία. Συνέβη μάλιστα την εποχή
του απόγειου της «προόδου», στον 20ο αιώνα
και ήταν αποτέλεσμα της νοσηρής φυλετικής
ιδεολογίας των ναζί. Το Ολοκαύτωμα είναι
υπενθύμιση για το που μπορεί να φθάσει η επί
αιώνες καλλιέργεια μίσους (αντισημιτισμός)
προς συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα όπως
οι Εβραίοι, αλλά και το μέχρι που μπορεί να
οδηγήσει η ανοχή σε ρατσιστικά, φυλετικά και
ξενοφοβικά κηρύγματα. Η τραγική ιστορία του
Ολοκαυτώματος μας έδειξε το πόσο μικρή εί-
ναι η απόσταση από το «στρατόπεδο φιλοξε-
νίας» μέχρι το «Άουσβιτς».

Ως ιστορικό γεγονός το Ολοκαύτωμα υπό-
κεινται σε έρευνα, επιστημονική ακόμη και πο-
λιτική αντιπαράθεση. Ο ρόλος των εβραϊκών
συμβουλίων, των Κάπο, των συμμάχων που
φαίνεται να γνώριζαν την ύπαρξη των στρατο-
πέδων, ο ρόλος της αντίστασης αλλά και των
καθεστώτων που συνεργάζονταν με τους ναζί,
η μακραίωνη ιστορία του αντισημιτισμού κλπ,
εξακολουθούν να αποτελούν πτυχές της ιστο-
ρικής έρευνας, με αντιπαραθέσεις και σκληρές
αμφισβητήσεις.

Η άρνηση ωστόσο του Ολοκαυτώματος, φαι-
νόμενο που έχει αρχίσει ήδη από τα τέλη του

’60, είναι βασική πτυχή της επανεμφάνισης του
νεοναζισμού με το μανδύα αρχικά δήθεν της
ιστορικής έρευνας. Είναι θεμελιώδης προσπά-
θεια να υποβαθμιστεί για να δικαιολογήσει εκ
των υστέρων τις φρικαλεότητες των ναζί και
των ρατσιστικών ιδεολογιών. Να εμφανιστεί ως
αποτέλεσμα ενός ιδιότυπου «ιδεολογικού» πο-
λέμου και όχι μιας συστηματικής εξόντωσης.
Είναι γνωστή η ναζιστική καλυμμένη ή η ανοι-
κτή προπαγάνδα ότι το Ολοκαύτωμα δεν ήταν
παρά έργο των ίδιων των Εβραίων, των «σιωνι-
στών» που ελέγχουν τον κόσμο, «συνομωσία»
για τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ και
άλλα φαιδρά που στόχο έχουν να εξιλεώσουν
στα μάτια αφελών(;) τα εγκλήματα των ναζί.

Πρόσφατα ελληνικό δικαστήριο αθώωσε τον
ναζιστή Κώστα Πλεύρη για το λιβελογράφημά
του «Εβραίοι όλη η Αλήθεια», όχι στη βάση
έστω της ελευθερίας του λόγου, αλλά στη βά-
ση ότι το χυδαίο λιβελογράφημα αποτελεί
«ιστορική μελέτη»(!).

Η ίδια λογική που υποβάθμιζε από πλευράς
πολλών αριστερών και γενικότερα προοδευτικών
παλιότερα τον κίνδυνο της Χρυσής Αυγής, στο
όνομα της δημοκρατίας, του πολυκομματισμού
και της ελευθερίας του λόγου, επιχειρεί τώρα να
επιστρατεύσει τον κίνδυνο να συρθεί ως αρνη-
τής του Ολοκαυτώματος ο οποιοσδήποτε ερευ-
νητής που ενδεχομένως σταθεί επικριτικά σε
πτυχές της μεγάλης αυτής τραγωδίας.

Όσο για την εξίσωση του Ολοκαυτώματος
με άλλες γενοκτονίες. Χωρίς κανείς να υποτιμά
τις σφαγές και διώξεις που υπέστησαν άλλοι
λαοί -η εξόντωση των Αρμενίων λέγεται για πα-
ράδειγμα ότι ενέπνευσε τον Χίτλερ- έχουν να
κάνουν περισσότερο με τις συγκρούσεις που
προκάλεσε η γέννηση των εθνικισμών στα τέλη
του 19ου - αρχές 20ου αιώνα, παρά με μία
συγκροτημένη και βιομηχανοποιημένη ως προς
την εκτέλεσή της γενοκτονία, όπως ήταν το
Ολοκαύτωμα.

Αρκεί ένα αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, το
οποίο επιχειρεί μάλιστα να κλείσει το μάτι στην
ακροδεξιά και τους ψηφοφόρους της Χρυσής
Αυγής, να εξουδετερώσει τον ρατσισμό στην
οποιαδήποτε εκδοχή του; Όχι βέβαια. Για την
καταπολέμηση του ρατσισμού χρειάζονται πο-
λύ περισσότερα από ένα νομοσχέδιο. Χρειάζε-
ται η υιοθέτηση μιας διαφορετικής αντίληψης
για τον άνθρωπο, χρειάζεται το ξερίζωμα των
αιτιών που γεννούν από τις πιο «απλές» προκα-
ταλήψεις μέχρι τα ανοικτά κηρύγματα μίσους,
χρειάζεται να αποτραπεί με κάθε μέσο οι αρνη-
τές του Ολοκαυτώματος, οι ναζί της ΧΑ και οι
πιο «λάιτ» ρατσιστές να βρίσκουν πάτημα για
να διαχέουν στην κοινωνία το δηλητήριό τους.
Και κυρίως να εγκληματούν με την ανοχή της
αστυνομίας κατά ανυπεράσπιστων μεταναστών,
ατόμων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανα-
τολισμό ή οποιουδήποτε δεν ταιριάζει στις προ-
διαγραφές της νοσηρής τους φαντασίας.

*Δημοσιογράφος

Ποια είναι η άποψή σου για το 

“αντιρατσιστικό νομοσχέδιο” 

που ψηφίστηκε στη Βουλή;

Αυτό που ψηφίστηκε είναι ένα ψευδεπί-
γραφο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Θα
μπορούσε να πει κανείς ότι πλησιάζει το
αντίθετό του. Με ποια έννοια; Πρώτον, από
τη διαδικασία και μόνο. Η κυβέρνηση έχει
εξαντλήσει τα ακραία χρονικά όρια. Τα δύο
τελευταία χρόνια ζούμε το πήγαινε-έλα του
αντιρατσιστικού νομοσχεδίου. Αυτό στέλ-
νει μήνυμα στους κρατικούς μηχανισμούς,
τους δικαστές, την αστυνομία κλπ: δε θέ-
λουμε αντιρατσιστική νομοθεσία, δε θέλου-
με αντιρατσιστικές αποφάσεις, δε θέλουμε
δίωξη των ρατσιστών.

Δεύτερον, αν δεν έχεις πλήρη, απόλυτη
και επαρκή προστασία των θυμάτων -κι
εδώ εννοούμε κύρια τους μετανάστες και
τους πρόσφυγες- δεν έχεις καθόλου αντι-
ρατσιστικό νομοσχέδιο. Κανένας μετανά-
στης με ή χωρίς χαρτιά δε θα πάει να κα-
ταγγείλει ρατσιστική επίθεση εναντίον του
αν την ίδια στιγμή δεν έχει προστασία από
την απέλαση κλπ. Αν είναι χωρίς χαρτιά θα
βρεθεί αυτόματα σε ένα από τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης με άγνωστο το πότε θα
βγει σύμφωνα με την τελευταία απόφαση
του Συμβουλίου Επικρατείας. Αν έχει χαρ-
τιά, θα υποστεί την ίδια στιγμή μία αντίθετη
μήνυση που είναι η κλασική πρακτική των
ρατσιστών για ψευδή καταμήνυση κι άρα
θα πάει ο ίδιος αυτόφωρο. Άρα χωρίς
επαρκή προστασία των θυμάτων, είναι ένα
νομοσχέδιο στα χαρτιά.

Ένα πραγματικό αντιρατσιστικό νομο-
σχέδιο θα σήμαινε άδειες και χαρτιά σε
όλους τους μετανάστες. Αυτό από μόνο
του θα έδινε τη δυνατότητα στους μετανά-
στες να αμύνονται. Και επιπλέον θα σήμαι-
νε ρατσιστικό έγκλημα -κι όχι απλά ρατσι-
στικός λόγος και τιμωρία του- ως ειδικό έγ-
κλημα με αυξημένες ποινές. Άρα πλήρης
προστασία των θυμάτων, νομιμοποίηση
όλων των μεταναστών, πρόσβαση στη δι-
καιοσύνη χωρίς εμπόδια παραβόλων κλπ
και αυστηρές ποινές για τα εγκλήματα με
ρατσιστικό κίνητρο που τέτοια είναι αυτά
που λέει ο μετανάστης και όχι αυτά που θα
χαρακτηρίσει κάποιος άλλος στη συνέχεια.

Το τρίτο και το πιο σημαντικό, που το με-
τατρέπει από αντιρατσιστικό νομοσχέδιο
στο αντίθετό του, είναι η αποδοχή της
απαίτησης των 38 βουλευτών της ΝΔ, των
ιεραρχών, του Νικολόπουλου και όλου του
ακροδεξιού εσμού, να διώκεται όποιος αμ-
φισβητεί τις γενοκτονίες που έχει αναγνω-
ρίσει η ελληνική βουλή. Και είναι βέβαιο ότι
θα γίνει. Γιατί η κυβέρνηση και το δέχτηκε
αμέσως και ασμένως και είναι και αυτό που
αναδείχτηκε στα Μέσα ως το νέο στοιχείο
του νομοσχεδίου. Είναι μια προσθήκη εξαι-
ρετικά επικίνδυνη και για την ιστορική
έρευνα αλλά και για την πολιτική συζήτηση
γύρω από αυτά τα ζητήματα. Και όχι μόνο

δέχτηκαν αυτές τις εθνικιστικές τροποποι-
ήσεις αλλά απέσυραν και τη ρύθμιση για
την επέκταση του συμφώνου συμβίωσης
στα ομόφυλα ζευγάρια. Πρόκειται για ένα
ακόμα δώρο στους 38, για εφαρμογή της
ακροδεξιάς ατζέντας.

Πώς συνδέονται τα παραπάνω 

με τη δίκη της Χρυσής Αυγής;

Συνδέονται με τις πρόσφατες διαρροές
στον τύπο για την τροποποίηση του ποινι-
κού κώδικα, ότι η εγκληματική οργάνωση
θα πρέπει να έχει οικονομικό κίνητρο. Άρα
επειδή η Χρυσή Αυγή και τα τάγματα εφό-
δου της δεν έχουν οικονομικό κίνητρο, θα
έχουν πια απόλυτη ατιμωρησία (ή τιμωρία
σε βαθμό πλημμελήματος αν και όταν συλ-
ληφθούν). Θα μπορούν έτσι να κυκλοφο-
ρούν ελεύθερα να μαχαιρώνουν, να τρομο-
κρατούν, να επιτίθενται σε μετανάστες, αν-
τιφασίστες, συνδικαλιστές κλπ. Δεν είναι
τυχαία η στιγμή που βγήκε αυτή η διαρ-
ροή. Βγήκε τώρα για να έρθει να ολοκλη-
ρώσει τον κύκλο του τι θέλει η κυβέρνηση
από το “αντιρατσιστικό νομοσχέδιο”. Έρ-
χεται και επικυρώνει ότι δεν πρόκειται για
αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. 

Ένα σημαντικό άλλωστε στοιχείο στην
ομιλία του Σαμαρά στη ΔΕΘ είναι ότι δεν
είπε μισή κουβέντα για τη Χρυσή Αυγή. Το
σήμα είναι σαφές: με αυτούς έχουμε ανοι-
χτές υπόγειες κουβέντες, δεν τους θίγου-
με, έχουμε μόνο να συζητήσουμε πώς θα
τους βγάλουμε από τη φυλακή με νομοθε-
τικό τρόπο. Γιατί πια ως κυβέρνηση δε
μπορούν να είναι βέβαιοι ότι θα έχουν ένα
δικαστικό συμβούλιο που θα τους απαλλά-
ξει και προτιμούν να πάνε απευθείας, δια
της νομοθετικής οδού. Είναι ένα δώρο στη
Χρυσή Αυγή και η συζήτηση τώρα είναι τι
αντίδωρο θα δώσει η ΧΑ και σε ποιο βαθ-
μό. Οι Μπαλτάκοι αυτό τον καιρό πρέπει να
έχουν πολλή δουλειά.

“Αντιρατσιστικές”
πλάτες στη Χ.Α.

Ο Τάκης Ζώτος, δικηγόρος, 
μίλησε στη Λένα Βερδέ
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εργατικη αλληλεγγυη

Υπάρχει λύση: 
η εργατική εναλλακτική
Ο

ι μάχες του φθινόπωρου ξεκίνησαν
από τη ΔΕΘ. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέ-
λος προσπάθησαν να φουσκώσουν

τα κρεμασμένα πανιά της συγκυβέρνησης
με αέρα κοπανιστό από τα «νέα μέτρα» της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που τάχα
θα σηκώσουν την οικονομία. Στην πράξη, ο
Ντράγκι θα ρίξει κι άλλο χρήμα στους τρα-
πεζίτες και οι Σαμαροβενιζέλοι θέλουν ξανά
να πληρώσουμε το λογαριασμό με νέες «με-
ταρρυθμίσεις» στο Ασφαλιστικό, στις εργα-
σιακές σχέσεις και σε Παιδεία-Υγεία.

Αλλά ενώ το αντίπαλο στρατόπεδο ψάχνει
ζεστό αέρα για τον εαυτό του, η ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στις ψυχρολουσίες για τον
κόσμο που αντιστέκεται. Ο Αλέξης Τσίπρας
πήγε στο Κόμο και κατάφερε να πάρει θετι-
κά σχόλια από τον Πρόντι και τον Μόντι,
πρώην πρωθυπουργούς της Ιταλίας που οι
εργάτες θα προτιμούσαν να μην τους θυ-
μούνται. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ τούς είπε
ότι τώρα πια το φάντασμα που πλανιέται πά-
νω από την Ευρώπη δεν είναι αυτό που έλε-
γε ο Μαρξ αλλά το «φάντασμα του αντιευ-
ρωπαϊσμού»!

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι προσωπικό
του ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Αυγή της Κυρια-
κής, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, βουλευτής
και ηγετικό στέλεχος του οικονομικού επιτε-
λείου, προβάλει τρεις ρίζες του προγράμμα-
τος που ετοιμάζει η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση: μια σοσιαλδημοκρατική, μια μαρξιστική
και μια «αντιπαγκοσμιοποιητική». Αλλά ακό-
μα και ως ένα τρίτο, η μαρξιστική ρίζα είναι
ξεριζωμένη γιατί ο συγγραφέας του άρθρου
την παρουσιάζει ως αβέβαιη για το αν η κρί-

ση είναι «υπερσυσσώρευσης», «υποκατανά-
λωσης» ή «χρηματοπιστωτική».

Τι απομένει; Λίγο Κέινς από την εποχή
πριν από τον Σημίτη και λίγο αποκέντρωση
με τράπεζες «ηθικές», «συνεταιριστικές» και
«ειδικού σκοπού». Και ακόμη και αυτά είναι
υπό αίρεση γιατί «κατανοούμε τις μεταβατι-
κότητες που απαιτούνται για να μετατρα-
πούν οι ιδέες και τα οράματα σε εφαρμο-
σμένη πολιτική»!

Επείγον

Είναι επείγον να αναδείξουμε τη γνήσια
εναλλακτική λύση των εργατών απέναντι
στις επιθέσεις των Τροϊκανών και τις οπισθο-

χωρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος που βγήκε
στους δρόμους στη Θεσσαλονίκη και ετοι-
μάζεται να βγει ακόμη πιο πλατιά στην επέ-
τειο της δολοφονίας του Φύσσα την επόμε-
νη βδομάδα, δεν παλεύει για να σώσει την
Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε για να κάνει τις τρά-
πεζες ηθικές. Γι’ αυτό έχει ξεχωριστή σημα-
σία το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα που
προτείνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Διαγραφή του χρέους και όχι διαπραγμα-
τεύσεις για την αποπληρωμή του με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο. 

Κρατικοποίηση των τραπεζών κάτω από
εργατικό έλεγχο και όχι ατέρμονες «ανακε-
φαλαιοποιήσεις» που τις αφήνουν στα χέ-
ρια αυτών που τις έκαναν τοξικές. 

Ρήξη με το ευρώ και την ΕΕ που μονιμο-
ποιούν τα Μνημόνια και απαγορεύουν κάθε
εργατική κατάκτηση. Επιστροφή όλων των
απολυμένων στις δουλειές τους και αποκα-
τάσταση μισθών, συντάξεων και συλλογι-
κών συμβάσεων. 

Νόμιμοι οι μετανάστες και γραμμένοι στα
συνδικάτα. Στη φυλακή οι δολοφόνοι νεο-
ναζί. 

Απεμπλοκή από όλες τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις, κλείσιμο των βάσεων και ρήξη
με το ΝΑΤΟ και το Ισραήλ. 

Αυτά δεν θα τα ακούσουμε από τον Τσί-
πρα στη ΔΕΘ. Θα τα προβάλουμε, όμως, σε
κάθε εργατική κινητοποίηση, σε κάθε αντι-
φασιστικό συλλαλητήριο, βήμα-βήμα, για να
χτίσουμε τη δύναμη που θα κάνει πράξη τη
γνήσια εναλλακτική απέναντι στην καπιταλι-
στική βαρβαρότητα.

Θεσσαλονίκη 6 Σεπτέμβρη, ένα ποτάμι στους δρόμους έστειλε μήνυμα ανατροπής.  Γυρίστε στις σελίδες 10, 11

ΠΑΝΑΤΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

Κερατσίνι, Π. Τσαλδάρη, 6μμ 
Συναυλία Σύνταγμα 19/9 5μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Άγαλμα Βενιζέλου, 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

Νομαρχία, 6μμ
ΠΑΤΡΑ 

Πλατεία Γεωργίου, 7μμ
ΧΑΝΙΑ  

Πλατεία Αγοράς, 7.30μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ 

Δημαρχείο, 6μμ 
θα ακολουθήσει συναυλία 
στην Πλ. Μικρασιατών 

ΗΡΑΚΛΕΙO

Πλατεία Ελευθερίας 6.30μμ
ΞΑΝΘΗ

Κεντρική Πλατεία, 6μμ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Κεντρική Πλατεία, 6μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Δημαρχείο, 6μμ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πλατεία 23ης Μαρτίου, 8μμ
ΒΟΛΟΣ

Πλατεία Ελευθερίας, 6μμ
ΧΑΛΚΙΔΑ

Φανάρια Νεάπολης, 7μμ

Σε μία σειρά πόλεις του εξωτερικού ορ-
γανώνονται αντιφασιστικές συγκεντρώσεις
στις 18 Σεπτέμβρη έξω από τις ελληνικές
πρεσβείες. 

Στο Παρίσι, ο Συντονισμός που οργανώ-
νει το συλλαλητήριο έξω από το συνέδριο
του Εθνικού Μετώπου στη Λυών (29-30 Νο-
έμβρη), καλεί σε συγκέντρωση στις 18 Σε-
πτέμβρη έξω από την ελληνική Πρεσβεία. 

Στην Ιρλανδία η Κίνηση Anti-fascist Ac-
tion καλεί την ίδια μέρα συγκεντρώσεις
στη μνήμη του Φύσσα σε τέσσερις πόλεις
(Μπέλφαστ, Κορκ, Ντέρυ, Δουβλίνο). 

Κινητοποιήσεις οργανώνονται στο Λονδί-
νο, στη Βαρκελώνη, στην Κοπεγχάγη και ο
κατάλογος των διεθνών διαδηλώσεων συ-
νεχώς μεγαλώνει. 

Ένας χρόνος 
από τη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
18 Σεπτέμβρη

Διεθνείς 
διαδηλώσεις 



σελ. 4, Νο 1138
εργατικη αλληλεγγυηΟ Τσίπρας στο Κόμο

Ένα βήμα πιο κοντά
στην ελίτ, ένα βήμα
πιο μακριά 
απ’ τον κόσμο

“Η
ρθα στο στόμα του λύκου γιατί είναι καλύτερα
να ακούς κάποιον απευθείας, ακόμα και αν έχει
διαφορετική γνώμη” δήλωσε στην ιταλική εφη-

μερίδα Λα Στάμπα ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με την συμ-
μετοχή του στο 40ο Φόρουμ του “Ευρωπαϊκού Ιδρύματος
Αμπροζέττι” στο Τσερνόμπιο, στη λίμνη Κόμο.  

Όπως γράφει σε πρόσφατο άρθρο του ο Στάθης Κου-
βελάκης “το Φόρουμ αυτό δεν αποτελεί ένα σύνηθες διε-
θνές συνέδριο, οργανωμένο από κάποιον συστημικό έστω
θεσμό, αλλά ένας ξεχωριστός κόσμος, με δικούς του κα-
νόνες και πολύ συγκεκριμένους στόχους, όπου συζητούν
και, κυρίως, αλληλο(ανα)γνωρίζονται οι ισχυροί του πλανή-
τη... Δηλαδή ένα μείγμα επιχειρηματιών και τραπεζιτών,
υπευθύνων της ΕΕ, του ΔΝΤ και άλλων διεθνών οργανι-
σμών, και πολιτικών...”

Σύμφωνα με την ΕφΣυν ανάμεσα σε άλλα ο Τσίπρας ζή-
τησε να αντιμετωπιστεί ο αποπληθωρισμός «με μια νέα,
θαρραλέα νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας» και χαρακτήρισε την πρόταση Ντράγκι
(βλέπε σελ. 10) «εκτός του μέχρι τώρα ακλόνητου δόγμα-
τος», αν και «χρειάζονται πιο ριζοσπαστικές παρεμβάσεις».

Εντυπωσιακό

«Το κλίμα και το ενδιαφέρον που υπάρχουν στο Τσερ-
νόμπιο είναι εντυπωσιακά» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αλέ-
ξης Τσίπρας και διευκρίνισε ότι «σε ηγετικό ευρωπαϊκό
επίπεδο αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι η πρόταση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν είναι μια απειλή, αλλά μια ευκαιρία να αλλάξει
κατεύθυνση η Ευρώπη και να οδηγηθεί σε λύσεις που να
ξαναφέρουν στο προσκήνιο τις ιδρυτικές της αξίες”.

Το να “αρχίζουν να αναγνωρίζουν” τα γεράκια του πλα-
νήτη ότι “η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια απειλή, αλλά
μια ευκαιρία” δεν είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να καυ-
χιέται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Αυγή που επιχαίρει
γιατί “η ομιλία του κατάφερε να κερδίσει έστω και ένα μι-
κρό χειροκρότημα από το ακροατήριο”. 

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπήκε στο κλειστό φόρουμ της
καπιταλιστικής οικονομικής ελίτ με τον τρόπο που εισβάλ-
λουν οι καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών όταν
το επισκέπτονται οι τροϊκανοί. Μπήκε μετά βαϊων και κλά-
δων καλεσμένος από τον αντικαταστάτη του Μπερλουσκό-
νι πρώην πρωθυπουργό Μάριο Μόντι - με το πρώην πρό-
εδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι να δηλώ-
νει ότι «αν τον Τσίπρα δεν τον είχε καλέσει ο Μόντι, θα εί-
χε κινητοποιηθεί ο ίδιος”.

Σε όσους ξεχνάνε ποιος είναι ο Πρόντι, είναι ο πρωθυ-
πουργός που πριν μια δεκαετία έσυρε την Κομμουνιστική
Επανίδρυση στο κυβερνητικό συνασπισμό που παίρνοντας
τα χειρότερα μέτρα λιτότητας, οδήγησε σε οδυνηρή ήττα
το εργατικό κίνημα και σε σχεδόν διάλυση την πιο δυνατή
Αριστερά τότε στην Ευρώπη. 

Η εμπιστοσύνη στις “ιδρυτικές αξίες” της ΕΕ και η σύμ-
πλευση με πολιτικούς σαν τον Πρόντι (που υποστήριξε στο
φόρουμ ότι “χρειάζονται επενδύσεις, χρηματοδότηση με
ευρωομόλογα, και μια γερμανική πολιτική η οποία να ενι-
σχύει την εσωτερική αγορά”) δεν προμηνύουν τίποτα θετι-
κό για το εργατικό κίνημα γιατί αντιμετωπίζουν την οικονο-
μική κρίση όχι σαν κρίση του καπιταλισμού, αλλά σαν κρί-
ση “κακής διαχείρισης”.

Στις 6 Σεπτέμβρη ο Τσίπρας προτίμησε να ξεκινήσει την
φετινή σεζόν κάνοντας ακόμα ένα βήμα προσέγγισης
προς την “ευρωπαϊκή ελίτ” στο Κόμο, παρά να βρεθεί δί-
πλα στους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, νέους και
άνεργους που διαδήλωναν στην Θεσσαλονίκη την ίδια
ώρα.

Γ.Π.

3ωρη στάση στο
Πρακτορείο Άργος

3ωρη στάση εργασίας, την Τετάρτη 10/9, 8πμ-11πμ, θα
πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στο πρακτορείο διανομής
Τύπου “Άργος”, όπως προκήρυξε η Ένωση Προσωπικού Πρα-
κτορείων Εφημερίδων Αθηνών, ενάντια στους εκβιασμούς της
εργοδοσίας και τις επερχόμενες απολύσεις. Έκτακτη γενική
συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το ίδιο πρωί, στην πύλη 10α,
για να αποφασιστούν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα. 

Όπως καταγγέλει η Ένωση των εργαζομένων στα πρακτο-
ρεία, “Η διοίκηση της ΑΡΓΟΣ (τα ίδια σχέδια έχει και αυτή της
ΕΥΡΩΠΗΣ) καλεί έναν έναν, συγκεκριμένους συναδέλφους και
συναδέλφισσες, στα γραφεία των διευθυντών και τους ανακοι-
νώνει ότι περισσεύουν. Με αυτήν την ενέργεια εκβιάζει και
απειλεί τους εργαζόμενους να δηλώσουν οικιοθελή αποχώρη-
ση. «Χρυσώνει» δε το χάπι, προσφέροντάς τους και κάποιο
χρηματικό μπόνους...”

Απέρριψαν την αγωγή
της Γιάννας Σακελλαρίου

Για “διαδικαστικούς λόγους” και χωρίς να μπαίνει στην
ουσία της υπόθεσης, η δικαστής απέρριψε την αγωγή της
Γιάννας Σακελλαρίου κατά του ΔΟΛ, μήνες μετά την εκδί-
κασή της στις 12/12/13. 

Η αγωγή αφορούσε την εκδικητική απόλυσή της συνδι-
καλίστριας από τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπρά-
κη στον οποίο εργαζόταν. Ήταν μέλος της Εργασιακής
Επιτροπής ΔΟΛ και εκπρόσωπος των εργαζόμενων στην
ΕΠΗΕΑ. Η απόλυσή της είχε προκαλέσει σειρά απεργια-
κών κινητοποιήσεων στο ΔΟΛ. 

“Ο λόγος της απόρριψης είναι προσχηματικός προκειμέ-
νου η εργοδοσία να κερδίσει χρόνο. Η ουσία της υπόθε-
σης δεν έχει δικαστεί. Η δίκη θα συνεχιστεί στο εφετείο”
τόνισε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Γιάννα Σακελλαρίου.

Πέντε αγωνιζόμενες καθαρίστριες του
υπ. Οικονομικών, μέλη του Συντονιστι-
κού τους, καλούνται για απολογία στη
ΓΑΔΑ την Τετάρτη 10/9, καθώς βρίσκον-
ται κατηγορούμενες για επίθεση που δέ-
χτηκαν οι ίδιες, κατά τη διάρκεια διαμαρ-
τυρίας έξω από το υπουργείο Οικονομι-
κών στις 10 Ιούλη. Εκδικητικές χαρακτη-
ρίζουν τις κατηγορίες οι καθαρίστριες
και καλούν όλο τον κόσμο σε συγκέν-
τρωση συμπαράστασης, την Τετάρτη
10/9 στις 5μμ, έξω από τη ΓΑΔΑ.

“Πέντε συναδέλφισσες κατηγορούμα-
στε για εξύβριση κατά συρροή και δια-
τάραξη οικιακής ειρήνης σε δημόσιο χώ-
ρο” μας είπε η Δέσποινα Κωστοπούλου,

μία από τις πέντε “κατηγορούμενες”
αγωνίστριες. “Στη Βάσω Γκόβα έχουν
απαγγείλει μια επιπλέον κατηγορία αυτή
της απρόκλητης βαριάς σωματικής βλά-
βης σε αστυνομικό εν ώρα υπηρεσίας.
Είναι για γέλια. 

Κανείς νοήμων άνθρωπος δεν μπορεί
να στοιχειοθετήσει τέτοιες κατηγορίες.
Υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο που
φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι ίδιοι μας επιτέ-
θηκαν. Ο αστυνομικός που μας κατηγο-
ρεί ότι του επιτεθήκαμε, έκανε σαν πα-
λαβός εκείνη την ημέρα ψάχνοντας να
βρει κόσμο να συλλάβει. Όπως μας δή-
λωσε ο ίδιος, όποιος έπεφτε στα χέρια
του θα πλήρωνε για τη διαθεσιμότητα

του αστυνομικού που είχε χτυπήσει τη
συναδέλφισσα Φωτεινή με σιδερογρο-
θιά. 

