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1. Το αποτέλεσμα των εκλογών της 20 Σε-
πτέμβρη δεν τερματίζει την πολιτική κρί-

ση που χαρακτηρίζει την κατάσταση στην Ελ-
λάδα όλα τα τελευταία χρόνια καθώς ο κό-
σμος αντιστέκεται μαζικά στις μνημονιακές
επιθέσεις. 

Είναι ακραία λαθροχειρία ο ισχυρισμός ότι ο
κόσμος «ψήφισε μνημονιακά». Η νέα συγκυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ξεκινάει από πιο αδύ-
ναμη αφετηρία την υλοποίηση του τρίτου μνη-
μoνίου, ενώ αντίθετα το στρατόπεδο της εργα-
τικής αντίστασης μπορεί να υπολογίζει στη
στήριξη ισχυρότερης αριστερής αντιπολίτευ-
σης. Οι δυνατότητες για να φράξουμε το δρό-
μο στις αντεργατικές επιθέσεις είναι μπροστά
μας και είναι μεγαλύτερες, 

2. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές χάνοντας
περίπου 300.000 ψηφοφόρους, από τους

οποίους τουλάχιστον οι μισοί μετακινήθηκαν
προς τα αριστερά, ενώ ένα μεγάλο τμήμα
απείχε. Η άνοδος της αποχής δεν είναι σημάδι
«συντηρητισμού και επικράτησης του απολίτι-
κου», αντίθετα ένα μεγάλο τμήμα της οφείλε-
ται στις πρακτικές δυσκολίες μετακίνησης
άνεργων και φτωχών ψηφοφόρων για τρίτη
φορά μέσα σε ένα χρόνο, ενώ αυτή η εικόνα
συμπληρώνεται και από στοιχεία οργής για το
πολιτικό σύστημα που κάθε άλλο παρά φιλο-
μνημονιακή διάθεση εκφράζουν.

Ακόμη και με όρους κοινοβουλευτικής λογι-
κής, μια κυβερνητική πλειοψηφία των 155 είναι
πιο περιορισμένη και πιο ευάλωτη σε νέες αν-
ταρσίες απέναντι στην ψήφιση των σκληρών
μέτρων του τρίτου μνημόνιου. Τέτοιες ανταρ-
σίες παραμένουν πιθανές για δυο λόγους.
Πρώτο, η κομματική κρίση του ΣΥΡΙΖΑ δεν τε-
λείωσε με την αποχώρηση της Λαϊκής Ενότη-
τας. Παραμένουν στο εσωτερικό του τμήματα
που δυσφορούν με την πορεία της ηγεσίας
του. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, ο κόσμος
της βάσης του προέρχεται από την εργατική
τάξη και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο κάτω
από την πίεση της εκβιαστικής απειλής ότι επι-
στρέφει η δεξιά και με λιγότερες αυταπάτες
για το πρόγραμμά του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της ρεφορμιστι-
κής αριστεράς, ένα κόμμα με εργατική βάση
αλλά με ηγεσία που συμπλέει με τις επιλογές
της κυρίαρχης τάξης. Αυτή η σύμπλευση είναι
σήμερα πιο ορατή και χειροπιαστή μετά τις δε-
σμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στους δανει-
στές, ντόπιους και ξένους. Ταυτόχρονα, όμως,
ο κόσμος στις εργατογειτονιές που έδωσε με-
γάλες πρωτιές στον ΣΥΡΙΖΑ δεν χειροκρότησε
αυτές τις μνημονιακές δεσμεύσεις, αντίθετα,
έχει δείξει με κάθε τρόπο την αντίθεσή του, με
πιο πρόσφατη τη μαζική ψήφο του για το ΟΧΙ. 

Για να ξαναπάρει την ψήφο αυτού του κό-
σμου, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια προεκλογι-
κή εκστρατεία όπου κυρίαρχο στοιχείο ήταν η
υπόσχεση ότι ο μνημονιακός συμβιβασμός εί-
ναι προσωρινός και ότι παραμένει ο κυριότε-
ρος αντίπαλος των δυνάμεων που τον υποχρέ-
ωσαν να συμβιβαστεί. Ενώ ξεκίνησε την προ-
εκλογική περίοδο λέγοντας ότι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ
θα είναι πιο προσγειωμένος, στην τελική ευ-
θεία μιλούσε για νέες μάχες που θα δώσει για
να απαλύνει τα μέτρα και για σκληρή διαπραγ-

μάτευση που θα κάνει για την ελάφρυνση του
χρέους. 

Αυτές οι υποσχέσεις δεν έχουν καμιά πραγ-
ματική βάση. Η διεθνής οικονομική συγκυρία
επιδεινώνεται, όπως έδειξε η κρίση στην Κίνα.
Οι πρώτες τοποθετήσεις των «θεσμών» της ΕΕ
και του ΔΝΤ για το χρέος μιλάνε για «ελα-
φρύνσεις» που θα σημαίνουν ότι το ελληνικό
δημόσιο πληρώνει το 15% του ΑΕΠ (!) για την
εξυπηρέτησή του. Είναι αυταπάτη να ελπίζει
κανείς στις υποσχέσεις του Τσίπρα και αυτές
τις προσδοκίες θα τις βρει μπροστά του, με
μειωμένες δυνατότητες να τις ελέγξει σε σύγ-
κριση με το προηγούμενο διάστημα.

Τόσο οι αναλύσεις των δημοσκοπήσεων και
των exit-poll, όσο και οι ζωντανές εμπειρίες
από τις συζητήσεις στους εργατικούς χώρους
συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ένας κόσμος
που ταλαντευόταν ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και
τις άλλες δυνάμεις της Αριστεράς επέλεξε με
κρύα καρδιά και για λόγους αντιδεξιάς ταχτι-
κής να δώσει ξανά ψήφο στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι δη-

μοσκοπήσεις που έδειχναν «ντέρμπι» ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΔ διαψεύστηκαν για άλλη μια φορά, αλλά
στο μεταξύ έπαιξαν ρόλο. Τον Γενάρη έδει-
χναν ότι τάχα κλείνει η ψαλίδα και στο τέλος
έφτασε τις 8,5 μονάδες. Στο δημοψήφισμα μι-
λάγανε για οριακό προβάδισμα του ΝΑΙ και τε-
λικά το ΟΧΙ σάρωσε. Αυτή τη φορά πίεσαν ξα-
νά αναδεικνύοντας την απειλή του διλήμματος
που έβαζε ο Τσίπρας ανάμεσα στο «παλιό και
το νέο». Ο κόσμος που αποδέχθηκε αυτή την
απειλή έχει λιγότερους δεσμούς με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ σήμερα σε σύγκριση με τον Γενάρη. Τότε
δεν σήκωνε κουβέντα για την προοπτική μιας
κυβέρνησης της Αριστεράς, τώρα είναι γεμά-
τος κριτικές για τα όριά της.

3. Η νέα κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου δεν
θα έχει εύκολη προσφυγή στη στήριξη

των 222 βουλευτών της προηγούμενης βου-
λής που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Η Νέα
Δημοκρατία βγήκε ηττημένη για τρίτη φορά
μέσα σε λίγους μήνες και ήδη έρχονται στην

επιφάνεια οι εντάσεις από τις εσωτερικές δια-
μάχες.

Όλες οι πτέρυγές της ξεκινούν με έναν κα-
λό λόγο για την ηγεσία Μεϊμαράκη που έδωσε
τα ρέστα της για να συγκολλήσει όλα τα δια-
μερίσματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Αλλά
αμέσως μετά οι μισοί απαιτούν επιστροφή στη
σκληρή αντιπολίτευση με την προοπτική της
«αριστερής παρένθεσης» και οι άλλοι μισοί θέ-
λουν να συνεχιστεί η τακτική των προσκλήσε-
ων προς τον ΣΥΡΙΖΑ για κυβερνητική συνεργα-
σία.

Η πτέρυγα των Σαμαράδων προσπάθησε ξα-
νά και ξανά να τρομάξει τον κόσμο για να μην
ψηφίζει αριστερά και απέτυχε. Οι διακηρύξεις
Μεϊμαράκη για το «κόμμα της ομόνοιας και όχι
της διχόνοιας» δεν απέδωσαν. Πουθενά δεν
διαφαίνεται ένας εύκολος συγκερασμός και
αυτό έχει δυο συνέπειες: πρώτον ο διχασμός
θα οξύνεται καθώς θα έρχονταιι στη Βουλή τα
μέτρα του τρίτου μνημόνιου και δεύτερον η
αριστερή αντιπολίτευση θα έχει τη δυνατότη-
τα να επωφεληθεί από την κρίση της δεξιάς. 

Η ιδεολογική χρεοκοπία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που ξεπροβάλλει μαζικά στα μάτια
εκατομμυρίων σαν ένας θεσμός όχι μόνο της
λιτότητας και των μνημονίων αλλά και του ρα-
τσισμού απέναντι στο κύμα των προσφύγων,
επιτείνει τα αδιέξοδα των παραδοσιακών υπο-
στηρικτών της. Αυτό θα είναι ένα από τα προ-
βλήματα της κυρίαρχης τάξης το επόμενο διά-
στημα.

4. Το κενό αυτό δεν καλύπτεται από τις δυ-
νάμεις του κέντρου και της «κεντροαρι-

στεράς». Η άνοδος που κατέγραψε η συνερ-
γασία ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ αντισταθμίζεται από τις
απώλειες που είχε Το Ποτάμι. Η μεταξύ τους
αναμέτρηση για την ηγεμονία σε αυτόν το χώ-
ρο αποδεικνύεται υπόθεση «μηδενικού αθροί-
σματος» και κανένας από τους δυο δεν ανα-
δεικνύεται σαν ισχυρός πόλος. Ο χώρος δεν
έχει δυναμική μέσα σε συνθήκες σκληρής τα-
ξικής πόλωσης και αυτό μεταφράζεται σε δια-
λυτικές τάσεις για Το Ποτάμι και ετεροκαθορι-
σμό για το ΠΑΣΟΚ ανάλογα με την έκβαση της
κρίσης στη Νέα Δημοκρατία: σκληρή ή «δημι-
ουργική» αντιπολίτευση στα κενά που θα αφή-
νει η μια ή η άλλη επιλογή. Όσο για την προ-
σθήκη των δυνάμεων του κόμματος του Λεβέν-
τη, η όποια τέτοια προσέγγιση θα είναι ο ταχύ-
τερος δρόμος προς τη μεγαλύτερη γελοιοποί-
ηση αυτού του χώρου.

5. Το πραγματικό ζήτημα που αναδεικνύε-
ται την επόμενη των εκλογών είναι αν και

πώς η Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ θα κα-
ταφέρει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που
υπάρχουν. 

Οι 150.000 ψήφοι που πήρε η Λαϊκή Ενότητα
είναι μια αδιαμφισβήτητη ενίσχυση για την αρι-
στερή αντιπολίτευση. Το άθροισμα των ποσο-
στών του ΚΚΕ, της ΛΑ.Ε., της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
των άλλων οργανώσεων της εξωκοινοβουλευ-
τικής αριστεράς φτάνει το 9,46%. Είναι ένα εν-
τυπωσιακό νούμερο σε συνθήκες όπου στην
κυβέρνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν
άλλες χώρες όπου να ισχύει κάτι αντίστοιχο. 
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Χρειάζεται να ανατρέξουμε σε άλλες περιό-
δους για να βρούμε ιστορικά παραδείγματα
όπου τη δυσαρέσκεια από κυβέρνηση της αρι-
στεράς την αντλούν άλλες δυνάμεις της αρι-
στεράς. Πέρα από την εκλογική παρουσία,
όμως, πιο σημαντική είναι η παρέμβαση όλου
αυτού του κόσμου στις μάχες που έρχονται.

Ανοίγουν πραγματικές δυνατότητες ώστε να
μετατρέψουμε κάθε εργατικό χώρο που θα
χτυπηθεί από τις νέες μνημονιακές επιθέσεις
σε κάστρο αντίστασης. Οι μάχες που έδωσε η
ΕΡΤ όταν την έκλεισαν οι Σαμαροβενιζέλοι
μπορούν να επαναληφθούν στα Λιμάνια, στη
ΔΕΗ, σε κάθε νοσοκομείο και σχολείο και να
έχουν δίπλα τους ένα πλατύ κίνημα αλληλεγ-
γύης με τη στήριξη όχι μόνο της πέρα από το
ΣΥΡΙΖΑ αριστεράς αλλά και μεγάλου τμήματος
από τον κόσμο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια
ισχύουν για τις μάχες ενάντια στους φασίστες
και στο πλευρό των προσφύγων και των μετα-
ναστών.

Για να οργανώσουμε, όμως, όλα αυτά χρει-
άζεται να απορρίψουμε αρχικά την ηττοπάθεια
των παραδοσιακών ηγεσιών και να αντιμετωπί-
σουμε τα ζητήματα στρατηγικής που έρχονται
πιεστικά στο προσκήνιο.

Η ηγεσία του ΚΚΕ έχει ευθύνες για το γεγο-
νός ότι δεν κατάφερε να ενισχύσει το ρεύμα
αποδέσμευσης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η τακτική των
συνεχών καταγγελιών σε συνδυασμό με τη συ-
στηματική άρνηση κάθε κοινής δράσης απο-
δείχθηκε ότι υψώνει τείχη αντί να κερδίζει τον
κόσμο που αναζητάει αριστερή στήριξη και
προοπτική. Η στάση της αποχής και του άκυ-
ρου στο δημοψήφισμα προφανώς δεν βοήθη-
σε. Μετά από αυτά, είναι προβληματικό να με-
ταθέτει τις ευθύνες αλλού και να ζωγραφίζει
μια εικόνα όπου η αριστερά πρέπει να ταμπου-
ρωθεί μέσα σε ένα περιβάλλον εχθρικό.

Η ηγεσία της Λαϊκής Ενότητας δεν ανταπο-
κρίθηκε στις προσδοκίες του κόσμου που αγα-
νάκτησε με τους συμβιβασμούς του ΣΥΡΙΖΑ.
Μια τάση που εκπροσωπούσε το 30% του ορ-
γανωμένου ΣΥΡΙΖΑ και διεκδικούσε να γίνει
πλειοψηφία στο επόμενο συνέδριο, βρέθηκε
να συσπειρώνει ένα μικρό μέρος των ψηφοφό-
ρων του ώστε να μείνει εκτός βουλής. Αλλά
αυτό το γεγονός δεν πρέπει να γίνει αιτία απο-
γοήτευσης και ηττοπάθειας. 

Ένα μέρος της εξήγησης βρίσκεται στην
υπεροψία που έδειξε απέναντι στην υπόλοιπη
αριστερά. Καμιά ουσιαστική προσπάθεια να
δείξει ότι είναι πιο ενωτική από την ηγεσία του
ΚΚΕ. Απέναντι στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ, προτίμησε μια
μικρή διάσπασή της και όχι τον ειλικρινή διά-
λογο. Υπάρχουν βέβαια οι εκτιμήσεις ότι ο
χρόνος για την ΛΑ.Ε ήταν λίγος, αλλά και αυτό
τελικά ήταν αποτέλεσμα της βραδύτητας που
επέδειξε η ηγεσία της στη ρήξη με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ.

Το πιο σημαντικό πρόβλημα, όμως, είναι η
ημιτελής ρήξη με τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ.
Αντί να αναδείξει μια διαφορετική προσέγγιση

στα ζητήματα της σύγκρουσης με το σύστημα
που γεννάει τις κρίσεις και τα μνημόνια, η ΛΑΕ
επικεντρώθηκε στην αναζήτηση ενός ρεαλιστι-
κού κυβερνητικού προγράμματος μιας μελλον-
τικής «πραγματικής» κυβέρνησης της αριστε-
ράς. Αυτό την άφηνε στη μέση του πουθενά:
ούτε προοπτική να γίνει κυβέρνηση είχε, ούτε
νέους ορίζοντες δεν άνοιγε για τις τωρινές μά-
χες του κινήματος. Ο διάλογος για την αντικα-
πιταλιστική στρατηγική είναι επείγουσα ανάγ-
κη, πλάι στην κοινή δράση στις μάχες αυτές.

6. Μια από τις πρώτες μάχες είναι για την
ανάπτυξη του αντιφασιστικού κινήματος

ενάντια στη νεοναζιστική συμμορία της Χρυ-
σής Αυγής. Τα αποτελέσματα των εκλογών
δεν καταγράφουν άνοδο της ΧΑ: πήρε λιγότε-
ρες ψήφους και αύξησε οριακά το ποσοστό
της εξαιτίας της αποχής. Για την ακρίβεια, ο
αριθμός των ψήφων της στις μεγάλες πόλεις
έχει μειωθεί αισθητά και μόνο εν μέρει αντι-
σταθμίζεται από άνοδο σε συντηρητικές αγρο-
τικές και τουριστικές περιοχές. 

Αυτό, παρά το γεγονός ότι της δόθηκαν στο
πιάτο πολλές ωθήσεις: δικαστικές και κοινο-

βουλευτικές διευκολύνσεις ώστε να αποφεύγει
τη δίκη της και να εμφανίζεται στα έδρανα της
Βουλής σαν άλλο ένα κόμμα. Προβολή του Μι-
χαλολιάκου την παραμονή των εκλογών από
τον Χατζηνικολάου που του έδωσε την ευκαι-
ρία να παρομοιάζει ο φασίστας τον εαυτό του
με τον Καραμανλή και τον Μητσοτάκη που πο-
τέ δεν δικάστηκαν για τους φόνους του Λαμ-
πράκη και του Τεμπονέρα. Και βέβαια, η ρα-
τσιστική πολιτική της ΕΕ απέναντι στους πρό-
σφυγες που αφήνει τα περιθώρια παντού στην
ακροδεξιά να πλειοδοτεί σε ισλαμοφοβική
υστερία.

Παρ’ όλα αυτά, η «θεωρία» ότι η Χρυσή Αυ-
γή θα είναι η μεγάλη ωφελημένη από την κρί-
ση του ΣΥΡΙΖΑ δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν
ισχύουν τέτοιοι αυτοματισμοί. Η δράση του
αντιφασιστικού κινήματος μπορεί και κάνει τη
διαφορά. Οι αντιφασίστες που βγήκαν ξανά
και ξανά στους δρόμους, έξω από τη δίκη
στον Κορυδαλλό, στο κέντρο του Πειραιά,
στην επέτειο του Παύλου Φύσσα, κόντρα σε
κάθε επίθεση των ταγμάτων εφόδου έδειξαν
καθαρά τα καθήκοντα που αναλογούν στην

Αριστερά το επόμενο διάστημα.

7. Η αντικαπιταλιστική αριστερά, η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ βγαίνει από τη μάχη των εκλογών ξε-

κάθαρα σαν μια δύναμη που μπορεί να συμβά-
λει στην ανάπτυξη της εργατικής αντίστασης
σε όλα τα επίπεδα.

Παρά το χτύπημα που δέχτηκε στο ξεκίνημα
της εκλογικής περιόδου από την επιλογή των
ηγεσιών της ΑΡΑΝ και της ΑΡΑΣ να την εγκα-
ταλείψουν και να ενταχθούν στη ΛΑΕ, κατάφε-
ρε να σημειώσει άνοδο και σε ψήφους και σε
ποσοστό.

Αυτό το χρωστάει πρώτα απ’ όλα στους χι-
λιάδες συντρόφους και συντρόφισσες που ορ-
γάνωσαν μια εντυπωσιακή παρουσία με εκα-
τοντάδες προεκλογικές συγκεντρώσεις σε ερ-
γατικούς χώρους και γειτονιές, μια πραγματι-
κή παρακαταθήκη για το άπλωμα των ιδεών
και της δράσης του αντικαπιταλισμού εκεί που
ζει, δουλεύει, σπουδάζει και παλεύει η εργατι-
κή τάξη και η νεολαία της.

Το χρωστάει επίσης στην ενωτική στάση
που έχει κρατήσει σε όλες τις μάχες, μικρές
και μεγάλες, που διαμόρφωσαν το ρεύμα
προς τα αριστερά όλο το προηγούμενο διά-
στημα. Παρά τις εντάσεις και τις διαφωνίες
στο εσωτερικό της που την κράτησαν για πολύ
καιρό προς τα πίσω, ποτέ δεν αντιμετώπισε
τους αγώνες σεχταριστικά. Μέσα από τις πρω-
τοβουλίες του Συντονισμού ενάντια στα κλεισί-
ματα και τις διαθεσιμότητες βρέθηκε στο
πλευρό των αλληλέγγυων σε όλες τις περι-
πτώσεις. Μέσα από τις πρωτοβουλίες της
ΚΕΕΡΦΑ στήριξε το αντιφασιστικό και το αντι-
ρατσιστικό κίνημα. Ιδιαίτερα στη μάχη του δη-
μοψηφίσματος έδειξε στην πράξη σε καθένα
και σε καθεμιά που θέλει να αντιπαλέψει τους
συμβιβασμούς ότι μπορεί να βασίζεται στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Και έδειξε ότι μπορεί να συνεργά-
ζεται και εκλογικά όταν προκύπτουν οι όροι
όπως έγινε με το ΕΕΚ σε αυτές τις εκλογές.

Πάνω απ’ όλα, όμως, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ξεχωρίζει
με τη συμβολή της στη μεγάλη συζήτηση της
ανατρεπτικής στρατηγικής που γίνεται πιεστι-
κά επίκαιρη σήμερα. Κάθε μέρα που περνάει
αποδεικνύεται ότι τα μνημόνια, η λιτότητα και
ο ρατσισμός δεν αντιμετωπίζονται επειδή κά-
ποια στελέχη της Αριστεράς θα καθήσουν σε
υπουργικές καρέκλες. Το ερώτημα για το πώς
προχωράμε πέρα από τα όρια μιας κυβερνητι-
κής διαχείρισης που σπάει τα μούτρα της
στους εκβιασμούς των κυρίαρχων τάξεων και
των μηχανισμών τους, εθνικών και υπερεθνι-
κών, απασχολεί χειροπιαστά χιλιάδες αγωνι-
στές της εργατικής τάξης και της Αριστεράς.
Οι απαντήσεις της αντικαπιταλιστικής στρατη-
γικής είναι πολύτιμες και η ενίσχυση της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ είναι απαραίτητη.

Με αυτό τον προσανατολισμό έχει μπρο-
στά της την τρίτη Συνδιάσκεψή της που
τόσο έχει καθυστερήσει και το Σοσιαλιστι-
κό Εργατικό Κόμμα θα συμβάλει σε μια τέ-
τοια πορεία. Ώστε όλοι μαζί να κάνουμε
την εργατική αντίσταση την επόμενη πε-
ρίοδο νικηφόρα.

Με την αντικαπιταλιστική αριστερά 
για να νικήσουν οι αγώνες
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Το αντιφασιστικό κίνημα

M
αζικές αντιφασιστικές διαδηλώσεις έγιναν στις 18 Σεπτέμβρη, στην
δεύτερη επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα σε μια σειρά
από πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Βόλο, την Καλαμάτα, τα Γιάννενα, τη Λα-
μία, το Ναύπλιο, τα Χανιά, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και σε άλλες πόλεις, ο
κόσμος μαζικά κατέβηκε στους δρόμους για να τιμήσει τη μνήμη του Παύλου
Φύσσα ενάντια στους δολοφόνους φασίστες της Χ.Α.

Χιλιάδες κόσμος συμμετείχε στη διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη, ενώ τερά-
στια κινητοποίηση έκανε η αστυνομία προκειμένου να φυλάει τα γραφεία της
Χ.Α. Στην πορεία, στην οποία συμμετείχε μαζικά η νεολαία, πανό είχαν φοιτη-
τικοί σύλλογοι, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, οργανώσεις και συλλογικότητες του αν-
τιεξουσιαστικού χώρου. 

Μαζικότατη ήταν η διαδήλωση στα Γιάννενα όπου πάνω από 600 αντιφασί-
στες και αντιφασίστριες διαδήλωσαν στους δρόμους της πόλης παρά την προ-
βοκάτσια που επιχείρησε η αστυνομία, καταλαμβάνοντας με τα ΜΑΤ και χωρίς
κανένα λόγο το χώρο μπροστά στη Νομαρχία, όπου πάντα καλούνται όλες οι
συγκεντρώσεις. «Καταγγείλαμε το γεγονός απαιτώντας να αποχωρήσουν τα
ΜΑΤ» μας λέει η Λουίζα Γκίκα, «τα οποία όμως παρέμειναν. Στη συνέχεια διαδη-
λώσαμε - με πανό η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το No pasaran, η ΛΑΕ, ο ΜΛ χώρος».

