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T
ην προσήλωση στην εφαρμογή των υπο-
χρεώσεων που απορρέουν από τη συμ-
φωνία με τους δανειστές ζήτησε ο Αλέ-

ξης Τσίπρας από το νέο του υπουργικό συμ-
βούλιο, στην πρώτη του συνεδρίαση την Πα-
ρασκευή 25 Σεπτέμβρη. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το νέο κυβερνη-
τικό σχήμα συγκροτήθηκε έτσι ώστε να διευ-
κολύνει στην κατεύθυνση της υλοποίησης των
άγριων μέτρων λιτότητας που απαιτεί η τρόι-
κα, μιας πολιτικής που δεν σταμάτησε να
εφαρμόζεται στη διάρκεια της υπηρεσιακής
κυβέρνησης. Αυτό φαίνεται από τη δημιουργία
υφυπουργείου «Μνημονίου», υπό το υπουρ-
γείο Οικονομικών.

Κατά την τελετή παράδοσης στο υπουργείο
Οικονομικών ο νέος αναπληρωτής υπουργός
«Μνημονίου» Χουλιαράκης, βεβαίωσε ότι προ-
έχει η «ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της
συμφωνίας με τους εταίρους, οι οποίες, όπως
δήλωσε, έχουν ήδη υλοποιηθεί σε ποσοστό
61%» από την υπηρεσιακή κυβέρνηση. 

Η συνέχιση της θητείας του Ευκλείδη Τσα-
καλώτου στη θέση του υπουργού Οικονομικών
δεν εκπλήσσει. Είναι αυτός που μαζί με τον αν-
τιπρόεδρο Δραγασάκη και τον πρωθυπουργό
Τσίπρα έδωσαν τη «μάχη» για την υπογραφή
του τρίτου Mνημονίου μέσα στον Αύγουστο
και είναι αυτός που θα έχει την ευθύνη της
εφαρμογής του τους επόμενους μήνες. Από
δίπλα, οι υπουργοί ανάπτυξης, δηλαδή ιδιωτι-
κοποιήσεων, Γ. Σταθάκης στο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Π. Σκουρλέτης
στο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κοιτάζοντας το νέο υπουργικό συμβούλιο,
τα περισσότερα από τα πρόσωπα που συμβό-
λισαν το «πρώτη φορά Αριστερά» της πρώτης
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πήγαν περίπατο. 

Αλλά με δυσκολία μπορεί κανείς να δει πρό-
σωπα που να συμβολίζουν, έστω, την πιο πρό-
σφατη βαρετή συνθηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ
περί «παλιού που φεύγει και νέου που έρχε-
ται»: 

Μπορεί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να
μην συμμετέχουν στη νέα μνημονιακή κυβέρ-
νηση, αλλά 5 πρώην στελέχη της πρώτης και
15 πρώην στελέχη του δεύτερου κατέχουν
υπουργικά αξιώματα σε ένα σύνολο 46 υπουρ-
γών της νέας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Μπορεί τελικά, ο ανοιχτά δηλωμένος ρατσι-
στής, ομοφοβικός, αντισημίτης και συναγελα-
ζόμενος της Χ.Α, Δημήτρης Καμμένος να ξη-
λώθηκε αμέσως από τη θέση υφυπουργού
Υποδομών, λόγω της γενικής κατακραυγής
που ξεσήκωσε εντός κι εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παραμέ-
νει όμως το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να

επελέγη.
Στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής

Ανασυγκρότησης μεταφέρθηκε ο Π. Κουρουμ-
πλής, αναμασώντας ρήσεις του πρώην πρωθυ-
πουργού της δεξιάς Γεωργίου Ράλλη ότι η δη-
μόσια διοίκηση είναι ο «μεγάλος ασθενής». Οι
εργαζόμενοι στον - μικρότερο της Ευρώπης
πλέον - δημόσιο τομέα μπαίνουν για άλλη μια
φορά στο στόχαστρο.

Στις θέσεις τους, στα υπουργεία του «βαθέ-
ος κράτους» παραμένουν ο πρώην σύμβουλος
του ΓΑΠ Νίκος Κοτζιάς, στο υπουργείο Εξωτε-
ρικών και ο Πάνος Καμμένος στο υπουργείο
Εθνικής Αμυνας. 

Ο Νίκος Κοτζιάς ευχαρίστησε τον Μολυβιά-
τη για το έργο που επιτέλεσε στο διάστημα
της υπηρεσιακής κυβέρνησης και τον «παρα-
κάλεσε, όποτε έχει ζητήματα που χρειάζονται
τη δική του σοφία, να μπορεί να προσβλέπει
στη σκέψη του και στην καλή του διάθεση».
Μόλις πριν από μερικές μέρες, υπό τις εντο-
λές του Μολυβιάτη η ελληνική διπλωματική αν-
τιπροσωπεία απείχε από τις ψηφοφορία των
κρατών μελών του ΟΗΕ με θέμα την έγκριση
ψηφίσματος για ελαφρύνσεις στις χώρες που
έχουν δημόσιο χρέος. 

Κατάντια

Απείχε επίσης από την ψηφοφορία με θέμα
την ανάρτηση της σημαίας της Παλαιστίνης,
ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες του ΟΗΕ!
Πρόκειται για την κατάντια στην οποία έχει
οδηγήσει η συγκρότηση του επικίνδυνου άξο-
να Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην Ανατολική
Μεσόγειο, στην οποία θα συνεχίσει να πρωτο-
στατεί από τη θέση του υπουργού Αμυνας ο
Πάνος Καμμένος.

Παράδειγμα «βαθέος κράτους» αποτελεί και
ο νέος υπουργός Δημόσιας Τάξης που αντικα-
τέστησε τον Γιάννη Πανούση. Πρόκειται για
τον υποστράτηγο εν αποστρατεία Νίκο Τόσκα,
με θητεία στα τεθωρακισμένα, στο διεθνές επι-
τελείο του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια στον τομέα
άμυνας του ΠΑΣΟΚ.

Σχεδόν ταυτόχρονα με την ορκωμοσία του
νέου υπουργού, η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο
συμβολικές συλλήψεις των συνδικαλιστών της
ΠΟΣΠΕΡΤ με στόχο την ertopen, το σύμβολο
του αγώνα των εργαζομένων στη δημοσια τη-
λεόραση, και του Τζαβέντ Ασλάμ, επικεφαλής
της Πακιστανικής Κοινότητας, που έχει βρεθεί
στην πρώτη γραμμή του αγώνα  την τελευταία
δεκαπενταετία στην Ελλάδα, ενάντια σε ρατσι-
σμό, νεοναζί και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. 

Υπουργός ξανά και ο Μάρκος Μπόλαρης,

που υπηρέτησε από καίριες θέσεις το ΠΑΣΟΚ
στην διάρκεια των μνημονίων, σαν υφυπουρ-
γός, όταν μαζί με τον υπουργό Υγείας Λοβέρ-
δο πετσοκόβαν τις δαπάνες για την Υγεία. Την
ίδια περιοδο που, όπως κατήγγειλε το τμήμα
Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζοντας έκπλη-
ξη, απογοήτευση και αγανάκτηση, ο δεύτερος
ξεκινούσε την ρατσιστική καμπάνια ενάντια
στις οροθετικές γυναίκες. Ο Τσίπρας κάλυψε
απόλυτα τον Μάρκο Μπόλαρη.  

Αντίθετα η Τασία Χριστοδουλοπούλου, μόνι-
μος στόχος των φασιστών και της ακροδεξιάς
ξηλώθηκε από το υφυπουργείο Μετανάστευ-
σης γιατί «τόλμησε» να πει ότι οι Σύροι πρό-
σφυγες, έχουν δικαίωμα, όπως όλοι οι άνθρω-
ποι, στον ήλιο. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν προ-
σπάθησε ούτε καν να καλύψει τη Χριστοδου-
λοπούλου απέναντι στους σεξιστικούς χαρα-
κτηρισμούς του Μεϊμαράκη. Η «κυρία Τασία»
έπρεπε οπωσδήποτε να φύγει, για να δώσει τη
θέση της στον πιο «ρεαλιστή» υπηρεσιακό
υπουργό Γιάννη Μουζάλα, παρόντος του οποί-
ου στη Λέσβο, τα ΜΑΤ ματοκύλησαν τους πρό-
σφυγες. 

Έφριξε η εκπαιδευτική κοινότητα

Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα έφριξε
με την τοποθέτηση του Ν. Φίλη στο υπουργείο
Παιδείας. Οι απόπειρες αποστασιοποίησης
από τις πολιτικές Διαμαντοπούλου και Αρβανι-
τόπουλου πάνε περίπατο. Ο πανεπιστημιακός
Αριστείδης Μπαλτάς παίρνει μετάθεση για το
υπουργείο Πολιτισμού και οι μαθητές, οι φοι-
τητές και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
βρίσκονται αντιμέτωποι με τον πιο σκληρό
υποστηρικτή της μνημονιακής στροφής του
Τσίπρα.

Στους τομείς, όπου αναμένονται οι περισσό-
τερες και σθεναρότερες εργατικές αντιστά-
σεις στην εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων,
είναι φανερό ότι η επιλογή των υπουργών
προσβλέπει στη χειραγώγηση «από τα μέσα»
αυτών των αντιστάσεων. 

Πχ, η τοποθέτηση δύο παλαιότερων συνδι-
καλιστών με αγωνιστικές και αριστερές «περ-
γαμηνές» όπως των Ξανθού-Πολάκη στο
υπουργείο Υγείας. Πολύ γρήγορα θα δούμε τι
εννοούν οι υπουργοί όταν υπόσχονται σύγ-
κρουση με τα «συμφέροντα» στο χώρο της
υγείας – σύγκρουση με τις οργανωμένες ενώ-
σεις των γιατρών και των εργαζομένων στην
Υγεία ή με τους Αποστολόπουλους, τους Κον-
τομηνάδες και τους κερδοσκόπους του φαρ-
μάκου; Τα ίδια ισχύουν για την  επιλογή του Θ.
Δρίτσα ξανά στη θέση του υπουργού Ναυτι-
λίας.

Τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνη-
σης ότι, μπορεί στα οικονομικά τα πράγματα
να είναι δύσκολα, αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι
«κάπως καλύτερα», έσπευσε να «εξηγήσει»
αμέσως μετά την τοποθέτησή της στη θέση
της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης η Θεανώ Φωτίου. Η υπουργός των
ανέργων και των πασχόντων δεν θα μπορούσε
να είναι πιο κυνική δηλώνοντας: «Αν κάνουμε
οικονομία όλα γίνονται... Όπως τα γεμιστά, εί-
ναι επινόηση του ελληνικού λαού... με τίποτα
τρώει μια οικογένεια».   

Αλλά  η άποψη ότι ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση
θα σημάνει έστω κάποιες προοδευτικές αλλα-
γές σε ζητήματα που δεν εφάπτονται της οικο-
νομίας, διαψεύδεται ξανά με το καλημέρα. Η
Σία Αναγνωστοπούλου, σαν αναπληρώτρια
υπουργός Παιδείας έδωσε συγχαρητήρια
στους εκπαιδευτικούς για τον ρόλο τους στην
εκπαίδευση και τους αντιρατσιστικούς τους
αγώνες. Αλλά, πριν προλάβει καν να ψελίσει

την πρώτη της δήλωση σχετικά με την παρα-
κολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών
στα σχολεία, η νέα υφυπουργός έσπευσε να
τα μαζέψει και να δικαιολογηθεί ότι «απλώς
απαντούσε σε ένα ακροατή» και «οι δηλώσεις
της παραποιήθηκαν». Προηγήθηκαν οι διαμαρ-
τυρίες του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.    

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης επανήλθε ο Νί-
κος Παρασκευόπουλος ο οποίος δήλωσε ότι
«μέχρι τώρα δεν είχαμε πολλές δυνατότητες
για δημιουργικό έργο λόγω της οικονομικής
δυσκολίας, αλλά και του λίγου χρόνου ενόψει
της διαπραγμάτευσης για τη συμφωνία». Δύ-
σκολο να καταλάβει κανείς ποιές «οικονομικές
δυσκολίες» επηρεάζουν υποθέσεις όπως τη
σκανδαλώδη συνέχιση της δίκης της Χ.Α στις
φυλακές Κορυδαλλού αντί στο Εφετείο. 

Ο άλλοτε, εκπρόσωπος των απολυμένων
στα τηλεοπτικά πάνελ Κατρούγκαλος είναι αυ-
τός που θα αναλάβει να φέρει σε πέρας τις
επιθέσεις στο ασφαλιστικό και το εργασιακό
ως νέος υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με
την απειλητική δήλωση ότι «πρέπει μέσα σε
ένα μήνα να εφαρμόσουμε όσα δεν έγιναν σε
40 χρόνια» .

Ουσιαστικά, πέρα από τα πρόσωπα που την
απαρτίζουν και στις πιο πολλές περιπτώσεις
συμβολίζουν τη στροφή προς τα δεξιά, ακόμη
και οι “για δεύτερη φορά” υπουργοί του ΣΥΡΙ-
ΖΑ μιλάνε πια με τη γλώσσα των “εκσυγχρονι-
στών” της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Γιώργος Πίττας.

Υπουργοί εφαρμογής των “εφαρμοστικών”

Ο Ν. Φίλης στο υπουργείο Παιδείας

Ο Δ. Καμμένος, παραλίγο στο υπουργείο Υποδομών Ο Π. Κουρουμπλής, στο υπουργείο Εσωτερικών

Ο απόστρατος Ν. Τόσκας, στο υπουργείο Δημ. Τάξης
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Κ
άποτε ο ΣΥΡΙΖΑ προβαλλόταν
σαν το κόμμα που δίνει προ-
τεραιότητα στην αντιμετώπι-

ση της ανθρωπιστικής κρίσης που
έχουν προκαλέσει τα μνημόνια στην
Ελλάδα. Και ασκούσε κριτική σε
όσους μιλούσαν για κοινωνικές ανα-
τροπές, ότι τάχα παραπέμπουν τα
προβλήματα στη «Δευτέρα Παρου-
σία» της επανάστασης.

Σήμερα, η ανθρωπιστική κρίση
χειροτερεύει. Η οικονομία βρίσκεται
σε βουτιά, πριν ακόμα αρχίσουν οι
νέες υφεσιακές περικοπές του τρί-
του μνημόνιου. Και δίπλα στους
άνεργους, στους άστεγους, στους
απλήρωτους, στους φτωχοποιημέ-
νους νέους ή συνταξιούχους έρχον-
ται να προστεθούν οι πρόσφυγες
που τρέχουν να γλυτώσουν από τη
φρίκη του πολέμου. 

Η αναγκαιότητα για ένα πακέτο
μέτρων, ένα μεταβατικό πρόγραμμα
που αντιμετωπίζει εδώ και τώρα τις
ανάγκες όλων αυτών που χτυπιούν-
ται από την κρίση και φτάνει στη ρί-
ζα του προβλήματος είναι σήμερα
μεγαλύτερη. 

Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται
στη αντίθετη κατεύθυνση, είναι θλι-
βερό. Αντί για άμεση ανακούφιση,
τώρα παραπέμπει σε μακρινές υπο-
σχέσεις για οικονομική ανάκαμψη
όταν έρθουν επενδύσεις αφού πρώ-
τα γίνουν οι επώδυνες «μεταρρυθμί-
σεις» του τρίτου μνημόνιου. Όλα αυ-
τά σημαίνουν ότι η σκυτάλη περνάει

στα χέρια της αριστερής αντιπολί-
τευσης.

Πώς μπορούμε να ανταποκριθού-
με σε αυτή την πρόκληση;

Πρώτα απ’ όλα, ξεκαθαρίζοντας
ότι οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμε-
νοι και συνδέοντας την πάλη ενάντια
στη λιτότητα και τα μνημόνια με την
πάλη ενάντια στον ρατσισμό. Κανέ-
νας απολυμένος δεν έχει να κερδίσει
τίποτα από το κλείσιμο των συνό-
ρων, κανένα στρατόπεδο συγκέν-
τρωσης προσφύγων και μεταναστών
δεν θα βελτιώσει τη θέση της εργατι-
κής οικογένειας που δεν έχει περί-
θαλψη για τον παππού ή τη γιαγιά
και παιδικό σταθμό για τα παιδιά.

Αφετηρία μας πρέπει να είναι το
αίτημα των προσφύγων για άνοιγμα
των συνόρων, να πέσει ο φράχτης
στον Έβρο ώστε να σταματήσουν να
θαλασσοπνίγονται μικρά παιδιά στο
Αιγαίο. Είναι πρόκληση να βγαίνει ο
αρμόδιος υπουργός Μουζάλας και
να κατακεραυνώνει την κυβέρνηση
της Ουγγαρίας για τον φράχτη της
και την ίδια στιγμή να κρατάει κλει-
στό τον δικό του φράχτη. Είναι ντρο-
πή για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
να λέει ότι η λύση είναι να γίνεται
«διαλογή» των προσφύγων στην
Τουρκία ώστε να μην περνάνε από
την Ελλάδα.

Δίπλα στο άνοιγμα των συνόρων,
είναι το αίτημα για άσυλο και στέγη
στους κατατρεγμένους που κατα-
φέρνουν να φτάσουν ως εδώ. Υπάρ-

χουν πλήθος ακίνητα που βρίσκον-
ται κλειστά και είναι ώρα να αξιοποι-
ηθούν για να σταματήσει το δράμα
στην πλατεία Βικτωρίας και σε όλα
τα αντίστοιχα σημεία. Κάθε δημοτι-
κό συμβούλιο που συνεδριάζει πρέ-
πει να πάρει απόφαση ότι ανοίγει
τους χώρους που ήδη διαθέτει και
απαιτεί ακόμη περισσότερους βά-
ζοντας χέρι στα αναξιοποίητα ακίνη-
τα των κατασκευαστικών εταιρειών.

Χρηματοδότηση

Αλλά ταυτόχρονα, μαζί με τα συν-
δικάτα, κάθε δημοτική αρχή πρέπει
να διεκδικεί χρηματοδότηση και
προσλήψεις για την κάλυψη των
αναγκών. Οι εθελοντικές προσπάθει-
ες των αλληλέγγυων που αγκαλιά-
ζουν τους πρόσφυγες δεν πρέπει να
μείνουν μόνες. Αντίθετα, πρέπει να
συντονιστούν και να γενικευτούν βά-
ζοντας στο στόχαστρο τη λιτότητα
και τις περικοπές που χτυπάνε
όλους, ντόπιους και πρόσφυγες.

Αυτές τις μέρες, οι εργαζόμενοι
στις κοινωνικές δομές αναγκάστηκαν
να κάνουν κινητοποίηση στα γραφεία
του ΣΥΡΙΖΑ επειδή είναι απλήρωτοι
και οι συμβάσεις τους λήγουν την 1η
Οκτώβρη. Συνδικάτα, δημοτικές κινή-
σεις και αλληλέγγυοι χρειάζεται να
ενώσουμε τις φωνές μας για να πλη-
ρωθούν, να μονιμοποιηθούν και να γί-
νουν νέες προσλήψεις για να στελε-
χωθούν ξανά τα ΚΑΠΗ, οι κλινικές, οι
παιδικοί σταθμοί που έκλεισαν και

που όλοι έχουμε ανάγκη.
Από τα πρώτα πράγματα που θα

συζητήσει η νέα βουλή μετά τις προ-
γραμματικές δηλώσεις είναι το σχέ-
διο του προϋπολογισμού. Είναι ξε-
κάθαρο ότι κάθε περικοπή στις κοι-
νωνικές δαπάνες σημαίνει επιδείνω-
ση της ανθρωπιστικής κρίσης. Γι’
αυτό, είναι αναγκαίο να αναδείξουμε
το μεγαλύτερο «ισοδύναμο μέτρο»
που αγνοεί η κυβέρνηση, τη στάση
πληρωμών προς τους τραπεζίτες για
το χρέος. Αν κλαδέψουμε τα τοκο-
χρεολύσια, μπορούμε να βρούμε
όλα τα λεφτά που απαιτούνται.

Το αντικαπιταλιστικό μεταβατικό
πρόγραμμα που μιλάει για ρήξη με
την ΕΕ, διαγραφή του χρέους και
κρατικοποίηση των τραπεζών με ερ-
γατικό έλεγχο δεν είναι μια μακρινή
ουτοπία, είναι η χειροπιαστή εναλ-
λακτική λύση απέναντι στην κατάν-
τια ενός συστήματος που φέρνει
φτώχεια, πόλεμο και πνιγμούς στα
σύνορα.

Τα πρώτα βήματα για να οργανώ-
σουμε τους κοινούς αγώνες μας σε
μια τέτοια κατεύθυνση έχουν ξεκινή-
σει. Τα συλλαλητήρια της περασμέ-
νης Παρασκευής είναι μια αφετηρία.
Την ώρα που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη πηγαίνει στο τυπογραφείο, μια
σειρά δημοτικές κινήσεις συντονί-
ζονται. Ο σύλλογος δασκάλων «Αρι-
στοτέλης» στο κέντρο της Αθήνας
καλεί τα σωματεία να συντονιστούν.
Το άλλο σαββατοκύριακο, 10-11

Οκτώβρη έρχονται στην Αθήνα με
πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ διεθνείς
αντιπροσωπείες από μια σειρά χώ-
ρες για να μοιραστούμε τις εμπει-
ρίες αυτής της πάλης που ανοίγει
παντού.

Τα προβλήματα δεν αντιμετωπί-
ζονται με συμβιβασμούς και ψεύτι-
κους «ρεαλισμούς». Παραπομπή
στις καλένδες είναι αυτό που κάνει ο
Τσίπρας ελπίζοντας ότι ο Σόιμπλε
θα έρθει στη Δευτέρα Παρουσία
ντυμένος Αϊ-Βασίλης να μοιράσει
ελάφρυνση του χρέους και επενδύ-
σεις (από τα αποθεματικά της Φολκ-
σβάγκεν άραγε;). Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με
τις αντικαπιταλιστικές της προτά-
σεις είναι η δύναμη που βρίσκεται
πιο κοντά στις άμεσες ανάγκες μας.

Πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Κουρδιστάν, την Αλβανία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν ενώθηκαν με διαδηλωτές από τα συνδικάτα, 
την ΚΕΕΡΦΑ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε κοινή πορεία την περασμένη Παρασκευή 25/9. Έτσι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για να αντιμετωπίσουμε την κρίση.

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Πώς απαντάμε στην ανθρωπιστική κρίση 
της φτώχειας και της προσφυγιάς
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Για άλλη μια φορά είμαστε εδώ να
λέμε όσα λέγαμε πάντα. Με τη διαφο-
ρά μόνο ότι από χρόνο σε χρόνο τα
θύματα αυξάνονται. Και βλέπουμε ότι
δεν υπάρχει θεραπεία για αυτό το ζή-
τημα. Σήμερα ζητάμε από την πολιτεία
να πιέσει με τη σειρά της την ΕΕ, τα
σύνορα να ανοίξουν για όλους τους
πρόσφυγες πολέμου. 

Να μην είναι η Ουγγαρία παράδειγμα
με σύνορα πεδία μάχης εναντίον προ-
σφύγων. Αυτό που γίνεται στα σύνορα
της Ουγγαρίας είναι απαράδεκτο. Δεν
πιστεύω ότι αυτό το πρόσωπο θέλει να
δείξει η Ευρώπη στην ανθρωπότητα για-
τί τόσα χρόνια μας είχαν βομβαρδίσει
με πολλά μηνύματα για ανθρώπινα δι-
καιώματα και σεβασμό στον άνθρωπο.

Τώρα είδαμε ένα εντελώς διαφορετι-
κό πρόσωπο. Τραυματισμένοι και χτυπη-
μένοι πρόσφυγες πολέμου στα σύνορα
της Ουγγαρίας με τη Σερβία. Ζητάμε
από την ελληνική κυβέρνηση ένα λογικό
πράγμα. Αυτή τη στιγμή τα σύνορα είναι
κλειστά αλλά επιτρέπεται η είσοδος μέ-
σω πλοιαρίων θανάτου. Απαγορεύεται η
είσοδος από τα χερσαία σύνορα με κίν-
δυνο να πνιγούν άνθρωποι. Ζητάμε από
την πολιτεία να ανοίξουν τα σύνορα
στον Έβρο. Εκατοντάδες πρόσφυγες
στην Αδριανούπολη ταλαιπωρημένοι θέ-
λουν να μπουν μέσα και να βρουν κατα-
φύγιο σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Είναι
οικογένειες με παιδιά.

Ανθρώπινο πρόσωπο
Θέλουμε να μας δείξουν πρόσωπο

ανθρώπινο. Από την αρχή της κρίσης η
διεθνής κοινότητα έχει αδιαφορήσει
εντελώς για το συριακό ζήτημα, τον
πόλεμο στη Συρία. Δεν ασχολήθηκαν
ούτε ο ΟΗΕ ούτε το Συμβούλιο Ασφα-
λείας. Αδιαφόρησαν με αποτέλεσμα η
χώρα μας να γίνει αλάνα για όλους
τους κακούς και την πληρώνει ο φτω-
χός, ο άοπλος κόσμος. Δυστυχώς
όπως αδιαφόρησαν αυτοί οι θεσμοί,
βλέπουμε ίδια αδιαφορία από τις κυ-
βερνήσεις του “πολιτισμένου κόσμου”,
εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί αν
αυτό είναι ο πολιτισμός της ΕΕ έχει
αποτύχει και δείχνει το γνήσιο, το κακό
πρόσωπό της. Η κυβέρνηση να ανοίξει
τα σύνορα. Θα μπορούσαν τα λεφτά
που θα έδιναν οι πρόσφυγες στους
δουλέμπορους να γίνουν υποδομές
για τους πρόσφυγες. Πιστεύουμε ότι
στην Ευρώπη υπάρχουν φωνές που
θέλουν σε όλο τον κόσμο ειρήνη, προ-
στασία, ανοιχτά σύνορα. Πιστεύουμε
να έχουμε τη βοήθεια όλων εσάς για
να μην έχουμε άλλα θύματα.

Άσραφ Χάσνο, 
Σύλλογος Απόδημων Σύρων Ελλάδος
(Ομιλία στο αντιρατσιστικό συλλαλη-

τήριο της Αθήνας στις 25/9)

Η κραυγή 
των Σύρων
ΑΝΟΙΞΤΕ 
ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ!

Μ
ε κεντρικό σύνθημα “Καλοδεχούμενοι οι
πρόσφυγες – στη φυλακή οι νεοναζί”
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25

Σεπτέμβρη το αντιρατσιστικό - αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στην Αθήνα, δύο χρόνια μετά τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα. 

Συνδέοντας τη μάχη για την ισόβια καταδίκη
της Χρυσής Αυγής με τον αγώνα ενάντια στην
Ευρώπη - Φρούριο, πάνω από τρεις χιλιάδες δια-
δηλωτές βάδισαν από την Ομόνοια στη Βουλή κι
από εκεί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΔΕΔΥ, εργατικά σωματεία και κοι-
νότητες μεταναστών, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν οι βασι-
κοί διοργανωτές της πορείας που συσπείρωσε
ντόπιους και μετανάστες, εργάτες και νεολαίους,
οικογένειες προσφύγων με μικρά παιδιά.

Η συγκέντρωση στην Ομόνοια ξεκίνησε με ομι-
λίες. Στην εξέδρα ανέβηκαν ο Θανάσης Καμπα-
γιάννης, δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, ο Τζαβέντ Ασλάμ, επικε-
φαλής της Πακιστανικής Κοινότητας, ο Γιώργος
Μακρινός, δημοτικός σύμβουλος Κορυδαλλού
και πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μετανα-
στών του δήμου, ο Άσραφ Χάσνο, από το Σύλλο-
γο Απόδημων Σύρων Ελλάδος, ο Παναγιώτης
Καλφαγιάννης, πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ, ο Θα-
νάσης Διαβολάκης, από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Γιου-
σούφ, από τους Κούρδους που ήρθαν να διαδη-
λώσουν από το Λαύριο, ο Κλεάνθης Σάββας και
η Άννα Μπήλιου από τη ΛΟΑΤ κοινότητα, η Μαρι-
λένα Κουντούρη, φοιτήτρια Παντείου, ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας και
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ.

Ένα πολύχρωμο σεντόνι με το κεντρικό σύνθη-
μα της διαδήλωσης και μια ανθρώπινη αλυσίδα
ντόπιων και μεταναστών οδηγούσαν την πορεία
προς το Σύνταγμα. Σε όλη τη διάρκεια τα αντιρα-
τσιστικά συνθήματα εναλλάσονταν με τα αντιφασι-
στικά: “Πέσ’ το δυνατά, πέσ ’το καθαρά, σύνορα
ανοιχτά για την προσφυγιά”, “Ισόβια στους φονιά-
δες του Παύλου Φύσσα”, “FRONTEX σημαίνει,
πρόσφυγες πνιγμένοι”, “Δίκη-καταδίκη της Χρυ-
σής Αυγής, αυτής της συμμορίας της ναζιστικής”.

“Είχα έρθει για να ψηφίσω στις εκλογές και εί-
πα θα μείνω να κατέβω και στο συλλαλητήριο”,
μας είπε η Λίζα που μένει μόνιμα στο Βόλο και

διαδήλωνε στα πανό της ΚΕΕΡΦΑ κρατώντας
την πικέτα “Έξω οι νεοναζί”. “Το αποφάσισα για
πολλούς λόγους, όχι μόνο για το Φύσσα και τα
άλλα θύματα, αλλά και γιατί είμαι ενάντια στο
ρατσισμό, τις διακρίσεις, την αδικία. Πιστεύω
ότι χρειάζεται να είναι κανείς ενεργός πολίτης
σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί όλος ο κόσμος να
μην πιστεύει στη δύναμή του, αλλά χρειάζεται
ενωμένοι να το παλέψουμε”.