Δεν θα καταφέρουν και πολλά πράγ-
ματα. Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να
είναι μαζί μας την Τετάρτη στη ΓΑΔΑ.
Την περασμένη Τρίτη που μας είχαν ξα-
νακαλέσει στην αστυνομική διεύθυνση,
συνέχεια μας ρωτούσαν πόσοι συμπαρα-
στάτες είναι κάτω και γιατί είναι εδώ.
Φοβούνται γιατί εμείς έχουμε τον κόσμο
μαζί μας. Πρέπει για άλλη μια φορά να
τους δείξουμε ότι είμαστε δυνατοί κι
ενωμένοι. Η τρομοκρατία τους δεν θα
περάσει”.

Καθαρίστριες Υπ.Οικ. Όχι στις διώξεις

“Π
ολύ σκληρός για
να πεθάνει, και πο-
λύ φωτεινός για

να αγνοηθεί” χαρακτηρίστη-
κε ο αγώνας των εργαζομέ-
νων της ΕΡΤ, στη μαζική, πα-
ρά την καταρρακτώδη βροχή,
συνέλευση που πραγματο-
ποίησαν από κοινού εργαζόμενοι της ΕΡΤ κι αλληλέγγυοι,
στο κτίριο της ΕΡΤ3, την Τρίτη 2/9.

Πρακτικά ζητήματα λειτουργίας, η οικονομική ενίσχυση
του αγώνα, οι κινητοποιήσεις της ΔΕΘ, η συνδιαμόρφωση
του προγράμματος και η συγκρότηση μιας κοινής συλλογι-
κότητας εργαζόμενων κι αλληλέγγυων ήταν μεταξύ άλλων
τα ζητήματα που συζητήθηκαν.

“Είναι ένα καινούργιο στοιχείο του αγώνα” μας λέει ο Μι-
χάλης Κωνσταντινίδης, εργαζόμενος στην ΕΡΤ3. “Θέλοντας
να βγούμε με πιο συγκεκριμένο τρόπο έξω στην κοινωνία,
δημιουργήσαμε μαζί με αλληλέγγυους μια συλλογικότητα η
οποία θα συντονίζει και θα προχωράει τα κοινά μας βήματα
και δράσεις στην πόλη αλλά που θα βρίσκουν χώρο και στο
πρόγραμμα της ΕΡΤ3. Να υπάρχει δηλαδή διάλογος, γνώ-
μες και πρακτικές προτάσεις για το πρόγραμμα που εκπέμ-
πουμε”. 

Χαρακτηριστική ήταν, όπως φάνηκε για μία ακόμη φορά
στη συνέλευση, η σύνδεση του αγώνα της ΕΡΤ, με όλους
τους αγωνιζόμενους κλάδους της Θεσσαλονίκης, εκπρόσω-
ποι των οποίων παρευρέθηκαν στη συνέλευση, αλλά και

διεθνώς, καθώς μετα-
δόθηκαν πλήθος βιντε-
οσκοπημένων αγωνι-
στικών χαιρετισμών
και μηνυμάτων συμπα-
ράστασης από όλη την
Ευρώπη.

Σύσκεψη στο χώρο
της ΕΡΤ3, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΠΟΕΣΥ
και την Κυριακή 7/9, μια μέρα μετά τη μαζική παρουσία των
εργαζομένων της ΕΡΤ, στη διαδήλωση της ΔΕΘ. Η σύσκε-
ψη πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή εργαζομένων της ΕΡΤ
από την Αθήνα, εκπροσώπων των συνδικαλιστικών ενώσεων
του Τύπου και πολλών συμπαραστατών. 

Οικονομική ενίσχυση

Όπως ανακοίνωσε η ΠΟΕΣΥ, στη σύσκεψη συμφωνήθηκε
η ενίσχυση του δημοσιογραφικού δυναμικού της ΕΡΤ3 προ-
κειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία του ραδιο-
τηλεοπτικού προγράμματος, η οικονομική ενίσχυση των
αγωνιζομένων εργαζομένων της ΕΡΤ από τα σωματεία και
τις ομοσπονδίες των ΜΜΕ, καθώς και η διεύρυνση των νο-
μικών κινήσεων και των προσφυγών κατά της κυβερνητικής
απόφασης για κλείσιμο της ΕΡΤ, ιδιαίτερα μετά τις συνε-
χείς αποκαλύψεις παρατυπιών που αφορούν τη ΝΕΡΙΤ. 

Νέα πανελλαδική συνέλευση εργαζομένων ΕΡΤ θα πραγ-
ματοποιηθεί στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Σ.Μ.

ΕΡΤ3 Μαζική 
συνέλευση
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εργατικη αλληλεγγυη

Σ
τάση εργασίας πραγματοποιούν οι
υγειονομικοί την Τετάρτη 10/9, από
τις 12 το μεσημέρι μέχρι το τέλος

του ωραρίου. Συλλαλητήριο θα πραγματο-
ποιηθεί στις 12:30μμ στη Βουλή. Πρόκει-
ται για την ημέρα που η κυβέρνηση Σαμα-
ρά – Βενιζέλου προχωρά στην ψήφιση νο-
μοσχεδίου που ιδρύει ανώνυμη εταιρεία
για την διαχείριση των πόρων της υγείας.
Το όνομα αυτής, ΕΣΑΝ Α.Ε (Εταιρεία Συ-
στήματος Αμοιβών Νοσοκομείων) με μετό-
χους τα δημόσια νοσοκομεία, τους μεγα-
λοκλινικάρχες της ιδιωτικής υγείας και τον
ΕΟΠΥΥ. Διακηρυγμένος στόχος της κυ-
βέρνησης είναι το δημόσιο να αποσυρθεί
από την χρηματοδότηση της Υγείας.

Πρόκειται για μια σημαντική τομή που
θα βάλει ταφόπλακα στο ΕΣΥ. Το συγκε-
κριμένο νομοσχέδιο επιταχύνει την λει-
τουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια
των δημόσιων νοσοκομείων. Θα σημάνει
ακόμα μεγαλύτερες περικοπές καθώς
συνδέει κάθε αναγκαία υγειονομική λει-
τουργία και ιατρική πράξη, τις αμοιβές, τις
συνθήκες εργασίας, με το κριτήριο του
κέρδους και άρα την ανάλογη χρηματοδό-
τηση και διαχείριση των πόρων από την
μεριά της ΕΣΑΝ ΑΕ. Ο στόχος είναι τα νο-
σοκομεία να γίνουν πλήρως αυτοχρηματο-
δοτούμενα με μηδενική κρατική χρηματο-
δότηση. Οι επιπτώσεις για τους υγειονομι-
κούς θα είναι δραματικές, το ίδιο και για
εκατομμύρια εργαζόμενους και τις οικογέ-
νειές τους, καθώς η πρόσβαση στην Υγεία
θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη. 

“Αυτή η πρόκληση θέλει αγωνιστική
απεργιακή απάντηση και κλιμάκωση εδώ
και τώρα, για να αναγκάσουμε τον Βορίδη
σε άτακτη υποχώρηση και να καταργή-
σουμε αυτές τις αντιδραστικές αλλαγές
στην πράξη” λέει σε προκήρυξή του το δί-

κτυο των αντικαπιταλιστών υγειονομικών
ΝΥΣΤΕΡΙ. “Ήδη έχουμε την εμπειρία από
την μάχη ενάντια στην αξιολόγηση, το
πώς στριμώξαμε σε συνεχείς ήττες την
κυβέρνηση με τον αγωνιστικό απεργιακό
ξεσηκωμό μας.

Πρώτη απάντηση

Την Τετάρτη 10/9 στην 4ωρη στάση ερ-
γασίας της ΠΟΕΔΗΝ που συμμετέχουν
ΟΕΝΓΕ και ΕΙΝΑΠ και στην συγκέντρωση
στην Βουλή, δίνουμε μια πρώτη απάντη-
ση. Κανένας υγειονομικός, κανένα πρωτο-
βάθμιο σωματείο δεν μπορεί να λείψει. Ξε-
σηκώνουμε τα νοσοκομεία μας, συμμετέ-
χουμε μαζικά με τα πανό μας και δίνουμε
άμεσα με γενικές συνελεύσεις, απεργιακή
συνέχεια. 

Απαιτούμε από τις ηγεσίες των ΠΟΕ-
ΔΗΝ κι ΟΕΝΓΕ να σημάνουν γενικό ξεση-
κωμό, να κλιμακώσουνε ΤΩΡΑ απεργιακά,
με νέα 48ωρη απεργία, με συνελεύσεις
την δεύτερη μέρα για συνέχεια και κλιμά-
κωση, μην αφήνοντας την δυνατότητα
στην κυβέρνηση να ανασυντάσσεται την

ώρα που βρίσκεται με την πλάτη στον τοί-
χο και να προωθεί τόσο καταστροφικές
αλλαγές αγκαλιά με τους μεγαλοκλινικάρ-
χες της ιδιωτικής υγείας..

Με τους αγώνες μας μπορούμε να στα-
ματήσουμε ιδιωτικοποιήσεις, αξιολόγηση,
απολύσεις, περικοπές, να αποτελειώσου-
με την κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου, να
κερδίσουμε εδώ και τώρα μαζικές προσ-
λήψεις μόνιμου προσωπικού και να απαι-
τήσουμε λεφτά για τα νοσοκομεία μας, με
την αναγκαία χρηματοδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισμό για δημόσια δω-
ρεάν υγεία, περίθαλψη και πρόνοια για
όλους τους εργαζόμενους, άνεργους, με-
τανάστες και  ανασφάλιστους”.

Σύσκεψη του Συντονιστικού των Νοσο-
κομείων, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέ-
ρα 15/9, στις 6μμ στο αμφιθέατρο του
Αγ.Σάββα, για να συζητηθούν τα επόμενα
βήματα του αγώνα. Λίγες μέρες πριν, την
Παρασκευή 12/9, στις 10πμ, στο Novotel,
καλείται σύσκεψη των πρωτοβάθμιων σω-
ματείων από την ΠΟΕΔΗΝ.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Έγιναν την Κυριακή 7 Σεπτέμβρη σε όλα τα Δημοτικά και Περι-
φερειακά Συμβούλια οι πρώτες συνεδριάσεις, με αποκλειστικό θέ-
μα την εκλογή προεδρείων, μελών Οικονομικής Επιτροπής και
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και αντιπροσώπων στις ΠΕΔ
(Περιφερειακή Ένωση Δήμων) κάθε Περιφέρειας. 

Οι διαδικασίες των εκλογών που έγιναν με βάση τον Καλλικράτη,
ανέδειξαν για άλλη μία φορά ότι πρόκειται για έναν νόμο αντιδη-
μοκρατικό. Οι διαδικασίες που προβλέπονται δίνουν το δικαίωμα
σε όλες τις επιτροπές, τα 2/3 των μελών να εκλέγονται από την
πλειοψηφία. Για το υπόλοιπο 1/3 των μελών που απαρτίζουν τις
επιτροπές ο Καλλικράτης εξαναγκάζει όλες τις παρατάξεις της
μειοψηφίας να μοιράσουν τις θέσεις μεταξύ τους και να καταθέ-
σουν κοινή πρόταση. Το αποτέλεσμα είναι οι επιτροπές αυτές να
λειτουργούν στην πράξη ως ένα κλειστό όργανο, απομακρυσμένο
από τους πολίτες, ώστε να παίρνονται με συγκεκριμένες και από-
λυτα ελεγχόμενες πλειοψηφίες, οι κρίσιμες αποφάσεις.

«Η χθεσινή επεισοδιακή πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, απέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον αντιδημο-
κρατικό χαρακτήρα του «Καλλικράτη». Η εκλογή των μελών της
οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής έγιναν
έχοντας από τα πριν καθοριστεί η πλειοψηφία σε αυτές και ο απο-
κλεισμός συγκεκριμένων παρατάξεων της μειοψηφίας, όπως προ-
βλέπουν οι διατάξεις του «Καλλικράτη», ανακοίνωσε η “Ανταρσία
στα Χανιά”. «Οι μνημονιακές παρατάξεις, αυτές που τόσα χρόνια

στήριξαν μνημόνια – «Καλλικράτη», έχοντας συμφωνήσει μεταξύ
τους εκ των προτέρων, αναλώθηκαν, μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες σε διαρκή, υπόγεια μεταξύ τους παζάρια και σε διαφόρων
ειδών τερτίπια προκειμένου να ελέγξουν όσο το δυνατό περισσό-
τερες θέσεις στις επιτροπές. Όταν είδαν ότι πιθανόν τα κουκιά να
μην τους έβγαιναν, επιχείρησαν να εκβιάσουν το σώμα αποχω-
ρώντας και παράλληλα κάνοντας προς τους υπόλοιπους υποδεί-
ξεις ηθικής… Πιστεύουμε ότι η μαζική συμμετοχή, η παρακολού-
θηση και η παρέμβαση στις εργασίες των επιτροπών από τους ερ-
γαζόμενους στα Χανιά, είναι αυτή που θα διασφαλίσει το ότι δεν
θα αφήσουμε να μετατραπούν στο σκοτεινό δωμάτιο του δήμου
που θα παίρνονται όλες οι δυσάρεστες για το λαό αποφάσεις».

Αποχή από τις διαδικασίες εκλογής προεδρείου και επιτροπών,
είχε η “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας”, καταγγέλλοντας
«τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα του Καλλικράτη και αναδει-
κνύοντας την ανάγκη να υπάρξει κίνημα κατά της κυβέρνησης και
των νεοναζί, με τη στήριξη των εργατικών αγώνων και του αντιφα-
σιστικού Σεπτέμβρη στον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα», μας δήλωσε ο Π. Κωνσταντίνου. 

Η “Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας” κατέβασε ξεχωριστό
ψηφοδέλτιο για αντιπροσώπους στην ΠΕΔΑ. Ο Π. Κωνσταντίνου
ήταν ένας από τους 20 συμβούλους της μειοψηφίας που εκλέχθη-
κε με 1 ψήφο.

Κ.Θ.

Σε στάση εργασίας (από
11πμ μέχρι τέλος του ωραρί-

ου) προχωρούν οι εργαζόμενοι στους δήμους την Πέμ-
πτη 11/9, μετά από απόφαση της εκτελεστικής επιτρο-
πής της ΠΟΕ ΟΤΑ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα
πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι, έξω από το
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στη Βασ.Σο-
φίας, και θα ακολουθήσει πορεία στο Σώμα Επιθεωρη-
τών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. – Λεωφ.
Συγγρού 60). 

Η στάση εργασίας γίνεται στα πλαίσια των κινητοποι-
ήσεων ενάντια στην αξιολόγηση και πραγματοποιείται
με αφορμή τον επανέλεγχο μετατροπής των συμβάσεων
από ορισμένου χρόνου ή έργου, σε αορίστου χρόνου,
διαδικασία που θα σημάνει νέες απολύσεις. “Οι εργαζό-
μενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνουν ότι με όλες
τους τις δυνάμεις θα αποτρέψουν τον επανέλεγχο-φερε-
τζέ που ευαγγελίζεται ο υπουργός των απολύσεων και οι
πρόθυμοι συνεργοί του, που μοναδικό στόχο έχει τις χι-
λιάδες απολύσεις εργαζομένων, την ποινικοποίηση της
εργασίας στο Δημόσιο και τη διάλυση των υπηρεσιών”,
αναφέρει η ΠΟΕ ΟΤΑ σε ανακοίνωσή της.

Συλλαλητήριο για την
Υγεία, με τη συμμετοχή εκα-

τοντάδων εργαζομένων στο νοσοκομείο και κατοίκων
της περιοχής, πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλα-
τεία της Φλώρινας, την Τετάρτη 3/9. 

“Το συλλαλητήριο οργανώθηκε από το σύλλογο ερ-
γαζομένων στο νοσοκομείο μαζί με την τριμελή επιτρο-
πή των γιατρών με ιδιαίτερη επιτυχία”, μας μετέφερε ο
Μιχάλης Μαρτσούλης, εργαζόμενος στο νοσοκομείο.
“Το συλλαλητήριο ήρθε σαν συνέχεια των κινητοποι-
ήσεων, καθώς είχε προηγηθεί στάση εργασίας πριν με-
ρικές μέρες. Η εικόνα μου είναι ότι συμμετείχαν περισ-
σότεροι από 800 άνθρωποι. Νομίζω ότι δώσαμε μια αρ-
κετά επαρκή εικόνα στον κόσμο σχετικά με τις ελλεί-
ψεις του νοσοκομείου, την υποστελέχωσή του, τα προ-
βλήματα που προκύπτουν από την υποχρηματοδότηση
και τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει το ενδεχό-
μενο κλείσιμο του νοσοκομείου και η μετατροπή του σε
Κέντρο Υγείας. Μας προβλημάτισε το γεγονός ότι πα-
ρά τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, κανείς από τους
τοπικούς βουλευτές δεν παρευρέθηκε στη συγκέντρω-
ση. Το σίγουρο είναι ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχι-
στούν, μαζί με την τοπική κοινωνία”. 

Μαζί με την έναρξη
της εκπαιδευτικής χρο-

νιάς (1 Σεπτέμβρη για τους εκπαιδευτικούς, 11 Σεπτέμ-
βρη ανοίγουν τα σχολεία), ήρθαν και οι πρώτες εκπαι-
δευτικές κινητοποιήσεις καθώς οι επιθέσεις της κυβέρ-
νησης δεν έχουν σταματήσει ούτε μες στο καλοκαίρι. 

Πάνω από 20 χιλιάδες είναι τα κενά των εκπαιδευτι-
κών, έρχεται νέα καταστρατήγηση του ωραρίου και
υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών, ενώ η σπά-
θα της «αξιολόγησης» είναι ακόμα εδώ. H ΟΛΜΕ έχει
ήδη ανακοινώσει ότι προχωράει σε γύρο Γενικών Συνε-
λεύσεων από τις 22 έως τις 26/9, ενώ η Γενική Συνέλευ-
ση των Προέδρων των ΕΛΜΕ θα γίνει στην Αθήνα στις
27/9. 

Η ΔΟΕ θα κάνει γύρο συνελεύσεων από τις 23 έως
τις 28/9, ενώ καλεί σε παραστάσεις διαμαρτυρίας έξω
από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις
10/9. Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στην Περιφε-
ρειακή Διεύθυνση Αττικής στις 9.30πμ (Τσόχα 15-17,
Αμπελόκηποι). 

Ακόμα, στην Κόρινθο η Α’ ΕΛΜΕ και ο Σύλλογος Δα-
σκάλων καλούν σε παράσταση διαμαρτυρίας την Τε-
τάρτη 10/9 στη Διεύθυνση Π.Ε. στις 11:30πμ και στη Δι-
εύθυνση Δ.Ε. Κορινθίας στις 12:30μμ, ενώ η ΕΛΜΕ Πει-
ραιά καλεί σε συγκέντρωση την Πέμπτη 11/9 (μετά τον
αγιασμό) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στις 12μεσ.

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΟΛΜΕ-ΔΟΕ

ΠΟΕ-ΟΤΑ

Όχι στα παζάρια του Καλλικράτη

Οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων στο πανεργατικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, 6 Σεπτέμβρη

Αντίσταση στην “Υγεία Α.Ε.”
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«Ο Παύλος ζει» είναι το κεντρικό σύνθημα
του νέου φύλλου της εφημερίδας των μαθη-
τών Anticapitalista. Το νέο φύλλο μόλις κυκλο-
φόρησε με κάλεσμα για μαζική συμμετοχή
των μαθητών στις κινητοποιήσεις του Αντιφα-
σιστικού Σεπτέμβρη. 

«Στη φυλακή οι νεοναζί δολοφόνοι της Χρυ-
σής Αυγής» είναι ο τίτλος του άρθρου του
Ανέστη Γεωργάκα, στο οποίο κάνει μια σύντο-
μη περιγραφή των αντιφασιστικών κινητοποι-
ήσεων του τελευταίου χρόνου μετά τη δολο-
φονία του Π. Φύσσα. «Οι μαθητές είχαν βρον-
τερό παρών στις διαδηλώσεις με πανό και
έδωσαν το μήνυμα πως ο φασισμός δεν περ-
νάει στα σχολεία» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Ηλίας Παπαδημητρίου γράφει για τη μά-
χη της «Ιθαγένειας για όλα τα παιδιά». «Αγω-
νιζόμαστε για μια κοινωνία και ένα σχολείο
που να σέβεται όλους χωρίς διακρίσεις κατα-
γωγής, χρώματος του δέρματος, θρησκείας,
που να χωράει όλα τα παιδιά…» τονίζει. 

Ο Ρεντόν Κανάνι γράφει για τη μάχη ενάντια
στην ομοφοβία μετά τις τελευταίες σεξιστικές
επιθέσεις από τους νεοναζί σε ομοφυλόφι-
λους. «Συχνά η αντιμετώπιση των ομοφυλόφι-
λων στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία δεν

διαφέρει από αυτή ενός ανθρώπου που ανήκει
σε διαφορετική φυλή, αυτού που κουβαλάει
το στίγμα, την αμαρτία, το “κουσούρι”», γρά-
φει σε ένα σημείο του κειμένου του. 

Τις τελευταίες βδομάδες στην πρώτη γραμ-
μή είναι τα αντιπολεμικά καθήκοντα. Η Δανάη
Κατριμουστάκη γράφει για την νέα αποτυχη-
μένη ισραηλινή επίθεση που όμως άφησε πά-
νω από 2100 νεκρούς και 3000 τραυματίες.
Δίνει την εικόνα των μαζικών διαδηλώσεων
συμπαράστασης στην Παλαιστινιακή Αντίστα-
ση από την Αθήνα ως την Νέα Υόρκη. 

Υπάρχει ακόμα άρθρο για την Μανωλάδα,
για την «Απόφαση σκάνδαλο υπέρ της εργο-
δοτικής τρομοκρατίας», όπου αθώωσαν τον
φραουλά Βαγγελάτο και τους μπράβους που
πυροβόλησαν τους εργάτες γης. 

Η Κωνσταντίνα Καλαφάτη γράφει για την
μάχη ενάντια στο «Νέο Λύκειο» στο άρθρο
«Λοβέρδο ήρθε η σειρά σου». Μεταφέρει τα
προβλήματα που έχουν οι μαθητές από το πε-
τσόκομμα των εξετάσεων μέχρι τις ελλείψεις

σε καθηγητές και επισημαίνει ότι οι μαθητές
παλεύουν για μια «πραγματικά δημόσια και
δωρεάν παιδεία». 

Ο Χρόνης Λουκμίδης γράφει για την σύγ-
κρουση με τα νέα μέτρα που ετοιμάζουν Σα-
μαράς-Βενιζέλος στο κείμενό του με τίτλο
«Κυβέρνηση ετοιμόρροπη… Να την γκρεμί-
σουμε». Δίνει με συνοπτικό τρόπο την εικόνα
των εργατικών μαχών που συνεχίστηκαν και
μέσα στο καλοκαίρι. 

Ένας τέτοιος αγώνας είναι αυτός των κα-
θαριστριών. Ο Μάριος Ζέκιο στο κείμενό του
«Συμπαράσταση στις καθαρίστριες μέχρι τη
νίκη» γράφει για την εξέλιξη αυτής της μάχης,
ενώ θυμίζει την ομιλία της καθαρίστριας Δέ-
σποινας Κωστοπούλου στον Μαρξισμό 2014. 

Τέλος, η Αγγελική Ζούτη δίνει απαντήσεις
στο ερώτημα αν ο Μαρξισμός μπορεί να εξη-
γήσει την ανθρώπινη καταπίεση. Αξιοποιώντας
τις παρατηρήσεις και τα κείμενα των Μαρξ και
Ένγκελς αναφέρεται σε όλες τις μορφές κα-
ταπίεσης στην καπιταλιστική κοινωνία.

Μαθητές Anticapitalista

ΣΧΟΛΕΣ Νέος γύρος
καταργήσεων

Νέο σχέδιο καταργήσεων και συγχωνεύσεων σχολών φαίνε-
ται να ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με δημοσιεύ-
ματα στον Κυριακάτικο Τύπο. Σαν «λαγός» για την ηγεσία του
Υπουργείου λειτουργεί η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), η οποία στην
τελευταία έκθεσή της έχει συμπεριλάβει μια λίστα με τις σχο-
λές που χαρακτηρίζονται από τους αξιολογητές ως «μη αυτο-
δύναμες».

Με αυτόν τον όρο χαρακτηρίζονται όσες σχολές δεν έχουν
τουλάχιστον 9 καθηγητές, το ελάχιστο νούμερο που χρειάζε-
ται για να θεωρηθεί μια σχολή ως αυτοδύναμη. Η Έκθεση της
ΑΔΙΠ στην ουσία παρακινεί για να υπάρξει ένα νέο «Σχέδιο
Αθηνά», με το οποίο να γίνουν κι άλλες καταργήσεις σχολών. 

Το Έθνος (7/9) παρουσιάζει τον κατάλογο με τις 49 σχολές
που απειλούνται άμεσα με λουκέτο. Πρόκειται για 41 τμήματα
των ΤΕΙ και 8 των ΑΕΙ. Το ΤΕΙ Αθήνας έχει εφτά τέτοιες σχο-
λές, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης τέσσερις, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδο-
νίας επίσης τέσσερις, όπως και το ΤΕΙ Ηπείρου. 

Στο στόχαστρο είναι οι σχολές Κοινωνικής Εργασίας (σε Πά-
τρα και Ηράκλειο), της Νοσηλευτικής (ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Αν.
Μακεδονίας/Θράκης), της Μαιευτικής, της Προσχολικής Αγω-
γής κ.ά 

Στο ΕΚΠΑ επιδιώκεται το κλείσιμο ξενόγλωσσων τμημάτων -
της Ισπανικής Γλώσσας, των Τουρκικών Σπουδών και των Σλα-
βικών Σπουδών.  

Οριστικό κλείσιμο

Η απειλή για αυτές τις σχολές είναι ότι δεν πρόκειται να
συμπεριληφθούν στο Μηχανογραφικό του 2015, απόφαση που
αν παρθεί θα τις οδηγήσει στο οριστικό κλείσιμο. 

Αυτή η επιλογή είναι ντυμένη με ένα σωρό ψέματα: «δεν πα-
ρουσιάζουν ζήτηση», «δεν έχουν υψηλό επίπεδο», «κοστίζουν
πολύ». Όλα αυτά βολεύουν την κυβέρνηση που θέλει να συνε-
χίσει την συρρίκνωση της Τριτοβάθμιας Παιδείας. Σε αυτό
αποσκοπούσαν οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις που έγιναν με
το «Σχέδιο Αθηνά» (συνολικά 76 σχολές), η εκστρατεία για τις
απολύσεις διοικητικών, η «αξιολόγηση». 

Οι φοιτητές, οι καθηγητές και οι εργαζόμενοι στα Πανεπι-
στήμια έχουν να δώσουν απάντηση στα νέα σχέδια του Λοβέρ-
δου με συντονισμό και κοινούς αγώνες.

“Λοβέρδο - Σαμαρά ακούστε
το καλά οι διαγραφές 
θα μείνουν στα χαρτιά”

«Λ
οβέρδο-Σαμαρά ακούστε το
καλά, οι διαγραφές σας θα
μείνουν στα χαρτιά» ήταν το

σύνθημα που φώναζαν οι φοιτητές κατά
τη διάρκεια του συλλαλητηρίου που έγι-
νε την Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη από τα
Προπύλαια στη Βουλή (φωτογραφίες
από την κινητοποίηση μπορείτε να δείτε
στο sekonline.gr). Συγκεντρώσεις έγι-
ναν ακόμα στο Ηράκλειο και την Πάτρα. 

Εκείνη την ημέρα ψηφίστηκε το νομο-
σχέδιο για την ίδρυση του Συμβουλίου
Εθνικής Πολιτικής, στο οποίο ο Λοβέρ-
δος είχε προσθέσει την τροπολογία για
τις διαγραφές των φοιτητών. Η τροπο-
λογία ανέφερε ότι μπορούν να συνεχί-
σουν τις σπουδές τους όσοι είχαν έστω
δηλώσει συμμετοχή σε εξεταστική πε-
ρίοδο τα δύο τελευταία χρόνια και να
επιδιώξουν να πάρουν το πτυχίο τους
στις δύο εξεταστικές περιόδους που
ακολουθούν. 

Παρά την ψήφιση του νόμου από την
πλευρά της κυβέρνησης, οι διαγραφές
δεν μπορούν να προχωρήσουν παρά
μόνο με απόφαση και των αυτοδιοικού-
μενων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ήδη, το ΕΚΠΑ ανα-
κοίνωσε ότι δεν θα διαγράψει φοιτητές,
αλλά θα τους καλέσει να δηλώσουν αν
επιθυμούν να πάρουν το πτυχίο τους
για να ορίσει τις δυνατότητες που θα
έχουν για να το κάνουν (αριθμό εξετα-
στικών, αριθμό μαθημάτων κτλ), ενώ η
ίδια σκέψη υπάρχει και στο ΕΜΠ. 

Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών
έχουν παίξει σπουδαίο ρόλο σε αυτή

την εξέλιξη, ενώ αναμένονται να εντα-
θούν καθώς οι εξεταστικές τελειώνουν
και θα γίνουν νέες Γενικές Συνελεύσεις. 