Εκατοντάδες συμμετείχαν στη διαδήλωση που έγινε στην Πάτρα κάτω από
τα πανό των φοιτητικών Συλλόγων, της ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της
ΛΑΕ. Με μεγάλη συμμετοχή και παλμό, με πολύ νεολαία και με συνθήματα
κατά του φασισμού πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής και στην
Καλαμάτα το συλλαλητήριο στη μνήμη του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα.

Στο Ναύπλιο, η πορεία διέσχισε το κέντρο της πόλης, όπου συμμετείχαν
με πανό το Αντιφασιστικό Αντιρατσιστικό Μέτωπο Αργολίδας, η τοπική ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, αντιεξουσιαστές. Η πορεία βάδισε μπροστά στα γραφεία
της Χρυσής Αυγής την οποία περιφρουρούσαν τα ΜΑΤ, όπου φωνάχτηκε το
σύνθημα «να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής».

Γιώργος Πίττας

M
ε επιτυχία έγινε στην Καισα-
ριανή την Παρασκευή 18 Σε-
πτέμβρη το Rap Monsters

Fest, το φεστιβάλ που είχε ξεκινήσει
ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας, στον αντι-
φασιστικά φορτισμένο τόπο του
Σκοπευτηρίου στην Καισαριανή. 

Δύο με τρεις χιλιάδες κόσμος συμ-
μετείχε στη συναυλία, ενώ στις εισό-
δους υπήρχε πανό του Δήμου Καισα-
ριανής που προειδοποιούσε: «Σε τούτο
τον τόπο ξέρουμε καλά τι θα πει φασι-
σμός-Καμιά ανοχή στη Χρυσή Αυγή».  

«Η μαζική παρουσία νέων, κυρίως
μαθητών, έδωσε έντονο χρώμα στο
Σκοπευτήριο» δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Αντρέας Κολλιαράκης.
«Στη διάρκεια της συναυλίας ο κό-
σμος φώναζε συνθήματα με κυρίαρ-
χο το ‘Ο Παύλος ζεί τσακίστε τους
ναζί’. Ο αντιφασιστικός χαρακτήρας
της βραδιάς ήταν έντονος σε όλη τη
διάρκεια του φεστιβάλ».

“Αυτοί που σκότωσαν τον Παύλο
είναι απόγονοι αυτών που εκτελού-
σαν  σε αυτόν τον χώρο αγωνιστές”

είπε ο Μistah Rude, φίλος του Παύ-
λου από το μικρόφωνο, ενώ η μητέ-
ρα του Μάγδα Φύσσα ευχαρίστησε
τον κόσμο που συμμετείχε στη συ-
ναυλία. Ο Μc Yinka αφιέρωσε τα
τραγούδια του στους αντιφασίστες
και την ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώ-
νας στους δρόμους, στις γειτονιές
και τα δικαστήρια. Στο τέλος της συ-
ναυλίας, ανεβαίνοντας στη σκηνή, οι
φίλοι του τραγούδησαν τα κομμάτια
του Παύλου Φύσσα.

Μαζική εξόρμηση για το αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο στις 25 Σεπτέμ-

βρη στην Αθήνα πραγματοποίησαν
μέλη της ΚΕΕΡΦΑ από τις γύρω γει-
τονιές, σηκώνοντας πανώ και μοιρά-
ζοντας χιλιάδες προκηρύξεις έξω
από το χώρο της συναυλίας. Οπως
μας μεταφέρει ο Γιώργος Τσαμού-
ρης: «Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη,
δεκάδες αντιφασίστες-τριες υπέγρα-
φαν και άφηναν το τηλέφωνό τους
για συνέχεια της δράσης. Παρουσία
έξω από το Σκοπευτήριο είχαν το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο και το ΣΕΚ
ενώ πουλήθηκαν 15 φύλλα της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης και 2 περιοδικά».

Ο Παύλος ζει!
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ

ΧΑΝΙΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

X
ιλιάδες  αντιφασίστες και αντιφασίστριες συμ-
μετείχαν στη συγκέντρωση και την πορεία που
έγινε στο Κερατσίνι για τα δύο χρόνια από τη

δολοφονία του Παύλου Φύσσα, το απόγευμα της Πα-
ρασκευής 18 Σεπτέμβρη.

Από νωρίς το πρωί, μαθητές, εργαζόμενοι, ηλικιω-
μένοι, κόσμος της γειτονιάς άφηνε λουλούδια και άνα-
βε κεριά μπροστά στο μνημείο του Παύλου Φύσσα
στην οδό που πήρε το όνομά του. Το απόγευμα, μια
σειρά από σωματεία, οργανώσεις και συλλογικότητες
της περιοχής καλούσαν σε συγκέντρωση, στο χώρο
του μνημείου στήθηκε μικροφωνική.

Το λόγο για να χαιρετήσουν, πήραν ο Αντώνης Ντα-
λακογιώργος εκ μέρους των ναυτεργατών της ΠΕΝΕΝ
που τόνισε στην ομιλία του την ανάγκη να συνεχιστεί ο
αντιφασιστικός αγώνας ενάντια στην επιδίωξη των νεο-
ναζί να παρουσιάζονται σαν νόμιμο κόμμα, ο Πέτρος
Κωνσταντίνου εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ και η Ελένη Ρά-
πτη εκ μέρους της Εργατικής Λέσχης Κερατσινίου. 

Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία, στης οποίας την

κορυφή μπήκαν τα πανό της ΠΕΝΕΝ και του Συλλόγου
Δασκάλων Κερατσινίου και ακολούθησαν τα πανό της
Εργατικής Λέσχης, της ΚΕΕΡΦΑ, του ΣΕΚ, της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, του ΕΕΚ, της Λαϊκής Ενότητας, σύλλογοι φοιτητών
και άλλες συλλογικότητες, ενώ συγκέντρωση σε άλλα
σημεία είχαν καλέσει το ΠΑΜΕ και αντιεξουσιαστές. 

Η μαζική δυναμική πορεία κατέβηκε την πρώην Πα-
ναγή Τσαλδάρη και νυν Φύσσα, βγήκε στη Σαλαμίνος,
στη συνέχεια βάδισε μέσα στις γειτονιές του Κερατσι-
νίου για να καταλήξει πίσω στην Φύσσα.

Η ΕΛ.ΑΣ για ακόμα μια φορά προσπάθησε ανεπιτυ-
χώς να εμποδίσει τον κόσμο να φτάσει στο χώρο της
συγκέντρωσης, αρχικά κλείνοντας από νωρίς και σε
μεγάλη απόσταση τους δρόμους που οδηγούν στο
Κερατσίνι και στη συνέχεια πρωτοστατώντας σε επι-
θέσεις που έφτασαν στο σημείο τα ΜΑΤ να εισβάλουν
μέσα σε σπίτια αναζητώντας διαδηλωτές.

Πολύς ήταν ο κόσμος που υπέγραφε στα κείμενα
υπογραφών της ΚΕΕΡΦΑ και δήλωνε τη συμμετοχή
του για το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο κέντρο
της Αθήνας στις 25 Σεπτέμβρη.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
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Η δύναμη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η σχέση της με τους εργατικούς
χώρους. Όπως όλες τις προηγούμενες μέρες έτσι και την τελευ-
ταία εβδομάδα έγιναν εκατοντάδες περιοδείες και εκδηλώσεις για
να μεταφερθεί το μήνυμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. 

Περιοδεία και συζήτηση με τους τεχνικούς του ΟΛΠ στον
Πειραιά έγινε την Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη. Συμμετείχαν ο Μή-
τσος Αργυροκαστρίτης, υποψήφιος στη Β΄Πειραιά μαζί με
τον Θανάση Διαβολάκη, υποψήφιο στην Α΄Πειραιά. Ο πρώτος
μας μετέφερε τα εξής: «Μιλήσαμε με περίπου σαράντα εργα-
ζόμενους αφού τους επισκεφτήκαμε στα διάφορα πόστα
τους. Καθώς είμαστε τακτικοί επισκέπτες η συζήτηση ξεκίνη-
σε από την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη. Πολλοί ήταν
αιχμηροί απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς τους προτείναμε να
μετατρέψουνε αυτή την οργή τους σε οργανωμένη δράση μέ-
σα από το σωματείο τους. Να σταματήσουν την ιδιωτικοποί-
ηση με τη στήριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και όλου του υπόλοιπου ερ-
γατικού κινήματος. Ήταν μια πολύ καλή εποικοδομητική συζή-
τηση, ενώ αρκετοί εργαζόμενοι πήραν την Εργατική Αλληλεγ-
γύη και τα υπόλοιπα υλικά μας». 

Την ίδια μέρα έγινε εκδήλωση και στο υπουργείο Ανάπτυξης.
«Συμμετείχαν 15 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μέλη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, της ΛΑ.Ε, του ΕΠΑΜ και του ΚΚΕ. Έτσι, η συζήτηση άνοιξε
σε πολλά θέματα αφού καθένας άνοιγε τα δικά του ζητήματα.
Όλοι πάντως υποστήριζαν ότι στο κίνημα συνεργάζονται μια χα-
ρά με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Την προηγούμενη μέρα είχαμε πάει για να
προετοιμάσουμε την εκδήλωση, δώσαμε πάνω από 15 εφημερί-
δες, ενώ στην ίδια τη συζήτηση άνοιξε πολύ το προσφυγικό ζήτη-
μα και πως το αντιμετωπίζουμε», μας δήλωσε η Τόνια Λαχανιώτη. 

Πρόγραμμα

Πετυχημένη εκδήλωση έγινε στην Εφορία Κυψέλης. «Την
Πέμπτη 17/9 το πρωί κάναμε περιοδεία με ένα εργαζόμενο μέ-
σα στην Εφορία για να καλέσουμε τους υπόλοιπους συναδέλ-
φους του να έρθουν στην μεσημεριανή μας εκδήλωση. Τελικά,
συγκεντρώθηκαν 25 άτομα, ομιλητής ήταν ο Χρίστος Αργύρης,
γιατρός και υποψήφιος στη Β’ Αθήνας. Μετά την ομιλία του Χρί-
στου που ανέλυσε το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έγιναν ερωτή-
σεις όπως αν μπορούμε να βρούμε συμμαχίες έξω από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και αν μπορεί να εφαρμοστεί το αντικαπιταλι-
στικό μεταβατικό πρόγραμμα. Στην εκδήλωση ήρθε κόσμος
που δεν είχε καν ανοίξει κουβέντα μαζί μας στο παρελθόν. Δώ-
σαμε πέντε εφημερίδες και δύο τεύχη του περιοδικού Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω, ενώ ένας εργαζόμενος χρεώθηκε και ψηφο-
δέλτια να διακινήσει», μας είπε ο Δημήτρης Λυγίζος. 

H Έλλη Πανταζοπούλου, υποψήφια στη Β’ Αθήνας βρέθηκε
σε εκδήλωση σε εργοστάσιο εισαγωγής βιδών στην Καλλιθέα
την Παρασκευή 18/9. «Ομιλητές ήμασταν ο Γιάννης Τσαμού-
ρης, υποψήφιος στη Β’ Αθήνας και εγώ. Στις αρχικές μας το-
ποθετήσεις μιλήσαμε για την περίοδο που διανύουμε, η
οποία προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για την αριστερά, ει-
δικά μετά το μεγάλο ΟΧΙ του δημοψηφίσματος και αναλύσα-
με το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Στην εκδήλωση συμμετεί-
χαν 14 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και δύο μετανάστες που
δουλεύουν στο εργοστάσιο. Μετά τις τοποθετήσεις έγινε
πλούσια κουβέντα, με πολλές ερωτήσεις. Πως μπορούμε να
πάρουμε τον έλεγχο στις τράπεζες, αν θα απομονωθούμε αν
προχωρήσουμε σε ρήξη με την ΕΕ, πως μπορούμε να εξα-
σφαλίσουμε για όλους δωρεάν υγεία με αφορμή και την προ-
σφυγική κρίση, πως μπορούμε να παλέψουμε ειδικά στον
ιδιωτικό τομέα. Μετά το τέλος της συζήτησης 3 εργαζόμενοι
αγόρασαν την Εργατική Αλληλεγγύη, ενώ 6 χρεώθηκαν με
ψηφοδέλτια». Εκδηλώσεις ακόμα έγιναν στο Δήμο Αμπελοκή-
πων Θεσσαλονίκης, στη Στατιστική Υπηρεσία κ.α.

Στους εργατικούς χώρους

A
πέτυχε παταγωδώς η προβοκάτσια που πήγαν να στή-
σουν την ημέρα των εκλογών στο Κερατσίνι, οι φασί-
στες της Χρυσής Αυγής με επικεφαλής το Λαγό. 

Το τάγμα εφόδου των νεοναζί αναγκάστηκε να υποχωρήσει
κάτω από την μαζική κατακραυγή του κόσμου και την μετωπι-
κή απάντηση που έδωσε η Αριστερά έξω από το 5ο Δημοτικό
Κερατσινίου, που βρίσκεται δίπλα στο χώρο που δολοφονήθη-
κε ο Παύλος Φύσσας.

«Κάποια στιγμή αργά το πρωί εμφανίστηκαν κάποιοι που το
έπαιζαν ‘επόπτες’ της Χ.Α οι οποίοι πήγαν στους μπάτσους
ζητώντας να διώξουν τα τραπεζάκια και τον κόσμο της Αρι-
στεράς έξω από το σχολείο. Εξω ήταν και άλλοι βέβαια, που
κρύβονταν» μας μεταφέρει ο Παναγιώτης. «Η κοινή απάντηση
–τραπεζάκια είχαν το ΚΚΕ, η ΛΑΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ μλ και
εμείς από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ- ήταν να σηκωθούν να φύγουν οι
φασίστες. Αντ’ αυτού εμφανιστήκαν ΜΑΤ και ΔΙΑΣ. Τότε μα-
ζεύτηκε κόσμος, αντιφασίστες από τη γειτονιά, από το Ρεσάλ-
το, από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΚΚΕ, όλη την αριστερά και αρχίσα-
με να φωνάζουμε συνθήματα με τα ΜΑΤ να έχουν μπει ανάμε-
σα σε εμάς και τους φασίστες που λίγο αργότερα αποχώρη-
σαν άπρακτοι, με κόσμο της γειτονιάς να τους κράζει. Τα ίδια
είχαν επιχειρήσει να κάνουν και στις εκλογές του Γενάρη».  

«Στο σχολικό συγκρότημα 5 και 22ου του Κερατσινίου εμφα-
νίστηκε ο μόλις αποφυλακισθείς Λαγός και απαίτησε από την
ΕΛΑΣ να απομακρύνει τους αριστερούς ώστε να ελέγχει η Χρυ-
σή Αυγή την περιοχή! Η ΕΛΑΣ φρόντισε να στείλει τα ΜΑΤ για
να τους κάνει πλάτες» καταγγέλλει στην ανακοίνωση που εξέ-

δωσε εκείνη την ώρα η ΚΕΕΡΦΑ. «Το αντιφασιστικό κίνημα βρί-
σκεται εκεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των νεοναζί…».

Απομονώθηκαν
Επεισόδια προσπάθησαν να προκαλέσουν οι νεοναζί της

Χ.Α και στου Ζωγράφου και σε ελάχιστα ακόμα σημεία όπου
απωθήθηκαν και απομονώθηκαν. Στο εκλογικό κέντρο του Κο-
λωνού, στο 56ο Λύκειο-Γυμνάσιο δεκαπέντε περίπου νεοναζί
επιχείρησαν ανεπιτυχώς αρκετές φορές, με βρισιές και απει-
λές να διώξουν τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που
διακινούσαν την Εργατική Αλληλεγγύη με σύνθημα «ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στη Βουλή, οι φασίστες φυλακή».

Ο κόσμος φώναζε στους νεοναζί να φύγουν. Μάλιστα ο
χρυσαυγίτικος απόπατος, με το προσωνύμιο «λοχίας», εκ-
διώχθηκε άρον-άρον από τρεις ηλικιωμένες κυρίες όταν επι-
χείρησε σε μια επίδειξη «ανδρισμού» να κατουρήσει δημοσία
θέα - κατά την προσφιλή συνήθεια του υπαρχηγού του Παπ-
πά. Τελικά μετά από δύο ώρες, και αφού κατέφθασαν μέλη
της τοπικής επιτροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ από άλλα εκλογικά
κέντρα, αντιφασίστες καθώς και κόσμος από άλλα τραπεζάκια
κομμάτων της Αριστεράς, αναγκάστηκαν να ξεκουμπιστούν. 

Το σχέδιο των χρυσαυγιτών να συγκεντρώσουν τις λιγοστές
τους δυνάμεις στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και στο
Κερατσίνι απέτυχε, όση υποστήριξη και αν έτυχε από την
αστυνομία, και βέβαια τους δικαστές που τίμησαν το ρόλο
τους αφήνοντας το Λαγό ξανά ελεύθερο να ασκήσει τα «δη-
μοκρατικά του δικαιώματα».

Μ
άχη για την ψήφο μέχρι την τε-
λευταία στιγμή έδωσαν οι σύν-
τροφοι και συντρόφισσες της

ΑΝΤΑΡΣΥΑ που βρέθηκαν έξω από τα
εκλογικά κέντρα την Κυριακή 20/9. 

Η συζήτηση με τον κόσμο που ερχόταν
για να ψηφίσει ήταν πολύ πλούσια και ου-
σιαστική. «Δώσαμε 26 φύλλα της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης και 8 τεύχη του περιο-
δικού ‘’Σοσιαλισμός από τα Κάτω’’ στο
εκλογικό κέντρο στη Γενναίου Κολοκο-
τρώνη, τον δρόμο που ενώνει το Κουκάκι
και τα Πετράλωνα. Επίσης, ένας σύντρο-
φος αποφάσισε επί τόπου να ενταχθεί
στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ» μας είπε ο
Γιάννης. Πρόσθεσε ότι: «Ειδικά με όσους
σταμάτησαν για να πάρουν την εφημερί-
δα και το περιοδικό η συζήτηση ήταν βα-
θιά πολιτική, πήγαινε σε όλα τα στρατηγι-
κά ζητήματα. Πολύς κόσμος που ήθελε
να στηρίξει αριστερά, μετά από τη συζή-
τηση έλεγε πως τα επιχειρήματα της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ είναι πειστικά. Καλή ανταπόκρι-
ση είχαμε από τους νέους εργαζόμενους,
αλλά και από μεγαλύτερους σε ηλικία αν-
θρώπους που θέλουν να κάνουν πράγμα-
τα στη γειτονιά τους. Η τοπική ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ έχει πολύ καλή σχέση με τη γειτονιά,
μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες για
όλα τα ζητήματα στο αμέσως επόμενο
διάστημα, όπως και να μεγαλώσουμε». 

Δυνατή παρουσία είχε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
έξω από το 1ο Λύκειο Νέας Φιλαδέλφει-
ας. «Άνοιγε πολύ μεγάλη συζήτηση σε
όλα τα τραπεζάκια της αριστεράς και
φυσικά στο δικό μας. Δώσαμε 27 εφη-
μερίδες και δύο τεύχη του περιοδικού,
ενώ πολύς κόσμος άφησε τηλέφωνα για

περαιτέρω επικοινωνία. Ακόμα και κό-
σμος που θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ και σίγου-
ρα δεν φαινόταν πολύ χαρούμενος για
αυτό, άνοιγε κουβέντα για την επόμενη
μέρα, όχι μόνο για τις κινηματικές μά-
χες, αλλά και για τα ρεφορμιστικά όρια.
Επίσης, ένας σύντροφος που ψήφισε
ΑΝΤΑΡΣΥΑ μετά που βγήκε από το σχο-
λείο οργανώθηκε μαζί μας αφού έψαχνε
τρόπο να βοηθήσει παραπάνω» μας δή-
λωσε η Αλεξάνδρα. 

Εξόρμηση

Καλή εξόρμηση έγινε στο συγκρότη-
μα του Ηράκλειτου στη Νίκαια. Η Κατε-
ρίνα μας μετέφερε την εικόνα: «Ερχό-
ταν κόσμος που είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ
στις προηγούμενες εκλογές και τώρα
σκεφτόταν να ψηφίσει ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Επί-
σης, πολλοί, ειδικά το απόγευμα, μας
έλεγαν ότι δεν ήθελαν να ψηφίσουν, αλ-
λά τελικά το αποφάσισαν για να βγει μια

δυνατή αριστερή αντιπολίτευση. Εκτός
από την ψήφο στην αντικαπιταλιστική
αριστερά, καλούσαμε τον κόσμο και στο
αντιφασιστικό συλλαλητήριο στα δύο
χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα στις 25 Σεπτέμβρη».

Επιτυχημένες παρεμβάσεις έγιναν και
στην Πάτρα. «Κάναμε εξόρμηση σε δύο
εκλογικά συγκροτήματα, στο ΕΠΑΛ στην
Αγία Σοφία και στου Τεμπονέρα. Είχαμε
αισθητή παρουσία αφού είχαμε «ντύσει»
το χώρο με σημαίες και αφίσες. Το εντυ-
πωσιακό ήταν ότι ερχόταν κόσμος από
μόνος του στο τραπεζάκι με πραγματική
όρεξη για συζήτηση. Ομολογώ ότι κά-
ποιοι ήταν απογοητευμένοι από την κα-
τάσταση, αλλά ήθελαν να συζητήσουν
για τη συνέχεια. Μιλήσαμε με κόσμο που
στήριξε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά και κόσμο
που ψήφισε ΚΚΕ ή ΣΥΡΙΖΑ. Δώσαμε συ-
νολικά 17 φύλλα της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης» μας είπε η Φωτεινή.

Μάχη μέχρι το τέλος

Δεν πέρασαν οι φασίστες

Tην ημέρα των εκλογών στη Νέα Ιωνία

Εφορία Κυψέλης, 17/9
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Μ
ε μεγάλη συμμετοχή πραγματοποι-
ήθηκε η εκδήλωση της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
στο Περιστέρι την Πέμπτη 17 Σεπτέμ-

βρη. Πάνω από 200 φίλες και φίλοι της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς παρακολούθησαν
και συμμετείχαν στην εκδήλωση. 

Ομιλητές ήταν με τη σειρά που μίλησαν η

Μαρία Στύλλου, ο Χρήστος Μπίστης και ο Άγ-
γελος Χάγιος. Η Μαρία ξεκίνησε αναφερόμε-
νη στην τραγωδία της ιταλικής αριστεράς
όταν έφτασε να εφαρμόζει τη λιτότητα, τις

προσαρμογές ακόμη και ριζοσπαστικών κομ-
ματιών της στα τέλη της δεκαετίας του '70 και
τη διαφορά με το σήμερα μέσω των προχω-
ρημάτων του κινήματος στην Ελλάδα. 

Στάθηκε στη συνέχεια των μαχών και της
αναζήτησης του κόσμου μετά την εκλογή του
ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη, ιδιαίτερα συγκριτικά με το

πόσο γρήγορα αντιμετώπισε αντιστάσεις η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε σχέση με την πρώ-
τη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το '81. Ο Χρήστος
τόνισε τη σημασία της σύγκρουσης με την ΕΕ
σε αυτές τις συνθήκες που η άρχουσα τάξη
θα προσπαθήσει να εφαρμόσει το νέο Μνημό-
νιο. Θύμισε ότι στο Περιστέρι το ΟΧΙ έφτασε
στο 75% και αυτή είναι η δυναμική για τη συ-
νέχεια για να μην πισωγυρίσουμε. 

