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Δέκα χρόνια από το ξεκίνημα της κρίσης

Τ
ον Σεπτέμβρη κλείνουν δέκα
χρόνια από τη θεαματική χρε-
οκοπία της Northern Rock, της

βρετανικής τράπεζας που σηματο-
δότησε, με την κατάρρευσή της, την
αρχή της σημερινής, μακρόσυρτης,
οικονομικής κρίσης. 

Η κατάρρευση δεν ήταν κεραυνός
εν' αιθρία. Τον Ιούλη του 2007 βί-
αιες αναταράξεις άρχισαν να κλυ-
δωνίζουν το χρηματιστήριο του Λον-
δίνου. Τα ξαφνικά πάνω-κάτω στις
τιμές των μετοχών δεν είναι ασυνή-
θιστο φαινόμενο. Αυτή τη φορά,
όμως, οι επενδυτές δεν αντιμετώπι-
σαν τις αναταράξεις αυτές σαν ευ-
καιρία. Το αντίθετο έγινε: οι τράπε-
ζες άρχισαν ξαφνικά να σταματούν
να δανείζουν η μία την άλλη. Και η
ανησυχία -για να μην πούμε ο πανι-
κός- άρχισε να καταλαμβάνει την
"υψηλή κοινωνία" των χρηματιστών,
των τραπεζιτών και των κάθε λογής
σπεκουλαδόρων. 

Το πρώτο σήμα κινδύνου για την
Northern Rock έφτασε στην Τράπε-
ζα της Αγγλίας (την κεντρική τράπε-
ζα της Βρετανίας που είναι υπεύθυ-
νη για την σταθερότητα του τραπεζι-
κού συστήματος) στις 14 Αυγού-
στου. Η κυβέρνηση και η κεντρική
τράπεζα προσπάθησαν να χειρι-
στούν την υπόθεση με την "πρέπου-
σα μυστικότητα". Τον Σεπτέμβρη,
όμως, τα σχέδια διάσωσης -και μαζί
τους και η εικόνα για την φριχτή κα-
τάσταση στην οποία είχε περιέλθει η
τράπεζα- διέρρευσαν. Το αποτέλε-
σμα ήταν ο πανικός: στις 14 Σεπτέμ-
βρη χιλιάδες εξαγριωμένοι καταθέ-
τες περικύκλωσαν τα υποκαταστή-
ματα της τράπεζας περιμένοντας
(όχι πάντα υπομονετικά) να φτάσουν
σε κάποιο ταμείο και να σηκώσουν
τις οικονομίες τους.

Λήθη

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, το
επεισόδιο αυτό μοιάζει να έχει ξεχα-
στεί. Όπως και όλα τα δραματικά
επεισόδια που το διαδέχτηκαν: η
παρ' ολίγον κατάρρευση της αμερι-
κανικής τράπεζας Bear Sterns τον
Μάρτη του 2008 (διασώθηκε τελικά
από την FED, την κεντρική τράπεζα
των ΗΠΑ). Η κρίση των "τιτλοποιημέ-
νων στεγαστικών δανείων". Η χρεο-
κοπία της Lehman Brothers στις 15
Σεπτέμβρη του 2008, στην πρώτη
επέτειο της κρίσης της Northern
Rock. Και το φάντασμα του Κραχ
του 1929 που επέστρεψε ξαφνικά,
ολοζώντανο ύστερα από 80 περίπου
χρόνια, απειλώντας να αφανίσει για
μια ακόμα φορά το παγκόσμιο τρα-
πεζικό σύστημα.

Ποιος έφταιγε; Τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης δεν είχαν καμιά δυσκο-
λία να κατονομάσουν τον ένοχο:
ήταν ο αχόρταγος τραπεζίτης, τα

golden boys με τους "μισθούς" και
τις "αποζημιώσεις" των εκατομμυ-
ρίων. Ήταν ο αδίστακτος χρηματι-
στής (η ταινία "Ο Λύκος της Γουόλ
Στριτ" περιγράφει με πολύ γλαφυρό
τρόπο τι ακριβώς σημαίνει το επίθε-
το "αδίστακτος"). Ήταν οι ανήθικοι
(μέχρι το μεδούλι) διαχειριστές των
hedge funds -των αμοιβαίων κεφα-
λαίων για βαθύπλουτους και μόνο,
που υπόσχονταν διψήφιες αποδό-
σεις στηριγμένες στην καθαρή κερ-
δοσκοπία.

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, όλα αυ-
τά μοιάζουν να έχουν ξεχαστεί. Ο
τραπεζίτης, ο χρηματιστής, ο επενδυ-
τής έχουν ξαναγίνει πρόσωπα "σεβα-
στά". Και οι πραγματικοί υπαίτιοι της
κρίσης έχουν, επιτέλους, αποκαλυ-
φθεί: ήταν οι εργάτες που "κατανάλω-
ναν περισσότερα από όσα παρήγα-
γαν". Ήταν η ψεύτικη ευφορία -"ζού-
σαμε με δανεικά". Ακόμα και η αριστε-
ρά, που (πολύ σωστά) δεν δέχεται αυ-
τές τις αντιδραστικές απόψεις, έχει
συχνά τις δικές της θεωρίες της εξαί-
ρεσης: φταίει η αρχιτεκτονική του Ευ-
ρώ (για αυτό επιμένει η κρίση στην
Ευρωζώνη). Φταίει η χαμηλή ανταγω-
νιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
(για αυτό η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα
σε τόσο βαθιά ύφεση). 

Η πραγματικότητα, όμως, είναι
πολύ διαφορετική: ο πραγματικός
υπεύθυνος για την σημερινή παρα-
τεταμένη κρίση (που παρά τις φιλο-
λογίες δεν έχει πουθενά ακόμα ξε-
περαστεί) είναι το ίδιο το σύστημα:
πρόκειται για την τρίτη παγκόσμια
"Μεγάλη Ύφεση" στην ιστορία του
καπιταλισμού. Και στις τρεις αυτές
"Μεγάλες Υφέσεις" (1870-80, 1930,
σήμερα) το βαθύτερο αίτιο ήταν το
ίδιο: η πτώση της κερδοφορίας του
κεφάλαιου που "αποθαρρύνει" τους
καπιταλιστές από νέες επενδύσεις
σπρώχνοντας με αυτόν τον τρόπο
εκατομμύρια εργάτες στην ανεργία
και την φτώχεια. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι τραπεζί-

τες ή οι χρηματιστές δεν είχαν το δι-
κό τους μερίδιο ευθύνης για την κα-
τάρρευση του 2007-8. Το είχαν -και
με το παραπάνω. Ο καπιταλισμός εί-
ναι καταδικασμένος από την ίδια του
τη φύση να πέφτει ξανά και ξανά σε
κρίση. Τα golden boys, όμως, την
επιτάχυναν. Και "βοήθησαν", όσο
μπορούσαν, για να γίνει "μεγάλη".

Φούσκα 

Από τις αρχές της δεκαετίας του
2000 κιόλας οι τραπεζίτες (ιδιαίτερα
στις ΗΠΑ) ανακάλυψαν ένα νέο κόλ-
πο για να αυγατίσουν τα κέρδη τους
-όπως πάντα φυσικά σε βάρος των
φτωχών. Το κόλπο αυτό ήταν η "τιτ-
λοποίηση των στεγαστικών δανείων".
Για να είμαστε ειλικρινείς η τιτλοποί-
ηση είχε "εφευρεθεί" πολλά χρόνια
πριν (τη δεκαετία του 1970) από τον
Λιούις Ρανιέρι, έναν "λύκο της Γουολ
Στριτ" της εποχής εκείνης -ο οποίος
είχε αφιερώσει πολλές προσπάθειες
για να τη νομιμοποιήσει. Αλλά η
πραγματική της "δύναμη" φάνηκε
στις αρχές του 21ου αιώνα.

Η ιδέα ήταν πολύ απλή: οι τράπε-
ζες αντί να κρατάνε τα στεγαστικά
δάνεια στα "ντουλάπια τους" περιμέ-
νοντας να μαζέψουν λίγα-λίγα πίσω
τα λεφτά τους και τους τόκους τους
θα μπορούσαν να τα "πακετάρουν"
σε έναν "τίτλο" (ένα ομόλογο) και να
το πουλήσουν. Αυτό θα είχε πολλα-
πλά οφέλη: το ρίσκο θα μοιραζόταν
καλύτερα αφού οι τιμές αυτών των
ομολόγων θα μπορούσαν να ανεβο-
κατεβαίνουν (όπως γίνεται με τις με-
τοχές στο χρηματιστήριο) ανάλογα
με την αξία των ακινήτων, το ποσο-
στό των δανείων που "κοκκίνιζαν"
κλπ. Και ταυτόχρονα, όπως όλα τα
χρηματιστηριακά προϊόντα, θα προ-
σέφερε νέες ευκαιρίες για κέρδη για
τους "τολμηρούς" -τους κερδοσκό-
πους δηλαδή.

Η δεκαετία του 2000 ήταν η δε-
καετία των "τολμηρών". Τολμηροί
τραπεζίτες στις ΗΠΑ άρχισαν να δί-

νουν δάνεια -μαζικά- σε φτωχούς, σε
ανθρώπους που ήξεραν προκαταβο-
λικά ότι δεν θα μπορούσαν να τα
εξοφλήσουν. Τρελοί ήταν, θα έλεγε
κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Η
"τόλμη" τους στηριζόταν σε πολύ-
πλοκα μαθηματικά μοντέλα που στη-
ρίζονταν, όμως, πάνω σε ένα απλοϊ-
κό σενάριο: τα μαζικά δάνεια θα
ανέβαζαν (λόγω της μαζικής ζήτη-
σης) την αξία των διαμερισμάτων. Οι
φτωχοί θα έκαναν ότι μπορούσαν
για να πληρώνουν τις δόσεις τους.
Όταν δεν θα τα κατάφερναν πια, η
τράπεζα θα τους έπαιρνε το διαμέρι-
σμα -το οποίο και θα ξαναπουλούσε
με κέρδος, αφού η τιμή του θα είχε
στο μεταξύ ανέβει. Όσο για τον κίν-
δυνο, αυτόν θα τον "μοίραζε" στην
αγορά μέσω της τιτλοποίησης. Με-
γάλο κέρδος, μικρό ρίσκο. 

