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Η “εξίσωση”
Χίτλερ-Στάλιν
δεν μπορεί να κρύψει
τα εγκλήματα
του καπιταλισμού
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H
οργάνωση του αγωνιστικού διημέρου
8 και 9 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη
και η συμμετοχή στην αντιφασιστική

διαδήλωση στις 16 Σεπτέμβρη ήταν τα βασικά
ζητήματα που απασχόλησαν τη σύσκεψη που
οργάνωσε ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημό-
νια και το Συντονιστικό των Νοσοκομείων στις
24/8. Αντίστοιχη σύσκεψη προγραμματίζεται
στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 30/8, στην
ΕΔΟΘ.

Στη σύσκεψη της Αθήνας συμμετείχαν αγω-
νιστές κι αγωνίστριες από τη δημόσια και ιδιω-
τική Υγεία, την εκπαίδευση, την ΕΥΔΑΠ, τις
συγκοινωνίες κι άλλους χώρους.

Τη συζήτηση άνοιξε εκ μέρους του Συντονι-
σμού ο Τάσος Αναστασιάδης: “Είναι ένας μή-
νας μπροστά μας με δυο μεγάλους σταθμούς.
Το διήμερο στη ΔΕΘ και την αντιφασιστική
διαδήλωση στα 4 χρόνια από τη δολοφονία
του Π.Φύσσα, μια βδομάδα μετά. Οι διαδηλώ-
σεις της ΔΕΘ θα καθορίσουν το κλίμα και θα
είναι η γέφυρα ανάμεσα στους αγώνες που ξε-
διπλώθηκαν το καλοκαίρι με τις μάχες που
ανοίγονται μπροστά μας. Έρχονται προσεχώς
νέα προαπαιτούμενα μέτρα όπως ο αντισυνδι-
καλιστικός νόμος, το νέο τσεκούρι σε μισθούς
και συντάξεις, οι ιδιωτικοποιήσεις. Να μην κά-
νουμε το λάθος της αναμονής όταν τα μέτρα
φτάσουν στη Βουλή. Να εκμεταλλευτούμε κά-
θε δυνατότητα που ανοίγεται για να συσπει-
ρώσουμε τον κόσμο στους εργατικούς χώ-
ρους. Και οι δύο αυτοί σταθμοί δίνουν αυτή τη
δυνατότητα. Έχει μεγάλη σημασία η κινητο-
ποίηση της ΠΟΕΔΗΝ στις 8/9. Πέρυσι η επιτυ-
χία της αντίστοιχης διαδήλωσης ανάγκασε την
ομοσπονδία να την επαναλάβει σε όλη τη χώ-
ρα και να κρατήσει ανοιχτή τη μάχη για προσ-
λήψεις και χρηματοδότηση καθ'όλη τη διάρ-
κεια της χρονιάς. Φέτος χρειάζεται να μπουν
στη μάχη και τα υπόλοιπα κομμάτια του δημο-

σίου. Οι εκπαιδευτικοί, που θα αντιμετωπίσουν
το ζήτημα των μηδενικών προσλήψεων και την
κάλυψη των κενών με αναπληρωτές, με το
άνοιγμα των σχολείων. Οι δήμοι που μετά τη
μεγάλη απεργία του Ιούλη έχουν μπροστά
τους τη συνέχεια. Γι'αυτό έχει σημασία η 8η
Σεπτέμβρη όπως και η επόμενη μέρα με τη
διαδήλωση των συνδικάτων στη ΔΕΘ. Χρειάζε-
ται να κάνουμε την προσπάθεια για ενωτική
διαδήλωση στις 9 Σεπτέμβρη κι όχι για τρεις
διαφορετικές πορείες” τόνισε.

“Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι οι διαδηλώ-
σεις στη ΔΕΘ θα έχουν κόσμο. Ενδεικτικό εί-
ναι ότι η συνδικαλιστική γραφειοκρατία αναγ-
κάζεται να τρέξει να προλάβει τα γεγονότα.
Την άλλη βδομάδα έχει γενικό συμβούλιο η

ΑΔΕΔΥ, όπου θα παρέμβουμε για να βγάλει
απεργιακή κινητοποίηση για όλο το δημόσιο”
είπε στη συνέχεια ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός
στο Σωτηρία και μέλος του Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ.

“Οι ξεχωριστές συγκεντρώσεις δεν βοηθάνε
να ξεπεραστεί η συνδικαλιστική γραφειοκρα-
τία. Χρειάζονται να προσπαθήσουμε για γενι-
κές συνελεύσεις σε χώρους δουλειάς και σω-
ματεία τόσο για τη ΔΕΘ όσο και για τη συνέ-
χεια που πρέπει να είναι γενική απεργία” υπο-
γράμμισε ο Δήμος Σκαλτσάς, αγωνιστής από
το σωματείο δικύκλου.

Ο Μανώλης Μαστοράκης από το ΣΕΚΕΣ ΕΥ-
ΔΑΠ, θύμισε ότι εκείνες τις μέρες θα βρίσκεται
στην Ελλάδα και ο Γάλλος πρόεδρος Εμα-
νουέλ Μακρόν, ο οποίος “έρχεται στην Ελλά-

δα για να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις,
μεταξύ άλλων και του νερού. Οι εργαζόμενοι
της ΕΥΔΑΠ θα έχουν ισχυρό μπλοκ φέτος στη
Θεσσαλονίκη. Έχει σημασία να είναι ενωτικές
οι διαδηλώσεις. Τα ζητήματα είναι κοινά. Στην
ΕΥΔΑΠ μιλάνε για προσλήψεις αλλά δεν έχου-
με δει τίποτα. Μόνο ελαστικές σχέσεις εργα-
σίας και νέες μορφές δουλείας όπως η μαθη-
τεία”.

“Ο αντισυνδικαλιστικός νόμος είναι αιτία πο-
λέμου. Μην περιμένουμε τελευταία στιγμή για
να τον σταματήσουμε” επεσήμανε ο Νίκος
Σμπαρούνης, μέλος του σωματείου στο Με-
τρό.

Την εικόνα από τον κλάδο της εκπαίδευσης
έφερε η Ντίνα Γκαρανέ, μέλος της Γ'ΕΛΜΕ.
“Στο συνέδριο της ΟΛΜΕ το καλοκαίρι δεν
βγήκε απόφαση για απεργία το Σεπτέμβρη.
Μπορούμε όμως και πρέπει να το ανοίξουμε
στα πρωτοβάθμια. Να πάμε σε απεργιακό μέ-
τωπο με κέντρο το ζήτημα των προσλήψεων.
Η ΔΕΘ μπορεί να είναι η αρχή για κάτι τέτοιο”
είπε μεταξύ άλλων.

Την τραγική κατάσταση των δημόσιων νοσο-
κομείων με παραδείγματα από το Παίδων Πεν-
τέλης και τον Ερυθρό, υπογράμμισαν στις το-
ποθετήσεις τους ο Πάνος Λιαπόπουλος και η
Θένια Ασλανίδου, εργαζόμενοι στα δυο νοσο-
κομεία. 

Η σύσκεψη κατέληξε στην έκδοση κοινής
προκήρυξης κι αφίσας του Συντονισμού Ενάν-
τια στα Μνημόνια και του Συντονιστικού Νοσο-
κομείων για τη ΔΕΘ, τον προγραμματισμό
εξορμήσεων σε μια σειρά χώρους για κλείσιμο
συμμετοχών στα λεωφορεία για τη Θεσσαλονί-
κη και την προσπάθεια για αποφάσεις συμμε-
τοχής των σωματείων στο αντιφασιστικό συλ-
λαλητήριο της 16/9. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Σ
τους δρόμους της Θεσσαλονί-
κης ανοίγουν οι εργατικές μά-
χες του φθινοπώρου, με το

αγωνιστικό διήμερο 8 κι 9 Σεπτέμβρη.

Στις 8 Σεπτέμβρη διαδηλώνουν οι
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία διεκδι-
κώντας μαζικές προσλήψεις και χρη-
ματοδότηση για τη δημόσια Υγεία. Η
ΠΟΕΔΗΝ έχει αποφασίσει 4ωρη
στάση εργασίας για τα νοσοκομεία
της Θεσσαλονίκης, 8ωρη στάση για
Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και
Ήπειρο καθώς και απεργιακή κάλυ-
ψη για όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία.

H διαδήλωση των εργαζόμενων
στην Υγεία θα ξεκινήσει στις 8πμ
από το Ιπποκράτειο, θα περάσει
σχεδόν από όλα τα νοσοκομεία της
πόλης και θα καταλήξει στο γραφείο
του Τσίπρα. Πρόκειται για την επι-
στροφή του “Καραβανιού για την
Υγεία”, όπως ονομάστηκαν οι απερ-
γιακές διαδηλώσεις των υγειονομι-
κών σε όλη τη χώρα, στην πόλη
απ'όπου ξεκίνησαν ένα χρόνο πριν. 

“Σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε πό-
λη, χρειάζεται να σημάνει συναγερ-
μός και να οργανωθεί η συμμετοχή
στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονί-
κης στις 8 Σεπτέμβρη. Με Γενικές
Συνελεύσεις και αποφάσεις συμμε-
τοχής, να οργανώσουμε ότι τα νοσο-

κομεία και αυτήν την χρονιά θα βρε-
θούν στην πρώτη γραμμή της σύγ-
κρουσης με την κυβερνητική πολιτι-
κή των περικοπών και θα νικήσουν”
τονίζουν το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων κι ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια σε κοινή τους ανακοί-
νωση. 
• Από την Αθήνα θα ξεκινήσουν λεω-
φορεία για την διαδήλωση στην
Θεσσαλονίκη από το νοσοκομείο Αγ.
Σάββας, την Πέμπτη 7/9, στις 11:30
το βράδυ.

“Σε αυτή την μάχη οι εργαζόμενοι
στην Υγεία δεν πρέπει να μείνουν
μόνοι τους. Χρειάζεται να βρεθούν
στο πλευρό τους οι εργαζόμενοι
στους ΟΤΑ που τον Ιούλιο απέργη-
σαν και εμπόδισαν 10.000 απολύ-
σεις συμβασιούχων. Το ίδιο και οι
εκπαιδευτικοί που απαιτούν προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού για τα δη-
μόσια σχολεία. Να φτιάξουμε έτσι
ένα πλατύ απεργιακό κίνημα σε Παι-

δεία, Υγεία και Δήμους, ενάντια στις
περικοπές” επισημαίνουν.

9 Σεπτέμβρη

Την επόμενη μέρα, 9 Σεπτέμβρη,
είναι η μέρα που οι δρόμοι της πό-
λης θα γεμίσουν διαδηλωτές, αντα-
ποκρινόμενοι στα καλέσματα για μα-
χητική “υποδοχή” του πρωθυπουρ-
γού στη ΔΕΘ. 

Ο Τσίπρας θα ανέβει στη Θεσσαλο-
νίκη για να μιλήσει για το δικό του
“success story” του κλεισίματος της
δεύτερης αξιολόγησης και της εξό-
δου στις αγορές. Ενα success story
που σημαίνει την εφαρμογή των βάρ-
βαρων μέτρων λιτότητας και ιδιωτικο-
ποιήσεων και την προετοιμασία ενός
καινούργιου μνημονίου για την τρίτη
αξιολόγηση. Για αυτό άλλωστε εκεί-
νες τις ημέρες θα έχει φιλοξενήσει
και τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, μαζί
με όλη την κουστωδία των “επενδυ-
τών” καρχαρίων που έρχονται για να

ψωνίσουν το νερό, το λιμάνι και ό,τι
άλλο τους ανοίξει την όρεξη.

“Η επιτυχία της διαδήλωσης θα
δώσει ώθηση σε όλες τις μάχες που
θα ανοίξουν από Σεπτέμβρη σε κάθε
χώρο δουλειάς. Για να μην εφαρμο-
στούν τα μέτρα των μνημονίων, και
να μην τολμήσει να φέρει η κυβέρ-
νηση νόμο για την απαγόρευση των
απεργιών. Για να μην περάσουν οι
ιδιωτικοποιήσεις σε ΟΛΘ και ΕΥΑΘ.
Για να μην αφήσουμε τα αφεντικά
να διαλύσουν ακόμη περισσότερο
μισθούς και δικαιώματα” αναφέρει
το κάλεσμα του Συντονισμού Ενάν-
τια στα Μνημόνια. “Θα ενώσουμε τη
φωνή μας με τις εκατοντάδες χιλιά-
δες διαδηλωτές στην Αμερική που
παλεύουν ενάντια στον Τράμπ και
την φασιστική απειλή εκεί. Για να
απαιτήσουμε να καταδικαστούν οι
νεοναζί δολοφόνοι της Χρυσής Αυ-
γής που είναι ομοαίματοι με τους
αμερικάνους δολοφόνους που προ-

στατεύει ο Τράμπ. Για να δείξουμε
την αλληλεγγύη μας σε προσφυγές
και μετανάστες και να φράξουμε το
δρόμο στον Ρατσισμό. 

Για να ανοίξουμε το δρόμο για τη
διαγραφή του χρέους. Να πάψουμε
να αποπληρώνουμε δις ευρώ κάθε
χρόνο για να γεμίζουν τα σεντούκια
των τραπεζιτών ντόπιων και Ευρω-
παίων. Να συγκρουστούμε με το Ευ-
ρώ και την Ε.Ε. Να κρατικοποιηθούν
οι τράπεζες και όλες οι μεγάλες επι-
χειρήσεις κάτω από τον έλεγχο των
εργαζόμενων” συνεχίζει. 

Εκείνη την ημέρα υπάρχουν τρία
διαφορετικά καλέσματα για διαδη-
λώσεις. Τα συνδικάτα και το ΕΚΘ
καλούν στο Αγ.Βενιζέλου, το ΠΑΜΕ
στην Αριστοτέλους και πρωτοβουλία
συνδικαλιστών καλεί στην Καμάρα. 

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια καλεί σε προσυγκέντρωση
στις 5:30μμ στην Εγνατίας και
Αγ.Σοφίας, κάνοντας έκκληση για
ενωτική παρουσία όλων στους δρό-
μους της Θεσσαλονίκης.

• Λεωφορεία για τη Θεσσαλονίκη θα
αναχωρήσουν το πρωί του Σαββά-
του 9/9, στις 8πμ, από το Μουσείο,
για να είναι το απόγευμα της ίδιας
μέρας στη διαδήλωση στην ΔΕΘ.
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ΔΕΘ Στους δρόμους για 
τις εργατικές ανάγκες

Να συντονιστούμε
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Το φθινόπωρο ξεκινάει αγω-
νιστικά με τη διαδήλωση στη
ΔΕΘ στις 9/9 και το Καραβάνι
της Υγείας την προηγούμενη
μέρα. Χρειάζεται το διήμερο 8
κι 9 Σεπτέμβρη να γίνει διήμερο
πανεργατικής κινητοποίησης. 