Τέλος, ο Άγγελος ξεκίνησε μιλώντας για την
αξία αυτών των εκδηλώσεων που οργάνωσε η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σημειώνοντας την μεγάλη συμμε-
τοχή που όλες είχαν. Συμπλήρωσε ότι η απάν-
τηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έρχεται να εξηγήσει και
την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον αγώνα
ενάντια στα κόμματα που διεκδικούν να εφαρ-
μόσουν το τρίτο μνημόνιο. Ιδιαίτερη βάση
έδωσε στη νεολαία που μαζικά ψήφισε ΟΧΙ και
έχουμε άμεσα να κερδίσουμε και προοπτικά
αυτό τον κόσμο. Ακολούθησε συζήτηση και
χαιρετισμοί από μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Στην εκδήλωση ο κόσμος χρεώθηκε μαζικά
ψηφοδέλτια εν όψει της μάχης της Κυριακής
και πολλοί υπέγραψαν στην καμπάνια της
ΚΕΕΡΦΑ για καταδίκη των νεοναζί και καλω-
σόρισμα των προσφύγων.

Βασίλης Μυρσινιάς

Α
νοιχτές εκδηλώσεις έκανε η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέχρι και τις τε-
λευταίες μέρες πριν από τις

εκλογές. 

Πετυχημένη εκδήλωση οργάνωσε η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ Δυτικής Αττικής στην
Ελευσίνα την Τρίτη 15 Σεπτέμβρη με
συμμετοχή πάνω από 40 αγωνιστριών
και αγωνιστών. Στην εκδήλωση μίλη-
σαν ο Βασίλης Μυρσινιάς, ο Άγγελος
Χάγιος και ο Παναγιώτης Αλεξόπου-
λος. Οι ομιλητές στάθηκαν στην ανα-
γκαιότητα της ψήφισης της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς, στην αξία και
τις νίκες που έχει πετύχει το κίνημα
και στην περιοχή του Θριασίου και
ευρύτερα. Την εκδήλωση χαιρέτισε
και η υποψήφια βουλευτίνα στην Πε-
ριφέρεια Αττικής, Σούλα Μπαλαλέ.

«Στην Καλλιθέα κάναμε ανοιχτή εκ-
δήλωση την Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη
στην πλατεία Δαβάκη με 35 άτομα,
ομιλητές ήταν ο Λέανδρος Μπόλαρης,
η Ειρήνη Γαϊτάνου και ο Παντελής Αυ-
θίνος. Συνεχίσαμε την Κυριακή των
εκλογών με εξορμήσεις στα σχολεία»,
μας μετέφερε ο Ραφαήλ Καστρίτσης. 

Την Τετάρτη 16/9 έγινε εκδήλωση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και στο Ναύπλιο. Μί-
λησαν οι: Λένα Βερδέ, Βασίλης Δα-
ραβέλιας και Γιώργος Ταραβίρας,
ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν
περίπου 50 άτομα. Η εκδήλωση έγι-
νε στην κεντρική πλατεία όπου είχε
στηθεί προτζέκτορας που πρόβαλλε
το σποτ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενώ στον
ίδιο χώρο βρισκόντουσαν και περί-
πτερα της υπόλοιπης αριστεράς. 

Προεκλογική σύσκεψη της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ έγινε την Πέμπτη 17/9 στους

Αγίους Αναργύρους. Η Κατερίνα Πα-
τρικίου που ήταν ομιλήτρια μας είπε:
«Κάναμε ανοιχτή σύσκεψη της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στον Πευκώνα, έγιναν δύο
ανοίγματα στην κουβέντα από την
Γεωργία Νίκα, δημοτική σύμβουλο
και εμένα. Συμμετείχαν μέλη της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, καθώς και κόσμος από τη
γειτονιά και εργαζόμενοι του Δήμου.
Ήμασταν πάνω από 20 άτομα. 

Πλούσια κουβέντα
Κάποιοι έρχονταν για πρώτη φο-

ρά. Αυτοί έφυγαν και “πιο ευχαρι-
στημένοι” από τη σύσκεψη. Άνοιξε
πλούσια κουβέντα με πολλές ερωτή-
σεις. Ποιες είναι οι διαφορές της
ΛΑΕ και του ΚΚΕ, τι άποψη έχουμε
για το νόμισμα, τι συνεργασίες χρει-
άζεται να γίνουν. Στο τέλος όλοι
χρεώθηκαν υλικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ». 

Στο Μενίδι έγινε εκδήλωση την
Πέμπτη 17/9 στο χώρο του ΚΑΠΗ
του Δήμου. «Στην εκδήλωση ομιλη-

τές ήταν ο Τάσος Αναστασιάδης, ο
Παναγιώτης Μαυροειδής και ο Ερνέ-
στο Αγγελής. Χαρακτηριστικό της
εκδήλωσης ήταν η συμμετοχή νεο-
λαίας. Συμμετείχαν πάνω από τριάν-
τα άτομα. Μπήκαν ερωτήσεις για το
πώς μπορεί να επιτευχθεί ενότητα
της αριστεράς, πως μπορεί να δυνα-
μώσει ο συνδικαλισμός στον ιδιωτικό
τομέα, πότε μπορεί να εφαρμοστεί ο
εργατικός έλεγχος. Αν αυτό το αίτη-
μα είναι για σήμερα ή όταν θα υπάρ-
χουν επαναστατικές συνθήκες. Έγινε
πραγματικά καλή συζήτηση», μας
δήλωσε ο Μιχάλης Βερβέρης. 

Από τις πιο μαζικές προεκλογικές
εκδηλώσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν αυ-
τή που έγινε στην Πάτρα την Πέμπτη
17/9. «Πάνω από 200 άτομα πέρασαν
από την εκδήλωσή μας. Μαζικά συμ-
μετείχε η νεολαία, ενώ παρακολού-
θησαν τη συζήτηση εργαζόμενοι από
τον ιδιωτικό τομέα, εκπαιδευτικοί και
άλλοι. Ο Γιάννης Αγγελόπουλος μίλη-

σε για την ανάγκη που έχουν οι από
πάνω να φτιάξουν μια συγκυβέρνηση
που θα εφαρμόσει το μνημόνιο, ενώ
αναφέρθηκε στην ανάγκη να στηρι-
χτούν οι πρόσφυγες. Να ανοίξουν τα
σύνορα, να σταματήσουμε την Ευρώ-
πη-Φρούριo, ενώ ανέλυσε το αντικα-
πιταλιστικό πρόγραμμα. 

Ο Σάββας Μιχαήλ είπε ότι δεν
υπάρχει περιθώριο για δεύτερη ευ-
καιρία στο ΣΥΡΙΖΑ και μίλησε για τα
ρεφορμιστικά αδιέξοδα, ενώ ο Τάκης
Τσίτσος εξήγησε ότι οι από πάνω
προσπαθούν να σταματήσουν το κί-
νημα με όποιο τρόπο διαθέτουν.
Ακούγονταν συνθήματα σε όλη τη
διάρκεια της εκδήλωσης, ενώ είχαμε
στήσει τραπεζάκι από την Εργατική
Αλληλεγγύη και την ΚΕΕΡΦΑ», μας
δήλωσε η Ράνια Κούτσικου. 

Μεγάλη ήταν η εκδήλωση και στη
Θεσσαλονίκη στις 17/9. «Περισσότε-
ρα από 200 άτομα συμμετείχαν
στην κεντρική προεκλογική εκδήλω-

ση στην πόλη. Μίλησαν η Βούλα Τά-
κη, υποψήφια στο ψηφοδέλτιο Επι-
κρατείας, ο Γιώργος Ρηγόπουλος,
υποψήφιος στη Β’ Θεσσαλονίκης, η
Φύλλια Πολίτη, υποψήφια στην Α’
Θεσσαλονίκης, ο Βάιος Τζαχρή-
στας, επίσης υποψήφιος στην Α’
Θεσσαλονίκης, ενώ χαιρέτισε ο Θα-
νάσης Αγαπητός, περιφερειακός
σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας.
Συμμετείχαν αγωνιστές από τα κινή-
ματα στις Σκουριές, πρωτοπόροι
εργαζόμενοι από τα νοσοκομεία, τα
σχολεία, το ΜΕΤΡΟ και πολλοί φοι-
τητές και φοιτήτριες. Την συγκέν-
τρωση κάλυψε και μετέδωσε η
ΕΡΤ3», μας δήλωσε ο Μπάμπης
Κουρουνδής. 

Την τελευταία βδομάδα εκδηλώσεις
έγιναν ακόμα στη Νέα Σμύρνη, στη
Νέα Φιλαδέλφεια, στα Άνω Λιόσια,
στο Μαρούσι, στο Γέρακα και αλλού.

Νεκτάριος Δαργάκης

Μαζική συμμετοχή στις εκδηλώσεις

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
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Μ
πορεί ο Φράχτης της Ουγ-
γαρίας να έχει προβληθεί
από ευρωπαϊκά και ελληνι-

κά ΜΜΕ σαν ανάλγητη κίνηση ενάν-
τια στους ταλαιπωρημένους πρό-
σφυγες αλλά εντελώς «τυχαία»
όλοι ξεχνάνε να αναφέρουν τον
φράχτη στον Έβρο. 

Η ιδέα ότι μπορεί ένα κράτος να
σταματήσει μετανάστες και πρό-
σφυγες με συρματοπλέγματα στα
σύνορά του ανήκει στις ΗΠΑ όπου
πρώτες έχτισαν τον τεράστιο φρά-
χτη στον ποταμό Ρίο Γκράντε αλλά
η πρώτη υλοποίηση στην ευρωπαϊκή
ήπειρο ανήκει στην Ελλάδα. Είναι
ένα από τα βασικά εμπόδια που στή-
θηκαν την προηγούμενη περίοδο και
αναγκάζει τους πρόσφυγες πολέ-

μου να περνάνε με βάρκες από τα
θαλάσσια περάσματα ρισκάροντας
τις ζωές τους. Πρόκειται στην ουσία
για ένα φράχτη ποτισμένο με το αί-
μα εκατοντάδων.

Η «πρώτη (και πλέον δεύτερη) φο-
ρά αριστερά» κυβέρνηση είχε υπο-
σχεθεί ότι θα ξηλώσει το φράχτη,
φυσικά και αυτή η υπόσχεση έγινε
κουρελόχαρτό, τότε δια στόματος
Πανούση. Τώρα έρχεται η νέα βου-
λευτίνα Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα
Γκαρά να δηλώσει «Ο φράχτης του
Έβρου πρέπει να διατηρηθεί, στην
παρούσα φάση, διότι η Ελλάδα δεν

έχει ολοκληρωμένες υποδομές για
να διαχειριστεί σωστά τις μεγάλες
μεταναστευτικές ροές». Είναι εντυ-
πωσιακό πόσο κυνισμό μπορούν να
κουβαλάνε τα λόγια ενός ανθρώπου
μόλις 31 ετών που γαλουχήθηκε
από τα φοιτητικά χρόνια στο Συνα-
σπισμό.

ΚΕΕΡΦΑ

Κόντρα στο ρατσισμό και στον
κυνισμό η ΚΕΕΡΦΑ κυκλοφόρησε
ανακοίνωση για το φράχτη του
Έβρου και τα χερσαία σύνορα με
την Τουρκία με τίτλο «Ανοίξτε τα

σύνορα για να υποδεχτούμε τους
πρόσφυγες στις Καστανιές και στο
Κήπο του Έβρου» όπου μεταξύ άλ-
λων τονίζει: «Ο φράχτης στον
‘Έβρο ήταν το ρατσιστικό δώρο
των ελληνικών κυβερνήσεων στο
κλείσιμο των συνόρων της ΕΕ που
έσπρωξε τις χιλιάδες των προσφύ-
γων στα χέρια των δουλεμπόρων
και των σαπιοκάραβων τους φέρ-
νοντας το θάνατο με πνιγμούς σε
χιλιάδες πρόσφυγες. Δυστυχώς
δεν τον γκρέμισε η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Δυστυχώς δεν τον παρέσυρε
πέρυσι ολόκληρο το φουσκωμένο

ποτάμι. Χρειάζεται να το γκρεμί-
σουμε τώρα γιατί κάθε μέτρο φρά-
χτη σημαίνει περισσότερες γυναί-
κες και μικρά παιδιά προσφύγων
που πνίγονται, είτε στο Αιγαίο, είτε
στον ίδιο τον Έβρο, σε πιο επικίν-
δυνα περάσματα», ενώ καταλήγει
«Τα κόμματα της αριστεράς και τα
συνδικάτα είναι ώρα να μπουν
μπροστά ώστε να σταματήσει το
εγκληματικό κυνηγητό των προ-
σφύγων στον Έβρο και το Αιγαίο.
Να απαιτήσουμε να υπάρξει άμεση
απόδοση ασύλου στους κατατρεγ-
μένους πρόσφυγες και φιλοξενία
σε κέντρα και ξενοδοχεία με αν-
θρώπινη μεταχείριση, να διευκο-
λυνθεί η μετακίνηση με δημόσια μέ-
σα μεταφοράς, τρένα και λεωφο-
ρεία».

Μ
πορεί η Μέρκελ να δηλώνει ότι «είμα-
στε μία ένωση αξιών, με κοινή πολιτική
ασύλου, μία ένωση με ανοικτά σύνορα

μεταξύ των μελών της» αλλά καμία σχέση. Η
πραγματικότητα είναι εκ διαμέτρου αντίθετη.
Η μόνη αξία που αντιπροσωπεύει η ΕΕ είναι
αυτή της Ευρώπης-φρούριο. Η περίφημη συν-
θήκη του Σένγκεν και η ελεύθερη μετακίνηση
από χώρα σε χώρα, το «σημαντικότερο κεκτη-
μένο» της ΕΕ κλονίζονται συθέμελα. Στα ση-
μεία που χώρες μέλη της ΕΕ συνορεύουν με
μη μέλη γίνεται χαμός. 

Η Ουγγαρία έχει ήδη κλείσει τα σύνορά της
με τη Σερβία, ενώ ψήφισε νόμο που καθιστά
ποινικό αδίκημα τη διέλευση από τα σύνορά
της με ποινή έως τρία χρόνια. Επιπλέον, ανα-
πτύσσει στρατό στα σύνορά της με την Κροα-
τία και σκέφτεται να κλείσει τα σύνορα και με
τη Ρουμανία. Η Αυστρία έχει επιβάλλει προσω-
ρινούς ελέγχους στα σύνορά της παρόλο που
συνορεύει μόνο με χώρες μέλη. Η Σλοβακία
απλώνει αστυνομία κατά μήκος των συνόρων
της με Αυστρία και Ουγγαρία, η Ολλανδία έχει
ξεκινήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους στα
σύνορα της, ενώ η Γερμανία ζητάει διαβατή-
ρια στα σύνορά της με την Αυστρία. Στην Τσε-
χία αναβίωσαν εικόνες από το Ολοκαύτωμα
όταν η αστυνομία τραβολογούσε τους πρό-
σφυγες από τα τραίνα και τους σημείωνε αριθ-
μούς στα χέρια.

Οι κυβερνήσεις όλων αυτών των χωρών (μα-
ζί και της Βρετανίας) αρνούνται να δεχτούν
πρόσφυγες και η επικείμενη σύνοδος κορυφής
φαίνεται να είναι στον αέρα με την Μέρκελ να
προειδοποιεί ότι «η Γερμανία (που έχει δε-
σμευτεί να δεχτεί 800.000 πρόσφυγες) δεν
πρόκειται να το κάνει μόνη της». Είναι τόσο
κρίσιμες οι στιγμές για το οικοδόμημα της ΕΕ
που για πρώτη φορά μετά το 1989 και την επα-
νένωση της Γερμανίας, οι επικεφαλής της Γερ-
μανίας και της Γαλλίας θα απευθυνθούν από
κοινού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο πρό-
εδρος του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς
δήλωσε: «Είναι μια ιστορική επίσκεψη σε μία
ιστορικά δύσκολη περίοδο».

Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνει
ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ορκωμοσία της κυ-
βέρνησης είναι να παραβρεθεί στη σύνοδο κο-
ρυφής των ηγετών της ΕΕ. Η σύνοδος θα
ασχοληθεί με την «από κοινού αντιμετώπιση
των προσφυγικών ροών». Ήδη έγινε αντίστοι-
χη συνάντηση των υπουργών εσωτερικών χω-
ρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα.

Επίσημα, στο τραπέζι βρίσκεται το θέμα των
υποχρεωτικών ποσοστώσεων δηλαδή την υπο-
χρέωση όλων των χωρών μελών να δεχτούν
πρόσφυγες ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Σε
αυτό το σενάριο αντιδρούν έντονα οι χώρες της
κεντρικής Ευρώπης όπως η Πολωνία, η Ουγγα-
ρία και η Σλοβακία. Στην ημερήσια διάταξη βρί-
σκεται και η εκταμίευση κονδυλίων προς χώρες
που συνορεύουν με τη Συρία, όπως η Τουρκία
και ο Λίβανος στις οποίες βρίσκονται αυτή τη
στιγμή εκατομμύρια πρόσφυγες.

Κάτω από το τραπέζι όμως το παζάρι είναι
ακόμα πιο σκληρό, η διαπραγμάτευση αφορά
στον έλεγχο των ευρωπαϊκών συνόρων. Η Ελ-
λάδα και η Ιταλία δηλώνουν ότι δεν έχουν την
υποδομή να διαχειριστούν ροή των προσφύ-
γων και ζητούν αυξημένη χρηματοδότηση από
την ΕΕ. Οι Βρυξέλλες από τη μεριά τους θέ-
λουν αυξημένους ελέγχους στη διαδικασία πι-
στοποίησης και ταυτοποίησης των προσφύ-
γων. Σχεδόν το λένε ξεκάθαρα πια ότι δεν
έχουν εμπιστοσύνη στους ελέγχους που κά-

νουν οι ελληνικές και ιταλικές αρχές και υπάρ-
χει πίεση να αναλάβει ουσιαστικά η Frontex,
όχι απλά τη φύλαξη των συνόρων αλλά και τις
δομές υποδοχής και ταυτοποίησης. Άραγε θα
φτάσει στο σημείο η ελληνική κυβέρνηση να
παραδώσει την υποδοχή των προσφύγων για
να πάρει τα λεφτά της ΕΕ;

Ποτάμι γεμάτο ορμή και ελπίδα

Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να σταματή-
σει τους πρόσφυγες πολέμου που σύνορο το
σύνορο δίνουν και κερδίζουν τη μάχη για μια
ζωή με αξιοπρέπεια και ασφάλεια μακριά από
τον πόλεμο. Στο πέρασμά τους, τσακίζουν φρά-
χτες και φρουρούς, ακροδεξιά ρητορεία, και
γραφιάδες ενώ ριζοσπαστικοποιούν τον ντόπιο
πληθυσμό και ξεσηκώνουν τη συμπαράσταση.
Η ουγγρική κυβέρνηση προσπάθησε να απο-
κλείσει την πρόσβαση στα τραίνα για όσους
μπόρεσαν να περάσουν τους φράχτες. Το μόνο
που κατάφερε είναι να ξεκινήσουν χιλιάδες με

τα πόδια από την πρωτεύουσα Βουδαπέστη
προς τη Βιέννη της Αυστρίας από όπου τελικά
θα περάσουν στη Γερμανία. Η κυβέρνηση σε
μια προσπάθεια να δυσκολέψει και άλλο την κα-
τάσταση έχει χαρακτηρίσει δουλεμπόριο το να
πάρει κάποιος με το αμάξι του πρόσφυγες και
να τους βοηθήσει να διασχίσουν τη χώρα, μά-
ταια όμως. Εκατοντάδες αμάξια και λεωφορεία
ξεκίνησαν από την Αυστρία, μπήκαν στην Ουγ-
γαρία και διευκόλυναν το πέρασμα για χιλιάδες,
ανάμεσα τους μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι.

Πώς θα ήταν δυνατόν μερικά διατάγματα,
που δεν αξίζουν ούτε το χαρτί στο οποίο γρά-
φτηκαν και μερικοί μπάτσοι, να σταματήσουν
ανθρώπους που έχουν σπάσει το φράγμα στα
ελληνο-μακεδονικά σύνορα, έχουν επιζήσει
από το επικίνδυνο πέρασμα από την Τουρκία
στην Ελλάδα και κουβαλάνε μέσα τους την εμ-
πειρία από τον εμφύλιο στη Συρία;

Δεν είναι «εκπαιδευμένοι τζιχαντιστές» όπως
ουρλιάζουν διάφοροι σαν τον Άδωνη και το
Βορίδη, έχουν λάβει μια διαφορετική «εκπαί-
δευση», αυτή του συλλογικού τρόπου αντιμε-
τώπισης των δυσκολιών. Μετακινούνται συλλο-
γικά σχηματίζοντας πορείες, οργανώνονται,
ανταλλάσσουν πληροφορίες που μαζεύουν
από συγγενείς και φίλους που έχουν φτάσει
στον επόμενο σταθμό της διαδρομής, και μοι-
ράζονται την αλληλεγγύη που δέχονται από
τους εθελοντές. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό
το ταξίδι είναι πολύ δύσκολο για να τα κατα-
φέρει ο καθένας μόνος του.

Το κύμα συμπαράστασης στην Γερμανία και
στην Αυστρία (που σχεδόν όλοι την περιέγρα-
φαν σαν ξενοφοβική κοινωνία) δεν έχει προ-
ηγούμενο. Τη θέση των μεγάλων διαδηλώσεων
των προηγούμενων εβδομάδων πήραν πια χα-
ρές και πανηγύρια, στους σιδηροδρομικούς
σταθμούς όπου φτάνουν οι πρόσφυγες. Στο
Μόναχο και στη Βιέννη οργανώθηκαν ακόμα
και πάρτι και συναυλίες για την υποδοχή από
ντόπιους αντιρατσιστές.

Μανώλης Σπαθής

Ανοίξτε τα σύνορα
-μην τα παραδώσετε στην ΕΕ

Γκρεμίστε τον φράχτη
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Π
ριν από ενάμιση χρόνο αυτή
η χουντόφατσα ο Δένδιας,
υπουργός Δημόσιας Τάξης

τότε, είχε κάνει την εξής δήλωση «Η
ποιότητα των μεταναστών μας είναι
τραγική». Τότε είχε γίνει ένας σχετι-
κός χαμός που είχε επίκεντρο το
προφανές, ότι δηλαδή ο υπουργός
που σχεδίασε και εφάρμοσε τον «Ξέ-
νιο Δια» είναι ρατσιστής του κερατά.
Αυτή τη φορά θυμηθήκαμε αυτή τη
δήλωση με αφορμή ένα ρεπορτάζ
της «Καθημερινής».

Ο ρεπόρτερ Γιάννης Παπαδόπου-
λος βρέθηκε στο πλοίο Ελευθέριος
Βενιζέλος που ναυλώθηκε για να με-
ταφέρει τους πρόσφυγες από τα νη-
σιά στον Πειραιά, ταξίδεψε μαζί
τους και μίλησε με τον καπετάνιο και
μέλη του πληρώματος. Ο πλοίαρχος
Γασπαράτος μίλησε για «ανθρώ-
πους ταλαιπωρημένους, φοβισμέ-
νους. Oπότε χρειάζεται μια ιδιαίτερη
φροντίδα από το πλήρωμα» ενώ εν-
δεικτικό για την “ποιότητα” των προ-
σφύγων είναι αυτό που είπε ο αρχι-
θαλαμηπόλος Διονύσης Μπούνιας
«Δεν μας έχουν σκίσει ούτε μισή κα-
ρέκλα, δεν έχουν πάρει ούτε για
δείγμα ένα ποτήρι ή ένα μαχαίρι…
Σε ένα ταξίδι με προορισμό την Ιτα-
λία και 150 Έλληνες οδηγούς φορ-
τηγών, χάνουμε περίπου 50 μπουρ-
νούζια από την Πάτρα μέχρι την Αν-
κόνα. Σε αυτά τα δρομολόγια με
τους 2.500 Σύρους επιβάτες δεν
έχουμε χάσει τίποτα».

Οι πρόσφυγες με το που επιβιβά-
ζονται ηρεμούν, νιώθουν για πρώτη
φορά ασφαλείς στη θάλασσα καθώς
οι περισσότεροι έχουν ήδη κινδυνεύ-
σει κατά το πέρασμά τους από την
Τουρκία στα νησιά. Οι περιγραφές
του πληρώματος είναι ότι όταν πλέ-
ον το πλοίο σαλπάρει όλοι είναι αι-
σιόδοξοι καθώς πιστεύουν ότι ο
απόπλους αυτός αποτελεί μεγάλη
πρόοδο σε αυτό το μακρύ και δύ-
σκολο ταξίδι που έχουν. Μέλη του
πληρώματος έχουν αρχίσει να μα-
θαίνουν αραβικές φράσεις και λέ-
ξεις για να ανακουφίσουν τον ταλαι-
πωρημένο κόσμο, διευκολύνοντας
όσο περισσότερο γίνεται το ταξίδι. 