Ή μάλλον έτσι νόμιζαν. Γιατί ακό-
μα και τα μαθηματικά τους μοντέλα
έλεγαν ότι για να πετύχει το κόλπο
θα έπρεπε τα "κόκκινα" δάνεια να
μην ξεπεράσουν ένα όριο -ένα πολύ
μεγάλο όριο σε σχέση με τα δεδομέ-
να της εποχής. Αλλά τα ίδια τα μαζι-
κά δάνεια άλλαξαν τα δεδομένα.

Το 2007 τα κόκκινα δάνεια άρχι-
σαν να ανεβαίνουν και να ανεβαί-
νουν. Η ζήτηση άρχισε να πέφτει -
και μαζί της η αξία της γης. Ο συν-
δυασμός των κόκκινων δανείων και
της πτώσης των τιμών άρχισε να
τραβάει προς τα κάτω τις τιμές των
"τίτλων" -οι οποίοι στο μεταξύ είχαν
φτάσει στα τέσσερα σημεία του ορί-
ζοντα. Η Northern Rock ήταν το
πρώτο μεγάλο θύμα αυτού του "κόλ-
που" που είχε γυρίσει τώρα μπούμε-
ρανγκ. Την έσωσαν. Η Bear Sterns
το δεύτερο. Και αυτή την έσωσαν.
Και την Lehman Brothers προσπάθη-
σαν να την σώσουν. Αλλά απέτυχαν.
Η κατάρρευσή της ήταν τελικά ο
Ασκός του Αιόλου.

Οι "λύκοι της Γουόλ Στριτ" είχαν
καταφέρει, μέσα από τη βουλιμία
τους, να γονατίσουν το σύστημα.

Τον Οκτώβρη του 2008 η κυβέρνηση
των ΗΠΑ ενέκρινε ένα κονδύλι
ύψους 700 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων για την "στήριξη" (τη διάσωση
δηλαδή) των αμερικανικών τραπε-
ζών. Το ίδιο έκανε και η Ευρώπη λί-
γες εβδομάδες αργότερα. Το ίδιο
έκαναν όλες σχεδόν οι χώρες. Συνο-
λικά οι κυβερνήσεις ξόδεψαν διε-
θνώς πάνω από 14 τρις δολάρια για
να σταθεροποιήσουν ξανά το σύστη-
μα. Και η παγκόσμια οικονομία πα-
ραμένει μέχρι σήμερα διασωληνω-
μένη με τα πιεστήρια των κεντρικών
τραπεζών -χωρίς αυτή τη "μηχανική
υποστήριξη" οι οικονομολόγοι εκτι-
μούν ότι το σύστημα δεν θα καταφέ-
ρει να επιβιώσει.

Χρηματαγορές

Πολλοί υποστηρίζουν, ακόμα και
σήμερα που τα golden boys έχουν ξε-
χαστεί, ότι το βασικό πρόβλημα της
σημερινής οικονομίας είναι η χρημα-
τοπιστωτικοποίηση, η υπερβολική δύ-
ναμη που έχει αποκτήσει ο χρηματο-
πιστωτικός τομέας. Τα παγκόσμια
χρέη, λένε, είναι πολλαπλάσια από
την παγκόσμια περιουσία. Τα χρήμα-
τα που διακινούνται καθημερινά στις
χρηματαγορές πολύ περισσότερα
από την αξία των προϊόντων που πα-
ράγεται κάθε μέρα. Αυτή η "δυσανα-
λογία" μας έχει φέρει εδώ. Αλλά αυτή
η θεωρία βγάζει και πάλι τον βασικό
υπεύθυνο, το ίδιο το σύστημα του κα-
πιταλισμού "λάδι". Και είναι λάθος. Το
πρόβλημα ξεκινάει από την ίδια την
"πραγματική οικονομία".

Λίγους μήνες μετά τη διάσωση
των αμερικανικών τραπεζών η κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ αναγκάστηκε να
διασώσει την αμερικάνικη αυτοκινη-
τοβιομηχανία. Η ίδια η διόγκωση του
χρηματοπιστωτικού τομέα είναι η
άλλη όψη της κρίσης που μαστίζει
την ίδια την παραγωγή: τα βουνά
από τα χρήματα που τοποθετούνται
στις φούσκες είναι η άλλη όψη των
κερδών που δεν βρίσκουν καμιά
πραγματική ευκαιρία για να επενδυ-
θούν -σε κάποια πραγματική επένδυ-
ση με "καλές" προοπτικές για κέρδη.

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει
διάκριση ούτε ανάμεσα στους "υγι-
είς" τραπεζίτες και τους κερδοσκό-
πους, ούτε ανάμεσα στην "πραγματι-
κή" και την "χρηματοπιστωτική" οικο-
νομία. Η πραγματική διάκριση βρί-
σκεται ανάμεσα στις τάξεις. Για να
απαλλαγούμε από τις κρίσεις χρει-
άζεται να απαλλαγούμε και από τα
golden boys των τραπεζών και τα
golden boys της βιομηχανίας, του
εμπορίου, της ναυτιλίας, των κατα-
σκευών, δηλαδή από ολόκληρη την
τάξη των καπιταλιστών.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Σεπτέμβρης 2007 - Η καταστροφή ξεδιπλώνεται



Η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται
να αξιοποιήσει τη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης για να διαφημίσει τη

λεγόμενη “επιστροφή στην κανονικότητα”.
Αλλά και το κίνημα της εργατικής αντίστα-
σης στις ατέλειωτες μνημονιακές επιθέσεις
ετοιμάζει την απάντησή του στις ίδιες μέ-
ρες.

Η κατάντια του Αλέξη Τσίπρα είναι τέτοια
ώστε αντιγράφει τις ηγεσίες της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ όχι μόνο στη μνημονιακή οικονομι-
κή πολιτική αλλά και στα διαχειριστικά τερ-
τίπια τους. Αφού φρόντισε να περάσει από
τη Βουλή αυγουστιάτικα τα νομοσχέδια
που συνεχίζουν την προσαρμογή της Παι-
δείας και της Υγείας στα μνημονιακά δεδο-
μένα, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη στις αρ-

χές Σεπτέμβρη για να ισχυριστεί ότι βγαί-
νουμε από την κρίση και ότι θα φροντίσει
να κάνει “δίκαιη την ανάπτυξη που έρχεται”

Στην πόλη όπου η κυβέρνηση ξεπούλησε
το Λιμάνι και ετοιμάζεται να βγάλει στο
σφυρί την ΕΥΑΘ, στην πόλη που έχει δίπλα
της την οικολογική καταστροφή από τους
συμβιβασμούς με την Eldorado Gold, στην
πόλη των αγώνων ενάντια σε έναν ΟΑΣΘ
που δεν πληρώνει τους εργαζόμενους, εί-
ναι πρόκληση να μιλάει η κυβέρνηση για
ανάπτυξη και δικαιοσύνη.

Διήμερο στη ΔΕΘ

Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία ανοί-
γουν το χορό των κινητοποιήσεων ενάντια
στην κυβερνητική φιέστα παλαιού τύπου
την Παρασκευή 8 Σεπτέμβρη διεκδικώντας
προσλήψεις, χρηματοδότηση και όχι ιδιώ-
τες στη δημόσια Υγεία. Από την αντίστοιχη
ημερομηνία πέρσι είχαν ξεκινήσει τα “Κα-
ραβάνια της Υγείας” που έκαναν το γύρο
της χώρας ενάντια στις περικοπές στο ΕΣΥ.
Φέτος αυτή η πρώτη μέρα των διαδηλώσε-
ων της ΔΕΘ μπορεί να γίνει κέντρο για
όλους τους κλάδους της ΑΔΕΔΥ συνδέον-
τας τον αγώνα των Νοσοκομείων με τη με-
γάλη απεργία των Δήμων ενάντια στις απο-
λύσεις συμβασιούχων και με την πάλη στα
Σχολεία για να καλυφθούν όλα τα κενά με
μόνιμους εκπαιδευτικούς. 

Και το διήμερο μπορεί να κορυφωθεί με
το πανεργατικό συλλαλητήριο του Σαββά-
του ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, τις περι-
κοπές αλλά και τις επιθέσεις στις συνδικα-
λιστικές ελευθερίες που φέρνει η “τρίτη
αξιολόγηση”. Γιατί εκεί μπορούν να ενω-
θούν τα παραδοσιακά ισχυρά εργατικά

κομμάτια της πόλης από το νερό, το λιμάνι,
τα τρένα και τα λεωφορεία με τους πρό-
σφατους απεργούς ενάντια στην επισφά-
λεια στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στο
εμπόριο.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα έπρεπε να ντρέπε-
ται που πολιτεύεται με το ίδιο μοτίβο με το
οποίο η Μέρκελ πηγαίνει στις γερμανικές
εκλογές μέσα στον Σεπτέμβρη, ότι τάχα η
κρίση είναι πίσω μας. Ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ
ετοιμάζεται να υποδεχτεί το ίδιο διάστημα
τον γάλλο πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος σπά-
ει όλα τα ρεκόρ ραγδαίας κατάρρευσης
της δημοτικότητας επειδή ετοιμάζει νέα
επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα. 