Γενικές Συνελεύσεις

Σε ορισμένες σχολές είχαν προγραμ-
ματιστεί συνελεύσεις την Τρίτη 9/11(σε
ώρα που η ΕΑ είχε κλείσει την ύλη της),
ενώ σε άλλες για το τέλος της εβδομά-
δας. Ο Μιχάλης Πέππας από το Χημικό
Αθήνας μας μίλησε για την παρέμβαση
των φοιτητών του ΣΕΚ και των σχημά-
των της ΕΑΑΚ: 

«Συνεχίζουμε μετά την κινητοποίηση
που έγινε την προηγούμενη Τετάρτη.
Ήδη, έγιναν συνελεύσεις στη Φυσικομα-
θηματική που είχαν κόσμο αν σκεφτεί κα-
νείς τις εξεταστικές, ενώ την Παρασκευή

12 Σεπτέμβρη θα γίνει νέος γύρος συνε-
λεύσεων. Συζητήσαμε ότι χρειάζεται να
δούμε αυτή τη μάχη όχι σαν μια συνδικα-
λιστική κόντρα με τον Πρύτανη, αλλά να
συζητήσουμε με όλους ότι είναι μια με-
γάλη πολιτική μάχη απέναντι στις επιλο-
γές της κυβέρνησης. Προτείνουμε διήμε-
ρες καταλήψεις και κινητοποιήσεις την
επόμενη εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς
υπάρχει και το αντιφασιστικό διήμερο 18-
19 Σεπτέμβρη. Θέλουμε να ενώσουμε
αυτές τις μάχες. Παλεύουμε ενάντια στις
διαγραφές του Λοβέρδου, αλλά και τα
ναζιστικά εγκλήματα της Χρυσής Αυγής.
Έτσι, μπορεί να μπει μπροστά ένα δυνα-
τό φοιτητικό κίνημα σε συντονισμό με τις
μάχες του εργατικού κινήματος».

Νεκτάριος Δαργάκης

Φοιτητική κινητοποίηση ενάντια στις διαγραφές, Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη



Το εργατικό κίνημα Νο 1138, σελ. 7
εργατικη αλληλεγγυη

Κ
άλεσμα για τη συγκρότηση Επιτροπής Αλληλεγγύης, απευθύνει
το σωματείων εργαζομένων στη Wind (ΠΑΣΕΤΙΜ), προκειμένου να
ενισχυθεί ο αγώνας των εργαζομένων για την υπεράσπιση των θέ-

σεων εργασίας και την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας. 

Όπως καταγγέλλουν “τους τελευταίους μήνες η διοίκηση της Wind προ-
χωρά σε μαζικές απολύσεις με τη μορφή εξαναγκασμού σε παραίτηση. Το
σχέδιο είναι να προχωρήσει η εκκαθάριση του προσωπικού με όσο το δυνα-
τόν λιγότερες αντιδράσεις, μέσα σε κλίμα τρομοκρατίας των εργαζομένων,
και παράλληλα να πλήξει τη δυναμική μας για διεκδίκηση ικανοποιητικής Επι-
χειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας”.

Η σύσκεψη για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αλληλεγγύης θα πραγματο-
ποιηθεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Η
Eργατική Aλληλεγγύη μίλη-
σε με τον Θανάση Αποστο-
λόπουλο, απολυμένο από

την εταιρία ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΙΝΟΧ,
ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης
στις 18 Σεπτέμβρη στη Θήβα:

“Εδώ και δυόμιση μήνες είμαι
απολυμένος από την Ιερωνυμάκης
ΙΝΟΧ. Απολύθηκα καθαρά για συνδι-
καλιστικούς λόγους. Βέβαια η πρό-
φαση της εταιρίας ήταν ότι ήμουν
κοστοβόρος, κάτι που δεν ισχύει
αφού δεν ήμουν καν από τους ακρι-

βοπληρωμένους εργαζόμενους. 
Το ζήτημα είναι το εξής: Εδώ και

4-5 περίπου χρόνια η συνδικαλιστική
μου στάση, έδειχνε στην εταιρία ότι
είμαι από τους ανθρώπους που όχι
μόνο δεν αποδέχονται μείωση μι-
σθού, όπως μας είχε επιβάλλει το
2011, αλλά ξεσήκωνα και τους εργα-
ζόμενους για να συμμετέχουν σε
απεργιακές κινητοποιήσεις, στο συν-
δικάτο κλπ. 

Το Μάιο του 2014, ήρθαν από την
εργοδοσία με τελεσίγραφο ότι αν
δεν υπογράψεις μείωση σταματάει

και η συνεργασία μας. Φυσικά η
απάντησή μου είναι ότι δεν υπογρά-
φω και δεν πρόκειται μόνο για βιο-
ποριστικό ζήτημα αλλά για καθαρά
πολιτικούς και συνδικαλιστικούς λό-
γους.

Στις 18 Σεπτέμβρη εκδικάζεται η
υπόθεσή μας στο δικαστήριο της
Θήβας. Μαζεύονται υπογραφές
συμπαράστασης και ψηφίσματα και
υπάρχει πραγματικά μεγάλη διάθε-
ση από τον κόσμο της εργασίας όχι
μόνο στη Θήβα αλλά και στην Αθήνα
και σε γειτονικές πόλεις”.

ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ - INOX Όχι στις απολύσεις

Εξορμήσεις για την
οργάνωση της
Πανελλαδικής
Συνέλευσης

TΕΤΑΡΤΗ 10/9 
Νοσοκομείο Γεννηματά 9πμ
Νοσοκομείο Aγλαΐα Κυριακού 9πμ
Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης 9πμ
Νοσοκομείο Αγία Όλγα 9πμ 

ΠΕΜΠΤΗ 11/9
Δήμος Αγίας Παρασκευής 8πμ
Δήμος Γλυφάδας 10.30πμ
ΜΕΤΡΟ Σεπόλια 11πμ
Δήμος Κερατσινίου (χώροι πρασίνου και Δημαρ-
χείο) 7πμ
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας 12μ
Ελευθεροτυπία 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/9
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 8πμ
Θριάσιο Νοσοκομείο 9πμ
ΟΣΕ (Καρόλου) 10πμ
Εφημερίδα των Συντακτών 5μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/9
Αττικό Νοσοκομείο 9πμ
Δήμος Βριλησσίων 1.30μμ

ΤΡΙΤΗ 16/9
Αρχείο Εθνικής 11πμ
Βιβλιοσυνεργατική 1μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9
Νοσοκομείο Αγλαϊα Κυριακού 9πμ

ΠΕΜΠΤΗ 18/9 
Ογκολογικό Νοσοκομείο 9πμ
Νοσοκομείο Αγία Όλγα 9πμ

Κ
λιμακώνονται οι προετοιμασίες για την Πανελλαδική Συνέλευση του Συντονισμού
ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες μετά την μεγάλη εργατική, αντικυ-
βερνητική διαδήλωση στο πλαίσιο της ΔΕΘ. 

Η Συνέλευση θα γίνει στις 28 Σεπτέμβρη στις 11πμ και θα φιλοξενηθεί στο χώρο της
Πανηπειρωτικής (Κλεισθένους 15, πίσω από το Δημαρχείο της Αθήνας). Σύσκεψη για την
καλύτερη οργάνωσή της έχει οριστεί για την Πέμπτη στις 6.30μμ στο Αμφιθέατρο του Αγί-
ου Σάββα. 

H Συνέλευση είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Η πρώτη συζήτηση θα γίνει 11πμ με 2μμ με
θέμα «Η εργατική αντίσταση μπορεί να νικήσει». Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι και ο
Μιχάλης Γρηγοράκος, από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου Εργαζόμε-
νων στην Cosco που θα μεταφέρει την εικόνα από την «άγρια απεργία» στο Λιμάνι μέσα
στο καλοκαίρι.

Η δεύτερη συζήτηση θα γίνει 2.30μμ με 4μμ με θέμα «Ο Συντονισμός ενάντια στα Κλεισίματα και
τις Διαθεσιμότητες και η συνέχεια των πρωτοβουλιών». 

Ξεκίνησε το μπλογκ, πυκνώνουν οι εξορμήσεις

Παράλληλα, ξεκίνησε να λειτουργεί το μπλογκ του Συντονισμού, όπου έχουν ήδη ανέβει παλιότε-
ρες ανακοινώσεις και υλικό από τις δράσεις του προηγούμενου διαστήματος. Μπορείτε να το επι-
σκεφτείτε πληκτρολογώντας http://syntonismoskd.blogspot.gr/. Ακόμα, πυκνώνουν οι εξορμήσεις
και οι περιοδείες σε χώρους δουλειάς για να υπάρξει μαζική συμμετοχή από εργαζόμενους, επι-
τροπές αγώνα και σωματεία. Δείτε στις διπλανές στήλες μια πρώτη λίστα από τους χώρους που θα
επισκεφτούν οι εργαζόμενοι του Συντονισμού. 

Μέχρι την Συνέλευση υπάρχουν δύο μεγάλοι
σταθμοί για τη δράση του Συντονισμού. Ο πρώτος
είναι η συνέχιση της συμπαράστασης στις Καθαρί-
στριες του Υπουργείου Οικονομικών και η συμμετο-
χή στην κινητοποίηση που θα υπάρχει στις 23 Σε-
πτέμβρη όταν και θα αποφανθεί ο Άρειος Πάγος σε
σχέση με την προσφυγή του υπουργείου για την
πρωτόδικη απόφαση που δικαίωνε τις εργαζόμενες. 

Ο δεύτερος σταθμός είναι ο γύρος των γενικών
συνελεύσεων που θα πραγματοποιηθεί σε κάθε ΕΛ-
ΜΕ από τις 22 έως τις 26 Σεπτέμβρη και στους συλ-
λόγους δασκάλων από 23-28/9, όπου θα υπάρξει
παρέμβαση του Συντονισμού. 

Όπως τονίζεται και στην ανακοίνωση-κάλεσμα για
την Συνέλευση το φθινόπωρο αναμένεται «καυτό»
αφού όλες οι μάχες με την κυβέρνηση Σαμαρά-Βε-
νιζέλου συνεχίζονται. Αυτό που θα καθορίσει αν θα
ναι νικηφόρα η εξέλιξη για τους εργαζόμενους είναι
ο συντονισμός όλων των κομματιών που παλεύουν,
η αλληλεγγύη σε όποιον αγώνα ξεσπάει κι η απερ-
γιακή κλιμάκωση μέχρι την ανατροπή της κυβέρνη-
σης και των μνημονίων, για να ξαναπάρουν πίσω οι
εργαζόμενοι ότι τους ανήκει.

Οι Σχολικοί Φύλακες παλεύουμε εδώ και
ένα χρόνο ασταμάτητα, από τις 23 Ιουλίου
που βγήκαμε σε διαθεσιμότητα. Βρισκόμα-
στε στο δρόμο για τις δουλειές, τη ζωή και
την αξιοπρέπεια μας. Όχι μόνοι μας, συντο-
νισμένοι και με άλλους κλάδους εργαζόμε-
νων που πλήττονται από τα βάρβαρη πολιτι-
κή της κυβέρνησης που δεν στοχεύει στον
εξορθολογισμό του δημοσίου όπως μας λέ-
νε. Έχει μόνο στόχο να πιάσει τους αριθ-
μούς που έχουν υποσχεθεί στους δανειστές
αγνοώντας ότι πρόκειται για ανθρώπινες
ζωές. 

Ο αγώνας που έχει ξεκινήσει και συνεχίζε-
ται έχει ως σταθμό ζωτικής σημασίας τις 28
Σεπτέμβρη και την Πανελλαδική Συνέλευση
του Συντονισμού ενάντια στα Κλεισίματα και
τις Διαθεσιμότητες για να συζητήσουμε, να
συντονίσουμε και να οργανώσουμε τις πε-
ραιτέρω δράσεις μας. Καλούμε όλους τους
εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, αλλά και
του ιδιωτικού να συμμετέχουν στη συνέλευ-
ση. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, δεν δί-
νουμε μάχη για ένα κλάδο, αλλά για όλη την
κοινωνία. 

Σταματία Τσουμέα, 
Σχολικός Φύλακας, Πρόεδρος του Συλλόγου

Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων Ελλάδας

Συντονισμός 
και αλληλεγγύη

“Όχι μόνοι μας”

WIND

Το πανό του Συντονισμού στη ΔΕΘ, 6/9



Το αντιφασιστικό κίνημασελ. 8, Νο 1138
εργατικη αλληλεγγυη

Εξαιρετικά επιτυχημένη ήταν η εκδήλωση της τοπι-
κής επιτροπής της ΚΕΕΡΦΑ στο Παγκράτι, την Τε-
τάρτη 3/9, στα πλαίσια της οργάνωσης του αντιφασι-

στικού Σεπτέμβρη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην
πλατεία Βαρνάβα όπου λίγες μέρες πριν φασιστοειδή επιτέ-
θηκαν και χτύπησαν άγρια ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι. 

Πάνω 100 άτομα έστειλαν ηχηρό μήνυμα ότι το Παγκράτι
είναι γειτονιά αντιρατσιστική και αντισεξιστική και ότι οι φα-
σιστικές επιθέσεις δεν θα γίνουν αποδεκτές. Στο πάνελ βρέ-
θηκε ο Πέτρος Κωνσταντίνου και η Έρση Παπαχρυσάνθου
από την μεριά της ΚΕΕΡΦΑ, ο Λέανδρος Μπόλαρης, ιστορι-
κός και μέλος της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Κώστας Παπαλου-
κάς από την Ανοιχτή Πόλη και ο Κωνσταντής Καμπουράκης
από την ACT UP Hellas. 

Επίσης διαβάστηκε το κείμενο που συνέταξαν οι καταστη-

ματάρχες της πλατείας Βαρνάβα, οι οποίοι καταγγέλλουν
την ομοφοβική επίθεση κατά του ομοφυλόφιλου ζευγαριού.
Αρκετός κόσμος πήρε το λόγο και εξέφρασε την ανάγκη για
δράση στη γειτονιά τόσο για να μπει STOP στις ρατσιστικές
επιθέσεις όσο και για την οργάνωση των κινητοποιήσεων
στον ένα χρόνο από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, κα-
ταλήγοντας σε ένα πλούσιο πρόγραμμα για όλο το επόμενο
διάστημα. 

Εκτός από το πανό της ΚΕΕΡΦΑ Παγκρατίου – Βύρωνα –
Καισαριανής, αναρτήθηκαν στην πλατεία Βαρνάβα πανό του
τοπικού ΣΥΡΙΖΑ και της ACT UP. Δύο μέρες αργότερα περίπου
1.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία όπου πραγματο-
ποιήθηκε πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στο αντιρατσιστικό νο-
μοσχέδιο και υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων. 

Νίκος Βούλτσος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠEIΡΑΙΑΣ

Με επιτυχία έγινε την Δευτέρα 8/9 η
εκδήλωση της Αντιναζιστικής Πρωτο-
βουλίας Πειραιά, στον Ανοιχτό Κοινωνι-
κό Χώρο της οδού Κολοκοτρώνη, στα
πλαίσια του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη,
για τον ένα χρόνο από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα. 

Τη συζήτηση άνοιξε ο Πέτρος Κων-
σταντίνου από την ΚΕΕΡΦΑ, που μίλησε
για τη σημασία του αντιφασιστικού διη-
μέρου στις 18-19 Σεπτέμβρη και στη συ-
νέχεια ο Θανάσης Καμπαγιάννης δικηγό-
ρος της πολιτικής αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, τόνισε ότι η δίκη της
Χρυσής Αυγής χρειάζεται να γίνει κεντρι-
κή μάχη του αντιφασιστικού κινήματος. 

Συμμετείχαν δεκάδες αντιφασίστες
κυρίως νεολαίοι από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το
ΣΥΡΙΖΑ, τον αντιεξουσιαστικό χώρο, κα-
θώς και μέλη Hip Hop σχημάτων. Παρό-
λη τη βροχή η συζήτηση φούντωσε και
όλοι βγήκαμε πιο δύνατοι και ξεκάθαροι
για την οργάνωση του αντιφασιστικού
Σεπτέμβρη. Στο τέλος βάλαμε ένα
πλούσιο πρόγραμμα δράσης για να ξε-
σηκώσουμε τις γειτονιές του Πειραιά τις
επόμενες μέρες. 

Γιώργος Κορογόνας

ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9, 
πάρκο ΦΙΞ, 7.30μμ
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, δι-
κηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, Τασούλα Βερβε-
νιώτη, ιστορικός , Σεκ Χαντίμ, κοινότη-
τα Σενεγάλης, Νίκη Αργύρη, ΚΕΕΡΦΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9, πλ. Γαρδένιας, 7μμ
Ομιλητές: Ράνια Νενεδάκη, δημ.Σύμ-
βουλος με το «Κίνημα στην Πόλη», Ζα-
χαρίας Τριγάζης, διοικητικός υπάλλη-
λος ΕΚΠΑ, Παύλος Μπέσης, φοιτητής
ΕΜΠ, Αργυρή Ερωτοκρίτου, ΚΕΕΡΦΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9, Καφέ 1968, 7μμ
(Στοά Θησέως και Αγ. Πάντων), 
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Ντακουά Τζαχίρ,
κοινότητα Μπαγκλαντές, Προκόπης
Παπαστράτης, πανεπιστημιακός-ιστο-
ρικός

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9, 
Μάντρα Μπλόκου Κοκκινιάς, 7.30μμ
Ομιλητές: Ιάσονας Χανδρινός-ιστορι-
κός, Θανάσης Καμπαγιάννης, πολιτική
αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Θα-
νάσης- ΤinyJackal, Πρωτοβουλία «Δεν
ξεχνάμε», Κατερίνα Θωίδου, δημ. σύμ-
βουλος «Ανταρσία στην Κοκκινιά», Σε-
βαστή Μωραϊτίνη, Ανοιχτό Σχολείο Με-
ταναστών Πειραιά

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9, 
Κηπάκι της οδού Τσαμαδού, 7μμ 
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Ελένη Πορτάλιου,
καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής, Νασίμ Λο-
μανί, Δίκτυο υποστήριξης προσφύγων
και μεταναστών, Ευγενία Κουνιάκη, δι-
κηγόρος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9, 
κεντρική πλατεία, 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικη-
γόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, Τάσος Αναστασιάδης,
Συντονισμός ενάντια στα κλεισίματα
και τις διαθεσιμότητες

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9,  Πλ. Μερκούρη, 7μμ
Ομιλητές: Νίκος Μουμούρης, κοινοτι-
κός σύμβουλος με την «Ανοιχτή Πόλη»,

Γιάννης Σηφακάκης Συμμαχία Σταμα-
τήστε τον Πόλεμο
Σουκράν Μπίμπι και Χαντίμ Χουσεΐν,
γονείς Σαχζάτ Λουκμάν
Έλενα Πατρικίου, σκηνοθέτης
Λέανδρος Μπόλαρης, ιστορικός, Ιωάν-
να Μεϊντάνη, μέλος Δ.Σ Μεταφραστών

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9, 
πεζόδρομος Ναυαρίνου, 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Μαριόγλου, σωμα-
τείο ΕΥΑΘ, Μαρία Τσίρμπα, ΚΕΕΡΦΑ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9, 
Πολιτιστικός χώρος Ανάδυση 
(Σφακτηρίας 23), 7.30μμ
Ομιλητές: Νίκη Αργύρη, ΚΕΕΡΦΑ, Λαμ-
πρινή Θωμά, δημοσιογράφος, Χρή-
στος Κωνσταντακόπουλος, αθλητής
παραολυμπιακών, Αλέξανδρος Μαρ-
τζούκος, ηθοποιός

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/9, 
πλ. Εθν. Αντίστασης, 7μμ
Ομιλητές: Μίλτος Ευσταθιάδης εργα-
ζόμενος Δήμου Ελληνικού-περιφερει-
ακός σύμβουλος, Τάσος Αναστασιά-
δης, Συντονισμός ενάντια στα κλεισί-
ματα και τις διαθεσιμότητες, Νίκος Πυ-
ρουνάκης, επικεφαλής Αριστερής
Πρωτοβουλίας Γλυφάδας, Κωνσταντία
Πετρούση, αγωνιζόμενη καθαρίστρια
Υπουργείου Οικονομικών

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/9, 
Εργατικό Κέντρο, 7μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/9, 
πλ. Χαλανδρίου, 7μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Γιώργος Λιερός-
«Αντίσταση με τους πολίτες Χαλανδρί-
ου», Mιχάλης Λυμπεράτος, ιστορικός,
Δημήτρης Ψαρράς, δημοσιογράφος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/9, 
πλ. Σημηριώτη, 7μμ
Ομιλητές: Καίτη Ζήκα, μέλος Δ.Σ ένω-
σης γονέων και κηδεμόνων Ν.Ιωνίας,
Χρήστος Ζαβιτσάνος, πρόεδρος Δ’ ΕΛ-
ΜΕ, Αργυρή Ερωτοκρίτου, ΚΕΕΡΦΑ,
Σουκράν Μπίμπι και Χαντίμ Χουσεΐν,
γονείς Σαχζάτ Λουκμάν, Τζαβέντ Ασ-
λάμ, επικεφαλής Πακιστανικής Κοινό-
τητας

ΤΟΥΜΠΑ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/9, 
πλ. Χαριλάου, 7μμ
Ομιλητές: Ελένη Ζιμβρακάκη, Δ’ ΕΛ-
ΜΕ, Γιάννης Μήτζιας, ΚΕΕΡΦΑ

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/9, 
Εργατικό Κέντρο, 8μμ
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης, δικη-
γόρος, ΚΕΕΡΦΑ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9, ΤΥΠΕΤ 
(Μπακογιάννη 42), 7μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Ιάσονας Χανδρινός,
ιστορικός, Ορέστης Ηλίας, δημ. Σύμ-
βουλος με τη «Δράση».

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Σάββατο 13/9, Πλ. Ηρώων, 6.30μμ
Ομιλητές: Χρήστος Κουρνιώτης, Πρό-
εδρος ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων και Αχαρ-
νών, Λύντια Μαργαρώνη, Καθ.Καλλιτε-
χνικών και μέλος "Όπου γης...Τέχνη",
Λέανδρος Μπόλαρης, ιστορικός

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Σάββατο 13/9, 
Πλατεία Δημαρχείου, 6.30μμ
Ομιλητές: Νίκη Αργύρη, ΚΕΕΡΦΑ, Νί-
κος Ζούτσος, Δ.Σ ΕΛΜΕ Περιστερίου,
Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής Πακιστανι-
κής Κοινότητας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9, Δημαρχείο,7μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγό-
ρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, Τάσος Αναστασιάδης, Συντο-
νισμός ενάντια στα κλεισίματα και τις δια-
θεσιμότητες, Εύα Μαυρογένη, ΕΡΤ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9, Βίλλα Στέλλα, 7μμ
Ομιλητές: Δημήτρης Ταβουλάρης, δημ.
Σύμβουλος με τη «Ρήξη και ανατροπή
στο Ηράκλειο», Ευγενία Κουνιάκη, δικη-
γόρος, Έμυ Τζίβα, περιφερειακή σύμ-
βουλος, Γιάννης Σηφακάκης, Συμμαχία
Σταματήστε τον πόλεμο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9, 
Εργατικό Κέντρο, 6μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9, 
πλ. Πανόρμου, 7μμ
Ομιλητές: Τάκης Ζώτος, δικηγόρος πο-

λιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, Μα-
ρία Ψαρρά, δημοσιογρά-
φος, Μιχάλης Λυμπερά-
τος, ιστορικός, Θένια Ασ-
λανίδη, ΚΕΕΡΦΑ

ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9, 
Εργατικό Κέντρο, 7.30μμ
Ομιλητές: Φώτης Μπιχά-
κης, αντιφασιστική κίνη-
ση ΕΛΜΕ Χανίων, Σοφία
Θεοδωράκη, ΕΡΑ Χανίων,
Γιώργος Μαλινάκης,
ΚΕΕΡΦΑ

ΒΟΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9, Θόλος
(Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας), 6μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/9, πλ.
Λαού, 7μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, Θανάσης Καμ-
παγιάννης, δικηγόρος
πολιτικής αγωγής στη δί-
κη της Χρυσής Αυγής, Θανάσης Δια-
βολάκης «Ανταρσία στο Λιμάνι», Μπάμ-
πης Μανουσιάδης, δημ. σύμβουλος
«Άλλος δρόμος», Ραμπάπ Χασάν, Αιγυ-
πτιακή Κοινότητα, Γιάννης -ΜistaRude,
Πρωτοβουλία «Δεν ξέχναμε».
Θα ακολουθήσει συναυλία: MistaRude
X-Kape, MagnaMoralia,Wolves

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/9, γραφεία «Εκτός των
τειχών» (Πλαστήρα 12 και Ερμού), 7μμ
Ομιλητές: Δημήτρης Πολυχρονιάδης,
δημ. Σύμβουλος με το «Εκτός των τει-
χών», Θένια Ασλανίδη, ΚΕΕΡΦΑ

ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/9, Ρολόι, 7μμ
Ομιλητές: Κατερίνα Αβραμίδου, σωμα-
τείο ΨΝΘ, Ιγνάτης Στέκας, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΙΛΙΟΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/9, Πολιτιστικό
κέντρο Πετρούπολης, 7μμ
Ομιλητές: Αντώνης Πέττας, πρόεδρος
Γ' ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας, Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ,
Γιώργος Χρόνης, δημ. σύμβουλος Ιλί-
ου, αιρετός στο ΑΠΥΣΠΕ.

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/9, Μνημείο
ομαδικού τάφου εκτελεσθέντων
από τους Ναζί, 9πμ
Αντιφασιστική συγκέντρωση

Ανοιχτές εκδηλώσεις    ΚΕΕΡΦΑ



Το αντιφασιστικό κίνημα Νο 1138, σελ. 9
εργατικη αλληλεγγυη

l Aντιφασιστικό Φεστιβάλ στη
Ζώνη Περάματος διοργανώνουν
το Σάββατο 13 Σεπτέμβρη συλλο-
γικότητες και αντιφασιστικές κινή-
σεις της περιοχής του Πειραιά,
στα πλαίσια του Αντιφασιστικού
Σεπτέμβρη. Το φεστιβάλ ξεκινά
στις 5.30μμ με Εργαστήρι Stencil.
Στις 6.μμ θα γίνει συζήτηση με θέ-
μα «Αίτια για την έξαρση του φα-
σιστικού φαινομένου. Τρόποι και
μορφές δράσης για να εξαλεί-
ψουμε τους ναζί από τους εργα-
σιακούς χώρους, τα σχολεία και
τις γειτονιές μας», με ομιλητές
τον Περικλή Κοροβέση, συγγρα-
φέα, την Άντα Ψαρρά, δημοσιο-
γράφο, καθώς επίσης και εργαζό-
μενο της Ζώνης Περάματος και
εκπαιδευτικό. Θα ακολουθήσει
συναυλία. 

l Το 4ο Φεστιβάλ της Ένωσης
Αφρικανών Γυναικών θα γίνει φέτος
στις 13 και 14 Σεπτέμβρη στην
Πλατεία Κλαυθμώνος στις 6μμ. Το
Φεστιβάλ γίνεται με τη στήριξη
μίας σειράς μεταναστευτικών κοι-
νοτήτων και αντιρατσιστικών οργα-

νώσεων, ανάμεσά τους και η ΚΕΕΡ-
ΦΑ. Περιλαμβάνει μουσική, χορό,
θέατρο, συζητήσεις, φαγητό και
ποτό. “Στόχος του φετινού φεστι-
βάλ μας "Ζωή χωρίς Φόβο", είναι να
φέρει σε επαφή την ελληνική κοι-

νωνία με τους πολιτισμούς της
Αφρικής, μέσα στο πνεύμα της αλ-
ληλεγγύης, της συνύπαρξης και
της ελπίδας και μακριά από το φό-
βο του ρατσισμού και της μισαλλο-
δοξίας”, αναφέρει το κάλεσμα.

l Από τις 12 έως τις 14 Σεπτέμ-
βρη, διοργανώνεται το 4ο Αντιρα-
τσιστικό-Αντιφασιστικό Φεστιβάλ
Κορίνθου. Το Σάββατο 13/9 στις
6:30μμ στην κεντρική πλατεία
(Φλοίσβος) οργανώνεται συζήτηση

με θέμα: «Ένας χρόνος από τη δο-
λοφονία του Παύλου "Killah P" Φύσ-
σα - Ξετυλίγοντας το νήμα της εγ-
κληματικής δράσης της Χρυσής
Αυγής», με ομιλητές τους: Θανάση
Καμπαγιάννη (Πολιτική Αγωγή του
αντιφασιστικού κινήματος, ΚΕΕΡ-
ΦΑ), Δημήτρη Ψαρρά (δημοσιογρά-
φο-συγγραφέα), Mistah Rude
(Πρωτοβουλία “Δεν Ξεχνάμε»). Την
Παρασκευή 12/9 στις 7:30μμ στο
Κέντρο Νέων Κορίνθου (Κολιάτσου
112), διοργανώνεται συζήτηση με
θέμα «Το σχολείο ασπίδα στο φασι-
σμό, το ρατσισμό και τη βία» και
την Κυριακή 14/9 στις 6:30μμ στην
κεντρική πλατεία (Φλοίσβος), συζή-
τηση με θέμα: «Νεώτερες μορφές
εγκλεισμού: Από τα κέντρα κράτη-
σης στις φυλακές τύπου Γ». Το Φε-
στιβάλ περιλαμβάνει επίσης συναυ-
λίες, διεθνή κουζίνα, καλλιτεχνικά
δρώμενα και διοργανώνεται από
την Αντιρατσιστική-Αντιφασιστική
Πρωτοβουλία Κορίνθου.