Είναι θετικό ότι τα νοσοκο-
μεία ξανανοίγουν το χορό των
κινητοποιήσεων, όπως έγινε και
πέρυσι κι αυτό καθόρισε όλη
την υπόλοιπη χρονιά στα νοσο-
κομεία που κινήθηκαν σε αγωνι-
στική κατεύθυνση. Το ίδιο μπο-
ρεί να γίνει και φέτος και με κα-
λύτερους όρους. Δίνουμε τη
μάχη σε όλα τα νοσοκομεία της
πόλης, για να υπάρχει μαζική
συμμετοχή εκείνη την ημέρα
και ταυτόχρονα προσπαθούμε,
η απεργία να μη μείνει μόνο
στο χώρο της Υγείας αλλά να
απλωθεί σε όλο το δημόσιο. Για
να ενωθούν στα κοινά αιτήματα
για προσλήψεις και χρηματοδό-
τηση, όλοι οι εργαζόμενοι. 

Ταυτόχρονα δίνουμε τη μά-
χη, η διαδήλωση της 9/9 στη
ΔΕΘ, να είναι μαζική, μαχητική
κι ενωτική. Προσπαθούμε για
συνελεύσεις σε κάθε χώρο
δουλειάς, ταυτόχρονα με τις
εξορμήσεις και τις περιοδίες
που κάνουμε. Θέλουμε η εργα-
τική τάξη να είναι ενωμένη και η
οργή του κόσμου να εκφραστεί
ενιαία. Σαν Συντονισμός Ενάν-
τια στα Μνημόνια καλούμε σύ-
σκεψη την Τετάρτη 30/8 προ-
σπαθώντας να ενώσουμε όλους
τους διαδηλωτές σε μια μεγάλη
πορεία το απόγευμα του Σαβ-
βάτου.

Γιάννης Κούτρας
μέλος Δ.Σ. ΕΝΙΘ

Όλοι 
στη
Θεσσαλονίκη 
8 και 9 
Σεπτέμβρη

Τ
ο “Ελλάς-Γαλλία, συμμαχία” είναι ίσως
το πιο παλιό κλισέ του παραδοσιακού
πολιτικού κόσμου, από τότε που το χρη-

σιμοποιούσε ο “εθνάρχης” Καραμανλής το
1974-81. Ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα στο δεξιό
του κατήφορο, έχει προσαρμοστεί και σε αυ-
τό. Η επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στην Ελλά-
δα διαφημίζεται για άλλη μια φορά ως “στήρι-
ξη για τις ελληνικές θέσεις”, αυτή τη φορά
από τον Μακρόν.

Στην πραγματικότητα, πίσω από τις διακη-
ρύξεις περί μεταρρύθμισης της ΕΕ και της
Ευρωζώνης, κρύβεται μια άλλη κοινή ατζέντα
Τσίπρα-Μακρόν: οι αλλαγές στα συνδικαλιστι-
κά δικαιώματα και τις εργασιακές σχέσεις.

Ο Μακρόν έχει σαν βασικό στοιχείο του πο-
λιτικού του προγράμματος την συνέχιση της
επίθεσης που δεν είχε καταφέρει να ολοκλη-
ρώσει ο Ολάντ με τον περιβόητο “νόμο περί
εργασίας” ή “νόμο ΕλΚομρί”. Εκείνος ο νόμος
είχε ξεσηκώσει ένα τεράστιο απεργιακό κύμα
εναντίον του, η κυβέρνηση του Ολάντ είχε
αναγκαστεί να παρακάμψει τη Βουλή για να
τον προωθήσει με διατάγματα και τελικά με-
τατράπηκε σε πολιτικό βατερλό για τον
Ολάντ.

Τώρα ο Μακρόν δίνει στη δημοσιότητα αυτή
την Πέμπτη, μια βδομάδα πριν έρθει στην
Αθήνα, τις δικές του αντισυνδικαλιστικές με-
ταρρυθμίσεις. Παρά τις προσπάθειες που κά-
νει για να τραβήξει τη συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία της CFDT και της FO σε διάλογο για
να μην αντιδράσουν, η τρίτη και πιο μαχητική

συνομοσπονδία, η CGT έχει ήδη προκηρύξει
24ωρη απεργία για τον Σεπτέμβρη. Οι δημο-
σκοπήσεις δείχνουν ότι η δημοτικότητα του
Μακρόν κάνει βουτιά με πιο γρήγορους ρυθ-
μούς από τον προκάτοχό του, καθώς πολλοί
δηλώνουν ότι είχαν ψηφίσει τον Μακρόν για
να μην κερδίσει τις εκλογές η Λεπέν και το
φασιστικό Εθνικό Μέτωπο και όχι για να του
δώσουν πράσινο φως για αντεργατικές επιθέ-
σεις.

Απαιτήσεις

Ο Αλέξης Τσίπρας ξέρει ότι στο επίκεντρο
της τρίτης αξιολόγησης από την Τρόικα βρί-
σκονται οι απαιτήσεις της για περιορισμό των
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, παραδείγματος
χάρη να απαιτείται πλειοψηφία του 50%+1
των εργαζόμενων ενός χώρου για να μπορεί
να πάρει το σωματείο απόφαση για απεργία,
δηλαδή να μην γίνεται απεργία με απόφαση
της πλειοψηφίας στο ΔΣ του σωματείου ή της
πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση. Συνεργα-
σία με τον Μακρόν σημαίνει ότι η κυβέρνηση
αποδέχεται εκ των προτέρων αυτές τις απαι-
τήσεις.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η επίσκεψη
Μακρόν συνδυάζεται και με μεγάλη εξόρμηση
γαλλικών επιχειρήσεων για να συμμετέχουν
στον επόμενο γύρο των ιδιωτικοποιήσεων. Το
τι σημαίνει το δίδυμο ιδιωτικοποιήσεις και “με-
ταρρύθμιση” των εργασιακών σχέσεων το
ζούμε δραματικά αυτές τις μέρες που είχαμε
νεκρούς την ώρα της δουλειάς στο Λιμάνι της

COSCO και στις Σκουριές της Ελντοράντο
Γκολντ.

Είναι μονόδρομος να χτίσουμε έναν απερ-
γιακό ξεσηκωμό ενάντια σε όλα αυτά, αντί-
στοιχο με το απεργιακό κύμα των συναδέλ-
φων μας στη Γαλλία ενάντια στη “μεταρρύθμι-
ση” του Ολάντ πέρυσι και του Μακρόν τώρα.
Όποιος φαντάζεται ότι μπορούμε να περιμέ-
νουμε τις εκλογές για να αντιμετωπίσουμε αυ-
τά τα ζητήματα βρίσκεται εκτός τόπου και
χρόνου. Το πρόγραμμα του Μητσοτάκη κάνει
τον Μακρόν να μοιάζει με “κεντροαριστερά”.

Ούτε χωρούν αυταπάτες ότι κάποιοι συμβι-
βασμοί στα εργασιακά μπορεί να συμψηφι-
στούν με “προοδευτικές αλλαγές” στην ΕΕ. Ο
ίδιος ο Μακρόν, λίγο πριν ανακοινώσει τη νέα
επίθεση στα εργασιακά αυτή την Πέμπτη, είχε
συνάντηση με την Μέρκελ στο Παρίσι τη Δευ-
τέρα 28 Αυγούστου με ατζέντα μια νέα επίθε-
ση στους πρόσφυγες και τους μετανάστες:
μάζεψαν στο Παρίσι κυβερνητικά ανδρείκελα
από τη Λιβύη, το Τσαντ και τη Νιγηρία για να
οργανώσουν πιο σφιχτά τον αποκλεισμό των
προσφύγων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης
μέσα στη Λιβύη. Αντιμεταναστευτικός ρατσι-
σμός σαν συμπλήρωμα για τις αντεργατικές
επιθέσεις, αυτή είναι η κλασική φόρμουλα που
προωθείται ξανά από τα επιτελεία της ΕΕ.

Γι' αυτό, το καλύτερο ξεκίνημα για μια ερ-
γατική αντεπίθεση αυτό το φθινόπωρο είναι οι
διπλές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη στις
8-9 Σεπτέμβρη και στο αντιφασιστικό τριήμε-
ρο 16-18 Σεπτέμβρη.

Τσίπρας - Μακρόν, συμμαχία 
αντισυνδικαλιστικής “μεταρρύθμισης”

Απο τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση του Ολάντ. Το πανό γράφει: “Δεν θέλουμε τον νόμο περί εργασίας. Αξίζουμε κάτι καλύτερο”.
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Στάσεις εργασίας έχει κηρύξει το Πανελλή-
νιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του

Υπουργείου Πολιτισμού, αυτή τη βδομάδα. 

Την Πέμπτη 31 Αυγούστου απεργούν οι εργαζόμενοι στην
ΕΦΑ Χίου, διεκδικώντας την ανανέωση των συμβάσεων στο έρ-
γο της “Νέας Μονής”. Όπως αναφέρει το σωματείο πρόκειται
για 6 εργαζόμενους συντηρητές με σύμβαση εργασίας διάρ-
κειας 8 μηνών και προοπτική παράτασης των συμβάσεων, κα-
θώς το έργο έχει ορίζοντα το καλοκαίρι του 2018. Απεργιακή
συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 8:30πμ στην ΕΦΑ Χίου.

Την επόμενη μέρα θα πραγματοποιηθεί 3ωρη πανελλαδική
στάση εργασίας από τις 12μες μέχρι τις 4μμ για συμπαράσταση
στους εργαζόμενους στη Χίο και για την καταβολή δεδουλευμέ-
νων στους εργαζομένους του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων
και το Βυζαντινό Μουσείο. 

Απεργιακή συγκέντρωση καλείται στις 12:30 στα κεντρικά
γραφεία του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων (Πανεπιστημίου 57)
και θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΠΟ. 

Ο αγώνας φέρνει νίκες όπως απέδειξαν οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο Elounda
Breeze στην Κρήτη. Οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα τους με επανα-
λαμβανόμενες στάσεις εργασίας από το Σάββατο 19/8. 

Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι η καθυστέρηση των δεδουλευμένων αποτελεί
πάγια τακτική της εργοδοσίας τα τρία τελευταία χρόνια που μισθώνει το ξενοδοχείο.
Τελικά η εργοδοσία αναγκάστηκε να καταβάλει τα οφειλόμενα. 

Ωστόσο οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν αν και τον
επόμενο μήνα ακολουθήσει την ίδια τακτική καθυστέρησης καταβολής δεδουλευμέ-
νων. “Είναι τουλάχιστον ανήθικο, τη στιγμή που το νησί έχει 'βουλιάξει' από τον Τουρι-
σμό και το ξενοδοχείο δουλεύει καθημερινά με 'over' δηλαδή έχει περισότερες κρατή-
σεις από αυτές που μπορεί να εξυπηρετήσει, να μένουν απλήρωτοι εργαζόμενοι και
να μην μπορούν να καλύψουν προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις”, τονίζουν
σε ανακοίνωσή τους. 

Στο συγκεκριμένο χώρο οι εργαζόμενοι έχουν εμπειρία από νικηφόρες μάχες καθώς
έχουν αγωνιστεί κι έχουν καταφέρει να σταματήσουν απολύσεις συναδέλφων τους, με
τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να τους κατηγορεί ότι προσπαθούν να στήσουν την...
“Κούβα της Ελούντας”.

Ένας 45χρονος εργάτης της Cosco έχα-
σε τη ζωή του στο λιμάνι του Πειραιά, τη
Δευτέρα 28/8. Σύμφωνα με τις πρώτες πλη-
ροφορίες ο εργάτης, προσπαθούσε να
ρυθμίσει την κυκλοφορία στην προβλήτα
που ήταν γεμάτη με νταλίκες, όταν έπαθε
καρδιακό επεισόδιο. 

H Cosco όμως δεν διαθέτει σύγχρονο
ασθενοφόρο στο λιμάνι, παρότι οι εργάτες
δουλεύουν υπό μεγάλη πίεση και υψηλούς
κινδύνους. Ο χρόνος που πέρασε μέχρι να
έρθει ασθενοφόρο και να μεταφερθεί στο
Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, ήταν καθοριστι-
κός. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνα-
τός του. Η ΕΝΕΔΕΠ, το σωματείο των εργα-
ζομένων στην Cosco, εκφράζει τη θλίψη του
και τη συμπαράσταση στην οικογένεια του
συναδέλφου τους και ενημερώνει ότι θα
ανακοινώσει τις κινήσεις της τις επόμενες
ημέρες. Το ζήτημα της ασφάλειας στην ερ-
γασία, της παροχής ασθενοφόρου σε περί-
πτωση ατυχήματος και της βελτίωσης των
συνθηκών δουλειάς αποτελεί σταθερή διεκ-
δίκηση των εργαζομένων στο συγκεκριμένο
χώρο, όλο το προηγούμενο διάστημα.

Μπορεί το ξεπούλημα του λιμανιού να
ήταν τυλιγμένο με την προπαγάνδα περί
ανάπτυξης και τα νέα αφεντικά να βεβαι-
ώνουν ότι όλα στο λιμάνι δουλεύουν ρο-
λόι. Η σκληρή πραγματικότητα όμως θυμί-
ζει ότι η ιδιωτικοποίηση δολοφονεί.

Η “επένδυση” στις Σκουριές καταστρέ-
φει το περιβάλλον αλλα και τις ζωές των
ίδιων των εργατών της. Τη Δευτέρα 28/8
45χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του στο
Λάκκο Καρατζά. 

Ο εργάτης δούλευε σε εργολαβική εται-
ρία που συνεργάζεται με την Ελληνικός
Χρυσός, όταν καταπλακώθηκε από δέντρο
που έκοβε για λογαριασμό της εταιρίας.
Όπως σημειώνεται σε σχετικά δημοσιεύ-
ματα οι εν λόγω εργασίες μέσα στο δάσος
απαιτούν ειδική εκπαίδευση, εξαιτίας του
μεγέθους των δέντρων. 

Μόλις 52 ετών, μετά από
σκληρή μάχη μηνών, έφυγε
από τη ζωή ο δάσκαλος Σταύ-
ρος Καλλώνης.  

Από μικρός στην ΚΝΕ δρα-
στηριοποιήθηκε ως συνδικαλι-
στής της Πανσπουδαστικής
ενώ αποχώρησε στις αρχές τις
δεκαετίας του ’90 και εντάχθη-
κε στις Παρεμβάσεις. Ιδρυτικό
στέλεχος της Παρέμβασης Κε-
ρατσινίου – Περάματος το
1994, μέλος και στη συνέχεια
πρόεδρος του ΔΣ του Συλλό-
γου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Κερατσινίου – Περάματος
«Νίκος Πλουμπίδης», υπήρξε
μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, μέ-
λος του ΔΣ της ΔΟΕ αλλά και
αντιπρόσωπος επί σειρά ετών
στις ΓΣ της ΔΟΕ. 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η
παρουσία του Σταύρου Καλ-
λωνή στις μεγάλες αντιφασι-
στικές μάχες στην περιοχή
του Περάματος-Κερατσινίου
από το 2010 ακόμα όταν ξεκί-
νησαν οι προσπάθειας των να-
ζί της ΧΑ να πατήσουν το πόδι
τους στην περιοχή. Αργότερα
ο σύλλογος εκπαιδευτικών
βρέθηκε στις διαδηλώσεις
ενάντια στις επιθέσεις των
χρυσαυγιτών στους Αιγύπτι-
ους αλιεργάτες, στους συνδι-
καλιστές του ΠΑΜΕ και έπαιξε
σημαντικό ρόλο στις τερά-
στιες κινητοποιήσεις μετά την
δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα. Ακόμα και πρόσφατα σαν
πρόεδρος του Συλλόγου Εκ-
παιδευτικών “Νίκος Πλουμπί-
δης” βρέθηκε στην πρώτη
γραμμή για να ανοίξουν τα
σχολεία της περιοχής στα
προσφυγόπουλα, ενώ πρωτο-
στάτησε στην τεράστια αντι-
φασιστική διαδήλωση-απάντη-
ση στην ρατσιστική επίθεση
του Παναγιώταρου στο δημο-
τικό σχολείο στο Ικόνιο του
Περάματος τον Γενάρη του
2017. 