Αυτόν τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη κλείνουν
δέκα χρόνια από το ξεκίνημα της παγκό-
σμιας καπιταλιστικής κρίσης που ξέσπασε
όταν έσκασε η φούσκα της κερδοσκοπίας
πρώτα στο αγγλοαμερικάνικο τραπεζικό
σύστημα και ύστερα σε όλο τον πλανήτη.
Από τότε, όλες οι κυβερνήσεις με τις αν-
τεργατικές επιθέσεις
το μόνο που πέτυχαν
είναι να μονιμοποι-
ήσουν την κρίση και
να την βαφτίσουν “νέα
κανονικότητα”. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ προσαρμόστηκε
σε αυτή την κατάστα-
ση. Καιρός είναι να
δυναμώσουμε την Αρι-
στερά που παλεύει
ενάντια στην προσαρ-
μογή, για την αντικα-
πιταλιστική ανατροπή.
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Τ
ραγουδώντας τη Διεθνή με τις κόκκινες
σημαίες στα χέρια απηύθυναν τον τελευ-
ταίο αποχαιρετισμό στην Κατίνα Σηφακάκη

την Πέμπτη 3 Αυγούστου στο 3ο νεκροταφείο
στη Νίκαια, σύντροφοι και συντρόφισσές της
από το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ,  συνεξόριστες συντρόφισσες της, εκ-
πρόσωποι συλλόγων  και σωματείων αγωνιστών
της αντίστασης όπως το «Λαζαρέτο και ο Αττι-
κός Τύμβος, η Ομοσπονδία Αμαριωτών». 

Στην κηδεία της παρευρέθηκαν, άνθρωποι
όλων των ηλικιών που εκτίμησαν, αγάπησαν, εμ-
πνεύστηκαν και θα συνεχίζουν να εμπνέονται
από τη ζωή, τη δράση, το ήθος και πάνω απ’ όλα
τη δύναμη της Κατίνας, «αυτής της Αμαζόνας
της Αντίστασης». «Στα 90 περπατώ στα εκατό θα
φτάσω και τότε μόνο θα σκεφτώ αν πρέπει να
γεράσω» ήταν η χαρακτηριστική μαντινάδα της
Κατίνας που θύμισε στον χαιρετισμό του ο Νίκος
Κραουνάκης, πρόεδρος της  Ομοσπονδίας Αμα-
ριωτών. 

Εκ μέρους του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμ-
ματος, χαιρετισμό απηύθυνε ο ανηψιός της,
Γιάννης Σηφακάκης: «Αποχαιρετάμε σήμερα την
Κατίνα Σηφακάκη, με θλίψη αλλά και με το χαμό-
γελο που η ίδια πάντα είχε ότι θα παλέψουμε και
θα αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο. Όλη της τη ζωή.
Όταν σαν έφηβη οργανώθηκε στο ΕΑΜ, όταν
βγήκε στην αντίσταση και πάλεψε στην Κρήτη,
στα δέκα χρόνια εξορίας που ακολούθησαν, στις
μάχες που δώσαμε μαζί τα τελευταία χρόνια της
ζωής της. 

Αυτό ήταν το Κατινάκι η μαμή. Ήταν πάντα
στην πρώτη γραμμή με ψηλά τη γροθιά μέχρι
την τελευταία στιγμή, Το παράδειγμά της μας
συγκινεί και μας εμπνέει.  Δεσμευόμαστε να συ-
νεχίσουμε στο δικό της δρόμο». 

«Η Κατίνα δεν έλειψε ποτέ ούτε από τον Αττικό
Τύμβο ούτε από το Λαζαρέτο , έδινε το παρών,
δεν δίστασε ποτέ για λόγους υγείας, για καιρι-
κές συνθήκες, δεν υπήρχε “δεν μπορώ” για την
Κατίνα. Μόνο ότι έχει καθήκον να τιμήσει τους
συναγωνιστές και τις συναγωνίστριές της, τους
ομοϊδεάτες της» είπε στον χαιρετισμό της η Ξαν-
θή Πατμανίδου-Παπαναστασίου, πρόεδρος στον
Αττικό Τύμβο. 

Συνέχεια στη σελ. 6  

Το “Κατινάκι - 
η μαμή” της
Αντίστασης
κηδεύτηκε 
στην Κοκκινιά

Κυκλοφορεί

Στη Θεσσαλονίκη η πρώτη
απάντηση στην “κανονικότητα”
που μονιμοποιεί την κρίση

Oι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία καλούν στη Θεσσαλονίκη στις 8 Σεπτέμβρη
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Η
απόπειρα πραξικοπήματος
του αρχιστράτηγου Κορνί-
λοφ στις 27-29 Αυγούστου

του 1917 είχε την στήριξη όλης της
άρχουσας τάξης. 

Τα νέα της προώθησης των στρα-
τευμάτων του Κορνίλοφ προς την
Πετρούπολη προκάλεσαν πανικό
στην Προσωρινή Κυβέρνηση. Ο Κε-
ρένσκι, πρωθυπουργός, ήταν συνέ-
νοχος στη συνωμοσία. Πίστευε ότι η
κατάληξή της θα ήταν να πάρει αυ-
τός τα ηνία της εξουσίας και να «σώ-
σει την Ρωσία και την επανάσταση»
συντρίβοντας τις πιο ζωτικές της δυ-
νάμεις. Ο Κορνίλοφ σκόπευε να χρη-
σιμοποιήσει τον Κερένσκι, κι αυτός
για να «σώσει την Ρωσία». Το πρό-
γραμμά του ήταν πιο απλό: «να κρε-
μάσουμε όλα τα μέλη των σοβιέτ». 

Την τελευταία στιγμή ο Κερένσκι
προσπάθησε να σταματήσει τον
Κορνίλοφ, όταν κατάλαβε ότι ήταν κι
αυτός υποψήφιος για την κρεμάλα.
Τον καθαίρεσε από αρχιστράτηγο
και διέταξε να σταματήσει την προ-
ώθηση στην Πετρούπολη. Ο Κορνί-
λοφ τον αγνόησε. Ο στρατηγός που
διόρισε ο Κερένσκι στη θέση του
απλά αρνήθηκε. Οι διοικητές των με-
τώπων είτε δήλωσαν ότι στηρίζουν
τον Κορνίλοφ είτε κράτησαν «ουδε-
τερότητα». Δεν είναι παράξενο λοι-
πόν που στα Χειμερινά Ανάκτορα
(την έδρα της κυβέρνησης) επικρά-
τησε πανικός. 

Ο Κερένσκι που παρίστανε πλέον
τον υπέρμαχο της δημοκρατίας, σε
μια σύντομη έκρηξη ενεργητικότη-
τας έκανε δυο κινήσεις. Απαίτησε να
σχηματιστεί ένα πενταμελές Διευ-
θυντήριο με επικεφαλής τον ίδιο,
γιατί υποτίθεται έτσι θα αντιμετωπι-
ζόταν αποφασιστικά η κρίση. Για
τους γνώστες της ιστορίας της Γαλ-
λικής Επανάστασης η λέξη Διευθυν-
τήριο είχε ένα πολύ συγκεκριμένο
φορτίο: ήταν το καθεστώς που σημα-
τοδότησε το τέλος της ριζοσπαστι-
κής φάσης της επανάστασης και το
πρώτο βήμα στην άνοδο του Ναπο-
λέοντα Βοναπάρτη στην εξουσία. Η
ρωσική αριστερά, όλες της οι πτέρυ-
γες, κατείχαν έξοχα την ιστορία της
Γαλλικής Επανάστασης. 

Το δεύτερο βήμα του Κερένσκι
ήταν να διορίσει τα τρία από τα πέν-
τε μέλη του Διευθυντηρίου. Και οι
τρεις ήταν άμεσα αναμιγμένοι στο
πραξικόπημα. Ο Σαβίνκοφ ήταν ο εν-
διάμεσος ανάμεσα σ’ αυτόν και τον
Κορνίλοφ μιας και ήταν ο κομισάριος
της κυβέρνησης στο Γενικό Επιτε-
λείο. Ο Κερένσκι τον διόρισε και Γε-
νικό Διοικητή της Στρατιωτικής Περι-
φέρειας της Πετρούπολης. Δηλαδή,
έβαλε ένα κορνιλοφικό να αντιμετω-
πίσει το πραξικόπημα του Κορνίλοφ. 

Στη συνέχεια, ο Κε-
ρένσκι «με το υπε-
ράνθρωπο βάρος
της να βαραίνει
στους ώμους του»
αρκέστηκε «να με-
τράει τις διαστάσεις
των αιθουσών των
Χειμερινών Ανακτό-
ρων περιδιαβαίνον-
τάς τα μοναχικά»,
όπως αναφέρει σαρ-
καστικά ο Τρότσκι
στην Ιστορία της Ρώ-
σικης Επανάστασης. 

Μετά την αποτυχία
του πραξικοπήματος
έγινε φανερό πόσο
«ερασιτεχνικά» οργα-
νωμένο ήταν. Η από-
φαση είχε παρθεί ου-
σιαστικά ένα μήνα
πριν αλλά στο ενδιά-
μεσο δεν είχε ουσια-
στικά τίποτα για να
σχεδιαστεί και να
υλοποιηθεί μια τόσο
περίπλοκη επιχείρηση. Οι «επίλε-
κτες» μονάδες που είχαν επιλεγεί εί-
χαν ελλείψεις σε προσωπικό και
οπλισμό, οι διαταγές δίνονταν τελευ-
ταία στιγμή, οι αξιωματικοί που θα
στέλνονταν ως προπομποί στην Πε-
τρούπολη για να «συντονίσουν» τις
επιχειρήσεις τσέπωσαν τα χρήματα
και τα αυτοκίνητα αλλά οι περισσό-
τεροι «κατόρθωσαν» να φτάσουν …
μετά το φιάσκο του πραξικοπήμα-
τος. 