Αντιφασιστικά - Αντιρατσιστικά φεστιβάλ

Πανελλαδικός ξεσηκωμός για τον Παύλο

Κ
λιμακώνονται αυτή την εβδο-
μάδα οι προετοιμασίες για
την επιτυχία του αντιφασιστι-

κού Σεπτέμβρη σε όλη την Ελλάδα
και το εξωτερικό, για τον ένα χρόνο
από τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα.

Το Παναττικό αντιφασιστικό συλλα-
λητήριο που θα γίνει στις 18 Σεπτέμ-
βρη στις 6 το απόγευμα, θα ξεκινήσει
από το σημείο της Οδού Π. Τσαλδά-
ρη στο Κερατσίνι, όπου πριν ακριβώς
από ένα χρόνο, τα ξημερώματα της
18ης Σεπτέμβρη, ο Ρουπακιάς μέλος
του τάγματος εφόδου της Χρυσής
Αυγής, δολοφονούσε τον Παύλο. Οι
φίλοι και η οικογένεια του Παύλου
μέσω της Κίνησης «Δεν Ξεχνάμε» κα-
λούν από τις 2μμ στο ίδιο σημείο,
όπου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια
του γλυπτού που θα στηθεί στη μνή-
μη του, καθώς και άλλα δρώμενα που
θα στείλουν αντιφασιστικό μήνυμα σε
όλο τον κόσμο, που θα διαδηλώνει
την ίδια μέρα σε δεκάδες πόλεις σε
όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Την επόμενη μέρα στις 19 Σεπτέμβρη
η κίνηση «Δεν Ξεχνάμε», οργανώνει
μεγάλη συναυλία-συγκέντρωση στο
Σύνταγμα στις 5μμ.

Στον ένα χρόνο από τη δολοφονία
του Παύλου ξεσηκωνόμαστε πανελ-
λαδικά, πλημμυρίζουμε τις πλατείες
και τους δρόμους, με μαζική και ορ-
γανωμένη συμμετοχή των συνδικά-
των, των φοιτητικών συλλόγων, των
σχολείων μαζί με τους φορείς και
τις αντιφασιστικές κινήσεις. Ο αντι-
φασιστικός ξεσηκωμός του φετινού

Σεπτέμβρη μπορεί να καθορίσει τις
εξελίξεις και στην Ελλάδα και διε-
θνώς. Μπορεί να εμποδίσει τα νομι-
κά τεχνάσματα που προσπαθεί να
βάλει σε εφαρμογή η κυβέρνηση
των Σαμαροβενιζέλων, μέσα από τις
αλλαγές που ετοιμάζει στον Ποινικό
Κώδικα, προκειμένου να πέσει η εγ-
κληματική ναζιστική συμμορία της
Χρυσής Αυγής στα μαλακά. 

Παράδειγμα

Ο στόχος μας είναι να βάλουμε
ισόβια όλους όσους ευθύνονται και
συμμετείχαν στις δολοφονικές εξορ-
μήσεις της Χρυσής Αυγής αλλά και
να γκρεμίσουμε την κυβέρνηση των
Μπαλτάκων που έχει τα χέρια της
βαμμένα με το αίμα του Παύλου,
του Σαχζάτ και εκατοντάδων ακόμα
ντόπιων και μεταναστών εργατών,
που θα μπορούσαν να είχαν την ίδια
τύχη. Αλλά και να δώσουμε το καλύ-
τερο παράδειγμα στο αντιφασιστικό
κίνημα όλης της Ευρώπης για να
κλιμακώσει τη δράση του ενάντια
στους φασίστες που προσπαθούν
να σηκώσουν κεφάλι. 

Γι ' αυτό μετά την επιτυχία του Αν-
τιφασιστικού Σεπτέμβρη, η ΚΕΕΡΦΑ
βάζει μπροστά να οργανώσει στις
11 και 12 Οκτώβρη στο Γήπεδο
Ρούφ, πανελλαδική και Διεθνή Συ-
νάντηση αντιπροσωπειών του αντι-
φασιστικού κινήματος, με στόχο να
συζητήσουμε πώς θα κλιμακώσουμε
συντονισμένα με όλες μας τις δυνά-
μεις την αντιφασιστική μας δράση,
στην Ελλάδα και διεθνώς.

Π
αύση πυρός σε όλη τη γη
στη μνήμη του Παύλου Φύσ-
σα, την Παρασκευή 19 Σε-

πτέμβρη από τις 5μμ όπου θα ξεκι-
νήσει η μεγάλη συναυλία στο Σύν-
ταγμα, μέχρι το τέλος της, ζήτησαν
τα μέλη της Πρωτοβουλίας “Δεν
Ξεχνάμε” (φίλοι και οικογένεια του
Παύλου Φύσσα), στη συνέντευξη
τύπου που έδωσαν την Δευτέρα 8
Σεπτέμβρη στην ΕΣΗΕΑ. 

Αφού διαβάστηκε η ιδρυτική δια-
κήρυξη της Πρωτοβουλίας «Δεν Ξε-
χνάμε» και οι δράσεις που έχει
πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής,
στη συνέχεια ανακοινώθηκε
το πρόγραμμα του Διημέρου
18-19 Σεπτέμβρη. «Στις 18 Σε-
πτεμβρίου καλούμε όλους
τους ελεύθερους ανθρώπους
κάθε ηλικίας να συμμετέχουν
μαζί μας στο σημείο της δολο-
φονίας, για τα αποκαλυπτήρια
του μνημείου που θα γίνει στις
2μμ. Στις 4μμ θα ακολουθήσει
μία θεατρική παράσταση δρό-
μου που θα στέλνει το μήνυμα
ότι ο φασισμός και ο ρατσι-
σμός αφορά όλους μας. Στις
6μμ θα συμμετέχουμε στην
πορεία και θα είμαστε στη κε-
φαλή της. Καλούμε όλο τον
κόσμο να έρθει με μπαλόνια
και τραγούδια. Ζητάμε σε όλα
τα μήκη και τα πλάτη της γης
να γίνει το ίδιο. Από τη μεγα-
λύτερη πόλη ως το μικρότερο
χωριό. Να βγουν στις πλατεί-
ες, στους δρόμους, στις ελλη-

νικές πρεσβείες και να διαδηλώ-

σουν ειρηνικά. 

Στην πορεία θα διασχίσουμε τη
λεωφόρο Σαλαμίνος και την Π. Ράλ-
λη και θα καταλήξουμε στην Πλα-
τεία Μέμου, στην Πλατεία Παγκό-
σμιας Ειρήνης όπως λέγεται, στον
Κορυδαλλό, όπου θα αφήσουμε τα
μπαλόνια στον ουρανό. Στις 19 Σε-
πτεμβρίου, προσκαλούμε πάλι με
το ίδιο σκεπτικό, με μπαλόνια και
τραγούδια, όλο τον κόσμο στην
κεντρική συναυλία-διαδήλωση για
τον Παύλο στο Σύνταγμα. Καλούμε
τον ίδιο τον κόσμο να απομονώσει

ότι και αν συμβεί. Καλούμε όσους
θέλουν στο εξωτερικό να στήσουν
γιγαντοοθόνες γιατί το PressPro-
ject.gr θα μεταδίδει ζωντανά τη συ-
ναυλία από το Σύνταγμα σε όλο τον
κόσμο”. 

Στη συνέχεια μίλησε ο γλύπτης
Στάθης Αλεξόπουλος που έχει ανα-
λάβει να φιλοτεχνήσει το γλυπτό,
τα αποκαλυπτήρια του οποίου θα
γίνουν στις 18 Σεπτέμβρη στο ση-
μείο της δολοφονίας του Παύλου.
Επίσης ο Γιάννης ανακοίνωσε τη
διοργάνωση ενός τριήμερου φεστι-
βάλ, το Rap Monster, το οποίο είχε

ξεκινήσει ο Παύλος Φύσσας,
καθώς και τη δημιουργία μιας
ανεξάρτητης κίνησης Rap
καλλιτεχνών, “οι οποίοι μέσα
από αυτήν θα μπορούν ενωμέ-
να να βγάζουν προς τα έξω
όσα θέλουν να πουν, ώστε η
κοινωνία να δεχτεί ότι μέσα σε
αυτή τη κουλτούρα υπάρχει
πολιτικός λόγος». Παρών ήταν
και ο δικηγόρος της οικογένει-
ας Φύσσα, Αντρέας Τζέλης,
που σημείωσε ότι “παρακο-
λουθούμε με πολύ ενδιαφέ-
ρον τα δημοσιεύματα, σχετικά
με επιχειρούμενες αλλαγές
στο νομοθετικό πλαίσιο ορι-
σμένων άρθρων του Ποινικού
Κώδικα, τα οποία ενδεχομέ-
νως να αφορούν και τη δικα-
στική αναζήτηση της όλης
ιστορίας».

Κατερίνα Θωίδου



Το συλλαλητήριο της ΔΕΘσελ. 10-11, Νο 1138
εργατικη αλληλεγγυη

Μ
πουρλότο σην κυβέρνηση-βαμπίρ.
Το σύνθημα στο πανό των εργαζο-
μένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο

Θεσσαλονίκης εκφράζει με το καλύτερο
τρόπο το κλίμα που επικρατούσε στους
δρόμους της Θεσσαλονίκης, που το Σάβ-
βατο 6 Σεπτέμβρη πλημμύρισαν από διαδη-
λωτές. 

Απέτυχαν έτσι όλες οι αντίθετες μεθοδεύ-
σεις όπως της ΕΛ.ΑΣ, που κινητοποίησε
4.000 αστυνομικούς και προχώρησε σε προ-
σαγωγές, αλλά και οι προβοκάτσιες των με-
τρημένων στα δάχτυλα νεοναζί της Χρυσής
Αυγής που μαζεύτηκαν κάτω από τα γρα-
φεία τους.

Αντίθετα, χιλιάδες εργαζόμενοι στο δη-
μόσιο και ιδιωτικό τομέα, άνεργοι, νέοι,
συμμετείχαν στη μεγάλη συγκέντρωση που
καλούσαν το απόγευμα τα συνδικάτα στο
Άγαλμα Βενιζέλου και τη διαδήλωση που
ακολούθησε προς την ΔΕΘ, στέλνοντας το
μήνυμα ενός καυτού απεργιακού αλλά και
αντιφασιστικού φθινοπώρου στην κυβέρνη-
ση των Σαμαροβενιζέλων. 

Στο κέντρο της κινητοποίησης ήταν όλα
τα εργατικά κομμάτια που έχουν βρεθεί
στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Ήδη από
νωρίς το απόγευμα στο απεργιακό περί-
πτερο που είχε στηθεί στη συμβολή των
οδών Αριστοτέλους και Τσιμισκή, άρχισαν
να συγκεντρώνονται εργαζόμενοι από διά-
φορους κλάδους.

Πρώτοι κατέφθασαν οι εργαζόμενοι στην
Κόκα Κόλα, των οποίων τα εκατοντάδες
κόκκινα μπαλόνια ήταν παρόντα σε όλες
τις συγκεντρώσεις που έγιναν στην πόλη.
«Έχουμε ετοιμάσει διάφορα happening και
σήμερα αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της
έκθεσης, θέλουμε να ενημερωθεί όλος ο
κόσμος για το πραγματικό πρόσωπο της
εταιρίας, το κλείσιμο εργοστασίων όλα τα
τελευταία χρόνια και τις απολύσεις που
έχουν πετάξει στο δρόμο 3.200 άτομα σε
όλη τη χώρα» δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Στράτος Ναλμπαντίδης, μέλος
της οργανωτικής επιτροπής αγώνα του σω-
ματείου Kόκα Κόλα. «Κάθε μέρα βρισκόμα-
στε εδώ για διανομή υλικού, εδώ είναι το
στέκι του αγώνα, η ΕΡΤ3, οι Σχολικοί φύλα-
κες, οι καθαρίστριες, θα συνεχίσουμε μέ-
χρι την τελική νίκη, μέχρι να ξαναγυρίσου-

με στις δουλειές μας». 

Ανένδοτος Αγώνας

«Εμείς οι σχολικοί φύλακες, εδώ και δώ-
δεκα μήνες δίνουμε έναν ανένδοτο αγώνα
που συνεχίζεται, δεν αναθέτουμε την τύχη
μας ούτε σε κάποιο κόμμα, ούτε στα δικα-
στήρια, ούτε πουθενά αλλού» μας είπε ο
Μανώλης Σταθόπουλος, σχολικός φύλα-
κας. «Την αναθέτουμε στον κόσμο, που τον
ενημερώνουμε καθημερινά και ο αγώνας
μας δεν είναι μοναχικός. Είμαστε εδώ με τις
αγωνιζόμενες καθαρίστριες, τους εργαζό-
μενους της ΕΡΤ3, τους απεργούς της Κόκα
Κόλα, τους καθηγητές». 

Σε λίγο όλοι μαζί υποδέχτηκαν το μπλοκ
των εργαζομένων της ΕΡΤ και στα ΜΜΕ,
στο οποίο συμμετείχαν με τα πανό τους η
ΠΟΕΠΤΥΜ, η ΠΟΕΣΥ, η ΠΟΣΠΕΡΤ, οι εργα-
ζόμενοι ΕΡΤ3, η ΕΡΑ Σερρών κ.α. «Η ανα-
τροπή της κυβέρνησης Σαμαρά έχει ξεκινή-
σει, οι μέρες τους είναι λίγες και το καταλα-
βαίνουν και οι ίδιοι. Συνεχίζουμε τον αγώνα
που είναι δύσκολος, έχουμε πεισμώσει όχι
μόνο για την ανατροπή των απολύσεων, αλ-
λά και για μια άλλη δημόσια ραδιοτηλεόρα-

ση, ανοιχτή στην κοινωνία, με ενσωματωμέ-
να τα χαρακτηριστικά από αυτόν τον πολύ-
χρωμο αγώνα» μας είπε ο Μιχάλης Κωσταν-
τινίδης, εργαζόμενος στην ΕΡΤ3. 

Σε λίγο από αυτό και από άλλα σημεία οι
προσυγκεντρώσεις άρχισαν να καταφθά-
νουν και τα πανώ άρχισαν να ανοίγουν στο
Αγαλμα Βενιζέλου: οι εργοδηγοί της ΔΕΗ,
το Σωματείο Ορυχείων σταθμού Μεγαλού-
πολης, τα μαζικά μπλοκ των ταχυδρομικών
της ΠΟΣΤ με κίτρινα καπέλα και σημαίες,
της ΕΥΔΑΠ με γαλάζια μπαλόνια, η ΕΥΑΘ.
«Οι αγώνες δεν σταματάνε αν δεν σταμα-
τήσουν οι αντεργατικές πολιτικές. Είμαστε
στο δρόμο και θα είμαστε μέχρι να μας
αδειάσουν την γωνιά και να φτιάξουμε μια
Ελλάδα, όπως την ονειρευόμαστε εμείς»
μας είπε ο Ζώης Πολυζωίδης, γραμματέας
του Σωματείου Εργαζομένων στην ΕΥΑΘ. 

Ανάμεσα στα πανό που διακρίναμε: του
ΟΛΠ, του ΟΛΘ, της ΠΟΣ, της ΟΕΝΓΕ, της
ΠΟΕ-ΟΤΑ, της ΠΟΕΔΗΝ, της ΟΕΝΓΕ, των
εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, των
Συλλόγων Εργαζομένων ΥΠΕΚΑ, ΟΕΕ-ΟΕΚ,
του Συντονισμού ενάντια στα Κλεισίματα και
τις Διαθεσιμότητες, του ΟΚΑΝΑ, των νοσο-

κομείων Αγίου Νικολάου Κρήτης, Αγίου
Σάββα και των ψυχιατρικών νοσοκομείων
Αθήνας και Θεσσαλονίκης. «Μπουρλότο
στην κυβέρνηση. Αυτό είναι το σημερινό μή-
νυμα στη ΔΕΘ. Να μην κλείσει κανένα δημό-
σιο νοσοκομείο. Επαρκή χρηματοδότηση,
αξιοπρέπεια, όχι στην εξαθλίωση εργαζομέ-
νων και ασθενών, κάθε χρόνο φεύγουν 50
άτομα στην σύνταξη που δεν αναπληρώνον-
ται» μας είπε η Αγάπη Ζαχαριάδου, εργαζό-
μενη στο ΨΝΘ που είχε ένα από τα πιο δυ-
ναμικά μπλοκ της διαδήλωσης.

«Ήρθαμε δύο πούλμαν από το Εργατικό
Κέντρο Βόλου» μας είπε ο Γιάννης Γεωρ-
γιάδης εργαζόμενος στο νοσοκομείο της
πόλης. «Αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει,
να γίνουν προσλήψεις στα νοσοκομεία, να
υπάρξει σύγχρονος εξοπλισμός, να αντα-
ποκριθούμε στις ανάγκες του κόσμου. Κα-
λό αγώνα σε όλους».

Διαδήλωσαν επίσης τα μπλοκ του ΣΕΛΜΑ,
του Σωματείου Τεχνικών ΟΑΣΑ, Συλλόγων
Μηχανικών, του Σωματείου Εργαζομένων
ΕΛΒΟ, του Σωματείου Εργαζομένων στην
ΑΓΝΟ, των διαθέσιμων εκπαιδευτικών και
των ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, της ΕΛΜΕ Ξάν-

θης, των εργαζόμενων ενάντια στο κλείσιμο
των ζαχαρουργίων, και αρκετών Εργατικών
Κέντρων από Κατερίνη, Πέλλα, Φλώρινα,
Ναυπακτία και Δωρίδα. 

«Έχουμε έρθει από το νομό Πέλλας, όλοι
οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι εργαζομένων
από την Περιφερειακή Ενότητα, τον Δήμο
Έδεσσας, τον Δήμο Πέλλας, δάσκαλοι, κα-
θηγητές και έχουμε ένα μοναδικό σκοπό,
την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης» μας
είπε ο Αντώνης Τζάκος, πρόεδρος εργαζο-
μένων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
«Μόνο ενωμένα και οργανωμένα θα το πε-
τύχουμε αυτό, το μόνο μας όπλο είναι η ορ-
γάνωση και ο συνδικαλισμός – όχι βέβαια ο
εργοδοτικός και ο δεξιός συνδικαλισμός».

Αντιφασιστικός παλμός

Τα πανό, τα συνθήματα και τα πλακάτ
της ΚΕΕΡΦΑ έδιναν τον αντιφασιστικό τό-
νο με το σύνθημα «ο Παύλος ζει, τσακίστε
τους ναζί» να φωνάζεται από πολλά
μπλοκ στέλνοντας το μήνυμα ότι ο αγώ-
νας ενάντια στα μνημόνια πάει μαζί με τον
αγώνα ενάντια στον
φασισμό. 

«Στα ελληνικά ταχυδρομεία αργοπεθαί-
νουμε κάθε μέρα, γιατί δεν υπάρχει προσω-
πικό, η κούραση είναι μεγάλη, η δουλειά δε
γίνεται σωστά, εμείς υποφέρουμε τσάμπα
και οι αποδοχές πάνε από το κακό στο χει-
ρότερο, είναι ένας ευρύτερος σχεδιασμός
για να μην μείνει τίποτα δημόσιο και να πά-
νε όλα στις πολυεθνικές. Πρέπει να γίνουμε
πιο δυναμικοί» μας είπε ο Γιώργος Σταθό-
πουλος εργαζόμενος στα ταχυδρομεία από
τη Νίκαια. «Είναι μια πόλη που έχει μαρτυ-
ρήσει, από την κατοχή ακόμα με την εκτέ-
λεση, είναι μια παραδοσιακή αντιφασιστική
γειτονιά και θεωρώ ότι μολύνεται από τα
μιάσματα της Χρυσής Αυγής, δεν έπρεπε
να υπάρχουν καν στη Νίκαια, είναι αμαρτία
για αυτούς που έχυσαν το αίμα τους στον
αντιφασιστικό αγώνα» πρόσθεσε.

Δίπλα στα πανό της ΚΕΕΡΦΑ διαδήλωσε
η Ένωση Μεταναστών Εργατών Γης Μανω-
λάδας, που έστειλαν το μήνυμα και από την
Θεσσαλονίκη ότι θα συνεχίσουν να διεκδι-
κούν νομιμοποίηση και όλα τα δικαιώματά
τους, αλλά και η Παλαιστινιακή Κοινότητα
που έστειλε μήνυμα νίκης από την Γάζα. 

Μαζική και δυναμική παρουσία είχαν οι
φοιτητικοί σύλλογοι. Στη συγκέντρωση
συμμετείχαν επίσης οι τοπικές οργανώσεις
του ΣΥΡΙΖΑ από την Θεσσαλονίκη και άλ-
λους νομούς της Βόρειας Ελλάδας, αντιρα-
τσιστικές οργανώσεις, ενώ τα μπλοκ των
οργανώσεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΕΚ
έβαζαν την αντικαπιταλιστική προοπτική με
συνθήματα όπως: «διαγραφή τους χρέους
οριστική είναι η απάντηση η εργατική»,
«κρατικοποιήσεις των τραπεζών κάτω από
τον έλεγχο των εργατών», «αγώνας, ρήξη,
ανατροπή η ιστορία γράφεται με ανυπα-
κοή», «εμπρός για απεργία διαρκή».

Συγκέντρωση και διαδήλωση πραγματο-
ποίησε επίσης το ΠΑΜΕ από την πλατεία
Αριστοτέλους. Από την Καμάρα διαδήλωσε
το μπλοκ της Πρωτοβουλίας Συνδικαλι-
στών για μια Ανεξάρτητη Ταξική Εργατική
Συγκέντρωση. Μαζικά διαδήλωσαν οι επι-
τροπές κατοίκων από τις Σκουριές και άλ-
λες περιοχές της Βορείου Ελλάδας που ξε-
κίνησαν την πορεία τους από την πλατεία
Αγίας Σοφίας.

Γιώργος Πίττας

Τ
ην Κυριακή 8/9 στις 12 το μεση-
μέρι στην ΕΔΟΘ, μία ημέρα μετά
το μαζικό συλλαλητήριο της

ΔΕΘ, πραγματοποιήθηκε από το ΣΕΚ η
πολιτική εκδήλωση με τίτλο «H οικονο-
μική και πολιτική αστάθεια στην Ελλά-
δα και την Ευρώπη. Ποια είναι η απάν-
τηση της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς;». Αρκετοί εργαζόμενοι από την
Θεσσαλονίκη αλλά και από την Θράκη,
παρακολούθησαν την εκδήλωση με τον
Τάσο Αναστασιάδη από την Εργατική
Αλληλεγγύη να ανοίγει την συζήτηση. 

«Το χθεσινό συλλαλητήριο δείχνει τις
δυνατότητες της εργατικής τάξης στην
Ελλάδα να οργανώσει νικηφόρους
αγώνες και να βάλει ταφόπλακα στην
κυβέρνηση και τ’ αφεντικά», τόνισε. 

Στην συνέχεια ακολούθησε μια πολύ
ενδιαφέρουσα συζήτηση, καθώς πολ-
λοί πήραν τον λόγο με ερωτήσεις και
τοποθετήσεις. Ο Κώστας Τ. δικηγό-
ρος, ανέφερε πως η διαδήλωση της
ΔΕΘ χρειάζεται να εκφραστεί στους
εργατικούς αγώνες της περιόδου και
τόνισε πως ενόψει τις 18/9 η Θεσσαλο-
νίκη χρειάζεται να οργανώσει ένα αντι-
φασιστικό συλλαλητήριο αντίστοιχο
των διαδηλώσεων του περσινού Σε-
πτέμβρη και της ημέρας που δολοφο-
νήθηκε ο Π. Φύσσας. 

Ο Γιάννης Κ. γιατρός, ανέφερε πως η
διαδήλωση της ΔΕΘ έδειξε την διάθεση
του κόσμου να παλέψει και την ανάγκη
η αντικαπιταλιστική αριστερά να εκ-
φράσει τους αγώνες της τάξης μέσα
από το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα
και την οργάνωση αυτών των αγώνων. 

Ανοιχτά νοσοκομεία

«Να κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α και
να μείνουν ανοιχτά τα νοσοκομεία», τό-
νισε η Κατερίνα εργαζόμενη στο ψυχια-
τρείο, ενημερώνοντας ότι παλεύουν
μέσα από την επιτροπή αγώνα να βγά-
λουν απεργιακή κινητοποίηση στο με-
γάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις
18/9. Τέλος ο Βαγγέλης από την Αλε-
ξανδρούπολη εργαζόμενος με μπλοκά-
κι σε νοσοκομείο, ρώτησε πώς μπο-
ρούν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με
πεντάμηνες συμβάσεις και μπλοκάκια
να οργανωθούν και να παλέψουν μέσα
σε τόσο δύσκολες συνθήκες εργασίας. 

Επόμενοι σταθμοί: Η πανελλαδική
συνέλευση από το Συντονισμό ενάντια
στα κλεισίματα και τις απολύσεις στις
28/9 στην Αθήνα - στην Θεσσαλονίκη
είχε καλεστεί μια πρώτη συνέλευση
του Συντονισμού στο δρόμο για την
πανελλαδική συνέλευση την Τρίτη 9/9
στις 7.30μμ στην ΕΡΤ 3. Ενώ αντίστοι-
χα, στο αντιφασιστικό μέτωπο μέσα
στην εβδομάδα οργανώνονται στην
Θεσσαλονικη σε κάθε γειτονιά, αντιφα-
σιστικές συνελεύσεις της ΚΕΕΡΦΑ
ενόψει τις 18/9. 

Αλεξάνδρα Σιαφάκα

Πίσω από τους πανηγυρισμούς
για τα «μνημόνια που τελείωσαν»,
το μόνο που μπόρεσε να υποσχε-
θεί στη ΔΕΘ ο Σαμαράς ήταν ότι
θα μειώσει τον φόρο θέρμανσης
κατά 30%. 

Σύμφωνα με την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Πρατηριούχων και Εμ-
πόρων Καυσίμων: «Η μείωση του
ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά
30%, όταν το 2012 αυξήθηκε 450%,
μεταφράζεται σε μείωση των τιμών
λιανικής κατά 7-10 λεπτά το λίτρο».
Δηλαδή, ένας άνεργος που χρει-
άζεται, ας πούμε 500 λίτρα για να
βγάλει κουτσά-στραβά τους μήνες
του χειμώνα, αντί για 650 ευρώ θα
ψάχνει 600 ευρώ… 

Κατά τα άλλα, το αρχικό μέρος
της ομιλίας του αφιέρωσε ο Σαμα-
ράς για να πείσει ότι… «η Ελλάδα
κοιτάει μπροστά». 

Μια ιδέα για το τι βρίσκεται
«μπροστά» μάς έδωσε το άρθρο
του Θανάση Κουκάκη (5/9/14) στο
in.gr σχετικά με τις ανησυχίες του
ΔΝΤ για τις δυνατότητες εκ μέρους
της Ελλάδας να αποπληρώσει το
χρέος. Το ΔΝΤ ζητάει να συγκληθεί
στις 14 και 15 Νοεμβρίου στην
Ουάσιγκτον Σύνοδος για το ελληνι-
κό χρέος με τη συμμετοχή της ΕΕ,
της ΕΚΤ και της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το άρθρο: «Μόνον
την περίοδο 2022-2023 η Ελλάδα
θα πρέπει να καταβάλει στο ΔΝΤ
8,8 δισ. ευρώ. Εάν δεν υπάρξουν
παρεμβάσεις για την ελάφρυνση
του ελληνικού χρέους αυτή η απο-
πληρωμή ενδεχομένως να μην εί-
ναι εφικτή. Αυτό διότι το 2022 εκ-
πνέει η περίοδος χάριτος για την
αποπληρωμή των τόκων των δα-
νείων που έχουμε λάβει από την
ευρωζώνη. Το έτος εκείνο θα πρέ-
πει μόνον για τόκους να πληρώ-
σουμε στην ευρωζώνη 22,5 δισ.
ευρώ. Αν προσθέσουμε και τα δά-
νεια ύψους 6,2 δισ. ευρώ που ωρι-
μάζουν εκείνη τη χρονιά (στα
οποία υπολογίζονται και τα δάνεια
του ΔΝΤ), η Ελλάδα θα βρεθεί να
πρέπει να αποπληρώσει συνολικές
υποχρεώσεις ύψους 28,7 δισ. Ευ-
ρώ», δηλαδή πάνω από 15% του
σημερινού ΑΕΠ!

Αυτή είναι η ζοφερή πραγματι-
κότητα της εφαρμογής των μνη-
μονιακών προγραμμάτων εις τον
αιώνα τον άπαντα, μόνο και μόνο
για να πληρώνονται οι τοκογλύφοι
τους τόκους τους.

Την ίδια μέρα που το in.gr δημο-
σίευε την είδηση για την Σύνοδο
για το χρέος, οι Financial Times
ξεκαθάριζαν τι σημαίνει η διαφημι-
σμένη απόφαση του Ντράγκι να
«ανοίξουν οι κάνουλες της χρημα-

τοδότησης» εκ μέρους της ΕΚΤ
και οι σχετικές υποσχέσεις «ανά-
πτυξης» που τις συνόδευαν. 

Η ΕΚΤ πρόκειται να δωρίσει ξα-
νά δισεκατομμύρια ευρώ στους
τραπεζίτες προκειμένου να αγο-
ράσει από αυτούς τα λεγόμενα
Asset Backed Securities δηλαδή
τραπεζικά προϊόντα που «πακετά-
ρουν» στεγαστικά και επιχειρημα-
τικά δάνεια, πολλά από τα οποία
είναι «κόκκινα». 