Είναι προφανές ότι αυτή η περι-
γραφή δεν έχει καμία σχέση με τα
όσα διαδραματίζονται σε σύνορα,
λιμάνια και στρατόπεδα όπου η ευ-
θύνη ανήκει στην αστυνομία ή το λι-
μενικό. Για ακόμα μια φορά αποδει-
κνύεται ότι οι ναυτεργάτες και οι
πρόσφυγες είναι «ποιοτικά» καλύτε-
ροι από τους Δένδιες.

Μ.Σ. 

Εκατοντάδες χιλιάδες
πρόσφυγες από τη Συρία
διασχίζουν την Ευρώπη
από την αρχή του χρόνου, σε ένα ταξίδι γεμάτο δυσκολίες και εμπόδια. Με
τα επίσημα κράτη να είναι από εχθρικά μέχρι αδιάφορα, μοναδικό στήριγ-
μα αυτού του κόσμου είναι η αλληλεγγύη από τον ντόπιο πληθυσμό.

Άλλες φορές αυθόρμητα, άλλες μισο-οργανωμένα, άλλες αυτοοργανωμέ-
να, κάποιες φορές ατομικά, κάποιες συλλογικά και κάποιες μέσα από ΜΚΟ
αμέτρητοι είναι οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη που βοηθάνε αυτό το καρα-
βάνι να τα καταφέρει. Τροφή, νερό, ρούχα και παπούτσια, κάποιες φορές
στέγη και μετακίνηση όλα είναι απαραίτητα και χρήσιμα για αυτόν τον κόσμο. 

Πολύς όμως είναι και ο κόσμος που θέλει να βοηθήσει αλλά δεν ξέρει
πώς να το κάνει και σε ποιόν να στραφεί. Κάποιες φορές ο συντονισμός με
τις ανάγκες του κόσμου αυτού είναι πολύ δύσκολος μιας και διαρκώς με-
τακινούνται και ο αριθμός τους μεταβάλλεται. Είναι σαφές ότι χρειάζεται
ένα κέντρο που να συντονίζει την όλη προσπάθεια. Από τη μία να συγκεν-
τρώνει τις ανάγκες των προσφύγων από τα διάφορα σημεία και από την
άλλη να οργανώνει τον κόσμο που θέλει να βοηθήσει. Αυτόν τον ρόλο
όπως φαίνεται και από την ιστορία με το πλήρωμα του πλοίου «Ε. Βενιζέ-
λος» η εργατική τάξη μπορεί να τον παίξει καλύτερα από τον καθένα.

Είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρουν τα συνδικάτα πρωτοβουλίες για να

βοηθήσουν πολιτικά και
οργανωτικά την αλληλεγ-
γύη να φτάσει στον κό-

σμο που την έχει ανάγκη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από το παρελ-
θόν, από τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών που έγραφαν τα παιδιά των με-
ταναστών στα σχολεία παρά την απαγόρευση μέχρι την ΑΔΕΔΥ που στο
παρελθόν είχε χτίσει νηπιαγωγεία στη Σερβία. Τα συνδικάτα διαθέτουν το
κύρος και τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό αλλά και τις διασυνδέσεις με
αντίστοιχα συνδικάτα του εξωτερικού έτσι ώστε να οργανωθεί η αλληλεγ-
γύη σε όλη τη διαδρομή.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο Σύλλογος Μεταφραστών – Επιμε-
λητών – Διορθωτών που κάνει κάλεσμα για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης
ανάγκης για τους πρόσφυγες. Στο κάλεσμα αναφέρει «Τονίζουμε ότι η τα-
ξική αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τους σημερι-
νούς αλλά και τους επόμενους που θα δημιουργήσει ο παγκοσμιοποιημέ-
νος καπιταλισμός, είναι εκ των ων ουκ άνευ, το ελάχιστο όσο και το πρώτο
που μπορούμε να κάνουμε συλλογικά όσο και ατομικά. Γι’ αυτό, οργανώ-
νουμε στα γραφεία του ΣΜΕΔ συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγ-
κης για τους πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή που συγκεντρώνονται στην
Αθήνα.» Για περισσότερες πληροφορίες ολόκληρη η ανακοίνωση βρίσκεται
στην ιστοσελίδα του συλλόγου στο www.smed.gr .

Ε
κατοντάδες πρόσφυγες είναι συγκεντρω-
μένοι στην Αδριανούπολη, 40 χιλιόμετρα
από τα χερσαία σύνορα μεταξύ Ελλάδας

και Τουρκίας. Οι περισσότεροι από αυτούς ξεκί-
νησαν με τα πόδια από την Σμύρνη και άλλες πό-
λεις της Τουρκίας για να περάσουν στην Ευρώ-
πη. Το κίνημα αυτό δημιουργήθηκε ως απάντηση
στους ατελείωτους πνιγμούς στο Αιγαίο. Το αί-
τημά τους είναι «ανοίξτε τα σύνορα και γκρεμί-
στε τους φράχτες για να περάσουμε με ασφά-
λεια στην Ευρώπη». 

Είναι καλοδεχούμενοι! Πρέπει οι τουρκικές και
οι ελληνικές αρχές να ανοίξουν τα σύνορα, να
διευκολύνουν την μετακίνηση προς τις ευρωπαϊ-
κές χώρες και όχι να στέλνουν τα ΜΑΤ και την
αστυνομία να τους κλείνουν το δρόμο.

Η τουρκική αστυνομία έχει στήσει μπλόκα 40
χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ελλάδα και
τους εμποδίζει να περάσουν. Εκατοντάδες πρό-
σφυγες αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι στο
σταθμό των λεωφορείων της Εντίρνε (Αδριανού-
πολη) και Ιστάνμπουλ (Κωνσταντινούπολη). Οι

πρόσφυγες έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις για
να περάσουν με ασφάλεια και νόμιμα από τα σύ-
νορα για τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Δράμα

Την ίδια στιγμή το δράμα αυτών των ανθρώ-
πων δεν έχει τέλος. Μια οικογένεια Σύριων που
περίμενε 5 μέρες στο σταθμό των λεωφορείων
της Ιστανμπούλ έχασε το 8 μηνών βρέφος τους.
Από την μεριά της Ελλάδας δεκάδες αστυνομικοί
έχουν παραταχτεί στους συνοριακούς σταθμούς.
Ενώ την ίδια στιγμή εξακολουθούν και πνίγονται
γυναίκες και μικρά παιδάκια στα νερά του Αιγαί-
ου. Υπεύθυνη για αυτούς τους θανάτους είναι η
κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που ενέκρινε κον-
δύλιο για την επισκευή του φράχτη στον Έβρο, η
Frontex και οι πολιτικές της Ευρώπης φρούριο.

Στεκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων που
αψηφούν τα κύματα της θάλασσας, τα όπλα της

Frontex, τα γκολ της αστυνομίας και τα συρματο-

πλέγματα και φτάνουν κατά χιλιάδες, ακόμα και

με τα πόδια. Ελπίδα μας είναι οι χιλιάδες άνθρω-

ποι που βγήκαν τις προηγούμενες βδομάδες

στους δρόμους για να δηλώσουν την αλληλεγ-

γύη τους και να καλωσορίσουν τους πρόσφυγες.

Ενώνουμε τις φωνές μας. Είμαστε μαζί τους. Πα-

λεύουμε μαζί σε κάθε γωνιά του πλανήτη για να

σταματήσουν οι πόλεμοι, να ανοίξουν τα σύνορα,

να δοθεί άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες,

χαρτιά και δικαιώματα στους μετανάστες. Στην

Ξάνθη στις 22 Σεπτέμβρη η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σύ-

σκεψη με σωματεία και συνδικάτα εργαζομένων

για την οργάνωση διαδήλωσης για τα δύο χρόνια

της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από τους

φασίστες της Χ.Α. και κινητοποίησης για τους

πρόσφυγες.

Τζεμαλή Μηλιαζήμ, Ξάνθη     

Οι ναυτεργάτες 
στο πλευρό των

προσφύγων

Η Αδριανούπολη δεν είναι μακριά

Αλληλεγγύη από τα συνδικάτα

Αποβίβαση προσφύγων από το Ελευθέριος Βενιζέλος στον Πειραιά.
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Α
πάντηση στην ανάληψη ευθύνης
για τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα από τον φύρερ της Χρυσής Αυ-

γής Μιχαλολιάκο και στην προσπάθεια
των νεοναζί να εκμεταλλευτούν την ανά-
δειξή τους στη νέα Βουλή (παρά τη χα-
σούρα σε ψήφους) για να το παίξουν νό-
μιμο πολιτικό κόμμα, θα είναι το αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο που θα γίνει την Πα-
ρασκευή 25 Σεπτέμβρη στην Ομόνοια
στις 7μμ και την ίδια μέρα και ώρα στο
Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. 

Η ΚΕΕΡΦΑ απευθύνει κάλεσμα στα
συνδικάτα, τις δημοτικές κινήσεις, τις κοι-
νότητες μεταναστών, τις συλλογικότητες,
τους φοιτητικούς συλλόγους, τα κόμματα
της αριστεράς να στηρίξουν αποφασιστι-
κά τα συλλαλητήρια της 25ης Σεπτέμβρη
και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
για να καταδικαστούν οι δολοφόνοι της
Χρυσής Αυγής.

Στο συλλαλητηριο της Αθήνας καλούν
μέχρι στιγμής η ΚΕΕΡΦΑ, το Συμβούλιο
Ενταξης Μεταναστών του Δήμου Αθήνας,
καθώς και μια σειρά μεταναστευτικές κοι-
νότητες, ανάμεσά τους η Πακιστανική Κοι-
νότητα Ελλάδος, το Ελληνομπαγκλαντε-
σιανό Επιμελητήριο, η Κοινότητα Σενεγά-
λης, η Κοινότητα Γουινέας, το KASAPI
HELLAS-Σύλλογος μεταναστών από τις Φι-
λιππίνες, η Νιγηριανή Κοινότητα, η Ένωση
Αφρικανών Γυναικών, ο Σύλλογος Αποδή-
μων Ελεύθερων Σύριων της Ελλάδας κ.α.
Για την οργάνωση του συλλαλητηρίου η
ΚΕΕΡΦΑ καλεί ανοιχτή σύσκεψη, την Τρί-
τη 22 Σεπτέμβρη στα Γραφεία της ΑΔΕΔΥ. 

Κλιμάκωση

Η 25η Σεπτέμβρη θα είναι η κλιμάκωση
της δράσης του κινήματος, μετά τις δια-
δηλώσεις που έγιναν την Παρασκευή 18/9
στα δύο χρόνια της δολοφονίας του Παύ-
λου Φύσσα, παραμονή των εκλογών. Αυτή
η ναζιστική εγκληματική συμμορία μπορεί
να κατάφερε να μπει άλλη μία φορά στη
Βουλή, χάρη στις πλάτες που τους έκα-
ναν τα ΜΜΕ και το πολιτικό σύστημα που
τους έδωσε κάθε διευκόλυνση, όμως δεν
πρόκειται να τους αφήσουμε να νομιμο-
ποιήσουν την παρουσία πουθενά, ούτε
στους δρόμους ούτε στις γειτονιές. 

Το αντιφασιστικό κίνημα τώρα χρειάζε-
ται να συνεχίσει μέχρι να τους στείλει για
πάντα στη φυλακή και στους υπονόμους
της ιστορίας. Τα συλλαλητήρια στις 25 Σε-
πτέμβρη, πέντε μόλις μέρες μετά τις εκλο-
γές, θα αναδείξουν τη δύναμη αυτού του
κινήματος να τους τσακίσει. Είναι μόλις λί-
γες μέρες πριν τη συνέχιση της δίκης της
Χρυσής Αυγής στις φυλακές Κορυδαλλού
στις 29 Σεπτέμβρη, όπου χρειάζεται να
επιβάλλουμε με τη μαζική παρουσία μας
ότι θα ακουστεί η φωνή των γονιών του
Παύλου Φύσσα χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Η
δήλωση του Μιχαλολιάκου στον
Χατζηνικολάου ότι “αναλαμβάνει
την πολιτική ευθύνη για τη δολοφο-

νία του Φύσσα” δικαίως ξεσήκωσε ομόθυ-
μη καταδίκη. 

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι είπε ο
Μιχαλολιάκος: από εκεί που η Χρυσή Αυγή
αρνιόταν κάθε σχέση με τον Ρουπακιά και
τη δολοφονία, τώρα ο αρχηγός της ανα-
γνωρίζει την ευθύνη της, “μόνο” όμως σε
“πολιτικό” επίπεδο. Είναι βέβαια γνωστό ότι
τα πολιτικά κόμματα έχουν πολιτική ευθύνη
για τις πράξεις των μελών και των στελεχών
τους, και όχι γι' αυτές των “ψηφοφόρων”
τους, όπως περιγραφόταν μέχρι σήμερα ο
Ρουπακιάς. Ακόμα και τα παραδείγματα εγ-
κληματικών ενεργειών που φέρνει ο Μιχα-
λολιάκος για να δικαιολογηθεί (εξοπλιστι-
κές μίζες από τον Τσοχατζόπουλο του ΠΑ-
ΣΟΚ ή δολοφονία Τεμπονέρα από τον Κα-
λαμπόκα της Νέας Δημοκρατίας) αφορούν
στελέχη των αντίστοιχων κομμάτων και όχι
βέβαια ψηφοφόρους. Το ίδιο ισχύει και για
τον Ρουπακιά, που ήταν στέλεχος στην το-
πική της Νίκαιας, και συγκεκριμένα ταμίας,
όσο και αν οι χρυσαυγίτες έλεγαν ότι είναι
ένας “περαστικός”. Πρόκειται λοιπόν για
μια εντυπωσιακή ομολογία.

Η προσπάθεια τώρα να διαχωριστεί η
“πολιτική” από την “ποινική” ευθύνη σκον-
τάφτει στο συντριπτικό ανακριτικό υλικό
με βάση το οποίο δικάζεται ο Μιχαλολιά-
κος και οι υπολοιποι χρυσαυγίτες. Η “πολι-
τική” δράση της Χρυσής Αυγής ήταν οι βί-
αιες εγκληματικές ενέργειες των ταγμά-
των εφόδων εναντίον εχθρών της οργάνω-
σης (μεταναστών, αντιφρονούντων, κλπ).
Ανάληψη “πολιτικής ευθύνης” εκ μέρους
του Μιχαλολιάκου για αυτή τη δράση (κομ-
μάτι της οποίας ήταν η δολοφονία Φύσσα)
συνιστά ομολογία ενοχής για το βασικό
αδίκημα που αντιμετωπίζει, αυτό της διεύ-
θυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Είναι
βέβαιο ότι το δικαστήριο θα συνεκτιμήσει
αυτή τη δήλωση στην έκδοση της απόφα-
σής του, και φυσικά η πολιτική αγωγή δεν
θα σταματήσει να την υπενθυμίζει.

Πολλή συζήτηση έγινε όσον αφορά το
γιατί επέλεξε να κάνει αυτή τη δήλωση ο
Μιχαλολιάκος, και ιδιαίτερα σ' αυτή τη
χρονική στιγμή. Η δήλωση δεν αποτελεί
κάποια έκπληξη, αν γνωρίζει κανείς την
επιχειρηματολογία της ναζιστικής οργάνω-
σης. Το μόνο που έχει κατορθώσει να αντι-
τάξει η Χρυσή Αυγή στα αδιάσειστα στοι-
χεία εναντίον της εγκληματικής δράσης
της είναι η βιτρίνα του νόμιμου “πολιτικού
κόμματος”. Έτσι λοιπόν, κατ' αναλογία, η
ποινική δίωξη βαφτίζεται μονότονα “πολιτι-
κή δίωξη”, η ηθική αυτουργία σε επιθέσεις
κατά μεταναστών βαφτίζεται “πολιτικός
λόγος” (του οποίου πρέπει να προστατευ-
τεί η ελευθερία...), οι γιάφκες-ορμητήρια
των δολοφονικών επιθέσεων βαφτίζονται
“πολιτικά γραφεία”, οι μαχαιροβγάλτες

που στέλνονται στη φυλακή βαφτίζονται
“πολιτικοί κρατούμενοι”, και ούτω καθε-
ξής. Με δεδομένα όλα αυτά, ήταν φυσικό
κάποια στιγμή να φτάσουμε και στην απο-
ποίηση της ποινικής ευθύνης, με την ανά-
ληψη της “πολιτικής”, ειδικά τώρα που η
Χρυσή Αυγή επιχειρεί να πείσει ότι έχει κά-
νει την “αυτοκριτική” της και μετατρέπεται
σε “σοβαρό” κόμμα, με πρόγραμμα κλπ. 

Επίσημα

Η προεκλογική περίοδος έδωσε στη
Χρυσή Αυγή την ευκαιρία να κλιμακώσει
αυτή την επιχειρηματολογία, η οποία γίνε-
ται πλέον συστηματικά αποδεκτή από τη
δικαστική εξουσία και το κράτος. Μέσα σε
έναν μήνα, και για να καταφέρουν οι “βου-
λευτές” της Χρυσής Αυγής να διεξάγουν
τον “πολιτικό” τους αγώνα, ήρθησαν οι πε-
ριοριστικοί όροι του Κασιδιάρη και του
Κούζηλου και απελευθερώθηκε εκ νέου ο
Λαγός, με αποτέλεσμα όλοι πλέον οι διευ-
θύνοντες την εγκληματική οργάνωση να
κυκλοφορούν ελεύθεροι. Η δήλωση περί
“πολιτικής ευθύνης” ήθελε με τον πιο επί-
σημο τρόπο να ολοκληρώσει αυτό που η
Χρυσή Αυγή λέει εδώ και καιρό: ότι η ποι-
νική δίωξη έχει τελειώσει για την ηγεσία
της οργάνωσης και ότι κάθε κουβέντα για
απόδοση ποινικών ευθυνών “δεν την αφο-
ρά”, αφού το ζήτημα είναι “πολιτικό”.

Αυτό που δεν εκτίμησε σωστά ο Μιχαλο-
λιάκος είναι ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία
του κόσμου στην Ελλάδα, που σιχαίνεται
τους νεοναζί και θυμάται τη θυσία του Παύ-
λου Φύσσα, τίποτα δεν έχει τελειώσει και η
μάχη για την απόδοση των ποινικών ευθυ-
νών των μαχαιροβγαλτών της Χρυσής Αυ-
γής είναι όλη μπροστά μας. Το κύμα των αν-
τιδράσεων ανάγκασε τη ναζιστική οργάνω-
ση να κάνει απανωτές “επανορθωτικές” δη-
λώσεις και “ανασκευές”. Όμως, τίποτα δεν
αλλάζει το γεγονός ότι, καθόλου τυχαία (και
σίγουρα όχι από κάποιο “λάθος”), ο Μιχαλο-
λιάκος ομολόγησε την ευθύνη για τις επιθέ-
σεις των ταγμάτων εφόδου στην πιο εμβλη-
ματική υπόθεση, αυτή της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα. Και με την επιχειρηματολο-
γία του αποκάλυψε ότι η πιο κομβική μάχη
για τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση εί-
ναι η πολιτική της επανανομιμοποίηση. 

Ας το θυμούνται αυτό όσοι (από δεξιά
και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις και
από αριστερά) σπεύδουν να “υπερασπι-
στούν” τα “πολιτικά” δικαιώματα των νεο-
ναζί. Αποδέχονται με τον τρόπο αυτό την
ουσία της φριχτής δήλωσης Μιχαλολιάκου
περί “πολιτικής ευθύνης”. Δεν έχουμε λοι-
πόν παρά να ευχαριστήσουμε τον Φύρερ
όχι μόνο για την ομολογία που μας προσέ-
φερε, αλλά και γιατί όρισε με ακρίβεια το
πεδίο της σύγκρουσης και τα καθήκοντα
του αντιφασιστκού κινήματος το αμέσως
επόμενο διάστημα.

Θανάσης Καμπαγιάννης

Όλοι-ες στα συλλαλητήρια 25 Σεπτέμβρη

Μ
πορεί οι χιλιάδες μετανάστες να μην είχαν
δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές και
να εκφράσουν την οργή τους για την κά-

λυψη που απολάμβανε η δολοφονική συμμορία
της Χρυσής Αυγής μέσα στην προεκλογική περίο-
δο, όμως στις 25 Σεπτέμβρη θα συμμετέχουν μαζι-
κά στο αντιφασιστικό συλλαλητηριο στην Ομόνοια
που απαιτεί: στη φυλακή για πάντα οι δολοφόνοι
του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν και
καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. 

Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύτηκε μετά
από 17 μήνες η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δι-
καστηρίου Αθηνών για τη δολοφονία του Σαχζάτ
Λουκμάν. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι δολοφόνοι,
Λιακόπουλος και Στεργιόπουλος που καταδικάστη-
καν ισόβια, είχαν ρατσιστικό κίνητρο και εφάρμοσε
τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 3 ΠΚ που ορίζει το
ρατσιστικό κίνητρο ως “επιβαρυντική περίσταση
κατά την επιμέτρηση της ποινής”. 

Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής που έμπηγαν τα
μαχαίρια στα σώματα των μεταναστών είχαν όλα
αυτά τα χρόνια την πλήρη καλυψη και ασυλία από
την ίδια την αστυνομία και την κυβέρνηση των
Μπαλτάκων της ΝΔ, ενώ ταυτόχρονα έπαιζαν το
χαρτί του ρατσισμού σε βάρος των μεταναστών. 

Μία μέρα μετά τις εκλογές και η ΕΛΑΣ συνεχίζει
την ίδια ρατσιστική πολιτική. Όπως καταγγέλει η
Πακιστανική Κοινότητα, η ΕΛΑΣ προχώρησε τη
Δευτέρα 21/9 σε απρόκλητες, συλλήψεις έντεκα
μελών της Πακιστανικής  Κοινότητας Ελλάδος,
ανάμεσά τους και του επικεφαλής της κοινότητας
Τζαβέντ Ασλάμ, που συνέχιζαν την κινητοποίηση
για να φύγει ο διευθαρμένος πρέσβης του Πακι-
στάν, η οποία ξεκίνησε από τις 24 Αυγούστου.
“Από την αρχή της κινητοποίησης, η ΕΛΑΣ συνερ-
γάστηκε με τον πρέσβη. Κάλυψε τραμπούκικες επι-
θέσεις μπράβων του πρέσβη κατά των διαδηλω-
τών. Οι ρατσιστικές συμπεριφορές των αστυνομι-
κών που «επιτηρούν» την κινητοποίηση καθημερινά

δεν έχουν όρια” αναφέρει ανακοίνωση της Πακσι-
τανικής Κοινότητας, η οποία καλεί και συμμετέχει
στο αντιφασιστικό συλλαλητηριο στις 25/9. 

“Εμείς οι Σύριοι που ζούμε στην Ελλάδα συμμε-
τέχουμε σε κάθε αντιφασιστικό συλαλλαλητήριο
και βρισκόμαστε πάντα στο δρόμο μαζί με τον ελ-
ληνικό λαό που παλεύει το φασισμό”, μας είπε ο
Άσραφ Χάσνο, Σύλλογος Αποδήμων Ελεύθερων
Σύριων της Ελλάδας. “Ειδικά αυτή την περίοδο
που έχουμε το νέο κύμα προσφύγων από τη Συρία
χρειάζεται να κατέβουμε στο δρόμο για να μην
αφήσουμε τους φασίστες να καλλιεργούν το μίσος
εναντίον των προσφύγων. Θα πρέπει να ξέρουν
όλοι αυτοί ότι κανείς δεν επέλεξε να γίνει πρόσφυ-
γας πολέμου. Ζητάμε τη συμπαράσταση και την
αλληλεγγυη όλου του κόσμου, για να μην κλείνουν
τα σύνορα η χώρες της Ευρώπης όπως γίνεται
στην Ουγγαρία και τη Σερβία”.