“Διαδηλώνουμε για να περάσουν”
Με τα πανό τους διαδήλωσαν η Πακιστανική Κοι-

νότητα Ελλάδας, οι Σύλλογοι Απόδημων Σύρων,
καθώς και η Επιτροπή Ειρήνης με σύνθημα “Ενάν-
τια στον πόλεμο του Ερντογάν, ειρήνη των λαών”.
Ο Άχμετ, Κούρδος που ζει έντεκα χρόνια στην Ελ-
λάδα, είχε κατέβει στην πορεία με την κορούλα
του. “Θέλουμε ανοιχτά σύνορα”, μας είπε, “Στα σύ-
νορα με την Τουρκία έχει μαζευτεί κόσμος, πολύς
κόσμος. Διαδηλώνουμε σήμερα για να περάσουν”.

Στο πανό των μαθητών Anticapitalista διαδήλω-
νε ο Μιλτιάδης, δεκαέξι ετών: “Διαδηλώνω γιατί
αυτό που γίνεται είναι άδικο, και με τους μετανά-
στες και με τον Παύλο. Πρέπει να οργανωθούμε
γιατί όσο πιο οργανωμένοι είμαστε, τόσο καλύτε-
ρα θα είναι τα αποτελέσματα. Οι μαθητές είναι
αυτοί που κυρίως πρέπει να βοηθήσουν, γιατί και
κουράγιο και ιδέες έχουν. Με πορείες και συσπεί-
ρωση λοιπόν”. Το μαθητικό μπλοκ ακολουθούσαν
οι φοιτητικοί σύλλογοι Παντείου, Καλών Τεχνών,
Νομικής, Ηλεκτρολόγων, Μεταλλειολόγων, Πολι-
τικών Μηχανικών, Πληροφορικής.

Με επικεφαλής το πανό της ΑΔΕΔΥ διαδήλω-
σαν οι Συμβασιούχοι του ΥΠΠΟ, το Σωματείο Ιν-
τρακόμ, το Σωματείο Αγλαΐα Κυριακού, η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλεισίματα
και τις Διαθεσιμότητες, καθώς και το Συντονιστι-
κό των Νοσοκομείων με σύνθημα στο πανό του
“Δωρεάν Υγεία για όλο το λαό, για κάθε μετανά-
στη και ανασφάλιστο”.

“Συμμετέχουμε σήμερα γιατί θέλουμε να στα-
ματήσουμε τη Χρυσή Αυγή και όλη τη ρατσιστι-
κή προπαγάνδα”, μας είπε ο Βαγγέλης Παπαδό-
γιαννης, εργαζόμενος στην Ιντρακόμ, “Θέλουμε
ανοιχτά σύνορα για όλους τους εργάτες και θα
το κερδίσουμε συμμετέχοντας σε κάθε αντιρα-

τσιστική-αντιφασιστική μάχη στους δρόμους”.
“Θέλουμε να αλλάξει η ιδέα της Ευρώπης που

από μόνη της είναι ρατσιστική γιατί κρατάει
κλειστά τα σύνορα για τους πρόσφυγες αλλά
και για όλους τους ανθρώπους”, μας είπε ο Μι-
χαήλ Ζερβός, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σω-
ματείου Εκτάκτου Προσωπικού του υπουργείου
Πολιτισμού. “Θέλουμε να ανοίξουν τα σύνορα
για όσους πλήττονται από τους πολέμους που
δημιουργούν η ίδια η ΕΕ με τις ΗΠΑ. Θέλουμε
ίσες ευκαιρίες για όλους, θέλουμε δουλειές. Οι
πολιτικές αυτές είναι για να μας διασπούν, για
να μισούμε ο ένας τον άλλο. Χρειάζεται να είμα-
στε ενωμένοι, να δουλέψουμε στους χώρους
εργασίας μας ο καθένας και να πείσουμε τους
συναδέλφους μας ότι η στάση απέναντι στο φα-
σισμό δεν είναι χόμπι, μας αφορά όλους. Η
ακροδεξιά, ο εθνικισμός, ο ναζισμός φουντώ-
νουν ξανά, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους
μετανάστες, τους κομμουνιστές, τους ομοφυλό-
φιλους, τους ανάπηρους, αλλά με όλους”.

“Ενάντια στην Ευρώπη της λιτότητας, του πο-
λέμου και του ρατσισμού” έγραφε το πανό του
ΣΕΚ, “Ενάντια σε ρατσισμό – φασισμό, Εργάτες
Ενωμένοι” το πανό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενώ το δικό
της πανό είχε η Ομάδα Φύλου και Σεξουαλικό-
τητας - LGBTQ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που διαδήλωνε
μαζί με κόσμο της ΛΟΑΤ κοινότητας.

Για την επιτυχία της διαδήλωσης μας μίλησε ο
Γιάννης Κούβαρης, γραφίστας, μέλος του Συντο-
νιστικού της ΚΕΕΡΦΑ: “Τα αιτήματα για το Φύσ-
σα, τους πρόσφυγες, την ιθαγένεια, τα σύνορα
κλπ είναι πλέον πολύ πιο γενικευμένα κι αυτό
φαίνεται σήμερα. Οργανώσαμε ανοιχτά, με προ-
κηρύξεις σε γαλλικά και αγγλικά, με περιοδείες
όπως στην περιοχή μου, στην πλατεία Αμερικής,
σε στέκια και γειτονιές. Έχουμε μπροστά πολλές
αφορμές για νέες κινητοποιήσεις, η ΚΕΕΡΦΑ εί-
ναι η δύναμη που μπορεί και ενοποιεί τα αιτήμα-
τα, και ο κόσμος την αναγνωρίζει πλέον”.

Αντιπροσωπεία των οργανωτών της διαδήλωσης
θυροκόλλησε το ψήφισμα του συλλαλητηρίου στα
φρουρούμενα από τα ΜΑΤ γραφεία της ΕΕ. Ενώ η
πορεία κατέληξε στα Προπύλαια βροντοφωνάζον-
τας “Όλοι μαζί, μαζί, να σβήσουν οι ναζί!”.

Λένα Βερδέ

“Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες 
- στη φυλακή οι νεοναζί”

Η πορεία στις 25/9 ανεβαίνει τη Σταδίου προς τα γραφεία της ΕΕ
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Στους δρόμους ενάντια στην ΕΕ - Φρούριο

Ε
πιτυχημένο ήταν το αντι-
φασιστικό - αντιρατσι-
στικό συλλαλητήριο στις

25 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονί-
κη. Στη συγκέντρωση καλού-
σαν η ΚΕΕΡΦΑ, η ΕΔΟΘ, τα
σωματεία εργαζομένων ΨΝΘ
και ΕΥΑΘ, η Γ’ και η Ε’ ΕΛΜΕ,
φοιτητικοί σύλλογοι και η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ.

Από τις 7μμ αντιφασίστες
και αντιρατσιστές άρχισαν να
συγκεντρώνονται στο άγαλμα
Βενιζέλου, όπου πραγματο-
ποιήθηκαν χαιρετισμοί. Το λό-
γο πήραν ο Κώστας εκ μέρους
των φοιτητικών συλλόγων, η
Κατερίνα Αβραμίδου από το
σωματείο ΨΝΘ, ο Νίκος Δα-
σκάλου από την ΕΔΟΘ, ο
Μπάμπης Κουρουνδής από
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Νίκος Ανα-
στασιάδης από τη ΛΑΕ και η
Φύλλια Πολίτη από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ.

Πορεία
Στη συνέχεια ξεκίνησε πο-

ρεία με το πανό της ΚΕΕΡΦΑ
μπροστά, ενώ ακολουθούσαν
τα πανό των φοιτητικών συλ-
λόγων, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της
ΛΑΕ. Τα συνθήματα που κυ-
ριαρχούσαν ήταν «Πες το δυ-
νατά, πες το καθαρά σύνορα
ανοιχτά για την προσφυγιά»,
«Ο Παύλος Φύσας ζει, τσακί-
στε τους ναζί», «Ευρώπη του
πολέμου και του ρατσισμού,
αυτό είναι το πρόσωπο του
καπιταλισμού».

Η πορεία είχε παλμό και
απήχηση στον κόσμο της πό-
λης. Βαδίσαμε στο κέντρο της
πόλης από τους δρόμους
Εγνατία, Αγ. Σοφίας, Τσιμισκή
με κατεύθυνση τα γραφεία
της ΧΑ. Για ακόμα μια φορά η
αστυνομία έκλεισε το δρόμο
εμποδίζοντας το αντιφασιστι-
κό κίνημα να πλησιάσει τα
γραφεία της ΧΑ παρέχοντας
προστασία στους νεοναζί.

Στη συνέχεια η πορεία πέ-
ρασε από την παραλία και
ολοκληρώθηκε στο άγαλμα
Βενιζέλου. Μετά το συλλαλη-
τήριο, η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονί-
κης θα συνεχίσει την καμπάνια
για να είναι οι πρόσφυγες κα-
λοδεχούμενοι, για να δοθεί
άσυλο και στέγη, για ισόβια
στους νεοναζί με επόμενο με-
γάλο σταθμό την αντιφασιστι-
κή συνάντηση στις 10-11
Οκτώβρη στην Αθήνα.

Φύλλια Πολίτη

Σ
ε εξέλιξη βρισκόταν την Τρί-
τη 29 Σεπτέμβρη το από-
γευμα, την ώρα που η Ερ-

γατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο
τυπογραφείο, αντιφασιστικό – αν-
τιρατσιστικό συλλαλητήριο στην
κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Τη
διαδήλωση καλούσαν το νομαρ-
χιακό τμήμα της ΑΔΕΔΥ, η ΕΛΜΕ,
ο Σύλλογος Αποφοίτων ΕΠΑΘ, ο
Διδασκαλικός Σύλλογος, η τοπική
ΚΕΕΡΦΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

“Όπως στην Αθήνα και τη Θεσ-
σαλονίκη, έτσι και στη Ξάνθη πήρα-
με την πρωτοβουλία μαζί με μεγά-
λα συνδικάτα της πόλης για ένα
συλλαλητήριο στην επέτειο της δο-
λοφονίας Φύσσα, που ταυτόχρονα
με το αίτημα για ισόβια καταδίκη
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής,
ανοίγει τα ζητήματα των προσφύ-
γων, για σύνορα ανοιχτά, να πέσει
ο φράχτης στο Έβρο, να διαλυθεί
η FRONTEX”, μας είπε ο Τζεμαλή
Μηλιαζήμ από την ΚΕΕΡΦΑ Ξάν-
θης. “Έχουμε επισκεφτεί εργατι-
κούς χώρους και σχολεία, έχουμε
δώσει συνέντευξη τύπου μαζί με τα
συνδικάτα. Η κινητοποίηση έχει πά-
ρει διαστάσεις τοπικά και πι-
στεύουμε ότι θα έχει συμμετοχή.

Απλώνεται
Επίσης, το αντιφασιστικό κίνη-

μα απλώνεται σε γύρω περιοχές
και νομούς. Την Παρασκευή 25/9,
την ώρα των διαδηλώσεων στις
άλλες πόλεις, στη Χρυσούπολη
στο νομό Καβάλας έγινε μεγάλη
αντιφασιστική εξόρμηση με τη
στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ και της Κίνη-
σης Ενεργών Πολιτών της πόλης,
με πάνω από πενήντα άτομα.
Ήταν η πρώτη τέτοια προσπά-
θεια, με μικροφωνική και τραγού-
δια, στην πόλη κι έκανε μεγάλη αί-
σθηση.

Το επόμενο άμεσο βήμα για μας
στην Ξάνθη είναι μια μεγάλη εκδή-
λωση με κέντρο την αντιφασιστική
συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ στις 10
και 11 Οκτώβρη στην Αθήνα”.

Αντιφασιστικές – αντιρατσιστι-
κές εξορμήσεις και πικετοφορίες
έγιναν την Παρασκευή 25/9 στο
Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. “Στο
Ηράκλειο στήσαμε μικροφωνική
στα Λιοντάρια, είχαμε σημαίες και
μιλήσαμε με πολύ κόσμο”, μας εί-
πε ο Πάνος Λουκίσσας. “Στο Ρέ-
θυμνο βρεθήκαμε στην παλιά πό-
λη όπου η συζήτηση απλωνόταν
από τη δίκη της Χρυσής Αυγής
μέχρι τα αποτελέσματα των εκλο-
γών και πώς συνεχίζουμε τους
αγώνες σε όλα τα μέτωπα”, μας
είπε ο Ζήσης Καλλιμάνης.

Α
κόμα μεγαλύτερη καταστολή σε βάρος των προσφύ-
γων και των μεταναστών που προσπαθούν να γλυτώ-
σουν από τον πόλεμο και τη φτώχεια, αλλά και μια

σειρά μέτρα που βάζουν ακόμη περισσότερα εμπόδια για
το πέρασμά τους στην Ευρώπη, αποφάσισε η Σύνοδος των
28 κρατών της ΕΕ που έγινε την περασμένη Τετάρτη 23/9. 

Μπορεί εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη από τα
παράλια του Αιγαίου, μέχρι την Αυστρία και τη Βρετανία, να
έχουν συγκλονιστεί από τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση
μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δείχνοντας την έμπρακτη αλ-
ληλεγγύη τους, όμως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου Ντόναλντ Τουσκ και ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ, στη συνέντευξη που παραχώρησαν μετά τη Σύνοδο
Κορυφής, ξεκαθάρισαν ποια είναι η προτεραιότητα της ΕΕ
μπροστά στο δράμα εκατομμυρίων προσφύγων: “είναι απόλυ-
τη ανάγκη να ελεγχθούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ”. 

Πάνω σε αυτή τη γενική γραμμή κινήθηκαν οι αποφάσεις
της συνόδου. Συγκεκριμένα στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής
που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, οι 28
αποφάσισαν να συνδράμουν τις χώρες πρώτης γραμμής -
δηλαδή την Ελλάδα και την Ιταλία- στη δημιουργία κέντρων
hot spots, το αργότερο μέχρι το Νοέμβριο. Σε αυτά τα κέν-
τρα, με τη βοήθεια της ευρωπαϊκής υπηρεσίας για το άσυ-
λο EASO, καθώς επίσης της Frontex και της Europol, θα
«διασφαλίζεται η ταυτοποίηση, η καταγραφή και η λήψη
δακτυλικών αποτυπωμάτων» προσφύγων και μεταναστών.
Έτσι θα γίνεται μια υποτιθέμενη “διαλογή” όσων είναι πρό-
σφυγες και όσων είναι μετανάστες και στη συνέχεια θα γί-
νεται η απέλαση όσων δε χαρακτηρίζονται πρόσφυγες.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για δημιουργία νέων “ευ-
ρωπαϊκών στρατοπέδων συγκέντρωσης”, που θα διοικούν-
ται από τη Frontex και τη Europol. 

Το μέτρο είναι προϋπόθεση στην απόφαση για ανακατα-
νομή προσφύγων από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Οι κυβερνήσεις της ΕΕ αποφάσισαν να επιτρέψουν με το
«σταγονόμετρο» την είσοδο 120.000 προσφύγων αιτούν-
των ασύλου και επιπλέον 40.000 που είχε αποφασιστεί από
το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τη διαδικασία μετεγκατάστασης
που συμφωνήθηκε (κατά πλειοψηφία) 66.000 άτομα θα με-
ταφερθούν από την Ιταλία και την Ελλάδα (15.600 από την
Ιταλία και 50.400 από την Ελλάδα) και τα υπόλοιπα 54.000
κατά την ίδια αναλογία σε ένα έτος. Τα κράτη - μέλη που
συμμετέχουν στο μηχανισμό, θα λάβουν το ποσό των 6.000
ευρώ για κάθε άτομο που μεταφέρεται. 

Επίσης, οι 28 συμφώνησαν να παραμείνουν σε ισχύη η
Συνθήκη Σένγκεν και ο κανονισμός του Δουβλίνου, που οδη-
γεί στον εγκλωβισμό χιλιάδων ανθρώπων σε χώρες της πρώ-

της εισδοχής στην ΕΕ. Παράλληλα η Σύνοδος αποφάσισε και
ενίσχυση της δολοφονικής Frontex και της Ευρωαστυνομίας
( Europol) για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, καθώς
και τη δημιούργία νέων μονάδων φύλαξης συνόρων ταχείας
επέμβασης (RABIT). 

Παράλληλα δεσμεύτηκαν σε χορήγηση 1 δισ. ευρώ σε ορ-
γανισμούς του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, παροχή συνδρομής
στο Λίβανο, την Ιορδανία, την Τουρκία και άλλες χώρες γειτο-
νικές της Συρίας με στόχο την “ανάσχεση των μεταναστευτι-
κών ροών” καθώς και παροχή συνδρομής στις χώρες των Δυ-
τικών Βαλκανίων για τη διαχείριση των ροών προσφύγων. Στην
ουσία ανοίγει ο δρόμος για να εφαρμοστεί στην πράξη η δημι-
ουργία στρατοπέδων προκειμένου να κρατούνται εκεί μέχρι -
και εάν ποτέ- τους χορηγηθεί άσυλο για τις χώρες της ΕΕ. 

Νέες επεμβάσεις
Οι ηγέτες της ΕΕ άφησαν επίσης ανοιχτή την προοπτική

νέων ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων με πρόσχημα την προ-
σφυγική κρίση, με τον Βρετανό Κάμερον να δηλώνει ότι
πρέπει «να σταθεροποιήσουμε τις χώρες, την περιοχή από
όπου προέρχονται οι πρόσφυγες». Ταυτόχρονα, η ΕΕ έκα-
νε έκκληση «για μια νέα διεθνή προσπάθεια, υπό την αιγί-
δα του ΟΗΕ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Συρία».

«Αυτό που χρειαζόταν ήταν μια τολμηρή, φιλόδοξη νέα
προσέγγιση. Αλλά αυτό που πήραμε ήταν η συνέχιση της
αποτυχημένης στρατηγικής», δήλωσε ο John Dalhuisen, δι-
ευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ευρώπη. «Ο πυ-
ρήνας των προτάσεων αφορά το πώς θα κρατήσουν τους
πρόσφυγες μακριά αγνοώντας την πραγματικότητα της
παγκόσμιας προσφυγικής κρίσης και τις υποχρεώσεις των
κρατών να παρέχουν προστασία σε εκείνους και εκείνες
που δεν μπορούν να τη βρουν αλλού», σημείωσε.

Παρόλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας σε πλήρη ευθυγράμμι-
ση με τους ηγέτες της ΕΕ χαρακτήρισε τις αποφάσεις της
Συνόδου “θετικό βήμα” σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έγινε
έστω και αργά: «Η Ευρώπη κατάλαβε έστω και αργά ότι το
μεγάλο πρόβλημα των προσφυγικών και μεταναστευτικών
ροών είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό για το οποίο πρέπει
να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση». 

«Μία καλή αρχή» χαρακτήρισε τις αποφάσεις της συνό-
δου κορυφής για την διαχείριση της μεταναστευτικής – προ-
σφυγικής κρίσης ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας. Ευθυγραμμιζόμενος μάλι-
στα με τις αποφάσεις της συνόδου έτρεξε αμέσως να ανα-
κοινώσει το ξανάνοιγμα της Αμυγδαλέζας ως στρατόπεδο
συγκέντρωσης.

Κ.Θ.

ΞΑΝΘΗ

Ευρώπη των Hot-spots

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το συλλαλητήριο της 25ης Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη
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Σ
ε στάση εργασίας και παρά-
σταση διαμαρτυρίας προχώ-
ρησαν οι συμβασιούχοι του

Πανεπιστημίου Αθήνας την Πέμπτη
24/9 καθώς επιχειρείται να αλλαχθεί
το καθεστώς της εργασίας τους.  

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Διοι-
κητικού Προσωπικού του Πανεπι-
στημίου Αθήνας που τους συμπα-
ραστέκεται: «Πριν από μερικές μέ-
ρες, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του ΕΛΚΕ το νέο έντυπο για «σύνα-
ψη σύμβασης φυσικού προσώπου»
με το ΕΚΠΑ. Το έντυπο αφορά
όλους τους συναδέλφους μας συμ-
βασιούχους που απασχολούνται
στο ΕΚΠΑ. Κάποιοι απ’ αυτούς επί
δέκα συνεχή έτη, υπογράφουν τη
μία σύμβαση μετά την άλλη, όπως
κάναμε και οι περισσότεροι από

εμάς πριν μετατραπούμε σε ΙΔΑΧ.

Το νέο έντυπο καλεί τους συμβα-

σιούχους να υπογράψουν και να

αποδεχθούν ότι:

Α. «Δε δημιουργείται οποιαδήπο-

τε σχέση εργασίας με το ΕΚΠΑ». 

Β. Η εργασία τους «δεν καλύπτει

πάγιες και διαρκείς ανάγκες».

Γ. Παραιτούνται «από κάθε δι-

καίωμα ή έγερση αξίωσης που σχε-

τίζεται με […] συμβάσεις εξαρτημέ-

νης εργασίας».

Δ. Συμφωνούν ότι «το ΕΚΠΑ έχει

το δικαίωμα να καταγγείλει» τις

συμβάσεις τους «αζημίως», με προ-

ειδοποίηση 15 ημερών.

Είναι απαράδεκτο να ζητείται

από εργαζόμενους να δηλώσουν
ότι δεν έχουν καμιά σχέση εργα-
σίας με τον εργοδότη τους. Είναι
απαράδεκτο η Διοίκηση αντί να δη-
λώνει σε όλους τους τόνους ότι
υπάρχει έλλειψη προσωπικού, να
καλεί εργαζόμενους να υπογρά-
ψουν ότι δεν καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες, αρνούμενη πει-
σματικά με τον επισημότερο τρόπο
ότι υπάρχουν κενά».

Συμπαράσταση
Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η καμ-

πάνια συμπαράστασης στους 14
εργαζόμενους του Πανεπιστημίου
(3 μέλη του ΚΣ της ΟΔΙΠΤΕ, 3 ερ-

γαζόμενοι του ΕΜΠ και 8 εργαζό-

μενοι του ΕΚΠΑ) που διώκονται

για την συμμετοχή τους στην

απεργία του Νοέμβρη του 2013

που κηρύχτηκε «παράνομη». Η δί-

κη τους έχει οριστεί για τις 12

Οκτώβρη.  

Η Μαρλέν Λογοθέτη, γραμματέ-

ας του Συλλόγου Διοικητικού Προ-

σωπικού του ΕΚΠΑ μας μετέφερε

τις κινήσεις συμπαράστασης που

έχουν προγραμματιστεί: «Συνεχί-
ζουμε με Γενική Συνέλευση την
Πέμπτη 1 Οκτώβρη, ενώ από τις 5
έως τις 9 του μήνα θα προχωρή-
σουμε σε δύο στάσεις εργασίας
έτσι ώστε να γνωστοποιήσουμε το

θέμα. Η πρόταση προς όλους
τους συλλόγους του ΕΚΠΑ είναι
να πάμε με απεργία στις 12 Οκτώ-
βρη για να μαζικοποιήσουμε την
συγκέντρωση έξω από τα Δικα-
στήρια. Έχουμε κάνει την ίδια
πρόταση στην Ομοσπονδία, ενώ
έχει ξεκινήσει η καμπάνια με υπο-
γραφές και ψηφίσματα συμπαρά-
στασης». 

• Η Γενική Συνέλευση της 1ης
Οκτώβρη θα γίνει στην αίθουσα

(κεντρικό κτίριο) του Πανεπιστημί-

ου Αθήνας στις 11πμ. Ανακοίνωση

συμπαράστασης στους διωκόμε-

νους εργαζόμενους έχει κυκλοφο-

ρήσει και ο Συντονισμός ενάντια

στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμό-

τητες. 

Η
εμπειρία του διετούς αγώνα στην ΕΡΤ
φαίνεται ότι εξακολουθεί να τρομάζει
και να ενοχλεί αρκετούς, είτε αυτοί λέ-

γονται κυβέρνηση, είτε εταιρίες.

Πώς αλλιώς να εξηγηθούν οι απανωτές επι-
θέσεις, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με
στόχο τη φίμωση φωνών και κατακτήσεων του
διετούς αγώνα.

Κόψιμο της εκπομπής “Ζona Rosa”, ανάλο-
γες πιέσεις από την Ελντοράντο Γκόλντ για το
“Αντιδραστήριο” και τελευταίο κρούσμα η
προσπάθεια για νέο “μαύρο” στην ΕΡΤopen
συνοδευόμενη με συλλήψεις συνδικαλιστών
της ΠΟΣΠΕΡΤ.  

Ξεκινώντας από το τελευταίο, το πρωί της
Τετάρτης 23/9, ανήμερα της ορκομωσίας της
νέας κυβέρνησης, συλλαμβάνονται και οδη-
γούνται στο Α.Τ Κυψέλης, ο πρόεδρος της
ΠΟΣΠΕΡΤ Παναγιώτης Καλφαγιάννης κι ο τα-
μίας της ομοσπονδίας Δημήτρης Κούνης.
“Μας πήραν το πρωί της Τετάρτης τηλέφωνο
να πάμε στο χώρο που έχουμε τον πομπό”, λέ-
ει στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Δ. Κούνης.
“Αναλάβαμε την ευθύνη μπροστά στους αστυ-
νομικούς και τον εισαγγελέα για τη μετάδοση
του σήματος της ΕΡΤοpen και μας οδήγησαν
στο αστυνομικό τμήμα. Αφεθήκαμε μετά από
λίγο ελεύθεροι και τώρα περιμένουμε να μας
καλέσει σε τακτική δικάσιμο κλπ. Μας κατηγο-
ρούν ότι εκπέμπουμε παράνομα από τα Τουρ-
κοβούνια. Το σημείο εκπομπής λέει είναι λά-
θος και πρέπει να κατασχεθούν τα μηχανήμα-
τα”. 

Το ραδιόφωνο της ΕΡΤopen εκπέμπει από
εκείνο το σημείο στα FM, από το Σεπτέμβρη
του 2014. Μετά από πολύ προσπάθεια οι τεχνι-
κοί του αγώνα είχαν καταφέρει τότε, ένα ακό-
μα χτύπημα στην κυβέρνηση του Σαμαρά. Ο
ίδιος ο Α. Τσίπρας, όπως και δεκάδες στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ έχουν φιλοξενηθεί από τη συχνό-
τητα. Από την επαναλειτουργία της ΕΡΤ και
μετά το ραδιόφωνο της ΕΡΤopen συνεχίζει να
λειτουργεί ως ραδιόφωνο του συνδικαλιστικού
φορέα των εργαζομένων της ΕΡΤ, δίνοντας
βήμα σε σωματεία, αγωνιστές και συλλογικό-
τητες, όπως συμβαίνει και με την εκπομπή της

ΚΕΕΡΦΑ κάθε Δευτέρα 9μμ-10μμ. 
Σε ένα τέτοιο ραδιόφωνο επέλεξε να επιτε-

θεί η νέα κυβέρνηση δίνοντας από την ίδια τη
μέρα της ορκομωσίας της μια περίεργη εκδο-
χή της υπόσχεσής της για “σπάσιμο της δια-
πλοκής στα ΜΜΕ”.

Για το αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για τη
δίωξη της προηγούμενης βδομάδας, η Αυγή, η
εφημερίδα του κυβερνώντος κόμματος,
έσπευσε να αποπολιτικοποιήσει το γεγονός. Ο
Δημήτρης Κούνης στο ίδιο ερώτημα μας απάν-
τησε με νόημα: “Σύμφωνα με τον άνθρωπο
που έχει κάνει την καταγγελία εναντίον μας, η
κυβέρνηση ήταν ενήμερη”.  Αν όμως το ΕΡΤo-
pen κατάφερνε να ξεπερνά τις τρικλοποδιές
του Σαμαρά που προσπαθούσε με νύχια και με
δόντια να ρίξει πομπούς και κεραίες, είναι
προφανές ότι το ίδιο θα έκανε και τώρα.
“Εμείς συνεχίζουμε να εκπέμπουμε και θα συ-
νεχίζουμε όσο μπορούμε κι όσο υπάρχει η οι-
κονομική δυνατότητα και το ανθρώπινο δυνα-
μικό. Οι κεραίες ξανασηκώθηκαν κι εκπέμπου-
με από αλλού πλέον”, επεσήμανε. 

Φωνή των κινημάτων

Όπως είπαμε όμως, η επίθεση στο ΕΡΤopen
είναι μόλις το τελευταίο χτύπημα σε μια προ-
σπάθεια να τσακιστεί ό,τι σηματοδοτεί τον ξε-
σηκωμό μετά το “μαύρο” της 11/6/13. Τέλος
Αυγούστου “κόβεται” η εκπομπή Ζona Rosa
από την ΕΡΤ3. Μία εκπομπή που γεννήθηκε
μέσα στην ΕΡΤ3 της αυτοδιαχείρισης και φιλο-
ξενούσε τις φωνές των κινημάτων, αυτών που
δεν είχαν πουθενά αλλού τη δυνατότητα να
ακουστούν. 