Τοξικά

Ο Ντράγκι και οι σύμβουλοί του
διαβεβαιώνουν ότι αυτού του εί-
δους τα πακέτα που θα αγοράσει
η ΕΚΤ από τις τράπεζες δεν πρό-
κειται να αποδειχθούν τοξικά σαν
αυτά που προκάλεσαν την μεγάλη
κρίση στις ΗΠΑ το 2008. «Το πρό-
βλημα ήταν η ποιότητα των συγκε-
κριμένων πακέτων και όχι η διαδι-
κασία» τόνισε ο Ντράγκι. Στην
πράξη, εκατοντάδες δις ευρώ θα
δοθούν ξανά στην μαύρη τρύπα
των τραπεζών, φέρνοντας αντί για
«επενδύσεις και ανάπτυξη», ακόμα
μια νέα τοξική φούσκα. 

Κατά τα άλλα στην ομιλία του ο
Σαμαράς ανακοίνωσε: «διεύρυνση
φορολογικής βάσης» δηλαδή με-
ταφορά της φορολογίας στους
πιο φτωχούς. «Καλύτερη αξιολό-
γηση» δηλαδή περισσότερες απο-
λύσεις. «Προστασία από τους με-
τανάστες» δηλαδή περισσότερο
ρατσισμό. Περισσότερες «επενδύ-
σεις» δηλαδή ξεπουλήματα του
δημόσιου πλούτου.

Και βέβαια, «Ειδικές Οικονομι-
κές Ζώνες» για τους βιομήχανους,
νέα ανακεφαλαίωση για τους τρα-
πεζίτες και υποσχέσεις στους εν-
στόλους ότι η απόφαση του ΣτΕ
να τους καταβληθούν τα αναδρο-
μικά θα εφαρμοστεί. Όσο το επι-
τρέπουν οι ανάγκες του προϋπο-
λογισμού, δηλαδή όσο θα καταφέ-
ρει ο Σαμαράς να μας βάλει να
πληρώσουμε εμείς για τους τραπε-
ζίτες, τον ΣΕΒ, την αστυνομία και
τους καραβανάδες.

Ελμπάτα Μοχάμεντ
Παλαιστινιακή Παροικία 

«Το μήνυμα που φέρνει σε αυτήν την
συγκέντρωση η παρουσία μας είναι ότι οι
λαοί θα νικήσουν. Ο λαός της Γάζας πολέ-
μησε επί 52 μέρες ένα στρατό εξοπλισμέ-
νο με τα πιο σύγχρονα μέσα, κι όμως νίκη-
σε, μας κατέστρεψαν, αλλά θα τα ξαναχτί-
σουμε, οι ψυχές μας δεν καταστράφηκαν».

Μαζικό μήνυμα ανατροπήςΣΑΜΑΡΑΣ Κρεμασμένος
από τις φούσκες Ντράγκι

Οργανώνουμε 
τους επόμενους
σταθμούς

Αναστασία Γιαννοπούλου
διαθέσιμη εκπαιδευτικός

«Ο αγώνας μας είναι σε κρίσιμο σημείο. 14 μήνες μετά, η
κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση των συνα-
δέλφων που βγήκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ 85 συνάδελφοι
από τις 22 Μάρτη δεν πληρώνονται. Όλα είναι σε εκκρεμότη-
τα, υπάρχει μια πολιτική που θέλει να δώσει την τεχνική εκπαί-
δευση δωράκι στους ιδιωτικούς σχολάρχες και ούτε ο και-
νούργιος υπουργός έχει διάθεση να πάει κόντρα σε αυτήν»

Άννα Μαρία Ζούμπου
καθαρίστρια του 
υπουργείου Οικονομικών

“Ήρθαμε να διαδηλώσουμε εδώ σήμε-
ρα στο μεγάλο συλλαλητήριο. Όσο και
να μας φοβίζουν με τις κλητεύσεις που
έχουν στείλει στις συναδέλφισσες, εμείς
θα μείνουμε στον δρόμο μέχρι να πά-
ρουμε την δουλειά μας πίσω». 
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Κλείνοντας έναν μεγάλο διετή
κύκλο και μετά την διεθνή πορεία
της στα κινηματογραφικά φεστι-
βάλ (Βραβείο Οικουμενικής Επι-
τροπής Dok Leipzig 2012) και την
κινηματογραφική διανομή της σε
Ελλάδα, Γαλλία και Ελβετία, η με-
γάλου μήκους ταινία “Σαν πέτρινα
λιοντάρια στη μπασιά της νύχτας”
(2012) θα προβληθεί την Δευτέρα
15/9 στις 8:30μμ στο προαύλιο
του Μουσείου Πολιτικών Εξόρι-
στων Μακρονήσου και Άη Στράτη
(Αγίων Ασωμάτων 31, Θησείο).
Παρόντες θα είναι ο Ελβετός σκη-
νοθέτης Ολιβιέ Ζισουά και η συ-
νεργάτιδά του στο σενάριο και
την επιστημονική έρευνα Ελένη
Γιώτη.

Το ποιητικό ντοκιμαντέρ του
Ολιβιέ Ζισουά αποτελεί ένα κινη-
ματογραφικό δοκίμιο που ζωντα-
νεύει τις μνήμες εξορίας της Μα-
κρονήσου. Σκηνοθετώντας ανάμε-
σα στα γραπτά εξόριστων ποι-
ητών, όπως ο Γιάννης Ρίτσος και
ο Τάσος Λειβαδίτης, και τις ομι-
λίες αναμορφωτικής προπαγάν-
δας που μετέδιδαν τα μεγάφωνα
των στρατοπέδων του νησιού κα-
τά την περίοδο 1947-1950, μέσα
από σημαντικά φωτογραφικά και
κινηματογραφικά αρχεία, ο σκη-
νοθέτης περιηγείται στα στοιχει-
ωμένα ερείπια της Μακρονήσου.

Η προβολή της ταινίας συν-
διοργανώνεται από την Πανελλή-
νια Ένωση Κρατούμενων Αγωνι-
στών Μακρονήσου και το Μου-
σείο Πολιτικών Εξόριστων, ση-
μαντικούς φορείς μνήμης με τους
οποίους συνεργάστηκαν οι δημι-
ουργοί της ταινίας κατά την διαδι-
κασία της έρευνας. Μετά το πέ-
ρας της προβολής, στην οποία η
είσοδος είναι ελεύθερη, θα ακο-
λουθήσει συζήτηση με τον σκηνο-
θέτη, τους συνεργάτες του, αλλά
και επιζώντες της Μακρονήσου.

Θ
εωρώντας πρόκληση πρώτου βαθμού
το ανέβασμα ενός εμβληματικού αντι-
πολεμικού έργου υπό την αιγίδα της

πρεσβείας του Ισραήλ, δεκάδες Παλαιστίνιοι
και συμπαραστάτες, ακτιβιστές του αντιπολε-
μικού και αντιρατσιστικού κινήματος συγκεν-
τρώθηκαν την Πέμπτη 4/9 έξω από την Ταινιο-
θήκη της Ελλάδας, στην οδό Πειραιώς.

Οι συγκεντρωμένοι καλούσαν τους καλλιτέ-
χνες και το κοινό να μποϋκοτάρουν το 10ήμε-
ρο θεατρικό σεμινάριο και τη θεατρική παρά-
σταση “Lysistrata-X” που θα ανέβει 11-13/9,
βασισμένα πάνω σε ένα από τα σημαντικότερα
αντιπολεμικά έργα όλων των εποχών, τη Λυσι-

στράτη του Αριστοφάνη. 
Με αστείες δικαιολογίες, για ευρωπαϊκά

προγράμματα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται κάτω
από τη δέσμευση οικονομικών ρητρών, απάν-
τησε ο Δημήτρης Γιολάσης, υπεύθυνος προ-
γράμματος του ιδρύματος Κακογιάννη, στην
αντιπροσωπεία των διαδηλωτών που συναντή-
θηκαν με τη διοίκηση του ιδρύματος καταγ-
γέλλοντας την πολιτική του κράτους-τρομο-

κράτη Ισραήλ που χρησιμοποιεί τον πολιτισμό
ως εργαλείο προπαγάνδας. 

Λίγο αργότερα, αντιπροσωπεία των διαδη-
λωτών διάβασε στους συμμετέχοντες στο σε-
μινάριο το ψήφισμα της συγκέντρωσης καλών-
τας τους να αποχωρήσουν από τα μαθήματα,
ενώ υπενθύμισε τον κεντρικό καθοδηγητικό
ρόλο του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερου-
σαλήμ στον πρόσφατο πόλεμο εναντίον της

Γάζας, στον οποίο οι σιωνιστές σκότωσαν πά-
νω από 2150 Παλαιστίνιους μεταξύ των οποί-
ων και 500 παιδιά. 

“Πώς μπορεί ένας καλλιτέχνης να μη βλέπει
τη γενοκτονία στη Γάζα; Δεν υπάρχουν δικαιο-
λογίες, δεν ξέρω και δεν είδα. Στο μυαλό μου
όποιος συνεργάζεται με την πρεσβεία του Ισ-
ραήλ βοηθάει στο να ξεπλυθεί το δολοφονικό
πρόσωπο του σιωνισμού. Κάθε καλλιτέχνης
που κοιτάει τον εαυτό του και δεν υπολογίζει
έναν ολόκληρο λαό που αντιστέκεται και τους
χιλιάδες νεκρούς, είναι ηθικός αυτουργός σε
αυτή τη γενοκτονία”, τόνισε η Δήμητρα, εικα-
στικός που βρέθηκε στην κινητοποίηση.

Τ
ην σύμβασή του με τον θεατρικό επιχειρη-
ματία Φάνη Κιρκινέζο του θεάτρου Ακρο-
πόλ για την παραγωγή της παράστασης

“Θεσμοφοριάζουσες” κατήγγειλε ο Διονύσης
Τσακνής. Με μια οργισμένη ανακοίνωση δημο-
σιοποίησε την απαγόρευση χρήσης της μουσι-
κής του για την συγκεκριμένη παράσταση αφού
ο επιχειρηματίας δεν έχει πληρώσει τα δεδου-
λευμένα σε εργαζόμενους και συντελεστές του
έργου.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωσή του: «Όταν
το αυτονόητο (να αμείβεσαι έστω και με συνθή-
κες μνημονίου) καταργείται. Όταν ο σεβασμός
της εργασίας (χειρωνακτικής ή πνευματικής) μοι-
άζει για την ασύδοτη εργοδοσία, άγνωστη λέξη.
Όταν η επιδειξιομανία του πλούτου χλευάζει την
οικονομική δυσπραγία του εργαζόμενου και κω-
φεύει στις δικαιολογημένες οχλήσεις και επιβε-
βλημένες αντιδράσεις. Όταν η επιχειρούμενη λο-
γική του εκφοβισμού (μην τύχει και δε βρεις αύ-
ριο δουλειά σε παρόμοιους πάτρονες) γίνεται
καθεστώς. Τότε οφείλεις να αντιδράσεις με όσα
μέσα σου δίνουν οι κουτσουρεμένοι νόμοι αυτού
του κράτους, όχι μόνο σε κοινωνικό, αλλά και σε
προσωπικό επίπεδο”. 

“Σε παρόμοιες ενέργειες, σαν τη δική μου
προέβησαν ηθοποιοί της παράστασης όσο και ο
σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής Γ. Κιμούλης δεί-
χνοντας έτσι, πως μόνο με κοινούς αγώνες μπο-
ρούμε να διασφαλίσουμε την ποιότητα του καλ-
λιτεχνικού μας έργου και αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας”, τονίζει στο τέλος της ανακοίνωσης ο
Διονύσης Τσακνής.

Ωστόσο ήταν η πλευρά του επιχειρηματία Κιρ-
κινέζου της Ακροπόλ Α.Ε. που αντί να εκπληρώ-
σει τις συμφωνημένες υποχρεώσεις του και να
αποπληρώσει τα δεδουλευμένα, ανακοίνωσε την
ματαίωση των επόμενων παραστάσεων, προχω-
ρώντας σε ένα πρωτοφανές για τα καλλιτεχνικά
πράγματα της Αθήνας λοκάουτ, ρίχνοντας στην
ουσία την ευθύνη στους συντελεστές. 

Οργισμένες ήταν οι αντιδράσεις που ακολού-
θησαν την ματαίωση. Ο Γιώργος Κιμούλης (δια-

σκευαστής, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής της
παράστασης) αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της
εργοδοσίας πως η παράσταση δεν βρήκε την
ανάλογη ανταπόκριση από το κοινό τονίζοντας
πως οι εισπράξεις τους διαψεύδουν, ενώ στάθη-
κε στο πλευρό του Διονύση Τσακνή και όλων των
συντελεστών της παράστασης ζητώντας την
πλήρη αποπληρωμή όλων των δεδουλευμένων.

Κριτική

Ο Σταμάτης Κραουνάκης σε σχόλιό του έκανε
σκληρή κριτική στην Ακροπόλ Α.Ε. τονίζοντας
πως ακόμα και αν η συγκεκριμένη παράσταση
ήταν ζημιογόνα αυτό δεν έχει να κάνει με τους
συντελεστές και τις απολαβές τους. Έκανε μάλι-

στα ένα βήμα παραπάνω ζητώντας την παρέμβα-
ση του εισαγγελέα τόσο για τις απληρωσιές και
τα χρωστούμενα του συγκεκριμένου επιχειρημα-
τία και της πολυδιαφημισμένης Ακροπόλ Α.Ε.,
όσο και για το πόθεν έσχες του Κιρκινέζου (ο
οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται επικεφα-
λής μεγάλων κεντρικών θεάτρων της Αθήνας
όπως τα Ακροπόλ, Ροές και Βασιλάκου) αλλά και
των διαφόρων επιχειρηματιών που έχουν βρεθεί
τα τελευταία χρόνια να διαχειρίζονται θέατρα,
πολιτιστικούς οργανισμούς και να κάνουν κου-
μάντο στην πολιτιστική παραγωγή εις βάρος των
εργαζόμενων καλλιτεχνών.

Κυριάκος Μπάνος

Λοκάουτ 
στο
Ακροπόλ

Μποϋκοτάζ του Ισραήλ 
και καλλιτεχνικά

Προβολή 
για τη
Μακρόνησο

Μια πρώτη συλλογή από γελοιογραφίες επηρεασμένες από τον αγώνα τους κυκλοφόρησαν ψηφια-
κά οι καθαρίστριες μέσα από το blog (595katharistries.wordpress.com) το οποίο έχουν δημιουργήσει.

“Μία εικόνα χίλιες λέξεις, ένα σκίτσο χίλια σχόλια. Μέσα από τα μάτια των σκιτσογράφων ο αγώ-
νας των καθαριστριών έχει καταγραφεί, 11 μήνες τώρα, με ηχηρές και ζωντανές γραμμές. Οι γελοι-
ογράφοι, ως πολιτικοί – καυστικοί σχολιαστές, αποτύπωσαν με τον πιο πετυχημένο τρόπο την αδι-
κία, την καταστολή, τον εμπαιγμό, την αγωνιστική διάθεση των ανυπότακτων καθαριστριών. Με
όπλα τους το σκίτσο και τον λόγο τροφοδότησαν τη λαϊκή συνείδηση και κατέκτησαν μία ξεχωριστή
θέση στην καρδιά μας”, είναι το σχόλιο που δημοσίευσαν οι ίδιες για μια ενδιαφέρουσα συλλογή
που όσο οι καθαρίστριες συνεχίζουν, αυτή μεγαλώνει.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

Και τα σκίτσα είναι όπλα
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Τ
ην επόμενη φορά που θα συ-
ναντήσετε το συνεργείο της
Εργατικής Αλληλεγγύης στο

χώρο δουλειάς, τη γειτονιά, τη σχο-
λή ή το σχολείο σας, προμηθευτείτε,
μαζί με την εφημερίδα, και το νέο
τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός
από τα Κάτω (Σεπτέμβρης – Οκτώ-
βρης 2014, Νο 106). Είναι ολόκληρο
αφιερωμένο στη συζήτηση πώς ο νέ-
ος γύρος της σύγκρουσης με τη
μνημονιακή συγκυβέρνηση που ξεκί-
νησε πλέον και “επίσημα” στη ΔΕΘ,
θα είναι νικηφόρος.

“Η πολιτική αστάθεια δημιουργεί
τεράστια προβλήματα σε κάθε άρ-
χουσα τάξη για να συνεχίσει και να
έχει τον έλεγχο και των πολιτικών
εξελίξεων και των μέτρων που θέλει
να πάρει”, είναι η εκτίμηση που κά-
νει η Μαρία Στύλλου στο κεντρικό
άρθρο του περιοδικού “Εργατική Αν-
τίσταση και Αριστερά στην Ευρώπη”
περιγράφοντας τη διεθνή διάσταση
των οικονομικών και πολιτικών αδιε-
ξόδων των κυβερνήσεων και των κυ-
ρίαρχων τάξεων ειδικά μετά τις πρό-
σφατες Ευρωεκλογές. Είναι μια ει-
κόνα κρίσης του αντίπαλου στρατο-
πέδου που όλοι όσοι παλεύουν χρει-
άζεται να έχουν στο μυαλό τους
απέναντι στην κυρίαρχη προπαγάν-
δα της “παντοδυναμίας” των αφεντι-
κών.

Ευκαιρία

“Το ερώτημα είναι πώς μπορεί η
αριστερά να αρπάξει αυτή την ευ-
καιρία που της ανοίγεται. Ποια αρι-
στερά μπορεί να το κάνει και με ποιο
τρόπο;” συνεχίζει το άρθρο, ανοί-
γοντας το κεντρικό ερώτημα ολό-
κληρου του περιοδικού. “Η απάντη-
ση απαιτεί να σταθούμε σε τέσσερα
σημεία. Το πρώτο ζήτημα είναι η
σχέση της αριστεράς με το εργατικό
κίνημα. Το δεύτερο είναι η μάχη
ενάντια στο φασισμό και το ρατσι-
σμό. Το τρίτο είναι η στάση της απέ-
ναντι στους ιμπεριαλιστικούς αντα-
γωνισμούς και τον πόλεμο. Και το
τέταρτο είναι το ζήτημα της εναλλα-
κτικής προοπτικής απέναντι σε αυτό
το σύστημα”.

Κάθε μία από τις παραπάνω εμφά-
σεις έρχεται να γίνει συγκεκριμένη
με ένα ξεχωριστό άρθρο. Στο “Ερ-
γατικοί Αγώνες: Για την κλιμάκωση
και το συντονισμό”, ο Τάσος Ανα-
στασιάδης χρησιμοποιεί τα καλύτε-
ρα παραδείγματα της εργατικής αν-
τίστασης των τελευταίων μηνών (κα-
θαρίστριες, εργάτες COSCO, ΕΡΤ,
κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολό-
γηση, απεργίες ΔΕΗ) για να εξηγή-
σει γιατί “οι απόψεις που επιχειρη-
ματολογούν για το «χαμηλό» επίπε-
δο του κινήματος απέχουν από την
αλήθεια. Είτε αυτά εκπορεύονται

από τη συνδικαλιστική γραφειοκρα-
τία για να δικαιολογήσει την αδρά-
νειά της, είτε αναπαράγονται από
ηγεσίες της αριστεράς για να δώ-
σουν κύρος στην τακτική του «δεν
μπορούμε να κάνουμε περισσότε-
ρα»”. Και περιγράφει τα βήματα για
το πώς μπορούν οι αγώνες να κλιμα-
κωθούν με κέντρο την πανελλαδική
συνέλευση του Συντονισμού ενάντια
στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότη-
τες στις 28 Σεπτέμβρη.

Αντιφασιστικό κίνημα

Στο “Αντιφασιστικό φθινόπωρο” ο
Πέτρος Κωνσταντίνου επιχειρηματο-
λογεί γιατί “Σε συνθήκες κρίσης της
συγκυβέρνησης, μπορούμε να μετα-
τρέψουμε το αντιφασιστικό κίνημα
σε ένα δυνατό προπύργιο του αγώ-
να για να διώξουμε τη συγκυβέρνη-
ση και να ανοίξουμε το δρόμο για
λύσεις προς όφελος των εργατών”.
Προβάλλοντας τους σταθμούς -κινη-
τοποιήσεις στον ένα χρόνο από τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, αντι-
φασιστική-αντιρατσιστική συνάντη-
ση της ΚΕΕΡΦΑ στις 11-12 Οκτώ-

βρη- αλλά και τις αιχμές που χρει-
άζεται να έχει το αντιφασιστικό κίνη-
μα: τη δίκη και καταδίκη της Χρυσής
Αυγής, τη μάχη ενάντια στο ρατσι-
σμό και τις ρατσιστικές πολιτικές
της κυβέρνησης.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή
συνεχίζει, ακόμα και μετά το σταμά-
τημα της πρόσφατης σφαγής του
Ισραήλ στη Γάζα, να είναι εκρηκτική.
Βομβαρδισμοί στο Ιράκ, σχέδια για
επίθεση στη Συρία, δυνάμωμα του
Ισλαμικού Κράτους, φυλετικές και

θρησκευτικές διαμάχες. Αν βέβαια
προσπαθήσει κανείς να καταλάβει τι
γίνεται στην περιοχή μέσα από τα
κυρίαρχα ΜΜΕ, μάλλον δε θα βγά-
λει άκρη. Αυτή την περίπλοκη εικόνα
ξεμπερδεύει πρώτα απ’ όλα η Δήμη-
τρα Κυρίλλου στο άρθρο της “Μέση
Ανατολή και ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις”. Ξεκινά από το ότι “Ο αμερικά-
νικος ιμπεριαλισμός και οι σύμμαχοί
του έχουν τεράστια ευθύνη για όλες
τις εξελίξεις που δημιούργησαν το
Ισλαμικό κράτος” για να φτάσει στα
πολιτικά καθήκοντα του κινήματος
και της αριστεράς μέσα και έξω από
τον Αραβικό κόσμο.

Απελευθέρωση

Εβδομήντα χρόνια από την Απε-
λευθέρωση από τη ναζιστική κατο-
χή, το ΣΑΚ αφιερώνει δύο άρθρα για
να δείξει ότι αυτό που μετράει πάν-
τα είναι το εργατικό κίνημα. Ο Ιάσο-
νας Χανδρινός περιγράφει τις εξε-
γέρσεις και γενικές απεργίες ενάν-
τια στους ναζί σε όλη την Ευρώπη -
Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία,
Δανία- που έδωσαν στην Αντίσταση
“χαρακτηριστικά μαζικού κινήματος
με εθνικοαπελευθερωτικούς και τα-
ξικούς όρους” και έκαναν “το φάντα-
σμα με το οποίο ο Καρλ Μαρξ είχε
στερήσει τη γαλήνη της γηραιάς
Ηπείρου, να κυκλοφορεί ξανά ελεύ-
θερο”.

Ενώ ο Λέανδρος Μπόλαρης έρχε-
ται να δώσει την αντίστοιχη εικόνα
στην Ελλάδα με το άρθρο του “Αθή-
να, Οκτώβρης 1944: η Απελευθέρω-
ση και η Αριστερά”. Και να εξηγήσει
πως “Στην Ελλάδα του Σεπτέμβρη-
Οκτώβρη 1944 υπήρχε κατάσταση
«δυαδικής εξουσίας». Τα πάντα θα
κρίνονταν στην Αθήνα, το πολιτικό
και οικονομικό κέντρο της άρχουσας
τάξης και της καρδιάς του κινήμα-
τος της εργατικής τάξης. Εκεί η ηγε-
σία του κινήματος «πάτησε φρένο»-
όχι μονομιάς, στις 12 Οκτώβρη, αλ-
λά καιρό πριν. Οι συνέπειες θα φαί-

νονταν τον Δεκέμβρη του 1944”.
Το περιοδικό κλείνει έτσι επιστρέ-

φοντας στο αρχικό ερώτημα: ποια
αριστερά μπορεί να αρπάξει την ευ-
καιρία της σημερινής αντίστασης
στην κρίση και να προσφέρει εναλ-
λακτική προοπτική απέναντι σ’ αυτό
το σύστημα. Το άρθρο του Κώστα
Βλασσόπουλου, “Η σοσιαλδημοκρα-
τία πριν το 1914” δίνει μια πρώτη
απάντηση μέσα από ένα ιστορικό αρ-
νητικό παράδειγμα: της προπολεμι-
κής σοσιαλδημοκρατίας (της ρεφορ-
μιστικής αριστεράς) που μεταθέτον-
τας την επανάσταση στη Δευτέρα
Παρουσία έφτασε μέχρι και να στη-
ρίξει τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. “Η
προδοσία του 1914 και η κατοπινή
ιστορία των αριστερών κυβερνήσεων
δείχνουν πόσο προφητικά δίκιο είχε
η Λούξεμπουργκ όταν υποστήριζε
ότι ο καπιταλισμός και το αστικό
κράτος δεν μπορούν να μεταρρυθμι-
στούν”, καταλήγει το άρθρο.

Για να είναι νικηφόρα η έκβαση
της νέας σύγκρουσης με το σύστη-
μα, “η αναγκαιότητα της ανεξάρτη-
της οργάνωσης της επαναστατικής
αριστεράς είναι σήμερα μεγαλύτε-
ρη” έρχεται να υποστηρίξει ο Πάνος
Γκαργκάνας, αναλύοντας γιατί “Οι
επαναστατικές ιδέες του Λένιν”,
όπως είναι και ο τίτλος του άρθρου
του, μπορούν “να μας βοηθήσουν να
καλύψουμε αυτή την ανάγκη”. Οπως
εξηγεί, “Ο Λένιν δεν ήταν ο θεωρητι-
κός της στιγμής της επανάστασης.
Ήταν ο μαρξιστής που ανέδειξε πώς
η ιστορική επικαιρότητα της εργατι-
κής επανάστασης καθορίζει τη δρά-
ση της αριστεράς ακόμη και έξω
από επαναστατικές καταστάσεις”.

Στο τέλος του περιοδικού θα βρεί-
τε ιδέες για διάβασμα μέσα από τις
κριτικές στα βιβλία “Η ελεύθερη Ελ-
λάδα-Η εξουσία του ΕΑΜ στα χρό-
νια της κατοχής (1943-1944)” του
Γιάννη Σκαλιδάκη, “Αριστερά και
εξουσία” του Δημήτρη Μπελαντή,
“Ο Μαρξ της δημοκρατίας” του Αλέ-
ξανδρου Χρύση, καθώς και την επι-
σκόπηση περιοδικών εκδόσεων του
τελευταίου εξαμήνου.

Λένα Βερδέ

Κρίσιμες επιλογές για την Αριστερά

σε Ελλάδα και Ευρώπη

Γραφτείτε
συνδρομητές
Συνδρομή για ένα
χρόνο (6 τεύχη) 
25 ευρώ

Ιδέες για 
να αλλάξουμε 
τον κόσμο
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“Κ
άτοικοι και καταστημα-
τάρχες θεωρούσαμε πως
έχουμε καταφέρει να δη-

μουργήσουμε ένα περιβάλλον
ασφαλούς διαβίωσης για όλους.
Ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος ή
σεξουαλικών προτιμήσεων....Είναι
συνεπώς καθήκον και υποχρέωσή
μας να εντείνουμε τις προσπάθειές
μας προκειμένου τέτοιου είδους
συμπεριφορές να μην ξανασυμβούν
στη γειτονιά μας”, αναφέρει η ανα-
κοίνωση των ιδιοκτητών των κατα-
στημάτων της πλατείας Βαρνάβα
στο Παγκράτι, που κυκλοφόρησε
αμέσως μετά τη ρατσιστική επίθεση
που δέχτηκε ζευγάρι ομοφυλόφιλων
εκεί, τα ξημερώματα της 23ης Αυ-
γούστου.

Η ΚΕΕΡΦΑ Παγκρατίου- Βύρωνα-
Καισαριανής οργάνωσε την Τετάρτη
3 Σεπτέμβρη μια μεγάλη ανοιχτή εκ-
δήλωση στην ίδια πλατεία, καταγ-
γέλλοντας την ομοφοβική επίθεση
και ξεκινώντας την οργάνωση του
Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη στη γει-
τονιά (βλέπε σελ. 8)

Δυο μέρες μετά, την Παρασκευή 5
Σεπτέμβρη και ημέρα συζήτησης
του “αντιρατσιστικού” νομοσχεδίου
στη Βουλή, οργανώθηκε μεγάλη δια-

δήλωση από τη ΛΟΑΤ (Λεσβίες,
Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι,
Τρανς) κοινότητα. Η συγκέντρωση
ήταν καλεσμένη στην πλατεία Βαρ-
νάβα θέλοντας να καταδικάσει την
επίθεση, ενώ η διαδήλωση πέρασε
μέσα από κεντρικούς δρόμους της
Αθήνας καταλήγοντας έξω από τη
Βουλή. Την ίδια ώρα μέσα στη Βου-
λή, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά
πλειοψηφία, από τους βουλευτές
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.

Πολύχρωμες σημαίες

Συμμετείχαν περίπου χίλιοι διαδη-
λωτές με πανό, πολύχρωμες σημαί-
ες και πολύ παλμό. Από το μπλοκ
της ομάδας ΛΟΑΤ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ακούγονταν συνθήματα όπως: “Πα-
τρίδα, οικογένεια και θρησκεία του
καπιταλισμού είναι τα εργαλεία”,
“Γκέι, τρανς και λεσβίες θα είμαστε
παρούσες σε όλες τις πορείες”. 