Ο Σταύρος Καλλωνής εκτός
από ιδιαίτερα αγαπητός δά-
σκαλος ήταν επίμονος μελετη-
τής της αντίστασης και του
εμφυλίου συμμετέχοντας στα
συνέδρια του Παντείου για
την αντίσταση και τον εμφύ-
λιο. 

Η κηδεία του θα γίνει την
Τετάρτη 30 Αυγούστου, στις
11.30, στο νεκροταφείο Σχι-
στού.

Σ
ε καταγγελία των εργοδοτι-
κών επιθέσεων προχώρη-
σαν τις τελευταίες ημέρες

με ανακοινώσεις τους, οι εργαζό-
μενοι σε μια σειρά μεγάλες επι-
χειρήσεις του εμπορίου.

Στα Media Markt, η επίθεση πε-
ριλαμβάνει παράνομες μετατρο-
πές των συμβάσεων, επιβολή
σπαστών κι ευέλικτων ωραρίων,
μειώσεις μισθών κι απειλές για
απόλυση. “Μέσα στο κατακαλό-
καιρο η εταιρία μετατρέπει όλους
τους 8ωρους-5ήμερους σε 6ήμε-
ρους. Μας δίνει μάλιστα και την
'εναλλακτική επιλογή' να δεχτού-
με 3 'σπαστά' είτε να γίνουμε
6ωροι! Η εργοδοσία μας απειλεί
με απόλυση, αν δεν δεχτούμε”
λένε οι εργαζόμενοι. “Μας θέ-
λουν χωρίς ρεπό, με ευέλικτα
ωράρια για τις ανάγκες του κάθε
καταστήματος, με σκοπό να
'βγαίνει η δουλειά' με λιγότερο
προσωπικό, ταυτόχρονα έρχονται
και νέες απολύσεις” σημειώνουν.
“Τα Media Markt, ο Κωτσόβολος,
τα Public, το Πλαίσιο, συνολικά οι
μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι
του κλάδου, παρά τους μεταξύ
τους ανταγωνισμούς, από κοινού
εφαρμόζουν τα αντεργατικά μέ-
τρα των κυβερνήσεων τους. Επι-
τίθονται με αγριότητα σε κάθε δι-
καίωμα μας. Μας καταργούν ακό-
μα και το δικαίωμα στην ξεκούρα-
ση, την Κυριακάτικη Αργία”. 

Για εντατικοποίηση και τρομο-
κρατία των εργαζομένων, καταγ-
γέλει η πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων την εργοδοσία της
LIDL. Όποιος έχει πάρει στα χέ-
ρια του ένα φυλλάδιο της εν λό-
γω αλυσίδας σουπερ μάρκετ, θα
έχει δει ότι αυτοχαρακτηρίζεται
ως ο καλύτερος εργοδότης, ιδιό-
τητα για την οποία έχουν, λένε
και βραβείο. Όπως όμως αναφέ-
ρει η καταγγελία της συνδικαλί-

στριας Γ. Νέρη “υπάρχουν πολ-
λές απολύσεις αλλά δεν γνωρί-
ζουμε τον ακριβή αριθμό καθώς
οι εργαζόμενοι φοβούνται να μι-
λήσουν”, ενώ επισήμανε ότι “οι
εργαζόμενοι πολλές φορές εξα-
ναγκάζονται να παραιτηθούν για
να μην λάβουν αποζημίωση”. Σχε-
τικά με την ελαστικοποίηση των
ωραρίων ανεφέρεται ότι εργαζό-
μενοι οι οποίοι υποτίθεται κάνουν
4ωρη εργασία, τελικά αναγκάζον-
ται να “δουλεύουν όσες ώρες
έχει ανάγκη το κάθε κατάστημα,
ακόμα και μεταμεσονύχτια εργα-
σία όταν θέλουν να κάνουν απο-
γραφές και ανακαινίσεις”. 

Καταγγελίες
Σε ανάλογη καταγγελία του το

ΠΑΜΕ, αναφέρει ότι για να μην
κάνει απολύσεις, η εταιρία φρον-
τίζει να εξαντλεί σωματικά και
ψυχολογικά τους εργαζόμενους
προκειμένου να τους εξωθεί σε
παραίτηση. “Πάγια τακτική της
εργοδοσίας για όποιον δεν υπο-
κύπτει στις πιέσεις είναι να τον
κατηγορούν ότι κλέβει, χωρίς φυ-
σικά κανένα αποδεικτικό στοι-
χείο” λέει μεταξύ άλλων στην
ανακοίνωσή του.   

Τις συνθήκες εργασίας καταγ-
γέλουν και εργαζόμενοι του Le-

roy Μerlin. Με αφορμή την από-
φαση του ομίλου (που συμπερι-
λαμβάνονται τα καταστήματα
ΙΚΕΑ και Ιntersport) να εκμεταλ-
λευτεί το νόμο για άνοιγμα τις
Κυριακές και μάλιστα να διαφημί-
σουν το άνοιγμα των καταστημά-
των την Κυριακή 23 Ιούλη, οι ερ-
γαζόμενοι αποκαλύπτουν ένα όρ-
γιο εργοδοτικών αυθαιρεσιών:
“Τα ατυχήματα συναδέλφων και
συναδελφισσών, προϊόν της κα-
θημερινής σωματικής και ψυχο-
λογικής πίεσης και της ελλιπούς
εκπαίδευσης, είναι καθημερινά
και σοβαρά... Το κυνήγι αυστη-
ρών χρονοδιαγραμμάτων σε συν-
δυασμό με την πίεση για όλο και
μεγαλύτερο τζίρο και κέρδος δη-
μιουργούν συνθήκες αβίωτες, κα-
θώς μετατρεπόμαστε σε πολυερ-
γαλεία: εξυπηρετούμε, φορτώ-
νουμε και ξεφορτώνουμε, τακτο-
ποιούμε, καθαρίζουμε, σχεδιά-
ζουμε και κατασκευάζουμε ολό-
κληρα τμήματα και πάλι από την
αρχή. Συνεχίζονται και εντείνον-
ται τα φαινόμενα τραμπουκισμών
και απειλών από διευθυντές με
κάθε αφορμή. Τα ωράρια όλο και
ελαστικοποιούνται. Συνεχίζεται η
τακτική των απολύσεων παλιότε-
ρων συναδέλφων-ισσων και η
πρόσληψη καινούργιων-«φτηνό-
τερων».  

Επενδύσεις
βαμμένες με αίμα Έφυγε ο

αγωνιστής
δάσκαλος 
Σ. Καλλώνης

ΣΚΟΥΡΙΕΣ

COSCO

Μάχες στο χώρο του εμπορίου

ΥΠΠΟ Νίκη στο ELOUNDA BREEZE

16/7, απεργία εμποροϋπαλλήλων ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας
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Μέσα σε ένα όργιο τρομοκρατίας και αντιδημο-
κρατικών μεθοδεύσεων, ο δήμος της Λαμίας απο-
φάσισε την ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των
σκουπιδιών και την απόλυση 47 εργαζομένων. Για
να το καταφέρει αυτό χρειάστηκε δυο διμοιρίες
των ΜΑΤ, την παρουσία εισαγγελέα συλλήψεις ερ-
γαζομένων, απειλές σε συνδικαλιστές της ΠΟΕ
ΟΤΑ και την αποχώρηση της αντιπολίτευσης που
αρνήθηκε να συμμετέχει. 

Έτσι κατέληξε ένα θυελλώδες διήμερο. Το ζήτη-
μα της ιδιωτικοποίησης της αποκομιδής των σκου-
πιδιών βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη του δη-
μοτικού συμβουλίου που συνεδρίαζε την Πέμπτη
24/8. Το δημαρχείο γέμισε από εργαζόμενους του
δήμου και κατοίκους της Λαμίας αποφασισμένους
να μην αφήσουν την ιδιωτικοποίηση να περάσει. Η
διοίκηση του δήμου από τη μεριά της αποφάσισε
να παίξει το χαρτί της τρομοκρατίας καλώντας την
αστυνομία. Οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε κατά-
ληψη της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου τη
στιγμή που αστυνομικοί βρίσκονταν μέσα στο δη-
μαρχείο και περιπολικά απ'έξω. 

Η συνεδρίαση θα συνεχιζόταν την επόμενη μέ-
ρα. Όπως κι έγινε, σε ένα δημαρχείο όμως που
ήταν αποκλεισμένο από τα ΜΑΤ. Μέσα σε αυτό οι
δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, μόνοι τους,
ψήφισαν με συνοπτικές διαδικασίες το ξεπούλημα.
Λίγο πριν, είχαν συλληφθεί δύο συμβασιούχοι ερ-
γαζόμενοι στην καθαριότητα μετά την υποβολή
σχετικής μήνυσης του προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου και τη γραπτή παραγγελία του Εισαγ-
γελέα. Τελικά οι εργαζόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι
λίγη ώρα αργότερα μέσα σε χειροκροτήματα από
συναδέλφους τους και κατοίκους που είχαν συγ-
κεντρωθεί έξω από το Α.Τ.

Αντίθετα, ο δήμαρχος Σταυραγιάννης και οι δη-
μοτικοί του σύμβουλοι αποχώρησαν με συνοδεία
των ΜΑΤ, κάτω από αποδοκιμασίες. “Δήμαρχε Λα-
μίας να παραιτηθείς, με τους εργολάβους να πας
να τα βρεις”, ήταν το σύνθημα που ακουγόταν.

“Καταγγέλλουμε την απόφαση της πλειοψηφίας
να ιδιωτικοποιήσει την Υπηρεσία Καθαριότητας πα-
ρότι είχε την δυνατότητα με ίδια μέσα, όπως προ-
βλέπει ο Νόμος, χωρίς να πετάξει στο δρόμο σα-
ράντα επτά συμβασιούχους, να λειτουργήσει την
Υπηρεσία... Δηλώνουμε αποφασιστικά και με κάθε
τρόπο πως στον Δήμο Λαμιέων τίποτε δεν τελεί-
ωσε. Όλα τώρα ξεκινούν”, επισημαίνει η ΠΟΕ ΟΤΑ. 

Τ
ριήμερο συνδικαλιστικών διαδικασιών
στα ΜΜΕ είναι αυτό που ξεκίνησε τη
Δευτέρα 28/8, με τη συνεδρίαση του

Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ, συνεχίστηκε την Τρίτη 29/8
με σύσκεψη των συνδικαλιστικών ενώσεων
κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ
και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30/8 με συ-
νεδρίαση του Δ.Σ της ΠΟΕΣΥ.

Η πορεία των διαπραγματεύσεων για το
μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ, του ταμείου επικουρι-
κής ασφάλισης είναι το κύριο αντικείμενο
συζήτησης στα όργανα. Ο ΕΔΟΕΑΠ είχε
βρεθεί στο χείλος του γκρεμού στις αρχές
του καλοκαιριού όταν και κήρυξε στάση πλη-
ρωμών στις επικουρικές συντάξεις. Αιτία
ήταν η κατάργηση του Αγγελιοσήμου, της ει-
σφοράς που κατέβαλαν οι εργοδότες στον
ΕΔΟΕΑΠ από τα διαφημιστικά τους έσοδα,
στερώντας από το ταμείο τον βασικό του πό-
ρο. Τότε σε μια από τις μαζικότερες και πιο
οργισμένες συνελεύσεις που έχει δει ο κλά-
δος εδώ και χρόνια, τα μέλη του ΕΔΟΕΑΠ,
εργαζόμενοι και συνταξιούχοι των ΜΜΕ,
αποφάσισαν απεργία διαρκείας σε όλα τα
μέσα. Ωστόσο η εφαρμογή της απόφασης
από τις συνδικαλιστικές ενώσεις εκκρεμεί
από τότε, με τη συνδικαλιστική ηγεσία –
αποτελούμενη από εκπροσώπους των παρα-
τάξεων που πρόσκεινται σε ΣΥΡΙΖΑ και δεξιά
– να αναβάλλει διαρκώς τη μάχη χάριν των
τριμερών συναντήσεων με εργοδότες και κυ-
βέρνηση.

Φωτιά στην τριμερή διαπραγμάτευση φαί-
νεται να έβαλε η τελική πρόταση των κανα-
λαρχών επιβεβαιώνοντας το παλιό ρητό ότι
“αν δώσεις ένα δακτυλο θα σου φάνε ολό-
κληρο το χέρι”. Παρότι από τη μεριά των εκ-
προσώπων των εργαζομένων στις διαπραγ-
ματεύσεις κάθε άλλο παρά μαχητική στάση
υπήρχε – καταθέτοντας πρόταση που σήκω-
σε μεγάλες αντιδράσεις από τα ίδια τα μέλη
του ΕΔΟΕΑΠ, εργαζόμενους και συνταξιού-

χους – ο Κυριακόπουλος, εκπρόσωπος των
εργοδοτών, φέρνει νέα δικιά του πρόταση
που προκαλεί. 

Μεταξύ άλλων επιχειρείται η άλωση του
ταμείου από τα αφεντικά, καθώς η πρόταση
τους μιλάει για συμμετοχή τους στη διοίκη-
σή του παρότι ο ΕΔΟΕΑΠ είναι αυτοδιαχειρι-
ζόμενο ταμείο εργαζομένων και συνταξιού-
χων που έχει ιδρυθεί από 4 εργατικά σωμα-
τεία. Όσο αφορά τα ασφάλιστρα, τα αφεντι-
κά μιλάνε για 8% εισφορές από τους εργα-
ζόμενους και 6% από τους ίδιους, ενώ οι πα-
ροχές του ταμείου στους ασφαλισμένους
ενδέχεται να μειώνονται κάθε χρόνο, ανάλο-
γα με το περιεχόμενο ετήσιας αναλογιστικής
μελέτης. Στην πρόταση συμπεριλαμβάνονται
φοροαπαλλαγές για τους μιντιάρχες, περι-
κοπές, διαχείριση από μανατζερ κλπ.

Ξανά στο κόκκινο
Εν τω μεταξύ ο ΕΔΟΕΑΠ θα βρεθεί ξανά

στο κόκκινο και μάλιστα πολύ σύντομα. Με-
τά τη μεγάλη συνέλευση του Ιούλη η κυβέρ-
νηση είχε αναγκαστεί να δώσει δάνειο μέσω
του ΕΦΚΑ, που αποτέλεσε μια προσωρινή
ανάσα για το ταμείο. Η 4η δόση του δανείου
που δόθηκε, καλύπτει τις ταμειακές ανάγκες
του Οργανισμού για τον Σεπτέμβριο και τον
Οκτώβρη το ταμείο στερεύει ξανά.

Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες έχουν σαφή
εντολή από τον κλάδο να προχωρήσουν σε
απεργία διαρκείας. Τόσο για το ταμείο όσο
και για την απληρωσιά, τις μειώσεις, τις απο-
λύσεις, τις συνθήκες εργασίας σε ένα χώρο
που οι εταιρίες αλλάζουν χέρια κι αυτό μόνο

πλήγματα για τους εργαζόμενους σημαίνει.
Εργοδοτική επίθεση με το καλημέρα σή-

μαινε η αγορά του ΔΟΛ από το Μαρινάκη.
Απολύσεις για δεκαεφτά δημοσιογράφους
και το σύνολο των διοικητικών υπαλλήλων,
απολύσεις για τεχνικούς και γραφίστες και
μειώσεις μισθών έως κι 60%. Και δεν είναι το
μοναδικό φαινόμενο στα μέσα που κατέχει ο
Μαρινάκης. Όπως καταγγέλεται σε ιστοσελί-
δες που παρακολουθούν τα εργασιακά των
ΜΜΕ, στα Παραπολιτικά οι εργαζόμενοι εί-
ναι πίσω στη μισθοδοσία έως και 4 μήνες
ενώ στην Ελευθερία του Τύπου έγιναν μει-
ώσεις μισθών και απολύσεις.

Αντίστοιχα και η αγορά του Πήγασου από
το Σαββίδη, σημαίνει την προσπάθεια για
επανέκδοση του Έθνους με μειώσεις μισθών
και συνθήκες γαλέρας. Στο Star – του Κυρια-
κόπουλου – οι απολύσεις συνεχίζονται κι άλ-
λη μια στάση εργασίας έλαβε χώρα το βρά-
δυ της Δευτέρας. Στην εφημερίδα Μακεδο-
νία το λοκ άουτ της εργοδοσίας σταμάτησε
αλλά η πολύμηνη απληρωσιά συνεχίζεται. Κι
αυτά είναι μόνο μερικά από τα όσα αντεργα-
τικά συμβαίνουν στις γαλέρες των ΜΜΕ.

Γι'αυτό όποια έκβαση κι αν έχουν τα παζά-
ρια στις τριμερείς συναντήσεις, η εφαρμογή
της απόφασης για απεργία διαρκείας είναι
μονόδρομος. Μιας απεργίας οργανωμένης,
περιφρουρημένης, με απεργιακά ΜΜΕ που
θα δίνουν φωνή στους εργαζόμενους και το
κίνημα κι όχι στα μνημονιακά παπαγαλάκια.
Μια απεργία που θα σφραγίσει τις εξελίξεις
υπέρ των εργαζομένων.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Συνεχίζουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις
οι εργαζόμενοι στα Πρακτορεία Τύπου. Την
Πέμπτη 24/8 οι εργαζόμενοι στο κέντρο δια-
νομής Ευρώπη πραγματοποίησαν 24ωρη απεργία και μαζική συγκέν-
τρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας. 

Ακολούθησαν νέες στάσεις εργασίας την Τρίτη 29/8 τόσο στην Ευ-
ρώπη όσο και στο άλλο μεγάλο πρακτορείο, το Άργος. Στη γενική
τους συνέλευση αποφάσισαν νέα 24ωρη απεργία στις 7 Σεπτέμβρη.
Οι εργαζόμενοι στα δύο πρακτορεία υφίστανται τις συνέπειες των
εξελίξεων στα δυο μεγάλα συγκροτήματα του Τύπου, το ΔΟΛ και τον
Πήγασο. Η Ευρώπη είναι ιδιοκτησία εταιρίας συμφερόντων Μπόμπο-

λα, μέχρι πρότινος αφεντικό στον Πήγασο.
Αντίστοιχα μερίδιο στην ιδιοκτησία του Άρ-
γους είχε ο ΔΟΛ. Οι δύο εταιρίες μάλιστα εί-

χαν κάνει και μια κοινή επιχείρηση η οποία δραστηριοποιούταν στη
διανομή εμπορευμάτων πέραν του Τύπου. Με τις αναδιατάξεις στα
ιδιοκτησιακά των δύο μεγάλων εκδοτικών συγκροτημάτων, το σύνο-
λο των εργασιών της Ευρώπης μεταφέρθηκε στο Άργος. Οι περίπου
200 εργαζόμενοι παραμένουν για δεύτερο μήνα απλήρωτοι ενώ οι
θέσεις εργασίας τους είναι στον αέρα. Για “κοινό αγώνα και στα δύο
πρακτορεία” μιλάει η Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων
Αθηνών  διεκδικώντας τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και
των εργασιακών δικαιωμάτων.

Σε 24ωρη απεργία κάλεσε το Συνδικάτο Μετάλλου
Φθιώτιδας στη ΛAΡΚΟ, την Τρίτη 29 Αυγούστου.
Απεργιακή συγκέντρωση – περιφρούρηση πραγματο-
ποίησαν το πρωί της ίδιας μέρας στην πύλη του ερ-
γοστασίου κι ακολούθησαν πορεία με σταθμό τα γρα-
φεία της ΛΑΡΚΟ στην ΛΑΡΥΜΝΑ και γενική συνέλευ-
ση αμέσως μετά. 

Οι εργάτες με την απεργία παλεύουν για την
ανάκληση απολύσεων εργολαβικών συναδέλφων
τους, την κατάργηση των εργολαβιών αλλά και ου-
σιαστικά μέτρα υγιεινής κι ασφάλειας. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι δυο μέρες πριν την απεργία, την Κυρια-
κή 27/8, ένας 40χρονος εργάτης που εργαζόταν
στα ηλεκτροκαμίνια της ΛΑΡΚΟ υπέστη σοβαρά
εγκαύματα από ανάφλεξη του μίγματος κατά τη
διάρκεια καθαρισμού. Σχετικά με τις απολύσεις, το
Συνδικάτο Μετάλου Φθιώτιδας καταγγέλει την ερ-
γοδοσία για εμπαιγμό καθώς οι απολύσεις είχαν
ανακληθεί όταν ανακοινώθηκε στάση εργασίας
από το συνδικάτο αλλά όταν η απεργιακή κινητο-
ποίηση ανεστάλη και οι εργάτες πήγαν για δου-
λειά, απολύθηκαν ξανά. 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΛΑΡΚΟ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΜΜΕ Όχι άλλη αναμονή
Ώρα για απεργία

4/7, Η συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ που αφάσισε απεργία διαρκείας



Το καλοκαίρι τελειώνει και η δράση
που έχει ξεκινήσει η ΠΟΣΠΕΡΤ τα

τελευταία χρόνια ενάντια στο φασι-
σμό συνεχίζεται. Την Τρίτη 29/8 κα-
λούμε μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ ανοιχτή
σύσκεψη για να βάλουμε τις βάσεις
για ένα μεγάλο συλλαλητήριο στις 16
Σεπτέμβρη, που θα ξεκινήσει από το
Σύνταγμα και θα φτάσει μέχρι τα κεν-

τρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής στη
Μεσογείων και συνεχίζουμε στις 18
Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι στον τόπο
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. 

Απαιτούμε να κλείσουνε τα γραφεία
της Χρυσής Αυγής γιατί δεν ανεχόμα-
στε να έχει γραφεία απέναντι από τις
εγκαταστάσεις της ΕΡΤ 2 και να τα
χρησιμοποιεί σαν ορμητήρια για να
χτυπάει κόσμο όπως έκαναν με τον
Αλέξη Λάζαρη. Απαιτούμε να μην
υπάρχουν πουθενά γραφεία, να στα-
ματήσει η δράση των ταγμάτων εφό-
δου, μίας συμμορίας που έχει αναγά-
γει την εγκληματική δράση σε πολιτι-
κή. Χρησιμοποιούν το φόβο, το ρατσι-
σμό, την ισλαμοφοβία και στρέφονται
καθημερινά κατά των μεταναστών,
των αντιφασιστών, των αγωνιστών της
αριστεράς. 

Είναι καθήκον μας να τους σταμα-
τήσουμε και να τους βάλουμε φυλακή
για πάντα. 

Παναγιώτης Καλφαγιάννης, 
πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ
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Από την Ελλάδα ως τις ΗΠΑ -

Α
νοιχτή σύσκεψη για τη διοργάνωση του μεγάλου
φετινού αντιφασιστικού τριήμερου στα τέσσερα
χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα και

σε συντονισμό με το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κί-
νημα της Αμερικής, καλούσαν η Πρωτοβουλία για το
κλείσιμο των γραφείων της Χρυσής Αυγής, η ΚΕΕΡΦΑ,η
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος η ΕΝΟΤΗΤΑ και η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, την Τρίτη 29 Αυγούστου, την ώρα που η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο. 

Συμμετοχή στη σύσκεψη έχουν δηλώσει εκπρόσωποι
από μία σειρά συνδικάτα, φοιτητικούς συλλόγους, αντι-
φασιστικές και αντιρατσιστικές κινήσεις και συλλογικότη-
τες, κοινότητες μεταναστών και προσφύγων, Ρομά, δημο-
τικές κινήσεις, κινήσεις LGTBQ και οργανώσεις γυναικών,
άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, κόμματα και
οργανώσεις της Αριστεράς. Απόφαση καταδίκης της Χρυ-
σής Αυγής και συμμετοχή στο 3ήμερο Πανελλαδικής δρά-
σης στην τέταρτη επέτειο της δολοφονίας του Παύλου
Φύσσα στις 16 -17-18 Σεπτέμβρη, έχει ήδη αποφασιστεί
στο πρόσφατο 18ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ.

Δολοφονική δράση

“Βαδίζοντας προς την τέταρτη επέτειο της στυγερής
δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από τους νεοναζί της
Χρυσής Αυγής, ολόκληρος ο πλανήτης συγκλονίστηκε
από τη δολοφονία της αντιφασίστριας Χέδερ Χάγιερ στο
Σάρλοτσβιλ της Αμερικής”, αναφέρει το κάλεσμα. “Η να-
ζιστική συμμορία, που οργάνωσε την επίθεση και τη δο-
λοφονία στις ΗΠΑ δήλωσε απροκάλυπτα ότι εμπνέεται
από τη δράση των αδελφών τους νεοναζί της Χρυσής Αυ-
γής στην Ελλάδα. Και οι Χρυσαυγίτες δολοφόνοι έτρεξαν
να χαιρετήσουν τους ομογάλακτους τους στην Αμερική
για τη δολοφονική τους δράση...

Η δίκη της Χρυσής Αυγής, τέσσερα χρόνια μετά τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα, μπαίνει στην τελική ευθεία
με τους μάρτυρες να έχουν καταγράψει ξεκάθαρα τον
οργανωμένο και κεντρικά καθοδηγημένο χαρακτήρα των
δολοφονικών επιθέσεων της Χρυσής Αυγής. Οι επιθέσεις
που συνεχίζονται με τη δολοφονική επίθεση κατά του
φοιτητή Αλέξη Λάζαρη, τις ρατσιστικές επιθέσεις στον
Ασπρόπυργο, το Μενίδι και τα νησιά του Αιγαίου, δεί-
χνουν ότι οι φασίστες δολοφόνοι δεν παραιτούνται από
την προσπάθεια να ξαναστήσουν τάγματα εφόδου.

Οι κινητοποιήσεις στα τέσσερα χρόνια από τη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα μπορούν να μετατραπούν σε
σταθμό για την κλιμάκωση της αντιφασιστικής δράσης
ώστε να τσακίσουμε τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής, να
κλείσουμε τα γραφεία-ορμητήρια τους και να τους απο-
μονώσουμε μέχρι να τους στείλουμε οριστικά στη φυλα-
κή. Να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν περνάνε ούτε στην
Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική. Και ταυ-
τόχρονα να βροντοφωνάξουμε: οι πρόσφυγες και οι με-
τανάστες είναι καλοδεχούμενοι, ανοιχτά σχολειά και πό-
λεις, άσυλο και στέγη σε όλους.

Οργανώνουμε μεγάλο αντιφασιστικό τριήμερο 16-18
Σεπτέμβρη, συντονιζόμαστε σε κοινό βηματισμό μια σει-
ρά από κινήσεις και συλλογικότητες: Στις 16/9 διαδηλώ-
νουμε από το Σύνταγμα προς την αμερικάνικη πρεσβεία
και τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και συνεχίζουμε με
δράσεις στις 17 και διαδήλωση στις 18/9 στο Κερατσίνι,
τον τόπο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα. 

Και συνεχίζουμε συντονίζοντας τα βήματά μας με το αν-
τιφασιστικό κίνημα στις ΗΠΑ και όλη την Ευρώπη με τη
διοργάνωση της «Διεθνούς Συνάντησης κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού» στην Αθήνα, στις 14-15 Οκτώβρη”.  

Ανοιχτή σύσκεψηΤο μόρφωμα της Χρυσής Αυγής ανδρώ-
θηκε μέσα στην περίοδο της οικονομι-

κής κρίσης σε μία προσπάθεια που έκαναν
τα οικονομικά συμφέροντα να αποπροσανα-
τολίσουν για το ποιος ευθύνεται για την
ανεργία και να απαξιώσουν τα κόμματα και
την πολιτική. Σήμερα σε όλη την Ευρώπη
προσπαθούν να ταυτίσουν το ναζισμό με
τον κομμουνισμό. Πιστεύω ότι όλες οι αρι-
στερές δυνάμεις πρέπει να δώσουν στον
κόσμο να καταλάβει ότι πρόκειται για μία
ανιστόρητη ταύτιση.

Στον Ασπρόπυργο που είναι ένας δύσκο-
λος Δήμος, γιατί έχει μία μητρόπολη με
πολλά χωριουδάκια γύρω γύρω, είχαμε μία
σειρά κρούσματα επιθέσεων σε βάρος των
Πακιστανών μεταναστών, στις οποίες η Δη-
μοτική Αρχή έκλεινε το μάτι. Ξεκίνησαν ορ-
γανώνοντας κάποιες κινητοποιήσεις ενάντια
στην ίδρυση Χοτ Σποτ όπου υπήρχε συνερ-
γασία Δημοτικής Αρχής και ακραίων εθνικι-
στικών στοιχείων της περιοχής που εξυπη-
ρετούσαν συμφέροντα τοπικά, τα οποία εκ-
μεταλλεύτηκε η Χρυσή Αυγή. Μέσα στην
περίοδο της κρίσης είχαμε το άνοιγμα των
γραφείων τους στον Ασπρόπυργο όπου άρ-
χισαν να γράφουν μέλη και ξεκίνησαν επιθέ-
σεις που πριν δεν υπήρχαν. Οι Πακιστανοί
μετανάστες ζουν στον Ασπρόπυργο από τη
δεκαετία του ‘70. Στο κέντρο, απέναντι από
το Δημαρχείο έχουν ανοίξει μαγαζιά κου-
ρεία, εστιατόρια, μινι μάρκετ και ποτέ δεν
είχαν εκδηλωθεί φαινόμενα ρατσισμού. 