Όσο για το «Δημοκρατικό Κέντρο»,
τη βασική κορνιλοφική οργάνωση
στη πρωτεύουσα με 2 χιλιάδες μέλη
αποδείχτηκε πιο ανίκανο ακόμα κι
από τις χαμηλότερες προσδοκίες. Τα
μέλη του, ιδιαίτερα αξιωματικοί, εί-
χαν αναλάβει να στήσουν προβοκά-
τσιες, «ταραχές» που θα παρείχαν
κάλυψη για την καταστολή και επί-
σης να συλλάβουν στελέχη των αρι-
στερών κομμάτων. Απέτυχαν θεαμα-
τικά και στους δυο στόχους. Για την
ακρίβεια, οι περισσότεροι «οργανω-
τές» πέρασαν την ώρα τους μεθοκο-
πώντας σε δυο διάσημα και ακριβά
καμπαρέ. 

Μια αιτία γι’ αυτό το χάος ήταν η
ίδια η κοινωνική σύνθεση της ομά-
δας των πραξικοπηματιών και αυτών
που εκπροσωπούσαν. Ο Τρότσκι
γράφει:

«Η συνωμοσία οργανώθηκε από
τους κύκλους που είχαν συνηθίσει να
μην μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς
τους κατώτερους τους: χωρίς εργά-
τες, χωρίς κρέας για τα κανόνια, χω-
ρίς ορντινάντσες, υπηρέτες, μαγεί-
ρους, σοφέρ, αγγελιοφόρους, πλύ-
στρες, κλειδούχους, τηλεγραφητές,
ιπποκόμους, οδηγούς ταξί. Όμως,

όλες αυτές οι μικρές βίδες και τρο-
χοί, αφανείς, αναρίθμητες, απαραί-
τητες, ήταν με τα σοβιέτ και ενάντια
στον Κορνίλοφ. Η επανάσταση ήταν
πανταχού παρούσα». 

Ξεσηκωμός

Το πραξικόπημα απέτυχε χωρίς να
πέσει τουφεκιά. Οι εργάτες και οι
φαντάροι κέρδισαν στο πλευρό τους
τις μονάδες που διατάξει ο Κορνίλοφ
να βαδίσουν στην Πετρούπολη. Ταυ-
τόχρονα στα «μετόπισθεν» εξουδετέ-
ρωσαν αποφασιστικά τις εστίες των
πραξικοπηματιών. 

Ο Τρότσκι γράφει:
«Οι σιδηροδρομικοί εκείνες τις μέ-

ρες έκαναν το καθήκον τους: κατά
μυστήριο λόγο τα στρατεύματα στην
πορεία τους ανακάλυπταν ότι κινούν-
ταν σε λάθος πορεία. Συντάγματα να
φτάνουν σε λάθος μεραρχία. Πυρο-
βολικό να ακολουθεί αδιέξοδο δρό-
μο, τα επιτελεία να μην μπορούν να
επικοινωνούν με τις μονάδες τους.
Ολοι οι μεγάλοι σιδηροδρομικοί
σταθμοί είχαν τα δικά τους σοβιέτ,
τις δικές τους επιτροπές εργατών.
Οι τηλεγραφητές τούς κρατούσαν
ενήμερους για όλα τα γεγονότα, κι-
νήσεις και αλλαγές ενώ εμπόδιζαν
τις διαταγές του Κορνίλοφ να μετα-
δοθούν. Πληροφορίες άσχημες για
τους Κορνιλοφιστές έπαιρναν αμέ-
σως έκταση, πολλαπλασιάζονταν,
διασκορπίζονταν, τοιχοκολλούνταν
και περνούσαν από στόμα σε στόμα.
Οι μηχανικοί, οι σταθμάρχες, οι λι-
παντές, έγιναν προπαγανδιστές της
αντίστασης. Μέσα σ' αυτή την ατμό-
σφαιρα ήταν αναγκασμένοι οι σχη-
ματισμοί του Κορνίλοφ να προχωρή-

σουν ή μάλλον να καθηλωθούν».
Όταν για παράδειγμα η Άγρια Με-

ραρχία έφτασε σε ένα σταθμό 40 χι-
λιόμετρα από την Πετρούπολη, οι δι-
οικητές της διαπίστωσαν ότι δεν
μπορούσαν να συνεχίσουν γιατί οι
γραμμές ήταν μπλοκαρισμένες από
βαγόνια γεμάτα πέτρες και ξυλεία,
και μετά από αυτά οι σιδηροτροχιές
είχαν ξηλωθεί για πολλά χιλιόμετρα.
Μάταια προσπαθούσαν να επικοινω-
νήσουν με το αρχηγείο τους: οι τηλε-
γραφητές του σταθμού προωθούσαν
τα τηλεγραφήματα στο Σοβιέτ. 

Ταυτόχρονα, εκατοντάδες «αγκιτά-
τορες» σταλμένοι από σοβιέτ, συνδι-
κάτα, κόμματα άρχισαν να αναμει-
γνύονται με τους φαντάρους της Με-
ραρχίας και να τους λένε τι πραγμα-
τικά συμβαίνει. Οι αξιωματικοί τους
είχαν πει ότι πάνε στην Πετρούπολη
να καταστείλουν «γερμανούς πρά-
κτορες». 

Εκείνες τις μέρες διεξαγόταν στην
Πετρούπολη το Πρώτο Συνέδριο των
Μουσουλμάνων της Ρωσίας. Το συ-
νέδριο έστειλε μια αντιπροσωπεία
στην Άγρια Μεραρχία, οι άνδρες της
ήταν μουσουλμάνοι. Στην αντιπρο-
σωπεία συμμετείχε ο εγγονός του
θρυλικού Σαμίλ, που είχε αγωνιστεί
για δεκαετίες ενάντια στη προσάρτη-
ση του Καυκάσου από τους Τσά-
ρους. Οι φαντάροι προστάτεψαν την
αντιπροσωπεία, έκαναν συνέλευση
και αποφάσισαν με ποια πλευρά εί-
ναι. Ύψωσαν μια κόκκινη σημαία που
έγραφε «Γη και Ελευθερία» στο βα-
γόνι της διοίκησης και συνέλαβαν
τους αξιωματικούς τους.  

Οι ναύτες του στόλου της Βαλτι-
κής στην Κρονστάνδη και το Ρεβάλ

μαζί με τους φαντάρους της φρου-
ράς του Ελσινγκφορς (Ελσίνκι) ανέ-
λαβαν αμέσως τη διοίκηση των πε-
ριοχών τους και συνέλαβαν όποιο
αξιωματικό αρνιόταν να υπογράψει
ότι δεν είναι κορνιλοφικός. Όχι ότι οι
υπόλοιποι μπορούσαν να δώσουν
διαταγές.. Στο αντιτορπιλικό Πετρο-
παβλόσκ τέσσερις αξιωματικοί ήταν
αρκετά ηλίθιοι να δηλώσουν την πί-
στη τους στον Κορνίλοφ. Το πλήρω-
μα τους εκτέλεσε. 

Στην Πετρούπολη τα σοβιέτ και τα
συνδικάτα κινητοποίησαν μια επιβλη-
τική δύναμη. Όπως γράφει ο ακαδη-
μαϊκός Α. Ραμπίνοβιτς στη κλασσική
πλέον μελέτη «Οι μπολσεβίκοι παίρ-
νουν την εξουσία»:

«Λίγες μόνο ώρες μετά την ανακοί-
νωση της απόπειρας Κορνίλοφ, οι
σειρήνες των εργοστασίων σε όλη
την Πετρούπολη άρχισαν να σημαί-
νουν συναγερμό. Δρώντας μόνοι,
χωρίς εντολές από τις αρχές, οι ερ-
γάτες ενίσχυσαν την φύλαξη των κτι-
ρίων και εγκαταστάσεων και άρχισαν
να συγκροτούν μαχητικά αποσπά-
σματα. Στις 28 και 29 Αυγούστου
μπορούσε κανείς να δει μακρές σει-
ρές εργατών να περιμένουν υπομο-
νετικά να καταταγούν σε αυτά τα
αποσπάσματα που όλο πιο συχνά
αποκαλούνταν Κόκκινες Φρουρές.
Για να συμβάλλουν στον εξοπλισμό
αυτών των αποσπασμάτων το προ-
σωπικό στο εργοστάσιο Πουτίλοφ
επιτάχυνε την παραγωγή κανονιών
διαφόρων τύπων, τα οποία έστελναν
στην πρώτη γραμμή χωρίς δοκιμα-
στικές βολές. Οι μεταλλεργάτες
απλά τα συνόδευαν και έκαναν τις
προσαρμογές επί τόπου. Οι εργο-

στασιακή επιτροπή στο μεγάλο ερ-
γοστάσιο οπλισμού του Σεστρορέσκ
έστειλε χιλιάδες ντουφέκια και ποσό-
τητες πυρομαχικών στις Κόκκινες
Φρουρές». 