“Η Ζona Rosa παρουσίαζε με μια εναλλακτι-
κή ματιά ζητήματα γύρω από την πολιτική, την
ιστορία, την τέχνη, την φιλοσοφία και αυτή η
εναλλακτική ματιά πολλές φορές γινόταν ενο-
χλητική. Μεγάλα οικονομικά συμφέροντα
όπως η Ελληνικός Χρυσός μέσω της ιστοσελί-
δας της, είχαν στοχοποιήσει επανειλημμένα τη
Zona Rosa”, δηλώνει στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Χρήστος Αβραμίδης, ένας από τους δη-
μιουργούς της εκπομπής. “Από τη στιγμή που
η κυβέρνηση αποφάσισε να επαναλειτουργή-

σει την ΕΡΤ, αποφάσισε ταυτόχρονα να κλεί-
σει την αυτοδιαχείριση κι όλα τα προοδευτικά
χαρακτηριστικά που είχαν κερδηθεί. Αρχικά
την πλήρωσαν οι εκπομπές “Παιδεία σε κρίση”
και “Κόσμος εν κινήσει”, με ταυτόχρονο πέταγ-
μα λάσπης από τη μεριά της διοίκησης προς
τους αγωνιστές συντελεστές των εκπομπών.
Ακολούθησε η Zona Rosa, όλως τυχαίως λίγες
μέρες μετά την καταγγελία της Ελληνικός
Χρυσός. Σε κάθε περίπτωση η διοίκηση ακο-
λούθησε την ίδια τακτική. Στοχοποίησε συγκε-
κριμένους αγωνιστές, προσπάθησε να αποπο-
λιτικοποποιήσει το θέμα και να στρέψει τα
βλέμματα στο δέντρο κι όχι στο δάσος. Κατά
την άποψή μου όλα αυτά έχουν να κάνουν με
το γεγονός ότι πάμε σε ένα πολύ βάρβαρο
μνημόνιο κι οποιαδήποτε φωνή που θα ασκεί
κριτική ενοχλεί και θα πρέπει να κόβεται”.

Πράγματι, ακολούθησαν οι πιέσεις της Ελ-
ληνικός Χρυσός προς την ΕΡΤ3, για το κόψιμο
ουσιαστικά της εκπομπής “Αντιδραστήριο”,
απειλώντας με “όλες τις ενδεικνυόμενες ποινι-
κές και αστικές ενέργειες”.  

Η συγκεκριμένη εκπομπή – κεκτημένο του
δίχρονου αγώνα – ξεκίνησε να προβάλλεται
μετά την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, με βάση
την υπόσχεση της κυβέρνησης ότι (μικρό) μέ-
ρος του προγράμματος θα δίνεται σε εκπομ-
πές που παρέχουν φωνή στα κινήματα, όπως
έκανε το σύνολο σχεδόν του προγράμματος
της αυτοδιαχείρισης. Τα επίμαχα επεισόδια
του Αντιδραστηρίου, αφορούσαν φυσικά το κί-
νημα στις Σκουριές.

“Στην εκπομπή Αντιδραστήριο στην ΕΡΤ3
δώσαμε το λόγο στην κοινωνία που αντιστέκε-
ται, που αγωνίζεται ενάντια στην εξόρυξη χρυ-
σού και την καταστροφή του τόπου και παράλ-
ληλα κάνει και προτάσεις”, μας λέει ο Στέλιος
Νικητόπουλος, συντελεστής της εκπομπής. “Η
εταιρία, η Ελντοράντο Γκόλντ, θέλει να αλώσει
τις τοπικές κοινωνίες μέσω χορηγιών και να τις
χειραγωγήσει μέσω των ΜΜΕ κι όχι μόνο.
Εμείς δείξαμε ότι η τοπική κοινωνία είναι αντί-
θετη με την εξόρυξη χρυσού κι αυτό ενόχλησε
την Ελντοράντο. Την ενόχλησε όταν δείξαμε
ότι δεν έχει καταφέρει να ελέγξει τους ανθρώ-

πους της περιοχής, ότι αντιστέκονται. Κάναμε
απλά το αυτονόητο, αυτό που έπρεπε να κά-
νουν και τα άλλα κανάλια. Η Ελντοράνο επιχει-
ρεί να ποινικοποιήσει την αντίθετη άποψη, με
στόχο έναν συγκεκριμένο τρόπο προβολής
των γεγονότων. Μιλάνε για δεοντολογία... Ποι-
οί; Να μιλήσουμε για τη δεοντολογία του Μe-
ga και της Digea; Να μιλήσουμε για τα παιχνι-
δάκια της Ελληνικός Χρυσός με δημοσιογρά-
φους; Όπως φάνηκε και με την περίπτωση της
ΕΡΤopen, οι επιθέσεις δεν θα σταματήσουν
εδώ. Το θέμα είναι να μην σιωπούμε και να
αναδείξουμε την αλληλεγγύη. Εμείς συνεχί-
ζουμε. Το δεύτερο μέρος του επεισοδίου για
τις Σκουριές, θα παιχτεί κανονικά την Τετάρτη
το βράδυ”. 

Κάλεσμα

Την αντίθεσή τους για τις επιθέσεις, έχουν
εκφράσει η ΠΟΣΠΕΡΤ, η ΑΔΕΔΥ, τοπικές συ-
νελεύσεις εργαζομένων της ΕΡΤ και άλλα σω-
ματεία. Η ΠΟΣΠΕΡΤ τη Δευτέρα 5/10, στις 3μμ
στο «Studio E» του Ραδιομεγάρου, καλεί σε
συγκέντρωση – ενημέρωση των εργαζομένων. 

Σταθερά στο πλευρό των εργαζομένων και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ η οποία με αφορμή την επίθεση
στην ΕΡΤopen δηλώνει μεταξύ άλλων: “Μερι-
κά 24ωρα μετά την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ
αποκαλύπτεται ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε
τροχιά σύγκρουσης με την αγωνιζόμενη κοινω-
νία και τους εργαζόμενους. Όμως, έχουμε μά-
θει να συγκρουόμαστε και να νικάμε. Ο αγώ-
νας συνεχίζεται, μέχρι τη νίκη”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Αλληλεγγύη στους διοικητικούς των ΑΕΙ

ΣΥΡΙΖΑ και ΜΜΕ: από το ρόζ στο μαύρο;

• Την Πέμπτη 1/10, 12:30μμ, στα γρα-
φεία της ΠΟΣΠΕΡΤ, η Εργατική Αλλη-
λεγγύη εργαζομένων ΕΡΤ οργανώνει
εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: “Τα
αποτελέσματα των εκλογών και η συνέ-
χεια – Η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες
και η μάχη ενάντια στα μνημόνια”.
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Mεγάλος είναι ο κίνδυνος να βρεθούν στην
ανεργία έως και 250 εργαζόμενοι των σουπερ-
μάρκετ Carrefour-Μαρινόπουλος αφού η διοί-
κηση της εταιρίας προσανατολίζεται στο κλεί-
σιμο 20 καταστημάτων πανελλαδικά. 

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας
σε ανακοίνωσή της «απαιτεί και διεκδικεί να μην
απολυθεί κανένας εργαζόμενος», ενώ αναφέρει
χαρακτηριστικά ότι «η εταιρεία Μαρινόπουλος
που διαφημίζεται πλέον ως 100% ελληνική εταιρία
έχει υποχρέωση να απορροφήσει όλους τους ερ-
γαζόμενους των καταστημάτων που κλείνει, σε
άλλα γειτονικά μεγαλύτερα καταστήματα, στα
οποία άλλωστε το προσωπικό σπανίζει και η εντα-
τικοποίηση της εταιρίας έχει χτυπήσει κόκκινο». 

Σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες το Σωματείο
των σουπερ-μάρκετ Μαρινόπουλος διενεργεί
εκλογές από την Κυριακή 4/10 έως και την Τρί-
τη 6/10. Για πρώτη φορά στις εκλογές θα συμ-
μετέχει η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή. Στην
προεκλογική της ανακοίνωση σημειώνει για τις
τελευταίες εξελίξεις: «Ο Μαρινόπουλος και οι
μέτοχοι της εταιρίας όχι μόνο δεν έχουν χάσει
από την οικονομική κρίση αλλά όλα αυτά τα
χρόνια των Μνημονίων έχουν προχωρήσει σε
επενδύσεις στα Βαλκάνια και σε εξαγορές το-
πικών αλυσίδων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα.

Το σωματείο με την σθεναρή αντίσταση των
εργαζομένων έχουμε καταφέρει να σταματήσου-
με σχέδια για εκ περιτροπής εργασία, περαιτέ-
ρω μειώσεις μισθών, ατομικές συμβάσεις και πε-
τύχαμε την επαναπρόσληψη συναδέλφων που
διεκδικούσαν την παραμονή τους στην δουλειά.

Nα τα πάρουμε όλα πίσω

Σίγουρα έχουμε να κάνουμε πολλά περισσό-
τερα το επόμενο διάστημα. Έχουμε την δύναμη
να τα πάρουμε όλα πίσω και να σταματήσουμε
τις καινούργιες επιθέσεις της επιχείρησης». 

Για τις εκλογές ζητά την στήριξη των εργα-
ζόμενων επειδή «το ψηφοδέλτιο της Αντικαπι-
ταλιστικής Ανατροπής, που συμμετέχει στις
εκλογές του σωματείου μας, είναι ένα καινούρ-
γιο εγχείρημα που φιλοδοξεί να βοηθήσει σε
αυτή την κατεύθυνση. Διεκδικούμε την μεγαλύ-
τερη συσπείρωση συναδέλφων στο σωματείο
και δίνουμε έμφαση στην συμμετοχή και την
οργάνωση των αγώνων από τα κάτω και τον
συντονισμό μας με άλλους κλάδους».

Oι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία του Σω-
ματείου (Σωκράτους 51, 2ος όροφος στην
Ομόνοια). Την Κυριακή 4/10 από τις 10πμ έως
τις 4μμ, ενώ τη Δευτέρα 5/10 και την Τρίτη
6/10 από τις 11πμ έως τις 5μμ. 

Σειρά κινητοποιήσεων αποφασίστηκαν σε σύσκεψη
των επικουρικών εργαζομένων στα νοσοκομεία της Κρή-
της, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτέμβρη
με πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).  

Σκοπός της συνάντησης ήταν να υπάρξει συντονι-
σμός και κοινή αγωνιστική δράση για να μονιμοποι-
ηθούν οι εργαζόμενοι που οι συμβάσεις τους λήγουν
τον Δεκέμβρη του 2015. Πρόκειται για 65 εργαζόμε-
νους που καλύπτουν ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό
που λείπει δηλαδή νοσηλευτών, μαιών, μεταφορέων
ασθενών, διοικητικών, τεχνολόγων, ακτινολόγων κλπ.
Γεγονός που κάνει προφανές ότι τυχόν απόλυση τους
θα σημάνει παραπέρα υποστελέχωση και υποβάθμιση
των υπηρεσιών των νοσοκομείων του νησιού. 

Οι κινητοποιήσεις περιλαμβάνουν συνέντευξη Τύπου τη
Δευτέρα 5/10 και την επόμενη μέρα στάση εργασίας 11 π.μ.
- 3 μ.μ. με παγκρήτια παράσταση διαμαρτυρίας στην 7η
Υγειονομική Περιφέρεια στις 11 π.μ.

Σύμφωνα με την απόφαση των εργαζομένων προβλέπε-
ται η κλιμάκωση του αγώνα και ο συντονισμός με τα σωμα-
τεία και τους επικουρικούς εργαζόμενους των άλλων νοσο-
κομείων της χώρας ενώ κάλεσμα για συμμετοχή και συμ-
παράσταση στις κινητοποιήσεις απευθύνουν σε όλα τα ερ-
γατικά σωματεία, συλλόγους ασθενών και λαϊκούς φορείς.

Σύσκεψη εκπαιδευτικών
της «Τάξης μας», του δι-
κτύου που συμμετέχει στις
Παρεμβάσεις, έγινε την Δευ-
τέρα 28 Σεπτέμβρη. Κεντρικό
θέμα συζήτησης ήταν οι ανα-
γκαίες πρωτοβουλίες που
χρειάζεται να παρθούν για
να οργανωθεί η αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες και η αντί-
σταση απέναντι στα μέτρα
του 3ου Μνημονίου. 

Όσον αφορά τους πρόσφυ-
γες αποφασίστηκε ότι οι εκ-
παιδευτικοί της «Τάξης μας»
ξεκινούν καμπάνια στήριξης.
Θα προτείνουν σε κάθε ΕΛΜΕ
και Διδασκαλικό Σύλλογο να
συντονίσει τα σχολεία που
καλύπτει ώστε να μαζευτούν
τρόφιμα και ρούχα, αλλά και
να γίνουν πολιτικές δράσεις
που να ανοίγουν το ζήτημα.
Επίσης, θα προτείνουν σε
όλους τους εκπαιδευτικούς
να συμμετέχουν στην Διεθνή
Αντιφασιστική Συνάντηση της
ΚΕΕΡΦΑ στις 10-11 Οκτώβρη
στο γήπεδο του Ρουφ. 

Στη σύσκεψη έγινε γνωστό
ότι ήδη ο Σύλλογος Δασκά-
λων «Αριστοτέλης» καλεί σε
σύσκεψη συντονισμού σωμα-
τεία και συλλογικότητες πά-
νω στο προσφυγικό ζήτημα
τη Δευτέρα 5/10. 

Επίσης, η «Τάξη μας» τις
αμέσως επόμενες μέρες θα
οργανώσει περιοδείες στα
σχολεία έτσι ώστε να πιέσει
να γίνει άμεσα κύκλος Γενι-
κών Συνελεύσεων. Να δυνα-
μώσει η απαίτηση η ΑΔΕΔΥ
να προσδιορίσει την απεργία
που είχε αποφασίσει πριν
από τις εκλογές και οι εκπαι-
δευτικές Ομοσπονδίες να
βγάλουν συγκεκριμένο απερ-
γιακό πρόγραμμα ενάντια
στη διάλυση της Παιδείας
και τις τρομερές ελλείψεις
εκπαιδευτικών. 

Τέλος, αποφασίστηκε η κυ-
κλοφορία του νέου φύλλου
της εφημερίδας της «Τάξης
μας». Στο νέο φύλλο θα
υπάρχει αφιέρωμα στις μά-
χες απέναντι στο ρατσισμό
και το φασισμό, άρθρο για
τα εκπαιδευτικά κενά και
τους διορισμούς που χρει-
άζονται, για το ζήτημα που
άνοιξε όσον αφορά το μάθη-
μα των Θρησκευτικών, για τη
μάχη ενάντια στο 3ο Μνημό-
νιο και για την συνέλευση
του Συντονισμού ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμό-
τητες την 1η Νοέμβρη.

Ξ
εκινούν οι προετοιμασίες για
την αγωνιστική απόκρουση των
επιθέσεων του νέου μνημονίου

από μια σειρά κομμάτια του εργατι-
κού κινήματος, ενώ σημαντικό χώρο
στην ατζέντα τους καταλαμβάνει η
προσπάθεια για εμπλοκή των εργατι-
κών συνδικάτων στην εκστρατεία αλ-
ληλεγγύης στους πρόσφυγες.

Αυτά αναμένεται να είναι και τα ζη-
τήματα που θα συζητηθούν στην πα-
νελλαδική συνέλευση του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Κλεισίματα και τις
Διαθεσιμότητες, που θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή 1η Νοέμβρη. 

Σύσκεψη για την προετοιμασία της
πανελλαδικής συνέλευσης αλλά και
των απαραίτητων αγωνιστικών βημάτων
μέχρι τότε, θα λάβει χώρα αυτή την Πα-
ρασκευή 2/10, στις 6μμ, στο ΕΚΑ. 

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλεισί-
ματα και τις Διαθεσιμότητες, ξεκίνη-
σε τη δράση του από την επόμενη
της εισβολής των ΜΑΤ στην ΕΡΤ, τον
Νοέμβρη του 2013 και με μπροστά-
ρηδες εκείνη την περίοδο, τους ερ-
γαζόμενους της ΕΡΤ και τους απερ-
γούς διοικητικούς των πανεπιστη-
μίων, συσπείρωσε ένα ευρύ φάσμα
μαχόμενων κλάδων, αγωνιστών συν-
δικαλιστών κι ακτιβιστών εργαζομέ-
νων που αναγνώριζαν την ανάγκη για
κοινή απεργιακή δράση. Από τότε ο
Συντονισμός έμελλε να αναλάβει κρί-
σιμες πρωτοβουλίες που έπαιξαν κα-
θοριστικό ρόλο τόσο στην ανατροπή
των Σαμαροβενιζέλων, όσο και στη

συνέχιση των εργατικών κινητοποι-
ήσεων από την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ
τον Γενάρη μέχρι και σήμερα.

Ο ρόλος του Συντονισμού αυτή τη
στιγμή αναβαθμίζεται. Αυτή η κυβέρ-
νηση άμεσα φέρνει νέο προϋπολογι-
σμό περικοπών, εφαρμοστικούς νό-
μους για τα μνημόνια, ιδιωτικοποι-
ήσεις, τσεκούρι σε μισθούς και συν-
τάξεις. 

Απεργιακός φραγμός

Τα συνδικάτα καλούνται να βάλουν
απεργιακό φραγμό σε όλα αυτά και
να διεκδικήσουν προσλήψεις και χρη-
ματοδότηση για τις ανάγκες των ερ-
γαζομένων. Ταυτόχρονα με το μεγα-
λύτερο κύμα προσφύγων των τελευ-
ταίων δεκαετιών σε εξέλιξη, παραμέ-
νει η μάχη για άνοιγμα όλων των δο-
μών προκειμένου ο κόσμος που έρχε-
ται από την άλλη πλευρά του Αιγαί-

ου, να έχει πρόσβαση σε Υγεία και
Παιδεία, να έχει μέρος να μείνει, μέ-
σα να μετακινηθεί, νομιμοποίηση.

Τα πιο μαχητικά κομμάτια εργαζο-
μένων σε κάθε χώρο καλούνται να
οργανώσουν αυτή τη διαδικασία και
μαζί με το Συντονισμό έχουν κινηθεί
ήδη πολλά από αυτά. Την 1η Νοέμ-
βρη θα είναι στην πανελλαδική συνέ-
λευση του Συντονισμού, για να καθο-
ρίσουν τα επόμενα βήματά τους. 

Η απόφαση του Γενικού Συμβουλί-
ου της ΑΔΕΔΥ στις 27 Αυγούστου για
“κήρυξη απεργιακής κινητοποίησης,
μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρ-
νησης και τις προγραμματικές δηλώ-
σεις με επιδίωξη να λάβει ευρύτερα
πανεργατικά-παλλαϊκά χαρακτηριστι-
κά” εκκρεμεί και θα χρειαστεί πίεση
κι οργάνωση από τα κάτω για να εκ-
πληρωθεί και να κλιμακωθεί.

Ήδη εργαζόμενες κι εργαζόμενοι

που συσπειρώνονται σε συλλογικό-
τητες της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς όπως το “Νυστέρι” στην Υγεία
και “η Τάξη μας” στην Παιδεία,
έχουν μπει στην προσπάθεια για να
πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύ-
σεις σε χώρους δουλειάς, ενώ ξεκι-
νημένη είναι και η έκδοση νέων τευ-
χών για τα ομώνυμα έντυπα. Το ίδιο
ισχύει και για την εφημερίδα των αν-
τικαπιταλιστών εργαζομένων στα
ΜΜΕ, τους Financial Crimes. 

Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων
οργανώνει σύσκεψη για την οργάνω-
ση της δράσης των υγειονομικών, τη
Δευτέρα 5/10, στις 6:30μμ στο Νοσ.
Αγ.Σάββα και οι Παρεμβάσεις, το
αγωνιστικό δίκτυο σε δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα, θα πραγματοποι-
ήσουν σύσκεψη την Τρίτη 6/10 το
απόγευμα στα γραφεία της ΑΔΕΔΥ.

Σ.Μ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

Πανελλαδική Συνέλευση την 1η Νοέμβρη

Carrefour Μαρινόπουλος Όχι στις απολύσεις ΠΑΓΝΗ Κινητοποίησεις 
για προσλήψεις

Σύσκεψη 
εκπαιδευτικών
της «Τάξης μας»



Κ
αθήλωσε η μαρτυρία του πα-
τέρα του Παύλου Φύσσα, στη
δίκη της Χρυσής Αυγής την

Τρίτη 29 Σεπτέμβρη. Με την κατάθε-
ση του Παναγιώτη Φύσσα, του πρώ-
του εκ των 130 και πλέον μαρτύρων
κατηγορίας, ξεκινά επιτέλους -στη
17η δικάσιμο- η ουσιαστική διερεύ-
νηση της υπόθεσης της εγκληματι-
κής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή” κα-
θώς και των εγκληματικών της πρά-
ξεων.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης,
ο πατέρας του Παύλου Φύσσα τόνι-
σε ότι η δολοφονία του γιου του
“ήταν σχεδιασμένη”, “έγινε οργανω-
μένα από ομάδα 60 ατόμων” και
“κατ εντολήν του αρχηγού”, ενώ ξε-
καθάρισε ότι οι μαχαιριές δείχνουν
“επαγγελματικό χτύπημα, από ένα
επαγγελματία δολοφόνο, εκπαιδευ-
μένο σε κέντρο εκπαίδευσης για αυ-
τή τη δουλειά”.

Ήταν από την αρχή μια συγκλονι-
στική κατάθεση. “Είμαι ο Παναγιώ-
της Φύσσας, πατέρας του δολοφο-
νημένου Παύλου Φύσσα. Τώρα είμαι
συνταξιούχος. Παλαιότερα δούλευα
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Περάματος. Ο γιος μου ήταν άνερ-
γος. δεν είχε τακτική δουλειά. Ήταν
34 χρονών”, ξεκίνησε για να περι-
γράψει στη συνέχεια λεπτομερώς
και βήμα βήμα το βράδυ της 17ης
προς 18 Σεπτέμβρη 2013 έτσι όπως
το έζησε ο ίδιος αλλά και μέσα από
τις μαρτυρίες των αυτόπτων μαρτύ-
ρων της δολοφονίας του γιου του.

“Κλείνουν τα στόματα”

“Τα τραγούδια του ενοχλούσαν
τους χρυσαυγίτες”, είπε καθώς συ-
νέχιζε την κατάθεσή του, “Γιατί σε
αυτούς απευθυνόταν με τους στί-
χους του. Κι αυτοί κλείνουν τα στό-
ματα που τους ενοχλούν”. Ενώ όταν
η πρόεδρος ρώτησε ευθέως τη γνώ-
μη του για το κίνητρο της δολοφο-
νίας, επανέλαβε: “Αυτή η οργάνωση
κλείνει τα στόματα σε φωνές που εί-
ναι αντίθετες. Ο Παύλος στα τρα-
γούδια του μιλούσε κατά του φασι-
σμού. Έκανε συναυλίες, μάζευε
χρήματα και κουβέρτες και τα πή-
γαινε σε άστεγους. Οι χρυσαυγίτες
ενοχλούνταν... Αυτοί νομίζουν ότι εί-
ναι κατόρωθμα αυτό που έκαναν...
Μας έχουν απειλήσει μετά τη δολο-
φονία. Σπιλώνουν το μνημείο του.
Δύο φορές. Ζωγραφίζουν τον αγκυ-
λωτό σταυρό. Σα να λένε ‘καλά κά-
ναμε’”.

Στις ερωτήσεις της προέδρου αν
έδρασε μόνος του ο Ρουπακιάς, τό-
νισε: “Όχι, συννενοήθηκαν με τηλέ-
φωνα. Ήταν οργανωμένοι. Πήραν
εντολή από ανώτερο όργανο. Εδώ
για να σηκωθούν από την καρέκλα
εντολή παίρνουν, ‘εγέρθητι’ λένε.
Από το Μιχαλολιάκο, τον αρχηγό,
πήρε εντολή ο Ρουπακιάς, από ποι-
ον άλλο; Αυτός δεν ανέλαβε τώρα
την ευθύνη;”

Καταπέλτης ήταν ο Παναγιώτης
Φύσσας και σε σχέση με το ρόλο

της αστυνομίας. “Όταν έφτασα εκεί,
πήγα αμέσως στο αυτί του Παύλου
και άρχισα να φωνάζω το όνομά του.
Ήρθε ένας αστυνομικός και μας εί-
πε να κάνουμε στην άκρη για το
ασθενοφόρο. Τότε η κοπέλα του
Παύλου, η Χρύσα φώναξε στον
αστυνομικό: ‘ρε καθίκι, τώρα έρχε-
σαι; πριν που σε φώναζα γιατί δεν
ερχόσουν;’... η Χρύσα είχε προσπα-
θήσει να φωνάξει τους αστυνομι-
κούς, τέσσερις με έξι που ήταν
μπροστά στο συμβάν, αλλά εκείνοι
της απάντησαν ότι ‘εμείς είμαστε λί-
γοι και αυτοί (οι χρυσαυγίτες) πολ-
λοί’.... Η αστυνομία ήταν με την άλ-
λη πλευρά, δίπλα στους χρυσαυγί-
τες. Αντί για τους δράστες, συνέλα-
βαν τους φίλους του γιου μου... ‘Δι-
κός σας είμαι’, τους είπε ο Ρουπα-
κιάς όταν πήγαν να τον συλλάβουν...
Θα μπορούσε να αποφευχθεί η δο-
λοφονία από την αστυνομία. Έστω
με μια πιστολιά στον αέρα”.

Παρά την προκλητική τους συμπε-
ριφορά, με γέλια και ειρωνείες, οι
συνηγόροι της πολιτικής αγωγής
δεν κατάφεραν να πτοήσουν τον πα-
τέρα του Παύλου Φύσσα. Με γυρι-
σμένη την πλάτη του προς αυτούς
και τους κατηγορούμενους, απάντη-
σε τόσο στις ερωτήσεις τους όσο
και στις υποκριτικές τους δηλώσεις
“περί σεβασμού του πόνου του”. Κι
όχι μόνο δεν τόλμησαν όλοι να τον
αντιμετωπίσουν και προτίμησαν τη

σιωπή με στόχο να διαχωρίσουν τη
θέση των πελατών τους από τη δο-
λοφονία, αλλά και όσοι πήραν το λό-
γο έδειξαν τη φτώχεια της υπερα-
σπιστικής τους γραμμής.

Η δικάσιμος είχε ξεκινήσει με δή-
λωση της συνηγόρου των συνδικαλι-
στών του ΠΑΜΕ, Ελένης Ζαφειρίου,
η οποία, εκ μέρους όλων των δικη-
γόρων της πολιτικής αγωγής, επανέ-
λαβε το αίτημα για ηχογράφηση της
δίκης. “Η απόρριψη της φωνοληψίας
εκθέτει το περιεχόμενο της δίκης σε
παραλείψεις που αντικειμενικά θα
προκύψουν... Η παρούσα δίκη έχει
αντίκτυπο στη συνείδηση του λαού
μας, καθώς αφορά εγκλήματα μίας
εγκληματικής οργάνωσης... Χωρίς
φωνοληψία, παρεμποδίζεται η ορθό-
τητα και σε βάθος έρευνα και απο-
κάλυψη της αλήθειας”, είπε, ενώ με
προκλητικό τρόπο τη διέκοπταν οι
συνήγοροι υπεράσπισης των χρυ-
σαυγιτών που θέλουν μια δίκη στα
μουλωχτά και αρνούνται την ηχητική
καταγραφή των πρακτικών.

Στη συνέχεια, και πριν καταθέσει
ο Παναγιώτης Φύσσας, κατά την
ερώτηση του δικαστηρίου προς
τους κατηγορούμενους αν αποδέ-
χονται τις κατηγορίες ή όχι, ο Ρου-
πακιάς δέχθηκε την κατηγορία της
ανθρωποκτονίας, αρνήθηκε ωστόσο
την κατηγορία περί εγκληματικής
οργάνωσης. Ενώ ο συνήγορός του
διευκρίνησε ότι η αποδοχή της κατη-

γορίας περί ανθρωποκτονίας, δεν γί-
νεται όπως εισάγεται στο κατηγορη-
τήριο, δηλαδή εκ προθέσεως, αλλά
εξ αμελείας και ζήτησε τη μετατρο-
πή της σε “θανατηφόρα σωματική
βλάβη”.

Θαρραλέα

“Ο Παναγιώτης Φύσσας κατέθεσε
θαρραλέα σήμερα ότι η δολοφονία
του γιου του ήταν σχεδιασμένη από
τη Χρυσή Αυγή και ότι τα χέρια του
Μιχαλολιάκου είναι βαμμένα με αί-
μα”, δήλωσε έξω από το δικαστήριο
ο Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγό-
ρος της πολιτικής αγωγής. “Ήταν
μια συγκλονιστική κατάθεση και δεν
είναι τυχαίο ότι οι χρυσαυγίτες δεν
έρχονται εδώ προκειμένου να ανα-
μετρηθούν με τους γονείς του Παύ-
λου. Την Παρασκευή είναι η σειρά
της μητέρας του Παύλου, της Μά-
γδας Φύσσα”.

Για το αίτημα που κατέθεσε η πο-
λιτική αγωγή στο δικαστήριο σχετι-

κά με την δήλωση ανάληψης της πο-
λιτικής ευθύνης για τη δολοφονία
Φύσσα από το Μιχαλολιάκο, ο Κώ-
στας Παπαδάκης, δικηγόρος της πο-
λιτικής αγωγής, ενημέρωσε: “Με έκ-
πληξη διαπιστώσαμε σήμερα ότι το
δικαστήριο και η εισαγγελέας της
έδρας δεν έκαναν καμία νύξη αυτε-
παγγέλτως ως όφειλαν για τη δήλω-
ση Μιχαλολιάκου στις 17 Σεπτεμβρί-
ου που συγκλόνισε το πανελλήνιο
ότι η Χρυσή Αυγή αναλαμβάνει την
πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα. 