Η διαδήλωση καλέστηκε σαν δια-
μαρτυρία για τον αποκλεισμό των
ομόφυλων ζευγαριών από το Σύμ-
φωνο Συμβίωσης, και την απουσία
προστασίας των ΛΟΑΤ από ρατσι-
στικά εγκλήματα μίσους. Όλο αυτό
το διάστημα υπήρξε σωρεία αντι-
δράσεων από στελέχη της δεξιάς

αλλά και της εκκλησίας, όπου με χυ-
δαίους παραλληλισμούς και φρασε-
ολογία απαιτούσαν να αποσυρθεί
από το νομοσχέδιο οποιαδήποτε πα-
ραχώρηση δικαιωμάτων στα ομόφυ-
λα ζευγάρια. Από το δικαίωμα στην
υιοθεσία, μέχρι το δικαίωμα στην
ελεύθερη συμβίωση και το γάμο.
Ένα από τα τελευταία παραληρήμα-
τα ανήκει στον βουλευτή της Νέας
Δημοκρατίας, Νεράντζη, ο οποίος
κατά τη συζήτηση στη Βουλή έφτα-
σε να παρομοιάσει την ομοφυλοφι-
λία με την παιδοφιλία και την κτηνο-
βασία. 

Ερωτηματικά προκάλεσε η στάση
του ΚΚΕ, όπου δια στόματος Κου-
τσούμπα σε συνέντευξή του σε
πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 ξεκαθά-
ρισε πως δε συμφωνεί με την επέ-

κταση του Συμφώνου Συμβίωσης για
την κάλυψη των ομόφυλων ζευγα-
ριών, καταδικάζοντας πάντως τις
ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον
τους. Χαρακτηριστικά είπε: “Εμείς
συμφωνούμε να μην υπάρχει ρατσι-
στική συμπεριφορά απέναντι σ’ αυ-
τούς τους ανθρώπους που έχουν
επιλέξει να ζήσουν μαζί, αυτό θεω-
ρούμε ότι είναι προσωπική υπόθεση.
Δεν είναι δημόσια και ούτε πρέπει
να γίνει και με τέτοια νομοθετική
ρύθμιση όπως είναι το σύμφωνο
συμβίωσης[...]. Όμως θα πρέπει να
διώκονται όσοι συμπεριφέρονται ρα-
τσιστικά όχι μόνο στα ομόφυλα ζευ-
γάρια αλλά σε οποιονδήποτε ανήμ-
πορο ή που έχει μια ιδιαιτερότητα”. 

Το λάθος με αυτή τη θέση είναι
ότι υιοθετεί την αντίληψη πως η

ομοφυλοφιλία είναι μια ιδιαιτερότη-
τα, μια ανημποριά, που το πολύ πο-
λύ να είναι ανεκτή στην ιδιωτική
σφαίρα και όχι στην κοινωνία. Μια
αντίληψη που τόσο διαχρονικά όσο
και στο σήμερα, ανοίγει το δρόμο
στις σεξιστικές συμπεριφορές και
επιθέσεις όσο και αν το ΚΚΕ τάσσε-
ται εναντίον τους. 

Η Αριστερά είναι δύναμη που πρέ-
πει να είναι φωνή των καταπιεσμέ-
νων κομματιών της κοινωνίας ενάν-
τια στο σεξισμό και το ρατσισμό. Για
να μπορέσει η εργατική τάξη να
ενωθεί ενάντια στο σύστημα της εκ-
μετάλλευσης και της καταπίεσης,
χρειάζεται η αριστερά να μάχεται
διαρκώς ενάντια στα διασπαστικά
σχέδια των από πάνω.

Έλλη Πανταζοπούλου

“Τ
ο ΠΑΣΟΚ είναι ένα Κόμμα εκρηκτικό,
συναισθηματικό, με έντονο θυμικό
που προσφέρει και πολύ έντονο θέα-

μα”, ήταν μια από τις ατάκες του Βενιζέλου
στη συνέντευξη της ΔΕΘ την Κυριακή 7/9 και
ίσως να είναι η μοναδική αλήθεια στα αμέτρη-
τα τερατώδη ψέματα που ξέρασε για πάνω
από δυο ώρες υπερφύαλης φλυαρίας. 

40 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και τα
τεκταινόμενα της τελευταίας εβδομάδας δεν
αφήνουν κανένα περιθώριο για το ποια είναι η
πραγματική κατάσταση στο πάλαι ποτέ “ενω-
μένο και δυνατό” κόμμα εξουσίας που ίδρυσε
ο Αντρέας Παπανδρέου την 3η Σεπτέμβρη του
1974. 

Στο Ζάππειο, τη μία μέρα οπαδοί του ΓΑΠ
προπηλακίζουν τον Βενιζέλο κατά τη διάρκεια
της επετειακής εκδήλωσης που οργάνωσε το
ίδρυμα Αντρέας Παπανδρέου, καλώντας τον
Γιώργο να αναλάβει δράση για “να φύγει η δε-
ξιά”. Την επόμενη μέρα στο ίδιο σημείο στην
εκδήλωση του “επίσημου” ΠΑΣΟΚ για τα
40χρονα, ο Βενιζέλος ξεσαλώνει ενάντια στην
ανεύθυνη στάση των “κλακαδόρων” που δεν
αντιλαμβάνονται τις κρισιμότητες των στιγμών,
ενώ ο Σημίτης ξεθάβεται από την πολιτική λή-
θη για να έρθει ως σταθεροποιητικός παρά-
γοντας, να νουθετήσει όλες τις πλευρές, παίρ-
νοντας πάντως καθαρή θέση απέναντι στον
Παπανδρέου και επικρίνοντας κάθε λαϊκιστική
εκτροπή τύπου “λεφτά υπάρχουν”.

Από την μεριά των Παπανδρεϊκών η διαμάχη
παρουσιάζεται σαν μια αντεπίθεση της “λαϊ-
κής” βάσης για την ανακατάληψη του κόμμα-
τος από τον Βενιζέλο και την κλίκα του, που
έχουν οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στην δεξιά συνύ-
παρξη με την ΝΔ του Σαμαρά και θέλουν, με
τις επικείμενες διαδικασίες για το συνέδριο
της “δημοκρατικής παράταξης”, να του δώ-
σουν και την χαριστική βολή. Με πρόσχημα
την δημιουργία του κεντροαριστερού πόλου, ο
Βενιζέλος οδηγεί το ΠΑΣΟΚ σε μια συνεδρια-
κή διαδικασία που ελπίζει πως θα ολοκληρώ-
σει την πλήρη μετάβαση στην ΕΛΙΑ και θα του
δώσει τον απόλυτο έλεγχο στο νέο σχήμα της
κεντροαριστεράς. 

Συγκυβέρνηση με ΝΔ

Από την άλλη ο Βενιζέλος, με εκείνο το
απεχθές ύφος των 40 καρδιναλίων, επιμένει
πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την κεν-
τροαριστερά στους επόμενους “εξαιρετικά
κρίσιμους” μήνες θεωρητικοποιώντας την ανα-
γκαιότητα της συγκυβέρνησης με την ΝΔ ως
το μοναδικό εργαλείο για “την πορεία της χώ-

ρας προς το μέλλον και την οριστική και
ασφαλή έξοδο από την κρίση”, όπως τόνισε
επανειλημμένως στη ΔΕΘ. 

Ο Βενιζέλος ξέρει καλά πως ηγείται ενός
κόμματος που ακόμα και αν αποκηρύξει το
όνομα ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρνει να συσπειρώνει
πάνω από ένα 8% του εκλογικού σώματος και
μάλιστα με τάση μείωσης. Ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ γνωρίζει καλά πως αν στις προηγούμε-
νες βουλευτικές εκλογές μπόρεσε να βρεθεί,
ακόμα και με εκείνο το ισχνό 12% σε θέση
ρυθμιστή στην κυβερνητική συμμαχία, αυτή τη
φορά, όποτε και αν γίνουν εκλογές, ο ρόλος
του ίδιου και του κόμματός του θα είναι ακόμα
μικρότερος. Αυτός είναι και ο λόγος που στή-
νει δίχτυα ασφαλείας προς όλους τους παρα-
κείμενους χώρους (Ποτάμι, ΔΗΜΑΡ, κλπ).

Στην άλλη όχθη, τα απομεινάρια του παρα-
δοσιακού παπανδρεϊκού μηχανισμού στην Πε-
λοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και την Κρήτη
που ασφυκτιούν κάτω από την διάλυση της
κομματικής βάσης και κάθε είδους κομματικής
συνοχής βλέπουν το καράβι να βουλιάζει και
ψάχνουν να βρουν ασφαλείς πολιτικές διεξό-

δους για την επόμενη μέρα. 
Η “εξέγερση των Παπανδρεϊκών” δεν είναι

μια αριστερή ανταρσία της βάσης ενάντια στη
δεξιά στροφή της ηγεσίας αλλά ένα ακόμα
δείγμα του πολέμου των μηχανισμών, των φα-
τριών και των διαφόρων παραγοντίσκων που
έχει ξεσπάσει μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μια ξε-
κάθαρη ένδειξη της τεράστιας κρίσης στην
οποία βρίσκεται. 

Κανείς δεν μπορεί να ξεχνά πως το ΠΑΣΟΚ -
παπανδρεϊκό, βενιζελικό και εκσυγχρονιστικό-
είναι συνυπεύθυνο για την φτώχεια, την ανερ-
γία και την εξαθλίωση στην οποία έχουν κατα-
δικαστεί οι εργαζόμενοι και η νεολαία. 

Ο Βενιζέλος, ο Παπανδρέου και ο Σημίτης
προσπαθούν να βρουν διέξοδο για την επό-
μενη μέρα μπροστά στο διαφαινόμενο τέλος
της κυβέρνησης Σαμαρά. Το πραγματικό ζή-
τημα για τους εργαζόμενους και τη νεολαία
είναι αν θα ολοκληρώσουν την δυναμική που
διαφάνηκε τόσο στις εκλογές του 2012 όσο
και στις ευρωεκλογές του Μάη που μας πέ-
ρασε, δηλαδή να εξαφανίσουν από τον πολι-
τικό χάρτη όλους όσους πρόδωσαν τους
αγώνες και τις ιδέες μια ολόκληρης γενιάς
από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Όχι
για να γυρίσουμε πίσω στην “παλιά, καλή”
σοσιαλδημοκρατία, αλλά για να ανοίξουμε το
δρόμο της ανατροπής του συστήματος που
υπηρέτησαν όλοι αυτοί.

Kυριάκος Μπάνος

ΠΑΣΟΚ Μονομαχία 
στον πράσινο βάλτο

Να σταματήσουμε
τις ομοφοβικές
επιθέσεις

Αντισεξιστική διαδήλωση, Παρασκευή 5/9 Φωτό: Κάτια Λιχτενβάλνερ



Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ Νο 1138, σελ. 15
εργατικη αλληλεγγυη

Ό
λο το τελευταίο διάστημα
έχει γίνει πολύ έντονο ότι η
αριστερά έχει μπροστά της

να αντιμετωπίσει αντιιμπεριαλιστικά
καθήκοντα. Γίνεται φανερό ότι αυτό
που λέμε κρίση του συστήματος έχει
μέσα της και αυτή τη διάσταση, δη-
λαδή την όξυνση των ανταγωνισμών
ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις που
οδηγεί σε επεμβάσεις, συγκρούσεις,
μέχρι πολέμους.

Ένα πρώτο κρατούμενο είναι η
εξασθένιση της Αμερικάνικης ηγεμο-
νίας. H Αμερική χάνει έδαφος στην
οικονομική πρωτοκαθεδρία που έχει
καθώς αναπτύσσονται άλλοι καπιτα-
λισμοί με πιο γρήγορους ρυθμούς.
Στην Ευρώπη η Γερμανία έχει ανα-
δειχθεί σαν μια μεγάλη δύναμη που
μπορεί να είναι σύμμαχος αλλά και
ανταγωνιστής των ΗΠΑ. Αντίστοιχα,
η Ρωσία και η Κίνα. 

Αυτά ήτανε το υπόβαθρο γιατί
πριν από 10-15 χρόνια, επί Μπους,
είχαμε τη σειρά των επεμβάσεων
υποτίθεται κατά της τρομοκρατίας.
Στην πραγματικότητα ήταν μια εξόρ-
μηση του αμερικάνικου ιμπεριαλι-
σμού για να επιβεβαιώσει με τη
στρατιωτική του δύναμη ότι είναι
ηγεμονικός. Αυτό ήτανε το νόημα
των πολέμων στο Αφγανιστάν αρχι-
κά και στο Ιράκ στη συνέχεια, το
2003. 

Eνώ αυτή η εκστρατεία είχε τυπι-
κά το μανδύα της επιτυχίας, γιατί
μπήκανε στη Βαγδάτη και στην Καμ-
πούλ, η συνέχεια εξελίχτηκε σαν
αποτυχία. Το Αφγανιστάν εξακολου-
θεί να είναι μια χώρα, μετά από 13
χρόνια αμερικάνικης κατοχής, στην
οποία δε μπορούν να ελέγξουν την
κατάσταση. Αντίστοιχα στο Ιράκ, οι
εξελίξεις είναι πολύ πιο δραματικές. 

Αδυναμία

Το ότι υπήρξε αποτυχία ήταν κάτι
που φαινόταν το προηγούμενο διά-
στημα, αλλά μεγάλα τμήματα της
αριστεράς αρνιόντουσαν να το δού-
νε. Θεωρούσαν ότι απλά συνεχίζεται
η αμερικάνικη κατοχή, ενώ στο Ιράκ
οι ΗΠΑ αναγκαστήκανε να αποσύ-
ρουνε τα στρατεύματα. Και λόγω
των δυσκολιών του να διατηρείς
έναν τεράστιο στρατό κατοχής και
γιατί τις αδυναμίες της Αμερικής
μπορούσαν να τις εκμεταλλεύονται
τοπικές δυνάμεις. 

Το Ιράν ουσιαστικά απέκτησε με-
γάλες δυνατότητες να παίζει ρόλο
μέσα στο ίδιο το Ιράκ. Και έτσι φτά-
σαμε στο σημείο όπου με την προ-
εδρία Ομπάμα αποκηρύχθηκε η
προηγούμενη τακτική του Μπους,
και μπήκε μπροστά ότι εκτός από το
hard power, το στρατό, υπάρχει και
το soft power, η διπλωματία. 

Σήμερα, φτάνουμε στο σημείο

όπου και η αντιμετώπιση Ομπάμα
έχει αποτύχει. Την αποτυχία ουσια-
στικά την ομολόγησε ο ίδιος πριν
από μερικές μέρες όταν δήλωσε ότι
«δεν έχουμε στρατηγική». Και δεν εί-
ναι μόνο το αν θα μπουν δε θα
μπουν στη Συρία, μια απειλή που
κρέμεται από το περασμένο φθινό-
πωρο. Είναι το Ιράκ, όπου η κατάρ-
ρευση του καθεστώτος Μαλίκι, απει-
λεί με τριχοτόμηση. Το νότιο θα το
πάρουνε οι Σιίτες, το δυτικό οι Σου-
νίτες με το Ισλαμικό κράτος και τον
βορρά θα τον πάρουνε οι Κούρδοι.
Το ίδιο χαοτική είναι η κατάσταση
και σε άλλα σημεία, π.χ. στη Λιβύη. 

Αυτή η εικόνα έχει να κάνει και με
τις επιθέσεις του Ισραήλ. Το Ισραήλ
είναι το παραδοσιακό μπουλντόγκ
του ιμπεριαλισμού στη Μέση Ανατο-
λή. Αλλά είμαστε στο σημείο όπου
το Ισραήλ δεν έχει πια τη δύναμη να
παίξει αυτό το ρόλο. 

Αρχίζουνε κινήσεις συμφιλίωσης
μεταξύ των Αμερικάνων με το Ιράν
για να μπορέσουνε να συνεργαστού-
νε για την αντιμετώπιση του Ισλαμι-
κού κράτους στο Ιράκ. Υπήρχε πα-
ραδοσιακή αντιπαλότητα της Σαου-
δικής Αραβίας με το Ιράν για τον
έλεγχο του Περσικού Κόλπου. Η τε-
λευταία εξέλιξη είναι ότι έχουν ανοί-
ξει δίαυλοι επικοινωνίας για να συ-
νεργαστεί και η Σαουδική Αραβία
μαζί με το Ιράν και τους Αμερικά-
νους για τον έλεγχο του Ιράκ.

Όλα αυτά είναι μια ανησυχητική
εξέλιξη για το Ισραήλ και οδήγησαν
το Νετανιάχου να κάνει την προσπά-
θεια να ξαναχτυπήσει τη Γάζα. Αλλά
έπαιξε ρόλο και ότι το Ισραήλ είχε
την ελπίδα ότι η Χαμάς έχει απομο-
νωθεί.

Γιατί είχε αυτή την ελπίδα; Πρέπει
να ρίξουμε μια ματιά στο τί συνέβαι-
νε στη Συρία. Η Χαμάς είχε συμμα-
χία με τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο.
Αλλά οι εξελίξεις στη Συρία σημάνα-
νε ότι η Χεσμπολάχ έγινε σύμμαχος

του Άσαντ και πολεμάει ενάντια
στην επανάσταση. Αντίθετα η Χαμάς
κράτησε συνεπή στάση, είναι αντίθε-
τη με το καθεστώς Άσαντ και υπο-
στηρίζει τον εξεγερμένο κόσμο στη
Συρία. Αυτό σήμαινε απομόνωση
της Χαμάς από παραδοσιακές της
συμμαχίες. Αντίστοιχα, οι εξελίξεις
στην Αίγυπτο. Η ανατροπή του
Μούρσι από το στρατό, σήμανε ότι η
Χαμάς που είχε καλές σχέσεις με τη
Μουσουλμανική Αδελφότητα στην
Αίγυπτο, έχασε άλλον ένα σύμμαχο.
Το Ισραήλ μπούκαρε λόγω των πιέ-
σεων αλλά και της αίσθησης ότι η
Χαμάς είναι απομονωμένη. Πέσανε
έξω, η πραγματικότητα είναι ότι η
Χαμάς κατάφερε να αντισταθεί και
κέρδισε τη συμπάθεια σε όλο τον
Αραβικό κόσμο.

Εκτός ελέγχου

Άρα η εικόνα στη Μέση Ανατολή
είναι ότι οι Αμερικάνοι και όλοι οι
σύμμαχοί τους βρίσκονται αντιμέτω-
ποι με μια κατάσταση εκτός ελέγχου
και αναζητούνε τρόπο για επεμβά-
σεις που ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρί-
σει πώς θα τις κάνουν. 

Παίζεται αυτές τις μέρες το αν θα
αποφασίσουν να βομβαρδίσουν τη
Συρία και αν αυτό θα γίνει σε συνερ-
γασία με το καθεστώς Άσαντ. Ο
Άσαντ πλασάρεται σαν αντιμπεριαλι-
στής και διάφορα κομμάτια της αρι-
στεράς θεωρούν ότι αυτοί που ξεση-
κωθήκανε είναι πράκτορες των Αμε-
ρικάνων γιατί το καθεστώς Άσαντ εί-
ναι αντιιμπεριαλιστικό. Παραμύθια.
Αυτή τη στιγμή ο Άσαντ βγήκε ανοι-
χτά και είπε: Αμερικάνοι άμα θέλετε
να πολεμήσουμε τους Ισλαμιστές,
ελάτε να με στηρίξετε να τους πολε-
μήσουμε μαζί. Και συζητάνε αυτή τη
συνεργασία οι Αμερικάνοι. Αντίστοι-
χα η κατάσταση στο Ιράκ είναι τέ-
τοια που ο Ομπάμα έχει ξεκινήσει
βομβαρδισμούς ξανά και παίζεται αν
θα μπουν αμερικάνικα στρατεύματα

για να συνεργαστούνε με τις νέες
συμμαχίες τους. 

Δίπλα στην εικόνα της Μέσης
Ανατολής χρειάζεται να δούμε πως
τα πράγματα δεν περιορίζονται εκεί.
Έχουν ανοίξει μέτωπα και σε άλλες
περιοχές του πλανήτη, έχουν ανοί-
ξει οι κόντρες με την Κίνα και τη Ρω-
σία. 

Για την Κίνα, όλοι ξέρουμε ότι εί-
ναι ανερχόμενη δύναμη, αλλά αυτό
σημαίνει ότι η Κίνα έχει γίνει μεγα-
λοεισαγωγέας πρώτων υλών από
πολλά σημεία του πλανήτη. Εισάγει
από την Αφρική, από τη Λατινική
Αμερική. Και σε επίπεδο τροφίμων,
και σε επίπεδο μεταλλευμάτων. Ει-
σαγωγές οι οποίες γίνονται από τη
θάλασσα. Ποιος ελέγχει τους θα-
λάσσιους διαδρόμους; Οι Αμερικά-
νοι που παραδοσιακά τους ελέγχουν
μετά το τέλος του Β’ Παγκόσμιου
Πόλεμου ή η Κίνα που είναι ανερχό-
μενη δύναμη και δε μπορεί να εξαρ-
τιώνται οι εισαγωγές της από την
καλή θέληση των Αμερικάνων; 

Αυτό έχει ανοίξει αντιπαραθέσεις
οι οποίες έχουν φτάσει σε πολύ
οξυμένες καταστάσεις. Υπάρχουνε
νησίδες που είναι αμφισβητούμενες
ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Κίνα.
Η Κίνα προχώρησε στο να κηρύξει
απαγόρευση των πτήσεων πάνω
από αυτές τις νησίδες. Και δε μπο-
ρέσανε να κάνουνε τίποτα ούτε οι
Γιαπωνέζοι ούτε οι Αμερικάνοι. Η Κί-
να έχει διεκδικήσεις στην ΑΟΖ στη
θάλασσα της νότιας Κίνας. Πετρέ-
λαια, φυσικά αέρια κλπ. Υπάρχουν
αντιπαραθέσεις με το Βιετνάμ οι
οποίες φτάσανε μέχρι του σημείου
κινέζικα πλοία να βυθίσουν βιετνα-
μέζικα. Και να προκαλέσουν κύμα
αντι-κινεζικών διαδηλώσεων μέσα
στο Βιετνάμ. Μπορεί η κατάσταση
να μην είναι σαν τη Μέση Ανατολή ή
την Ουκρανία, όμως είναι το πιο έν-
τονο θερμό σημείο διότι αφορά δυο
τεράστιες δυνάμεις, τους Αμερικά-

νους και την Κίνα. 
Αυτό βάζει τεράστιες πιέσεις στην

Αμερική. Η στρατηγική Ομπάμα ότι
θα ομαλοποιήσει το Μεσανατολικό
με τη διπλωματία, είχε σαν συμπλή-
ρωμα ότι στρατηγικά θα κάνει στρο-
φή στον Ειρηνικό. Στροφή η οποία
αυτή τη στιγμή είναι μετέωρη. Είναι
τεράστιες οι πιέσεις γιατί η Κίνα δεν
έχει κάνει πίσω, αλλά ταυτόχρονα ο
Ομπάμα αντιμετωπίζει αδυναμία λό-
γω του ότι οι Αμερικάνοι χρειάζεται
να επιστρέψουν στη Μέση Ανατολή.
Κι έτσι δημιουργούνται ακόμα μεγα-
λύτερες αστάθειες.

Τρίτο σημείο, η ανατολική Ευρώ-
πη. Είναι ουσιαστικά η ρήξη των
σχέσεων με τη Ρωσία, κάτι το οποίο
δεν έγινε τώρα ξαφνικά. Είναι απο-
τέλεσμα της επιθετικότητας που
έχει υπάρξει από τη μεριά της ΕΕ,
του ΝΑΤΟ και συνολικά της Δύσης
για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς
η Ρωσία ήτανε σε υποχώρηση. Μετά
την κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης, μέσα από τις θεραπείες
σοκ, μπήκε σε μια διαδικασία διαρ-
κούς υποχώρησης. Αυτό σήμαινε δι-
εισδύσεις των Δυτικών στην παλιά
Σοβιετική αυτοκρατορία. Μπήκανε
χώρες στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, όλη η
ανατολική Ευρώπη στην πραγματι-
κότητα, και συνεχιζόταν αυτή η προ-
σπάθεια και στον Καύκασο. 

Σύγκρουση

Το 2008, η Ρωσία πάτησε πόδι κά-
νοντας πόλεμο με τη Γεωργία, και
τον κέρδισε. Και από εκείνη τη στιγ-
μή και πέρα η Ρωσία έπαψε να είναι
η υποχωρούσα υπερδύναμη και ξα-
ναμπήκε χοντρά στο παιχνίδι. Προ-
έκταση αυτής της εξέλιξης είναι ότι
η σύγκρουση μεταφέρθηκε στην Ου-
κρανία: Αν θα είναι κάτω από την
επιρροή του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ή αν
θα είναι κάτω από την επιρροή της
Ρωσίας, που ήταν παραδοσιακά. 

Αυτά είναι εικόνες που πρέπει να
τις έχουμε στο μυαλό μας ακριβώς
για να μπορούμε να μιλάμε στον κό-
σμο που έχει αντιπολεμικές διαθέ-
σεις. Το 2003 ήταν το μεγαλύτερο
αντιπολεμικό κίνημα της ιστορίας,
με εκατομμύρια στους δρόμους
ενάντια στην επέμβαση στο Ιράκ.
Δεν εξαφανίστηκε αυτός ο κόσμος
έστω κι αν έχουν περάσει 11 χρόνια.
Το’ χει δείξει ξανά και ξανά. Όταν το
περασμένο φθινόπωρο απειλούσαν
με την επέμβαση στη Συρία, η βρε-
τανική βουλή καταψήφισε την κυ-
βέρνησή της μη δίνοντας την άδεια
στη συμμετοχή της στον πόλεμο στη
Συρία. Κανένας δε μπορεί να αγνοεί
τον κόσμο. Ούτε ο Ομπάμα, ούτε η
Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε ο Πούτιν.

Συνέχεια στη σελίδα 20

Την Κυριακή 31 Αυγούστου
συνεδρίασε το Πανελλαδικό
Συμβούλιο του Σοσιαλιστικού
Εργατικού Κόμματος (ΣΕΚ)
με τη συμμετοχή αντιπροσώ-
πων από τους τοπικούς πυρή-
νες πανελλαδικά. Ανάμεσα
στα θέματα που συζητήθηκαν
ήταν και η αντιμετώπιση της
Αριστεράς απέναντι στις
επεμβάσεις και τους πολέ-
μους που προκαλούν οι ιμπε-
ριαλιστικοί ανταγωνισμοί.
Εδώ παρουσιάζουμε την εισή-
γηση που έκανε από τη μεριά
της Κεντρικής Επιτροπής ο
Πάνος Γκαργκάνας.