Τη νύχτα της 27ης Αυγούστου η
Εκτελεστική των Σοβιέτ αποφάσισε
να συγκροτήσει την «Επιτροπή Άμυ-
νας» που έμεινε γνωστή σαν Στρα-
τιωτική Επαναστατική Επιτροπή. Το
συνδικάτο μετάλλου της Πετρούπο-
λης που ήδη πλειοψηφούσαν οι
μπολσεβίκοι πρόσφερε στην Επιτρο-
πή το ταμείο του και το προσωπικό
του. Ήταν το μεγαλύτερο συνδικάτο
της Ρωσίας, με 200 χιλιάδες μέλη.
Το συνδικάτο των σοφέρ, πλειοψη-
φούσαν οι αριστεροί εσέροι, πρό-
σφερε όλα τα αυτοκίνητα που οδη-
γούσαν τα μέλη του. Το συνδικάτο
των τυπογράφων, με μενσεβίκικη
πλειοψηφία, εξασφάλισε ότι δεν θα
κυκλοφορήσουν οι δεξιές φυλλάδες
που υποστήριζαν τον Κορνίλοφ.

Η Στρατιωτική Οργάνωση των
μπολσεβίκων, οργάνωσε συσκέψεις
και συνελεύσεις στους στρατώνες.
Όλες οι άδειες ανακλήθηκαν, σχημα-
τίστηκαν αποσπάσματα που βγήκαν
περιπολία ή πήγαν να φυλάξουν τις
προσβάσεις της Πετρούπολης. Πολ-
λά τα συνόδευαν αξιωματικοί. Όχι
γιατί κατέχονταν από δημοκρατικό
ζήλο αλλά γιατί όπως ανέφερε η
απόφαση του συντάγματος Λιτόφ-
σκι: «Όσοι αξιωματικοί και άνδρες
αρνηθούν να εκτελέσουν τις εντολές
θα περάσουν από επαναστατικό δι-
καστήριο». 

Μπολσεβίκοι 
και ενιαίο μέτωπο

Οι ηγεσίες των μενσεβίκων και των
εσέρων, που κατείχαν ακόμα την
πλειοψηφία στο Σοβιέτ της Πετρού-
πολης και στην Κεντρική Εκτελεστική
Επιτροπή των Σοβιέτ, καταλάβαιναν
ότι τυχόν νίκη του Κορνίλοφ θα σή-
μαινε σφαγή για τους ίδιους. Βρί-
σκονταν σε μια δύσκολη, πολιτικά,
θέση. Είχαν υποστηρίξει τον Κερέν-
σκι και είχαν κλείσει τα μάτια σε όλες
τις κινήσεις που έκανε. Αποφάσισαν
για άλλη μια φορά να τον στηρίξουν
αποσιωπώντας τα στοιχεία για τη
συμμετοχή του στις προετοιμασίες
του πραξικοπήματος που πλέον κυ-
κλοφορούσαν ευρέως στον πληθυ-
σμό της Πετρούπολης. Όμως, έπρε-
πε να κάνουν κάτι ενάντια στο πραξι-
κόπημα, γιατί η κυβέρνηση απλά είχε
παραλύσει. 

Γι’ αυτό οι μενσεβίκοι πρότειναν
την συγκρότηση της Επιτροπής Άμυ-
νας. Στην αρχική της σύνθεση περι-
λάμβανε από τρεις εκπροσώπους
των μενσεβίκων των εσέρων και των
μπολσεβίκων. Στη συνέχεια έγινε πιο

πολυάριθμη αλλά οι μπολσεβίκοι
έπαιζαν το κεντρικό ρόλο. Ξαφνικά
το κόμμα που ήταν σε μισο-παρανο-
μία, κατασυκοφαντημένο καλούνταν
να παίξει ρόλο στην υπεράσπιση της
«νομιμότητας». Ο Ν. Σουχάνοφ, ένας
αριστερός μενσεβίκος έχει αφήσει
στις «Αναμνήσεις» του μια πλούσια
πηγή πληροφοριών και εκτιμήσεων.
Γράφει:

«Η Επιτροπή έπρεπε να κινητοποι-
ήσει τις μάζες των εργατών και των
φαντάρων για τις αμυντικές προετοι-
μασίες της. Όμως, αυτές οι μάζες,
στο βαθμό που ήταν οργανωμένες,
είχαν οργανωθεί από τους μπολσεβί-
κους και τους ακολουθούσαν. Εκείνη
τη στιγμή μόνο οι μπολσεβίκοι διέθε-
ταν μια οργάνωση μαζική, ενωμένη
σε μια στοιχειώδη πειθαρχία και συν-
δεδεμένη με τα δημοκρατικά κατώ-
τερα στρώματα της πρωτεύουσας.
Χωρίς αυτή την οργάνωση η Επιτρο-
πή θα ήταν ανίσχυρη. Χωρίς τους
μπολσεβίκους θα περνούσε το χρό-
νο της με εκκλήσεις και ομιλίες από
ρήτορες που είχαν χάσει κάθε ίχνος
κύρους. Με τους μπολσεβίκους η
Επιτροπή είχε στη διάθεσή της το
σύνολο της ισχύος των οργανωμέ-
νων εργατών και φαντάρων». 

Πράγματι η Επιτροπή Περιοχής
Πετρούπολης των μπολσεβίκων συ-
νεδρίασε με αντιπροσώπους από τις
περιφέρειές της το βράδυ της 27-28
Αυγούστου και έδωσε οδηγίες για
τον συντονισμό των ενεργειών που
ξεδιπλώθηκαν στα εργοστάσια και
τους στρατώνες. Όμως, συζήτησε
και τα πολιτικά ζητήματα που έβαζαν
οι εξελίξεις. Με ποια πολιτική γραμ-
μή ενάντια στο πραξικόπημα; Τι θα
κάνουμε με την κυβέρνηση, με τις
ηγεσίες των σοβιέτ; 

Υπήρχαν δυο κίνδυνοι για τους
μπολσεβίκους. Να γίνουν ουρά των
ρεφορμιστών που είχαν γίνει ουρά της
κυβέρνησης του Κερένσκι. Ή να
μπουν στο περιθώριο με μια σεχταρι-
στική στάση, να πουν
ουσιαστικά «τι Κορνί-
λοφ τι Κερένσκι». Κι οι
δυο κίνδυνοι ήταν
υπαρκτοί. 

Ένα ολόκληρο τμή-
μα της ηγεσίας των
μπολσεβίκων που εί-
χαν αντιταχθεί στις
Θέσεις του Απρίλη
του Λένιν γλιστρούσαν
στην πρώτη κατεύθυν-
ση. Δεν πίστευαν ότι η
εργατική τάξη μπο-
ρούσε να πάρει την
εξουσία και να ανα-
τρέψει τον καπιταλι-
σμό στην Ρωσία. Στη
συγκεκριμένη στιγμή
αυτή η πτέρυγα απλά

ενέκρινε τις προτάσεις των μενσεβί-
κων και των εσέρων στην Εκτελεστι-
κή των σοβιέτ χωρίς να ανοίγει «δι-
χαστικά» ζητήματα. 

Ο άλλος κίνδυνος εκφράστηκε
από τοποθετήσεις στελεχών των
μπολσεβίκων που έλεγαν ότι πρέπει
μεν να πολεμήσουν το πραξικόπημα
αλλά «ανεξάρτητα» και «χωρίς καμιά
απολύτως σχέση» με τους «προδό-
τες» ρεφορμιστές. Για την ακρίβεια,
έφταναν στο επικίνδυνο συμπέρα-
σμα ότι η «πραγματική πάλη» ενάντια
στον Κορνίλοφ είχε προϋπόθεση την
ανατροπή του Κερένσκι. 

Τελικά οι μπολσεβίκοι ακολούθη-
σαν έναν άλλο δρόμο. Αυτόν που εί-
χε συμπυκνώσει μερικά χρόνια πριν
ο Λένιν στη φράση «Χτυπάμε μαζί,
βαδίζουμε χωριστά… χωρίς να ενο-
ποιούμε οργανώσεις, έχοντας το νου
στους συμμάχους όσο τον έχουμε
στον αντίπαλο». Ή όπως είπε ο Τρό-
τσκι σε μια ομάδα ναυτών που ήταν
φυλακισμένοι μαζί του: «Να χρησιμο-
ποιήσουμε τον Κερένσκι σαν τον
ώμο που θα στηρίξουμε το ντουφέκι
για να πυροβολήσουμε τον Κορνί-
λοφ. Μετά θα έρθει η σειρά του». 

Συνθήματα

Ο Λένιν έκφρασε αυτή τη στάση με
απόλυτη σαφήνεια, σε μια επιστολή
που έγραψε στην Κ.Ε των μπολσεβί-
κων:

«Ο τρόπος του πολέμου ενάντια
στον Κορνίλοφ πρέπει να γίνει με
επαναστατικό τρόπο. Να βάλουμε τις
μάζες μέσα, να τις ξεσηκώσουμε, να
τις διεγείρουμε (ο Κερένσκι φοβάται
τις μάζες, φοβάται τους ανθρώ-
πους)… Δεν θα ανατρέψουμε τον Κε-
ρένσκι αυτή τη στιγμή. Θα προσεγγί-
σουμε το καθήκον της πάλης εναν-
τίον του με διαφορετικό τρόπο, δη-
λαδή θα τονίσουμε στον κόσμο που
παλεύει εναντίον του Κορνίλοφ, τις
αδυναμίες και τις ταλαντεύσεις του
Κερένσκι».

Ο Λένιν εξηγούσε ότι το επαναστα-
τικό κόμμα έπρεπε να κάνει μια γρή-
γορη προσαρμογή στη γραμμή του,
να προβάλλει συγκεκριμένα συνθή-
ματα που θα τα έκανε πράξη μαζί με
τους εργάτες και τους φαντάρους
που ακόμα δεν ακολουθούσαν τους
μπολσεβίκους:

«Η αλλαγή βρίσκεται στο γεγονός
ότι κύριο έγινε τώρα το δυνάμωμα
της ζύμωσης για ένα είδος ‘μερικών
διεκδικήσεων’ πρός τον Κερένσκι…
όπλίστε τους εργάτες της Πετρού-
πολης, καλέστε στην Πετρούπολη τα
στρατεύματα από την Κρονστάνδη,
το Βίμποργκ, το Έλσινγκφορς, δια-
λύστε τη Δούμα, συλλάβετε τον Ρο-
τζιάνκο, νομιμοποιήστε τη μεταβίβα-
ση των μεγάλων κτημάτων στους
αγρότες, καθιερώστε εργατικό έλεγ-
χο στην τροφοδοσία στα εργοστάσια
κλπ. κλπ. 