Α
παράδεκτη και προκλητική ήταν η κάλυ-
ψη που προσέφεραν κανάλια και δημο-
σιογράφοι στη ναζιστική εγκληματική ορ-

γάνωση της Χρυσής Αυγής μέσα στην προεκλο-
γική περίοδο. 

Πρωτεργάτης στην κάλυψη της εγκληματι-
κής συμμορίας, με τη δικαιολογία ότι αυτή την
υποχρέωση θέτει η διακομματική, ήταν η ίδια
η ΕΡΤ. Εξίσου προκλητικό είναι το γεγονός ότι
ο Χατζηνικολάου, πήρε συνέντευξη από τον
Φύρερ της Χρυσής Αυγής Μιχαλολιάκο, δίνον-
τάς του βήμα ως αρχηγό πολιτικού κόμματος. 

Επιστολή διαμαρτυρίας προς την ΕΣΗΕΑ, για
την κάλυψη της διακαναλικής της Χρυσής Αυ-
γής, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στην ΕΡΤ1,
στην οποία υπήρχε παραπλανητική λεζάντα

στο κάτω μέρος της οθόνης (κατόπην παραγ-
γελίας της Χρυσής Αυγής) "ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ν.
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ", έστειλε ο Νάσος Μπράτσος μέ-
λος της ΕΣΗΕΑ και του γενικού συμβουλίου
της ΠΟΕΣΥ, εργαζόμενος στην ΕΡΤ και μέλος
των Financial Crimes. Η επιστολή αναφέρει:

Ψευδείς εντυπώσεις

“Πέρα από το κορυφαίο ζήτημα της προβο-
λής της εγκληματικής οργάνωσης η λεζάντα
είναι ψευδής, παραπλανητική και προσβλητι-
κή. Δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις ότι ΟΛΟΙ
οι δημοσιογράφοι - μέλη της ΕΣΗΕΑ στηρί-
ζουν  και συμμετέχουν στην προβολή των να-
ζιστικών απόψεων (με τις γνωστές «πρακτικές

τους εφαρμογές») και μάλιστα την ημέρα που
καταθέτει στο δικαστήριο ο πατέρας του δο-
λοφονημένου Π. Φύσσα. Παράλληλα δημιουρ-
γεί σε τρίτους την εντύπωση ότι υπάρχει η συ-
ναίνεση  του κλαδικού σωματείου των δημο-
σιογράφων στην προβολή της εγκληματικής
οργάνωσης, ενώ από όσες αποφάσεις όλων
των τελευταίων Δ.Σ. γνωρίζω και είναι αναρτη-
μένες στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ, από καμία
δεν συνάγεται τέτοιο συμπέρασμα”.

“Μόνο ως ατυχές και μεμονωμένο περιστατι-
κό μπορεί να εκληφθεί”, ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ,
ενώ ακολούθησε και τηλεφωνική παρέμβαση-
διαμαρτυρία στην ΕΡΤ εκ μέρους της Ένωσης.

Οι Ενώσεις και τα σωματεία των δημοσιο-
γράφων δεν μπορούν να μένουν αμέτοχα στην
απόπειρα μετάδοσης του ναζιστικού και ρατσι-
στικού δηλητήριου από τους νεοναζί. Όσοι
υπερασπίζονται το δικαίωμα στην ίδια την ενη-
μέρωση και στην ελευθεροτυπία, χρειάζεται
να πάρουν θέση ενάντια στους προπαγανδι-
στές τους μίσους, στους δολοφόνους νοσταλ-
γούς του Χίτλερ, που ονειρεύονται να εξαφανί-
σουν κάθε είδους μικρόφωνο, εκτός από τα
φερέφωνα του ναζισμού και του φασισμού.

Ν
έα ώθηση στο δυνάμωμα του αντιρατσιστι-
κού και αντιφασιστικού κινήματος σε Ελλά-
δα και Ευρώπη, θα δώσει η Διεθνής Συνάν-

τηση και η Πανελλαδική Συνέλευση που γίνεται με
πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ στις 10-11 Οκτώβρη,
στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ρουφ στην Αθήνα. 

Η Συνάντηση θα είναι χωρισμένη σε δύο ενότη-
τες. Στην πρώτη το κεντρικό θέμα συζήτησης θα
είναι “Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι. Όχι
στη ρατσιστική Ευρώπη-Φρούριο” και η δεύτερη η
συνέχιση της καμπάνιας για τη “δίκη-καταδίκη των
νεοναζί της Χρυσής Αυγής”. 

Στη Διεθνή Συνάντηση θα συμμετέχουν ακτιβι-
στές του αντιφασιστικού κινήματος και των κινήσε-
ων αλληλεγγύης στους πρόσφυγες από την Αυ-

στρία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Δανία, τη
Τουρκία που μαζί με τους εκπροσώπους συνδικά-
των, μεταναστευτικών κοινοτήτων, δημοτικών συμ-
βούλων και ακτιβιστών του αντιφασιστικού και αντι-
ρατσιστικού κινήματος από όλη την Ελλάδα θα συ-
ζητήσουν τις εμπειρίες τους και θα βάλουν νέους
στόχους για την κλιμάκωση της αντίστασης στο
ρατσισμό και το φασισμό. 

Κεντρικό θέμα της Διεθνούς Συνάντησης θα εί-
ναι το μεγαλειώδες κίνημα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες που εξαπλώνεται
σε όλη την Ευρώπη και απαιτεί να ανοίξουν τα σύ-
νορα για τους πρόσφυγες στις ευρωπαϊκές χώρες,
να πέσουν οι φράχτες από τον Έβρο μέχρι το Κα-
λαί, να φύγει η Frontex, να κλείσουν τα στρατόπε-

δα συγκέντρωσης. 
Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα το εργατικό και αν-

τιφασιστικό κίνημα έχει να συζητήσει τις εμπειρίες
της ενωτικής δράσης ενάντια στην προσπάθεια νο-
μιμοποίησης της Χρυσής Αυγής, με πιο πρόσφατο
παράδειγμα τη ματαίωση της προεκλογικής σύνα-
ξης της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά και την μαζι-
κή αντιφασιστική κινητοποίηση στο Κερατσίνι στα
δύο χρόνια της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. 

Η επιτυχία του Διημέρου στις 10-11 Οκτώβρη θα
είναι ένα ακόμα βήμα για να συνεχίσουμε τη μάχη
για να τσακίσουμε τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής
στην Ελλάδα και να δυναμώσουμε το κίνημα που
δίνει τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό και την ισλαμο-
φοβία των κυβερνήσεων της ΕΕ, για να φράξουμε
το δρόμο στους Μιχαλολιάκους όλης της Ευρώ-
πης. 

Διεθνής συνάντηση στο Ρουφ

Η “πολιτική ευθύνη” του Μιχαλολιάκου

Δολοφόνοι-μαχαιροβγάλτες 
με τη βούλα του “φύρερ”

Όχι μικρόφωνα στη ΧΑ

Κερατσίνι, Παρασκευή 18/9,
δύο χρόνια από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα

ΚΕΕΡΦΑ - Αντιφασιστικές 
Εξορμήσεις - Πικετοφορίες 

Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη 
Ρέθυμνο 6μμ Πηγάδι

Ηράκλειο 6μμ Λιοντάρια

Ξάνθη 7μμ Kεντρική πλατεία

Γιάννενα 6.30μμ Νομαρχία

Οι κοινότητες 
στην πρώτη γραμμή

Κείμενα Κατερίνα Θωίδου
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Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που
επεξεργάστηκε πριν λίγο καιρό ο
ΣΥΡΙΖΑ, θα αναγνώριζε την προ-
ϋπηρεσία σε όλους τους αναπλη-
ρωτές. Για κάποιο λόγο όμως που
δεν ξέρουμε, αποφάσισε να συνε-
χίσει με τον νόμο Λοβέρδου κι έτσι
να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία
μόνο από το 2012 έως σήμερα. 

Το πραγματικό είναι ότι δεν θα
γίνει κανένας διορισμός, παρότι
έχουν ανοίξει τα σχολεία και δεν
ξέρουμε καν πόσους αναπληρωτές
θα πάρουν. Δεν έχουν αναρτηθεί
ακόμα οι οριστικοί πίνακες, δεν
έχουν κάνει καμία πρόσληψη και
δεχόμαστε τον εμπαιγμό αφού μας
έβαλαν πριν λίγες μέρες να ξανα-
κάνουμε αιτήσεις.

Χιλιάδες συνάδελφοι αυτή τη
στιγμή περιμένουν να δουν σε ποιο
σχολείο θα πάνε, παραμένοντας σε
καθεστώς ανασφάλειας. Μπορεί
να μου πουν ξαφνικά “έλα αύριο
από την Αθήνα στην Κοζάνη να πα-
ρουσιαστείς”. 

Την ίδια στιγμή υπάρχουν σχο-
λεία που είναι κλειστά λόγω των
ελλείψεων και χιλιάδες άλλα που
είναι υποστελεχωμένα. Μιλάμε για
σχεδόν 13.000 κενά που πρέπει να
αναπληρωθούν με άμεσες προσλή-
ψεις εκπαιδευτικών με μόνιμη και
σταθερή σχέση εργασίας. Πρέπει
να σταματήσει αυτό που γίνεται, οι
αναπληρωτές να απολυόμαστε κά-
θε καλοκαίρι, να μην ξέρεις πώς θα
ζήσεις, που θα είσαι κι αν θα δου-
λεύεις τον επόμενο χρόνο. Και μά-
λιστα τη στιγμή που υπάρχουν τε-
ράστιες ανάγκες. 

Την ίδια στιγμή να σταματήσουν
ειδικότητες εκπαιδευτικών να θεω-
ρούνται Β' κατηγορίας. Αυτή τη στιγ-
μή δεν υπάρχουν μόνιμοι δάσκαλοι
μουσικοί, ζωγράφοι, πληροφορικάρι-
οι κλπ, είναι όλοι αναπληρωτές.  

Πρέπει μόνιμοι κι αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί να μην πατήσουν
στο σχολείο μέχρι να γίνουν προσ-
λήψεις. Χρειάζεται κοινό μέτωπο
και απεργία διαρκείας για να επι-
βάλουμε ότι τα παιδιά θα πηγαί-
νουν σε σχολεία χωρίς ελλείψεις
και οι εκπαιδευτικοί θα δουλεύου-
με όπως δικαιούμαστε.

Σοφία Στυλιανού, εκπαιδευτικός

Διορισμοί
εκπαιδευτικών
στα σχολεία
ΤΩΡΑ!

Εφαρμογή των μνημονίων;

Το θέμα της έλλειψης χώρων και αριθμού ερ-
γαζομένων για την κάλυψη των αναγκών των
παιδικών σταθμών, άνοιξε με την έναρξη της
σχολικής χρονιάς σε μια σειρά δήμους.

“Τις τελευταίες ημέρες, στην αρχή της σχολι-
κής χρονιάς, το ζήτημα της εγγραφής των παι-
διών στους παιδικούς σταθμούς ανοίγει μια σει-
ρά απο προβλήματα” τονίζουν μεταξύ άλλων οι
εργαζόμενοι στο δήμο Βριλησσίων που συσπει-
ρώνονται στην Αγωνιστική Πρωτοβουλία. “Αιτία
είναι η προσπάθεια της διοίκησης να εξασφαλί-
σει ότι στους παιδικούς σταθμούς θα εγγρα-
φούν σχεδόν 280 παιδιά, την ώρα που η έκθεση
της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου,
δηλώνει ότι η δυναμικότητα των παιδικών μας
σταθμών είναι μέχρι 200 παιδιά (+20%)... Είναι
απαράδεκτη η επιμονή της διοίκησης να αντιμε-
τωπίζει τα παιδιά σαν ‘αντικείμενα’ που θα στοι-
βαχτούν σε μικρές και με προβλήματα αίθουσες,
και τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθ-
μούς σαν παιδονόμους μιας άλλης εποχής,
αφού είναι σίγουρο ότι σε αυτές τις συνθήκες,
δεν μπορούν να επιτελέσουν παιδαγωγικό έργο
με όση αυταπάρνηση και αν δουλέψουν. Ούτε
κανείς μπορεί να διαβεβαιώσει το τί συνέχεια θα
υπάρξει στους παιδικούς σταθμούς, όταν στις
αρχές του 2016 λήξουν οι πεντάμηνες συμβά-
σεις των συναδέλφων που ξεκίνησαν να δου-
λεύουν στους παιδικούς σταθμούς”...

“Βρισκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων
των παιδικών σταθμών στον αγώνα που δίνουν
για να μην φορτωθούν στις πλάτες τις δικές
τους και των μικρών παιδιών τα βάρη της κρίσης
και των μνημονίων... Αν η διοίκηση του Δήμου
θέλει να γράψει όλα τα παιδιά που το δικαιούν-
ται στους παιδικούς σταθμούς, θα πρέπει να
εξασφαλίσει άμεσα χώρους ικανοποιητικούς και
το αναγκαίο προσωπικό”. 

Την προεκλογική περίοδο
επέλεξαν οι κλινικάρχες για
να κλιμακώσουν τις επιθέσεις
τους στα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων στην ιδιωτική
Υγεία. Στο ΥΓΕΙΑ ανακοινώ-
θηκαν μειώσεις μισθών ενώ ο
Κυανούς Σταυρός προχώρη-
σε σε λόκ άουτ μετά από μία
μακροχρόνια περίοδο απλη-
ρωσιάς για τους εργαζόμε-
νους.

Στο επόμενο διάστημα οι
εργαζόμενοι του κλάδου θα
αναμετρηθούν με την προ-
σπάθεια των εργοδοτών να
φορτώσουν στις πλάτες τους
την κρίση και την επιδείνωση
της οικονομίας από τις πολιτι-
κές λιτότητας των μνημονίων. 

Πατώντας στις εμπειρίες
που χτίστηκαν την προηγού-
μενη περίοδο μπορούμε να
οργανώσουμε τους αγώνες
μας και να πάρουμε πίσω όσα
μας έκλεψαν, δουλειές, μι-

σθούς, δικαιώματα, συλλογι-
κή σύμβαση εργασίας.

Κώστας Πολύδωρος,
εργαζόμενος στην 

Ιδιωτική Υγεία

Τα μνημόνια σκοτώνουν την ψυχική Υγεία
και τους ασθενείς. Αυτό φάνηκε και με τη φω-
τιά που ξέσπασε στο νοσοκομείο και τους δύο
νεκρούς ασθενείς. Πιο σαφές δεν μπορεί να
γίνει. 

Η έλλειψη προσωπικού και η υποχρηματο-
δότηση στην ψυχική Υγεία φέρνει θύματα, θύ-
ματα της κρίσης και των μνημονίων. Δυστυ-
χώς είναι αναμενόμενο κι όσο συνεχίζεται η
υποχρηματοδότηση και η έλλειψη προσωπι-
κού θα αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά
όλο και πιο συχνά. 

Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Χρειάζεται ένα
μέτωπο που θα υπερασπιστεί τις κατακτήσεις

των εργαζομένων στην ψυχική Υγεία και αγώ-
νας για την αύξηση της χρηματοδότησης και
την πλήρη καλυψη των αναγκών του δημοσίου
συστήματος ψυχικής υγείας, το οποίο αυτή τη
στιγμή βρίσκεται υπό κατάρρευση. Αυτό είναι
υπόθεση όχι μόνο των εργαζομένων στην ψυ-
χική Υγεία αλλά όλης της κοινωνίας. Από τη δι-
κή μας πλευρά σαν Αριστερή Ριζοσπαστική Συ-
σπείρωση στο ΨΝΑ - Δαφνί, θα βάλουμε θέμα
για γενική συνέλευση και έναρξη κινητοποι-
ήσεων άμεσα, από την άλλη βδομάδα.

Ηρακλής Γκότσης
αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων 

ΨΝΑ - Δαφνί

Όχι στην απλήρωτη εργασία

Όχι στη 
διάλυση των
παιδικών 
σταθμών 
και των ΟΤΑ

Tα μνημόνια 
σκοτώνουν την Yγεία
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Ένα από τα μέτωπα που ξανανοί-

γουν με το σχηματισμό της νέας

κυβέρνησης είναι η ιδιωτικοποί-

ηση της ΔΕΗ. Σε πιο στάδιο βρί-

σκεται;  

Το ξεπούλημα της ΔΕΗ ή κομ-
ματιών της, ήταν στο τελευταίο
στάδιο με την προηγούμενη κυ-
βέρνηση και η καινούργια θα το
συνεχίσει. Πάει να την πουλήσει.
Δεν θα μπορέσει να βρει ισοδύνα-
μα που λέει. Πιο πιθανό να αλλά-
ξουν το μοντέλο της απελευθέρω-
σης ενέργειας, τον τρόπο δηλαδή
που θα κάνουν το ξεπούλημα. Να
κρατήσουν το δίκτυο, τον ΑΔ-
ΜΗΕ, και να πουλήσουν μονάδες
όπως τη μικρή ΔΕΗ, δηλαδή
υδροηλεκτρικά εργοστάσια, ανε-
μογενήτριες και κάποια εργοστά-
σια με λιγνήτη. Όταν πουλάνε
υδροηλεκτρικά εργοστάσια που-
λάνε το νερό της βροχής. Το ερ-
γοστάσιο έχει φτιαχτεί με δημό-
σια έξοδα και είναι μάλιστα πολύ
ακριβό στην κατασκευή του κι ο
ιδιώτης πλέον το αγοράζει έτοιμο
με την παραγωγή ενέργειας από
κει και πέρα να έχει το πιο χαμηλό
κόστος.    

Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό

το ξεπούλημα;

Ήδη έχει ακριβύνει πάρα πολύ
η ενέργεια τα τελευταία χρόνια.
Θα ακριβύνει κι άλλο. Το μόνο σί-
γουρο είναι ότι η πώληση θα ση-
μαίνει πιο ακριβό ρεύμα για τα
νοικοκυριά. 

Σε σχέση με τους εργαζόμε-
νους στη ΔΕΗ και τις εργασιακές
μας σχέσεις ένα θα σου πω. Ένας
από τους αγοραστές των δικτύων
ήταν η ιταλική ΔΕΗ, η ιταλική επι-
χείρηση μεταφοράς ενέργειας
δηλαδή, η οποία χρησιμοποιεί το
μισό προσωπικό για τα διπλάσια
δίκτυα. Ο κίνδυνος της μείωσης
προσωπικού, μέσω απολύσεων εί-
ναι υπαρκτός.  

Κι έχουμε και τώρα ανοιχτά ζη-
τήματα στο εργασιακό, όπως το

ενιαίο μισθολόγιο στις ΔΕΚΟ που
θα φέρει μειώσεις στους μισθούς
ή η κατάργηση της εκτός έδρας
αποζημίωσης. Πλέον σου δίνουν
μόνο τα έξοδα για τη μετακίνηση
κι αυτά όχι μετρητά, αλλά σε επι-
ταγή που σε συνδυασμό με τα κα-
πιταλ κοντρόλς των τραπεζών δεν
μπορείς να τα πάρεις. Καταλήγεις
αντί να χρηματοδοτείς την οικογέ-
νειά σου, να χρηματοδοτείς την
εργασία σου. 

Πόσο πίσω πάει χρονικά η προ-

σπάθεια ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ; 

Η απελευθέρωση της ενέργειας
ξεκινάει από τις κυβερνήσεις της
ΝΔ του Καραμανλή. Μετά με το
πρώτο μνημόνιο έσπασαν τη ΔΕΗ
σε πέντε θυγατρικές. Ήδη έχει
πουληθεί η εμπορία ενέργειας
στα σπίτια, η οικιακή ενέργεια και
βάλανε να πουλήσουν και τα δί-
κτυα, τον ΑΔΜΗΕ. Μετά ήρθε η
προσπάθεια να πουλήσουν τη λε-
γόμενη “μικρή ΔΕΗ”, διάφορες
μονάδες δηλαδή, εργοστάσια
κλπ. 

Η πωληση της εμπορίας ενέρ-
γειας ουσιαστικά έδωσε το δι-
καίωμα να μπαίνουν μεσάζοντες
σε ένα παραγώμενο δημόσιο προ-
ϊόν. Και μην ξεχνάμε ότι κάπως
έτσι έγιναν και σκάνδαλα όπως με
την Εnerga που μαζέψανε το φό-
ρο, τον ΕΝΦΙΑ, μέσω των λογα-
ριασμών και την “κάνανε”.  

Ποιά νομίζεις ότι πρέπει να είναι η

αντίδραση των εργαζομένων;

Η ΓΕΝΟΠ ήταν ένα πολύ δυνα-
τό εργατικό συνδικάτο. Η αλήθεια
είναι ότι τα τελευταία χρόνια την
έχουν αποδυναμώσει. Παρ'όλα
αυτά, η επίθεση θα είναι μεγάλη,
μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με
απεργία. Θεωρώ ότι οι εργαζόμε-
νοι θα αγωνιστούν για να μην
πουληθεί η ΔΕΗ, να μείνει κρατική
για να μπορεί να εγγυάται ρεύμα
φτηνό για όλους.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα χαρίσει την εκμετάλλευ-
ση των επιβατικών και εμπορευματικών τρένων (ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ) σε ιδιώτη και μάλιστα με μπόνους 50 εκατομμύ-
ρια ευρώ επιδότηση. 

Επίσης χαρίζει την τεχνική και επισκευαστική βάση
(ΕΕΣΣΤΥ) σε ιδιώτη, με μπόνους την επισκευή και συν-
τήρηση όλων των μέσων σταθερής τροχιάς της Αττι-
κής (ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ, ΗΣΑΠ). 

Κρατάει υπό δημόσιο έλεγχο τον ΟΣΕ (υποδομή) για
να χρεώνει τα όποια έργα υποδομής στον ελληνικό λαό
και να τα εκμεταλλεύονται σχεδόν δωρεάν (με ένα μικρό
κόμιστρο ενοικίασης) οι δύο παραπάνω ιδιωτικές (πια)
εταιρείες. 

Η ιδιωτικοποίηση θα έχει συνέπειες τόσο για το επι-
βατικό κοινό όσο και για τους εργαζόμενους. Αύξηση
εισιτηρίων, μείωση δρομολογίων "άγονων γραμμών",
έλλειμμα ασφάλειας λόγω κόστους και προφανώς
άγνωστο κι αβέβαιο μέλλον για τους εργαζόμενους και
των δύο εταιριών.

Οι εργαζόμενοι καλούμαστε να βάλουμε φρένο σε
όλη αυτή την προσπάθεια. Θα επιδιώξουμε από τη δι-
κιά μας μεριά, μέσα από απεργίες και καταλήψεις να
αποτρέψουμε τα σχέδιά τους. 

Κώστας Μαυρομιχάλης, εργαζόμενος ΟΣΕ

Το πάγωμα, που ελπί-
ζουμε να μην εξελιχθεί σε
οριστικό κόψιμο, της εκ-
πομπής Zona Rosa στην
ΕΡΤ3, όπως και τα προ-
βλήματα στην εκπομπή Αν-
τιδραστήριο που δέχτηκε
τις πιέσεις της Ελ Ντοράν-
το Γκολντ, με αφορμή την
εκπομπή για το κίνημα στις
Σκουριές, αποτελούν ιδιαί-
τερα ανησυχητικά φαινό-
μενα στην περίοδο που
ανοίγει μετά τις εκλογές. 

Πρέπει οι εκπομπές αυ-
τές να συνεχιστούν γιατί
σηματοδοτούν τον κοινω-
νικό χαρακτήρα που πρέ-
πει να έχει η δημόσια ρα-
διοτηλεόραση για την
οποία παλέψαμε. 

Εκκρεμούν επίσης εργα-
σιακά ζητήματα που προ-
έκυψαν με την αναβίωση
των συμβάσεων του 2013.
Ισχύει ακόμα ένα θεσμικό
πλαίσιο της ΔΤ/ΝΕΡΙΤ, το
οποίο απέχει πολύ από τα
εργασιακά δικαιώματα
που είχαμε το 2013. 