Από τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη τον Ιούλη στην Αθήνα

Αντιιμπεριαλιστικά καθήκοντα της Αριστεράς
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ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 καφέ Ποτάμι 7.30μμ
Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 καφέ Μελούκο 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’
ορ., 7μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλήτρια: Αλίκη Τολίδου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 καφέ Βραζιλιάνα 5.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερί-
δας
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερί-
δας
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

- ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 Σύλλογος Δασκάλων
7.30μμ
Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη
- ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 Σύλλογος Δασκάλων
7.30μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

- ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 Εργατικό Κέντρο
7.30μμ
Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
- ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 Εργατικό Κέντρο
7.30μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 κοινωνικός χώρος (Κο-
λοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Εργατική αντίσταση και αριστερά στην
Ευρώπη
Ομιλητής: Μάριος Ζέκιο

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 αίθ. «Εκτός των τειχών» 7.30μμ
Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης – πώς
οργανώνουμε το διήμερο 18-19/9 
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 Στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης – πώς
οργανώνουμε το διήμερο 18-19/9 
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 καφέ Ερνέστο 6μμ
Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης – πώς
οργανώνουμε το διήμερο 18-19/9 
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 στης Μηλιάς το Λάζο 6μμ
Πώς οργανώνουμε τον αντιφασιστικό
Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 Στέκι 8μμ
Πώς οργανώνουμε τον αντιφασιστικό
Σεπτέμβρη
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 καφέ Στέκι 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε τον αντιφασιστικό
Σεπτέμβρη
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 καφέ Μαγαζί 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε τον αντιφασιστικό
Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το αντιφασιστικό φθινόπωρο και πώς
οργανώνουμε τις 18 Σεπτέμβρη 
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε τον αντιφασιστικό
Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 Στέκι Νεολαίας 7μμ
Πώς οργανώνουμε τον αντιφασιστικό
Σεπτέμβρη
Ομιλητής: Ιγνάτης Στέκας

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλητής: Γιάννης Στάθης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 καφέ Καντάθ 7μμ
Πώς οργανώνουμε τον αντιφασιστικό
Σεπτέμβρη
Ομιλητής: Γιάννης Μήτζιας

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 ΕΔΟΘ (5ος ορ.) 7μμ
Πώς οργανώνουμε τον αντιφασιστικό
Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 καφέ Quiz 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Λένιν
Ομιλητής: Κώστας Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Το αντιφασιστικό φθινόπωρο
Ομιλήτρια: Ειρήνη Δρακούλη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΠΕΡΑΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 κυλικείο δημαρχείου
6.30μμ
Πώς οργανώνουμε τις εκδηλώσεις και
το διήμερο για τον Παύλο Φύσσα
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 δημαρχείο 8μμ
Πώς οργανώνουμε τις εκδηλώσεις και
το διήμερο για τον Παύλο Φύσσα
Ομιλητής: Γιώργος Χρυσαφίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

- ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 στέκι της πλατείας
(Αγ. Μηνάς) 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Νίκος Πανουδάκης
- ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 στέκι της πλατείας
(Αγ. Μηνάς) 7.30μμ
Αντιφασιστικό φθινόπωρο
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 καφέ Άνω Πουρναρούσα 
Μέση Ανατολή – Νέες ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Λένιν 
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

- ΠΕΜΠΤΗ 11/9 Πάρκο Γεωργιάδη 8μμ
Αντιφασιστικό φθινόπωρο 
Ομιλήτρια: Μαρία Παπαδοδημητράκη
- ΤΕΤΑΡΤΗ 17/9 πάρκο Γεωργιάδη 8μμ
Το ριζοσπαστικό ισλάμ
Ομιλητής: Μύρων Μαρκάκης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9 καφέ Τριώτα (Μετρό Αγ.
Αντώνης) 7.30μμ
1944 – Η απελευθέρωση
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η εργατική αντίσταση και η αριστερά
στην Ευρώπη
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9 καφέ Σέλτερ 7μμ
Μέση Ανατολή – Νέες ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις
Ομιλητής: Γιάννης Σανιδάς

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9 καφέ El Viaje 7μμ
Το αντιφασιστικό φθινόπωρο
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9 Θόλος 7μμ
Αντιφασιστικό φθινόπωρο
Ομιλήτρια: Αριάδνη Καλογήρη

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9 Στέκι Δράση για μια
άλλη πόλη 6μμ
Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης – πώς
οργανώνουμε το διήμερο 18-19/9 
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σάκαλη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9 δημαρχείο 8μμ
Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης – πώς
οργανώνουμε το διήμερο 18-19/9 
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

Στις σχολές

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9 εντευκτήριο 12μ
Αντιφασιστικό φθινόπωρο
Ομιλήτρια: Μαριάννα Τζίτζη

ΦΜΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/9 αίθριο Μαθηματικού 12μ
Από το διήμερο του Φύσσα στη δίκη της
Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/9 κυλικείο ΣΤΕΦ
12.30μ
Εργατική αντίσταση και αριστερά στην
Ευρώπη
Ομιλητής: Ιάσωνας Κατριμουστάκης

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/9 Στέκι 3μμ
Αναρχισμός, μια μαρξιστική κριτική
Ομιλητής: Λούκας Χμιελέβσκι

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/9 αίθριο 2μμ
Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΠΕΜΠΤΗ 11/9
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 8μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μετρό Δούκισσας Πλακεντίας 6μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6μμ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ πλατεία 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/9
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 5.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ 7.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 7.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό 6μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Πλ. Ηρώων 7μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center  7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ  7μμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Συντριβάνι 7μμ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πικετοφορία Τσαλδάρη 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλ. Αγοράς 7.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΞΑΝΘΗ πλατεία Αντίκα 7.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 6μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 6.30μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Άγ. Νικόλαος 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/9
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 11πμ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11.30πμ Everest
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Αγορά 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11πμ

ΤΡΙΤΗ 16/9
ΕΛΕΥΣΙΝΑ πλ. Ηρώων 6μμ

Στις σχολές

ΠΑΝΤΕΙΟ Τετάρτη-Πέμπτη 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ: ΦΜΧ Τετάρτη 12μ -
Λέσχη Πέμπτη 1μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΦΥΣΙΚΟ Τετάρτη 11πμ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Τετάρτη 1μμ

Εξορμήσεις
Μαρξιστικά Φόρουμ

  εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
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Συζήτηση με θέμα τις εκλογές στην ΕΣΗΕΑ για ανά-
δειξη αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΠΟΕΣΥ θα
πραγματοποιήσει η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή
(Αριστερό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι, Finan-
cial Crimes) την Παρασκευή 12 Σεπτέμβρη στις 6.30μμ
στην αίθουσα του τρίτου ορόφου στην ΕΣΗΕΑ.

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
Πα λεύ ου με για

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 δι-
καιο 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,
ρατσι 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 με-
τα 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 παρεμ βαί νο -
ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα στε αν-
τί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης
της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

Oνο μα ...............................................................

Διεύ θυν ση .........................................................

Πό λη ..................................................................

Tη λέ φω νο .........................................................

Σω μα τείο - Σύλ λο γος .....................................

Γράψ τε μας στη διεύ θυν ση: 

T.Θ.8161, Oμό νοια, 100 10 Aθή να

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK



Σ
τη βιβλιογραφία του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου, η Αθήνα συγ-
καταλέγεται, μαζί με τη Βαρ-

σοβία και τη Ρώμη, στην κορυφή του
καταλόγου των κατεχόμενων πόλεων
με τις περισσότερες απώλειες αντι-
στασιακών και αμάχων πολιτών. Η
ελληνική πρωτεύουσα δοκιμάστηκε
σκληρά καθ’ όλη την περίοδο της κα-
τοχής. Ο πρώτος κατοχικός χειμώ-
νας (1941-42) σημαδεύτηκε από
έναν πρωτοφανή λιμό που άφησε πί-
σω του σχεδόν 30-40.000 νεκρούς,
ενώ η περίοδος Οκτώβριος 1943-
Οκτώβριος 1944, δηλαδή χονδρικά η
τελευταία χρονιά της ναζιστικής
σκλαβιάς, γνώρισε σχεδόν καθημερι-
νές μάχες, συμπλοκές, μαζικές εκτε-
λέσεις και τα περίφημα «μπλόκα».

Γράφει ο 
Ιάσονας Χανδρινός

Ισχυρές δυνάμεις των Γερμανών,
των Ταγμάτων Ασφαλείας, της Ειδι-
κής Ασφάλειας, του Μηχανοκίνητου
της Αστυνομίας Πόλεων (τα «ΜΑΤ»
της εποχής) και αντικομμουνιστικών
ομάδων-συνεργατών της Ασφάλει-
ας, πραγματοποιούσαν επιδρομές
στις συνοικίες της πόλης με σκοπό
τη σύλληψη και την εξόντωση αγωνι-
στών του ΕΑΜ, μαχητών του ΕΛΑΣ
και της ΟΠΛΑ. 

Στο «τεχνικό» μέρος, τα μπλόκα
διενεργούνταν βάσει πληροφοριών,
που συνέλεγε κυρίως η Ειδική
Ασφάλεια με την απαγωγή κατοίκων
και την απόσπαση πληροφοριών με-
τά από βασανιστήρια ή την άντληση
πληροφοριών από «ειδικούς συνερ-
γάτες». Η επιχείρηση ξεκινούσε νω-
ρίς το πρωί, ώστε να μην έχουν προ-
λάβει να ξυπνήσουν οι κάτοικοι.
Φορτηγά αυτοκίνητα με Γερμανούς
στρατιώτες, αλλά κυρίως άνδρες
των Ταγμάτων Ασφαλείας, απέκλει-
αν την συνοικία σχηματίζοντας μια
περίμετρο, ώστε κανείς να μην κατα-
φέρει να διαφύγει από το «μπλόκο».
Μόλις ξημέρωνε, ένας αξιωματικός
καλούσε με τηλεβόα όλους τους άν-
δρες ηλικίας άνω των 14 ή 16 ετών
να παρουσιαστούν στην κεντρική
πλατεία ή άλλο κεντρικό χώρο της
συνοικίας, με την απειλή ότι όσοι
συλλαμβάνονταν να κρύβονται θα
εκτελούνταν επιτόπου. 

Ριζοσπαστικοποίηση

Στα μπλόκα της κατεχόμενης Αθή-
νας συγκρούστηκαν δύο αντίρροπες
δυνάμεις: αφενός η ραγδαία εξέλιξη
και ριζοσπαστικοποίηση του αγώνα
στην πόλη και η τρομοκρατική κατα-
στολή από την πλευρά των κατακτη-
τών και των δοσιλόγων αφετέρου. Ο
πολιτικός ριζοσπαστισμός ήταν έκ-
δηλος στην Αθήνα του 1943, εποχή
κατά την οποία το ΕΑΜ απέκτησε χα-
ρακτηριστικά κοινωνικού κινήματος,
με πρωταγωνιστική παρουσία σε μα-
ζικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες.

Οι διαδηλώσεις και τα συλλαλλη-
τήρια που συγκλόνισαν τους δρό-
μους της πόλης την άνοιξη και το
καλοκαίρι του 1943 ήταν το αποκο-
ρύφωμα ενός μαζικού αγώνα ο οποί-
ος, παρά την αιματηρή του καταστο-
λή –από γερμανικές και ελληνικές
αρχές–, καθιέρωσε τους μαζικούς
αγώνες στις συνειδήσεις των κατοί-
κων αλλά και στον αστικό χώρο. Το
φθινόπωρο του 1943 η ηγεσία του
ΚΚΕ στην Αθήνα αποφάσισε να με-
ταφέρει το βάρος της πολιτικής
δράσης από το κέντρο στις συνοι-
κίες. Η ανασυγκρότηση του ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ ανά συνοικίες αποτελούσε
στρατηγικό και πολιτικό ελιγμό αγώ-
να στην Αθήνα. Για να αποφύγει την
καταστολή που κυριαρχούσε στο
κέντρο, ο μαζικός αγώνας «απλώθη-
κε» και «έσπασε» σε γεωγραφικές
ενότητες. Κομματικές και εαμικές
οργανώσεις απέκτησαν για πρώτη
φορά σαφές εδαφικό έρεισμα, γύρω
από την προάσπιση του οποίου θα
οικοδομηθεί η τακτική και ρητορική
του Κόμματος. Οι γειτονιές αναδείχ-
θηκαν σε πεδίο μιας επαναστατικής
πρακτικής: «Το ψωμί [...], το νερό, η
καθαριότητα της γειτονιάς, ο για-
τρός, τα φάρμακα, η κατοικία κλπ
πρέπει να απασχολούν κάθε κομ-
μουνιστή και πρέπει να βρίσκει τρό-
πους και μεθόδους που θα οργανώ-
σει την πάλη του λαού για τη διεκδί-
κησή τους». 

Αυτές οι νέες κατευθύνσεις συνδέ-
ονταν, χρονικά και αιτιακά, με τις
προϋποθέσεις περιφρούρησης, συγ-
κεκριμένα την ανασυγκρότηση (ου-
σιαστικά συγκρότηση) του ΕΛΑΣ

Αθήνας, ενός εντυπωσιακού φαινο-
μένου της Αντίστασης που από το
1942 είχε ξεκινήσει ως μηχανισμός
πληροφοριών και περιφρούρησης
στους χώρους δουλειάς για να κατα-
λήξει, στο αποκορύφωμα της ναζιστι-
κής τρομοκρατίας του 1944 σε ομά-
δες κρούσης από αποφασισμένους
μαχητές που υπεράσπιζαν με τη ζωή
τους τυπογραφεία, γιάφκες, αποθή-
κες όπλων, συνεργεία αναγραφής
συνθημάτων ή τηλεβόα, ολόκληρες
συνοικίες και γυναικόπαιδα. 

Περιφρούρηση

Παρά την φιλολογία του αγώνα,
τη στρατιωτική ορολογία και τους
«φουσκωμένους» αριθμούς, η πραγ-
ματικότητα είναι πως ο ηρωικός
ΕΛΑΣ Αθήνας αποτελούνταν από
ολιγάριθμες ομάδες ψυχωμένων νε-
αρών. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα
18 χρόνια και η συντριπτική πλει-
οψηφία ήταν εργάτες και μαθητές
οπλισμένοι με πιστόλια, αραβίδες
και ελάχιστα αυτόματα που περι-
φρουρούσαν σε μόνιμη βάση τις γει-
τονιές τους, ενώ στην καλύτερη πε-
ρίπτωση δεν αριθμούσαν πάνω από
40-50 άνδρες ανά συνοικία. 

Έτσι, το σύνθημα «να υπερασπί-
σουμε τις συνοικίες μας» εκφράζει
στην αυγή του 1944 την επίσημη
κομματική γραμμή. Αποτελώντας για
μήνες το σκηνικό ενός ολοκληρωτι-
κού πολέμου, οι συνοικίες και τα πε-
ρίχωρα θα σχηματίσουν έναν «κόκκι-
νο δακτύλιο» γύρω από το κέντρο
της πόλης όπου φωλιάζει ο εχθρός
και θα γράψουν το δικό τους κεφα-
λαίο στην ιστορία του εθνικοαπελευ-

θερωτικού αγώνα του ΕΑΜ: «Ποιος
δεν έχει ακούσει για τα κατορθώμα-
τα της Καισαριανής, του Βύρωνα,
του Άη-Γιάννη, του Περιστεριού, της
Καλλιθέας, Τζιτζιφιών, των Σφαγεί-
ων, των Πετραλώνων;». 

Παράλληλα, οργανωνόταν και ο αν-
τίπαλος. Η τρίτη κατοχική κυβέρνηση
του Ιωάννη Ράλλη έθεσε απόλυτα το
κράτος και τις αρχές ασφαλείας στην
υπηρεσία των Γερμανών, μαζεύοντας
δυνάμεις για τη μετωπική σύγκρουση
με τους «κόκκινους». Τον Ιούνιο του
1943 συγκροτήθηκαν τα Τάγματα
Ασφαλείας, ένας νεός ελληνικός
στρατός που θα απασχολούνταν απο-
κλειστικά με συλλήψεις, εκτελέσεις
και τρομοκρατία στην πρωτεύουσα,
υπαγόμενος τακτικά (και «ιδεολογι-
κά») στη διοίκηση του Αρχηγού των
Ες-Ες και της Αστυνομίας. 

Η πρώτη επιχείρηση των «γερμα-
νοτσολιάδων» και παράλληλα η
πρώτη εμπειρία «μπλόκου» ήταν η
επιδρομή στα στρατιωτικά νοσοκο-
μεία των Αθηνών (30 Νοεμβρίου
1943), όπου συνελήφθησαν περισ-
σότεροι από 1.000 ανάπηροι του αλ-
βανικού μετώπου (οι ανάπηροι στε-
λέχωναν μια από τις δυναμικότερες
οργανώσεις του ΕΑΜ) και τους οδή-
γησαν στο κτίριο του Ορφανοτρο-
φείου Χατζηκώστα, επί της οδού
Πειραιώς, το οποίο είχε μετατραπεί
σε φυλακή υπό τη διοίκηση της Χω-
ροφυλακής. Οι κρατούμενοι αυτοί
αποτέλεσαν την πρώτη δεξαμενή
από την οποία οι δυνάμεις κατοχής
αντλούσαν άτομα για τις εκτελέσεις
που διενεργούσαν στο Σκοπευτήριο
της Καισαριανής και άλλες τοποθε-

σίες σε αντίποινα για διάφορες αντι-
στασιακές ενέργειες.

Συλλήψεις, επιδρομές και εκτελέ-
σεις άρχισαν να αυξάνονται με γεω-
μετρική πρόοδο και να απλώνουν την
τρομοκρατία σε όλο το πολεοδομικό
συγκρότημα, ακόμα και τα πιο απο-
μακρυσμένα προάστεια. Την τελευ-
ταία χρονιά της κατοχής χτυπήθηκαν
όλες οι γειτονιές, από την Ακαδημία
Πλάτωνος και το Μεταξουργείο, μέ-
χρι την Πετρούπολη και την Πεντέλη.
Η τρομοκρατία απέκτησε σύντομα
μαζικές διαστάσεις λαμβάνοντας τη
μορφή ολόκληρων στρατιωτικών επι-
χειρήσεων με μεγάλες δυνάμεις και
βαρύ οπλισμό οι οποίες στοχοποιού-
σαν τον πληθυσμό ολόκληρων συνοι-
κιών εφαρμόζοντας την λογική της
συλλογικής ευθύνης. Η παρουσία
των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας,
με τη βοήθεια ανώνυμων ή επώνυ-
μων πληροφοριοδοτών, ήταν πρωτα-
γωνιστική, ενώ η γεωγραφία των
μπλόκων αντανακλά τις κυριότερες
βάσεις της εαμικής αντίστασης. Όλα
τα μεγάλα μπλόκα πραγματοποιήθη-
καν σε προσφυγικές και παράλληλα
εργατικές συνοικίες.

Καταναγκαστική εργασία

Το καλοκαίρι του 1944, οι «κόκκι-
νες» γειτονιές της Αθήνας μετατρά-
πηκαν σε πεδία αγώνα, τρόμου και
ηρωισμών: Νέα Ιωνία, Γούβα, Περι-
στέρι, Βύρωνας, Κατσιπόδι (Δάφνη),
Δουργούτι (Νέος Κόσμος),  Νέα
Σμύρνη, Κοκκινιά και Καλλιθέα. Σε
διάστημα μόλις δύο μηνών συνελή-
φθηκαν περίπου 10.500 άνδρες, από
τους οποίους το 1/3 στάλθηκε στα
γερμανικά στρατόπεδα για καταναγ-
καστική εργασία και εκτελέστηκαν
επιτόπου περίπου 500 άτομα. 

Ο τεράστιος αριθμός των συλλη-
φθέντων αντανακλά τις προτεραι-
ότητες των Ναζί, τις οποίες έσπευ-
σαν να ικανοποιήσουν οι δοσίλογοι
υπηρέτες τους: Εκτός από την κάμ-
ψη της Αντίστασης, ώστε να εξα-
σφαλίσουν την όσο το δυνατόν ανε-
νόχλητη αποχώρησή τους από την
Αθήνα, οι Γερμανοί επιδίωκαν την
εξασφάλιση εργατικού δυναμικού
προς καταναγκαστική εργασία στα
γερμανικά εργοστάσια. Ο πρωταρχι-
κός στόχος καταστολής και εκμε-
τάλλευσης ήταν ο εργατόκοσμος.
Σε ό,τι αφορά αυτούς που έκαναν τη
δουλειά του κατακτητή, το μίσος
του κράτους κατά των προσφύγων
και ειδικά κατά των προσφύγων-ερ-
γατών ξέσπασε στην Αθήνα του
1944 στις πιο απόλυτες διαστάσεις
του, αποδεικνύοντας τις βαθύτατες
ταξικές διαστάσεις εκείνης της τα-
ραγμένης εποχής. Οι εκτελεσμένοι
των μπλόκων, οι δολοφονημένοι ΕΑ-
Μίτες και ΕΠΟΝίτες, οι μαχητές του
ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ που έπεσαν
υπερασπιζόμενοι αμάχους πολίτες
είναι οι διαχρονικοί μάρτυρες μιας
αντίστασης ηρωικής αλλά και ξεχα-
σμένης.

Ιστορία Νο 1138, σελ. 17
εργατικη αλληλεγγυη

Τα μπλόκα της Αθήνας
Γερμανοτσολιάδες υπό την
καθοδήγηση αξιωματικών των Ναζί
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Τα βιβλία 
είναι όπλα

Θα τα
βρείτε στο

Τ
ο ερώτημα που θέτει ο τίτλος του βι-
βλίου θα μπορούσε να είναι διαφο-
ρετικό: Πότε χάθηκε η Ρώσικη Επα-

νάσταση; Η επικρατούσα άποψη είναι γνω-
στή. Η διάλυση της ΕΣΣΔ το 1991, μια δια-
δικασία που είχε ξεκινήσει από το γκρέμι-
σμα του Τείχους του Βερολίνου το 1989,
σηματοδότησε την ιστορική ήττα του
«κομμουνισμού» και τον θρίαμβο του καπι-
ταλισμού. 

Αυτή η άποψη επικράτησε στη δεκαετία
του ’90 και στην Αριστερά διεθνώς. Για το
μεγαλύτερο τμήμα της, αυτό σήμαινε
στροφή στην σοσιαλδημοκρατία και μάλι-
στα στις πιο δεξιές εκδοχές. Το Δημοκρα-
τικό Κόμμα που κυβερνάει σήμερα στην
Ιταλία προέρχεται από το Ιταλικό Κομμου-
νιστικό Κόμμα. Για άλλα τμήματα της Αρι-
στεράς αυτή η παραδοχή μεταφράστηκε
σε μια θεωρία περί «αρνητικών συσχετι-
σμών» που έριξαν το εργατικό κίνημα έναν
αιώνα πίσω.  

Τι έφταιξε γι’ αυτή την κατάληξη; Το
κόκκινο νήμα που διαπερνάει τις διάφορες
απόπειρες απάντησης είναι ότι κάτι πήγε
στραβά στα μυαλά της ηγεσίας των κομ-
μάτων που κυβερνούσαν εκεί, βασικά της
Ρωσίας. Είτε πρόκειται για «αμαρτήματα»
των ίδιων των μπολσεβίκων του 1917 είτε
για τις «ρεβιζιονιστικές» παρεκκλίσεις των
ηγεσιών που ανέλαβαν τα ηνία από το θά-
νατο του Στάλιν και μετά, ιδιαίτερα από το
1956, τη χρονιά που ο Χρουτσόφ κατήγ-
γειλε στην «μυστική» ομιλία του (που έγινε
αμέσως παγκοσμίως γνωστή) τον Στάλιν στο 20ο
συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σο-
βιετικής Ένωσης. 

Τα κείμενα που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτή
την έκδοση, ξεκινάνε από μια πολύ διαφορετική
αφετηρία. Ο Κρις Χάρμαν, στο πρώτο κείμενο, ξε-
κινάει την ανάλυσή του με τις «δυο επαναστά-
σεις» του 1917, του Φλεβάρη και του Οκτώβρη.
Αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε τί χάθηκε τα
επόμενα χρόνια στην Ρωσία. Η δυνατότητα της
εργατικής τάξης να ορίζει τη μοίρα της και την
πορεία όλης της κοινωνίας μέσα από τα δημοκρα-
τικά όργανα της εξουσίας της με κέντρο τον τόπο
παραγωγής. 

Έφοδος στον ουρανό

Αυτό που ξεκίνησαν να χτίζουν οι εργάτες και οι
εργάτριες στην Ρωσία του 1917-18 ήταν ένα
«κράτος τύπου Κομμούνας» - όπου η «κάθε μαγεί-
ρισσα θα μπορεί να κυβερνάει» όπως έγραφε ο
Λένιν στο Κράτος και Επανάσταση και οι μπολσε-
βίκοι ήταν στην πρώτη γραμμή αυτής της εφόδου
στον ουρανό. Δεκαπέντε χρόνια μετά, με την ίδια
σημαία να κυματίζει στο Κρεμλίνο, ο υπουργός
Βαριάς Βιομηχανίας του Στάλιν διακήρυττε ότι «η
γη πρέπει να τρέμει όταν ο διευθυντής μπαίνει
στο εργοστάσιο». 

Η διαδρομή από το ένα σημείο στο άλλο είχε
ως υπόβαθρο την απομόνωση της Ρώσικης Επα-
νάστασης. Ο Οκτώβρης του 1917 στην Ρωσία
ήταν για τους μπολσεβίκους, το πρώτο βήμα για

τη νίκη της επανάστασης στην Ευρώπη –και ιδιαί-
τερα στην Γερμανία. Οι επαναστάσεις ήρθαν, αλ-
λά ηττήθηκαν. Όχι σε μια νύχτα, αλλά μέσα από
μια μακρά σειρά μαχών, η τελευταία πράξη της
γερμανικής επανάστασης διαδραματίστηκε το
1923. 

Αλλά μέχρι τότε, πολλά είχαν αλλάξει στην Ρω-
σία. Ο πόλεμος είχε ρημάξει την Ρωσία και είχε αι-
μορραγήσει σχεδόν μέχρι θανάτου την εργατική
τάξη. Όπως επισημαίνει ο Κρις Χάρμαν: «Η ηγεμο-
νική τάξη της επανάστασης δεν αποδεκατίστηκε
απλά. Οι ίδιοι οι δεσμοί που ένωναν τα μέλη της
βρίσκονταν σε κατάσταση αποσύνθεσης». Η γρα-
φειοκρατία που έπαιρνε τα ηνία στο κράτος και το
κόμμα ήταν το τίμημα αυτής της αδυναμίας. 

Σήμερα είναι της μόδας να αντιμετωπίζονται οι
διαμάχες της δεκαετίας του ’20 στο κομμουνιστι-
κό κόμμα της Ρωσίας στην καλύτερη περίπτωση
με ελαφρότητα: τί Στάλιν τί Τρότσκι, περίπου τα
ίδια λέγανε και τέλος πάντων μέρος του ίδιου
προβλήματος ήταν. Στην πραγματικότητα ο αγώ-
νας που έδωσε ο Τρότσκι απέναντι στην σταλινική
γραφειοκρατία ήταν αγώνας για να μείνει ζωντανή
η κληρονομιά του Οκτώβρη και να αντέξει μέχρι
το νέο γύρο επαναστάσεων.

Η γραφειοκρατία γύρω από τον Στάλιν οδηγή-
θηκε σε μια άλλη επιλογή. Ο Στάλιν την διατύπω-
σε επιγραμματικά σε μια ομιλία του τον Φλεβάρη
του 1931: «Είμαστε πενήντα ή εκατό χρόνια πίσω
από τις ανεπτυγμένες χώρες. Πρέπει να καλύψου-
με αυτή την απόσταση σε δέκα χρόνια. Ή θα το
κάνουμε ή θα βουλιάξουμε». Η Ρωσία δεν βούλια-

ξε. Αλλά το κόστος το σήκωσαν οι εργά-
τες και οι αγρότες. Η «βίαιη κολλεκτιβο-
ποίηση» της αγροτιάς έδωσε στο κράτος
τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει την εκ-
βιομηχάνιση. Αλλά τη διαφορά την έκανε η
εκμετάλλευση της εργατικής τάξης: το
1932 οι πραγματικοί μισθοί ήταν στο μισό
του επιπέδου του 1928.

Ο Άλεξ Καλλίνικος στα άρθρα για την
«Οικοδόμηση του Κρατικού Καπιταλισμού»
και «Από τον Στάλιν στον Γκορμπατσόφ»
που ακολουθούν, αναλύει την πορεία του
κρατικού καπιταλισμού από την ανάπτυξη
και τις επιτυχίες, στην κρίση και την πα-
ρακμή. Μια μαρξιστική ανάλυση της Ρω-
σίας πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί και
τις δυο φάσεις. Η Ρωσία έγινε βιομηχανική
και στρατιωτική υπερδύναμη. Στη δεκαετία
του ’50 η CIA προειδοποιούσε για την «σο-
βιετική τεχνολογική και οικονομική πρό-
κληση».

Όμως, αυτές οι επιτυχίες δεν οφείλον-
ταν στην «σχεδιασμένη οικονομία» και την
κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής.
Η ρώσικη οικονομία δεν ήταν σχεδιασμένη
με βάση τις ανάγκες των εργατών. Το χά-
ος των αντικρουόμενων εντολών από το
«κέντρο» έχει γίνει αφορμή για πολλά
ανέκδοτα που κυκλοφορούν ακόμα και σή-
μερα. 

Συσσώρευση κεφαλαίου

Ήταν μια γραφειοκρατικά κατευθυνόμε-
νη οικονομία που υπέτασσε την κατανάλω-

ση στην συσσώρευση κεφαλαίου με σκοπό να αν-
ταπεξέλθει στην κούρσα των εξοπλισμών με τη
Δύση. Αυτή ήταν η μορφή που πήραν οι ιμπεριαλι-
στικοί ανταγωνισμοί μεταπολεμικά κι η Ρωσία
ήταν ο ένας πόλος –ο δεύτερος ισχυρότερος- του
διεθνούς ιμπεριαλιστικού συστήματος. 

Η κρίση του κρατικού καπιταλισμού άρχισε να
γίνεται αισθητή από την «στασιμότητα» των χρό-
νων του ’60 και του ’70. Η Ρωσία έμενε πίσω στον
ανταγωνισμό. Και μαζί με αυτά τα προβλήματα,
άρχισαν και οι καυγάδες στο εσωτερικό της άρ-
χουσας τάξης για το ποια είναι η κατάλληλη
απάντηση. Ενίσχυση της γραφειοκρατίας του
«πλάνου»; Εισαγωγή μηχανισμών της αγοράς που
θα έκαναν πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις;
Ένα μείγμα κι από τα δυο; 

Αυτά τα διλήμματα αναλύει το κείμενο του Πά-
νου Γκαργκάνα με τίτλο «Γκορμπατσόφ – Η διαχεί-
ριση της κρίσης του κρατικού καπιταλισμού».
Όταν πρωτοδημοσιεύτηκε αυτό το κείμενο το
1987, όλο το πολιτικό φάσμα από τον νεοφιλελεύ-
θερο Μητσοτάκη μέχρι τον Φλωράκη του ΚΚΕ, έπι-
ναν νερό στο όνομα του γενικού γραμματέα του
ΚΚΣΕ. Ο Γκορμπατσόφ δεν ήταν ούτε «ανανεω-
τής», ούτε «προδότης». Ήταν ο άτυχος διαχειρι-
στής ενός κρατικοκαπιταλιστικού μοντέλου που
έπνεε τα λοίσθια. Η κατάρρευσή του το 1989-91
δεν ήταν ήττα για την εργατική τάξη. Ήταν η εκδή-
λωση της κρίσης του παγκόσμιου καπιταλισμού.