Πρέπει να παρουσιάσουμε αυτά τα
αιτήματα όχι μόνο στον Κερένσκι -
και όχι τόσο στον Κερένσκι- όσο
στους εργάτες, τους στρατιώτες,
τους αγρότες που συμπαρασύρθη-
καν από ενθουσιασμό στην υπόθεση.
Πρός αυτή την κατεύθυνση πρέπει
να σπρώχνουμε ιδιαίτερα τους ‘αρι-
στερούς’ εσέρους».

Ήταν μια τακτική που μερικά χρό-
νια αργότερα ονομάστηκε «ενιαίο μέ-
τωπο» από την Κομμουνιστική Διε-
θνή. Το άμεσο αποτέλεσμα ήταν ότι
η απόπειρα πραξικοπήματος του Κε-
ρένσκι ηττήθηκε, για την ακρίβεια
«απωθήθηκε, θρυμματίστηκε, ρου-
φήχτηκε από τη γη» όπως γράφει
παραστατικά ο Τρότσκι. Όμως, η συ-
νέχεια δεν ήταν η ισχυροποίηση των
εσέρων και των μενσεβίκων, αλλά η
επιτάχυνση της κρίσης τους και η
ενίσχυση των μπολσεβίκων. Σε δυο
βδομάδες κατέκτησαν την πλειοψη-
φία των σοβιέτ στη Μόσχα και την
Πετρούπολη. Ο Κερένσκι κατάφερε
να σχηματίσει μια ακόμα Προσωρινή
Κυβέρνηση. Θα ήταν η τελευταία. 

Οι Μπολσεβίκοι ενώνουν τους εργάτες ενάντια στην αντεπανάσταση

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)

www.marxistiko.gr 
τηλ. 2105247584

του Λέανδρου Μπόλαρη

Φαντάροι απ’ τις μονάδες του Κορνίλοφ παραδίδουν τον οπλισμό τους

Εργάτες στην ουρά για να καταταγούν στην Κόκκινη Φρουρά

Διαβάστε επίσης



ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Η Γαλλία μετά τις εκλογές – Μακρόν, ο
σωτήρας;
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 καφέ 1968 
(στοά Βενιζέλου & Αγ.Πάντων) 7μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ 1968 
(στοά Βενιζέλου & Αγ.Πάντων) 7μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολη
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΚΥΨΕΛΗ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΠΑΤΗΣΙΑ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 ιντερνέτ καφέ 
Αγ. Γλυκερίας 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 πάρκο Γεωργιάδη 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση της Ελλάδας

Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Τα Ιουλιανά του '65
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ – ΚΑΜΑΡΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 καφέ Ποέτα 8μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Αλφρέντ Ροσμέρ: 
Η Μόσχα του Λένιν
Ομιλητής: Ραφαήλ Μπελενιώτης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Ποέτα 8μμ
Οι πολιτικές εξελίξεις
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Η Γαλλία μετά τις εκλογές – Μακρόν, ο
σωτήρας;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 24/8 καφέ Νότος 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και  ιμπεριαλιστική
επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Big Mouth 8μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες,
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 στοά Σαρκά, 
Α' κτίριο, Β'όρ., 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 στοά Σαρκά, Α' κτίριο,
Β'όρ., 7.30μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 10/8 Cello cafe 
(Στ. Καραγεώργη 2) 8μμ
67 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Ιουλιανά του '65
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες,
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/8 καφέ Τυφλόμυγα 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/8 στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 6μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες,
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/8 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες,
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
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Μαρξιστικά Φόρουμ

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

ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη
δρά ση της εργα τι κής τά ξης

Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού -
το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι -
νω νία απαλ λαγ μέ νη από την εκμε τάλ -
λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημι-
ουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες πάρουν
συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον έλεγ χο
όλου του κοι νω νι κού πλού του και προ -
γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -
νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά -
γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH 
και όχι ρεφορ μι σμό 

O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα -
τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι -
κός δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή. Tο
κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η
δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά τος λει -
τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -
ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή

τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος,
στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία,
στα συμ βού λια αντι προ σώ πων απ' τους
χώρους δου λε ι άς και στην εργα τι κή πο-
λι 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 ν ικη 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 κό-
σμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή
σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε -
ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται
στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα -
μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε -
ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής

τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από τη Nέα
Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί νο
ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού,
ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων
που απει λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα -
πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης
υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και
Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των
μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο -
νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης των
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 κα-
τα πιε σμέ νους μέ σα από τη δι κή της
δρά ση. Για να κερ δη θούν όλα τα κομ -
μά τια της τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι
απα ραί τη το να οργα νω θούν τα πιο
ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα
επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό
κόμ μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί -
θει τους εργά τες για την επα να στα τι κή
προ ο πτι κή παρεμ βαί νο ντας στους μαζι -

κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε κά -
θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης,
απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

ΠΕΜΠΤΗ 10/8

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου 7μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗ πλατεία (Έβερεστ) 7.30μμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (Κελάρι) 7μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αγ.Λαμπράκη 7μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/8

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ

ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 6.30μμ

Συνέχεια από τη σελίδα 3

«Με την Κατίνα Σηφακά-
κη διαδήλωσαμε μαζί στον
Έβρο στα εκατό της χρόνια
όταν ζητάγαμε να πέσει ο
φράχτης και να ανοίξουν τα
σύνορα στους πρόσφυγες»
είπε η Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική σύμβουλος Νί-
καιας, εκ μέρους της ΚΕΕΡ-
ΦΑ. «Η Κατίνα έζησε ένα
συγκλονιστικό και δύσκολο
αιώνα. Το 1917 οι γυναίκες
της Ρωσίας άναψαν πρώτες
τη φλόγα της επανάστα-
σης.  Αυτή η φλόγα τσου-
ρούφλισε την Κατίνα Σηφα-
κάκη όπως και πολλές άλ-
λες γυναίκες της γενιάς
της.  Έδωσαν το καλύτερό
τους εαυτό στον πόλεμο
ενάντια στον φασισμό και
έτσι συνέχισε μέχρι το τέ-
λος της ζωής της. Δεν στα-
ματούσε να λέει πόσο ευτυ-
χισμένη ένοιωθε, που στο
ηλιοβασίλεμα της ζωής της
μπορούσε να παλεύει μαζί
μας, με τη γενιά της αντί-
στασης του 21ιου αιώνα». 

Εκ μέρους του ΝΑΡ στην
κηδεία παραβρέθηκε ο Νί-
κος Ξηρουδάκης ενώ εκ
μέρους της  ΑΝΤΑΡΣΥΑ
χαιρετισμό απήυθυνε ο Κώ-
στας Παπαδάκης: «Αναφε-
ρόσουν πάντα στη γενιά
σου με παράπονο ότι δεν
τα καταφέραμε. Εδώ όμως
γινόσουν άδικη. Αν δεν
υπήρχε η ηρωική γενιά σου
δεν θα υπήρχαν τα λάβαρα
που υψώνουμε σήμερα.
Στον ουρανό που περιβάλ-
λει το κινηματικό μας στε-
ρέωμα ένα ακόμη λαμπερό
αστέρι ήρθε τις μέρες αυ-
τές να προστεθεί για να
φωτίζει το δύσκολο δρόμο
μας. Όταν καμιά φορά, και
είναι ανθρώπινο, νοιώθου-
με τις δυνάμεις μας να λυ-
γίζουν ας το κοιτάμε καμιά
φορά. Θεία Κατίνα, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ σε αποχαιρετά. Σε
ευχαριστούμε για όσα μας
δίδαξες. Να ξέρεις ότι αγω-
νίστριες σαν και εσένα δεν
πεθαίνουν ποτέ».   

Γιώργος Πίττας
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Η
ιταλική ναυτική επιχείρηση εντεί-
νει τις αντιπαραθέσεις στη Λι-
βύη. Ως γνωστόν η χώρα μετά

τον εμφύλιο πόλεμο δεν έχει ενιαία κυ-
βέρνηση. Τα δυο μεγαλύτερα κέντρα
που εμφανίζονται ως “κυβερνήσεις” είναι
η λεγόμενη κυβέρνηση του Τομπρούκ
στα ανατολικά και η κυβέρνηση “Εθνικής
Σωτηρίας” με έδρα την Τρίπολη. Η Ιτα-
λία έκανε τη συμφωνία με την κυβέρνη-
ση Εθνικής Σωτηρίας και τον επικεφαλής
της Φάγιεζ αλ-Σαράτζ. Ο στρατηγός Χα-
φτάρ, επικεφαλής του “Λιβυκού Εθνικού
Στρατού” λέει τώρα ότι θα δώσει εντολή
στο λιβυκό ναυτικό να βυθίσει τα ιταλικά
πλοία. Λόγω αυτών των εντάσεων, το
ιταλικό σχέδιο που αρχικά περιλάμβανε
περισσότερα σκάφη περιορίστηκε τελικά
σε δύο.