Σε συνθήκες μνημονια-
κής κρίσης και φημολο-
γίας για περικοπές και για
συρρίκνωση της ΕΡΤ, δη-
μιουργείται μια εύλογη
ανησυχία στους εργαζό-
μενους. Τα ζητήματα αυ-
τά θα πρέπει να αντιμετω-
πιστούν άμεσα και να
επανέλθουμε στο επίπεδο
του 2013. Δεν μιλάω μόνο
για οικονομικά ζητήματα
αλλά και για το θεσμικό
πλαίσιο των συνθηκών ερ-
γασίας, καθώς και για την
εξασφάλιση ότι μέρος
του προγράμματος θα
αποτελεί άνοιγμα στην
κοινωνία, σε σωματεία, κι-
νήματα κλπ, όπως οι εκ-
πομπές που ανέφερα. Όχι
μόνο πρέπει να επανέλ-
θουν άμεσα στο πρό-
γραμμα αλλά να δημιουρ-
γηθούν κι άλλες σε αυτή
την κατεύθυνση. 

Νάσος Μπράτσος,
εργαζόμενος ΕΡΤ

μέλος γενικού 
συμβουλίου ΠΟΕΣΥ

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ!
Με την “δεύτερη φορά αριστερά”,

οι λιμενεργάτες θα παραμείνουν στο
δρόμο του αγώνα ενάντια στην περαι-
τέρω πώληση του λιμανιού. Ο Τσί-
πρας λέει ότι θα δωθεί το 51% των με-
τοχών, με πουλημένο ήδη ένα 27% και
υπόσχεται ότι οι εργασιακές σχέσεις
δεν θα πειραχτούν. Αυτές βέβαια τις
υποσχέσεις τις είχαμε κι από άλλες
κυβερνήσεις και δεν μας λένε τίποτα. 

Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις
κατάλληλες κινήσεις για να αντι-
κρούσουμε το ξεπούλημα των λιμα-
νιών κι ας υπόσχεται ο καθένας ό,τι
θέλει. Εμείς είμαστε εδώ και θα αντι-
σταθούμε.

Έχουμε μπροστά μας, τώρα τον
Οκτώβρη, τις δεσμευτικές προτά-
σεις που έχουν κάνει οι εταιρίες για
την αγορά των μετοχών.

Η απάντηση από τη δική μας
πλευρά πρέπει να είναι το απεργια-
κό κλείσιμο του λιμανιού. Δεν γίνεται
αλλιώς. Το λιμάνι πρέπει να κλείσει
μέχρι να παραμείνει δημόσια περι-
ουσία στα χέρια του ελληνικού λα-
ού. Δεν έχει καμία δουλειά να το πά-
ρει η οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρία
από όπου και να έρχεται. 

Υπάρχει ήδη μια ολόκληρη εκστρα-
τεία ενάντια στο ξεπούλημα που συ-
σπειρώνει πλήθος φορέων του Πει-
ραιά και με μπροστάρηδες τους ερ-
γαζόμενους στο λιμάνι χρειάζεται να
δώσουμε την απάντηση που πρέπει.

Γιάννης Τσαλίμογλου
εργάτης ΟΛΠ

ΔΕΗ Η ιδιωτικοποίηση 
δεν θα περάσει
Συνέντευξη με τον Σπύρο Νοβακόπουλο, εργαζόμενο στη ΔΕΗ.

ΕΡΤ Ο αγώνας 
συνεχίζεται

ΟΣΕ Οι βλαβερές
συνέπειες της
ιδιωτικοποίησης

Εμπρός για απεργιακό κλείσιμο

ΛΙΜΑΝΙΑ



Νο 1191, 23 Σεπτεμβρίου 2015 Πολιτισμόςσελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Τ
ο Κεφάλαιο του Καρλ Μαρξ
ανοίγει καθημερινά την αυλαία
της Μπιενάλε στην Βενετία. Η

μέρα στην Αρένα, μια από τις κεντρι-
κότερες αίθουσες της Μπιενάλε, ξε-
κινάει με την ανάγνωση αποσπασμά-
των από το τρίτομο έργο του Μαρξ
για τους 7 μήνες που διαρκεί η παγ-
κόσμια έκθεση τέχνης και γίνεται κά-
θε διετία στη Βενετία από το 1895. 

Η ανάγνωση του Κεφαλαίου είναι
ένα από τα τρία επίπεδα πάνω στα
οποία αρθρώνεται η φετινή έκθεση,
σύμφωνα με τον επιμελητή Okwui
Enwezor. Οι διοργανωτές επιδιώ-
κουν να καταγράψουν την ταραχώ-
δη παγκόσμια πραγματικότητα πα-
ρουσιάζοντας μια όσο το δυνατό με-
γαλύτερη ποικιλία καλλιτεχνικών -και
όχι αμιγώς εικαστικών- μέσων, ακο-
λουθώντας τη διαλεκτική μέθοδο
του "διανοητικού" μοντάζ του Eisen-
stein. 

Η επιλογή των έργων στοχεύει
στην ανασύνθεση αυτής ακριβώς
της παγκοσμιοποιημένης πραγματι-
κότητας. Ιδιαίτερη θέση έχει το έργο
των Antje Ehmann και Harun Farocki
"Δουλειά σε ένα πλάνο". Παρουσιά-
ζοντας πάνω από ενενήντα άκοπα
πεντάλεπτα πλάνα από ανθρώπους
που δουλεύουν σε κάθε είδους δου-
λειά σε 15 πόλεις του κόσμου, από
υπερσύγχρονα κτίρια δυτικού τύπου
μέχρι εργάτριες σεξ στην Ασία,
ερευνά τις συνθήκες εργασίας σε
μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία,

αποτελώντας φόρο τιμής στους
ανώνυμους εργάτες σε όλον τον κό-
σμο. Το αργυρό βραβείο πήρε ένας
νέος καλλιτέχνης από την Νότια Κο-
ρέα, ο Im Heung-soon με το ντοκυ-
μαντέρ "Εργοστασιακό συγκρότημα"
που παρουσιάζει μαρτυρίες και συ-
νεντεύξεις εργατριών στα εργοστά-
σια-κολαστήρια της Ασίας (sweatsh-
ops) τα τελευταία 40 χρόνια. Βλέπει
κανείς πώς τόσοι άνθρωποι παρά
την εξαντλητική δουλειά αδυνατούν

να βελτιώσουν την ζωή τους, αλλά
και τους συγκλονιστικούς αγώνες
που έχουν δώσει. 

Τα ταραχώδη σημεία του πλανήτη
εισχωρούν στους χώρους της Μπιε-
νάλε. Απειλητικά-φασιστικά συνθή-
ματα ακούγονται αιφνιδιαστικά από
την πλατεία του Χάρκοβο στην Ου-
κρανία μέσα από το έργο του Myko-
la Ridnyi, ενώ η εγκατάσταση "Τώρα"
της Chantal Akerman δημιουργεί
έναν ανησυχαστικό τόπο, λες κι εί-

σαι μέσα σε πεδίο πολέμου.
Αρκετές δουλειές είναι συλλογι-

κές ή προέρχονται από κολλεκτίβες
ακτιβιστών και καλλιτεχνών. Οι Abo-
unaddara είναι ανώνυμοι καλλιτέ-
χνες από την Συρία και δουλεύουν
από το 2010. Δείχνοντας σκηνές της
καθημερινής ζωής στην χώρα τους,
διεκδικούν να σπάσουν το στερεότυ-
πο που επικρατεί στα ξένα μέσα
ενημέρωσης συρρικνώνοντας την ει-
κόνα των Σύριων σε αδύναμα θύμα-

τα.
Το έργο της Μαρίας Παπαδημη-

τρίου στο ελληνικό περίπτερο, αν
και λιγότερο άμεσα πολιτικό, παρου-
σιάζει μια ανεπιτήδευτη, και γι' αυτό
πολύτιμη, μαρτυρία ενός γουναρά
από την βόρεια Ελλάδα μέσα απ'
την οποία περνά μπροστά σου η
ιστορία των Βαλκανίων του 20ου αι-
ώνα. Το μικρό του μαγαζί έχει μετα-
φερθεί αυτούσιο με μια προβειά που
σχεδόν την ακούς να στάζει και τις
σακούλες του jumbo να κρέμονται κι
αυτές απ' το ταβάνι. 

Η νέα οικονομική κρίση είναι βέ-
βαια πανταχού παρούσα. Η ανατρο-
πή της σημερινής συγκυρίας μοιάζει
ακόμα πιο επιτακτική βλέποντας κα-
νείς τις καθηλωτικές φωτογραφίες
του Walker Evans. Όσοι δεν τον ξέ-
ρουν αξίζει να ρίξουν μια ματιά. Μα-
ζί με την Dorothea Lange πραγματο-
ποίησαν μια μοναδική καταγραφή
πορτρέτων ανθρώπων που πάνω
τους διαγράφονται οι συνέπειες του
Κραχ του '29 στις ΗΠΑ.

Ο David Harvey δηλώνει στον Isa-
ac Julien (ενορχηστρωτή της παρου-
σίασης του Κεφαλαίου στην Μπιενά-
λε), πως ο καπιταλισμός είναι σαν
την βαρύτητα. Δεν τον βλέπεις αλλά
ξέρεις ότι υπάρχει μέσω των συνε-
πειών του. Οι καταστροφικές του
συνέπειες αλλά και οι αντιστάσεις
που γεννά είναι το σαφέστατο στίγ-
μα της φετινής Μπιενάλε.

Σύλβια Φεσσά

Ο
Κυριάκος Mπάνος γράφοντας για την
καινούρια μου ποιητική συλλογή “Λό-
για Θανάτου και Αγάπης” τόνισε πως

φαντάζει σαν ένας κύκλος που κλείνει. Η δη-
μιουργία από μόνη της είναι μια σειρά από
κύκλους που κλείνουν και ανοίγουν. Το ίδιο
το ΕΝΕΚΕΝ, που φέτος κλείνει 20 χρόνια πα-
ρουσίας, πατάει πάνω σε μια τέτοια διαδικα-
σία. Πρόκειται για πολλές θεματικές συνερ-
γατών είτε αφορούν το δοκίμιο, τη λογοτε-
χνία, την ψυχανάλυση, που βγαίνουν σε βι-
βλίο.

Και στη νέα μου συλλογή πράγματι κλείνουν
κύκλοι σε διάφορα επίπεδα. Και στο αισθητικό
και δομικά και θεματικά, και σε βιωματικό επί-
πεδο αφού με το χρόνο νομίζω πως εμβαθύ-
νεις στην εμπειρία και του έρωτα και του θα-
νάτου.

Το θάνατο τον επεξεργάζομαι από την σκο-
πιά της απώλειας. Ο θάνατος ως πραγματικό
γεγονός είναι μια εκτός λόγου συνθήκη. Ο λό-
γος περί θανάτου είναι ένα πολιτισμικό φαινό-
μενο που συγκροτεί την ταυτότητα και τη συ-
νείδηση. Είναι αυτό που θέλω να φωτίσω και
τα αίτια του οποίου διερευνώ μέσα στη ποιητι-
κή συλλογή. 

Το ίδιο και με την έννοια της αγάπης. Την
αγάπη τη θεωρώ πολιτική πράξη. Έρχεται και
συγκροτεί την εμπειρία, που εξ' ορισμού είναι
βίαιη και αποσπασματική, δίνοντας νόημα στην
πορεία του ανθρώπου που έχει μια τραγική
φορά. 

Το άτομο καθώς έρχεται αντιμέτωπο με το
ιστορικό γεγονός, δηλαδή με την ταξική βία,
καλείται να προσδώσει νόημα. Και υπό αυτή
την έννοια λέμε πως η ποίηση είναι μια διάστα-
ση της ταξικής συνείδησης γιατί φωτίζει στο
βάθος αυτή τη σχέση του υποκειμένου με την
κοινωνία και με την ιστορία. 

Η κυρίαρχη ιδεολογία είναι να εκλαμβάνε-
ται ο δημιουργός υπό το πρίσμα της αστικής
αντίληψης, δηλαδή σχέση αντισυμβαλλόμε-
νων μερών. Όπως δηλαδή ο καπιταλισμός δη-
μιουργεί την ψευδαίσθηση ότι ο εργαζόμενος
είναι ελεύθερος διαπραγματευτής των ικανο-
τήτων του απέναντι στον καπιταλιστή, η ίδια
ψευδαίσθηση αναπαράγεται στην καλλιτεχνι-
κή πράξη. Και επειδή η καλλιτεχνική πράξη
έχει ειδικά χαρακτηριστικά όπου το υποκειμε-
νικό στοιχείο είναι σε διέγερση για ειδικούς
λόγους -διότι για τον καλλιτέχνη το υλικό του
είναι ο ψυχισμός του- οι στιγμές αυτές εμφα-
νίζονται σαν απολύτως ατομικές. Όμως ακό-
μα και όταν ο καλλιτέχνης αναφέρεται στις
ασυνείδητες επιθυμίες, δηλώνεται ιστορία. Η
τέχνη είναι μια συλλογική εμπειρία ακόμα και
όταν εκφράζεται απόλυτα υποκειμενικά. 

Πρόταγμα ελευθερίας

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο δημιουργός
πρέπει να παραμερίσει την ενασχόληση του με
το υποκειμενικό και το ατομικό. Πρόκειται για
μια καταβύθιση που κάνει στην προσωπικότη-
τά του, στο ασυνείδητο του, στον ψυχισμό
του, και αυτό είναι ένα πρόταγμα ελευθερίας.
Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο δημιουργός πρέπει
να μιλάει σώνει και καλά συνθηματολογικά. Ο
δημιουργός καθιστώντας τον ψυχισμό του λό-
γο, δίνει και την κοινωνική διάσταση.

Στα λόγια Αγάπης και Θανάτου η εμπειρία
έχει το στοιχείο της εισβολής, όπως συμβαίνει
και με την ιστορική βία, και αυτή η εισβολή, η
σύγκρουση προκαλεί αυτά τα θραύσματα. Η
“μεγάλη” φόρμα έρχεται για να τα συγκροτή-
σει. Εδώ “τα λόγια θανάτου και αγάπης” έχουν
τη δομή της κλασσικής τραγωδίας. Υπάρχει
ένας ήρωας αφηγητής που περιδιαβαίνει μια
ιστορική συνθήκη, γι' αυτό και οι γλωσσικές
αναφορές στα λατινικά, στο πολυτονικό, ή οι
αναφορές σε έργα της κλασσικής γραμματείας. 

Το πρόκριμα, νομίζω, για τους δημιουργούς
της εποχής μας είναι πώς τοποθετούνται απέναν-
τι στην αντιφατική γλωσσική και νοηματική κλη-

ρονομιά και εμπειρία. Έχει ενδιαφέρον να δούμε
με ποιους τρόπους και ποιοι διανοητές προσέδω-
σαν στην γλώσσα μια διαχρονικότητα κάνοντάς
την σύγχρονη. Ένας από αυτούς, ας πούμε, νομί-
ζω πως είναι ο Πουλιόπουλος αλλά αυτή είναι μια
άλλη συζήτηση που έχει ενδιαφέρον.

Η σχέση του έργου με την κοινωνία και τον κό-
σμο είναι μια σύνθετη σχέση. Ζούμε στην εποχή
της “μηχανικής αναπαραγωγής του έργου τέ-
χνης”. Το αρνητικό στοιχείο αυτής της εξέλιξης
είναι ότι χάνεται η ουσία και η αυθεντικότητα. Το
θετικό είναι πως η διασπορά διευκολύνει την
πρόσβαση της κοινωνίας στο έργο τέχνης. 

Ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει συνείδηση του
ιστορικού πλαισίου που κινείται. Η τέχνη λει-
τουργεί σε μια κοινωνική πραγματικότητα, αλλά
λειτουργεί με το δικό του τρόπο. Έχει μια άλλη
σχέση με το χρόνο για παράδειγμα. Δεν έχει
την αμεσότητα που έχει ένα πολιτικό κείμενο
στο εδώ και τώρα. Αλλά ακριβώς γιατί αναφέ-
ρεται στο γλωσσικό φαινόμενο, π.χ. στην ποί-
ηση, έχει το βάθος της σχέσης του λόγου δη-
λαδή αντλεί από το παρελθόν εμφανίζεται στο
παρόν και κοιτάζει στο μέλλον. Επομένως ένα
έργο με αξίες είναι ένα διαρκές σημείο αναφο-
ράς όσον αφορά την συνείδηση. Ο ποιητής
δουλεύει σε ένα βάθος χρόνου και γι' αυτό το
έργο κρίνεται από την εποχή του αλλά κρίνει
και την εποχή του, είναι μια αμφίδρομη σχέση.

Εργάτρια σε κλωστήριο στο Γιοχάνεσμπουργκ από το έργο των Antje Ehmann και Harun Farocki "Δουλειά σε ένα πλάνο". 

Η Μπιενάλε της Βενετίας στον κόσμο της κρίσης

“Η τέχνη είναι μια συλλογική εμπειρία”
Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, εκδότης του Ενεκεν μίλησε στον Κυριάκο Μπάνο με αφορμή

την κριτική πάνω στην τελευταία του ποιητική συλλογή «Λόγια θανάτου και αγάπης». 
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Ό
ταν στα μέσα Αυγούστου οι
τριάντα βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ –οι περισσότεροι ανή-

καν στην Αριστερή Πλατφόρμα- ψή-
φιζαν Όχι στο τρίτο μνημόνιο, έπαιρ-
ναν το μπράβο από χιλιάδες εργαζό-
μενους και νεολαία που ένιωθαν ορ-
γισμένοι από την «κωλοτούμπα» του
Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. 

Επτά μόλις μήνες μετά την «πρώ-
τη φορά αριστερά» κυβέρνηση, η
δυναμική του κινήματος που την είχε
αναδείξει, προκάλεσε μια θεαματική
κρίση που οδήγησε στη διαμόρφω-
ση ενός πολιτικού φορέα στα αρι-
στερά του ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα είναι
ότι η ρήξη με τον ΣΥΡΙΖΑ έμεινε, με
ευθύνη της ηγεσίας της Λαϊκής Ενό-
τητας, διστακτική και ημιτελής. Αυτό
βάρυνε αποφασιστικά στην προ-
εκλογική περίοδο με αντανάκλαση
και στο αποτέλεσμα της κάλπης. 

Η ΛΑΕ διακήρυττε σε όλους τους
τόνους ότι σήκωσε ψηλά την σημαία
του ΟΧΙ που πέταξε στη λάσπη ο
Τσίπρας και η ηγετική του ομάδα.
Γιατί έγινε αυτό, όμως; Ποια εξήγη-
ση έδωσε η ΛΑΕ για αυτή τη μετα-
στροφή; Η άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «με-
ταλλάχτηκε» -περίπου εν μια νυκτί-
από το κόμμα που θα έσκιζε τα μνη-
μόνια και θα έσπαγε τη λιτότητα σε
μνημονιακό δεν πείθει. 

Σημάδια

Τα σημάδια είχαν εκδηλωθεί από
πολύ νωρίς –κι η Αριστερή Πλατ-
φόρμα (ο κορμός της ΛΑΕ) έκανε ότι
δεν έβλεπε ή μουρμούρισε κάποιες
διαφωνίες κατόπιν εορτής. Για πα-
ράδειγμα, με την συμφωνία της 20
Φλεβάρη –της τετράμηνης παράτα-
σης του προηγούμενου μνημονίου.  

Μερικές φορές τα «μικρά» περι-
στατικά είναι και τα πιο διαφωτιστι-
κά. Πολλοί σύντροφοι που σήμερα
είναι στη ΛΑΕ εξαπολύουν τις πιο
σκληρές κριτικές στον Γ. Δραγασά-
κη ως αρχιτέκτονα των συμβιβα-
σμών (θυμίζοντας για παράδειγμα
τη γνωστή συνέντευξή του λίγες μέ-
ρες πριν το δημοψήφισμα). Δεν
έχουν κι άδικο, ο Δραγασάκης ήταν
ο πρώτος που μίλησε δημόσια για
την ανάγκη «βίαιης ωρίμανσης» του
ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές του 2012.
Όμως συνέχιζε να χαίρει μιας «πε-
ρίεργης ασυλίας» όπως δηλώνει σε
μια δημόσια αυτοκριτική του στο φέ-
ησμπουκ (4 Σεπτέμβρη) ο πανεπι-
στημιακός Στάθης Κουβελάκης,
πρώην μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και
της Αριστερής Πλατφόρμας που τώ-
ρα είναι στην ΛΑΕ: «τον Αύγουστο
του 2013, έγραψα ένα αναλυτικό κεί-
μενο με το οποίο ‘αποδομούσα’ την
συνέντευξη που είχε δώσει στο Κυ-
ριακάτικο Βήμα και στην οποία επί
της ουσίας έβαζε ως στόχο μια "κα-
λή" διαχείριση του μνημονιακού
πλαισίου. Για να δημοσιευτεί όμως
στην Ισκρα δέχτηκα να το υπογρά-
ψω με ψευδώνυμο. Αυτό βέβαια κάτι
λέει για την ασυλία που έλεγα πριν».

Η Αριστερή Πλατφόρμα έλεγε ότι

είναι ο φρουρός της ριζοσπαστικής
πορείας του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν τα στελέ-
χη της κατέλαβαν υπουργικές θέ-
σεις, έλεγε ότι θα εξασφαλίσει την
ανένδοτη στάση της κυβέρνησης
απέναντι στη «τρόικα». Αποδείχτηκε
ότι ούτε τους άλλους «συντρόφους
υπουργούς» δεν μπόρεσε να ελέγ-
ξει, κι όχι μόνο αυτό, αλλά υπέγρα-
φε με ψευδώνυμα τις όποιες κριτι-
κές σε αυτούς. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν «μεταλλάχτηκε», εί-
χε κάνει στρατηγικές επιλογές που
οδήγησαν στο συμβιβασμό όσο και
αν αυτές διατυπώνονταν με περίτε-
χνες εκφράσεις που ο καθένας μπο-
ρούσε να τις ερμηνεύσει όπως προ-
τιμούσε. Η πρώτη ήταν η περίφημη
«συνέχεια του κράτους» που θα σε-
βόταν η «αριστερή κυβέρνηση». Η
άλλη η μη ρήξη με το ευρώ και την
ΕΕ. 

Τι είχε να πει σε αυτά τα ζητήματα
η Λαϊκή Ενότητα; Ουσιαστικά, επα-
ναλάμβανε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ από το 2012 μέχρι τον Γενάρη
του 2015, με την υπόσχεση ότι αυτή
τη φορά δεν θα κάνει πίσω. Στο ζή-
τημα του χρέους για παράδειγμα η
προγραμματική της διακήρυξη ζητά-
ει: «συνολική διαγραφή του μεγαλύ-
τερου μέρους του» -μια διατύπωση
αντάξια των χρησμών της Πυθίας. 

Είναι αλήθεια, ότι σε ένα ζήτημα,
της εξόδου από το ευρώ έκανε ένα
βήμα μπροστά σε σχέση με τις
επαμφοτερίζουσες θέσεις «καμιά
θυσία για το ευρώ» που υιοθετούσε
ο ΣΥΡΙΖΑ στη «ριζοσπαστική» του
φάση. Για την ακρίβεια, η έξοδος
από το ευρώ έγινε ο δεύτερος πυ-
λώνας της προεκλογικής εκστρατεί-
ας της ΛΑΕ. 

Σχέδιο

Όπως αναφέρει η προγραμματική
της διακήρυξη: «Η κατάργηση των
Μνημονιακών, φορολογικών και άλ-
λων, βαρών στα λαϊκά νοικοκυριά θα
ενισχύσει τη ζήτηση, δίνοντας ώθη-
ση στην ανάπτυξη. Συνολικά, θα πα-
ρουσιάσουμε ειδικό σχέδιο για την
Ελλάδα, που θα εφαρμόζει ένα ριζο-
σπαστικό, προοδευτικό πρόγραμμα
με εθνικό νόμισμα». 

Όμως και εδώ τα πράγματα έμει-
ναν στη μέση του δρόμου. Ο Π. Λα-
φαζάνης και άλλα στελέχη της ΛΑΕ
δήλωναν επανειλημμένα ότι η επι-
στροφή στο «εθνικό νόμισμα» δεν εί-
ναι καταστροφή γιατί πολλές χώρες
της Ευρώπης έχουν το δικό τους
χωρίς να πάψουν να είναι καπιταλι-
στικές. Μέχρι και το παράδειγμα της
Βρετανίας και της Νορβηγίας επι-
στράτευσαν. 