Μετά τις κινητοποιήσεις που έγιναν στον
Ασπρόπυργο και την παρέμβαση που έγινε
από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο ΑΤ Ασπρο-
πύργου, το φαινόμενο των ρατσιστικών επι-
θέσεων έχει καθηλωθεί. Ωστόσο πρέπει να
συνεχίσουμε την προσπάθεια. Είμαστε εδώ
για να παλέψουμε γιατί θέλουμε την κοινω-
νία ενωμένη.

Όσο είναι ανοιχτά τα γραφεία τους μόνο
κακό προξενούν. Είναι πολύ σημαντική η κι-
νητοποίηση στις 16 Σεπτέμβρη και θα προ-
σπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να συμ-
μετέχω στην οργανωτική σύσκεψη στις 29
Αυγούστου. 

Κωνσταντίνος Γολέμης, 
Δημοτικός Σύμβουλος 

Δήμου Ασπροπύργου, με την παράταξη 
«Ανθρώπινη Πόλη»

Διαθέτουμε πλέον όλα τα στοιχεία για να απαντήσουμε κατηγορηματικά ότι
όχι μόνο υπάρχει αυτή η διασύνδεση, αλλά η Χρυσή Αυγή αποτελεί και το

μοντέλο για ορισμένες από τις πιο ακραίες νεοναζιστικές οργανώσεις των ΗΠΑ.
Θυμίζω ότι ήδη
από το 1998, λί-
γες βδομάδες με-
τά τη δολοφονική
επίθεση της ομά-
δας του Περίαν-
δρου διοργανώ-
θηκε στη Θεσσα-
λονίκη διεθνής μυ-
στική σύσκεψη, με
κύριο ομιλητή τον
Ουίλιαμ Πιρς, ηγε-
τική μορφή του
αμερικανικού φι-
λοχιτλερικού και
ρατσιστικού κινή-
ματος.

Ο σύνδεσμος
σήμερα ονομάζε-
ται Μάθιου Χάιμ-
παχ. Πρόκειται για
έναν από τους ορ-
γανωτές του μα-
κελειού στο Σάρ-
λοτσβιλ, ο οποίος
όχι μόνο περηφα-
νεύεται για το ότι
αντιγράφει τον
τρόπο δράσης
των χρυσαυγίτι-
κων Ταγμάτων Εφόδου, αλλά έχει προσθέσει στο έμβλημα της οργάνωσής του
στα ελληνικά και τα ρώσικα το «Ορθοδοξία ή θάνατος!» με τις απαραίτητες νε-
κροκεφαλές. Η σιωπή των ναζιστών μετά την αποκάλυψη της διασύνδεσης απο-
δεικνύει την ενοχή τους, αλλά μας υποδεικνύει και τον τρόπο αντιμετώπισης:
αυτόν που ακολούθησαν οι αντιφασίστες στο Σάρλοτσβιλ.

Δημήτρης Ψαρράς

Εμείς οι Φιλιππινέζοι που ζούμε στην
Ελλάδα, όπως και όλες οι μετανα-

στευτικές κοινότητες, έχουμε υποχρέ-
ωση να συμμετάσχουμε στις αντιφασι-
στικές κινητοποιήσεις που θα γίνουν
στην επέτειο της δολοφονίας του Παύ-
λου Φύσσα. Πιστεύω ότι η πολιτική του
Τραμπ στην Αμερική έχει μετατρέψει
τον πλανήτη σε ένα καζάνι που βράζει.
Όσοι θέλουμε μία κοινωνία αλληλεγ-
γύης, χωρίς ρατσισμό πρέπει να κά-
νουμε τον αγώνα μας πράξη, με την
παρουσία μας τον αντιφασιστικό αγώ-
να. 

Οι νεοναζί δεν έχουν θέση στην κοι-

νωνία. Στην Ευρώπη υπάρχει ιστορία
αγώνων ενάντια στο φασισμό, ενάντια
στο Χίτλερ, το Μουσολίνι, τον Παπαδό-
πουλο. Εμείς οι Φιλιππινέζοι έχουμε
παλέψει ενάντια στη δικτατορία του
Μάρκος. Είναι απαράδεκτο να έχουμε
σήμερα, τόσα χρόνια μετά, την επι-
στροφή των νεοναζί σε Ευρώπη και
Αμερική. Παίρνουμε παράδειγμα από
τους αντιφασίστες, άντρες και γυναί-
κες, που ξεσηκώθηκαν στις ΗΠΑ και
παλεύουμε και εδώ στην Ελλάδα για
να βάλουμε τέλος στο φασισμό και το
ρατσισμό. 

Τζο Βαλένθια, KASAPI



Μ
ε εξορμήσεις σε γειτο-
νιές και εργατικούς χώ-
ρους, σύντροφοι και

συντρόφισσες της ΚΕΕΡΦΑ και
του ΣΕΚ ξεκίνησαν από την
προηγούμενη εβδομάδα τις εν-
τατικές προετοιμασίες για το
μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλη-
τήριο στις 16/9 στο Σύνταγμα
και την πορεία στα γραφεία της
Χρυσής Αυγής, στη μνήμη του
Παύλου Φύσσα αλλά και της Χέ-
δερ Χάγιερ. 

Την Παρασκευή 25 Αυγού-
στου αντιφασιστική εξόρμηση
έγινε στην Αμφιάλη Κερατσινίου
στο σημείο της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα. “Ο κόσμος που
περνούσε έδειχνε πολύ ενδια-
φέρον για το αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στις 16/9”, μας
είπε ο Φαρχάτ. “Άνθρωποι κάθε
ηλικίας, μόλις ακούγανε από τη
ντουντούκα το κάλεσμα στη
συγκέντρωση με στόχο να κλεί-
σουμε τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής σταματάγανε για να υπο-
γράψουν στο κείμενο υπογρα-
φών, να συζητήσουν μαζί μας
και να πάρουν την Εργατική Αλ-
ληλεγγύη για να ενημερωθούν
περισσότερο. Εμείς τους εξη-
γούσαμε ότι οι φασίστες που
δολοφόνησαν τη Χέδερ στην
Αμερική έχουν επισκεφτεί την
Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα,
έχουν φωτογραφηθεί μαζί τους
και συνεργάζονται. Πιστεύω ότι
το αντιφασιστικό κίνημα έχει
δυναμώσει, ειδικά στο Κερατσί-
νι στη γειτονιά του Παύλου
Φύσσα και ότι το συλλαλητήριο
στις 16/9, αλλά και η συγκέν-
τρωση που θα γίνει τοπικά στις
18/9, θα έχουν μεγάλη επιτυ-
χία”. 

“Την Παρασκευή το απόγευ-
μα κάναμε εξόρμηση στο σταθ-
μό του Μετρό στη Δουκίσσης
Πλακεντίας με κεντρικό σύνθη-
μα κλείστε τα γραφεία της Χρυ-
σής Αυγής, σε Ελλάδα και Αμε-
ρική οι φασίστες δολοφονούν”,
μας είπε ο Ορέστης. “Παρόλο
που δεν κυκλοφορούσε πολύς
κόσμος είναι χαρακτηριστικό
ότι όσοι σταμάτησαν υπέγρα-
ψαν στο κείμενο υπογραφών.
Αγόρασαν την Εργατική Αλλη-
λεγγύη για να ενημερωθούν για
την αντιφασιστική εξέγερση
που υπάρχει αυτή τη στιγμή
στις ΗΠΑ ενάντια στους φασί-
στες και τον Τραμπ που τους
στηρίζει. Σταμάτησαν εργαζό-

μενοι, φοιτητές, μαθητές και με-
τανάστες. Ηταν ένα πολύ καλό
πρώτο βήμα για να απλώσουμε
την καμπάνια για τις 16/9 στο
δήμο των Βριλησσίων”. 

Επιτυχημένη ήταν και η εξόρ-
μηση που έγινε στο σταθμό
ΗΣΑΠ στα Άνω Πατήσια. «Ξεκι-
νήσαμε κάνοντας αφισοκόλλη-
ση και στη συνέχεια κρατώντας
πικέτες καλούσαμε τον κόσμο
να υπογράψει στην καμπάνια
για να κλείσουν τα γραφεία της
Χρυσής Αυγής», μας είπε η Διο-
τίμα. «Μαζέψαμε πάρα πολλές
υπογραφές από κόσμο που
σταμάταγε μόλις έβλεπε τις πι-
κέτες και άκουγε τα συνθήματα.
Ένας εκπαιδευτικός ενδιαφέρ-
θηκε αμέσως και άφησε το τη-
λέφωνό του και ένας ηλικιωμέ-
νος σταμάτησε μόλις είδε την
εφημερίδα λέγοντάς μας ότι τη
διαβάζει. Συνολικά δώσαμε 7
φύλλα της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης».

Ο κόσμος σταματούσε 

“Στην πλατεία Πατριάρχου
στη Ν. Φιλαδέλφεια, το Σάββα-
το το πρωί οργανώσαμε εξόρ-
μηση μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και του
ΣΕΚ”, μας είπε η Αλεξάνδρα. “Ο
κόσμος σταματούσε μόλις έβλε-
πε την πικέτα της ΚΕΕΡΦΑ που
καλούσε στο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στις 16 Σεπτέμ-
βρη στο Σύνταγμα και άκουγε
το σύνθημα σε Ελλάδα και Αμε-
ρική τσακίζουμε τους φασίστες.
Γεμίσαμε δύο κείμενα υπογρα-
φών με ονόματα και τηλέφωνα
κόσμου που ήθελε να στηρίξει
την καμπάνια για να κλείσουν τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής στη
Μεσογείων και σε κάθε γειτο-
νιά, ενώ δώσαμε και 9 φύλλα
της Εργατικής Αλληλεγγύης”. 

“Το περασμένο Σάββατο έγι-

νε αντιφασιστική εξόρμηση
στον πεζόδρομο της Φωκίωνος
Νέγρη στην Κυψέλη”, μας είπε
η Σοφία. “Σταματάγαμε τον κό-
σμο λέγοντας ότι χρειάζεται να
κλιμακώσουμε το αντιφασιστικό
κίνημα μέχρι να κλείσουμε τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής που
λειτουργούν σαν ορμητήρια φα-
σιστικών επιθέσεων και να τους
χώσουμε στη φυλακή. Στη συ-
νέχεια κάναμε περιοδεία στις
καφετέριες όπου καθόταν κό-
σμος που μας γνωρίζει από πα-
λιότερες δράσεις και διαβάζει
σταθερά την Εργατική Αλληλεγ-
γύη. 8 από αυτούς την αγόρα-
σαν για να ενημερωθούν για τα
γεγονότα στις ΗΠΑ και για την
αντιφασιστική εξέγερση που γί-
νεται αυτές τις μέρες”. 

“Κάναμε εξόρμηση στο γκα-
ράζ του δήμου Νέας Ιωνίας με
το νέο-αντιφασιστικό φύλλο της
Εργατικής Αλληλεγγύης”, μας
είπε η Άννα. “Ανοίξαμε συζήτη-
ση με τους εργαζόμενους τόσο
για τις εξελίξεις μετά την τελευ-
ταία τους απεργία όσο και για
τη μάχη κατά του φασισμού και
της Χρυσής Αυγής σε Αμερική
και Ελλάδα. Η συζήτηση άναψε
και κάποιοι αγόρασαν την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη για να ενη-
μερωθούν για τις μάχες του αν-
τιφασιστικού και εργατικού κι-
νήματος στην Ελλάδα και σε
όλο τον κόσμο». 

Ανάλογες εξορμήσεις οργα-
νώθηκαν στο αναγνωστήριο του
ΕΚΠΑ παρόλο που οι σχολές εί-
ναι ακόμα κλειστές και σε δεκά-
δες γειτονιές και εργατικούς
χώρους της Αθήνας και του Πει-
ραιά και σε άλλες πόλεις, όπου
και οργανώνονται αντιφασιστικά
συλλαλητήρια στις 16/9. 

Κατερίνα Θωίδου

30 Αυγούστου 2017, Νο 1288
αντιφασιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

να τσακίσουμε τους νεοναζί

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τ
ην περασμένη Τετάρτη 23 Αυγούστου, στην Νέα Αλικαρνασσό του Ηρακλείου
Κρήτης, αντιφασίστες από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τον αντιεξουσιαστικό χώρο έδω-
σαν την απάντησή τους στην προκλητική ενέργεια της νεοναζιστικής συμμορίας

της Χρυσής Αυγής να οργανώσει εκδήλωση στα γραφεία-ορμητήρια της πόλης, με
αφορμή τα πέντε χρόνια λειτουργίας τους. Κεντρικός ομιλητής, ήταν ο βουλευτής Βοι-
ωτίας της Χρυσής Αυγής, Ευάγγελος Καρακώστας, ο οποίος μαζί με τα υπόλοιπα μέλη
της οργάνωσης, βρίσκονταν υπό την προστασία της τοπικής αστυνομίας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδήλωσης. Μία κλούβα μαζί με περί τους 30 ένστολους, εξοπλισμένους
με ασπίδες και γκλομπς ήταν παραταγμένοι έξω από τον χώρο των γραφείων.

Με όπλα μας τις σημαίες, τα πανό, τις προκηρύξεις, τις εφημερίδες και τα συνθήμα-
τά μας, πραγματοποιήσαμε αντιφασιστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα
γραφεία- ορμητήρια. «Τη Βιάννο και τα’ Ανώγεια τα κάψαν οι ναζί» υπενθυμίζαμε ηχη-
ρά στους ντόπιους της περιοχής, οι οποίοι έμπρακτα δήλωναν την στήριξή τους στο
αντιφασιστικό κίνημα, παραμένοντας παρόντες, αγοράζοντας εφημερίδες και εκφρά-
ζοντας την οργή τους ως προς το θράσος της φασιστικής οργάνωσης. Πάνω από 100
διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν, ανάμεσά τους αγωνιστές από το ΣΕΚ, την ΚΕΕΡΦΑ, την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΝΑΡ. Η επιτυχία της κινητοποίησης έγινε εμφανής, καθώς κανένα μέ-
λος της νεοναζιστικής συμμορίας δεν τόλμησε να δείξει το πρόσωπό του, πλην ενός,
που παρ’ όλα αυτά παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής από το μπλοκ των αστυνομικών.

«Ποτέ ξανά φασισμός» ήταν το διαχρονικό σύνθημα που κυριαρχούσε, μαζί με την
απαίτηση «Δίκη καταδίκη της Χρυσής Αυγής, αυτής της συμμορίας της ναζιστικής».
Στις 16 Σεπτέμβρη, καλούμε για την μεγάλη συνέχεια των αντιφασιστικών κινητοποι-
ήσεων, με αφορμή το πέρας 4 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Το Σάβ-
βατο, 12μμ όλοι στην πλατεία των Λεόντων!

Αλίκη Δάκαρη 

«Γ
ια τις 16 ήρθατε;», με αυτή τη
φράση μας υποδέχτηκε εργα-
ζόμενος του δήμου Χαλανδρί-

ου και μέλος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζο-
μένων, στην τελευταία μας παρέμβαση
στο δήμο Χαλανδρίου και μάς ανακοίνω-
σε αυθόρμητα πως οργανώνουν τη συμ-
μετοχή τους στην αντιφασιστική κινητο-
ποίηση της 16/9 για το κλείσιμο των γρα-
φείων της Χρυσής Αυγής. 