Ήταν μια δήλωση που πέρα από
όλα τα άλλα αναιρεί από τα θεμέλιά
της τη μέχρι τώρα υπερασπιστική
του γραμμή η οποία διαχώριζε τη
θέση της Χρυσής Αυγής από όλες
τις εκδικαζόμενες υποθέσεις και βε-
βαίως και από τη δολοφονία του
Φύσσα... Εχοντας αίσθηση της πα-
ράλειψης αυτής οι συνήγοροι της
πολιτικής αγωγής υποβάλλαμε ένα
κοινό αίτημα, το αυτονόητο, να ζη-
τηθεί το CD από τη ραδιοφωνική συ-
νέντευξη και να έρθει στη δίκη προ-
κειμένου να συμπεριληφθεί στα ανα-
γνωστέα έγγραφα και να αξιολογη-
θεί δικαστικά. Το δικαστήριο δεν
έκανε καμία νύξη στο αίτημά αυτό
σήμερα, θα απαιτήσουμε όμως να
γίνει την επόμενη φορά και βεβαίως
αν δε το φέρει το δικαστήριο όπως
υποχρεούται, θα το φέρουμε εμείς”.

“Θα τα πούμε την Παρασκευή”
φώναξε στο τέλος της διαδικασίας η
μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα,
καθώς είναι η σειρά της να καταθέ-
σει στην επόμενη δικάσιμο, την Πα-
ρασκευή 2 Οκτώβρη. Ενώ θα ακο-
λουθήσει η αδερφή του Παύλου
Φύσσα, Ειρήνη. Το αντιφασιστικό κί-
νημα χρειάζεται να σταθεί στο πλευ-
ρό τους με νέα μαζική αντιφασιστική
συγκέντρωση έξω από τις γυναι-
κείες φυλακές Κορυδαλλού. Όλοι
εκεί, τώρα που το κουβάρι της ναζι-
στικής εγκληματικής οργάνωσης αρ-
χίζει να ξετυλίγεται, για να πετύχου-
με την ισόβια καταδίκη της Χρυσής
Αυγής.

Λένα Βερδέ
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Η ώρα της αλήθειας
από τα χείλη των γονιών του Παύλου Φύσσα

Παρασκευή 2 Οκτώβρη, 8πμ
καταθέτει η μητέρα του 
Παύλου Φύσσα

OΛΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ

Φοιτητές στο αντιφασιστικό - αντιρατσιστικό συλλαλητήριο, 
για τα δύο χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, στις 25 Σεπτέβρη στην Αθήνα
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Α
νυπολόγιστες θα είναι, σύμ-
φωνα με όλες τις ενδείξεις, οι
συνέπειες του σκανδάλου των

εκπομπών καυσαερίων που συγκλο-
νίζει εδώ και μια εβδομάδα την Volk-
swagen (VW). 

Ανυπολόγιστες πρώτα και κύρια για
την ίδια την VW. Σύμφωνα με τα τε-
λευταία στοιχεία το “παράνομο λογι-
σμικό” έχει εγκατασταθεί σε 11 εκα-
τομμύρια αυτοκίνητα. Το κόστος αντι-
κατάστασής του και μόνο θα πλησιά-
σει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμή-
σεις της ίδιας της εταιρείας, τα 6 δισε-
κατομμύρια ευρώ. Το πρόστιμο που,
με βεβαιότητα, θα της επιβληθεί από
τα αμερικανικά δικαστήρια θα ξεπερά-
σει τα 16 δις ευρώ (18 δις δολάρια). 

Στα χρηματιστήρια η μετοχή της
VW καταρρέει. Την περασμένη εβδο-
μάδα έχασε το ένα τέταρτο της αξίας
της. Τη Δευτέρα έπεσε άλλες έξι μο-
νάδες κάτω. Την περασμένη Παρα-
σκευή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα διαμήνυσε ότι, προσωρινά τουλά-
χιστον, τα ομόλογα της VW δεν θα γί-
νονται δεκτά σαν εγγύηση για την πα-
ροχή ρευστότητας.

Η VW δεν είναι απλά και μόνο μια
αυτοκινητοβιομηχανία. Πέρσι ο όμι-
λος (η ίδια η VW και οι θυγατρικές
της) κατέκτησε την πρώτη θέση
στον κόσμο σε πωλήσεις, ξεπερνών-
τας την μέχρι τότε πρωταθλήτρια,
την ιαπωνική Toyota. Ένα στα 8 αυ-
τοκίνητα που κυκλοφορούν στους
δρόμους του πλανήτη ολόκληρου
έχει βγει από κάποιο εργοστάσιο
της VW. Το σλόγκαν της, γράφει ο
Γιάκομπ Άουγκσταϊν, ο εκδότης του
γερμανικού περιοδικού Der Spiegel,
ήταν δυο μόνο λέξεις: Das Auto. Το
αυτοκίνητο. Τώρα, συμπληρώνει,
πρέπει να προστεθούν δυο ακόμα
λέξεις: der Betrug. H απάτη. Και αυ-
τό δεν αφορά μόνο την ίδια την VW.
Ούτε μόνο την Audi, την θυγατρική
της “πολυτελείας” (ανάμεσα στα 11
εκατομμύρια αυτοκίνητα με το “πει-
ραγμένο” λογισμικό τα 2.8 έχουν το
σήμα της Audi). Αφορά το σύνολο
της γερμανικής οικονομίας.

Μόλυνση του περιβάλλοντος

Τα αυτοκίνητα ευθύνονται για ένα
πολύ μεγάλο τμήμα της μόλυνσης
του περιβάλλοντος, όχι μόνο για την
παραγωγή του διοξειδίου του άν-
θρακα, του κυριότερου αερίου του
θερμοκηπίου, αλλά και για μια ολό-
κληρη σειρά από τοξικά, επικίνδυνα
για την υγεία, χημικά. Τα διοξείδια
του αζώτου (τα αυτοκίνητα της VW
εξέπεμπαν στη φυσιολογική τους
λειτουργία έως και 40 φορές περισ-
σότερα από τα επίσημα όρια) συνδέ-
ονται άμεσα με το άσθμα. 

Τα “αυστηρά” όρια που έχουν θέ-
σει τα τελευταία χρόνια οι αμερικα-
νικές αρχές δεν είναι καθόλου αυ-
στηρά αν συγκριθούν με την τοξικό-
τητά τους. Η μείωσή τους, όμως, εί-
ναι ασυμβίβαστη με την οικονομία
καυσίμου. Και η οικονομία καυσίμου
επηρεάζει άμεσα τις πωλήσεις. Το

2013 η VW κέρδισε το βραβείο Guin-
ness οικονομίας καυσίμου για αυτο-
κίνητα με μηχανές εσωτερικής καύ-
σης: 77.99 μίλια ανά γαλόνι. Οι εκ-
πομπές οξειδίων του αζώτου, διαβε-
βαίωνε η εταιρεία, ήταν μέσα στα
επιτρεπόμενα όρια -αλλά αυτό που
δεν έλεγε ήταν ότι αυτό συνέβαινε
μόνο όταν το αυτοκίνητο βρισκόταν
στον πάγκο του ελέγχου. Το κόστος
αυτής της απάτης το πλήρωσαν -και
το πληρώνουν- εκατομμύρια απλοί
άνθρωποι με την υγεία τους σε ολό-
κληρο τον κόσμο. Αλλά η VW, με τα
καθαρά (υποτίθεται) και ταυτόχρονα
οικονομικά της αυτοκίνητα, κατάφε-
ρε να πουλάει πάνω από 10 εκατομ-
μύρια οχήματα κάθε χρόνο.

Η VW προσπαθεί τώρα, προκλητικά,
να ρίξει τις ευθύνες για το σκάνδαλο
στους μηχανικούς και τους τεχνικούς:
"Η παραποίηση των στοιχείων των με-
τρήσεων είναι μια ηθική και πολιτική
καταστροφή για την VW”, δήλωσε σε
μια συνέντευξη τύπου την περασμένη
εβδομάδα ο Μπέρτολντ Χούμπερ, ο
επικεφαλής του Συμβουλίου των Διευ-
θυντών. “Η παράνομη συμπεριφορά
των μηχανικών και των τεχνικών που
εμπλέκονται στην ανάπτυξη των κινη-
τήρων σόκαραν την VW ακριβώς όπως
σόκαραν και το κοινό".

Πρόκειται για ξετσίπωτο ψέμα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της
γερμανικής συντηρητικής εφημερί-
δας Frankfurter Allgemeine η διοίκη-
ση της VW είχε προειδοποιηθεί εδώ
και τέσσερα τουλάχιστον χρόνια
από τους ίδιους της τους τεχνικούς
για τις “παράνομες πρακτικές” σε
σχέση με τις εκπομπές ρύπων. Η δι-
οίκηση τους αγνόησε. 

Ξετσίπωτο ψέμα
Σύμφωνα με την Bild η Bosch

(γερμανική εταιρεία που κατασκευά-
ζει τα ηλεκτρονικά συστήματα των
αυτοκινήτων) είχε στείλει από το
2007 επιστολή στη VW με την οποία
την ενημέρωνε ότι η χρήση του λογι-
σμικού της (το είχε κατασκευάσει
για πειραματικούς λόγους η ίδια η
Bosch σύμφωνα με την Bild) για τον
έλεγχο των καυσαερίων σε αυτοκί-
νητα παραγωγής είναι παράνομη. H
VW την αγνόησε. Η εγκατάσταση

του λογισμικού ήταν επιλογή της,
ήταν μια απόφαση που μόνο τα ανώ-
τατα κλιμάκια είχαν όχι μόνο το κίνη-
τρο αλλά και τη δικαιοδοσία να πά-
ρουν. 

“Σοκαρισμένη” δηλώνει και η κυ-
βέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ από το
πρωτοφανές σκάνδαλο που κινδυ-
νεύει να θαμπώσει όχι μόνο το σήμα
της VW και της Audi αλλά και ολό-
κληρο τον “θρύλο” του Made in Ger-
many. Το σοκ της, όμως, είναι καθα-
ρά υποκριτικό. Η Μέρκελ, βέβαια, εί-
ναι απίθανο να ήξερε ποια ακριβώς
“κόλπα” χρησιμοποιούσε η VW για να
κάνει τα αυτοκίνητά της “καθαρά”. 

Αλλά οι γερμανικές κυβερνήσεις
έχουν παραδοσιακά πολύ στενές
σχέσεις με την γερμανική αυτοκινη-
τοβιομηχανία -και ειδικά με την VW:
το 20% των μετοχών της ανήκει στο
κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας. Ο Σίγκ-
μαρ Γκάμπριελ, ο σημερινός αντικαγ-

κελάριος της κυβέρνησης, ο Κρίστιαν
Βούλφ, ο σημερινός πρόεδρος της
Γερμανίας, ο Γκέρχαντ Σρέντερ, ο
προκάτοχος της Μέρκελ -για να ανα-
φέρουμε μόνο μερικούς- έχουν όλοι
τους υπάρξει μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της VW. 

Όλος ο “καλός ο κόσμος”

Ο Σρέντερ μάλιστα ανάθεσε σε ένα
στέλεχος της VW, τον Πέτερ Χάρτς,
(που όπως αποκαλύφθηκε λίγο αργό-
τερα ήταν μπλεγμένος σε ένα τερά-
στιο σκάνδαλο λαδώματος) την ανα-
μόρφωση του συστήματος της κοινω-
νικής πρόνοιας της Γερμανίας. 

Ο επικεφαλής του “λόμπι” της
Daimler (Mercedes), ο Έκχαρτ φον
Κλάντεν είναι παλιό στέλεχος του
CDU, της γερμανικής κεντροδεξιάς
και στενός συνεργάτης της ίδιας της
Μέρκελ. Ο προκάτοχός του, ο Μάρτιν
Γέγκερ είναι σήμερα εκπρόσωπος τύ-
που του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Στις
Βρυξέλλες η κυβέρνηση της Μέρκελ
έχει χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να
αποτρέψει ένα νέο πιο αυστηρό πλαί-
σιο για τους ρύπους των αυτοκινήτων
στην Ευρώπη.

Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι η
ψυχή της γερμανικής οικονομίας. Το
2014 ο τζίρος των τριών “μεγάλων”
(VW, Daimler, BMW) έφτασε στα 413
δισεκατομμύρια ευρώ - περίπου
35% μεγαλύτερος από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Οι συνέπειες του
σκανδάλου θα επηρεάσουν ολόκλη-
ρη τη γερμανική οικονομία.

Την περασμένη εβδομάδα το
“αφεντικό” της VW, ο Μάρτιν Βίν-
τερνκορν, έδωσε στην εταιρεία την
παραίτησή του. Ο “μισθός” του Βίν-
τερκορν έφτανε -χωρίς πριμ και επι-
δόματα- στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ
το χρόνο. Η αποζημίωσή του θα ξε-
περάσει τώρα, σύμφωνα με τους
υπολογισμούς των δημοσιογράφων,
τα 60 εκατομμύρια ευρώ. Οι εργαζό-
μενοι που θα χάσουν τις δουλειές
τους, όμως, θα πρέπει να τα βγά-
λουν πέρα με τα πενιχρά επιδόματα
των μεταρρυθμίσεων Χαρτς.

“Τι είναι η ληστεία μιας τράπεζας
μπροστά στην ίδρυση μιας τράπε-
ζας”, λέει στην απολογία του ο Μακ-
χήθ, ο ήρωας της Όπερας της Πεν-
τάρας, το διάσημο θεατρικό έργο
του Μπέρτολντ Μπρέχτ. Τι είναι
ένας γκάνγκστερ μπροστά σε έναν
βιομήχανο; Τι είναι ένας Αλ Καπόνε
μπροστά σε έναν Βίντερκορν;

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΦΟΛΚΣΒΑΓΚΕΝ

Πρωτοπορία στο κυνήγι 
του κέρδους με κάθε μέσο

Το αφεντικό της VW που αναγκάστηκε να
παραιτηθεί, ο Μάρτιν Βίντερκορν, ψάχνει
να βρει πού έχει πέσει η μετοχή της
εταιρίας.



Κάθε μέρα θα είμαστε
όπου χρειαστεί, ενάν-

τια σε κάθε μορφή φασι-
σμού, από όπου και αν
προέρχεται. Είτε από τη
Χρυσή Αυγή είτε από φασι-
στικές ενέργειες των κυ-
βερνήσεων. 

Η ERTopen που έχει δώσει βήμα στους
μετανάστες και στην ΚΕΕΡΦΑ, μετά από
μεγάλο αγώνα με πολλές δυσκολίες, λει-
τουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί πα-
ρά τα χτυπήματα που δέχεται, από διάφο-
ρους καλοθελητές της εξουσίας που θέ-

λουν να φιμώσουν ότι
είναι ελεύθερο. Κάτω
η Χρυσή Αυγή, θα
τους καταδικάσουμε,
όχι μόνο στις καρδιές
της κοινωνίας, αλλά
και στα δικαστήρια,
όταν μάλιστα οι ίδιοι

έχουν αποδεχτεί ότι αποτελούν, εγκληματι-
κή οργάνωση, απορούμε γιατί τους αποδέ-
χονται  και στο κοινοβούλιο και παντού.    

Παναγιώτης Καλφαγιάννης, 
πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ

Νο 1192, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Διεθνής συνάντηση στην Αθήνα, 10-11 Οκτώβρη

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα

Η Διεθνής αλληλεγγύη είναι το όπλο μας ενάντια στο φασισμό
και το ρατσισμό.

Υπήρχε ένα τεράστιο σοκ μετά από το θάνατο 71 προσφύγων
που έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα φορτηγό, σε ένα αυστρια-
κό αυτοκινητόδρομο πριν από λίγες εβδομάδες. Ένα τεράστιο
κύμα αλληλεγγύης ήταν ήδη σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες,
όταν απλοί άνθρωποι της εργατικής τάξης έδιναν δωρεές, μά-
ζευαν βασικά αγαθά και προσέφεραν καταφύγιο για τους πρό-
σφυγες. Μετά το θάνατο των 71, αυτό το κύμα κατέληξε σε ένα
πρώτο αποκορύφωμα, σε αυτό που λέμε μια εξέγερση ενάντια
στην «Ευρώπη-φρούριο», που ανάγκασε την κυβέρνηση να ανοί-
ξει τα σύνορά της.

Δεκάδες χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους ζητώντας την αν-
θρώπινη μεταχείριση των προσφύγων, μια στέγη πάνω από τα
κεφάλια τους για το άνοιγμα των συνόρων. Εκατοντάδες κατά-
φεραν να βρούν τρόπο  για να συνοδεύσουν τα κονβόι των ιδιω-
τικών αυτοκινήτων και λεωφορείων στην Αυστρία και αψήφησαν
την απειλή της κυβέρνησης ότι θα καταδικάζονται ως «διακινη-
τές». Πρόσφυγες και ντόπιοι εργαζόμενοι συναδελφώνονταν και
γιόρταζαν μαζί στους σταθμούς των τρένου.

Η κυβέρνηση τώρα ενορχηστρώνει ένα τεράστιο ρατσιστικό
πισωγύρισμα. Εισήγαγε τους συνοριακούς ελέγχους για να
«στείλει ένα μήνυμα προς τον κόσμο», ότι δεν μπορεί να διαχει-
ριστεί όλους τους πρόσφυγες που έρχονται στην Αυστρία. Μόνο
«πραγματικoί πρόσφυγες», όχι οικονομικοί πρόσφυγες, δικαιούν-
ται άσυλο. Θέλουν να σκληρήνουν τους νόμους περί ασύλου και
να εισάγουν χορήγηση ασύλου για ένα περιορισμένο χρονικό
διάστημα, πριν κάποιος να απελαθεί στην  «πατρίδα» του. 

Υπάρχει μια ισχυρή πόλωση. Δεξιά κόμματα επωφελούνται
από τον ρατσισμό του κράτους. Ο ηγέτης του FPO, Strache, εί-
πε: «Σήμερα έχει καταστεί σαφές ότι θα μπορούσαμε να είμαστε
το ισχυρότερο κόμμα στη Βιέννη, για πρώτη φορά, μετά από 70
χρόνια." Εβδομήντα χρόνια πριν, η κυριαρχία των Ναζί έληξε. Θα
μπορούσε να υπάρξει ένα σοκ στις εκλογές στη Βιέννη στις 11
Οκτωβρίου.

Για τις 3 Οκτωβρίου μια ευρεία συμμαχία των δυνάμεων - πρω-
τοβουλίες των προσφύγων,  Σοσιαλδημοκράτες, Κόμμα των
Πρασίνων, συνδικάτα και η ριζοσπαστική αριστερά - ετοιμάζουν
ένα σημαντικό και μαζικό αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στη Βιέν-
νη. Θα ακολούθησαν διαδηλώσεις κατά του FPΟ� την επόμενη
εβδομάδα. Άμεσα πρέπει να δημιουργήσουμε και να συντονί-
σουμε τον αγώνα ενάντια στην πανευρωπαϊκή επαναφορά του
ρατσισμού και την ίδια στιγμή να πούμε "Ποτέ ξανά" στη φασιστι-
κή απειλή.

David Albrich
ηγετικό στέλεχος της Neue Linkswende και συντονιστής του συ-

νασπισμού για τις 3 Οκτωβρίου

Γράφω την ημέρα που η Καταλονία ψηφίζει για την
ανεξαρτησία της.  Για πρώτη φορά  μέσα σε 20 χρόνια,
δεν υπάρχει φασιστική υποψηφιότητα στις σημερινές
εκλογές.

Στην Καταλονία δημιουργήσαμε την Κίνηση Ενωμένοι
ενάντια  στο φασισμό και το ρατσισμό (UCFR)  το 2010,
για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης απειλής της Pla-
taforma per Catalunya (PXC). Αυτός ο τύπος κόμματος
(σαν της Λεπέν) κέρδισε 75.000 ψήφους -περίπου 2,5% -
στις εκλογές για το κοινοβούλιο της Καταλονίας εκείνη
τη χρονιά και κέρδισε 67 δημοτικούς συμβούλους σε όλη
την Καταλονία το 2011. Μετά από πολλή δουλειά και τα
επιχειρήματα, έχουμε κερδίσει το σύνολο της αριστεράς,
των συνδικάτων και πολλά κοινωνικά κινήματα να συμμε-
τάσχουν στην UCFR. Στις δημοτικές εκλογές του περα-
σμένου Μαΐου, έχουμε σχεδόν εξαλείψει το  PXC από τα
συμβούλια της Καταλονίας. Έχουμε κλείσει τα γραφεία
των Ναζί στη Βαρκελώνη, που συνδέονται άμεσα με τη
Χρυσή Αυγή.

Stop Mare Mortum
Η επιτυχία του UCFR σήμαινε ότι αντιμετωπίσαμε την

τρέχουσα κρίση προσφύγων, ένα αδερφό κίνημα μπόρε-
σε να χτιστεί πολύ γρήγορα, την κίνηση Stop Mare Mor-
tum, για να μεταδώσει το μήνυμα “Καλoδεχούμενοι οι με-
τανάστες”. 

Το χειρότερο πρόβλημα είναι στη Μαδρίτη, όπου μόλις
χθες περίπου 500 Ναζί ήταν σε θέση να βαδίσουν μέσα
από μια πολυπολιτισμική περιοχή, ενάντια στους πρό-
σφυγες. Πρέπει να επεκτείνουμε τη διεθνή αλληλεγγύη.

Οι φασίστες συνεργάζονται. Οι Καταλανοί Ναζί επισκέ-
φθηκαν τη Χρυσή Αυγή και προσπάθησαν να αντιγρά-
ψουν τις δραστηριότητές τους. Στη σύναξη εις βάρος
των  προσφύγων στη Μαδρίτη χθες, υπήρχαν Ιταλοί φα-
σίστες, από την ακροδεξιά οργάνωση CasaPound και πα-
νό  στήριξης της Χρυσής Αυγής. 

Γι 'αυτούς ο διεθνισμός είναι μια αντίφαση. Για εμάς εί-
ναι μέρος της ύπαρξής μας. Η Συνάντηση που διοργανώ-
νει η ΚΕΕΡΦΑ τον Οκτώβριο πρέπει να μας βοηθήσει να
ενισχύσουμε τους αγώνες μας σε κάθε πόλη και χώρα,
και να  είναι ένα βήμα προς τη διοργάνωση της διεθνής
ημέρας δράσης ενάντια στον φασισμό, τον ρατσισμό και
την ισλαμοφοβία, στις 19 Μαρτίου, το 2016.

David Karvala
μέλος της En Lluita / En Lucha, αδελφής οργάνωσης του

ΣΕΚ, και ένας από τους συντονιστές της UCFR Καταλονία
Βαρκελώνη, 27 Σεπτεμβρίου 2015 

Με τους μετανάστες - ενάντια στην Ευ-
ρώπη-φρούριο - ενάντια στη FRONTEX -
ενάντια σε όλους τους εθνικισμούς! ενάντια στο φασισμό!

Σύντροφοι,
Η ανοιχτή κρίση στο εσωτερικό της "ευρωπαϊκής κοινότη-

τας" που προκάλεσε η μαζική άφιξη μεταναστών που φεύ-
γουν από τους πολέμους και την εξαθλίωση, δίνει στους αντι-
καπιταλιστές μια ιστορική ευθύνη. Γιατί αναμφίβολα, από τη
διέξοδο αυτής της κρίσης θα εξαρτηθούν οι μελλοντικές δυ-
νατότητές μας να βγούμε από έναν προπαγανδιστικό λόγο
και να επανακτήσουμε την ηγεμονία στο κοινωνικό μας πεδίο. 

Με αυτή την έννοια δίνουμε τη θερμή μας στήριξη στη διε-
θνή συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ στις 10-11 Οκτώβρη. Μετά την
Κοπενγχάγη και το Λονδίνο, οι 15.000 που διαδήλωσαν στις
Βρυξέλλες το Σάββατο που πέρασε κάτω από το πανό "πρό-
σφυγες καλοδεχούμενοι", σηματοδοτούν την αρχή της αντε-
πίθεσης των διεθνιστών. Αυτό είναι το μήνυμα της διαδήλω-

σης που θα γίνει στο Παρίσι την Κυριακή 4 Οκτώ-
βρη. Ας μην παραλείψουμε όμως τις δυσκολίες:

αυτή η πρωτοβουλία για διαδήλωση αντιμετώπισε την απου-
σία διάθεσης από τη μεριά των συστημικών κομμάτων (ΓΚΚ,
Μέτωπο της Αριστεράς, Πράσινοι) να συγκρουστούν με μια
"σοσιαλιστική" κυβέρνηση πάνω σε ένα ζήτημα που από τη
μια μεριά θεωρούσαν επικίνδυνο για λόγους καθαρά εκλογι-
κίστικους, και επίσης λόγω ουσιαστικής διαφωνίας πάνω στο
ζήτημα του ανοίγματος των συνόρων, του δικαιώματος της
ελεύθερης διακίνησης των ανθρώπων, και του δικαιώματος
εγκατάστασης. Γι’ αυτό το λόγο, θα διαδηλώσουμε την επό-
μενη Κυριακή πίσω από τα πανό των συλλογικοτήτων των
"sans papiers" (χωρίς χαρτιά) και των μεταναστών, βασικών
κομματιών των σημερινών αγώνων. 

Το προλεταριάτο δεν έχει πατρίδα... Διεθνισμός! Επανά-
σταση!

Vanina Giudicelli, Alain Pojolat, μέλη του NPA, Γαλλία

Συμμετοχή στην Αντιφασιστική Συνάντη-
ση 10-11 Οκτώβρη στο Κλειστό Γήπεδο
Μπάσκετ του Ρουφ, στήριξη της καμπάνιας
για τη δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής και δράσεων αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες, αποφάσισε το ΔΣ της Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας. 

“Παλεύουμε για ανθρώπινη υποδοχή στους πρόσφυγες των
πολέμων, το δράμα των οποίων ζούμε έντονα αυτές τις μέ-
ρες”, αναφέρει το ψήφισμα. “Σ΄αυτή την κατεύθυνση συμβάλ-
λει και η ΕΕ, με τον ιμπεριαλιστικό της χαρακτήρα, τη συμμε-
τοχή στις επεμβάσεις, το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων
συστημάτων καταστολής στα σύνορα μέχρι και βομβαρδι-
σμούς τρίτων χωρών, στο όνομα της καταπολέμησης των δια-
κινητών μεταναστών και προσφύγων...Την ίδια στιγμή, η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συμμετείχε ενεργά στους παραπάνω
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ετοιμαζόταν να δώσει νέα
στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ σε νησί του Αιγαίου...

Γι΄ αυτό, είναι αναγκαία η πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστι-
κούς πολέμους και την καπιταλιστική εκμετάλλευση, για τη χει-

ραφέτηση των εργατών και των λα-
ών. Πάλη να φύγει η FRONTEX και οι
ανάλογοι μηχανισμοί της ΕΕ. Να πέ-

σει ο φράχτης στον Έβρο και να δοθεί άσυλο και στέγη στους
πρόσφυγες. Να κλείσει η Αμυγδαλέζα και όλα τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Να καταργηθούν οι κανονισμοί Δουβλίνο 2 και 3.
Να χορηγούνται άμεσα ταξιδιωτικά έγγραφα σε όλους τους πρό-
σφυγες και μετανάστες με προορισμό άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Απόδοση του καθεστώτος του ασύλου σε όλους τους πρόσφυ-
γες, με γρήγορες διαδικασίες, πρόσληψη άμεσα προσωπικού για
τις ανάγκες των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής και ασύλου. Να
δημιουργηθούν άμεσα υποδομές για στέγαση, σίτιση και περί-
θαλψη όλων των νεοεισερχομένων προσφύγων και μεταναστών
στα νησιά του Αιγαίου. Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, καμιά συμμε-
τοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες, αποδέ-
σμευση από τους ευρωατλαντικούς οργανισμούς, καμιά νέα να-
τοϊκή βάση στο Αιγαίο, απομάκρυνση των ξένων βάσεων”.

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ Γ’ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Δ
ιεθνής Αντιρατσιστική και Αντιφασιστική Συνάντηση στην Αθήνα,
στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ, Ρούφ θα γίνει το Σάββατο και την Κυ-
ριακή 10-11 Οκτώβρη. Παίρνουν μέρος αντιπροσωπείες από τις τοπι-

κές κινήσεις της ΚΕΕΡΦΑ πανελλαδικά.
Καλεσμένοι από τα κινήματα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και το διε-
θνές αντιφασιστικό κίνημα είναι οι: Γουέημαν Μπένετ, Βρετανία, Ντέιβιντ
Καρβάλα, Καταλονία, Ντάβιντ Άλμπεϊχ, Αυστρία, Ανν Λαγκέ Δανία, Nτίνος
Αγιομαμίτης, Κύπρος, Φόλκαρτ Μόσλερ, Γερμανία. 
Συμμετέχουν επίσης: Αντώνης Ρέλλας, Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ, Γρηγό-
ρης Καλομοίρης, ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, Παναγιώτης Καλφαγιάννης, πρόεδρος ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, Μιχάλης Ζερβός, πρόεδρος Συλλόγου εκτάκτων ΥΠΠΟ,  Ελισάβετ
Παπαδοπούλου, δασκάλα, Προέδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Μολάων

Γιάννης Ρίτσος, Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός, Κωνσταντίνα Κούνε-
βα, Ευρωβουλευτής, Μάνια Παπαδημητρίου, ηθοποιός-σκηνοθέτης, Δημή-
τρης Ψαρράς, δημοσιογράφος, Ελευθερία Κουμάντου Goldendawnwatch, οι
δικηγόροι πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής: Αντρέας Τζέλλης,
Θανάσης Καμπαγιάννης, Δημήτρης Ζώτος, Κώστας Παπαδάκης, ο Τζαβέντ
Ασλάμ επικεφαλής Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος, Ασράφ Χάσνο, Σύλ-
λογος Σύρων προσφύγων, Ταχέρ Αλιζαντά, Αφγανική Κοινότητα, Λαμίν Καμ-
πά Κοινότητα Γουινέας, Σεκ Χαντίμ Κοινότητα Σενεγάλης, Ελόνα Γέρκο,
Ομοσπονδία Αλβανικών Οργανώσεων Ελλάδος, Νίκη Αργύρη, συντονιστικό
ΚΕΕΡΦΑ, Ανδρέας Μπάλλας, περιφερειακός σύμβουλος «Ανταρσία στο Αι-
γαίο»-Λέσβος, Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη, Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας.  