Οι καπιταλιστές επιστράτευσαν
την οικονομική τους δύναμη, τα κα-
νάλια και τις εφημερίδες τους για να
εκβιάσουν το ΝΑΙ στο δημοψήφισμα.
Πίσω τους είχαν όλους τους «θε-
σμούς» με πρώτη και καλύτερη την
Ε.Ε., όχι απλά τη Μέρκελ και τον
Σόιμπλε. Έχει κανείς αμφιβολία ότι

θα κάτσουν με σταυρωμένα χέρια
αν μια «πραγματικά αριστερή» κυ-
βέρνηση με κορμό τη ΛΑΕ, βγει από
το ευρώ σκοπεύοντας να εφαρμόσει
το «προοδευτικό πρόγραμμα» της;
Το πρώτο που θα κάνουν είναι να
βγάλουν τα λεφτά τους έξω, σε ακό-
μα πιο μαζική κλίμακα από ότι έκα-
ναν στους πρώτους εφτά μήνες της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η ΛΑΕ επιμένει να μη δίνει απάν-
τηση στο ερώτημα, που έχει τεθεί
έμπρακτα όχι ιδεοληπτικά, ποια τάξη
θα ελέγχει το νόμισμα, τις τράπεζες,
τις επιχειρήσεις ώστε το κόστος αυ-
τής της εξόδου να μη το φορτωθούν
οι εργάτες αλλά οι καπιταλιστές. Η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ επέμενε και επιμένει ότι
η απάντηση σε αυτό το ερώτημα εί-
ναι η πάλη για τον εργατικό έλεγχο.
Η ΛΑΕ με τις διακηρύξεις της ότι εί-
ναι «πατριωτικό, δημοκρατικό, αντι-
μνημονιακό μέτωπο» στην ουσία πή-
γαινε πίσω κι από τις απαντήσεις
που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2012. 

Κι αυτό είχε επιπτώσεις και στην
προεκλογική περίοδο. Η ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να καλύψει
τις πομπές της λέγοντας ότι ναι μεν
μπορεί να υπέγραψε ένα μνημόνιο
(«καλύτερο», «δικαιότερο» κλπ) αλλά
η ΛΑΕ θέλει «μνημόνιο με δραχμή»
που είναι χειρότερο. Προφανώς και
οι χιλιάδες αγωνιστές/τριες που εί-
ναι στη ΛΑΕ ή την στήριξαν δεν θέ-
λουν κανένα μνημόνιο. Αλλά το ζή-
τημα είναι ότι η στρατηγική και η
επιχειρηματολογία της ηγεσίας της
ΛΑΕ άφηνε ορθάνοιχτη την πόρτα
για τέτοιες επιθέσεις. 

Αυτό συνέβη όταν ο Κ. Λαπαβί-
τσας δήλωνε ότι «αναμφίβολα το
νέο νόμισμα θα υποτιμηθεί στις διε-
θνείς αγορές, ίσως κατά 15-20%
όταν θα φτάσει στη νέα θέση ισορ-
ροπίας. Η υποτίμηση θα δώσει ώθη-
ση στην εγχώρια παραγωγή, στη
βιομηχανία και στον αγροτικό τομέα.
Οι εργαζόμενοι θα έχουν όφελος
γιατί θα τονωθεί η απασχόληση. Από
την άλλη θα υπάρξουν αρνητικές
επιπτώσεις στο εισόδημα των εργα-
ζομένων και στο κόστος παραγωγής
των μικρομεσαίων απαιτώντας κρα-
τική παρέμβαση για τη στήριξή
τους» (26 Αυγούστου, Ναύπλιο). 

Αυτή η κριτική δεν έχει ως κίνητρο
έναν χαιρέκακο σεχταρισμό. Το πο-
σοστό της ΛΑΕ μπορεί να είναι αι-
σθητά μικρότερο από αυτό που ίσως
περίμεναν αρχικά οι ηγετικοί κύκλοι
της και πίστευαν ότι άξιζε οι αγωνι-
στές της. Όμως οι 150.000 ψήφοι
εκπροσωπούν μια δύναμη που μπο-
ρεί να παίξει σημαντικό ρόλο στις
μάχες του κινήματος που έρχονται.
Εκφράζουν κόσμο που θέλει να πάει
πιο αριστερά την σύγκρουση με τα
μνημόνια, τις κυβερνήσεις και την
άρχουσα τάξη. Θα παλέψουμε μαζί,
αλλά επιμένουμε: η θέση όλων είναι
στην αριστερά του αντικαπιταλισμού
και της επανάστασης.

Λέανδρος Μπόλαρης

Τι πήγε στραβά
για τη
Λαϊκή Ενότητα;
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ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Πικάπ 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε 
το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Πλάτων 7μμ
80 χρόνια POUM – Ισπανία ‘36
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ 1968 
(Θησέως κ Αγ.Πάντων) 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε
το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – 

ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Θεσσαλονίκης
7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Δολίχη (Δημητρα-
κοπούλου 51) 7.30μμ
80 χρόνια POUM – Ισπανία ‘36
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 πλατεία Μερκούρη 7μμ
80 χρόνια POUM – Ισπανία ‘36
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΠΕΜΠΤΗ 17/9
ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 6μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 6μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ 
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία Φωκιωνος Νέγρη 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 6μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (Πλατεία) 6μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 6.30μμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σκλαβενίτης 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/9
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ λαϊκή 10πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΒασιλόπουλος 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου κ Γαλατσίου 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (Πλατεία) 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ αντιφασιστική
πικετοφορία
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ νομαρχία 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Όλγας 12μ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ δημαρχείο 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 11πμ
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Εκδηλώσεις του ΣΕΚ
Τα αποτελέσματα των εκλογών και πώς συνεχίζουμε
ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 Αίθουσα Πανηπειρωτικής (Κλει-
σθένους 15 – πίσω από το δημαρχείο) 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Δώρα Κιντή

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 καφέ Τσίου 6μμ
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 καφέ Βυζάντιο 7.30μμ
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 
Θόλος (πανεπιστήμιο) 6μμ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 καφέ Κουρμπέτι 6.30μμ
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/9 καφέ Αστέρας 
(έναντι νομαρχίας) 8.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 24/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24/9 καφέ L.B. 7.30μμ
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

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 τέ-
τοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο
στρα τός, η αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη,

όλο το αστι κό κρά τος λει τουρ γεί για
να προ στα τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα της
άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη
θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος,
στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία,
στα συμ βού λια αντι προ σώ πων απ'
τους χώρους δου λε ι άς και στην ερ-
γα 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 τελει-
ω 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 μετα να στών. 

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

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ -
θε ρώ σει τον εαυ τό της και όλους
τους κατα πιε σμέ νους μέ σα από τη

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

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

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

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

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

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

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

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK



Σ
τις 29 Σεπτέμβρη του 1935, πριν από 80
χρόνια, σχηματίζεται στη Βαρκελώνη το
POUM, το Εργατικό Κόμμα Μαρξιστικής

Ενοποίησης. Στη διάρκεια της επανάστασης
και του εμφύλιου πολέμου στην Ισπανία, στις
γραμμές του POUM θα βρεθούν πολλοί από
τους αγωνιστές που προσπάθησαν να οδηγή-
σουν την επανάσταση στη νίκη απέναντι στο
φασισμό. Εδωσαν μια μάχη δύσκολη και δι-
πλή, καθώς ταυτόχρονα επιχειρούσαν να χτί-
σουν μια αντικαπιταλιστική εναλλακτική απέ-
ναντι στην οργανωμένη προσπάθεια διάλυσης
της εργατικής δημοκρατίας από πλευράς της
σταλινικής αριστεράς.

Οι δύο βασικές οργανώσεις που συγκρότη-
σαν το “ενοποιημένο” POUM ήταν από τη μια
μεριά το BOC (Εργατοαγροτικό Μπλοκ) και η
ICE (Κομμουνιστική Αριστερά της Ισπανίας).
Και οι δυο οργανώσεις ήταν αντισταλινικές, αν
και είχαν ακολουθήσει διαφορετικούς δρό-
μους στη διάρκεια της σταλινικής αντεπανά-
στασης. Ο Χοακίν Μαουρίν, ηγέτης του BOC,
προερχόταν από το αναρχικό συνδικαλιστικό
κίνημα. Όπως κι άλλοι αναρχοσυνδικαλιστές
μετά τη ρώσικη επανάσταση ήρθαν σε επαφή
με τις ιδέες του επαναστατικού μαρξισμού και
κερδήθηκε από τους Μπολσεβίκους. Ανέλαβε
επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος
στις καταλανόφωνες περιοχές της Ισπανίας. Η
διαφωνία του με τη σταλινική πολιτική τον έφε-
ρε κοντά στη “δεξιά αντιπολίτευση” του Μπου-
χάριν. Το BOC είχε τις δυνάμεις του - ίσως γύ-
ρω στα 5.000 μέλη- στην Καταλωνία.

Η ICE από την άλλη μεριά βρισκόταν σε επι-
κοινωνία με τον Διεθνή Κομμουνιστική Λίγκα,
τις επαναστατικές οργανώσεις που προσπα-
θούσε να συντονίσει ο εξόριστος Τρότσκι. 500-
1000 μέλη, πιο εξαπλωμένο σε ολόκληρη τη
χώρα, έχοντας όμως στις γραμμές του κάποι-
ους από τους σημαντικότερους μαρξιστές που
είχαν συμμετάσχει στα πρώτα βήματα του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος και τάχτηκαν με την Αρι-
στερή Αντιπολίτευση του Τρότσκι κόντρα στο
σταλινισμό, όπως ο Αντρές Νιν και ο Χουάν Αν-
τράδε.

Απελευθέρωση
Το Σεπτέμβρη του ‘35, κανείς δεν ήξερε ότι

σε λίγους μήνες θα κέρδιζε τις εκλογές το Λαϊ-
κό Μέτωπο και ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο
θα ξέσπαγε η ισπανική επανάσταση. Όμως η
εργατική τάξη και η Αριστερά είχε έντονη την
αίσθηση του κατεπείγοντος. Η αποσταθεροποί-
ηση που είχε ξεκινήσει κάτω από την επίδραση
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης είχε φέρει
τα πάνω κάτω σε μια χώρα παραδοσιακά άν-
τρο του συντηρητισμού. Το 1930 έπεσε η δι-
κτατορία του Πρίμο ντε Ριβέρα, λίγο αργότερα
εγκατέλειψε τη χώρα ο βασιλιάς, η Ισπανία κη-
ρύχθηκε αβασίλευτη. 

Τα φιλελεύθερα κόμματα που ανέλαβαν την
εξουσία προσπάθησαν να κάνουν τα πρώτα βή-
ματα “εκσυγχρονισμού”, αγροτική μεταρρύθμι-
ση, περιορισμό στα προνόμια της στρατιωτικής
κάστας, της εκκλησίας, κάποια δικαιώματα για
τις γυναίκες. Όμως, γρήγορα βρήκαν έναν τοί-
χο μπροστά τους. Η εκκλησία, ο στρατός και οι
γαιοκτήμονες δεν ήταν ένα ξέμπαρκο απομει-
νάρι της φεουδαρχίας, το οποίο μπορούσες
απλά να το βάλεις στην άκρη. Ήταν βασικό
κομμάτι του τρόπου με τον οποίο είχε οικοδο-
μηθεί ο ισπανικός καπιταλισμός. 

Αν ακουμπούσες έναν από αυτούς, το ντόμινο
απειλούσε ολόκληρο το σύστημα. Και οι φιλε-
λεύθεροι κάθε άλλο παρά ήθελαν κάτι τέτοιο. Η

αγροτική μεταρρύθμιση έγινε με τόσο αργούς
ρυθμούς και με αποζημίωση για τους γαιοκτή-
μονες που ελάχιστα επηρέασε μόνο μερικές χι-
λιάδες χωρικούς, από τα εκατομμύρια που δού-
λευαν χωρίς γη. Μαχητικοί συνδικαλιστές φυλα-
κίζονται γιατί οι απεργίες δεν σέβονται τα όρια
των μεταρρυθμίσεων με το σταγονόμετρο.

Ωστόσο, η δεξιά δεν εμπιστεύεται ότι οι φι-
λελεύθεροι θα κρατήσουν για πολύ κλειστό το
καπάκι της εξέγερσης. Συσπειρώνεται με πρό-
τυπο το Μουσολίνι γύρω από τον Χιλ - Ρόμ-
πλες και στις εκλογές του ‘33 κερδίζει τις
εκλογές. Οι εργάτες της Ισπανίας δεν ήθελαν
να ακολουθήσουν τη μοίρα ούτε της Ιταλίας,
ούτε της Αυστρίας, ούτε της Γερμανίας του
Χίτλερ. Ξεσπάνε εξεγέρσεις με αποκορύφωμα
την τεράστια μάχη που έδωσαν οι ανθρακωρύ-
χοι στις Αστούριες το 1934. Αφόπλισαν τις δυ-
νάμεις καταστολής και για μια βδομάδα είχαν
στα χέρια τους την πρωτεύουσα, το Οβιέδο.
Ένας στρατηγός που αργότερα θα γίνει ακό-
μη πιο γνωστός, ονόματι Φράνκο θα τσακίσει
εκείνη την εξέγερση κινητοποιώντας ολόκληρο
το στρατό. Όμως οι δυο χιλιάδες νεκροί του
Οβιέδο αντί να τσακίσουν το ηθικό των εργα-
τών, το ατσάλωσαν. Η ανάγκη μιας “δεύτερης”
επανάστασης -μετά την ανατροπή της μοναρ-
χίας- μπήκε στην ημερήσια διάταξη.

Όλα τα κόμματα της Αριστεράς κάνουν -ειλι-
κρινή ή όχι- στροφή στα Αριστερά. Ο Λάργο
Καμπαγιέρο, ηγέτης του σοσιαλιστικού κόμμα-
τος, PSOE, κάνει αυτή τη στροφή πιο ξέφρενα.
Βαφτίζεται “ισπανός Λένιν” και μιλάει για την
επανάσταση. Στην πραγματικότητα προσπαθεί
να καβαλήσει το κύμα της ριζοσπαστικοποίησης
που απλώνεται στην κοινωνία. Η νεολαία του
PSOE ριζοσπαστικοποιείται ακόμη πιο έντονα,
τα στελέχη της δηλώνουν “τροτσκιστές”. Το
Κομμουνιστικό Κόμμα ξεφεύγει από την αδρά-
νεια που το καταδίκαζε η σταλινική πολιτική της
“3ης Περιόδου” και χάρη στην καινούργια γραμ-
μή των “λαϊκών μετώπων” παίζει κρίσιμο ρόλο

στη συγκρότηση ενωτικών πρωτοβουλιών. Στο
εσωτερικό των αναρχοσυνδικαλιστικών οργανώ-
σεων -οι οποίες στην Καταλωνία είναι ισχυρότα-
τες- αναπτύσσονται τάσεις που κατανοούν την
ανάγκη των πολιτικών πρωτοβουλιών.

Συντονισμός

Η σφαγή του Οβιέδο είχε δώσει ένα μεγάλο
μήνυμα για την ανάγκη πανεθνικού συντονι-
σμού σε πολιτικό επίπεδο. Οι Αστούριες είχαν
μείνει μόνες γιατί σε άλλες περιοχές οι εξε-
γέρσεις είχαν ξεσπάσει νωρίτερα και γιατί οι
αναρχοσυνδικαλιστές δεν πήραν μέρος στο
συντονισμό. Η ανακήρυξη της Καταλανικής
Δημοκρατίας από τον Λουΐς Κομπάνις τις ίδιες
μέρες κατέληξε ένα φιάσκο που κράτησε μια
μέρα. Χρειαζόταν επειγόντως μια δύναμη που
θα μπορούσε να συντονίσει τα κινήματα και να
μπορεί να εκμεταλλευτεί τις στιγμές αδυνα-
μίας του αντιπάλου, αξιοποιώντας και τα κινή-
ματα εθνικής ανεξαρτησίας.

Η πίεση για ενότητα όλων των κομμάτων
που είχαν αναφορά στην εργατική τάξη ήταν
τεράστια και ερχόταν από τα κάτω. Οι “Εργα-
τικές Συμμαχίες” που είχαν συγκροτηθεί σε
διάφορες πόλεις ήταν ένα βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση, παρά τις προσπάθειες των σταλι-
νικών να πετάξουν έξω τους “προδότες” τρο-
τσκιστές. Ωστόσο η έκκληση σε μια αφηρημέ-
νη ενότητα είχε τον κίνδυνο να μετατραπεί σε
δικαιολογία αδράνειας. Ο Καμπαγιέρο μπορεί
να μίλαγε για επανάσταση, όμως η πρόταση
στην πράξη ήταν να κλείσουν τα ανοιχτά μέτω-
πα μέχρι να χτιστεί η ενότητα και να προετοι-
μαστεί η… μεγάλη στιγμή.

Το ιδεολογικό φως κάτω από το οποίο έβλε-
πε κάθε δύναμη της Αριστεράς τα γεγονότα
είχε τεράστια σημασία. Για τους ρεφορμιστές
-σοσιαλδημοκράτες και σταλινικούς- η Ισπανία
είχε μπροστά της το καθήκον μιας “δημοκρατι-
κής” επανάστασης, την ολοκλήρωση των με-
ταρρυθμίσεων που ξεκίνησαν το 1931 αλλά

δεν προχωρούσαν. Το όριο της επανάστασης
ήταν η αβασίλευτη δημοκρατία χωρίς προνό-
μια για τους αριστοκράτες και τους παπάδες.
Όποιος έβαζε το στόχο παραπέρα, ήταν τυχο-
διώκτης και επικίνδυνος. Οι αναρχοσυνδικαλι-
στές μπήκαν στην επαναστατική διαδικασία -
στο άλλο άκρο- υποτιμώντας τη σημασία των
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Κράτος το
ένα, κράτος το άλλο, ποια η σημασία να υπε-
ρασπιστείς τη Ρεπούμπλικα.

Το κοινωνικό ζήτημα
Η ICE είχε την πιο καθαρή αντιμετώπιση ότι

χρειαζόταν να δοθούν όλες οι δυνάμεις για την
υπεράσπιση των δημοκρατικών κατακτήσεων
και για να μπλοκαριστεί ο δρόμος στο φασισμό.
Αλλά αυτό δεν σήμαινε πως η επανάσταση ήταν
“δημοκρατική”. Η εργατική τάξη και η φτωχή
αγροτιά, μπαίνοντας στη μάχη για την υπερά-
σπιση της δημοκρατίας, αναγκαστικά άνοιγαν το
κοινωνικό ζήτημα, με πρώτο και κύριο τον ανα-
δασμό. Η ηγεσία του BOC φαινόταν πως αποδέ-
χεται αυτή την άποψη όλο και περισσότερο.

Ωστόσο τα γεγονότα έτρεχαν με πολύ μεγαλύ-
τερη ταχύτητα από ό,τι προλάβαινε η συγκρότη-
ση μιας νέας αριστεράς. Το POUM παρότι δια-
φωνούσε με τη λογική των “Λαϊκών Mετώπων”
πήγε στις εκλογές του ‘36 ως αριστερή πτέρυγα
του Λαϊκού Μετώπου. Φοβήθηκε ότι μένοντας
έξω από το Μέτωπο θα απομονωνόταν. Τελικά
απομονώθηκε εντός του Μετώπου, καταφέρνον-
τας να εκλέξει μόνο τον Μαουρίν βουλευτή. 

Μετά το πραξικόπημα του Φράνκο και το ξέ-
σπασμα της επανάστασης, πάλι από το φόβο
της απομόνωσης, υπέστειλε την κριτική στους
αναρχικούς, εκτιμώντας ότι τα πιο ριζοσπαστι-
κά τμήματα των εργατών ακολουθούν τη
γραμμή της CNT, της αναρχικής συνομοσπον-
δίας. Το Σεπτέμβρη του ‘36, και ενώ η CNT
έχει αποδεχθεί τη διάλυση των αντιφασιστικών
πολιτοφυλακών, ακολουθώντας τη γραμμή του
Λαϊκού Μετώπου, το POUM παίρνει μέρος
στην κυβέρνηση της Καταλωνίας. Ελλείψει αυ-
τοοργάνωσης από τα κάτω, τουλάχιστον ας
ελέγξουμε ένα κομμάτι του κράτους από τα
πάνω, έλεγε η λογική. Στην πραγματικότητα
ήταν ένα ακόμη βήμα εγκατάλειψης των αρ-
χών και προσαρμογής στις πιέσεις. 

Οι οπαδοί του Τρότσκι αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν το POUM και να προσπαθή-
σουν να χτίσουν δική τους οργάνωση, μια ορ-
γάνωση μικρή που δεν κατάφερε να έχει αντί-
κτυπο στην πορεία της επανάστασης. Το
1937 η κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου θα
κατηγορήσει το POUM ως τροτσκιστικό και
θα το βγάλει εκτός νόμου. Ο αντιφασιστικός
πόλεμος, σύμφωνα με τους σταλινικούς,
έπρεπε να δοθεί υπό τις εντολές της επίση-
μης κυβέρνησης, όχι με πολιτοφυλακές και
επαναστάσεις.

Ο σχηματισμός του POUM ήταν μια κρίσιμη
στιγμή για τη συγκρότηση της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς στην Ισπανία. Όμως ήρθε πολύ
αργά, λίγους μόνο μήνες πριν το ξέσπασμα
της επανάστασης. Γι’αυτό και κληρονόμησε
αναποφασιστικότητα, ιδεολογική σύγχυση και
την τάση να σύρεται από τις μεγαλύτερες από
αυτό πολιτικές δυνάμεις. Δεν είχε καταφέρει
να συγκεντρώσει ούτε την επιρροή, ούτε ακό-
μη σημαντικότερο την εμπειρία και την τέχνη
ενιαιομετωπικών πρωτοβουλιών σε κόντρα με
τη θέληση των ρεφορμιστικών ηγεσιών. Μια
εμπειρία που για τους επαναστάτες είναι ανε-
κτίμητης αξίας.

Νίκος Λούντος
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80 χρόνια από την
ίδρυση του POUM
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Χιλιάδες εργαζόμενοι πήραν μέρος στην ει-
κοσιτετράωρη απεργία που είχαν καλέσει τα
συνδικάτα την περασμένη Παρασκευή στη
Φινλανδία ενάντια στο νέο πακέτο λιτότητας
της τρικομματικής κυβέρνησης του Γιούχα
Σίπιλα.

Τα λιμάνια έκλεισαν, τα τρένα ακινητοποι-
ήθηκαν, τα λεωφορεία έμειναν στα αμαξο-
στάσια ενώ δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.
Στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι συμμετείχαν (για
μερικές ώρες) ακόμα και οι σεκουριτάδες
στην απεργία. Παρά την καταρρακτώδη βρο-
χή 30.000 περίπου εργαζόμενοι πήραν μέρος
στην απεργιακή συγκέντρωση μπροστά από
τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Ελ-

σίνκι. 
Η Φινλανδία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση εδώ

και τρία χρόνια. Η κυβέρνηση, στην οποία
εκτός από το κεντροδεξιό κόμμα του Σίπιλα
συμμετέχει και το ακροδεξιό κόμμα των
“Πραγματικών Φινλανδών” -αυτό που έχει κά-
νει ανάμεσα στα άλλα και την αποπομπή της
Ελλάδας από την Ευρωζώνη σημαία του-
προωθεί ένα “επώδυνο πακέτο μέτρων” που
θα βγάλει, υποτίθεται, τη χώρα από την κρί-
ση. Το πακέτο είναι στην ουσία μια μετωπική
επίθεση στην εργατική τάξη, που περιλαμβά-
νει σχεδόν τα πάντα -από τους μισθούς, τις
υπερωρίες και τις άδειες μέχρι τα συνδικαλι-
στικά δικαιώματα και τις συλλογικές συμβά-
σεις. 

Η απεργία της Παρασκευής ήταν η απάν-
τηση των συνδικάτων στην αδιαλλαξία της
κυβέρνησης που οδήγησε τις διαπραγματεύ-
σεις ανάμεσα στις δυο πλευρές σε αδιέξοδο.