Ο Χαφτάρ έχει αναδειχθεί σε πραγμα-
τικό κυρίαρχο στα ανατολικά της Λιβύης,
επισκιάζοντας τους πολιτικούς ηγέτες
της κυβέρνησης του Τομπρούκ. Όσο κι
αν φόρεσε τώρα τη μάσκα του αντιστα-
σιακού, η εξουσία του στήθηκε χάρη στο
χρήμα και τα όπλα που του παρέχει η
γειτονική δικτατορία του Σίσι στην Αίγυ-
πτο. Και στον Σίσι με τη σειρά τους τη
στήριξη την έδωσαν η Σαουδική Αραβία
και οι σύμμαχοί της στον Κόλπο, στην
εκστρατεία τους να δώσουν οριστικό τέ-
λος στην Αραβική Άνοιξη και να επανα-
φέρουν στην εξουσία σκληρά καθεστώ-
τα στις αραβικές χώρες που δεν θα επι-
τρέπουν στον κόσμο ούτε να ανασάνει.

Η ρητορεία του Χαφτάρ δεν είναι χω-
ρίς αντίκρυσμα. Η Ιταλία ήταν η αποικια-
κή δύναμη στη Λιβύη από το 1911 ως το

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Τρίπολη,
στην είδηση της αποστολής του ιταλικού
ναυτικού, έκαναν την εμφάνισή τους τα
πορτρέτα του Ομάρ αλ-Μουχτάρ, του
πρώτου ηγέτη της λιβυκής Αντίστασης,
που τον κρέμασαν οι Ιταλοί το 1931.

Όμως, η ένταση δεν οφείλεται απλώς
στις διαφορές μεταξύ των παράλληλων
κυβερνήσεων της Λιβύης. Εξελίσσεται
σε μεγαλύτερη κλίμακα, σαν μια κόντρα
μεταξύ της ιταλικής και της γαλλικής κυ-
βέρνησης, που υποστηρίζουν αντίπαλα
στρατόπεδα στη λιβυκή κρίση. Τις ίδιες
μέρες που ο Τζεντιλόνι έκανε τις επαφές
του με τον Σαράτζ για να στείλει τα
πλοία, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ορ-
γάνωνε σύνοδο για να “λυθεί το αδιέξο-
δο” στη Λιβύη, δίνοντας τη στήριξή του
στο στρατηγό Χαφτάρ.

Ψάχνουν

Όλες οι ρατσιστικές και αντιμετανα-
στευτικές δυνάμεις της ΕΕ νοσταλγούν
τον Καντάφι. Μέχρι την ανατροπή του
από την επανάσταση το 2011, ο Καντάφι
είχε αναλάβει όλο το έγκλημα κατά των
Αφρικανών μεταναστών που προσπα-
θούσαν να περάσουν στην Ευρώπη, χω-
ρίς να χρειάζονται οι πολιτισμένες χώ-
ρες της ΕΕ να λερώνουν τα δικά τους
χέρια με αίμα. Τον Ιούνη του 2010 ο Καν-
τάφι έφτασε να πετάξει εκτός Λιβύης
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, και η ΕΕ δεν έβγαλε επισή-
μως κουβέντα καθώς της ερχόταν πολύ
βολικό. Έτσι τώρα ψάχνουν ποιος μπο-
ρεί να ξαναστήσει ένα καθεστώς με φυ-
λακές, μπάτσους και χαφιέδες από το

ένα ως το άλλο άκρο της χώρας.
Το ξαναστήσιμο ενός τέτοιου καθε-

στώτος είναι δύσκολη υπόθεση για πολ-
λούς λόγους, αλλά εκεί που κεντράρουν
δυνάμεις με πρωτεργάτη τον Μακρόν εί-
ναι στο Φεζάν, στο Νότο της Λιβύης.
Αφού δεν μπορούν να σφραγίσουν τη
Μεσόγειο ελπίζουν να σφραγίσουν τα
νότια σύνορα της Λιβύης με το Τσαντ και
το Νίγηρα. Τα μεγαλεπήβολα σχέδια του
Μακρόν είναι να στήσει χοτ-σποτ στο
Φεζάν από όπου θα ξεδιαλέγονται μετα-
νάστες και πρόσφυγες. Πρόκειται για τη
λογική της άθλιας συμφωνίας με την
Τουρκία πολλαπλασιασμένη σε εξωφρε-
νικό βαθμό. 

Ο έλεγχος των συνόρων της ΕΕ θα γί-
νεται σχεδόν στην καρδιά της Αφρικής,
ενώ φυσικά το Φεζάν, ο Νίγηρας και το
Τσαντ θα θεωρούνται “ασφαλείς ζώνες”.
Γι’ αυτό και οι ελπίδες τους πέφτουν σε
σκληροτράχηλους στρατηγούς όπως ο
Χαφτάρ, γι’ αυτό και ο Μακρόν έκανε μια
από τις πρώτες του επισκέψεις στο γει-
τονικό Μαλί όπου συνεχίζει η παρουσία
γαλλικών στρατευμάτων.

Στο μεταξύ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
την περασμένη βδομάδα έδωσε τη στή-
ριξή του στη σκληρή γραμμή της αντιμε-
ταναστευτικής πολιτικής στην ΕΕ, απο-
φασίζοντας ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις
λόγω ειδικών συνθηκών για τους πρό-
σφυγες που πέρασαν μέσω Κροατίας σε
χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Πρέπει να
επιστρέψουν εκεί, ακόμη κι αν έκαναν
όλο το ταξίδι με τα πόδια, όπως επιβάλ-
λει του Δουβλίνο ΙΙ.

Νίκος Λούντος

Νέα επιχείρηση 
της ΕΕ κατά
των προσφύγων

Ν
έα ναυτική επιχείρηση κατά των μεταναστών και
των προσφύγων ξεκίνησε από την περασμένη βδο-
μάδα με πρωτοβουλία της Ιταλίας. Δύο ιταλικά

σκάφη ξεκίνησαν για να συνεργαστούν με τη λιβυκή ακτο-
φυλακή για να τρομοκρατούν τον κόσμο που επιχειρεί να
περάσει με βάρκες από τη Λιβύη προς κάποια ιταλική
ακτή. Η απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης εκτός από ένα
βήμα ακόμα στη ρατσιστική βία της ΕΕ κατά των μετανα-
στών έχει ήδη εντείνει την κρίση στο εσωτερικό της Λι-
βύης, δίνοντας θάρρος στον στρατηγό Χαφτάρ που ελέγ-
χει τα ανατολικά της χώρας να παρουσιάζεται ως “αντι-
στασιακός” απέναντι στην ιταλική επέμβαση.

Μετά τη συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία και όλους
τους μηχανισμούς που προσπαθούν να σφραγίσουν το Αι-
γαίο και τα βαλκανικά σύνορα, όλο και περισσότερος κό-
σμος επιχειρεί να περάσει στην Ευρώπη μέσω Ιταλίας. Φέ-
τος υπολογίζεται ότι 113 χιλιάδες άνθρωποι έχουν φτάσει
στην ΕΕ μέσω θάλασσας, και από αυτούς οι 94 χιλιάδες
έφτασαν από την Ιταλία. Στο μεταξύ τουλάχιστον 2000
έχουν πνιγεί εντός 2017 στην προσπάθεια να περάσουν.
Δέκα νεκροί, μεταξύ των οποίων πολλοί ανήλικοι και παι-
διά, κάθε μέρα.

Όλη η ειδησεογραφία των τελευταίων μηνών για το ζή-
τημα κεντράρει στο πόσο πιεσμένη είναι η Ιταλία από την
είσοδο των προσφύγων και των μεταναστών. Στην πραγ-
ματικότητα ο αριθμός των εισόδων φέτος δεν είναι και τό-
σο μεγαλύτερος από την περασμένη χρονιά. Αυτό που
έχει πιεστεί δεν είναι η “Ιταλία”, αλλά τα στρατόπεδα, τα
κέντρα υποδοχής και τα κρατητήρια που έχουν στηθεί για
να συγκεντρώσουν και να κοσκινίσουν τον κόσμο. Αυ-
στρία, Ελβετία και Γαλλία έχουν ενισχύσει τους φραγμούς
στα σύνορα, με την Αυστρία να πρωτοστατεί αναπτύσσον-
τας ακόμη και στρατό και τεθωρακισμένα. 

Τις πιέσεις αυτές η ιταλική κυβέρνηση τις μετέφερε πά-
νω στους πρόσφυγες και πάνω στις ΜΚΟ που προσπα-
θούν να βοηθήσουν και να σώσουν ζωές. Η κυβέρνηση
του Τζεντιλόνι λέει ότι είναι φταίξιμο των ΜΚΟ που έρχον-
ται μετανάστες στην Ιταλία, γιατί αν δεν τους έσωζαν τις
ζωές, δεν θα είχε μεταβληθεί σε “μαγνήτη” μεταναστών
και προσφύγων η Ιταλία. Με λίγα λόγια, αν υπήρχαν περισ-
σότερα από 2000 πτώματα φέτος, θα φοβόταν ο κόσμος
να μπει στις βάρκες. Μετά από σειρά απαγορεύσεων στα
μέλη των ΜΚΟ, η ιταλική κυβέρνηση ανάγκασε τις περισ-
σότερες να υπογράψουν ένα μνημόνιο ότι δεν θα σώζουν
ζωές υπερβολικά γρήγορα. Και τώρα κλιμακώνει στέλνον-
τας τα πολεμικά πλοία. Επισήμως, η Ιταλία δεν μπορεί να
εκδιώξει ούτε να βουλιάξει τα σκαφάκια των μεταναστών.
Αυτό που θέλουν όμως είναι να φτιάξουν καλύτερο κλοιό
που θα επιτρέψει στις λιβυκές δυνάμεις να κάνουν τη βρό-
μικη δουλειά.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει: “Με-
τά από χρόνια διάσωσης ζωών στη θάλασσα, η Ιταλία ετοι-
μάζεται να βοηθήσει τις λιβυκές δυνάμεις που είναι γνω-
στές για συλλήψεις ανθρώπων σε συνθήκες που τους εκ-
θέτουν σε πραγματικό κίνδυνο βασανιστηρίων, σεξουαλι-
κής βίας και εξαναγκαστικής εργασίας”.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, που προς τιμήν τους δεν υπέ-
γραψαν το ιταλικό αντιμεταναστευτικό μνημόνιο καταγγέλ-
λουν ότι παραβιάζει “βασικές ανθρωπιστικές αρχές”. Ένα
από τα κόλπο που χρησιμοποιεί είναι ότι απαγορεύει τη
μεταφορά μεταναστών από ένα καράβι σε άλλο. Οι ΜΚΟ
είναι υποχρεωμένες να μεταφέρουν τον κόσμο στα ιταλικά
λιμάνια. Στην πράξη αυτό σημαίνει λιγότερα διαθέσιμα
πλοιάρια τη στιγμή που πνίγεται ο κόσμος.