Δεν ξεχνάμε τη δολοφονία
του Σαχζάτ Λουκμάν, του

Παύλου Φύσσα και τους πά-
νω από χίλιους εργάτες που
χτυπήθηκαν από τη Χρυσή
Αυγή. Θέλουμε να ανοίξουν
τα σύνορα για να μην πνίγον-
ται οι μετανάστες στη θάλασ-
σα. Θέλουμε τώρα που για
δεύτερη φορά βγήκε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ στην κυβέρνηση να δώσει
χαρτιά στους μετανάστες.  

Θέλουμε τώρα νομιμοποί-
ηση για όλους. Τα τελευταία
τέσσερα χρόνια έχουμε δώ-
σει πολλές μάχες. Τώρα συ-
νεχίζουμε για να μην είναι οι
φασίστες στη βουλή, γιατί εί-
ναι δολοφόνοι τρομοκράτες
με μαχαίρια και η θέση τους
είναι πίσω από τα κάγκελα. 

Η Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδος κάθε μέρα, εδώ και
30 μέρες, βρίσκεται έξω από
την Πρεσβεία του Πακιστάν,
γιατί ο Πρέσβης και ο Γραμ-
ματέας μας ζητάνε μαύρα λε-
φτά. Θα συνεχίσουμε τη δια-
μαρτυρία μας, μέχρι να φύ-
γουν και οι ρατσιστές της
Πρεσβείας. Γι' αυτό ζητάμε
τη στήριξή σας. Είμαστε ερ-
γάτες όπως και σεις και θα
παλέψουμε μαζί μέχρι το τέ-
λος.

Τζαβέντ Ασλάμ, Πακιστανι-
κή Κοινότητα 

ΟΚορυδαλλός και ειδικά η πλατεία
Μέμου, ήταν αγαπημένο στέκι

του Παύλου Φύσσα. Τώρα έχει το θλι-
βερό προνόμιο και ένα ιστορικό πα-
ράδοξο να «φιλοξενεί», ως κατηγο-
ρούμενους τους δολοφόνους του
Παύλου -φυσικούς, ηθικούς, πολιτι-
κούς. Αίτημα της δημοτικής αρχής
μαζί με το αντιφασιστικό κίνημα,
υπήρξε η άμεση μεταφορά της δίκης
από τις δικαστικές φυλακές Κορυδαλ-
λού, κάτι που ήταν υπόσχεση και του
σημερινού υπουργού Δικαιοσύνης.
Το αίτημα παραμένει σταθερό. Να
ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις
και αντιπερισπασμούς αυτή η δίκη, να
ακουστεί η φωνή της οικογένειας του
Παύλου και όλων των θυμάτων της
ναζιστικής οργάνωσης. 

Η Χρυσή Αυγή και η φασιστική ιδε-
ολογία της απομονώνεται με συνεχή
αγώνα στη γειτονιά, στο σχολείο, στη
δουλειά στους κοινωνικούς χώρους. 

Να μην τους παραχωρούμε χώρο
και χρόνο, να τον κερδίζουμε καθημε-
ρινά εμείς, σε συμμαχία με δήμους,
συνδικάτα, δασκάλους, ενώσεις γονέ-
ων, μαθητές. Σε έναν ενιαίο καθημε-
ρινό αντιφασιστικό αγώνα, μπορούμε
να πετύχουμε όχι μόνο την απομόνω-
ση αλλά και το ξερίζωμα του νεοναζι-
στικού μορφώματος. Αυτό είναι αγω-
νιστικό δημοκρατικό μας καθήκον και
αυτός πρέπει να είναι ο φόρος τιμής
στη μνήμη του Παύλου.

Γιώργος Μακρυνός
Δημοτικός Σύμβουλος και πρόεδρος

του ΣΕΜ Δήμου Κορυδαλλού 

Καταδικάζουμε τη Χρυσή Αυγή και τις επιθέσεις που
έκανε απέναντι στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ την ημέρα των εκλο-

γών, καθώς και κάθε είδους επίθεση, όπως αυτή που κά-
νανε στη Θεσσαλονίκη σε τρανς γυναίκα, όπου και κατα-
δικάστηκαν για τις πράξεις τους. Από δω και πέρα κάθε
επίθεση είτε είναι σε ΛΟΑΤ άτομα, είτε σε μετανάστες,
είτε σε ΑΜΕΑ, θα παίρνει απάντηση από την τρανς κοινό-
τητα. Δεν μας τρομάζουν, δεν μας φοβίζουν, είμαστε
παντού, είμαστε αντιφασίστες, είμαστε εδώ, είμαστε για
τις ζωές μας. 

Άννα Μπίλιου, ΛΟΑΤ και Τρανς Κοινότητα

Ηδίκη της Χρυσής Αυγής είναι μία τεράστια μάχη στην
οποία πολλοί φοιτητικοί Σύλλογοι έχουν μπει μπρο-

στά και την οργανώνουν. Ο Σύλλογος του Παντείου, ότι
έχει πάρει απόφαση να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι να κα-
ταδικαστούν σε ισόβια οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα
και του Σαχζάτ Λουκμάν. 

Ηδη σε πολλούς φοιτητικούς Συλλόγους έχουν ξεκινή-
σει πρωτοβουλίες υποδοχής και συμπαράστασης στους
πρόσφυγες, μαζεύοντας τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης
ανάγκης, όχι μόνο σε ένδειξη αλληλεγγυης προς αυτούς
αλλά και γιατί οι φοιτητές είναι κομμάτι του κινήματος
που λέει ανοιχτά και καθαρά ότι “είναι καλοδεχούμενοι”
και οι μόνοι ανεπιθύμητοι είναι οι νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής. Θέλουμε να πέσει o φράχτης στον Εβρο, να κλείσει
η Frontex, θέλουμε ανοιχτά σύνορα για όλους τους ερ-
γάτες. Γι αυτό είμαστε σήμερα εδώ και θα συνεχίσουμε
έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού και στη μεγάλη διεθνή
αντιφασιστική συνάντηση στις 10-11 Οκτώβρη. 

Μαριλένα Κουντούρη, Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας  

Μόνο στην Τουρκία
υπάρχουν δύο εκατομ-

μύρια πρόσφυγες. Αυτοί οι
άνθρωποι δεν μπορούν να
ζήσουν εκεί. Καθημερινά
ακούμε για την τραγωδία
τους όταν προσπαθούν να
περάσουν από τη θάλασσα.
Σας ευχαριστώ όλους που
στηρίζετε αυτούς τους αν-
θρώπους και για τη σημερι-
νή συγκέντρωση. 

Γιουσούφ
Πολιτικό Κέντρο Κουρδιστάν

Xιλιάδες στους δρόμους της Βιέννης στο πλευρό των προσφύγων

Αντιρατσιστική διαδήλωση στη Βαρκελώνη
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Που βρισκόμαστε μετά τις εκλογές;

Η κατάσταση για τους απο πάνω
μοιάζει να είναι πιο σταθεροποιημέ-
νη, ολοκληρώνεται η μετάβαση του
ΣΥΡΙΖΑ από το αντιμνημονιακό στο
μνημονιακό στρατόπεδο. Σχημάτισε
ξανά κυβέρνηση με μικρές απώλει-
ες σε ποσοστό και αυτό δημιουργεί
την εντύπωση ότι ίσως αντέξει μια
διετία στην εξουσία.

Η εφαρμογή του μνημονίου θα
είναι δύσκολη και δεν νομίζω ότι
ακόμα και εντός ΣΥΡΙΖΑ είναι λυμέ-
νο το θέμα και ότι θα είναι πρόθυ-
μοι να ψηφίσουν τα πάντα. Ειδικά
όταν θα αρχίσουν οι ιδιωτικοποι-
ήσεις και οι μειώσεις. Τα μνημονια-
κά κόμματα της αντιπολίτευσης εί-
ναι σε δύσκολη θέση, από τη μια
έχουν ψηφίσει τα μνημόνια αλλά θέ-
λουν να κάνουν και αντιπολίτευση.
Πάντα υπάρχει και ο παράγοντας
του κινήματος που θα καθορίσει
την κατάσταση και τις αντιδράσεις. 

Ποια θα είναι τα 

μέτωπα της επόμενης περιόδου;

Πιστεύω ότι τα θέματα των μι-
σθών και των ιδιωτικοποιήσεων θα
είναι τα βασικά. Μιλάμε για την
ιδιωτικοποίηση βασικών υποδομών
που δεν θα είναι εύκολο για την κυ-
βέρνηση να οικοδομήσει την απαι-
τούμενη κοινωνική συναίνεση. Στον
Πειραιά για παράδειγμα είναι πολύ
δύσκολο να μιλάνε για την ιδιωτικο-
ποίηση του λιμανιού. Ο ίδιος ο κό-
σμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ζυμωθεί από
καιρό ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
και κανένας δεν μπορεί να ισχυρίζε-
ται ότι τους έχει στο τσεπάκι του. 

Η πολιτική συζήτηση

με τον κόσμο της δουλειάς 

σε τι επίπεδο βρίσκεται;

Το τελευταίο διάστημα, όλο και
περισσότεροι ανοίγουν τη συζήτηση
για τα μεγάλα ζητήματα. Για παρά-
δειγμα η έξοδος από την ΕΕ και το
ευρώ και οι δυσκολίες που μπορεί
να αντιμετωπίσουμε, είναι μια κου-
βέντα που γίνεται αρκετά πλατιά.

Από την μια συναντάς κόσμο
που αναπαράγει αυτά που του λένε
στην τηλεόραση, «δεν θα έχουμε
φάρμακα, πετρέλαιο» κλπ αλλά
υπάρχει και η άλλη διάσταση. Πο-
λύς εργατικός κόσμος το σκέφτεται
σοβαρά σαν προοπτική και ψάχνει
τις απαντήσεις γιατί βρίσκεται πολύ
κοντά στο να κερδηθεί σε αυτή. 

Τι χρειάζεται το κίνημα 

για να προχωρήσει;

Φάνηκε την περίοδο του δημο-
ψηφίσματος και φαίνεται και τώρα,
ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από μια

δύναμη που θα μπει μπροστά και
θα δείξει το δρόμο και θα πει ότι
θα δώσουμε τη σύγκρουση και θα
τα καταφέρουμε. 

Μπορεί η αριστερά 

να γίνει αυτή η ηγεσία 

που χρειάζεται το κίνημα;

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε να μπαί-
νει μπροστά με το ΟΧΙ, ακόμα και
με τις γνωστές αδυναμίες τους, ο
κόσμος βγήκε μαζικά στο Σύνταγ-
μα για να το στηρίξει και είπε ότι
«βάλτα εσύ με τους δανειστές και
εγώ είμαι εδώ να στηρίξω». Φυσικά
ο ΣΥΡΙΖΑ πέταξε αυτή τη δύναμη
στα σκουπίδια και πέρασε στο
απέναντι στρατόπεδο.

Το ΚΚΕ δεν μπορεί να ηγηθεί
μιας τέτοιας σύγκρουσης, το εμ-
ποδίζει η ίδια του η γραμμή. Λέει
στον κόσμο ότι δεν γίνεται, θα εί-
ναι καταστροφή και άλλα παρό-
μοια, δεν αναγνωρίζει την δυναμι-
κή μέσα στην κοινωνία. 

Βέβαια σε μια τέτοια σύγκρουση
δεν μπορεί να ηγηθεί ούτε η ΛΑΕ,
γιατί ήταν κομμάτι της ίδιας κυ-
βέρνησης και δεν άρθρωσε διαφο-
ρετικό λόγο, για παράδειγμα στη
συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, ενώ
μέχρι την τελευταία στιγμή έλεγαν
ότι στηρίζουν την κυβέρνηση. 

Στην ουσία δεν έχουν δώσει
απάντηση σε αυτό ερώτημα. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να χαίρει

της εκτίμησης πολύ περισσότερων
ανθρώπων από αυτούς που την
ψήφισαν αλλά οργανωτικά δυσκο-
λεύεται να εμπνεύσει τον κόσμο
ότι μπορεί να μπει μπροστά σε μια
τέτοια διαδικασία γιατί είναι προς
το παρόν μικρή.

Και ποιος μπορεί να παίξει 

τον ρόλο της ηγεσίας σε αυτή 

την αναγκαία σύγκρουση;

Αυτό που μπορεί να παίξει το
ρόλο της ηγεσίας για το κίνημα εί-
ναι το αντικαπιταλιστικό-μεταβατι-
κό πρόγραμμα, που λέει ότι θα έρ-
θουμε σε σύγκρουση με όλο το
μπλοκ, δανειστές – θεσμούς – και
ντόπιο κεφάλαιο. Αλλά όχι με τη
λογική ότι καταργούμε τα μνημό-
νια γιατί είναι αντιαναπτυξιακά ή
ότι βγαίνουμε από το ευρώ για να
έχουμε ρευστότητα. Όχι δηλαδή
μια εναλλακτική διαχείριση μέσα
στο ίδιο πλαίσιο αλλά σύγκρουση
με αυτούς που έχουν τη δύναμη,
τους καπιταλιστές γιατί αυτό είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για να
επιβιώσουμε.

Είναι ρεαλιστικό 

το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα;

Αυτό που κάνει το πρόγραμμα της
ρήξης και εξόδου από ευρώ και ΕΕ
ρεαλιστικό κι εφαρμόσιμο είναι ο αν-
τικαπιταλιστικός του χαρακτήρας.
Χωρίς αυτόν δεν μπορείς να αντιμε-
τωπίσεις τον συνολικό εκβιασμό.

Σε μια πρόσφατη περιοδεία στον
ΟΛΠ ένας λιμενεργάτης με ρώτησε
πώς θα έχουμε γάλα για το παιδί
του αν πάμε για ρήξη και σύγκρου-
ση. Η απάντηση ήταν ότι αν το
αφεντικό της γαλακτοβιομηχανίας
απειλησεί με λουκέτο, η μόνη λογι-
κή απάντηση θα ήταν να τον «τελει-
ώσουμε» να πάρουν οι εργάτες το
εργοστάσιο και να το δουλέψουν. 

Χρειαζόμαστε μηχανισμούς ερ-
γατικού ελέγχου για να ξεδιπλώσει
ο κόσμος τις δυνατότητες του

ώστε να αρχίσει να παίρνει την κα-
τάσταση στα χέρια του και να
αφαιρεί πλούτο και εξουσία από
τους καπιταλιστές. Αν για παρά-
δειγμα το κίνημα ήταν σε θέση να
κρατήσει ανοιχτές τις τράπεζες
την περίοδο του δημοψηφίσματος
και μετά, τα πράγματα θα ήταν
διαφορετικά. 

Τι πρέπει να κάνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

εν όψει της 3ης Συνδιάσκεψης της;

Πρέπει να γίνει μια ουσιαστική
πολιτική συζήτηση για την εμπειρία
του τελευταίου διαστήματος, μέσα
στο οποίο τα είδαμε κυριολεκτικά
όλα. Πρέπει να τα συζητήσουμε βα-
θειά όλα αυτά, το ποια ήταν η στά-
ση του κόσμου και ποια η δικιά μας. 

Υπάρχουν γραμμές μέσα στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ που δοκιμάστηκαν και
έχουν ηττηθεί, έχει δείξει η πραγ-
ματικότητα ότι δεν περπατάνε. Για
παράδειγμα η λογική που λέει να
φτιάξουμε ένα ευρύτερο μέτωπο
βάζοντας τον αντικαπιταλισμό στην
άκρη. Όλα αυτά πρέπει να συζητη-
θούν συντροφικά αλλά θα πρέπει η
συζήτηση να έχει προσανατολισμό
το αύριο.

Ποιες είναι οι βασικές 

ελλείψεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ;

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται περισ-
σότερη αυτοπεποίθηση. Μεγαλύ-
τερη εμπιστοσύνη ότι αυτό το μέ-
τωπο που στήθηκε, αυτός εδώ ο
πόλος από τα διαφορετικά ρεύμα-
τα της επαναστατικής αριστεράς
έδωσε το αντικαπιταλιστικό-μετα-
βατικό πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε
ότι είναι το πρόγραμμα γύρω από
το οποίο, με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο περιστρέφεται η συζήτηση
από τα μνημόνια και μετά. 

Χρειάζεται ακόμη περισσότερη
δημοκρατία, υπό την έννοια ότι απαι-
τείται πιο μεγάλη συμμετοχή των με-
λών της, τακτικές συνελεύσεις, πιο
ζωντανές τοπικές και κλαδικές επι-

τροπές. Αλλά χρειάζεται και περισ-
σότερη δράση, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν εί-
ναι για να καθόμαστε να συζητάμε
μεταξύ μας, δεν δοκιμαζόμαστε σε
αυτά που λέμε μεταξύ μας αλλά σε
αυτά που λέμε προς τα έξω.

Στο παρελθόν η αντιπαράθεση
στο εσωτερικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν
γινόταν πάντα με συντροφικό και
πολιτικό τρόπο, σε κρίσιμες καμ-
πές που αφορούσαν τη μετωπική
της πολιτική υπήρξε προσπάθεια η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάει κάπου που δεν
ήθελε και δεν έπρεπε. 

Ποια είναι τα δυνατά 

σημεία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ;

Δύο είναι τα δυνατά σημεία της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πρώτον το γεγονός ότι
είναι μέτωπο. Είναι πολύ σημαντικό
ότι σε τόσο κρίσιμες για το επανα-
στατικό κίνημα συνθήκες, μπορεί και
συσπειρώνει διαφορετικές τάσεις,
άνθρωποι από διαφορετικές αφετη-
ρίες να συζητάνε και να συνθέτουν
απόψεις. Το δεύτερο είναι το δυνα-
μικό της, έχει στις γραμμές της
αγωνιστές που χαίρουν αναγνώρι-
σης στους κοινωνικούς τους χώ-
ρους, ότι είναι μαχητικοί, έντιμοι και
έτοιμοι να μπουν μπροστά στη μάχη. 

Τι πρωτοβουλίες πρέπει 

να πάρει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

το επόμενο διάστημα;

Υπάρχουν σημαντικά μέτωπα
στα οποία παίζει ήδη κυρίαρχο ρό-
λο, όπως το αντιφασιστικό και το
αντιρατσιστικό κίνημα. Θα μπο-
ρούσε να έχει ακόμα μεγαλύτερο
ρόλο αν σε αυτές τις παρεμβάσεις
της ήταν πιο ενοποιημένη. Ακόμη,
έχει σημαντικές δυνάμεις στον δη-
μόσιο τομέα, την Παιδεία, την
Υγεία κλπ. Πρέπει να παρθούν και
εκεί πρωτοβουλίες στην κατεύθυν-
ση της ανάπτυξης του κινήματος. 

Θα πρέπει να καλέσει τον κόσμο
και τις πολιτικές δυνάμεις σε ενιαία
μάχη σε αυτά τα μέτωπα. Πολλοί
πιστεύουν ότι πολιτική πρωτοβου-
λία σημαίνει επαφές από τα πάνω.
Αντίθετα, πιο σημαντικές θα είναι
οι πρωτοβουλίες που θα απευθύ-
νονται στη βάση, στον κόσμο του
αγώνα. Πρέπει να προσεγγίσουμε
τον κόσμο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ με
συγκεκριμένο τρόπο, δεν μπορού-
με να του λέμε ούτε ότι ξεγελάστη-
κε, ούτε ότι ηττήθηκε, ούτε ότι εί-
ναι υπεύθυνος για τα μνημόνια. Αυ-
τά έτσι και αλλιώς θα του τα πουν
αυτοί που θα τα εφαρμόσουν.
Εμείς εμπιστευόμαστε τους εργα-
ζόμενους, αυτοί θα δώσουν τη μά-
χη της αντίστασης και θα ανοίξουν
δρόμους για το άυριο. 

Ο Θανάσης Διαβολάκης, 
μέλος της Κεντρικής
Συντονιστικής Επιτροπής 
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μίλησε στο
Μανώλη Σπαθή για τη συγκυρία,
το κίνημα και την Αριστερά 

Σύγκρουση με αυτούς που έχουν 
τον πλούτο μας, τους καπιταλιστές

“

”

Χρειαζόμαστε μηχανι-
σμούς εργατικού ελέγχου
για να ξεδιπλώσει ο κό-
σμος τις δυνατότητες του
ώστε να αρχίσει να παίρνει
την κατάσταση στα χέρια
του και να αφαιρεί πλούτο
και εξουσία από τους κα-
πιταλιστές.

Ο Θανάσης Διαβολάκης
χαιρετίζει το συλλαλητήριο
στην Ομόνοια την
Παρασκευή 25/9
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Π
λούσια με εμπει-
ρίες και εικόνες
από τον κόσμο στις

γειτονιές και τους εργατι-
κούς χώρους ήταν η συζή-
τηση που έγινε στο Εργα-
τικό Κέντρο Θεσσαλονί-
κης. 

Η Κ. Αβραμίδου, εργαζό-
μενη στο Ψ.Ν.Θ είπε πως
τόσο κατά την διάρκεια
της προεκλογικής καμπά-
νιας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις
δυτικές συνοικίες και στο
Ψ.Ν.Θ όσο και μετά τις
εκλογές  ήταν φανερό πως
τα μνημόνια έχουν προκα-
λέσει την οργή όλου του
κόσμου που αντιστάθηκε
σε αυτά. Μπορεί και αυτή
την φορά να στήριξε τον
ΣΥΡΙΖΑ , αλλά η καρδιά
του είναι στους αγώνες
που θα ακολουθήσουν την
μετεκλογική περίοδο. Για
αυτό και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
βρήκε μεγάλη απήχηση σε
όλες τις περιοδείες που γί-
νανε στα δυτικά. 

Απολύσεις

Ο Ν. Χατζάρας, εργαζό-
μενος στο δήμο Αμπελοκή-
πων τόνισε πως αμέσως
μετά τις εκλογές η πολιτική
συζήτηση άναψε στο δήμο
καθώς η μισθοδοσία των
εργαζομένων επαρκεί ως
τον Οκτώβρη και οι απολύ-
σεις των πεντάμηνων τον
Δεκέμβρη δημιουργούν τε-
ράστιες ελλείψεις. 

Τέλος, ο Γ. Κούτρας,
γιατρός στο Ι.Κ.Α Τούμπας
τόνισε πως ο κόσμος που
ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ το έκανε
με πολύ λιγότερα περιθώ-
ρια ανοχής, ενώ το επόμε-
νο διάστημα θα χρειαστεί
η αντικαπιταλιστική αρι-
στερά να δώσει όλες τις
μάχες μαζί του και να τον
κερδίσει. Επισήμανε επί-
σης πως η παρουσία των
τοπικών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
καθ’ όλη τη χρονιά σε γει-
τονιές και χώρους δουλει-
άς και οι πρωτοβουλίες
που οργάνωσε μαζί με τον
κόσμο, καθόρισαν τα υψη-
λότερα ποσοστά της στις
περιοχές αυτές.   

Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μέγαλη η
απήχηση
της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Mε επιτυχία εκδηλώσεις του ΣΕΚ έγιναν και σε Πάτρα, Ηράκλειο, Χανιά,
Γιάννενα, Ξάνθη, Ρέθυμνο, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Βόλο και Ζάκυνθο.

“Με πολλές τοποθετήσεις, ερωτήσεις αλλά και προβληματισμούς για τη συ-
νέχεια των αγώνων της εργατικής τάξης πραγματοποιήθηκε η συζήτηση που
οργάνωσαν οι 2 πυρήνες του ΣΕΚ στην πόλη του Ηρακλείου” μας μεταφέρει ο
Αλέξανδρος Παπαϊωάννου. «Σημείο αναφοράς για την κουβέντα ήταν το πώς η
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α θα καταφέρει να συσπειρώσει πολιτικά αλλά και οργανωτικά, όχι
μόνο το κομμάτι της κοινωνίας που την ψήφισε αλλά και τις εκατοντάδες χιλιά-
δες που αναφέρονται σε αυτή μέσα από τους κοινούς αγώνες που δίνουμε. 

Επίσης, σαν προβληματισμός συζητήθηκε το κατά πόσο η αντικαπιταλιστική
αριστερά κατάφερε να επηρεάσει το κομμάτι που απείχε από τις κάλπες. Αξιο-
σημείωτη, ήταν η ανάλυση που έγινε για το ότι για να καταρρεύσει το σαθρό
οικοδόμημα της δεξιάς πολυκατοικίας χρειάζεται μια δυνατή αντικαπιταλιστική
αριστερά, που θα δείχνει τον δρόμο για την σοσιαλιστική προοπτική. Το συμ-
πέρασμα της διαδικασίας ήταν: κανένας εφησυχασμός μέχρι να τσακίσουμε
τρόικες (ή κουαρτέτα πλέον), μνημόνια και νεοναζί και να δούμε την εργατική
τάξη να χτίζει την δική της κοινωνία».

Πλούσια σε συζήτηση ήταν η εκδήλωση για τα αποτελέσματα των εκλογών
και στα Χανιά. Παραβρέθηκαν συντρόφισσες και σύντροφοι από διάφορους
εργασιακούς χώρους (εκπαίδευση, δήμους, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιωτι-

κοί υπάλληλοι κτλ) καθώς και οργανώσεις της αριστεράς. Όπως μας μεταφέ-
ρει η Δώρα Κιντή:

«Η συζήτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, κινήθηκε στο κατά πόσο ο κόσμος
που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ δίνει στον Τσίπρα «λευκή επιταγή», αν το εργατικό κίνημα
είναι υπαρκτό και δυνατό, αν  θα μπορούσαν τα αποτελέσματα για την υπόλοι-
πη αριστερά να είναι διαφορετικά. Ήταν μια πλούσια συζήτηση, με πολλά και
ουσιώδη ερωτήματα από όλους τους παρευρισκόμενους (πάνω από 10 τοπο-
θετήσεις και ερωτήσεις) κάτι που έδωσε τη δυνατότητα να ξεδιπλωθεί μια
εξαιρετικά δημιουργική συζήτηση με πολλούς από τους συντρόφους και τις
συντρόφισσες να παραμένουν και μετά το κλείσιμο της εισήγησης για να συνε-
χίσουν την κουβέντα. Η προσπάθεια συντονισμού των συνδικάτων της πόλης
ενάντια στα μέτρα που προβλέπει το μνημόνιο 3, ήταν από τα βασικά οργανω-
τικά σχέδια με τα οποία έκλεισε η εκδήλωση».

«Την Πέμπτη 24/9 έγινε η εκδήλωση του ΣΕΚ στην Πάτρα για τα αποτελέ-
σματα των εκλογών. Κέντρο υπήρξε η ανάλυση των δυνατοτήτων και των κα-
θηκόντων που ανοίγονται μπροστά μας και ο ρόλος των αντικαπιταλιστών πριν
και μετά τις εκλογές. Έγινε η παρατήρηση ότι οι διαθέσεις του κόσμου που
ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν αλλάξει πολύ από τον Σεπτέμβρη με τις προσδοκίες
από την κυβέρνηση να είναι πολύ μειωμένες και την διάθεση για μάχη ενάντια
στα μνημόνια αυξημένη. Συζητήθηκαν επίσης τα ποσοστά της ΧΑ, επισημαί-
νοντας ότι στα αστικά κέντρα όπου καλούνται να δράσουν για να χτυπήσουν
την εργατική τάξη έχασαν δύναμη. Ο Στάθης, καθηγητής, τόνισε τον καθορι-
στικό ρόλο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο ξεκαθάρισμα των ιδεών του κόσμου που πα-
λεύει» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Νεκτάριος Χαιντάρ, φοιτητής.

Στις άλλες πόλεις

Τ
ην περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε
ανοιχτή εκδήλωση του ΣΕΚ για τα αποτελέ-
σματα των εκλογών στην Αίθουσα Πανηπειρω-

τικής. 

Η αίθουσα γέμισε από νωρίς με εκατοντάδες
συντρόφισσές και συντρόφους. Πολλοί είχαν έρθει
από εργατικούς χώρους όπως η ΕΡΤ και τα νοσο-
κομεία, ενώ έντονη ήταν η παρουσία της νεολαίας.
Η συζήτηση ήταν πλούσια με αρκετούς από ανε-
βαίνουν στο βήμα και να παίρνουν τον λόγο. 

Πρώτος ήταν ο Γιάννης Τσαμούρης ο οποίος
αιφνιδίασε ευχάριστα το ακροατήριο με την τοπο-
θέτηση του: «Μετά από 10 χρόνια που είμαι κοντά
στο ΣΕΚ αποφάσισα να οργανωθώ… Έπεσαν και οι
τελευταίες ρεφορμιστικές μου ψευδαισθήσεις, δεν
μπορεί μια κυβέρνηση της αριστεράς χωρίς κίνημα
και οργάνωση στη βάση να ανατρέψει αυτό το σύ-
στημα. Για πρώτη φορά απευθύνθηκα άμεσα με το
πρόγραμμα της Αριστεράς, με το πρόγραμμα που
λέει ότι ο κάθε εργάτης πρέπει να πάρει πάνω του
την ευθύνη για αυτήν την κοινωνία».

Η Αλεξάνδρα Μαρτίνη τόνισε ότι «μετά τις εκλο-
γές έχουν πέσει λυτοί και δεμένοι για να μας πεί-
σουν ότι το 90% της κοινωνίας ψήφισε Μνημόνιο.
Το πρόβλημα είναι ότι σε έναν βαθμό αυτό το εν-
σωματώνει και η αριστερά. Από την πλευρά μας,
δεν σχηματίζουμε άποψη για την κατάσταση της
εργατικής τάξης μέσα σε κλειστά γραφεία αλλά
μέσα από την παρέμβαση σε αυτήν. Δεν υπάρχει
ούτε ο ενθουσιασμός, ούτε η αναμονή που υπήρχε
το Γενάρη για την κυβέρνηση της αριστεράς. Τόσο
ο κόσμος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ όσο και αυτοί που
έσπασαν δεν δίνουν περίοδο χάριτος στην κυβέρ-
νηση, με αυτούς θα δώσουμε τις μάχες από τις
επόμενες κιόλας μέρες».