Από την εξόρμησή μας σε αυτό το χώ-
ρο αλλά και σε κεντρικό πεζόδρομο της
περιοχής φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι και
οι νεώτεροι γνωρίζουν καλά τη σημασία
της έξαρσης του αντιφασιστικού κινήμα-
τος στις ΗΠΑ καθώς και το χρέος που
έχουμε να απονομιμοποιήσουμε τη Χρυ-
σή Αυγή κλείνοντάς τη στη φυλακή. Πιο
συγκεκριμένα, στο Δήμο μία εργαζόμενη
ζήτησε να ενισχύσει την Εργατική Αλλη-
λεγγύη και υπέγραψε για τις μάχες που
δίνουμε, όπως έκανε και το μέλος του ΔΣ
που προαναφέρθηκε και που περιμένου-

με στην ανοιχτή σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ
για την οργάνωση της 16/9. 

Την επόμενη μέρα στον πεζόδρομο,
ανάμεσα στα 9 άτομα που αγόρασαν την
Εργατική Αλληλεγγύη, ένας τελειόφοιτος
μαθητής και μία εργαζόμενη πήραν και το
περιοδικό “Σοσιαλισμός από τα Κάτω”,
δηλώνοντας τη συμμετοχή τους στον
επόμενο τοπικό μας πυρήνα. 

Η κρίση και οι κινητοποιήσεις της περα-
σμένης χρονιάς, η εμπειρία της μεγάλης
πανελλαδικής απεργίας στην καθαριότη-
τα σε συνδυασμό με τη νέα αντίσταση
στον Τραμπ μοιάζουν να δίνουν την αυτο-
πεποίθηση και την ώθηση στους εργαζό-
μενους να συνδεθούν με τους αγώνες
που γίνονται διεθνώς, κι εμείς θα είμαστε
παρόντες για να τους στηρίξουμε και να
συμμαχήσουμε απέναντι σε κάθε λογής
επίθεση.

Βασίλεια Χαρλαύτη, 
φοιτήτρια ΤΕΙ Αθήνας, Χαλάνδρι

Εξορμήσεις παντού

Αυτοπεποίθηση

Αμαξοστάσιο δήμου Ν. Ιωνίας



Σ
τις 14 Ιούλη του 2007, στο θέα-
τρο Αλίκη στο Πεδίο του Άρεως,
πραγματοποιήθηκε μία μαζική

αντικαπιταλιστική συνέλευση με στόχο
την ενωτική δράση και παρέμβαση των
δυνάμεων της ριζοσπαστικής και αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς στους αγώ-
νες και τις εκλογές. Η διαδικασία έκλει-
σε με τη δημιουργία της ΕΝΑΝΤΙΑ, της
Ενωτικής Αντικαπιταλιστικής Αριστε-
ράς. Δίπλα στους δεκάδες ανέντα-
χτους αγωνιστές και αγωνίστριες, μέλη
πολλών συνδικαλιστικών παρατάξεων,
φοιτητικών οργανώσεων, δημοτικών
και νομαρχιακών σχημάτων, αντιπολε-
μικών και αντικαπιταλιστικών κινήσεων
που στήριξαν το νέο εγχείρημα, βρί-
σκονταν οργανωμένες δυνάμεις όπως
το ΣΕΚ, η ΑΡΑΝ, η ΑΡΑΣ και η ΟΚΔΕ
Σπάρτακος. Ήταν το πρώτο βήμα για
να συσπειρωθεί ο χώρος της ριζοσπα-
στικής, αντικαπιταλιστικής, επαναστα-
τικής αριστεράς στη χώρα.

Η δημιουργία της ΕΝΑΝΤΙΑ ήταν
αποτέλεσμα της ανόδου του κινήματος
διεθνώς και στην Ελλάδα τα προηγού-
μενα χρόνια. Έφερνε μαζί της τον αέ-
ρα του αντικαπιταλιστικού κινήματος
του Σιάτλ και της Γένοβα, τη δύναμη
του αντιπολεμικού κινήματος ενάντια
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στο
Αφγανιστάν και το Ιράκ. Αλλά και την
αποφασιστικότητα των μαχών του ερ-
γατικού και νεολαιίστικου κινήματος
ενάντια στη λιτότητα, τις περικοπές,
τις ιδιωτικοποιήσεις τόσο της κυβέρνη-
σης Σημίτη όσο και της κυβέρνησης
Καραμανλή που τη διαδέχτηκε.

Οι δυνάμεις που πήραν την απόφα-
ση για τη δημιουργία της ΕΝΑΝΤΙΑ εί-
χαν πρωτοστατήσει σε όλες αυτές τις
μάχες με κορυφαία καθοριστική στιγμή
το ρόλο τους στη νίκη του κινήματος
των φοιτητικών καταλήψεων το 2006-
2007 ενάντια στην “εκπαιδευτική με-
ταρρύθμιση” της ΝΔ. Η παρουσία τους
στο κίνημα στην Ελλάδα δεν ήταν και-
νούργια. Είχε τις ρίζες της στην εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου και τους αγώ-
νες της Μεταπολίτευσης. Αλλά στο δυ-
ναμικό τους είχε προστεθεί η νέα ριζο-
σπαστικοποίηση των καινούργιων κινη-
μάτων. Για όλες αυτές τις δυνάμεις εί-
χε έρθει η στιγμή να συγκροτηθεί η αν-
τικαπιταλιστική αριστερά που είχε ως
προοπτική όχι τη διαχείριση του συ-
στήματος αλλά την επαναστατική ανα-
τροπή του. Το κάλεσμα απευθυνόταν
σε όλους όσους, παλιότερους και νεώ-
τερους αγωνιστές και αγωνίστριες,
μοιράζονταν αυτή την πολιτική εκτίμη-
ση. Στις 14 Ιούλη στο θέατρο Αλίκη συ-
ναντήθηκαν όλες αυτές οι γενιές.

Πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει ένα
μήνα περίπου νωρίτερα. Συγκεκριμένα
στις 9 Ιούνη στον ίδιο χώρο πάνω από
χίλια άτομα όλων των ηλικιών από όλη
τη χώρα είχαν ανταποκριθεί στο κάλε-
σμα που είχαν συνυπογράψει δεκάδες
οργανωμένοι και ανένταχτοι αγωνιστές
και αγωνίστριες από ένα πλατύ φάσμα
της ριζοσπαστικής-αντικαπιταλιστικής
Αριστεράς.

Όπως ανέφεραν ανάμεσα σε άλλα
σε εκείνο το κάλεσμά τους: “Η κυβέρ-
νηση της ΝΔ, με την ανοιχτή συναίνε-
ση του ΠΑΣΟΚ και στο πλαίσιο των αν-
τιδραστικών κατευθύνσεων της Ε.Ε.,
προσπάθησε το προηγούμενο διάστη-
μα να υλοποιήσει μια ιδιαίτερα επιθετι-
κή και αντιλαϊκή ατζέντα «μεταρρυθμί-
σεων», με έμφαση τη λιτότητα, τις
ιδιωτικοποιήσεις, τις ελαστικές εργα-
σιακές σχέσεις, τον αυταρχισμό, την
παραπέρα εμπλοκή της Ελλάδας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
Απέναντι σε αυτή την πολιτική τους τε-
λευταίους μήνες ζήσαμε μια μεγάλη
έξαρση αγώνων και κινημάτων που

συγκρούστηκαν με τον πυρήνα της κυ-
ρίαρχης πολιτικής και τις επιλογές κυ-
βέρνησης, κεφαλαίου και Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ήταν αγώνες με διάρκεια,
κλιμάκωση, αποφασιστικότητα και
ενεργό συμμετοχή της βάσης.

Πρωτοπόρο ρόλο είχε ένα πολιτικό
και κοινωνικό δυναμικό που αναζητά
δρόμους και τρόπους ριζοσπαστικής
αγωνιστικής παρέμβασης και δεν χωρά
στα όρια του επίσημου πολιτικού σκη-
νικού. Πάνω από όλα ήταν κινήματα
που έδειξαν, μετά από πολλά χρόνια,
ότι οι αγώνες μπορούν να νικήσουν, ότι
πολιτικές μπορούν να ανατρέπονται!
Και αυτό το μήνυμα ελπίδας το έχουν

ανάγκη οι εργαζόμενοι που είναι σήμερα
στο στόχαστρο της επίθεσης του κεφαλαί-
ου και αναζητούν δρόμους αντίστασης και
ανατροπής της κυρίαρχης πολιτικής.

Αυτό το μήνυμα ελπίδας θα πρέπει να εκ-
φραστεί και στις επερχόμενες βουλευτικές
εκλογές. Οι βουλευτικές εκλογές μπορούν
να αποτελέσουν τη συνέχεια των συγκρού-
σεων που δόθηκαν το προηγούμενο διάστη-
μα ενάντια στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολι-
τική, τον αυταρχισμό και τον πόλεμο. Μπο-
ρούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση ενός
διαφορετικού ρεύματος της αντικαπιταλιστι-
κής και αντιιμπεριαλιστικής αριστεράς”.

Και έδιναν το αντικαπιταλιστικό-επανα-
στατικό στίγμα του εγχειρήματος: “Η πραγ-

ματική εναλλακτική λύση που δικαιώνει τέ-
τοιους αγώνες δεν είναι η διαχείριση του
ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, που
αναβλύζει καταπίεση και εκμετάλλευση από
όλους τους πόρους του, αλλά η προοπτική
μιας άλλης κοινωνίας, η προοπτική της
απαλλαγής από τον καπιταλισμό και τον ιμ-
περιαλισμό. Μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλ-
λευση και καταπίεση, χωρίς πολέμους, ρα-
τσισμό και διακρίσεις. Μιας κοινωνίας όπου
προτεραιότητα έχουν οι ανάγκες των πολ-
λών και όχι των λίγων του πλούτου και του
κέρδους, όπου ο δημοκρατικός έλεγχος
των ίδιων των εργαζόμενων υπάρχει σε όλη
την κοινωνία και ο εργατικός έλεγχος στην
παραγωγή.

Επαναστατική ρήξη

Αρνούμαστε να δεχτούμε ότι οι επανα-
στάσεις αποτελούν ξεπερασμένες ιστορικές
ανορθογραφίες. Αντίθετα, επιμένουμε ότι ο
δρόμος της ελπίδας παραμένει ο δρόμος
της επαναστατικής ρήξης με το σύστημα.
Μας εμπνέουν οι μεγάλες επαναστάσεις
του 19ου και 20ου αιώνα, αλλά και στεκόμα-
στε κριτικά απέναντι στην εκμεταλλευτική
και καταπιεστική μετάλλαξη και την ήττα
του «υπαρκτού σοσιαλισμού», επιδιώκοντας
να ψηλαφήσουμε νέους δρόμους για την
επαναστατική ανατροπή!

Εκτιμούμε ότι ήρθε η ώρα όλο το δυναμι-
κό που αναζητά τη δυνατότητα μιας αριστε-
ράς αντικαπιταλιστικής και αντιιμπεριαλιστι-
κής, όλοι οι αγωνιστές αλλά και οι πολιτικές
δυνάμεις που είχαν πρωτοπόρο ρόλο στο κί-
νημα και στήριξαν τη νίκη των αγώνων, να
βρεθούν και να συζητήσουν δρόμους και
τρόπους ενωτικής πολιτικής παρέμβασης.
Οι βουλευτικές εκλογές προσφέρουν ένα
πρώτο ορόσημο για τη διαμόρφωση τέτοιων

όρων ενωτικής παρέμβασης και γι’ αυτό
παίρνουμε την πρωτοβουλία να ανοίξει η δη-
μόσια συζήτηση για μια τέτοια παρέμβαση.
Μια παρέμβαση που δεν θα έχει τέλος με
την εκλογική καταγραφή, ούτε κυρίως θα
αναφέρεται σε αυτήν, αλλά πρωτίστως θα
επιδιώκει, με πρωτοβουλία πάνω από όλα
των ίδιων των αγωνιστών του κινήματος, να
διαμορφώσει εκείνο το ενωτικό πολιτικό
όχημα που θα κατοχυρώνει την κεντρική πο-
λιτική παρουσία όλου αυτού του ρεύματος”.

Ακολούθησε ένας πανελλαδικός γύρος
δεκάδων αντικαπιταλιστικών συνελεύσεων
σε γειτονιές, σχολές και εργατικούς χώ-
ρους που συσπείρωσαν χιλιάδες περισσότε-
ρους αγωνιστές και αγωνίστριες. Όλες συ-
ζήτησαν για την ανάγκη κεντρικής πολιτικής
έκφρασης της ριζοσπαστικής-αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς και αποφάσισαν τη συμ-
μετοχή τους στην πρωτοβουλία, δίνοντας
το παρόν στη νέα πανελλαδική συνέλευση
της 14 Ιούλη.

Συμμετοχή

Στην ίδια τη συνέλευση “που συσπείρωσε
πολύ περισσότερο κόσμο και από τις 9 του
Ιούνη, έγιναν συνολικά 36 παρεμβάσεις από
οργανωμένους και ανένταχτους αγωνιστές”
έγραφε τότε η Εργατική Αλληλεγγύη (Νο
776). Και συνέχιζε “Ακόμα και μέχρι τις 1 το
βράδυ που το τριμελές προεδρείο κήρυξε
τη λήξη της συνέλευσης, ήταν εντυπωσιακό
ότι η συμμετοχή παρέμεινε αμείωτη. Όλοι
όσοι ήταν εκεί από τις γειτονιές της Αθήνας
και του Πειραιά, αλλά και αντιπροσωπείες
συνελεύσεων από όλη την Ελλάδα παρέμει-
ναν μέχρι το τέλος δείχνοντας τη θέλησή
τους για να γίνει το επόμενο βήμα.

Παρόλο που η συνέλευση κράτησε πάνω
από πέντε ώρες, δεν πρόλαβε να αγκαλιάσει
όλο τον πλούτο της συζήτησης που αναδεί-
χτηκε σε όλες τις συνελεύσεις. Ήταν πολλοί
αυτοί που δεν πρόλαβαν να πάρουν το λόγο
και να μιλήσουν για τις αντικαπιταλιστικές
συνελεύσεις που έγιναν σε πολλές πόλεις,
όπως το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τη Μυτιλή-
νη, τη Θήβα, τη Ξάνθη, τα Γιαννιτσά. Αλλά
και από το Βύρωνα, το Γαλάτσι, την Καλλι-
θέα, τον Κορυδαλλό, τα ΜΜΕ, την Ιντρακόμ
και μία σειρά άλλες γειτονιές, εργασιακούς
κλάδους, σχολές και εργατικούς χώρους”.

Η συνέχεια στο πρώτο δυναμικό αυτό ξε-
κίνημα ήταν η παρουσία της ΕΝΑΝΤΙΑ στη
διαδήλωση της ΔΕΘ και η συμμετοχή της
στις βουλευτικές εκλογές το Σεπτέμβρη
που ακολούθησε. Τόσο εκεί όσο και στις
επόμενες μάχες του κινήματος καταγράφη-
κε ως μια ενωτική, αγωνιστική δύναμη που
άνοιγε δρόμους για την αντικαπιταλιστική
αριστερά στην Ελλάδα.