Ανταγωνισμοί στις πλάτες της Λιβύης

Πρόσφυγες που κατάφεραν να γλυτώσουν από το ναυτικό αποκλεισμό της ΕΕ
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Κλείστε τα “Γραφεία” της Χ.Α.
Τ

ο Σάββατο 16 Σεπτέμβρη ένα μεγάλο αντιφα-
σιστικό ποτάμι θα πλημμυρίσει το Σύνταγμα
στις 6 μμ και θα βαδίσει στα κεντρικά γρα-

φεία της ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής
στη Μεσογείων. Είναι ο πιο ταιριαστός τρόπος να
ξεκινήσει το τριήμερο των εκδηλώσεων για τα 4
χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. 

Στη διαδήλωση της 16 Σεπτέμβρη καλούν η
Πρωτοβουλία για το Κλείσιμο των Γραφείων της
Χρυσής Αυγής, η ΚΕΕΡΦΑ, η Πακιστανική Κοινότη-
τα η ΠΟΣΠΕΡΤ, η Ένωση Μεταναστών Εργατών.
Ηδη έχει κυκλοφορήσει η πρώτη αφίσα και η αντα-
πόκριση στις εξορμήσεις που οργανώνονται μέσα
στο κατακαλόκαιρο σε γειτονιές και χώρους δου-
λειάς έχουν μεγάλη ανταπόκριση.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας της διαδήλωσης
καλούν ανοιχτή Σύσκεψη την Τρίτη 29 Αυγούστου,
στις 7μμ στο Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης (Ακα-
δημίας 50). 

Το κάλεσμα απευθύνεται σε συνδικάτα, δημοτι-
κές κινήσεις, αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές
κινήσεις, κινήσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες,
κοινότητες μεταναστών, φοιτητικούς συλλόγους
και κάθε δύναμη που παλεύει ενάντια στο φασι-
σμό, όπως αναφέρει το κείμενο της πρόσκλησης.

«Το αντιφασιστικό κίνημα με την σθεναρή του
στάση και τις μαχητικές κινητοποιήσεις στις γειτο-
νιές επέβαλε την άρση της ασυλίας που παρείχε
το κράτος, η Αστυνομία και οι θεσμοί της δικαιο-
σύνης στην Χρυσή Αυγή και έτσι φτάσαμε στην δί-
κη που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 20 Απρίλη του
2015.

Με αρκετή καθυστέρηση και με εμπόδια στη
διεξαγωγή της, η δίκη έχει αναδείξει τον οργανω-
μένο από την ηγεσία της Χρυσής Αυγής χαρακτή-
ρα των επιθέσεων αφού όλοι οι μάρτυρες αψήφη-
σαν την τρομοκρατία και κατέθεσαν. Ανέδειξαν το
προκλητικό τρόπο συνεργασίας της ΕΛΑΣ με την
Χρυσή Αυγή στις επιθέσεις και τη συγκάλυψη
τους. 

Η δολοφονική επίθεση κατά του φοιτητή Αλέξη
Λάζαρη έστειλε την προειδοποίηση σε όλους ότι η
δολοφονία του Παύλου Φύσσα δεν ήταν τυχαία
και ότι μπορεί να επαναληφθεί όσο έχουν ανοιχτά
τα Γραφεία-ορμητήρια τους για τα οποία ο Μιχα-
λολιάκος έχει δώσει εντολή ότι αν είσαι αριστερός
η μετανάστης απ’ έξω ‘περνάς τρέχοντας ή δεν
προλαβαίνεις να τρέξεις.’

Η Χρυσή Αυγή επιχειρεί να βγάλει ξανά τα τάγ-
ματα εφόδου στις γειτονιές και να νομιμοποιήσει
την λειτουργία των γραφείων-ορμητηρίων για να
αξιοποιήσει την αγανάκτηση από την συνέχιση
των μνημονιακών πολιτικών των περικοπών και των
ιδιωτικοποιήσεων από την κυβέρνηση. Οργάνωσαν
ρατσιστικό πογκρόμ στην Γκορυτσά και τον
Ασπρόπυργο κατά των μεταναστών εργατών γης
με πάνω από πενήντα τραυματίες. Στο Μενίδι επι-
τέθηκαν κατά μεταναστών εργατών γης, αριστε-
ρών αγωνιστών και Ρομά. 

Σε αυτή την κρίσιμη φάση όπου οι νεοναζί της
Χρυσής Αυγής επιχειρούν ξανά να επιβάλουν την
παρουσία τρόμου στις γειτονιές και να παριστά-
νουν ταυτόχρονα ότι αντιμετωπίζουν σκευωρία
λες και δεν οργάνωσαν τις δολοφονίες και τις επι-
θέσεις, χρειάζεται να δώσουμε μια κεντρική απάν-
τηση με συγκέντρωση και πορεία στα γραφεία της
Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων».

Λ.Μ.

Τ
ην αντίθεσή της εξέφρασε η ΠΟΕΔΗΝ στο νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας που έφερε η κυβέρνηση και ψήφισε μέσα στον Αύγουστο. �Όπως αναφέρει ανάμεσα
σε άλλα: «Με το Νομοσχέδιο υλοποιούνται οι Μνημονιακές δεσμεύσεις (Ν. 4336/2015) και

την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας. Το κόστος μετακυλίεται στους
χρήστες των υπηρεσιών υγείας λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης του ΕΟΠΥΥ και της
υποχρηματοδότησης του Δικτύου από τον κρατικό προϋπολογισμό». 

Η ΠΟΕΔΗΝ δίνει στοιχεία για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση που έχουν φέρει
οι περικοπές που επιβάλλουν τα μνημόνια: Σήμερα λειτουργούν 209 Κέντρα Υγείας εκ των οποί-
ων 9 στα χαρτιά και 12 Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας. Από τις 7. 000 συνολικά θέσεις 4.000 οργανι-
κές θέσεις γιατρών παραμένουν κενές ενώ από τις υπόλοιπες 3.000 οι 2.000 είναι αγροτικοί για-
τροί. Στις 10.000 οργανικές θέσεις του προσωπικού πλην γιατρών υπηρετούν 3.500 Επαγγελμα-
τίες Υγείας. 

Η ΠΟΕΔΗΝ απαιτεί 5% του ΑΕΠ δαπάνες για την Υγεία, στελέχωση με μόνιμους γιατρούς, νο-
σηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας που θα αμοίβονται σύμφωνα με θεσμοθετημένα μι-
σθολόγια. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η ουσία για την πρωτοβάθμια υγεία και την υγεία συνολικότερα. 

Πρόσφυγες
Διαδήλωση πραγ-

ματοποίησαν την Τε-
τάρτη 2 Αυγούστου
Γυναίκες, άνδρες και
παιδιά από τη Συρία
από το Σύνταγμα ως
τη γερμανική πρε-
σβεία, αφού σταμά-
τησαν και στα γρα-
φεία της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής. Απαι-
τούν να σταματή-
σουν οι περιορισμοί
στις οικογενειακές
επανενώσεις προς τη
Γερμανία καθώς
όπως αναφέρουν
«τους τελευταίους
μήνες, το γερμανικό
κράτος δέχεται μόνο
70 άτομα το μήνα,
ενώ μέχρι τον Απρίλη
ο αντίστοιχος αριθ-
μός ήταν 400 με 500
άνθρωποι».

ΙΓΜΕ
Στάση εργασίας

και συγκέντρωση
στο Μαξίμου πραγ-
ματοποίησαν την Τε-
τάρτη 2 Αυγούστου
οι εργαζόμενοι στο
ΙΓΜΕ. Απαιτούν
όπως αναφέρουν
στην ανακοίνωσή
τους την «άμεση πα-
ρέμβαση του Πρωθυ-
πουργού για να δο-
θεί λύση στο δράμα
των 205 οικογενειών
των εργαζομένων
του ΙΓΜΕ, οι οποίοι
βρίσκονται για πέμ-
πτο μήνα απλήρωτοι
και στα όρια της κα-
τάρρευσης και να
εξασφαλίζει τη λει-
τουργία του ΙΓΜΕ ως
απαραίτητου εργα-
λείου για την ανά-
πτυξη της χώρας
στους κρίσιμους το-
μείς των ορυκτών
πρώτων υλών, των
υπόγειων υδάτων,
του γεω-περιβάλλον-
τος και των φυσικών
καταστροφικών φαι-
νομένων».

Προσλήψεις και όχι ιδιώτες
στην Υγεία
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