Από το ΓΝΑ Γεννηματάς, ο Χρίστος Αργύρης μί-
λησε για την κατάσταση στα νοσοκομεία: «Είναι
ανεδαφικές οι εκτιμήσεις που προβλέπουν νηνεμία
το επόμενο διάστημα. Όποιος το πιστεύει ας κάνει
μια βόλτα στα νοσοκομεία. Η μόνη συζήτηση είναι

η έλλειψη προσωπικού και οι εργαζόμενοι είναι
έτοιμοι να βγουν στα κάγκελα».

Ο φοιτητής στη Φιλοσοφική Αθήνας Μηνάς Χρο-
νόπουλος διαπίστωσε: «Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ
έσπασε προς τα αριστερά, και μέσα στα πανεπι-
στήμια έχει δίπλα της τα ΕΑΑΚ που την επηρεά-
ζουν, ο Τσίπρας το ξέρει αυτό. Για τον λόγο αυτό
έβαλε στο Υπ. Παιδείας το Φίλη. Προβλέπεται νέο
μνημόνιο στα πανεπιστήμια, η απάντηση θα είναι
ενιαίο μέτωπο με όλον τον κόσμο, ακόμα και με την
ΚΝΕ η συζήτηση είναι σε καλύτερα επίπεδα από
προηγούμενα χρόνια». 

Ο δικηγόρος και μέλος της Πολιτικής Αγωγής
του Αντιφασιστικού Κινήματος Τάκης Ζώτος πήρε
τον λόγο μιλώντας για την καθίζηση που υπέστη η
δεξιά πολυκατοικία και την πτώση σε απόλυτους
αριθμούς των ψήφων της Χ.Α. 

Από την ΚΕΕΡΦΑ τον λόγο πήρε η Νίκη Αργύρη
που τόνισε: «Η αριστερά που δεν τόλμησε να δώ-
σει την μάχη ενάντια στον ρατσισμό το πλήρωσε,

αντίθετα, εμείς παλέψαμε ενάντια στον ρατσισμό
της ΕΕ ακόμα και μέσα στην προεκλογική περίοδο.
Τολμήσαμε και καταφέραμε να εμποδίσουμε την
προεκλογική συγκέντρωση των φασιστών στον Πει-
ραιά, ξεσηκώσαμε την αριστερά και συνδικάτα για
το σκοπό αυτό. Είμαστε η αριστερά που επιχειρη-
ματολογούσε ότι η κρίση δεν οδηγεί νομοτελειακά
στην αντίδραση, είναι στο χέρι μας να δώσουμε τη
μάχη και να διαμορφώσουμε την προοπτική».

Μ.Σ.

Συνεχίζουμε ενάντια 
σε μνημόνια και ρατσισμό

Η εισήγηση του Πάνου Γκαργκάνα στην εκ-

δήλωση της Αθήνας υπάρχει βιντεοσκοπημέ-

νη στο youtube: http://tinyurl.com/o7kg44u

ενώ η ανακοίνωση του ΣΕΚ για τα αποτελέ-

σματα των εκλογών στην οποία βασίστηκαν οι

εισηγήσεις: http://tinyurl.com/nbrahhw

H εκδήλωση στην αίθουσα της Πανηπηρωτικής την Τετάρτη 23/9
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Σ
ε μπαλάκι έχουν μετατρέψει τους χιλιά-
δες πρόσφυγες που φθάνουν με τα
πλοία από τα νησιά του Αιγαίου αρχικά

στο λιμάνι του Πειραιά και στη συνέχεια με
τον τρένο του ΗΣΑΠ στο κέντρο της Αθήνας. 

Στις αρχές της εβδομάδας μεταφέρθηκαν
στο γήπεδο του χόκεϊ, στις ολυμπιακές εγκα-
ταστάσεις του Ελληνικού οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες που βρίσκονταν στο γήπεδο του
Ταε Κβο Ντο του Φαλήρου, ενώ εκατοντάδες
παραμένουν κάτω από άθλιες συνθήκες στην
πλατεία Βικτώριας και σε άλλες πλατείες του
κέντρου της Αθήνας.

Πληθαίνουν τα παραδείγματα των οργανω-
μένων ή αυθόρμητων πρωτοβουλιών που συγ-
κεντρώνουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
για τους πρόσφυγες, ενώ δεκάδες άνθρωποι
που ζουν στο κέντρο της Αθήνας, αναγκάστη-
καν την περασμένη εβδομάδα να κάνουν το
αυτονόητο που θα έπρεπε να κάνουν οι Κρατι-
κές Δομές, του Δήμου της Περιφέρειας και το
ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών: Να φιλοξενή-
σουν οικογένειες με μικρά παιδιά στα σπίτια
και στις πιλοτές πολυκατοικιών, για να μην
υποφέρουν από τις καταρρακτώδεις βροχές.   

Αυτή την πρόταση, κατέθεσε ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος με την «Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας», στη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Αθή-
νας την Πέμπτη 24/9. «Όταν υπάρχουν ανθρω-
πιστικές κρίσεις και προκαλούνται προβλήμα-
τα στους κατοίκους αυτής της πόλης, θα
έπρεπε να υπάρχει κινητοποίηση του Δήμου
που τα αντιμετωπίζει όλα αυτά και μάλιστα πά-

ρα πολύ γρήγορα. Να ανοίξει τις δομές του
για να φιλοξενήσει τους πρόσφυγες οι οποίοι
τρέχουν να σωθούν από μόνοι τους, μπαίνον-
τας μέσα στο σταθμό (ΗΣΑΠ Βικτώρια). Χρει-
άζεται να ανοίξουν οι κοινωνικές δομές του
Δήμου, αυτές που χρησιμοποιούνται όταν
έχουμε καύσωνα, όταν υπάρχουν σεισμοί.
Έτσι αντιμετωπίζονται οι έκτακτες ανάγκες.
Υπάρχουν επίσης γήπεδα, το Σπόρτινγκ, ο Πα-
νελλήνιος, του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν ξενο-
δοχεία. Δεν μπορεί να παίζει η δημοτική αρχή
πινγκ πόνγκ με τις προτάσεις που έχουν κατα-
τεθεί. Αν δεν αντιμετωπιστεί το θέμα, θα αρχί-
σουν να γίνονται καταλήψεις (για εξεύρεση
στέγης). 

“Πάρτε μέτρα, τώρα”
Ο κόσμος που ζει στην πλατεία Βικτωρίας

εκφράζει την αλληλεγγύη του αλλά δεν μπο-
ρεί ένας ολόκληρος κρατικός μηχανισμός να
κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Πάρτε τα μέτρα
τώρα!», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι, απέναντι
στα κυκλώματα των διακινητών που ξεζουμί-
ζουν οικονομικά τους πρόσφυγες η λύση είναι
«η μετακίνηση των προσφύγων να γίνεται κά-
τω από ενιαίο κρατικό σχεδιασμό όχι αυτόν
που επιβάλει η μαύρη αγορά των τουριστικών
γραφείων». 

Πρόταση ανάληψης πρωτοβουλίας στήρι-
ξης των προσφύγων, κατέθεσε σε προ ημερη-
σίας διάταξη συζήτηση στη διάρκεια της συνε-
δρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας-
Ρέντη, η Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβου-
λος με την «Ανταρσία στην Κοκκινιά», τη Δευ-

τέρα 28/9. «Τη στιγμή που χιλιάδες άνθρωποι
αναγκάζονται εξ αιτίας των επιπτώσεων των
ιμπεριαλιστικών πολέμων του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ να ξεριζωθούν από τον τόπο τους, χρειάζε-
ται ως πόλη που τιμά την προσφυγική της κα-
ταγωγή να αναλάβουμε πρωτοβουλίες αλλη-
λεγγύης. Να καλέσουμε την Ένωση Γονέων,
τα προσφυγικά σωματεία, τα αθλητικά σωμα-
τεία και όλους τους φορείς της πόλης να συμ-
βάλουν στη συγκέντρωση τροφίμων και ειδών
πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Επίσης
χρειάζεται ο Δήμος σε συνεργασία με τους
Δήμους του Πειραιά να αναλάβει τη διαδικα-
σία εξεύρεσης χώρου φιλοξενίας, ο οποίος εί-
ναι επείγον -λόγω των καιρικών συνθηκών- να
βρεθεί και μάλιστα στον Πειραιά, αφού όλος
αυτός ο κόσμος έρχεται με τα πλοία από τα
νησιά και έχει ως πρώτο σταθμό  το λιμάνι».  

Την Τρίτη 29/9 το απόγευμα, γινόταν με
πρωτοβουλία του Σχήματος «Εκτός Σχεδίου»
του Δήμου Ν. Ιωνίας, σύσκεψη συντονισμού
αντικαπιταλιστικών κινήσεων πόλης και της
Περιφέρειας Αττικής, για να παρθούν κοινές
πρωτοβουλίες, και κινητοποιήσεις, προκειμέ-
νου να βρεθεί μια μόνιμη λύση για τους πρό-
σφυγες ώστε όπως αναφέρει το κάλεσμα: «να
τους αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυ-
γα πολέμου και να ενταχθούν ομαλά, εφ’ όσον
το επιθυμούν, στην κοινωνία. Ελευθερία μετα-
κίνησης προς την Ε.Ε. Να μην γίνει η Ελλάδα
"φυλακή" για τους πρόσφυγες.- Στέγη, τροφή,
περίθαλψη, εργασία, δικαιώματα στους πρό-
σφυγες/μετανάστες».

Μ
ε μία δίκη παρωδία μετά από πα-
ρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. το Πταισμα-
τοδικείο Αθήνας καταδίκασε σε

πρόστιμα 1.760 ευρώ τον Τζαβέντ Ασλάμ
και άλλους οκτώ Πακιστανούς εργάτες
για «διατάραξη κοινής ησυχίας», με την
αιτιολογία ότι η ένταση της ντουντούκας
την οποία χρησιμοποιούσαν στη διάρκεια
συγκέντρωσης έξω από την Πακιστανική
Πρεσβεία «ενοχλούσε τον βρετανό και
γερμανό πρέσβη»!  

Τη Δευτέρα 28/9 το πρωί, η Αστυνομία
συνέλαβε έξω από την Πρεσβεία του Πα-
κιστάν, την ώρα που πραγματοποιούσαν
συγκέντρωση διαμαρτυρίας, τον Τζαβέντ
Ασλάμ και άλλους επτά μετανάστες (οι
δύο απλά πέρναγαν εκείνη τη στιγμή από
εκεί!) και τους παρέπεμψε σε δίκη.  

“Τάξη σε αυτή την πόλη”

Όπως καταγγέλλει η ανακοίνωση της
ΚΕΕΡΦΑ και της Πακιστανικής Κοινότητας: 

«Η πρόεδρος της έδρας απάντησε στον
Τζαβέντ Ασλάμ όταν αυτός είπε ότι «έχου-
με το δικαίωμα να διαδηλώνουμε όπως οι
καθαρίστριες για πάνω από ένα χρόνο
στο κέντρο της Αθήνας», ότι είναι ώρα «να
υπάρξει κάποτε τάξη σε αυτή τη πόλη»! Η
εισαγγελέας δεν είπε πάρα μόνο την λέξη
«ένοχος» για κάθε κατηγορούμενο και σε
τρείς μάλιστα περιπτώσεις… πριν μιλήσει
ο κατηγορούμενος! Αντίστοιχα και η πρό-
εδρος της έδρας στη βιασύνη της… ξέχα-
σε προς στιγμή να καλέσει τον κατηγο-
ρούμενο πρόεδρο της Πακιστανικής Κοι-
νότητας Ελλάδος να απολογηθεί και έδω-
σε το λόγο στην εισαγγελέα η οποία εκ-
φώνησε το «ένοχος»!!!

Η ευθύνη βαραίνει την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ και το ίδιο του υπουργείο Δημό-
σιας Τάξης. Άλλωστε η δίωξη είναι πρωτο-
βουλία της ίδιας της ΓΑΔΑ, η οποία έχει
πολιτικό προϊστάμενο. 

Η ίδια κυβέρνηση η οποία κωφεύει στις
καταγγελίες της Πακιστανικής Κοινότητας
για την απροκάλυπτη διαφθορά στην πρε-
σβεία ήταν πρόθυμη να διαθέσει αστυνο-
μικές δυνάμεις για να καταστείλουν την
κινητοποίηση της κοινότητας. 

Είναι ντροπή και κατάντια για την κυ-
βέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙ-
ΖΑ οι κατασταλτικές μεθοδεύσεις σε βά-
ρος της κινητοποίησης των Πακιστανών
εργατών στην Ελλάδα. 

Καλούμε τα συνδικάτα, τις οργανώσεις
της αριστεράς, τους φοιτητικούς συλλό-
γους να καταδικάσουν την απόπειρα ποι-
νικοποίησης της πολιτικής δράσης και να
βρεθούν στο πλευρό της Πακιστανικής
Κοινότητας που διεκδικεί να φύγει ο πρέ-
σβης και να μπει τέλος στην διαφθορά. 

Δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε έμπρα-
κτα την κινητοποίηση έξω από την πρε-
σβεία και δεν θα υποστείλουμε τις κινητο-
ποιήσεις με βάση το ρατσιστικό ηχόμετρο
του νέου υπουργού Δημόσιας Τάξης».

Oι πρόσφυγες δεν είναι μπαλάκι Kάτω τα χέρια
από την
Πακιστανική
Κοινότητα

Η
δημιουργία κέντρων «ελέγ-
χου» και «διαλογής» στα
λεγόμενα hot spot, τις πύ-

λες εισόδου των προσφύγων
αποτελούν νέα απειλή σε έναν
κόσμο που τρέχει να γλυτώσει
από τους ιμπεριαλιστικούς πολέ-
μους που δημιούργησαν το ΝΑ-
ΤO και η ΕΕ, αναζητώντας μια κα-
λύτερη ζωή.  

Ελεγχος και διαλογή σε χιλιά-
δες πρόσφυγες που καταφθά-
νουν μήνα τον μήνα σημαίνει ότι
θα ανοίξουν ξανά τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης μεταναστών,
όπως αυτά που υπήρχαν στη Σά-
μο ή στη Λέσβο παλαιότερα και
από “κέντρα φιλοξενίας” είχαν
μετατραπεί σε κολαστήρια. 

Υποτίθεται ότι αυτά τα “κέντρα
φιλοξενίας” θα λειτουργούσαν
ως κέντρα προσωρινής κράτησης
μεταναστών, στα οποία θα “φιλο-
ξενούνταν” οι μετανάστες μέχρι
να δοθεί απάντηση στο αίτημα
ασύλου τους.  Στην πράξη χιλιά-
δες μετανάστες ήταν αναγκασμέ-
νοι να παραμένουν για μήνες,
φρουρούμενοι από αστυνομι-
κούς, σε φυλακές.  Οι ανθυγιει-
νές συνθήκες διαβίωσης, τα βα-
σανιστήρια των αστυνομικών, οι
ξυλοδαρμοί, η έλλειψη υποτυπω-
δών συνθηκών υγιεινής, είχαν

οδηγήσει χιλιάδες μετανάστες
κρατούμενους σε εξεγέρσεις και
απεργίες πείνας, όπως στην Πα-
γανή στη Μυτιλήνη. 

Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε
την κυβέρνηση Τσίπρα να προχω-
ρήσει με τις ευλογίες της ΕΕ, στο
ξανάνοιγμα νέων κολαστήριων
υπό τη διοίκηση της Frontex. Χρει-
άζεται οι αντιρατσιστικές κινή-
σεις, τα συνδικάτα, οι κοινότητες
μεταναστών στην Ελλάδα και σε
όλη την Ευρώπη, να πάρουν πρω-
τοβουλίες ενάντια στο νέο ρατσι-
στικό σφαγείο που προετοιμάζει η
ΕΕ, παίζοντας το χαρτί του ρατσι-

σμού και της ισλαμοφοβίας που
ανοίγει το δρόμο στους νεοναζί. 

Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε
στην  ΕΕ να σπαταλά δισεκατομ-
μύρια για να υψώσει νέους φρά-
χτες και νέα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης, στο όνομα της δήθεν δη-
μοκρατικής ευαισθησίας απέναντι
στο δράμα των προσφύγων. Για
να μην θρηνήσουμε νέους πνιγ-
μούς νέων μικρών Αϊλάν και χιλιά-
δων άλλων προσφύγων και μετα-
ναστών, η λύση είναι να απαιτή-
σουμε να ανοίξουν τα σύνορα για
να μπορούν να έχουν οι πρόσφυ-
γες ελεύθερη πρόσβαση στις ευ-

ρωπαϊκές χώρες, να πέσουν οι
φράχτες από τον Έβρο μέχρι το
Καλαί, να διαλυθεί η FRONTEX,
να κλείσουν τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης. 

Η πάλη ενάντια στα μνημόνια
νέα και παλιά, είναι άμεσα δεμένη
με την πάλη για ανοιχτά σύνορα
για όλους τους εργάτες. Για λύσεις
αντικαπιταλιστικές για το δυνάμω-
μα της διεθνιστικής αλληλεγγύης
των εργατών, για τη διάλυση της
ΕΕ που δολοφονεί με τη φτώχεια,
την ανεργία και το ρατσισμό.  

Κ.Θ.

“Hot spot” σημαίνει στρατόπεδα
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Σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή της αντιμετω-
πίζει η απεργός πείνας Εύη Στατήρη που
κρατείται προφυλακισμένη πάνω από έξι
μήνες για την υπόθεση των Πυρήνων της
Φωτιάς χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο
εναντίον της πέρα από την προσωπική της
σχέση με τον Γεράσιμο Τσάκαλο που έχει
καταδικαστεί για την ίδια υπόθεση. 

Τη Δευτέρα 28/9 μεταφέρθηκε εσπευ-
σμένα στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
καθώς υπέστη σοβαρό υπογλυκαιμικό επει-
σόδιο. Η 26χρονη κοπέλα έχει ξεκινήσει
την απεργία πείνας από τις 14/9 ως ύστατο
μέσο πίεσης για να αποφυλακιστεί καθώς
οι απανωτές αιτήσεις αποφυλάκισης που
έχει κάνει δεν έχουν φέρει κανένα αποτέ-
λεσμα. 

Σε κείμενο της αναφέρει ανάμεσα σε άλ-
λα: «Η αίτηση αποφυλάκισής μου έχει ήδη
κατατεθεί εδώ και είκοσι μέρες στο δικα-
στικό συμβούλιο που θα κρίνει πόσο κο-
στολογεί την αξία της ανθρώπινης ζωής
απέναντι σε πλαστές κατηγορίες που εξυ-
πηρετούν τα σχέδια και τα συμφέροντα
της εξουσίας. Η κλεψύδρα του χρόνου έχει
ήδη αρχίσει να τρέχει… Ένα σύστημα που
αναγκάζει ανθρώπους να βάζουν τη ζωή
τους μέσω της απεργίας πείνας ως ενέχυ-
ρο για την ελευθερία τους είναι καταδικα-
σμένο να καταρρεύσει… Ο αγώνας συνεχί-
ζεται…».

Πληθαίνουν οι δράσεις αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες με πρωτο-
βουλία Φοιτητικών Συλλόγων και
αριστερών οργανώσεων μέσα στα
Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ παρά το
γεγονός ότι τα μαθήματα δεν έχουν
ξεκινήσει ακόμα λόγω της εξεταστι-
κής του Σεπτεμβρίου. 

Στη Φιλοσοφική έγινε μέρα δρά-
σης την Τρίτη 29 Σεπτέμβρη. «Συνε-
χίζεται αυτή την ώρα που μιλάμε η
μέρα δράσης του Φοιτητικού Συλ-
λόγου μας μετά από πρόταση όλων
των παρατάξεων της αριστεράς,
της ΕΑΑΚ, της ΑΡΕΝ, της ΚΝΕ. 

Υπάρχει μικροφωνική και γίνεται
συλλογή τροφίμων στο Αίθριο της
σχολής. Η ανταπόκριση είναι πολύ
καλή. Όχι μόνο σε επίπεδο της συλ-
λογής των τροφίμων, αλλά και από
την άποψη της πολιτικής συζήτη-
σης. Από τη μεριά των φοιτητών

του ΣΕΚ και της ΕΑΑΚ προτείνουμε
να συνεχιστούν οι μέρες δράσης,
ενώ μοιράζουμε και την ανακοίνω-
ση της ΚΕΕΡΦΑ που καλεί στη Διε-
θνή Αντιφασιστική Συνάντηση, στην
οποία θα συζητήσουμε προφανώς
και για το προσφυγικό ζήτημα» μας
είπε ο Μηνάς Χρονόπουλος.  

Φοιτητικοί σύλλογοι

Στο Πολυτεχνείο όλη την προ-
ηγούμενη εβδομάδα τα σχήματα
της ΕΑΑΚ (πχ ο ΑΧΜΜΕΤ) μάζευαν
τρόφιμα, ενώ αυτή την εβδομάδα
θα προτείνουν να αναλάβουν αντί-
στοιχες πρωτοβουλίες οι Φοιτητικοί
Σύλλογοι. 

Στο Πάντειο με πρωτοβουλία του
σχήματος ΑΝΑΣΑ-ΕΑΑΚ μπήκε πα-
νό στην κεντρική είσοδο της σχο-
λής με το σύνθημα «Πρόσφυγες
Καλοδεχούμενοι, Όχι στην Ευρώ-

πη-Φρούριο». 
Επίσης, στις 5 και 6 Οκτώβρη θα

γίνουν μέρες δράσης στον πεζόδρο-
μο της σχολής έτσι ώστε να μαζευ-
τούν ρούχα και τρόφιμα σε συνερ-
γασία με άλλες πολιτικές δυνάμεις,
ενώ θα μοιραστεί ανακοίνωση αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες. 

Ο Μάνος Αναγνώστου, φοιτητής
από την ΚΕΕΡΦΑ Παντείου μας
έστειλε την παρακάτω ανταπόκρι-
ση: «Είναι γεγονός πως το προσφυ-
γικό ζήτημα αυτό τον καιρό βρίσκε-
ται σε έξαρση. Με αυτό σαν αφετη-
ρία ως ΚΕΕΡΦΑ Παντείου στεκόμα-
στε ευθύς εξαρχής στο πλάι των
προσφύγων. Διεκδικούμε το άνοιγ-
μα των συνόρων, άσυλο και στέγη
για ΟΛΟΥΣ ανεξαιρέτως, με κεντρι-
κό σύνθημα το εξής: Πρόσφυγες
Καλοδεχούμενοι»  

Νεκ. Δ. 

Κ
λιμακώνεται η επίθεση στα
δικαιώματα της σίτισης και
της στέγασης σε πολλές

σχολές πανελλαδικά, αυξάνονται
όμως και οι οργανωμένες αντιδρά-
σεις των φοιτητών. 

Για δεύτερη φορά μέσα στη
χρονιά απειλείται με κλείσιμο το
εστιατόριο της Φοιτητικής Εστίας
Αθήνας, όπου μένουν πολλοί φοι-
τητές της ΑΣΟΕΕ. Ο Σύλλογος Οι-
κότροφων της Εστίας αναφέρει σε
ανακοίνωσή του: «Οι οικότροφοι
της Εστίας αντιμετωπίζουμε ήδη
σοβαρά οικονομικά προβλήματα
και γι' αυτό το λόγο μένουμε στην
Εστία. Τώρα έρχονται να μας προ-
σθέσουν άλλο ένα βάρος στις πλά-
τες μας, στα ήδη πολλά εμπόδια
που αντιμετωπίζουμε εμείς και οι
οικογένειές μας για να ολοκληρώ-
σουμε τις σπουδές μας. Η ΑΣΟΕΕ
και το υπουργείο Παιδείας αποφά-
σισαν ότι είναι πολυτέλεια για έναν
οικότροφο φοιτητή να τρώει στο
σπίτι του. Δηλώνουν "ανήμποροι"
να καλύψουν το κόστος μερικών
χιλιάδων ευρώ για τη σίτισή μας,
την ίδια στιγμή που ο ΕΛΚΕ στην
ΑΣΟΕΕ έχει στα ταμεία του 33
εκατ. για να κάνει συμφωνίες με
τις επιχειρήσεις! Δεν κάνουμε βή-
μα πίσω από την ανάγκη μας για
δωρεάν σίτιση». 

Στη Χαλκίδα οι οικότροφοι της
Εστίας πήραν την κατάσταση στα
χέρια τους. Ο Σύλλογος έκανε κα-
τάληψη στα γραφεία της Διοίκη-
σης αφού ζητάνε από κάθε φοιτη-
τή 200 ευρώ για να του παραδώ-
σουν το κλειδί του δωματίου του.
Σε ανακοίνωσή τους τονίζουν: «Ο
Σύλλογος της Εστίας, κατοχυρώ-
νοντας στην πράξη το δικαίωμα

του κάθε εστιακού στη δωρεάν
στέγαση, μπήκε στα γραφεία της
φύλαξης και πήρε όλα τα κλειδιά.
Στη συνέχεια, μια Επιτροπή που
ορίστηκε από τους ίδιους τους
εστιακούς σπουδαστές, μοίρασε
όλα τα κλειδιά δωρεάν στους δι-
καιούχους και οι σπουδαστές μπή-
καν στα καινούργια τους δωμάτια,
με το Σύλλογο της Εστίας πρω-
τεργάτη και περιφρουρητή αυτής
της διαδικασίας». 

Για το επόμενο διάστημα ο Σύλ-
λογος προγραμματίζει κινητοποί-
ηση στην Πρυτανεία του ΤΕΙ από
κοινού με το Σύλλογο Σπουδα-
στών του ΤΕΙ Λαμίας (το οποίο
έχει συγχωνευτεί με το ΤΕΙ Χαλκί-
δας) και κινητοποίηση στο υπουρ-
γείο Παιδείας. 

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμε-
τωπίζουν οι φοιτητές σε Ρέθυμνο
και Ηράκλειο. Η Μαριλού Νταούλη
μας έστειλε την παρακάτω αντα-
πόκριση: «Στο πανεπιστήμιο Κρή-
της στο Ρέθυμνο γνωστοποιήθηκε
ότι περίπου 700 φοιτητές από τον
Σεπτέμβρη και μετά μένουν χωρίς
τη δωρεάν σίτιση που δικαιούνται
λόγω των περικοπών στην Παιδεία
μετά την υπογραφή του νέου μνη-
μονίου. Σε αυτό συμπεριλαμβά-
νονται και οι φοιτητές του Ηρα-
κλείου. Την περασμένη Παρα-
σκευή (25/9) έγινε κινητοποίηση
στην Πρυτανεία στο Ρέθυμνο. Η
αναπληρώτρια πρύτανης μας ενη-
μέρωσε ύστερα από τη διαμαρτυ-
ρία μέσα στην Πρυτανεία όπου εί-
χαμε αναρτήσει και πανό ότι θα
εξετάσει το αίτημα μας και θα δει
τι μπορεί να κάνει. Παρόλα αυτά
ετοιμάζεται νέα κινητοποίηση την
Παρασκευή 2 Οκτώβρη».

Κάτω τα χέρια 
από τη σίτιση-στέγαση

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν οι εργαζόμενοι στα
Πρακτορεία Τύπου την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μετά από από-
φαση της συνέλευσης τους στα γραφεία της Πανηπειρωτικής
Ομοσπονδίας. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 5μμ την Τετάρτη 30
Σεπτέμβρη και θα ολοκληρωθεί την ίδια ώρα την επόμενη μέρα.

Είναι η δεύτερη κινητοποίησή τους μετά την 4ωρη στάση ερ-
γασίας πριν περίπου 15 μέρες διεκδικώντας την υπογραφή
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και την κανονική αποπληρωμή
των δεδουλευμένων τους. Θυμίζουμε ότι οι κινητοποιήσεις
έχουν αποτρέψει την απόλυση 3 εργαζόμενων από το πρακτο-
ρείο Ευρώπη.  

Χωρίς λεωφορεία
έμεινε η Θεσσαλο-
νίκη την Τετάρτη 23
Σεπτέμβρη καθώς οι εργαζόμε-
νοι προχώρησαν σε 24ωρη
απεργία διεκδικώντας τα δε-
δουλευμένα τους. 

Οι εργαζόμενοι προχώρησαν
σε αυτή την κινητοποίηση κα-

θώς δεν είχαν λάβει
καμιά ουσιαστική
απάντηση σε σχέση

με τα αιτήματά τους από το αρ-
μόδιο υπουργείο Μεταφορών.
Νέος κύκλος κινητοποιήσεων
θα ανακοινωθεί τις αμέσως επό-
μενες μέρες μετά από συνε-
δρίαση του συλλόγου εργαζό-
μενων.  

Ομαλά συνεχίζεται η ανάρρωση της Γεωργίας Καρακωνσταντινίδου,
της αγωνίστριας μέλους του ΣΕΚ, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά μετά
από χτύπημα ασφαλίτη στη μεγάλη διαδήλωση που έγινε στις Σκουριές
στις 23 Αυγούστου ενάντια στην εξόρυξη χρυσού.

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην
εξόρυξη του χρυσού μαζεύτηκαν τα χρήματα για τη νοσηλεία της.   

Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή «ευχαριστεί όλους εσάς που ανταποκρι-
θήκατε άμεσα και με περίσσευμα αλληλεγγύης στην έκκληση για οικονο-
μική στήριξη της συναγωνίστριας Γεωργίας Καρακωνσταντινίδου, που
έπεσε θύμα της απίστευτης βιαιότητας των δυνάμεων καταστολής με
αποτέλεσμα να της σπάσουν το πόδι στην πορεία της 23/8 στις Σκουριές.
Ευχαριστούμε τις Επιτροπές Αγώνα ενάντια στις εγκληματικές εξορύξεις,
τις συλλογικότητες και ιδιαίτερα τον κάθε συναγωνιστή και συναγωνί-
στρια, φίλο και φίλη, που από κάθε μέρος της χώρας και από το υστέρη-
μά του ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Το ποσό για τα νοσήλια καλύφθηκε
μέσα σε λίγες μέρες. Όλο αυτό μας δίνει δύναμη για την συνέχεια του
αγώνα. Όλο αυτό μας δείχνει ότι το κίνημα είναι εδώ. Όρθιο. Ζωντανό. Οι
διώξεις, η βία, η καταστολή δεν μας σταματάν! Στο δρόμο του αγώνα βα-
δίζουμε ξανά, μέχρι τη νίκη, μέχρι να σωθεί ο τόπος μας».

Αλληλεγγύη στη 
Γεωργία Καρακωνσταντινίδου

Λευτεριά 
στην Εύη Στατήρη

Οι φοιτητές στο πλευρό των προσφύγων

ΟΑΣΘ

Πρακτορεία Τύπου
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ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Πουρναρούσα 7μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι –
Ανοίξτε τα σύνορα
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι –
Ανοίξτε τα σύνορα
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Βιολέτα 7μμ
Σύνορα ανοιχτά – Οι πρόσφυγες είναι
καλοδεχούμενοι – Ισόβια στους νεοναζί
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες 
– Στη φυλακή οι νεοναζί
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Πικάπ 7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες –
Ανοίξτε τα σύνορα
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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο,
Β’ ορ., 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία
Ομιλητής: Άρης Παναγιωτίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο,
Β’ ορ., 7μμ
Δυο χρόνια από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Δεν Ξέρω 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 Στέκι Δασκάλων 5.30μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – Στη
φυλακή οι νεοναζί
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ

Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες 
– Στη φυλακή οι νεοναζί
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Χρώματα 8μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – Στη
φυλακή οι νεοναζί
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Μαγαζί 7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες 
– Στη φυλακή οι νεοναζί
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακοπούλος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – Στη
φυλακή οι νεοναζί
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 Σύλλογος Δασκάλων
7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Mαρία Βισταγιαννάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Όαση 7μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι –
Ανοίξτε τα σύνορα – Γκρεμίστε το φρά-
χτη στον Έβρο
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 Στέκι Εκτός Σχεδίου
7.30μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Βαβέλ 6.30μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Σκαντζόχοιρος
6.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 Θόλος (πανεπιστήμιο)
6μμ
Δυο χρόνια από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Κουρμπέτι 6μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι 
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Καστρίτση

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 καφέ Τσίου 6μμ
Πώς παλεύουμε το νέο μνημόνιο
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Τσίου 7μμ
Πώς παλεύουμε το νέο μνημόνιο
Ομιλητής: Κώστας Γκούμας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι 
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/9 Στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6.30μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι
Ομιλήτρια: Ελίζα Κρικώνη 

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 Στέκι Ρήξης κ Ανατρο-
πής 8μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

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
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες –
Ανοίξτε τα σύνορα
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

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

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – Να
γκρεμίσουμε την Ευρώπη – φρούριο
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Φωτεινή Λυσικάτου

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 Στέκι Δημαρχείο Νίκαιας
7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – 
Στη φυλακή οι νεοναζί

Ομιλήτρια: Διονυσία Φωτιάδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 1/10  κυλικείο Δημαρχείου
7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – Στη
φυλακή οι νεοναζί
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – Στη
φυλακή οι νεοναζί
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Σύνορα ανοιχτά – Οι πρόσφυγες είναι
καλοδεχούμενοι – Ισόβια στους νεοναζί
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Πινέζα 7μμ
Σύνορα ανοιχτά – Οι πρόσφυγες είναι
καλοδεχούμενοι – Ισόβια στους νεοναζί
Ομιλήτρια: Ευγενία Κουνιάκη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Σύνορα ανοιχτά – Οι πρόσφυγες είναι
καλοδεχούμενοι – Ισόβια στους νεοναζί
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 γραφεία ΕΛΜΕ- Γκράβα
7μμ
Σύνορα ανοιχτά – Οι πρόσφυγες είναι
καλοδεχούμενοι – Ισόβια στους νεοναζί
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ L.B. 8μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Αστέρας 7.30μμ
Ποιος μπορεί να ανατρέψει τη λιτότητα
στην Ευρώπη;
Ομιλητής: Ζήσης Καλιμάνης
ΠΕΜΠΤΗ 8/10 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 7.30μμ 
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Μαριάντζελα Γέροντα
ΠΕΜΠΤΗ 15/10 Στέκι πολιτιστικών
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 7.30μμ
Arditti del popolo
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Giardino (Ούλωφ
Πάλμε) 7.30μμ
Ποιος μπορεί να ανατρέψει τη λιτότητα
στην Ευρώπη;
Ομιλήτρια: Ευγενία Καραδήμα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Quiz 7.30μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι –
Ανοίξτε τα σύνορα
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Σέλτερ 7μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι –
Ανοίξτε τα σύνορα
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 Goody’s 7.30μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι –
Ανοίξτε τα σύνορα
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 Στέκι Αριστερής Κίνη-
σης 7μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι –
Στη φυλακή οι νεοναζί
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Ποέτα 7μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι –
Ανοίξτε τα σύνορα – Γκρεμίστε το φρά-
χτη στον Έβρο
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Άνεμος 7μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι –
Ανοίξτε τα σύνορα – Γκρεμίστε το φρά-
χτη στον Έβρο
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 1/10 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι –
Ανοίξτε τα σύνορα – Γκρεμίστε το φρά-
χτη στον Έβρο
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/10 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – Στη
φυλακή οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Γιάννης Πατζανακίδης

ΠΕΜΠΤΗ 1/10
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 4μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/10
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης 7μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλ. Κύπρου 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 12πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σκλαβενίτης 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου κ Γαλατσίου 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 12πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλ. Σημηριώτη 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (Πλατεία) 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία Φωκιωνος Νέγρη 12μ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ 
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

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/10
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ έξοδος Σιβιτανίδειος 7.30πμ

ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ Τετάρτη 30/9, κεντρική είσοδος, 12μες.
Πέμπτη 1/10 και Παρασκευή 2/10, 4ος όροφος, 11πμ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ Τετάρτη 30/9, 11πμ και Πέμπτη 1/10, 11πμ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τετάρτη 30/9 και Πεμπτή 1/10
κεντρικός διάδρομος 12μες
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Πεμπτή 1/10 κεντρικός διάδρομος 12μες

ΕξορμήσειςΜαρξιστικά Φόρουμ
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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 πά-
ρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον έλεγ χο όλου
του κοι νω νι κού πλού του και προ γραμ μα τί σουν
την παρα γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να με τις
ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ πει
να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ -
χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια αλ-
λα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η
δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά τος λει τουρ γεί για
να προ στα τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας
τά ξης. H εργα τι κή τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της
κρά τος, στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία, στα

συμ βού λια αντι προ σώ πων απ' τους χώρους δου -
λε ι άς και στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

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

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

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

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρατσι -

σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί να
δια σπά σει τους εργά τες. 

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

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

Πα λεύ ου με για
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

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/10 εντευκτήριο 1μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το ενιαίο μέτωπο;

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/10 Αίθριο 1μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

Στις σχολές



«Τ
ους δοκίμασες, τώρα με
το ΚΚΕ ανοίγουμε το δρό-
μο της ανατροπής…»

ήταν το κεντρικό προεκλογικό σύν-
θημα του κόμματος. Όμως το βρά-
δυ της 20 Σεπτέμβρη το ΚΚΕ έμεινε
στάσιμο σε ποσοστό σε σχέση με
τις εκλογές του Γενάρη (5,55%
έναντι 5,47%) ενώ σε απόλυτους
αριθμούς έχασε περίπου 38.000 ψή-
φους. Τι συνέβη λοιπόν; 

Η Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) του
ΚΚΕ στην ανακοίνωσή της για τα
αποτελέσματα, στην πρώτη κιόλας
παράγραφο της ανακοίνωσης, εκτι-
μάει ότι: «Αυτό το εκλογικό αποτέλε-
σμα εκφράζει το συνολικό αρνητικό
ταξικό συσχετισμό δυνάμεων, τη γε-
νικότερη υποχώρηση του εργατικού
λαϊκού κινήματος σε συνθήκες βα-
θιάς καπιταλιστικής οικονομικής κρί-
σης, το επίπεδο της ταξικής πάλης
στη χώρα μας και διεθνώς». Και στη
συνέχεια με ακόμα πιο έντονη διατύ-
πωση: «Το γενικό εκλογικό αποτέλε-
σμα εκφράζει σταθεροποίηση της
αναδίπλωσης, της παθητικής αναμο-
νής και συντηρητικοποίησης ενός
μεγάλου τμήματος του λαού».

Με εκτιμήσεις σαν τις παραπάνω
η ηγεσία του ΚΚΕ πάει να κλείσει
μια συζήτηση που ανοίγει φυσιολο-
γικά στον κόσμο του ΚΚΕ. Πώς είναι
δυνατόν, με μια κυβέρνηση που
υπογράφει μνημόνια που υποσχό-
ταν να τα σχίσει, το κόμμα της αρι-
στερής αντιπολίτευσης να χάνει ψή-
φους αντί να κερδίζει; Στις αναλύ-
σεις της η ηγεσία συνηθίζει να πα-
ρουσιάζει τον ΣΥΡΙΖΑ σαν το «νέο
ΠΑΣΟΚ». Όμως, όταν το πραγματι-
κό ΠΑΣΟΚ έκανε τις δεξιές στροφές
του, ήταν το ΚΚΕ που κέρδιζε από
τα αριστερά. 

Αυτό έγινε το 1985-89 με το πρώτο
σταθεροποιητικό πρόγραμμα του Α.
Παπανδρέου με τον Σημίτη υπουργό
Οικονομίας. Και συνέβη ξανά στα τέ-
λη της δεκαετίας του ’90 όταν το ΠΑ-
ΣΟΚ είχε γίνει ανοιχτά «εκσυγχρονι-
στικό» με επικεφαλής πλέον τον Ση-
μίτη –όπως μαρτυρούν τα αποτελέ-
σματα των τοπικών εκλογών του ’98
και των ευρωεκλογών του ’99. Είναι
η «συντηρητικοποίηση» και η «αναδί-
πλωση» μεγαλύτερη και πιο έντονη
το 2015 από ότι ήταν στα μέσα της
δεκαετίας του ’80 όταν το ΠΑΣΟΚ
υποσχόταν «ακόμα καλύτερες μέ-
ρες» ή στα τέλη της δεκαετίας του
’90 όταν το Χρηματιστήριο γνώριζε
τις δόξες του; Η απάντηση είναι
απλά και καθαρά, όχι. Η εξήγηση για
τα φτωχά αποτελέσματα βρίσκεται
αλλού, στην πολιτική της ίδιας της
ηγεσίας του ΚΚΕ. 

Το κίνημα που έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ
στην κυβέρνηση το Γενάρη είχε
προσδοκίες για την δικαίωση των
αγώνων που είχε δώσει, ενάντια στη
φτώχεια, τις απολύσεις και τη λιτό-
τητα αλλά και ενάντια στην κατα-
στολή, τον ρατσισμό και τους φασί-
στες. Και δεν περίμενε σεμνά και
ταπεινά στη γωνία. Άρχισε να δίνει

μάχες –στην ΕΡΤ, στα λιμάνια, στα
νοσοκομεία, στην εκπαίδευση, μά-
χες αντιρατσιστικές και αντιφασιστι-
κές. H ηγεσία επέλεξε σχεδόν κάθε
φορά είτε να απέχει είτε να ρίχνει
ένα κουβά κρύο νερό σε αυτό τον
κόσμο, πότε επειδή είχε «αυταπά-
τες», πότε γιατί ήταν «τυχοδιώκτης». 

Αποχή

Η συμπύκνωση αυτής της αντιμε-
τώπισης ήταν η στάση της ηγεσίας
του ΚΚΕ στη μάχη του δημοψηφί-
σματος της 5ης Ιούλη. Το ΚΚΕ κά-
λεσε σε αποχή, την ίδια στιγμή που
ολόκληρη η άρχουσα τάξη έριχνε το
βάρος της για να εκβιάσει το «Ναι»
στο δημοψήφισμα, με την ανοιχτή
στήριξη και ενθάρρυνση της ΕΕ. 

Εκείνες τις μέρες πήραμε μια γεύ-
ση τι σημαίνει λύσσα του ταξικού
αντίπαλου: οικονομικός εκβιασμός
(κλειστές τράπεζες, απειλές για γε-
νικευμένο λοκ-αουτ), ιδεολογικός
βομβαρδισμός από τα ΜΜΕ και κά-
θε λογής θεσμό της «κοινωνίας των
πολιτών» -από τον ΣΕΒ μέχρι και τον
τελευταίο εμπορικό σύλλογο. Το
ΟΧΙ ήταν η απάντηση των
εργατών/τριών σε αυτή ακριβώς την
πρόκληση. 

Αυτό το έβλεπαν οι ψηφοφόροι
και τα μέλη του ΚΚΕ που πήγαν
στην κάλπη του δημοψηφίσματος
και έριξαν το ψηφοδέλτιο του ΟΧΙ.
Δεν το είδε η ηγεσία του όμως, που
επέμεινε στην ίδια γραμμή και στη

συνέχεια. Πώς να πείσει, λοιπόν, ο
Δ. Κουτσούμπας όταν καλούσε από
το βήμα της κεντρικής προεκλογι-
κής συγκέντρωσης στο Σύνταγμα:
«Την Κυριακή στην κάλπη Κάπα Κά-
πα Εψιλον για να σπάσει το κλίμα
απογοήτευσης, να χτυπηθεί η μοι-
ρολατρία του ‘τίποτα δε γίνεται, τί-
ποτα δεν κουνιέται’. Η δυσαρέσκεια
και η απογοήτευση τώρα πρέπει να
γίνουν πείσμα, να γίνουν δύναμη, να
μην οδηγήσουν σε αποχή από αυτή
τη μάχη». Η ηγεσία της αποχής που
έχει κάνει την απογοήτευση θεωρία,
έστειλε τελεσίγραφο στον κόσμο
που «παρασύρθηκε από τα ψεύτικα
διλήμματα» ότι δεν έπρεπε να κά-
νει… αποχή αλλά να ψηφίσει ΚΚΕ.
Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. 

Με αυτά τα μυαλά, η ηγεσία του
ΚΚΕ ξόδεψε περισσότερο κόπο για
να επιτίθεται σε όποιον θεωρούσε
ότι γίνεται «ανάχωμα» στην προ-
οπτική να αυξήσει τα εκλογικά πο-
σοστά της. Με αυτό τον τρόπο αντι-
μετώπισε την κρίση και τη διάσπαση
του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλεπάλληλες επιθέ-
σεις σε βάρος της Λαϊκής Ενότητας,
σε βαθμό που να δημιουργείται η
εντύπωση ότι ο κύριος αντίπαλος
βρισκόταν εκεί και όχι στο αντίπερα
ταξικό στρατόπεδο. Αντίστοιχα, σε
μικρότερη κλίμακα ισχύουν για την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Πόσο μελάνι έχει ξοδέ-
ψει πχ για να καταγγείλει την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ ότι με το μεταβατικό της
πρόγραμμα μένει «εντός πλαισίων

του καπιταλισμού»; 
Παρά τα μεγάλα λόγια του 19ου

συνεδρίου και τις κριτικές που τα
τελευταία χρόνια εμφανίζει για την
στρατηγική του ΕΑΜ στην Αντίστα-
ση, το ΚΚΕ είναι ένα αριστερό κόμ-
μα του κοινοβουλευτικού δρόμου.
Να, για παράδειγμα, πώς απάντησε
ο Δ. Κουτσούμπας στην συνέντευξή

του στον Αλφα (15/9) για το πώς
βλέπει ο λαός να παίρνει την εξου-
σία: «Με την ψήφο και με τους αγώ-
νες του και με το να βρίσκεται στο
δρόμο και να στηρίζει και στον τόπο
δουλειάς να παλεύει σ' αυτή την κα-
τεύθυνση, με μια κυβέρνηση που θα
έχει και θα την εξουσιοδοτεί να έχει
κοινωνικοποιημένη την παραγωγή,
θα πρέπει να ελέγχει, να ασκεί ερ-
γατικό έλεγχο, να φτιάξει νέους θε-
σμούς, δημοκρατικής, λαϊκής συμ-
μετοχής απ' τα κάτω μέχρι τα πά-
νω». 

Δυο μέρες μετά (17/9), σε αντί-
στοιχη συνέντευξη στον ΑΝΤ1,
απαντούσε ως εξής στο ερώτημα
πώς θα χρησιμοποιούσε το ΚΚΕ ένα
μεγάλο ποσοστό, θα έκανε τότε κυ-
βέρνηση; «Αν αποφάσιζε ο ελληνι-
κός λαός να έρθει στην εξουσία,
που σημαίνει θα έδινε και αντίστοι-
χες δυνατότητες στο ΚΚΕ, τότε και
το ΚΚΕ θα είναι πανέτοιμο να συμ-
μετάσχει σε μια τέτοια λαϊκή πραγ-
ματική διακυβέρνηση, σε μια τέτοια
εξουσία, όπου ο λαός όμως πραγ-
ματικά θα μπορεί να σχεδιάζει την
οικονομία, θα υπάρχει -αυτό που λέ-
με εμείς- επιστημονικός πανεθνικός
κεντρικός σχεδιασμός έτσι ώστε να
αναπτυχθεί η οικονομία σε όφελος
του και όχι σε όφελος των μονοπω-
λίων».

“Συνθήκες”

Με άλλα λόγια, η Λαϊκή Συμμαχία
θα φτιάξει μια κυβέρνηση που θα
φέρει την Λαϊκή Εξουσία. Αλλά οι
συνθήκες δεν υπάρχουν ακόμα, δη-
λαδή οι ψήφοι. Μέχρι να έλθουν, η
ηγεσία του ΚΚΕ καλεί την εργατική
τάξη να «βγάλει τα συμπεράσματά»
της. 

Ουσιαστικά το ΚΚΕ βλέπει τη Λαϊ-
κή Εξουσία να έρχεται μέσα από
την κάλπη και γι' αυτό η στρατηγική
του υπερκαλύπτεται από άλλα ρε-
φορμιστικά κόμματα του κοινοβου-
λευτικού δρόμου, παλιότερα το ΠΑ-
ΣΟΚ, σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή
η στρατηγική αδυναμία το κάνει να
ψάχνει τακτικούς χειρισμούς άλλοτε
στην προσαρμογή (στη δεκαετία
του 1980) και άλλοτε στο σεχταρι-
σμό, όπως σήμερα. Η ηγεσία του
δεν είναι υπερβολικά αριστερή,
όπως θα ήθελε να πιστεύει, είναι
συντηρητική. Και όσο περισσότερο
κατηγορεί την εργατική τάξη για
συντηρητισμό, τόσο πιο πολύ βρί-
σκεται σε φαύλο κύκλο.

Ο ρόλος της επαναστατικής αρι-
στεράς, όμως, δεν είναι να ανταπο-
δίδει το σεχταρισμό παραμένοντας
απλά σε κριτικές για τη στάση του
ΚΚΕ. Ο φαύλος κύκλος μπορεί να
σπάσει μέσα από την κοινή δράση
στις σκληρές μάχες που έχουμε
μπροστά μας. Γιατί εκεί, στους κοι-
νούς αγώνες μας, όλοι και όλες
μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ότι
δεν χρειάζονται συντηρητικές ηγε-
σίες.

Λέανδρος Μπόλαρης

30 Σεπτεμβρίου 2015, Νο 1192H Αριστερά

Το ΚΚΕ και η εργατική τάξη
- πού βρίσκεται 

η συντηρητικοποίηση;
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τηρητικές ηγεσίες.
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Το τρελοκομείο των δελφίνων της ΝΔ
Είναι δύσκολο να παρακολουθήσει

κανείς το γαϊτανάκι των δελφίνων στη
Νέα Δημοκρατία. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει ότι έχει
πάρει την έγκριση του πατέρα του Κων-
σταντίνου Μητσοτάκη (κάτι, που όπως
και να το κάνουμε, κόβει αξιοπιστία από
τη δήλωσή του ότι η υποψηφιότητά του
είναι αντίδοτο για το γεγονός ότι η «ΝΔ
είναι ένα γερασμένο κόμμα»). Η πορεία
του ως υπουργός απολύσεων της κυβέρ-
νησης Σαμαρά και οπαδός του ακραίου
νεοφιλελευθερισμού από τα τέλη της δε-
καετίας του ‘80 μαρτυράει τι
είδους�“ανανέωση” επιδιώκει.

Δεν έχει πάρει όμως την έγκριση
της Ντόρας Μπακογιάννη, που προ-
τρέπει το Βαγγέλη Μεϊμαράκη να κα-
τέβει αυτός για αρχηγός. Ο Μεϊμαρά-
κης, που αρχικά είχε δηλώσει ότι δεν
πρόκειται να βάλει υποψηφιότητα για
αρχηγός της ΝΔ, τώρα το σκέφτεται,
καθώς λέγεται ότι πέρα από τη Ντόρα
και ο Κώστας Καραμανλής του είπε να
προχωρήσει. 

Ο Καραμανλής, λέγεται πάλι, είχε συ-
νάντηση με τον Α. Τζιτζικώστα (που εί-
ναι στα μαχαίρια με τον Σαμαρά) λέγον-
τάς του «να το ξεχάσει». Ο Τζιτζικώ-
στας όμως  (τον θυμόμαστε ως περιφε-
ρειάρχη κεντρικής Μακεδονίας, να επι-
μένει για παρουσία της Χ.Α στην παρέ-
λαση της 28ης Οκτωβρίου λίγο μετά τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα) λέει ότι
θα πάει μέχρι το τέλος.

Αναμένουν
Βέβαια η Μπακογιάννη δηλώνει ότι

αν ο Μεϊμαράκης δεν θέσει υποψηφιό-
τητα, τότε μπορεί να αποφασίσει να
διεκδικήσει την προεδρία η ίδια. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ, για τον ίδιο λόγο «την
απόφαση του Μεϊμαράκη, αναμένει και
ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης
Κεφαλογιάννης». Στην άλλη μπάντα, ο
Α Γεωργιάδης δήλωσε: «θα αποφασί-
σω αν θα είμαι εγώ ή θα στηρίξω κά-
ποιον άλλον», διαβεβαιώνοντας ότι
«υποψηφιότητα και εμού και του κ. Βο-
ρίδη δεν θα μπορούσε να υπάρξει».  

Ηδη από τον Ιούλη, όταν παραιτήθη-
κε ο Σαμαράς είχαν δηλώσει πιθανοί
υποψήφιοι ο Βορίδης, ο Τατούλης και ο
Δένδιας, οι οποίοι όμως δεν έχουν ακό-
μα δηλώσει τι θα κάνουν. Σύμφωνα με
άλλα δημοσιεύματα, «στάση αναμονής
τηρούν επίσης η Όλγα Κεφαλογιάννη
και ο Βασίλης Κικίλιας».

Υπογραφές για να κατέβει υποψή-
φιος μαζεύει και ο πρώην περιφερει-
άρχης Μακεδονίας Παναγιώτης Ψω-
μιάδης. Ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλο-
νίκης Παπαγεωργόπουλος, πάλι, μάλ-
λον δεν θα είναι υποψήφιος. Παρά το
γεγονός ότι είναι αποφυλακισμένος
από τον Ιούλιο, επικαλούμενος αναπη-
ρία, είναι αναγκασμένος να παραβρε-
θεί στη δίκη στην οποία είναι κατηγο-
ρούμενος για ζημία στο δημόσιο και
ξεκινάει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου…

Γαϊτανάκι

Η
βαθιά κρίση που περνάει
σήμερα η Νέα Δημοκρα-
τία, ο παραδοσιακός εκ-

φραστής της άρχουσας τάξης
στην Ελλάδα και συνεχιστής της
ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαν-
λή, είναι πρωτοφανής, τουλάχι-
στον για τις δεκαετίες της μετα-
πολίτευσης.

Στις εκλογές του Σεπτέμβρη η
ΝΔ συνέχισε να κατρακυλάει, χά-
νοντας ακόμα 180.000 ψήφους σε
σχέση με τις εκλογές του Γενάρη,
με το ποσοστό της να «ανεβαίνει»
από το 27,8% στο 28,1% λόγω της
αποχής. 

Η επομένη των εκλογών έχει
σημάνει το ξεκίνημα μιας νέας πε-
ριόδου εσωτερικής διαπάλης για
την αρχηγία του κόμματος. Μιας
άγριας διαπάλης που η Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή της ΝΔ
προσπάθησε να περιορίσει χρονι-
κά θέτοντας ένα χρονοδιάγραμμα
που προβλέπει: κατάθεση υποψη-
φιοτήτων και ενστάσεις να έχουν
λήξει μέχρι τις 5 Οκτώβρη, και
στη συνέχεια (σε επόμενη συνε-
δρίασή της με τη συμμετοχή και
των εκπροσώπων των υποψηφίων)
να αποφασιστεί η ημερομηνία
εκλογής αρχηγού κάπου ανάμεσα
στις 25 Οκτωβρίου και 8 Νοεμβρί-
ου. 

Υποψήφιοι

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου,
την ώρα που γράφονται αυτές οι
γραμμές, έχουν ήδη αυτοπροτα-
θεί επισήμως για αρχηγοί ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, ο Α. Γεωρ-
γιάδης και ο Α. Τζιτζικώστας, ανα-
μένεται η απόφαση του Β. Μεϊμα-
ράκη, ενώ άλλα στελέχη της ΝΔ
επιφυλάσσονται ακόμα για το αν
θα είναι οι ίδιοι υποψήφιοι και άλ-
λα στελέχη προτείνουν άλλους
για υποψήφιους (βλέπε δίπλα). 

Θα ήταν μεγάλο λάθος να πε-
ριορίσει κανείς την κρίση της ΝΔ
στις υπαρκτές διαμάχες ανάμεσα
σε οικογένειες, τζάκια, κλίκες,
δελφίνους, παλιούς και νέους,
που ξεπερνάνε σε πολυπλοκότητα
και ανατροπές ακόμα και τη δημο-
φιλή σειρά Game of Thrones. 

Στην πραγματικότητα, πρόκειται
για μια βαθιά πολιτική διαμάχη
που αφορά τη στάση της ΝΔ τους
επόμενους κρίσιμους μήνες, μή-
νες στους οποίους διακυβεύονται
τα συμφέροντα της άρχουσας τά-
ξης που εδώ και δεκαετίες υπηρε-
τεί.

Μια σειρά από στελέχη της ΝΔ
θεωρούν ότι η κρίση στο κόμμα
είναι αποτέλεσμα της “καιροσκο-
πικής λαϊκίστικης” στάσης που
κράτησε το ακροδεξιό κομμάτι

που βρέθηκε στην ηγεσία τα τε-
λευταία χρόνια – άποψη που πε-
ρισσότερο από κάθε άλλο στέλε-
χος έχει εκφράσει με δηλώσεις
και συνεντεύξεις η Ντόρα Μπακο-
γιάννη. 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγ-
γιση, από τη στιγμή που ο Σαμα-
ράς και η κλίκα του βρέθηκαν
στην ηγεσία της ΝΔ υπέπεσαν σε
βασικά λάθη: Αντί το 2010 να στη-
ρίξουν κριτικά την κυβέρνηση
ΓΑΠ που ανέλαβε εργολαβικά την
εφαρμογή του πρώτου μνημονίου,
κράτησαν (έστω στα λόγια) «αντι-
μνημονιακή» στάση, σπρώχνοντάς
την στην κατάρρευση, προκειμέ-
νου να βρεθεί η ΝΔ στην κυβέρνη-
ση.

Ετσι, παρά τη θεαματική μνημο-
νιακή κωλοτούμπα υποστήριξης
του Σαμαρά στην κυβέρνηση Πα-
παδήμου και παρά την εκλογή
του, στη συνέχεια, ως πρωθυ-
πουργού της τρικομματικής κυ-
βέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ,
ωφελημένος από την ανταρσία
ενάντια στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
δεν ήταν τελικά η ΝΔ, αλλά η Αρι-
στερά και συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Τα ακροδεξιά ουρλιαχτά που
ακολούθησαν και οι πρακτικές
των μεταγραφών από το ΛΑΟΣ,
των Γεωργιάδηδων και των Βορί-
δηδων, λέει αυτή η αντίληψη, ευ-
νόησαν τελικά τον ΣΥΡΙΖΑ.  

Αυτή η γραμμή ηττήθηκε στις
εκλογές του Γενάρη, υποστηρίζει
η Μπακογιάννη, που επιμένει να
προτείνει τον Μεϊμαράκη για να
συνεχίσει ως αρχηγός του κόμμα-
τος, προκειμένου να μην επιστρέ-

ψει η κλίκα του Σαμαρά στην ηγε-
σία της ΝΔ. 