Λένα Βερδέ

Νο 1288, 30 Αυγούστου 2017

Άνοιγε ο δρόμος για την ενότητα 
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς

σελ.8-9 εργατικη αλληλεγγυη Καλοκαίρι 2007 - Ίδρυση της ΕΝΑΝΤΙΑ

Ε
νάμιση χρόνο μετά τη
δημιουργία της ΕΝΑΝ-
ΤΙΑ, η συγκρότηση της

ριζοσπαστικής – αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς στην Ελλά-
δα έκανε ένα ακόμα μεγαλύ-
τερο βήμα. Το Γενάρη του
2009, χιλιάδες αγωνιστές και
αγωνίστριες γέμισαν το γήπε-
δο Σπόρτινγκ και αποφάσισαν
να προχωρήσουν στη δημι-
ουργία ενός νέου ακόμα πιο
πλατιού μετώπου της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς. Το
Μάρτη του 2009, σε μια μαζι-
κή διαδικασία στον πολυχώρο
“Αθηναϊδα”, γεννήθηκε η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ.

Μέσα σε αυτό το διάστημα,
μια σειρά δυνάμεις της ριζο-
σπαστικής-αντικαπιταλιστικής
αριστεράς που το καλοκαίρι
του 2007 είχαν εμφανιστεί
από διστακτικές έως εχθρικές
στο εγχείρημα που έκφραζε η
ΕΝΑΝΤΙΑ, είχαν πειστεί για
την αναγκαιότητά του. Οργα-
νώσεις που συμμετείχαν στο
ΜΕΡΑ, όπως το ΝΑΡ και το
ΕΚΚΕ, αναγνώρισαν τη σημα-
σία αυτής της προσπάθειας.

Αναμφισβήτητα, καταλυτικό
ρόλο σε αυτή την αλλαγή
έπαιξαν ξανά οι αγώνες του
εργατικού και νεολαιίστικου
κινήματος. Η επανεκλογή Κα-
ραμανλή το Σεπτέμβρη του
2007 δεν έφερε απογοήτευση
αλλά σκληρές μάχες ενάντια
στις νέες επιθέσεις της κυ-
βέρνησης με κέντρο την
“ασφαλιστική μεταρρύθμιση”. 

Το φθινόπωρο του 2007 και
την άνοιξη του 2008, οι μεγά-
λες πανεργατικές απεργίες
που σε μια σειρά χώρους έγι-
ναν απεργίες διαρκείας γκρέ-
μισαν υπουργούς και έκφρα-
σαν τη συνεχιζόμενη ριζοσπα-
στικοποίηση από τα κάτω.
Ακολούθησε η εξέγερση του
Δεκέμβρη του 2008 που οδή-
γησε στην οριστική πτώση
της κυβέρνησης Καραμανλή

λίγους μήνες αργότερα. Ο
Δεκέμβρης έκανε ακόμα πιο
επιτακτική την ανάγκη της ενι-
αίας δράσης της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς στο κεντρι-
κό πολιτικό σκηνικό.

 Η ΕΝΑΝΤΙΑ ήταν ο πρόδρο-
μος αυτής της διαδικασίας. Η
σημασία της φαίνεται δέκα
χρόνια μετά, στο τι σηματο-
δοτεί πολιτικά αυτός ο χώ-
ρος. Το καλοκαίρι του 2007, η
ΕΝΑΝΤΙΑ αντιμετώπιζε από
διάφορες πλευρές κριτικές
και ειρωνείες. Πολλοί δε προ-
έβλεπαν μια γρήγορη διάλυ-
ση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Διαφορά

Κι όμως, ο ρόλος του μετώ-
που της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς στους αγώνες του
εργατικού και νεολαιίστικου
κινήματος έκανε τη διαφορά
σε κάθε κρίσιμη στιγμή τα
επόμενα χρόνια ενάντια στις
μνημονιακές επιθέσεις, στηρί-
ζοντας οργανωτικά και πολιτι-
κά τους αγώνες των εργατών
και της νεολαίας. Κορυφαία
στιγμή αυτής της δράσης
ήταν το καλοκαίρι του 2015,
στο ΟΧΙ στο δημοψήφισμα.

Το μεταβατικό αντικαπιταλι-
στικό πρόγραμμα για στάση
πληρωμών και διαγραφή του
χρέους, ρήξη και έξοδο από
ευρώ και ΕΕ, κρατικοποιήσεις
των τραπεζών και των μεγά-
λων επιχειρήσεων χωρίς απο-
ζημιώσεις στα αφεντικά και με
εργατικό έλεγχο, καθόρισε
μια ολόκληρη περίοδο. Και
συνεχίζει να είναι το πιο ισχυ-
ρό αντίδοτο στους σημερι-
νούς συμβιβασμούς της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΣΕΚ, ιδρυτική συνιστώ-
σα της ΕΝΑΝΤΙΑ και της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, νιώθει υπερήφανο
για τη συμβολή του σε αυτή
τη διαδρομή της συγκρότη-
σης της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς στην Ελλάδα.

Α
ν και διακριτός ως και πρωτοπόρος στους
κοινωνικούς αγώνες ο χώρος της εξωκοι-
νοβουλευτικής αριστεράς σε όλη τη μετα-

πολίτευση, δεν απέκτησε ποτέ ενιαία κεντρική
έκφραση, με συνέπεια να είναι ανύπαρκτος πολι-
τικά προς όφελος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και των άλλων
δύο πόλων της αριστεράς. Τα διάφορα εγχειρή-
ματα δεν ξεπέρασαν τον εκλογικό τους χαρακτή-
ρα και ήσαν μέτωπα επιτελείων χωρίς ευρύτερες
συσπειρώσεις, με τον σεχταρισμό και τον υποκει-
μενισμό να κυριαρχεί. 

Τη δεκαετία 2000 μία διεθνής κινηματική ανα-
γέννηση, ανέτρεψε τα δεδομένα της προηγούμε-
νης, καθώς τα κινήματα ενάντια στην καπιταλιστι-
κή παγκοσμιοποίηση και τον πόλεμο στο Ιράκ τά-
ραξαν την ακινησία της Νέας Τάξης Πραγμάτων
και τις θεωρίες για το τέλος της εργατικής τάξης,
που κυριάρχησαν μετά την κατάρρευση του
υπαρκτού. Στην Ελλάδα μία νέα ριζοσπαστικοποί-
ηση ένωσε τα κινήματα αυτά με τους εργατικούς
αγώνες και τα κινήματα ενάντια στην καταστολή,
την τροποποίηση του άρθρου 16Σ, την εμπορευ-
ματοποίηση του περιβάλλοντος και δημιούργησε
τις συνθήκες μίας νέας μεταπολίτευσης, πολύτι-
μης, όπως αποδείχθηκε για τα επόμενα χρόνια.

Ανάγκη

Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για πολιτική
συγκρότηση γέννησε πρωτοβουλίες για διαπαρα-
ταξιακές στην αρχή και στη συνέχεια μαζικές
ανοιχτές διαδικασίες αναζήτησης λύσης την πε-
ρίοδο 2006 - 2007. 

H Eνωτική Αντικαπιταλιστική Αριστερά (ΕΝ.ΑΝ-
ΤΙ.Α.) συγκροτήθηκε τελικά το καλοκαίρι 2007
(Σ.Ε.Κ., ΑΡ.ΑΝ., ΑΡ.Α.Σ., Ο.Κ.Δ.Ε. Σπάρτακος,
ανένταχτοι) και τον Σεπτέμβρη πήρε μέρος στις
βουλευτικές εκλογές. Το αποτέλεσμα δεν ήταν
ενθαρρυντικό, αλλά η δημιουργία της απελευθέ-
ρωσε την ώριμη δυναμική που συσσωρευόταν
και απαιτούσε την κάλυψη του πολιτικού κενού
στον χώρο της επαναστατικής αριστεράς, υπο-
χρεώνοντας σύντομα τις δυνάμεις του ΜΕ.Ρ.Α.
(Ν.Α.Ρ, Ε.Κ.Κ.Ε., αρχικά και την Ο.Κ.Δ.Ε., όχι δυ-
στυχώς το Ε.Ε.Κ.) να πάρουν μέρος σε κοινές
διαδικασίες συγκρότησης που κατέληξαν τον
Μάρτη 2009 στη δημιουργία της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., η
οποία και αποκατέστησε την ανάγκη ενιαίας πο-
λιτικής έκφρασης του χώρου, η αναγνωρισιμότη-
τα του οποίου είναι πλέον αναμφισβήτητη. 

Όμως ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είχε προλάβει να ενσωματώ-
σει το μεγαλύτερο μέρος των κινημάτων και να
επωφεληθεί από τον παραγοντισμό πολλών μι-
κροοργανώσεων του χώρου, οι οποίες με την ει-
σοδιστική τους αφέλεια πίστεψαν ότι η Ευρώπη
αλλάζει από τα μέσα και αργότερα ότι τα μνημό-
νια σκίζονται με ένα νόμο. Αν η αντικαπιταλιστική
αριστερά είχε συγκροτηθεί νωρίτερα, οι συσχετι-
σμοί θα είχαν διαμορφωθεί αλλιώς, όπως ίσως
και η ροή της ιστορίας. Δυστυχώς όμως το ποτά-
μι δεν γυρίζει πίσω.

Κώστας Παπαδάκης, Αθήνα, 27/8/2017

Τ
ον Αύγουστο του 2007, ένα μή-
να μετά τη δημιουργία της
ΕΝΑΝΤΙΑ, ο Καραμανλής προκή-

ρυξε πρόωρες εκλογές. Τα ζόμπι της
δεξιάς, που την άνοιξη του 2004 πανη-
γύριζαν για την επιστροφή τους στην
εξουσία, κατέρρεαν μέσα σε τρεισήμι-
σι χρόνια. Η ΝΔ είχε αναγκαστεί να
πάει σε εκλογές επειδή οι αγώνες της
εργατικής τάξης και της νεολαίας δεν
την είχαν αφήσει να εφαρμόσει τη νε-
οφιλελεύθερη ατζέντα της.

Από το κίνημα των συμβασιούχων
που ξεσηκώθηκαν από την πρώτη μέ-
ρα ενάντια στα προεκλογικά ψέματα
του Καραμανλή για μονιμοποίηση
όλων, μέχρι την απεργία διαρκείας
των τραπεζοϋπαλλήλων το καλοκαίρι
του 2005 ενάντια στο χτύπημα των

ασφαλιστικών τους ταμείων και από
τις απεργιακές μάχες των λιμενεργα-
τών και των ναυτεργατών ενάντια στη
διάλυση των εργασιακών σχέσεων
μέχρι την απεργία διαρκείας των έξι
εβδομάδων των δασκάλων για αυξή-
σεις και προσλήψεις, η κυβέρνηση
Καραμανλή είχε αντιμετωπίσει ισχυρή
εργατική αντίσταση. Το ίδιο ίσχυε για
όλα τα μέτωπα, από την καταστολή
μέχρι τη συμμετοχή της στον πόλεμο
και στις απαγωγές των Πακιστανών.

Το τελειωτικό χαστούκι ήρθε το
2006-2007 με το κίνημα των φοιτητι-
κών καταλήψεων. Η απόφασή της να
προχωρήσει στην επίθεση στην παι-
δεία πρώτα με το νέο Νόμο Πλαίσιο
και μετά με την αναθεώρηση του Άρ-
θρου 16 του Συντάγματος τσακίστηκε

με τη βοήθεια των δυνάμεων της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς από τον
ανυποχώρητο αγώνα των φοιτητών και
όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Έτσι, το καλοκαίρι του 2007 η κυ-
βέρνηση κυριολεκτικά παραπατούσε.
Στην αποτυχία της να υλοποιήσει το
πρόγραμμά της και ιδιαίτερα την “εκ-
παιδευτική μεταρρύθμιση”, στα ψέμα-
τα και τα σκάνδαλα που είχαν συνοδέ-
ψει τη διακυβέρνησή της, είχαν προ-
στεθεί οι φονικές πυρκαγιές εκείνης
της χρονιάς με δεκάδες θύματα και
χιλιάδες στρέμματα καμμένης γης σε
όλη τη χώρα. Το αδιέξοδό της ήταν
πλήρες. Οι εκλογές ήταν η μόνη “λύ-
ση” που έβλεπε προκειμένου να προ-
χωρήσει τις “μεταρρυθμίσεις”. Δύο
χρόνια μετά, θα κατέρρεε οριστικά.

Από την ΕΝΑΝΤΙΑ
στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Αν δεν υπήρχε η
ΕΝΑΝΤΙΑ, δεν θα είχε
υπάρξει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ

7 Δεκέμβρη 2008

Θέατρο Αλίκη, 14 Ιούλη 2007
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Συνέντευξη Τύπου της ΕΝΑΝΤΙΑ, Σεπτέμβρης 2007



Η «Δουνκέρκη» 
και η παρακμή
της Βρετανικής
αυτοκρατορίας

Τ
ον Μάιο του 1940, περισσότε-
ροι από 300.000 Άγγλοι και
Γάλλοι στρατιώτες μεταφέρ-

θηκαν στη Βρετανία από τις ακτές
της Δουνκέρκης, όπου είχαν κατα-
φύγει μετά την ταπεινωτική ήττα
των Συμμαχικών στρατευμάτων από
τη Γερμανία στη Φλάνδρα και την
κατάρρευση του Δυτικού μετώπου. 

Η επιχείρηση εκκένωσης κράτη-
σε περίπου 10 μέρες, με τις Γερμα-
νικές δυνάμεις να βομβαρδίζουν
την ακτή, τις προκυμαίες και τα με-
ταγωγικά πλοία και τα γερμανικά
στρατεύματα να πλησιάζουν. Κάτω
από αυτές τις συνθήκες, η διάσωση
των τεσσάρων πέμπτων περίπου
από τις συμμαχικές δυνάμεις χαρα-
κτηρίστηκε από τον πρωθυπουργό
της Βρετανίας Τσώρτσιλ σαν ένα
θαύμα που μετέτρεψε τον θρίαμβο
της Γερμανίας σε πύρρεια νίκη (ο
ίδιος δεν περίμενε ότι θα σώζονταν
περισσότεροι από 30.000!).

Η νέα ομότιτλη ταινία του Κρίστο-
φερ Νόλαν επιχειρεί να ζωντανέψει
στην οθόνη την κολοσσαία επιχεί-
ρηση από την πλευρά των Βρετα-
νών. Δημιουργός με ξεχωριστές
ικανότητες στη διαχείριση του φιλ-
μικού χρόνου και την συνάντηση
του φανταστικού με την πραγματι-
κότητα, κατάφερε να φτιάξει ένα
οπτικοακουστικό επίτευγμα ψυχα-
γωγικού σινεμά με οσκαρικές φιλο-
δοξίες. Ωστόσο, παρά τις τεχνικές
αρετές της, η «Δουνκέρκη» δεν θέ-
λει να «ξύσει» την ιστορία πέρα από
την κυρίαρχη βρετανική αφήγηση.