Λέανδρος Μπόλαρης

Πώς χάθηκε η Ρώσικη επανάσταση
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ΠΑΚΙΣΤΑΝ  Στους δρόμους ενάντια 
στη φτώχεια και τους βομβαρδισμούς

Τ
ην Κυριακή 31 Αυγούστου χιλιάδες δια-
δηλωτές, οπλισμένοι με καδρόνια, πέ-
τρες, σφεντόνες και τανάλιες προσπάθη-

σαν να εισβάλλουν στην κατοικία του Ναουάζ
Σαρίφ, του πρωθυπουργού του Πακιστάν. Η
αστυνομία κατάφερε τελικά να αναχαιτίσει το
πλήθος -με ένα όργιο βίας. Τουλάχιστον τρεις
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις συγκρού-
σεις ανάμεσα στις δυνάμεις ασφαλείας και
τους διαδηλωτές που ακολούθησαν στην “κόκ-
κινη περιοχή” γύρω από το κοινοβούλιο, στο
κέντρο της πρωτεύουσας. Οι τραυματίες με-
τριούνται σε εκατοντάδες. 

“Η συνήθως ασηπτική περιοχή γύρω από την
Λεωφόρο Συντάγματος”, γράφει ο ανταποκρι-
τής της εφημερίδας Financial Times, “στην
καρδιά κυβερνητικού τετραγώνου του Ισλα-
μαμπάντ μοιάζει πραγματικά με πολεμική ζώνη.
Δέντρα πυρπολημένα από τους διαδηλωτές
στη διάρκεια των συγκρούσεων με την αστυνο-
μία και οι πύλες του κοινοβουλίου παραβιασμέ-
νες έτσι ώστε οι χιλιάδες διαδηλωτές να μπο-
ρούν να κατασκηνώσουν στο προαύλιο”.

Πολιτική κρίση

Το βράδυ της Κυριακής ο στρατηγός Ραχήλ
Σαρίφ (δεν έχει καμιά συγγένεια με τον πρω-
θυπουργό), ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμε-
ων κάλεσε σε έκτακτη σύσκεψη τους ανώτα-
τους αξιωματικούς. Ο στρατός έχει ένα “βεβα-
ρυμένο” παρελθόν ανάμειξης στην πολιτική
ζωή της χώρας. 

Το Πακιστάν απέκτησε την ανεξαρτησία του
(μέχρι τότε ήταν επαρχία των Βρετανικών Ιν-
διών) το 1947. Από τα εξήντα πέντε χρόνια
που έχουν περάσει από τότε, τα τριάντα τέσ-
σερα η χώρα κυβερνιόταν από στρατιωτικές
χούντες. Ο τελευταίος δικτάτορας, ο στρατη-
γός Περβέζ Μουσάραφ έπεσε μόλις το 2008,
μέσα σε ένα κύμα κατακραυγής και μαζικών
διαμαρτυριών. Ο Μουσάραφ είχε καταλάβει
την εξουσία με πραξικόπημα, το 1999. Πρωθυ-
πουργός της κυβέρνησης που ανέτρεψε ήταν
ο Ναουάζ Σαρίφ. Ο Μουσάραφ κατηγορείται
για μια σειρά από εγκλήματα της χούντας. Τον
Απρίλη του 2013, λίγο πριν τις εκλογές, το δι-
καστήριο του απαγόρευσε την έξοδο από τη
χώρα. 

Αυτή τη φορά, όμως, οι στρατηγοί επέδει-
ξαν μια πρωτοφανή, για τα δεδομένα τους, αυ-
τοσυγκράτηση. Στη σύντομη ανακοίνωσή του
το επιτελείο τόνιζε “την πίστη του στρατεύμα-
τος στη δημοκρατία”. “Η συνέχιση της χρήσης
βίας θα επιδεινώσει την κατάσταση... Η κατά-
σταση πρέπει να επιλυθεί πολιτικά, χωρίς χρο-
νοτριβή και χωρίς τη χρήση βίας”. Το ίδιο βρά-
δυ ο στρατηγός Ραχήλ κάλεσε τους ηγέτες
του κινήματος -τον Ίμραν Χαν, τον αρχηγό του
κόμματος “Πακιστανικό Κίνημα Δικαιοσύνης”
(PTI) και τον μουλά Ταχίρ ουλ Κάντρι, τον ηγέ-
τη του “Πακιστανικού Λαϊκού Κινήματος”
(PAT)- για διαβουλεύσεις.

Οι “ταραχές” άρχισαν στα μέσα του Αυγού-
στου. Η αφορμή ήταν ένα διπλό κάλεσμα, για
μια “μεγάλη πορεία απελευθέρωσης” από τη

νόθα κυβέρνηση του Σαρίφ, σύμφωνα με τον
Χαν ή μια “μεγάλη πορεία επανάστασης” ενάν-
τια στο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, σύμ-
φωνα με το Κάντρι.

Στις εκλογές του Μάη του 2013 το κόμμα
του Σαρίφ, το PML(N) (Πακιστανική Μουσουλ-
μανική Λίγκα) ήρθε πρώτο. Η επίσημη καταμέ-
τρηση του έδωσε 33%. Ο Χαν -το κόμμα του
είναι δεύτερο σε ψήφους αλλά, χάρη στις ιδι-
αιτερότητες του εκλογικού νόμου τρίτο σε δύ-
ναμη στο εθνικό κοινοβούλιο- αμφισβήτησε το
αποτέλεσμα. Οι διεθνείς παρατηρητές επιβε-
βαιώνουν τις καταγγελίες του για “βία και νο-
θεία”. Αλλά είναι βέβαιο ότι τα αποτελέσματα
δεν θα ήταν ποιοτικά διαφορετικά αν οι εκλο-
γές γίνονταν τίμια: το PTI ίσως κέρδιζε λίγες
έδρες παραπάνω. Αλλά δεν θα έπαιρνε, με κα-
νένα τρόπο, την εξουσία. Μέσα στους δεκα-
πέντε μήνες που έχουν περάσει από τότε,
όμως, η κυβέρνηση του Σαρίφ έχει καταφέρει
να απογοητεύσει και να εξοργίσει ένα πολύ
μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Για δύο, κύ-
ρια, λόγους.

Πόλεμος κατά των φτωχών

Ο πρώτος είναι ο “πόλεμος κατά της τρομο-
κρατίας”. Οι Ταλιμπάν έχουν μεγάλη δύναμη
και επιρροή στις δυτικές επαρχίες του Πακι-
στάν που συνορεύουν με το Αφγανιστάν. Αυτό
φάνηκε ανάγλυφα τον Ιούνη, όταν μια μικρή
ομάδα δέκα ενόπλων κατέλαβε το αεροδρόμιο
του Καράτσι. Η αστυνομία χρειάστηκε πέντε
ολόκληρες ώρες σκληρής μάχης για να το
απελευθερώσει. Και χρειάστηκαν δέκα ακόμα
ώρες για να τεθεί ξανά σε λειτουργία. Η επι-
χείρηση άφησε πίσω της τουλάχιστον 36 νε-
κρούς (ανάμεσά τους και οι δέκα Ταλιμπάν)
και δεκάδες τραυματίες. 

Η επιδρομή ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για την
κυβέρνηση. Το Καράτσι είναι η μεγαλύτερη
πόλη του Πακιστάν -έχει περίπου 20 εκατομμύ-

ρια κατοίκους. Το αεροδρόμιο που κατέλαβαν
χρησιμοποιείται, ανάμεσα στα άλλα και για την
αποστολή της αμερικανικής στρατιωτικής βοή-
θειας προς την κυβέρνηση του Αφγανιστάν.

Η πάγια απάντηση της κυβέρνησης στις επι-
θέσεις των Ταλιμπάν είναι οι τυφλοί βομβαρδι-
σμοί, σε συνεργασία με τους συμμάχους της
στο αμερικανικό Πεντάγωνο, των “ύποπτων”
περιοχών. Η ίδια η κατάληψη του αεροδρομί-
ου ήταν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των
Ταλιμπάν, απάντηση σε μια στρατιωτική επιχεί-
ρηση στο βόρειο Βαζιριστάν που άφησε πίσω
της σχεδόν εκατό άμαχους νεκρούς και εξα-
νάγκασε χιλιάδες οικογένειες σε εσωτερική
μετανάστευση. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση
του Σαρίφ αντιμετωπίζει τους ίδιους της τους
πολίτες σαν εχθρούς σε καιρό πολέμου. Η
αμερικανική αεροπορία βομβαρδίζει, με το
πρόσχημα της καταπολέμησης των Ταλιμπάν,
κατοικημένες περιοχές με μη επανδρωμένα
αεροσκάφη, τα διαβόητα drones. Σύμφωνα με
το Γραφείο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας οι
βομβαρδισμοί αυτοί έχουν αφήσει μέχρι σήμε-
ρα πάνω από 3500 νεκρούς στις βορειοδυτι-
κές επαρχίες του Πακιστάν. Από αυτούς ένα
μεγάλο κομμάτι ήταν άμαχοι, ενώ σε εκατον-
τάδες μετριούνται τα δολοφονημένα μικρά
παιδιά.

Το δεύτερο είναι η φτώχεια. Ο Σαρίφ ετοι-
μάζεται να πάρει ένα δάνειο 5 δις δολαρίων
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο -το οποίο
κουβαλάει μαζί του τους συνηθισμένους επαχ-
θείς, νεοφιλελεύθερους όρους. Ένα από τα
πρώτα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση ήταν να
αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές της ενέργειας.
Η τιμή της κιλοβατώρας διπλασιάστηκε. Αυτό
που έκανε αυτή την αύξηση τόσο προκλητική
ήταν η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότη-
σης: τα μπλακ άουτ, που μπορεί να διαρκούν
οκτώ ή δέκα ώρες είναι καθημερινό φαινόμενο
στο Πακιστάν. Και σαν να μην έφταναν όλα αυ-
τά, η κυβέρνηση ετοιμάζει τώρα ένα μαζικό

πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων που θα σαρώσει
και την απασχόληση στο δημόσιο και την κοι-
νωνική ωφέλεια. Για αυτό ανταποκρίθηκε ο κό-
σμος τόσο θερμά στα καλέσματα για τις “με-
γάλες πορείες” του Χαν και του Κάντρι.

Αυταπάτες

Οι εργάτες και οι φτωχοί, όμως, δεν έχουν
να περιμένουν τίποτα από τους ηγέτες της
αντιπολίτευσης. Την περασμένη βδομάδα ο
Χαν -που μέχρι τότε δήλωνε ανυποχώρητος-
έδωσε εντολή στους βουλευτές του, που εί-
χαν εγκαταλείψει στα πλαίσια της “μεγάλης
πορείας” τη βουλή, να επιστρέψουν στα
έδρανά τους.

Ο Χαν χρωστάει τη δημοτικότητά του όχι
στην πολιτική αλλά στο κρίκετ (ήταν για χρό-
νια παγκόσμιος πρωταθλητής). Το PTI υπόσχε-
ται να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρή-
σεις σε βάρος των “Ταλιμπάν” στο Βαζιριστάν
και καταγγέλλει την κυβέρνηση για τις επιδρο-
μές των drones. Αυτό που χρειάζεται, λέει, εί-
ναι να βρεθεί μια λύση μέσα από τον διάλογο.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δημοκράτης.

Ο Χαν υποστήριξε τη χούντα του Μουσάραφ
στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Σύμφωνα
με τις δικές του δηλώσεις μάλιστα ο Μουσά-
ραφ του είχε προτείνει τη θέση του πρωθυ-
πουργού -την οποία όμως δεν δέχτηκε. Μόνο
όταν το κίνημα ενάντια στη δικτατορία φούν-
τωσε άλλαξε στρατόπεδο. 

Ο στόχος της “μεγάλης πορείας” δεν ήταν
να αναγκάσει τον Σαρίφ να παραιτηθεί: αυτό
που επεδίωκε ήταν να σπρώξει τον στρατό να
επέμβει και να τον ξηλώσει. Ένα πραξικόπη-
μα με απλά λόγια. Η συνάντηση με τον αρχη-
γό του στρατεύματος πραγματοποιήθηκε με
δική του πρωτοβουλία. Το PTI ελέγχει από τις
περασμένες εκλογές την τοπική κυβέρνηση
της επαρχίας Χαϊμπέρ Πουκτούν Χάβα. Περιτ-
τό να το πει κανείς, τίποτα δεν έχει αλλάξει
εκεί για τους φτωχούς: η κυβέρνηση του PTI
συνεργάζεται με την κεντρική εξουσία στις
στρατιωτικές επιχειρήσεις ενάντια στους “Τα-
λιμπάν”. 

Η “μεγάλη πορεία” δεν κατάφερε να “πείσει”
τον στρατό να ανατρέψει την κυβέρνηση. Ο
Σαρίφ, όμως, αναγκάστηκε να κάνει μια ολό-
κληρη σειρά από παραχωρήσεις. Σημαντικές
υποχωρήσεις όσον αφορά τον Χαν και τον
Κάντρι: για παράδειγμα, η κυβέρνηση δεσμεύ-
τηκε να αλλάξει τον εκλογικό νόμο -κάτι που
ζητούσε επίμονα η αντιπολίτευση. Ο κόσμος,
όμως, που έδωσε τις μάχες με την αστυνομία
στο δρόμο δεν πήρε, ουσιαστικά, τίποτα.

Την περασμένη βδομάδα η κυβέρνηση αφαί-
ρεσε αιφνιδιαστικά το όνομα του Μουσάραφ
από τον κατάλογο των προσώπων στα οποία
έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Ο
Μουσάραφ κατηγορείται, ανάμεσα στα άλλα
και για τη συμμετοχή του στη δολοφονία της
πρώην πρωθυπουργού Μπεναζίρ Μπούτο. Τώ-
ρα είναι ελεύθερος να φύγει στο εξωτερικό.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Συγκρούσεις των διαδηλωτών με την αστυνομία στις 30 Αυγούστου



ΟΥΚΡΑΝΙΑ εργατικη αλληλεγγυη

Συνέχεια από τη σελίδα 15

Μ
ε αφετηρία την αλληλεγγύη στο
πλευρό της Παλαιστίνης, μπορούμε
να πάμε σε ένα συνολικότερο κίνη-

μα. Ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
και τους πολέμους μεταξύ των ιμπεριαλι-
στών. Είναι πραγματική δυνατότητα και μπο-
ρεί να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυν-
ση της γενίκευσης. Αλλά έχει και όλες τις πο-
λιτικές δυσκολίες, ότι κομμάτια της αριστε-
ράς δεν βλέπουνε αυτές τις συνδέσεις. 

Πρώτα απ’ όλα, η αμφισβήτηση των αραβι-
κών επαναστάσεων. Μεγάλο κομμάτι της
αριστεράς ήτανε δύσπιστο απέναντι σε αυ-
τές τις εξεγέρσεις και τώρα που η επανάστα-
ση στην Αίγυπτο έχασε από τον Σίσι και στη
Συρία γίνεται αυτός ο τριγωνικός εμφύλιος
πόλεμος Άσαντ- Ισλαμικό κράτος- εξεγερμέ-
νοι, υπάρχει μπέρδεμα. 

Χρειάζεται να είμαστε καθαροί, ότι είμαστε
στο πλευρό των επαναστάσεων στον Αραβι-
κό κόσμο. Μπορεί να είχαν πολιτικά προβλή-
ματα στο πώς προχωράνε, σύμφωνοι. Κομ-
μάτια της αριστεράς είχαν αυταπάτες για το
στρατό στην Αίγυπτο και αυτό βοήθησε το
Σίσι να πάρει την εξουσία. Και κατά κανόνα
τα ίδια κομμάτια της αριστεράς, αυτοί που
είχανε αυταπάτες για τον Άσαντ είναι οι ίδιοι
που είχανε αυταπάτες για το στρατό στην Αί-
γυπτο. Προβλήματα, τα οποία χρειάζεται να
τα αντιμετωπίσουμε. 

Το ίδιο χρειάζεται αυτές τις μέρες να γίνει

και με τους Κούρδους. Υπάρχει τεράστια
συμπάθεια για τους Κούρδους. Είναι ένα
εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα με δεκαετίες
αγώνων ενάντια σε όλα τα κράτη της περιο-
χής. Και στην Τουρκία και στη Συρία και στο
Ιράκ και στο Ιράν. Αλλά όταν φτάνει στο ότι
έχουνε ηγεσίες όπως η Κουρδο-ιρακινή,
όπως ο Ταλαμπανί και ο Μπαρζανί, που στη-
ρίζουν τους Αμερικάνους, σημαίνει προσπά-
θεια για να μην χαρίσουμε τους Κούρδους
στο να γίνουνε το πεζικό του Ομπάμα. 

Μπούσουλας

Οι σύντροφοί μας στον Αραβικό κόσμο
έχουνε καθαρή στάση για τις αραβικές επα-
ναστάσεις, στις καμπές που υπήρξανε. Η τε-
λευταία τους διακήρυξη σε σχέση με το
Ιράκ, είναι ένας μπούσουλας. Που λέει ότι
πρώτα απ’ όλα είμαστε αντίθετοι με την
επέμβαση των Αμερικάνων. Δεν πάνε να σώ-
σουνε τους Κούρδους, ούτε τις μειονότητες.
Είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση, είμαστε
αντίθετοι με την επιστροφή τους. 

Αυτό δε σημαίνει ότι υποστηρίζουμε το Ισ-
λαμικό κράτος. Είναι μια αντιδραστική δύνα-
μη που αναδείχθηκε πολεμώντας τους επα-
ναστάτες στη Συρία. Και αυτό δε μπορούμε
να το ξεχνάμε. Η προέλασή τους στο Ιράκ δε
σημαίνει ότι γίνεται για τον κόσμο, έστω κι αν

ο κόσμος δείχνει ανοχή διότι αντιμετώπιζε
την καταστολή του καθεστώτος Μαλίκι. 

Με αυτές τις αφετηρίες έχουμε να συνεχί-
σουμε τα παρακάτω βήματα για να αναδεί-
ξουμε ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Η
νίκη των αραβικών επαναστάσεων είναι η δύ-
ναμη που μπορεί να ανοίξει τη διέξοδο για
τους λαούς όλης της περιοχής, και στο Ιράκ.
Η Παλαιστινιακή αντίσταση εμπνέοντας το
«πεζοδρόμιο» σε όλο τον αραβικό κόσμο δεί-
χνει πώς μπορεί να ξεπεραστούν οι σεχταρι-
στικοί διχασμοί. 

Και τέλος, συζήτηση πολιτική σε σχέση με
τα μπερδέματα για την Ουκρανία. Ορισμένοι
έχουν την τάση να αναδείξουν την ανατολική
Ουκρανία σαν μια αντιμπεριαλιστική εξέγερ-
ση με «Λαϊκές Δημοκρατίες» στο Ντόνετσκ
κλπ. Εξωραΐζουν το τι γίνεται εκεί και αγνο-
ούν τη σύγκρουση ανάμεσα στη Δύση και
στον Πούτιν για τον έλεγχο της Ουκρανίας.
Είναι τεράστιο λάθος.

Την Ουκρανία την αποσταθεροποίησε αυ-
τή η σύγκρουση. Οι προσπάθειες της ΕΕ να
μπει στα χωράφια του Πούτιν στην αρχή
κερδίσανε ένα γύρο. Άρχισε την αντεπίθεση
ο Πούτιν, πήρε την Κριμαία ολόκληρη. Οι
εργάτες της Ουκρανίας δεν έχουν τίποτα να
κερδίσουν παίρνοντας τη μεριά του ενός ή
του άλλου. Δε μπορείς να κερδίσεις τους

εργάτες της υπόλοιπης Ουκρανίας με τη ση-
μαία της ανεξαρτησίας της «Νοβοροσίας».
Η λύση δεν είναι η διχοτόμηση, δεν είναι η
διάλυση, όπως στη Γιουγκοσλαβία. Αν πετύ-
χουν την ανεξαρτησία θα είναι απλά προ-
ετοιμασία για το νέο γύρο ιμπεριαλιστικής
αντιπαράθεσης στο έδαφος της Ουκρανίας.
Η λύση είναι στην αντίθετη κατεύθυνση. Να
ενωθούν οι εργάτες στην ανατολική και τη
δυτική Ουκρανία ενάντια στον πόλεμο και
ενάντια στους ολιγάρχες που τους έχουν
οδηγήσει εκεί. Κι αυτό δεν είναι ένα φαντα-
στικό σενάριο. Είναι ρεαλιστικό γιατί ήδη
υπάρχουν εργατικές αντιστάσεις απέναντι
στην εξέλιξη του πολέμου. Έχουμε διαδη-
λώσεις μανάδων φαντάρων στο Κίεβο, ενάν-
τια στους στρατηγούς του Κιέβου ότι πήρα-
νε τα παιδιά τους και τα στείλανε σε ένα μέ-
τωπο να σκοτώνονται. 

Άρα όχι στα ΝΑΤΟϊκά σχέδια, όχι στον εμ-
πορικό πόλεμο, όχι στις επεμβάσεις. Δεν
έχουμε αυταπάτες για τις δήθεν συμφωνίες
όπου κάθε βδομάδα μαζεύονται στο Βερολί-
νο ή στο Μινσκ και λένε Πούτιν-Ποροσένκο-
Μέρκελ ότι είναι υπέρ της ειρηνικής λύσης.
Και την επόμενη μέρα, οι μεν βομβαρδίζου-
νε το Ντόνετσκ, ο άλλος πάει να πάρει τη
Μαριούπολη και η κατάσταση συνεχίζεται.
Δε μπορούν να δώσουν οι ιμπεριαλιστές τη
λύση. Μόνο η εργατική τάξη μπορεί να δώ-
σει τη λύση. Από την Ουκρανία μέχρι τη Μέ-
ση Ανατολή, μέχρι την Άπω Ανατολή.

Αντιιμπεριαλιστικά καθήκοντα

Τ
ην Παρασκευή 5 Σεπτέμβρη οι
αντιμαχόμενες πλευρές στην
Ουκρανία υπέγραψαν μια κα-

ταρχήν συμφωνία στο Μινσκ της
Λευκορωσίας. Κομμάτι αυτής της
συμφωνίας είναι η εκεχειρία που
υποτίθεται ότι διατηρείται ακόμα,
παρά τις αλληλοκατηγορίες για πα-
ραβίασή της, πότε στην Μαριούπο-
λη και πότε στο Ντονέτσκ. Κανείς
δεν μπορεί να προβλέψει με σιγου-
ριά αν πρόκειται για ανάπαυλα πριν
από ένα νέο γύρο συγκρούσεων ή
για την αρχή μιας «παγωμένης σύγ-
κρουσης».

Η συμφωνία έχει 12 σημεία, που
πέρα από την εκεχειρία προβλέπει:
ανταλλαγή αιχμαλώτων, την από-
συρση δυνάμεων της κυβέρνησης
του Κιέβου από περιοχές που ελέγ-
χουν οι πολιτοφυλακές του Ντο-
νέτσκ και του Λουχάνσκ, και γενικές
αναφορές στην «αποκέντρωση» και
ενίσχυση της αυτονομίας των ανα-
τολικών περιοχών. 

Ο Π. Ποροσένκο, ο ολιγάρχης
«βασιλιάς της σοκολάτας» και πρό-
εδρος της Ουκρανίας, διεκδίκησε
την ιδέα του «ειρηνευτικού σχεδί-
ου», με ανακοίνωσή του στις 3 Σε-
πτέμβρη. Η «ανθρώπινη ζωή είναι ιε-
ρή», δήλωσε αργότερα. Δεν είχε την
ίδια ευαισθησία βέβαια όταν στις
αρχές του Αυγούστου οι δυνάμεις
του προέλαυναν, και στην πορεία
βομβάρδιζαν κατοικημένες περιοχές
στο Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ. Ο
ανθρωπισμός του ξεχείλισε όταν η
στρατιωτική κατάσταση άλλαξε με
την κατάληψη του Νοβοαζόφσκ

στην Αζοφική Θάλασσα και την προ-
έλαση των ρωσόφωνων πολιτοφυ-
λακών προς την Μαριούπολη ση-
μαντικό βιομηχανικό κέντρο, λιμάνι
και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της επαρχίας του Ντονέτσκ. 

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν αρνή-
θηκε την ίδια μέρα ότι το «ειρηνευτι-
κό σχέδιο» συζητήθηκε ανάμεσα
στους δυο προέδρους. «Η Ρωσία
δεν συμμετέχει στην σύγκρουση» εί-
πε. Βέβαια, λίγο αργότερα, ο ίδιος ο
Πούτιν εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια
της πτήσης του προς τη Μογγολία,

κατέγραψε τις ιδέες
του για το πώς «θα»
έπρεπε να διευθετη-
θεί η σύγκρουση. Κα-
τά ένα σατανικό τρό-
πο, σε αυτές τις ιδέες
βασίστηκε η συμφω-
νία του Μινσκ. Η συμ-
μετοχή των εκπροσώ-
πων της «Λαϊκής Δη-
μοκρατίας της Νοβο-
ροσίας» στις δια-
πραγματεύσεις ήταν
μια από τις πάγιες θέ-
σεις του Πούτιν. Η
ονομασία Νοβοροσία
για την ανατολική Ου-
κρανία ήταν ένας
τσαρικός όρος που
είχαν καταργήσει οι
μπολσεβίκοι.

Την ουκρανική πλευρά την εκπρο-
σωπούσε ο Λεονίντ Κούτσμα. Ήταν
πρόεδρος της Ουκρανίας από το
1994 μέχρι το 2004, όταν έδωσε κά-
λυψη στην νοθεία που έδωσε τη νί-
κη στις εκλογές στον Γιανουκόβιτς.
Ο Κούτσμα θεωρούνταν, εκείνη την
εποχή, «φιλορώσος». Η «πορτοκαλί
επανάσταση» τον είχε βάλει στο
στόχαστρο μαζί με τον Γιανουκό-
βιτς. Δέκα χρόνια έχουν περάσει, ο
Γιανουκόβιτς ανατράπηκε από την
εξέγερση του Μαϊντάν, αλλά στο τι-
μόνι της χώρας ήλθαν ξανά οι ίδιες

συμμορίες ολιγαρχών. Ο Κούτσμα
είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μι-
λάει με τον Πούτιν. Πάντα για την
ανθρώπινη ζωή βέβαια. 

Μήλο της έριδος

Οι συμφωνίες του Μινσκ δεν είναι
βήμα για την ειρήνη. Ακόμα και αν
τα όπλα σιγήσουν, η Ουκρανία θα
συνεχίσει να είναι το μήλο της έρι-
δος ανάμεσα στους ιμπεριαλισμούς. 

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ
στην Ουαλία είναι μια πρώτη από-
δειξη ότι οι επόμενοι γύροι αυτής
της σύγκρουσης είναι μπροστά. Στα
δυτικά ΜΜΕ έχει ξεσηκωθεί θόρυ-
βος για την «αποτυχία» του ΝΑΤΟ.
«Το σόου του ΝΑΤΟ: η αγαπημένη
κωμωδία του Πούτιν;» είναι ο τίτλος
ενός άρθρου στο CNN. Σε μεγάλο
βαθμό αυτές οι κριτικές έχουν να
κάνουν με την αντιπολίτευση στον
Ομπάμα από τους Ρεπουμπλικά-
νους. Η πραγματικότητα είναι ότι το
ΝΑΤΟ απειλεί να κλιμακώσει τη σύγ-
κρουση.

Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός
έχει μεγαλύτερους πονοκεφάλους
από την Ουκρανία, και όπως ομολό-
γησε ο Ομπάμα «δεν έχει στρατηγι-
κή» για να τους αντιμετωπίσει. Οι
χώρες της ΕΕ δεν έχουν την στρα-
τιωτική ισχύ να τα βγάλουν πέρα μό-
νες τους. Όμως, τίποτα από αυτά
δεν σημαίνει ότι η σύγκρουση θα

αποκλιμακωθεί. 
Το ΝΑΤΟ αποφάσισε να παράσχει

βοήθεια στην Ουκρανία, «μη θανατη-
φόρο οπλισμό» μια κατηγορία τόσο
ασαφή που μπορεί να περιλαμβάνει
από συστήματα τηλεπικοινωνιών μέ-
χρι αλεξίσφαιρα γιλέκα. Επίσης, η
Σύνοδος αποφάσισε την συγκρότη-
ση μιας δύναμης ταχείας επέμβασης
4.000 ανδρών που θα είναι έτοιμη
για άμεση αποστολή σε χώρες του
ΝΑΤΟ όπως στη Βαλτική ή την Πο-
λωνία. Η παρουσία μιας τέτοιας δύ-
ναμης, με στρατιωτικά γυμνάσια,
στα σύνορα της Ρωσίας προορίζεται
ως «μήνυμα» στον Πούτιν ότι μπορεί
να έρθουν και χειρότερα. 

Παράλληλα, οι ΗΠΑ και η ΕΕ πα-
ζαρεύουν ένα νέο γύρο οικονομικών
κυρώσεων στην Ρωσία, με στόχο τις
πετρελαϊκές και πολεμικές βιομηχα-
νίες της χώρας. Κι η Ρωσία απειλεί
να απαντήσει “ασύμμετρα” σύμφω-
να με δηλώσεις του πρωθυπουργού
Μεντβέντιεφ.

Όσο κρατάει η “εκεχειρία” πρέπει
να εντείνουμε τις προσπάθειες για
να μην ξεκινήσουν ξανά οι συγκρού-
σεις. Να απαιτήσουμε να πάψει η
συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνη-
σης στις επεμβάσεις της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ, να δώσουμε την ευκαιρία
στους εργάτες της Ουκρανίας να
ενωθούν ενάντια στον πόλεμο.

Λ.Μ.

“Εκεχειρία” Να μην τους αφήσουμε
να ξεκινήσουν ξανά τον πόλεμο

Συγκέντρωση
αλληλεγγύης στον
Ουκρανικό λαό έξω
από τα γραφεία της
ΕΕ. Αθήνα 6 Μάη.