Σύμφωνα με αυτή την τάση, η
νεοφιλελεύθερη πτέρυγα και η
«κεντροδεξιά» πτέρυγα των καρα-
μανλικών θα πρέπει να ενωθούν
σε μια γραμμή κριτικής στήριξης
από τα δεξιά της νέας κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που σε βάθος
χρόνου θα μπορέσει να αναδείξει
ξανά τη ΝΔ σαν το μόνο σοβαρό
ορίτζιναλ εκφραστή της συντήρη-
σης και σαν το σίγουρο εργαλείο
λιτότητας στα χέρια της τρόικας
και της άρχουσας τάξης.

Απέναντι σε αυτή τη γραμμή,
στοιχίζονται οι σαμαρικοί και άλ-
λοι οπαδοί της «αριστερής παρέν-
θεσης» που θεωρούν ότι η εκλογή
Μεϊμαράκη που ακολούθησε την
παραίτηση Σαμαρά τον Ιούλη και
η γραμμή συναίνεσης που αυτός
ακολούθησε αποδιοργάνωσε ακό-
μα περισσότερο τη Νέα Δημοκρα-
τία, οδηγώντας σε νέα πτώση στις
εκλογές του Σεπτέμβρη. “Παραγί-
ναμε κολητοί με τον ΣΥΡΙΖΑ”, λέει
ο Βορίδης.

Γεωργιάδηδες, Βορίδηδες και
Κρανιδιώτηδες θεωρούν ότι η ΝΔ
πρέπει να επιστρέψει στην προ-
ηγούμενη σκληρή γραμμή προκει-
μένου, πατώντας πάνω στη δεξιά
στροφή του ΣΥΡΙΖΑ, να αποδομή-
σουν τον ίδιο και μαζί ολόκληρη
την Αριστερά. 

Διασπάται

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η νεοφι-
λελεύθερη πτέρυγα φαίνεται να
διασπάται, ανάμεσα σε εκείνους
που επιμένουν στη σύμπλευση με

τους καραμανλικούς για να παρ-
θεί η πλειοψηφία στο κόμμα,
όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, και
εκείνους, όπως ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης που επιμένει να κατέβει
μόνος του υποψήφιος δηλώνον-
τας μάλιστα ότι  είναι «ένα γερα-
σμένο κόμμα» και ότι ο ίδιος θα εί-
ναι υποψήφιος «μέχρι το τέλος».
Η διαφαινόμενη διάσπαση του
Μητσοτακαίικου είναι από μόνη
της μια ένδειξη για την έκταση
της κρίσης στη ΝΔ.

Μέσα στους επόμενους μήνες
και με την ημερομηνία εκλογής να
πλησιάζει η κρίση στη ΝΔ θα βα-
θύνει κι άλλο - και το παράδειγμα
για το πού μπορεί να καταλήξει,
υπάρχει, και ονομάζεται ΠΑΣΟΚ.  

Σε κάθε περίπτωση, όποια και
αν είναι η κατάληξη στην εκλογή
του προέδρου της ΝΔ, τα στελέχη
της από όλες τις πτέρυγες έχουν
αποδείξει ότι διακαής τους πόθος
μέσα κι έξω από τη Βουλή είναι να
είναι χρήσιμοι στα αφεντικά τους. 

Οσο άχρηστοι αποδειχτούν σε
αυτό τους το καθήκον, τόσο το
καλύτερο για την εργατική τάξη
και την αριστερά. Καθοριστικό ρό-
λο σε μία τέτοια εξέλιξη των
πραγμάτων έχει να παίξει το δυ-
νάμωμα των εργατικών αγώνων
για να μην περάσουν τα μνημόνια
και οι ρατσιστικές επιταγές της
ΕΕ και η πάλη για να δυναμώσει η
αριστερή αντικαπιταλιστική αντι-
πολίτευση στην κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ. Η κρίση της δεξιάς εί-
ναι ευκαιρία για να αναδείξουμε
την αριστερή εναλλακτική.

Γιώργος Πίττας

Η Ντόρα Μπακογιάννη ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί την “μη ακροδεξιά” πτέρυγα της ΝΔ. 
Στη φωτό δέχεται την υπόκλιση του Μιχαλολιάκου
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Η διαχρονική ταινία του Ερμάνο Όλμι προ-
βάλλεται από τις 24 Σεπτέμβρη στην Αλκυονί-
δα, στο πλαίσιο της αξιέπαινης προσπάθειας
της εταιρίας New Star να ξαναφέρει στο κοινό
τις καλύτερες στιγμές του σινεμά. Η «Θέση»
γυρίστηκε το 1961 και πραγματεύεται την πο-
ρεία ενός νεαρού παιδιού από τα χωριά της
Λομβαρδίας στην καρδιά του καπιταλιστικού
Μιλάνο.

Ο ήρωας, Ντομένικο είναι 18 χρονών και
πρόκειται να διαγωνιστεί για μια θέση, ένα πό-
στο στα κεντρικά γραφεία μιας μεγάλης εται-
ρίας, με μικρό αλλά «σίγουρο μισθό», όπως
του επισημαίνει ο εργάτης πατέρας του. Ταξι-
δεύει με το τρένο από το χωριό του προς τη
μητρόπολη, αναστέλλοντας προσωρινά τα
όνειρα για σπουδές τοπογραφίας, προκειμέ-
νου να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά
του. Το Μιλάνο γι’ αυτόν είναι ένας άλλος κό-
σμος: Τα σύγχρονα μεγάλα κτήρια, οι βιτρίνες
με τα μοντέρνα ρούχα, τα καφέ όπου συνωστί-
ζονται οι «χαρτογιακάδες», το ανερχόμενο
κομμάτι της εργατικής τάξης εκείνης της πε-
ριόδου. Εκεί θα βολτάρει στο διάλειμμα με την
Αντονιέτα, την κομψή συνδιαγωνιζόμενη για
την οποία του γεννιέται ιδιαίτερη έλξη. 

Εβδομάδες μετά μαθαίνει ότι έχει επιτύχει,
όμως λόγω έλλειψης κενής θέσης ξεκινά την
καριέρα του σαν κλητήρας. «Σημασία έχει ότι
μπήκες», θα του πουν. Η ταινία παρακολουθεί
την πορεία του από την δημιουργική αναζήτηση

προς τη συμβατικότητα, προς τη μετατροπή
του σε γρανάζι μιας πελώριας μηχανής, σε μια
δουλειά άχαρη, επαναλαμβανόμενη και εξατο-
μικοποιημένη. Κι αυτό δεν περιορίζεται μόνο
στο χρόνο που δουλεύει στο γραφείο, περνάει
στον ελεύθερο χρόνο, στις κοινωνικές σχέσεις
που κάνει ή (τελικά) δεν κάνει, στο πώς διασκε-
δάζει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Θαυμασμός

Ο Ερμάνο Όλμι σαφώς επηρεάστηκε από το
ρεύμα του Ιταλικού νεορεαλισμού, φαίνεται
από την ασπρόμαυρη λήψη και τους ερασιτέ-
χνες ηθοποιούς, όμως διάλεξε μια διαφορετική
οπτική. Αντί για τα πάθη των απόκληρων της
κοινωνίας, ο Όλμι δουλεύει πάνω στα καθημε-
ρινά, ταπεινά θέματα της εργατικής τάξης, όχι
με οίκτο αλλά ουσιαστικά με θαυμασμό. 

Η κάμερά του «βλέπει» με γλυκύτητα τη φυ-
σική συστολή του νεαρού ήρωα, την κοινωνι-
κότητα της Αντονιέτας, την αφόρητη βαρεμά-
ρα των χαρτογιακάδων που στοιχίζονται στα
απρόσωπα γραφεία, δεν λοιδωρεί την κοινοτυ-
πία τους, καταγράφει σαν ντοκιμαντέρ τον
πρωταρχικό και αιώνιο ρόλο τους σαν γρανά-
ζια της καπιταλιστικής μηχανής. 

Είχε δουλέψει επαγγελματικά για 7 χρόνια
στην εταιρία «Έντισον- Βόλτα» του Μιλάνο γυ-
ρίζοντας κατά παραγγελία ταινίες για τη βιο-
μηχανία θεάματος. Υπήρξε γρανάζι του μηχα-
νισμού που τόσο εύστοχα περιγράφει, μέχρι
που κατάφερε να ξεφύγει και να γυρίσει τις
«δικές του» ταινίες, που αγαπήθηκαν από την
εργατική τάξη και την αριστερά.  

Το κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας
Νύχτες πρεμιέρας 2015 ξεκίνησε στις 23 Σε-
πτέμβρη και θα κρατήσει μέχρι τις 4 Οκτώ-
βρη. 

Ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσει ταινίες που διαγωνίζονται (μεγάλου
και μικρού μήκους), επίσης ταινίες μυθοπλα-
σίας και ντοκιμαντέρ που δεν αναμένεται να
βρουν διανομέα προς τις αίθουσες (λόγω μη
εμπορικότητας) αλλά αξίζουν και κερδίζουν
την προσοχή των θεατών, ειδικές προβολές
και αφιερώματα. Oι τιμές των εισιτηρίων είναι
χαμηλές (4-6 ευρώ, ανάλογα με τη χρονική
ζώνη), παραχωρήθηκαν κάρτες δωρεάν προ-
βολών σε άνεργους, ενώ φέτος για πρώτη
φορά το φεστιβάλ είναι προσιτό σε ΑΜΕΑ με-
τά από μια σειρά τεχνικές ρυθμίσεις. 

Την Πέμπτη, 24 Σεπτέμβρη, το διεθνές δια-
γωνιστικό τμήμα ξεκίνησε με την ταινία «Ντεγ-
κραντέ» από την Παλαιστίνη, όπου 13 γυναίκες
εγκλωβίζονται λόγω βομβαρδισμού σε ένα ιν-
στιτούτο ομορφιάς στη Γάζα και παρακολου-
θούμε τις αντιδράσεις τους σε σχέση με την
καθημερινότητά τους αλλά και την πολιτική
ζωή στη Γάζα. Οι προβολές συνεχίζονται με
αρκετές ανεξάρτητες παραγωγές από τις ΗΠΑ,
την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ασία.

Το Σάββατο σε μια γεμάτη αίθουσα στην
Ταινιοθήκη, προβλήθηκε το 10ωρο «Shoah»
του 1985, το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του
Κλοντ Λανζμάν για το Ολοκαύτωμα, που απο-
τελεί την πιο πλήρη και τεκμηριωμένη έρευνα

για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και για το
γκέτο της Βαρσοβίας.  

Από τις επόμενες μέρες ξεχωρίσαμε: «Το
μαργαριταρένιο κουμπί» του Πατρίσιο Γκου-
σμάν (δημιουργού του «Αλιέντε»), ντοκιμαν-
τέρ που συνδέει τη γενοκτονία των Ινδιάνων
της Χιλής με τις «εξαφανίσεις» των αριστε-
ρών επί Πινοσέτ, η «Μυστική λέσχη» του Πάμ-
πλο Λαραϊν (γνωστού από το «Νο»), καυστικό
σχόλιο για τα έργα και ημέρες της καθολικής
εκκλησίας. Ο Λοράν Καντέ του «Ανάμεσα
στους τοίχους» παρουσίασε τον επαναπατρι-
σμό ενός αυτοεξόριστου συγγραφέα στην
Κούβα. Από τη Γαλλία έρχεται «Ο νόμος της
αγοράς», από το Ιράν η «Ιστορία της Ναχίντ»,
επίσης ένα ντοκιμαντέρ για τους Μαύρους
Πάνθηρες. Για το κλείσιμο του φεστιβάλ επι-
λέχθηκε (όχι τυχαία), το βραβευμένο στις
Κάννες «Ντιπάν», η «Οδύσσεια» μιας οικογέ-
νειας μεταναστών από τη Σρι Λάνκα στα προ-
άστια του Παρισιού.

Αξίζει να αναφερθεί η προβολή και ταινιών
με ΛΟΑΤΚΙ+ περιεχόμενο, όπως το «Nasty
baby» και το «Πώς να μη βγαίνεις χαμένος»
από την Ταϋλάνδη, και ασφαλώς η δίκαιη τι-
μητική στην Πάολα Ρεβενιώτη για τα «Κα-
λιαρντά», το ντοκιμαντέρ της για την κρυφή
αργκό των ομοφυλόφιλων.

Δήμητρα Κυρίλλου

• INFO: Αίθουσες Οπερα, Δαναός, Ιντεάλ και
Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Ωρολόγιο πρόγραμ-
μα στο http://www.aiff.gr/

Ξεκίνησαν οι Νύχτες πρεμιέρας 2015
il posto
του Ερμάνο Όλμι

Μ
ε γενικό τίτλο, “Η ανάγνωση ως πράξη
πολιτική”, που υπογραμμίζει την στρο-
φή του αναγνωστικού κοινού στο πολι-

τικό βιβλίο ξεκίνησε την Παρασκευή 25/9 η
44η γιορτή βιβλίου στο Ζάππειο που θα διαρ-
κέσει μέχρι τις 11 Οκτώβρη. Το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο συμμετέχει για μια ακόμα χρόνια
σε ένα από τα κεντρικότερα εκδοτικά γεγονό-
τα έχοντας το περίπτερο Νο 39.

Στη φετινή έκθεση, η συζήτηση είναι πολύ
πιο αναβαθμισμένη από πέρσι πάνω στις πολι-
τικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών. Η έκθε-
ση έχει γίνει το κέντρο ενός κόσμου που ψά-
χνει απαντήσεις, ενώ το περίπτερο του ΜΒ εί-
ναι ένα από τα σημεία που ο κόσμος στέκεται,
ψάχνεται και συζητάει. 

Η συζήτηση γυρνάει γύρω από τα ζητήματα
της στρατηγικής και της προοπτικής που πρέ-
πει να έχει η αριστερά και το κίνημα και αυτό
φαίνεται και στις πωλήσεις, με το ενδιαφέρον
να εστιάζεται σε βιβλία που έχουν να κάνουν
με περιόδους ανόδου της αριστεράς και εισό-
δου των μαζών στο πολιτικό προσκήνιο όπως
η Ισπανία του 1936, η Γαλλία του '36, τα Ιου-
λιανά του '65 ή ο Μάης του '68. 

Η πρόσφατη έκδοση του ΜΒ για την Χιλή και
την περίοδο διακυβέρνησης του Αλιέντε στις
αρχές της δεκαετίας του '70 είναι από τις πλέ-
ον επιτυχημένες αφού δίνει σημαντικές στρα-
τηγικές απαντήσεις για την αριστερά, με κό-

σμο να σταματάει, να το ξεφυλλίζει ανοίγον-
τας τη συζήτηση.

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει και σε σχέση
με την αντιμετώπιση της φασιστικής απειλής.
Το βιβλίο που είναι βασισμένο στο υπόμνημα
για την δίκη της Χ.Α. είναι εξίσου ψηλά στη λί-
στα των πωλήσεων αφού δεκάδες αναγνώστες
στέκονται αναζητώντας απαντήσεις για την αν-
τιμετώπιση των ναζί ενώ σημαντικό είναι και το
βιβλίο ο Φάκελος Χρυσή Αυγή με την καταγρα-

φή των επιθέσεων των ναζί της Χ.Α.
Η αντιμετώπιση των ρατσιστικών πολιτικών

που εφαρμόζει η Ευρώπη-φρούριο, ενώ βρίσκε-
ται σε εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα κύματα
μετακίνησης προσφύγων που έχει ζήσει η Ευ-
ρώπη τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται επί-
σης στο επίκεντρο. Οι δυο φετινές εκδόσεις
του ΜΒ, η Μέση Ανατολή - Αντίσταση στις ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις της Δήμητρας Κυρίλ-
λου και Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία (συλ-

λογικό: Κ. Χάρμαν, Π. Γκαργκάνας, Λ. Μπόλα-
ρης, Ν. Λούντος) αλλά και παλαιότερα βιβλία
όπως Η πάλη ενάντια στο ρατσισμό σήμερα του
Θ. Καμπαγιάννη προσφέρουν ένα ολοκληρωμέ-
νο ιδεολογικό οπλοστάσιο για την εξήγηση των
προσφυγικών κυμάτων αλλά και τις απαντήσεις
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
που έχουν δημιουργήσει οι ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και οι πολιτικές της ΕΕ.

Αρκετοί είναι οι αναγνώστες που αναγνωρί-
ζουν το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο από την πα-
ρουσία του στα κινήματα. Έρχονται να μας
πουν πως έχουν διαβάσει το ένα ή το άλλο βι-
βλίο που έχουν βρει στις τοπικές εξορμήσεις,
σε κάποια αντιφασιστική διαδήλωση, σε κά-
ποια απεργία ή συγκέντρωση. Ο κόσμος της
αριστεράς και των κινημάτων μάς ξέρει και
δείχνει εμπιστοσύνη στις εκδόσεις μας γι' αυ-
τό και σε αυτές τις πρώτες μέρες της γιορτής
βιβλίου έχουμε κάνει μια καλή, δυναμική αρχή
που ελπίζουμε να συνεχιστεί και τις επόμενες
βδομάδες που κορυφώνεται η έκθεση. Καλού-
με όλους και όλες να επισκεφτούν το περίπτε-
ρο μας και να ενισχύσουν τις εκδοτικές προ-
σπάθειες του ΜΒ που έχουν σαν σκοπό να
εξοπλίσουν το κίνημα με επιχειρήματα και συ-
νολικές απαντήσεις για την αναγκαία σύγ-
κρουση με την κυρίαρχη προπαγάνδα και το
σύστημα που την γεννάει.

Ραφαήλ Καστρίτσης

44η Γιορτή Βιβλίου: “Η ανάγνωση ως πράξη πολιτική”

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ



ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Έ
να δυνατό χαστούκι δέχτηκε το
ισπανικό πολιτικό σύστημα την
Κυριακή με τις περιφερειακές

εκλογές στην Καταλονία. Οι εκλογές εί-
χαν αντικειμενικά μετατραπεί σε ένα δη-
μοψήφισμα υπέρ και κατά της ανεξαρτη-
σίας της Καταλονίας. 

Από τη μεριά του επίσημου πολιτικού
συστήματος και ιδιαίτερα από την κυβέρ-
νηση της Δεξιάς, και το Λαϊκό Κόμμα του
Μαριάνο Ραχόι, η μακρά προεκλογική πε-
ρίοδος ήταν γεμάτη από απειλές και προ-
σβολές. Οι Καταλανοί δεν πρέπει να ψηφί-
σουν ανεξαρτησία γιατί θα διχαστεί η χώ-
ρα, θα καταστραφεί η οικονομία, θα απο-
χωρήσουν οι τράπεζες, η Καταλονία θα εκ-
διωχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
ευρώ, ακόμη και από τον ΟΗΕ, θα προκλη-
θεί εμφύλιος πόλεμος και άλλα αντίστοιχα.
Το αποτέλεσμα είναι ότι η ψήφος υπέρ της
ανεξαρτησίας αυξήθηκε και πλέον στο κα-
ταλανικό κοινοβούλιο υπάρχει πλειοψηφία
υπέρ της ρήξης. Οι 62 έδρες της υποψη-
φιότητας “Μαζί για το Ναι” και οι 10 του
αντικαπιταλιστικού CUP ξεπερνάνε τις 68
που χρειάζονται για απόλυτη πλειοψηφία.

Η εικόνα είναι πολύ πιο πλούσια από ό,τι
αποκαλύπτει αυτό το μέτρημα. Πρώτον, λό-
γω της συμμετοχής-ρεκόρ. Μέχρι τώρα το
επιχείρημα του μεγαλο-ισπανικού εθνικισμού
ήταν ότι η μεγάλη συμμετοχή θα απομόνωνε
τους ανεξαρτησιακούς, οι οποίοι είναι
απλώς μια “φασαριόζικη μειοψηφία”. Υποτί-
θεται το ταβάνι της ανεξαρτησίας ήταν το
1,8 εκατομμύρια ψήφοι στο “παράνομο” δη-
μοψήφισμα του 2014. Τώρα μόνο τα δύο κα-
θαρά ανεξαρτησιακά ψηφοδέλτια αθροίζουν
1,95 εκατομμύρια. Δεύτερον, στο εσωτερικό
του ανεξαρτησιακού μπλοκ η στροφή είναι
ανοιχτά στα αριστερά. Το CUP από 3,5% και

3 έδρες το 2012 ξεπετάχτηκε στο 8,2% σχε-
δόν τριπλασιάζοντας τις ψήφους του. Η επι-
λογή του CUP να μην ενταχθεί στο δια-ταξι-
κό “ενωτικό” ψηφοδέλτιο αποδείχθηκε ολό-
σωστη. Αντίθετα το “Μαζί για το Ναι” δεν κα-
τάφερε να ανεβάσει τις ψήφους του πολύ
πάνω από το άθροισμα των δυο κομμάτων
που το έστησαν, της “Σύγκλισης” του νυν
προέδρου Μας και της Ρεπουμπλικανικής
Αριστεράς. Η Ρεπουμπλικανική Αριστερά
επέλεξε να ξεχάσει ότι ο Μας, παιδί της πιο
διεφθαρμένης πτέρυγας της καταλανικής
δεξιάς, είναι ο πρόεδρος που εφαρμόζει τη
λιτότητα εδώ και πέντε χρόνια. 

Ρήξη

Το CUP επέλεξε να μην βάλει το εθνικό
ζήτημα πάνω από το ταξικό, και τώρα δη-
λώνει ότι δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύ-
νης στην κυβέρνηση Μας. Στον εκβιασμό
ότι η ανεξαρτησία θα σημάνει προβλήματα
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το CUP απαν-
τάει: καλοδεχούμενη η ρήξη με την ΕΕ.
Για πολύ κόσμο η ανεξαρτησία της Κατα-
λονίας είναι ένα βήμα για μεγαλύτερες δυ-
νατότητες αντίστασης στη λιτότητα.

Τρίτον, δεν ισχύει η εικόνα ότι όποιος δεν
ψήφισε ούτε “Μαζί” ούτε CUP πρέπει να
αθροιστεί στο μπλοκ του μεγαλο-ισπανικού
εθνικισμού. Η υποψηφιότητα που στήριξε
το Ποδέμος και η “Ενωμένοι Αριστερά” (το
αδελφό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ) συγκέντρωσε
9%. Πρόκειται για εκλογική αποτυχία, μιας
και το αποτέλεσμα σε ψήφους είναι το ίδιο
με το αποτέλεσμα του 2012, όταν ακόμη
δεν υπήρχε Ποδέμος. Η ηγεσία του Ποδέ-
μος επέλεξε να αποφύγει να πάρει θέση
στο καταλανικό ζήτημα, λέγοντας πως πρό-
κειται για αποπροσανατολισμό από τα
πραγματικά κοινωνικά προβλήματα. Άλλο

ζήτημα όμως είναι η στρατηγική αποτυχία
της ηγεσίας και άλλο όμως να αθροίζει κα-
νείς τον κόσμο που ψήφισε ένα αριστερό
ψηφοδέλτιο μαζί με αυτούς που το βράδυ
των εκλογών βγήκαν στο δρόμο για να φω-
νάξουν “Είμαι Ισπανός - Ισπανός - Ισπα-
νός”. Ακόμη και η ηγεσία του Ποδέμος
εξάλλου αναγκάστηκε μετά το αποτέλεσμα
να ξεκαθαρίσει ότι παίρνει θέση υπέρ του
δημοψηφίσματος για ανεξαρτησία (κάτι
που προκαλεί ρίγη στην ισπανική δεξιά). 

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πανηγυρίζει για-
τί… επιβίωσε με 12,7% και δεν έχει γίνει
ακόμη ΠΑΣΟΚ. Για την ιστορία, ως το
2010 ήταν πάντα πρώτο ή δεύτερο κόμμα.
Τη μεγαλύτερη ήττα όμως υπέστη το Λαϊ-
κό Κόμμα. Ο Ραχόι είχε επιλέξει ως υπο-
ψήφιο τον Αλμπιόλ, της σκληρής δεξιάς
πτέρυγας και με δηλώσεις κατά των μετα-
ναστών. Έλπιζε ότι θα συσπειρώσει τη δε-
ξιά ψήφο όχι μόνο πάνω στο ζήτημα της
ανεξαρτησίας, αλλά και του ρατσισμού.
Αποτέλεσμα: από το 13% το PP έπεσε στο
8,5%. Η αντι-ανεξαρτησιακή ψήφος συγ-
κεντρώθηκε στους “Πολίτες” του Ριβέρα,
που υπερδιπλασίασαν το ποσοστό τους
και πλησίασαν το 18%. Η άνοδος του Ριβέ-
ρα είναι κομμάτι της αποτυχίας του ισπανι-
κού εθνικισμού. Ένα κόμμα φανατικό αντι-
καταλανικό αναδεικνύεται σε ηγεμονική
δύναμη, κόβοντας ακόμη περισσότερο τις
γέφυρες για μια “ισορροπημένη λύση”.

Το καταλανικό ζήτημα έχει εξελιχθεί σε
βραδυφλεγή βόμβα για το ισπανικό καθε-
στώς. Η οικονομική και πολιτική κρίση το
ανέδειξαν στην πρώτη γραμμή. Και σε κά-
θε στροφή, ο Ραχόι, η βασιλική οικογένεια
και όλοι οι φίλοι τους αποδεικνύεται ακό-
μη πιο αδύναμοι να το αντιμετωπίσουν.

Nίκος Λούντος

Τ
ο πολιτικό σύστημα στη Βρετανία συγκλονίζε-
ται τις τελευταίες εβδομάδες. Αρχικά ήρθε η
εκλογή του Τζέρεμι Κόρμπιν στην ηγεσία του

Εργατικού Κόμματος, μετά μια διαδήλωση 100.000
στο κέντρο του Λονδίνου που φώναξε ότι οι πρόσφυ-
γες είναι καλοδεχούμενοι, αμφισβητώντας την ρατσι-
στική πολιτική της συντηρητικης κυβέρνησης. Και
τρίτο ήρθε το σκάνδαλο… «πιγκ-γκέιτ». Πρόκειται για
την αποκάλυψη ότι ο πρωθυπουργός Κάμερον είχε
(όταν ήταν νεαρός) ερωτικές περιπτύξεις με ένα
γουρούνι! 

Αυτό πάνω κάτω είναι το κλίμα μέσα στο οποίο γί-
νονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη κινητοποίηση
που έχει προγραμματιστεί την περίοδο 3-7 Οκτώβρη
στο Μάντσεστερ. Οι κινητοποιήσεις ουσιαστικά απο-
τελούν πολιορκία του συνεδρίου του κυβερνώντος
συντηρητικού κόμματος. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη μίλησε με τον Λούις Νίλ-
σεν, σύντροφο από το SWP που οργανώνει στο Μάν-
τσεστερ τη συμμετοχή της νεολαίας και των φοιτη-
τών: «Η αιχμή του δόρατος για την διαδήλωση είναι
η αντίσταση στη λιτότητα. Η αντίσταση αυτή έχει λά-
βει νέα ώθηση από τη νίκη του Κόρμπιν. Πρόκειται
για μια εξέλιξη που κανένας δεν μπορούσε να προ-
βλέψει. Για περισσότερα από 25 χρόνια τον έλεγχο
στο κόμμα των Εργατικών τον έχουν οι «Μπλερικοί»
που είναι νεοφιλελεύθεροι και πολεμοκάπηλοι. 

Εάν οι διαδηλώσεις έξω από το συνέδριο των Τό-
ρηδων είναι μαζικές θα δώσει νέα δύναμη στο κίνημα
που παλεύει την λιτότητα στους δρόμους και όχι μό-
νο στο Κοινοβούλιο».

Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες

Όπως παντού στην Ευρώπη, έτσι και στη Βρετανία
ο κόσμος στέκεται αλληλέγγυος στους πρόσφυγες,
και αυτό θα είναι ακόμη μία βασική αιχμή στις διαδη-
λώσεις. Ο Λούις συμπλήρωσε, «Στο συνέδριο των
Τόρηδων, όταν η υπουργός εσωτερικών Τερέσα Μέι,
θα εκφωνεί τον ρατσιστικό της λόγο υπέρ των κλει-
στών συνόρων και θα στοχοποιεί τους Μουσουλμά-
νους, εμείς θα διαδηλώνουμε απ’ έξω για να φωνά-
ξουμε ότι οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι». 

Είναι κτήμα του κόσμου των κινημάτων στην Βρε-
τανία ότι τα αιτήματα του εργατικού και αντιρατσι-
στικού κινήματος, όχι απλά δεν είναι ανταγωνιστικά,
αλλά αλληλοσυμπληρούμενα. Η Κατρίνα Λόρι, συνδι-
καλίστρια από το Μάντσεστερ που οργανώνει τη
συμμετοχή των συνδικάτων στις επερχόμενες κινητο-
ποιήσεις δήλωσε στην εφημερίδα Socialist Worker:
«Υπάρχουν πολλά λεφτά για τις ανάγκες της εργατι-
κής τάξης, είτε είναι πρόσφυγες, είτε γεννήθηκαν
εδώ, αλλά ξοδεύονται σε παράνομους πολέμους, για
πυρηνικά όπλα –όπως το πρόγραμμα Τρίαινα– και
για διασώσεις τραπεζών. Ο καπιταλισμός δεν δου-
λεύει προς όφελος των εργατών».

Το ραντεβού των κινημάτων στο Μάντσεστερ είναι
μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για την ενδυνάμωση της
αντίστασης στην συντηρητική κυβέρνηση. Την μέρα
που θα ξεκινάει το συνέδριο, τα συνδικάτα καλούν
σε πανεθνική διαδήλωση με σύνθημα «Όχι στη λιτό-
τητα – Ναι στα εργατικά δικαιώματα», ενώ τις επόμε-
νες μέρες θα υπάρχουν κινητοποιήσεις για την κλι-
ματική αλλαγή, ενάντια στον ρατσισμό αλλά και για
την υπεράσπιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(NHS).

Έκρηξη στην Καταλονία

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Πανικός για 
τους Τόρηδες

Προεκλογική συγκέντρωση του CUP.