Τ
υπικά, η απόφαση της Ομο-
σπονδιακής Τράπεζας των
ΗΠΑ (Fed) να κρατήσει, για

μια ακόμα φορά αμετάβλητα τα αμε-
ρικανικά επιτόκια, έχει μικρή μόνο
σημασία. Η αναμενόμενη αύξηση
ήταν, έτσι και αλλιώς, μικρή: ένα τέ-
ταρτο της ποσοστιαίας μονάδας.
Από το 0.25% που βρίσκεται σήμερα
το επιτόκιο “αναφοράς” θα ανέβαινε
στο 0.5%. Δεύτερον η αύξηση, που
η Τζάνετ Γέλεν, η πρόεδρος της
FED, έχει ουσιαστικά προαναγγείλει
από την αρχή σχεδόν της χρονιάς,
δεν ακυρώθηκε: “αναβλήθηκε”. Η
Επιτροπή που αποφασίζει τη νομι-
σματική πολιτική θα συναντηθεί δυο
ακόμα φορές μέσα στο 2015, στις
27-28 Οκτώβρη και στις 15-16 Δε-
κέμβρη. Θεωρητικά η FED έχει τη
δυνατότητα να ανεβάσει πραγματικά
τα επιτόκιά της μέχρι το τέλος της
χρονιάς. Στην πραγματικότητα,
όμως, η απόφαση να διατηρηθούν
τα επιτόκια για μια ακόμα φορά αμε-
τάβλητα έχει τεράστια σημασία.

Η τελευταία φορά που η Κεντρική
Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε τα επιτό-
κια της (από το 5% στο 5.25%) ήταν
τον Ιούνη του 2006. Για ένα περίπου
χρόνο έμειναν σταθερά. Τον Σεπτέμ-
βρη του 2007 άρχισε ο κατήφορος -η
κατακρήμνιση θα έπρεπε να λέμε κα-
λύτερα. Τον Γενάρη του 2009 έπια-
σαν πάτο (0-0.25%). Από τότε μέχρι
σήμερα παραμένουν σταθερά σε αυ-
τά τα μηδενικά, ουσιαστικά, επίπεδα.
Η αύξηση που είχε υποσχεθεί η Γέ-
λεν θα σηματοδοτούσε την έξοδο
από την κρίση και την οριστική επι-
στροφή στην ομαλότητα. Τώρα η
επιστροφή αυτή “αναβάλλεται”.

Η σημασία της απόφασης, όμως,
δεν περιορίζεται μόνο σε συμβολικό
επίπεδο. Η πολιτική του εύκολου και
φτηνού χρήματος, των προγραμμά-
των “ποσοτικής χαλάρωσης” και των
μηδενικών επιτοκίων, κατάφερε μεν
να προφυλάξει την αμερικανική οικο-
νομία από τις χειρότερες επιπτώσεις
της κρίσης -η κατάρρευση της Λήμαν

Μπράδερς τον Σεπτέμβρη του 2008
δεν μετεξελίχθηκε σε χιονοστιβάδα
αντίστοιχη με το Κραχ του 1929. 

Το τίμημα αυτής της “ασπίδας
προστασίας”, όμως, ήταν η δημιουρ-
γία μιας τεράστιας “φούσκας” που
απλώνεται από το χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης μέχρι τα μεγάλα έργα
στη Σαγκάη και τις τράπεζες στις
“πολλά υποσχόμενες” αναδυόμενες
αγορές της Τουρκίας, του Βιετνάμ
και της Κορέας. Και οι φούσκες αυ-
τές έχουν αρχίσει να κλυδωνίζονται
επικίνδυνα. Η Fed πιέζεται να αρχίσει
να αντιστρέφει αυτή την πολιτική της
“φούσκας” -πριν προλάβουν να το
κάνουν “οι αγορές”, με τον ίδιο ακρι-
βώς τρόπο που το έκαναν και στην
περίπτωση της Λήμαν Μπράδερς
πριν από επτά ακριβώς χρόνια.

Επιτόκια

Και αυτός δεν είναι ο μοναδικός
λόγος για τον οποίο η Fed πιέζεται
να ανεβάσει τα επιτόκια. Τυπικά και
πάλι η Fed καθορίζει την πολιτική
της με δυο βασικά κριτήρια: τον
έλεγχο του πληθωρισμού και τον
έλεγχο της ανεργίας. Το 2008-9 η
ανεργία είχε φτάσει στο 10% στις
ΗΠΑ. Από τότε πέφτει σταθερά. Σή-
μερα βρίσκεται λίγο πάνω από το
5%, κοντά στο επίπεδο που θεωρεί-
ται “φυσικό” από τους οικονομολό-
γους. 

Η αμερικανική οικονομία έχει κα-
ταφέρει τα τελευταία χρόνια να ανα-
πτύσσεται σταθερά με ρυθμούς πε-
ρίπου 2% το χρόνο και να δημιουρ-
γεί εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέ-
σεις εργασίας κάθε μήνα. Τα αφεντι-
κά φοβούνται ότι αν η ανεργία πέσει

κάτω από το “φυσικό επίπεδο” οι μι-
σθοί θα αρχίσουν να ανεβαίνουν. Με
την αύξηση των επιτοκίων ελπίζουν
να “αποθερμάνουν” λίγο την οικονο-
μία πριν φτάσουν σε αυτό το “αρνη-
τικό” σημείο.

Ταυτόχρονα, όμως, η αύξηση των
επιτοκίων έχει και τρομαχτικούς κιν-
δύνους για την άρχουσα τάξη. Ακό-
μα και ένα μικρό παιδί ξέρει ότι είναι
σχεδόν αδύνατο να βγάλεις ομαλά
τον αέρα από μια φούσκα χωρίς να
σκάσει. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για
τις οικονομικές φούσκες. Τον Ιούνη
τα χρηματιστήρια της Κίνας έζησαν
το δικό τους “1929”: οι δείκτες έπε-
σαν μέσα σε λίγες μέρες 30% κάτω,
οι χρηματιστές έτρεχαν αλλόφρονες
να πουλήσουν όσο-όσο, ενώ όλες οι
προσπάθειες των μεγάλων τραπεζι-
τών και του κράτους να σταματή-
σουν τον πανικό και τον κατήφορο
αποδείχτηκαν απλές ασπιρίνες. Ο
τελικός απολογισμός: 4 τρισεκατομ-
μυρίων δολάρια, ένα ιλιγγιώδες πο-
σό ακόμα και για το μέγεθος της Κί-
νας, ένα ποσό που ξεπερνάει την κε-
φαλαιοποίηση των χρηματιστηρίων
της Φρανκφούρτης και του Παρισι-
ού αθροισμένων μαζί. 

Και το “κακό” δεν περιορίζεται
στην Κίνα: όλες σχεδόν οι αναδυόμε-
νες αγορές βρίσκονται σήμερα υπό
πίεση, με τα κεφάλαια να φεύγουν
με μεγάλη ταχύτητα, αναζητώντας
ασφαλή καταφύγια στις χρηματαγο-
ρές της Δύσης. Στην ανακοίνωσή
της η Επιτροπή της Fed παραδέχτη-
κε ανοιχτά ότι η αστάθεια στις διε-
θνείς αγορές και οι κίνδυνοι που συ-
νεπάγεται αυτή για την αμερικανική
οικονομία ήταν ένας από τους βασι-

κούς παράγοντες που την οδήγησαν
στην “αναβολή”. Η παγκόσμια οικο-
νομία, για να το πούμε διαφορετικά,
είναι στην εντατική, διασωληνωμένη
με τα πιεστήρια της Fed. Η διακοπή
της ποσοτικής χαλάρωσης έχει αρχί-
σει ήδη να επιβαρύνει αισθητά την
υγεία της. Η αύξηση των επιτοκίων
κινδυνεύει τώρα, αντί να την απεξαρ-
τήσει, να την αποτελειώσει.

Προβλήματα

Και η κατάσταση της παγκόσμιας
οικονομίας δεν είναι το μοναδικό που
απασχολεί την άρχουσα τάξη. Η
ανεργία μπορεί να έχει πέσει στο
5.1% στις ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν σημαί-
νει ότι η οικονομία έχει ξεπεράσει τα
προβλήματά της. Κατ’�αρχήν η ίδια η
πτώση της ανεργίας είναι, εν' μέρει
τουλάχιστον, εικονική: το 5.1% δεν
περιλαμβάνει τα εκατομμύρια των
μακροχρόνια άνεργων που έχουν
απελπιστεί και έχουν σταματήσει να
ψάχνουν για δουλειά. 

Σαν ποσοστό, η αναλογία των ερ-
γαζομένων σε σχέση με τον συνολικό
πληθυσμό των ΗΠΑ βρίσκεται στο
χαμηλότερο επίπεδο εδώ και τριάντα
πέντε χρόνια. Η πραγματική ακτινο-
γραφία της αμερικανικής οικονομίας
φαίνεται και από το δεύτερο κρίσιμο
στοιχείο που παρακολουθεί η Fed:
τον πληθωρισμό. Ο στόχος της κεν-
τρικής τράπεζας είναι, όπως και της
“δικής” μας ΕΚΤ, ένας πληθωρισμός
κοντά αλλά κάτω από το 2%. 

Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία
ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ κυμαίνεται
αυτή τη στιγμή κοντά στο 0.3%. Κά-
ποιοι οικονομολόγοι υποστηρίζουν

ότι οι παράγοντες που έχουν ρίξει
τον πληθωρισμό σε τόσο επικίνδυνα
επίπεδα (ο αποπληθωρισμός, ο αρνη-
τικός πληθωρισμός δηλαδή, είναι
εφιάλτης για τους οικονομολόγους)
είναι “συγκυριακοί” -πχ η πτώση της
τιμής της ενέργειας. Άλλοι, όμως, εί-
ναι πολύ πιο απαισιόδοξοι. Το βασικό
όπλο που έχουν οι κεντρικοί τραπεζί-
τες για να αντιμετωπίζουν τον κίνδυ-
νο του αποπληθωρισμού είναι η μεί-
ωση των επιτοκίων. Η Fed, βέβαια,
δεν μπορεί να τα μειώσει σήμερα άλ-
λο, αφού βρίσκονται ήδη ουσιαστικά
στο μηδέν. Και αρνητικά επιτόκια δεν
εννοούνται, ως γνωστόν, στον καπι-
ταλισμό. Αλλά μπορεί, τουλάχιστον,
να μην τα ανεβάσει.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής
της Fed της περασμένης Πέμπτης οι
φόβοι για μια άμεση καταστροφή
επισκίασαν τις ανησυχίες για το μα-
κροπρόθεσμο μέλλον. Από τους 10
κεντρικούς τραπεζίτες οι 9 ψήφισαν
“ναι” στην αναβολή. Μόνο ένας, ένα
από τα γνωστά νεοφιλελεύθερα “γε-
ράκια”, τάχθηκε υπέρ μιας άμεσης
αύξησης των επιτοκίων. 

Οι “αγορές” εκτιμούν τώρα ότι η
Γέλεν δεν θα κρατήσει την “υπόσχε-
σή της”, να ανεβάσει τα επιτόκια μέ-
σα στο 2015. Στην πραγματικότητα
κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι
ακριβώς θα αποφασίσει η Επιτροπή
στις επόμενες συνεδριάσεις της. Θα
επικρατήσουν τα “γεράκια” ή τα “πε-
ριστέρια”; Ένα πράγμα είναι μόνο
βέβαιο: όποια απόφαση και αν πά-
ρουν, η οικονομία δεν πρόκειται να
ξεφύγει από την κρίση. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΑ Η “επιστροφή 
στην ομαλότητα” αναβάλλεται

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Πανεργατική
απεργία

Η απεργιακή συγκέντρωση στο Ελσίνκι.
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Μ
ήνες τώρα από διεθνείς και ντόπιους
«αναλυτές» επαναλαμβάνεται σχε-
δόν αξιωματικά, ότι στην Ελλάδα με-

τά το ΣΥΡΙΖΑ «έρχεται η ώρα της Χρυσής Αυ-
γής».

Η ψήφιση του τρίτου μνημονίου από το ΣΥ-
ΡΙΖΑ μέσα στο καλοκαίρι αναζωπύρωσε ακό-
μα περισσότερο αυτή τη φιλολογία, την
οποία αναπαρήγαγαν συχνά και στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ξεπεράσουν εσω-
κομματικές αντιδράσεις και την διαρροή ψή-
φων.

Στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου αποδείχ-
θηκε ότι αυτή η εκτίμηση δεν ισχύει. Μπορεί
ο ΣΥΡΙΖΑ να έχασε 300.000 ψήφους, όμως
αυτές οι ψήφοι κατευθύνθηκαν κυρίως προς
τη ΛΑΕ, την αποχή και άλλες κατευθύνσεις -
και σίγουρα όχι προς την Χ.Α, η οποία έπεσε
σε απόλυτους αριθμούς ψήφων.

Η φασιστική Χρυσή Αυγή πήρε την Κυρια-
κή συνολικά 379.578 ψήφους χάνοντας
11.000 ψήφους συγκριτικά με τις βουλευτι-
κές εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και
60.000 ψήφους συγκριτικά με τις βουλευτι-
κές εκλογές του Μαϊου του 2012, οπότε μπή-
κε για πρώτη φορά στο κοινοβούλιο.

Πτώση

Η πτώση είναι ιδιαίτερα σημαντική, στις
γειτονιές που η Χ.Α ισχυριζόταν ότι «ελέγ-
χει». Στην Α’ Αθήνας από 25.600 ψήφους το
2012 η Χ.Α έχει πέσει στους 17.180 στις τω-
ρινές εκλογές. Στη Β’ Πειραιά από 17.160 το
2012 έχει πέσει στις 12.616 σήμερα. Και στην
Β’�Αθήνας από 68.700 το 2012 στις 50.300
σήμερα.

Μπορεί λόγω της αποχής, η Χ.Α να κατά-
φερε να αυξήσει το ποσοστό της κατά 0,7%
σε 6,99% και κατά μια έδρα στη Βουλή σε
σχέση με τον Ιανουάριο, όμως αποδείχθηκε
παντελώς αδύναμη να εισπράξει εκλογικά τη
μνημονιακή στροφή του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αδυναμία αυτή έχει να κάνει με τρεις βα-
σικά λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η Χ.Α ουδέ-
ποτε αποτέλεσε, παρά τη δημαγωγία, «αντι-
μνημονιακή» δύναμη. Αυτό φάνηκε πεντακά-
θαρα στο δημοψήφισμα του Ιούλη, όπου πή-
ρε θέση υπέρ των αφεντικών και του ευρώ,
ψελλίζοντας κάτι μισόλογα για το ΟΧΙ, και ελ-

πίζοντας να την ανταμείψουν τα μεγάλα συμ-
φέροντα της χώρας.

Ο δεύτερος είναι το μαζικό αντιφασιστικό
κίνημα που -μέχρι την τελευταία στιγμή,
έχοντας μπροστά τους ναυτεργάτες στον
Πειραιά- δεν άφησε περιθώρια στους νεοναζί
να ανασυγκροτήσουν τα τάγματα εφόδου
οργανώνοντας παρελάσεις και επιθέσεις,
ελέγχοντας τους δρόμους.

Ο τρίτος λόγος είναι η συνεχιζόμενη καμ-
πάνια για να καταδικαστούν οι νεοναζί δολο-
φόνοι του Παύλου Φύσσα και οι φυσικοί και
ηθικοί αυτουργοί όλων των εγκλημάτων που
έχει διαπράξει η ναζιστική συμμορία. Σε αντί-

θεση με την άποψη ότι η δίκη της Χ.Α μπορεί
να «δυναμώσει» τους ναζί επειδή υποκρίνον-
ται τα «θύματα του συστήματος», κάτι τέτοιο
δεν εκφράστηκε στις εκλογές.

Δεν εκφράστηκε, παρά τη ναζιστική προ-
παγάνδα και παρά τις καθυστερήσεις στη δι-
καιοσύνη που έχουν οδηγήσει δύο χρόνια με-
τά τη σύλληψη των ηγετών της Χ.Α, να μην
έχουν καταθέσει ακόμα οι γονείς του Παύ-
λου Φύσσα και οι υπόλοιποι μάρτυρες. Οι νε-
οναζί «αρχηγοί» έφτασαν στις εκλογές κερδί-
ζοντας χρόνο, χωρίς να έχουν απολογηθεί
έστω και για ένα από τα εγκλήματά τους.

Αφέθηκαν παντελώς ελεύθεροι να ασκή-

σουν «προεκλογική εκστρατεία», όπως ο Λα-
γός που τη μέρα των εκλογών διοικούσε τάγ-
μα εφόδου στο Κερατσίνι. Τους τελευταίους
μήνες, η ραδιοτηλεοπτική παρουσία τους
αναβαθμίστηκε. Από τα κανάλια της κακιάς
ώρας, τώρα και στην ΕΡΤ, που σχεδόν εργο-
λαβικά ανέλαβε την προβολή τους, πριν και
μετά την έναρξη της προεκλογικής εκστρα-
τείας – εξυπηρετώντας, αναρωτιέται κανείς,
ποιες ανομολόγητες εκλογικές σκοπιμότη-
τες; Μήπως στο όνομα της μη επιστροφής
των ψηφοφόρων της Χ.Α πίσω στη Νέα Δη-
μοκρατία;

Δράση

Στα ρεπορτάζ των «μεγάλων» καναλιών η
Χ.Α παρουσιαζόταν καθημερινά σαν η δύνα-
μη που προστατεύει τα συμφέροντα των κα-
τοίκων των νησιών από τους «αιμοβόρους»
πρόσφυγες – την ίδια στιγμή που η ρατσιστι-
κή προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημο-
κρατίας νομιμοποιούσε τη δράση τους.

Εφτασε, ανήμερα της δεύτερης επετείου
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, ο φύ-
ρερ Μιχαλολιάκος να δίνει συνεντεύξεις προ-
σκεκλημένος στο Ν. Χατζηνικολάου, προκει-
μένου να σταλεί το μήνυμα ότι η Χρυσή Αυ-
γή, «σοβάρεψε», αλλά φαίνεται κάποιο ξεχα-
σμένο στην κωλότσεπη μαχαίρι χάλασε τον
κάδο του πλυντηρίου και ο Μιχαλολιάκος τε-
λικά ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για τη δο-
λοφονία Φύσσα. Όλο αυτό το σιγοντάρισμα,
όλη αυτή η υποστήριξη δεν στάθηκε ικανή να
δημιουργήσει την απαραίτητη δυναμική για
να πάρει ξανά μπρος η Χ.Α.

Αυτό δεν σημαίνει εφησυχασμό ότι η Χ.Α
των 380.000 ψήφων δεν αποτελεί πλέον κίν-
δυνο και μάλιστα μεγάλο. Σημαίνει ότι υπάρ-
χει δρόμος για να σταματήσουμε τους νεο-
ναζί, βαδίζουμε πάνω σε αυτόν, και είναι η
ενδυνάμωση του μαζικού αντιφασιστικού κι-
νήματος στους δρόμους, στις γειτονιές και
τα δικαστήρια. Είναι η σύγκρουση με τον ρα-
τσισμό της ΕΕ και του ελληνικού κράτους
που θρέφει τους φασίστες. Είναι ο αγώνας
για την ανατροπή των μνημονίων και της λι-
τότητας που διαλύουν τις ζωές μας.

Γιώργος Πίττας

Ξ
επέρασε κάθε όριο το γνω-
στό “χιουμοριστικό” περιοδι-

κό Charlie Hebdo. Στο τελευ-
ταίο του τεύχος αποφάσισε να “κά-

νει πλάκα” με το θάνατο του μι-
κρού Αϊλάν, του τρίχρονου προ-

σφυγόπουλου από τη Συρία που
ξεβράστηκε, πνιγμένο στην αμμου-

διά της Αλικαρνασού. 

Στο εξώφυλλο υπάρχει ένα σκί-
τσο που δείχνει το άψυχο σώμα
του παιδιού. Δίπλα του υπάρχει μια
ταμπέλα φαστ φουντ, που διαφημί-
ζει, υποτίθεται, παιδικά γεύματα.
Οι πρόσφυγες πεθαίνουν επειδή
ονειρεύονται το δυτικό τρόπο
ζωής μας, με τα McDonald και τα
παιδικά γεύματα “δυο στην τιμή
του ενός”. “Έφτασε τόσο κοντά”
γράφει με μεγάλα γράμματα το
εξώφυλλο.

Τον περασμένο Γενάρη δυο ένο-

πλοι “Ισλαμιστές” επιτέθηκαν στα
γραφεία του περιοδικού στο Παρί-
σι. Ο απολογισμός της επίθεσης,
δώδεκα νεκροί, ανάμεσά τους και
πέντε από τους σκιτσογράφους
του. Τα κανάλια έτρεξαν να μιλή-
σουν για την “πρωτοφανή επίθεση
στην ελευθερία του λόγου”. Μέσα
στις επόμενες μέρες (και συχνά με
τη συμμετοχή των κυβερνώντων)
χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρο
τον κόσμο κατέβηκαν στους δρό-
μους κρατώντας πλακάτ “Είμαι
Charlie Hebdo” για να δηλώσουν
τη συμπαράστασή τους στο περιο-

δικό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
έτρεξαν να θυμίσουν το ένδοξο
παρελθόν του Charlie Hebdo -που
δεν είχε διστάσει να χλευάσει ακό-
μα και το θάνατο του στρατηγού
Ντε Γκολ το 1970.

Ισλαμοφοβία

Το Charlie Hebdo του 2015,
όμως, δεν είχε καμιά σχέση με το
Charlie Hebdo του 1970. Τότε “τα
έβαζε” με την εξουσία. Τώρα το
αγαπημένο του θύμα είναι το Ισ-
λάμ, οι Μουσουλμάνοι, η μαντήλα,
οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.

Καθόλου τυχαία: η ισλαμοφοβία
έχει γίνει κυρίαρχη πολιτική τα τε-
λευταία χρόνια στη Δύση. Και
“πουλάει”. Το Charlie Hebdo ανα-
δημοσιεύει συστηματικά όλα τα
σκίτσα που προκαλούν την οργή
των Μουσουλμάνων. Τα εξώφυλλά
του φιλοξενούν συχνά πυκνά “γε-
λοιογραφίες” με τον ίδιο τον Μωά-
μεθ, κάτι που θεωρείται βλασφημία
από τη μουσουλμανική θρησκεία.

Το πρώτο τεύχος μετά την επίθε-
ση του Γενάρη τυπώθηκε σε πέντε
εκατομμύρια αντίτυπα. Η γαλλική
κυβέρνηση έτρεξε να το επιδοτή-

σει με ένα εκατομμύριο Ευρώ. Και
το ίδιο έκαναν και πολλά από τα
μεγάλα ειδησιογραφικά συγκροτή-
ματα του κόσμου. Και οι φωνές
όλων αυτών (σαν και εμάς) που
έλεγαν “εγώ δεν είμαι Charlie Heb-
do”, “εγώ δεν συμπαραστέκομαι
στους ρατσιστές που έχουν κάνει
επιχείρηση την ισλαμοφοβία” έμει-
ναν στο περιθώριο.

Τώρα το Charlie Hebdo έκανε
ένα ακόμα βήμα μπροστά. Την ίδια
ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες άν-
θρωποι, σε όλη την Ευρώπη, τρέ-
χουν στους σιδηροδρομικούς
σταθμούς για να συμπαρασταθούν
στους πρόσφυγες που φτάνουν
από τη Συρία, το Charlie Hebdo
χλευάζει τον μικρό Αϊλάν.

Όχι εμείς δεν είμαστε Charlie
Hebdo.

Σ.Κ.

Ποιος θέλει τώρα
να είναι Charlie Hebdo;

Μπορούμε 
να τσακίσουμε 
τη Χρυσή Αυγή

Κερατσίνι, 18/9/2015



ΙΔΕΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Ενάντια στο
φασισμό και 
το σύστημα
που τον γεννάει

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ) τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

Έκθεση Βιβλίου στο Ζάππειο από τις 25

Σεπτέμβρη έως τις 11 Οκτώβρη. Το Μαρξιστικό

Βιβλιοπωλείο βρίσκεται στο περίπτερο Νο 39