Είναι χωρισμένη σε 3 ενότητες
από γεγονότα που συμβαίνουν πα-
ράλληλα χωρίς να διαπλέκονται,
γιατί συμβαίνουν σε διαφορετικούς
χώρους που σχετίζονται με τα στοι-
χεία της φύσης: Η ακτή, η θάλασ-
σα, ο αέρας. Στην ακτή μια ομάδα
νεαρών φαντάρων προσπαθεί απέλ-
πιδα να επιβιβαστεί σε κάποιο από
τα λιγοστά πλοία, αντιμετωπίζοντας
τους βομβαρδισμούς της Luftwaffe
που αφήνουν πίσω τους όλο και πε-
ρισσότερα πτώματα και τραυμα-
τίες, κατεστραμμένες προκυμαίες
και βυθισμένα πλοιάρια. Η ενότητα
αυτή είναι η πιο αξιόλογη του έρ-
γου. Δίνει μια γεύση του χάους και
του τρόμου που επικρατούσε στους
φαντάρους και της αβεβαιότητας

των αξιωματικών. Ένα νεαρό αγόρι
που φοράει τη στολή ενός σκοτω-
μένου Βρετανού, για να επιβιβαστεί
κατά προτεραιότητα -καθώς οι Βρε-
τανοί φεύγουν πρώτοι- είναι ο μο-
ναδικός Γάλλος που εμφανίζεται σε
ολόκληρη την ταινία! Και δυστυχώς
δεν εμφανίζεται ούτε ένας από
τους Μουσουλμάνους της Ινδικής
χερσονήσου που πολέμησαν στις
γραμμές της BEF γιατί η αυτοκρα-
τορία είχε υποσχεθεί στην ηγεσία
τους ένα ανεξάρτητο μουσουλμανι-
κό κράτος (το μετέπειτα Πακιστάν).
Τα πάντα είναι ιδωμένα από Βρετα-
νική σκοπιά. 

Η δεύτερη ενότητα είναι η θά-
λασσα, όπου ο ιδιοκτήτης ενός επι-
ταγμένου ιδιωτικού σκάφους ξεκι-
νάει από τη Βρετανία να διασχίσει
τη Μάγχη και να συνδράμει στη διά-
σωση των στρατευμάτων. Η τρίτη
εξελίσσεται στον αέρα και είναι ψυ-
χαγωγική (και σαφώς εθνικιστική),
και αφορά θεαματικές αερομαχίες
Βρετανικών σπιτφάιαρ με Γερμανι-
κά στούκας, με νικητές (φυσικά) τα
πρώτα, προσπαθώντας να εμπνεύ-
σει περηφάνεια για τα βρετανικά
ανδραγαθήματα. 

Ο Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε ότι
σκόπιμα άφησε την πολιτική έξω
από την ταινία, παρουσιάζοντας τα
γεγονότα απογυμνωμένα από σκο-
πιμότητες και δηλώσεις. Η πολιτική
όμως είναι ζωτικό στοιχείο της
Δουνκέρκης και η απάλειψή της
αφαιρεί όλη την ουσία της ιστορίας
και ρηχαίνει την ταινία σε επίπεδο
μιας μέινστριμ επιτυχίας. 

Τελικά σημαίνει αποδοχή της κυ-
ρίαρχης άποψης. Χρειάζεται να δει
κανείς πέρα από αυτήν.

Η Δουνκέρκη σηματοδότησε την
δύση της Βρετανικής αυτοκρατο-
ρίας, μιας αυτοκρατορίας που βρι-
σκόταν σε κρίση και παρακμή, που
δεν μπορούσε να ελέγξει τα πελώ-
ρια εδάφη των αποικιών της στρα-

τιωτικά και πολιτικά, ούτε να ανταπε-
ξέλθει στους ιμπεριαλιστικούς αντα-
γωνισμούς του μεσοπολέμου. Ο
Βρετανικός στρατός BEF ήταν μι-
κρός αριθμητικά, ανεπαρκώς εξοπλι-
σμένος και συνολικά απροετοίμα-
στος για έναν μεγάλο πόλεμο. Αυτό
εξηγεί το αρχικό φλερτάρισμα επί
πρωθυπουργίας Τσάμπερλεν με το
Τρίτο Ράιχ, τη ντροπιαστική συμφω-
νία του Μονάχου, την εγκατάλειψη
των Εβραίων στα χέρια των ναζί, τη
μη υποστήριξη της Ισπανικής επανά-
στασης. Πίστευαν ότι εξευμενίζον-
τας τη Γερμανία, αυτή θα στρεφό-
ταν σε άλλους εδαφικούς στόχους. 

Στροφή

Αυτή η πολιτική κατέρρευσε όταν
ο Χίτλερ της κήρυξε τον πόλεμο,
τότε όμως αποκαλύφθηκε η τερά-
στια αδυναμία του Βρετανικού μη-
χανισμού που πιάστηκε κυριολεκτι-
κά στον ύπνο. Τα επιτελεία δεν μπο-
ρούσαν να καταλάβουν πώς συνέβη
η πανωλεθρία του Δυτικού μετώ-
που. Τότε μόνο η Βρετανική αστική
τάξη έκανε στροφή στην επίκλιση
του αντιναζιστικού αισθήματος που
ήδη υπήρχε μέσα στη Βρετανική
εργατική τάξη, επιδιώκοντας την
εθνική ενότητα για να σωθεί στην
πολεμική αναμέτρηση. Παρά τους
κομπασμούς του Τσώρτσιλ, μέσα
στο υπουργικό του συμβούλιο συ-
ζητούσαν την περίπτωση να συνθη-
κολογήσουν με τη Γερμανία χωρι-
στά από τους Συμμάχους!

Η Δουνκέρκη αποκάλυψε όλες
αυτές τις παλινωδίες: Τα Γαλλικά
στρατεύματα φρουρούσαν την πόλη
περιμετρικά, προσπαθώντας να τη
μετατρέψουν σε κέντρο για συμμα-
χική αντεπίθεση, όμως οι Βρετανοί
μετά από άτακτη υποχώρηση, απο-
φάσισαν μονομερώς την εκκένωση
–γι’αυτό αποβιβάστηκαν πρώτοι, εγ-
καταλείποντας τελεσιγραφικά τη

Γαλλία στα χέρια του Χίτλερ. Τα
Γαλλικά στρατεύματα αναγκάστη-
καν να ακολουθήσουν τα Βρετανικά.
Οι εκατοντάδες χιλιάδες φαντάροι
παγιδεύτηκαν και αρκετοί έχασαν τη
ζωή τους μέσα από τη δειλία, την
ιδιοτέλεια και τις κυνικές μανούβρες
της κυβέρνησής τους. Η Βρετανική
αφήγηση (την οποία ακολουθεί πι-
στά η ταινία) μιλάει ψευδώς για ένα
θαύμα εθνικής ομοψυχίας και για τη
σωτήρια ανταπόκριση χιλιάδων
ιδιωτικών σκαφών από τα λιμάνια
της Νότιας Βρετανίας, όμως οι
αριθμοί δείχνουν ότι η συμβολή των
εθελοντών -αν και αξιοθαύμαστη-
έσωσε μόλις 25.000 ανθρώπους. Η
σωτηρία πρακτικά ήρθε γιατί το
Γερμανικό πεζικό καθυστέρησε να
κινηθεί και να καταλάβει την πόλη,
οπότε πρόλαβαν να μεταφέρουν τη
μεγάλη πλειοψηφία απέναντι.

Μαρτυρίες της εποχής στη Βρε-
τανία μιλούν για ρακένδυτους και
πεινασμένους φαντάρους με το ηθι-
κό τσακισμένο από την ήττα και χι-
λιάδες κόσμου να συνειδητοποιεί
για πρώτη φορά ότι η Βρετανική
αυτοκρατορία δεν είναι αήττητη.
Ήταν μια διαδικασία ριζοσπαστικο-
ποίησης. Ένα φυλλάδιο με τίτλο
«Οι Ένοχοι», που απαιτούσε να κα-
θήσουν στο σκαμνί οι πολιτικοί που
συνεργάστηκαν με τον Χίτλερ διακι-
νήθηκε σε χιλιάδες αντίτυπα, ενώ
πρόσωπα όπως ο Τζορτζ Όργουελ
έγραφαν τότε ότι «χρειάζεται ένας
λαϊκός πόλεμος που να νικήσει τον
Χίτλερ και να χτίσει μια δίκαιη κοι-
νωνία». Η Βρετανική εργατική τάξη
χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τις
εκλογές του 1945 για να διώξει τον
Τσώρτσιλ από την κυβέρνηση. Αυτή
τη διαδικασία πυροδότησε η Δουν-
κέρκη πέρα από τους ιμπεριαλιστι-
κούς μύθους που αναπαράγονται
μέχρι σήμερα.

Δήμητρα Κυρίλλου
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Δύο κλασσικά
αριστουργήματα 
σε επανέκδοση

Ο Κονφορμίστας

Ο «Κονφορμίστας» του Μπερ-
νάρντο Μπερτολούτσι (1970) είναι
ταινία που δείχνει με τον καλύτερο
τρόπο πώς ένας μικροαστός μπο-
ρεί να μετατραπεί σε φασίστα και
να διαπράξει τις χειρότερες πρά-
ξεις, για τη δική του επιβίωση. Αυ-
τός είναι ο Μαρσέλο, ένας ασήμαν-
τος υπάλληλος που αναλαμβάνει
να δολοφονήσει έναν παλιό καθη-
γητή του για λογαριασμό του
αφεντικού του στην Ιταλία του
1938. Ο Μπερτολούτσι κατεβαίνει
στην άβυσσο του μικροαστού που
συμβιβάζεται, που γίνεται αμοραλι-
στής, αλλά και στην κοινωνία που
θρέφει τον φασισμό και απευθύνει
δριμύ κατηγορώ στην πατρίδα του
για την ανάδυση του καθεστώτος
του Μουσολίνι.

Σκιές και σιωπή

Το «Σκιές και σιωπή» (1962)
αποτελεί μεταφορά του βραβευμέ-
νου μυθιστορήματος της Χάρπερ
Λι «To kill a mockingbird»-(Όταν
σκοτώνουν τα κοτσύφια) και μας
μεταφέρει στον Αμερικάνικο νότο
τη δεκαετία του ‘30, όπου ο Άττι-
κους Φιντς, ένας δικηγόρος με δη-
μοκρατικές αντιλήψεις διορίζεται
συνήγορος υπεράσπισης ενός
μαύρου που δικάζεται με την κατη-
γορία ότι βίασε μια λευκή κοπέλα.
Αν και ο Άττικους ανατρέπει πλή-
ρως το διάτρητο κατηγορητήριο,
το σώμα των ένορκων που αποτε-
λείται αποκλειστικά από λευκούς
βγάζει καταδικαστική απόφαση.
Όμως η πράξη του Άττικους να
υπερασπιστεί τον κατηγορούμενο
από τον όχλο που ήθελε να τον
λυντσάρει και να επιμείνει έμπρα-
κτα σε στοιχειώδεις αρχές όπως
ότι «όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι»,
αρχίζει να αλλάζει τον τρόπο σκέ-
ψης κάποιων από τους συμπολίτες
του.

Την ιστορία αφηγείται η μικρή
κόρη του Άττικους και μέσα από τα
μάτια της βλέπουμε τα γεγονότα
στη μικρή πόλη και πώς τρέφεται
και συντηρείται η ρατσιστική ιδεο-
λογία και πρακτική μέσα σε μια κοι-
νωνία που χτίστηκε πάνω σε βάσεις
διαχωρισμού. Η φτώχεια και η εγ-
κατάλειψη εδώ ενισχύουν τον ρα-
τσισμό. Η έμπρακτη αντίσταση αυ-
τών που αρνούνται να τον δεχτούν
μπορεί να κάνει διαφορά. Πενήντα
χρόνια πριν την άνοδο του Τραμπ,
η ταινία έχει να πει πάρα πολλά...

Στις αίθουσες παίζονται σε νέα
έκδοση δυο παλιές ταινίες που σή-
μερα είναι τόσο επίκαιρες, που κα-
νείς και καμιά δεν πρέπει να χάσει:

Η Δουνκέρκη του Τσώρτσιλ
αλλά όχι η δική μας
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Κ
υριάρχησε στα πρωτοσέλιδα
της περασμένης βδομάδας η
συζήτηση από αφορμή το

“συνέδριο” της κυβέρνησης της
Εσθονίας (που κατέχει την Προ-
εδρία της ΕΕ) περί “θυμάτων του
Ναζισμού και του Σταλινισμού”. Αλ-
λά, όπως, έλεγε ο Μαρξ, η πρώτη
φορά τραγωδία, η δεύτερη φάρσα.
Η ιδεολογική εξόρμηση των απολο-
γητών του καπιταλισμού στη δεκαε-
τία του 1990 μετά την κατάρρευση
της ΕΣΣΔ ήταν μια σκληρή μάχη για
την Αριστερά παγκόσμια. Η απόπει-
ρα της ΝΔ να κάνει το ίδιο με αφορ-
μή την άρνηση του Κοντονή να συμ-
μετέχει στην Εσθονία ήταν μια γε-
λοιότητα.

Παρ' όλα αυτά, επειδή αυτές οι
γελοιότητες της ΝΔ και των παρα-
τρεχάμενών της σηματοδοτούν το
πόσο πολύ ανησυχούν όλοι αυτοί ότι
οι αναζητήσεις του κόσμου εξακο-
λουθούν να είναι προς τα αριστερά,
αξίζει τον κόπο να επανέλθουμε στα
βασικά αυτής της συζήτησης.

Η απόπειρα εξίσωσης του Στάλιν
με τον Χίτλερ αγνοεί όλη την πραγ-
ματική εξέλιξη της ιστορίας και στη-
ρίζεται στο χρεοκοπημένο ιδεολόγη-
μα του Φράνσις Φουκουγιάμα ότι ο
καπιταλισμός αντιπροσωπεύει το
“τέλος της ιστορίας”. Είναι το σύ-
στημα που ταιριάζει στην “ανθρώπι-
νη φύση” και γι' αυτό συμβαδίζει με
τη δημοκρατία, ενώ κάθε απόκλιση
απ' αυτό οδηγεί στα εγκλήματα των
“ολοκληρωτικών καθεστώτων”.

Η πρώτη λαθροχειρία που δια-
πράττει αυτό το αφήγημα είναι η
συγκάλυψη των ευθυνών του καπι-
ταλισμού για την εμφάνιση των φα-
σιστικών καθεστώτων. Η άνοδος του
φασισμού πρώτα στην Ιταλία και στη
συνέχεια στη Γερμανία ήρθε μέσα
από τη δυναμική της αντεπανάστα-
σης καθώς οι άρχουσες τάξεις αγ-
κάλιασαν τον Μουσολίνι και τον Χίτ-
λερ σαν απάντηση στις εργατικές
εξεγέρσεις της “Κόκκινης Διετίας”
και του “Γερμανικού Οχτώβρη”. Εί-
ναι ιστορικά προκλητικό να κάνουν
μαθήματα δημοκρατίας στην Αρι-
στερά οι πολιτικοί απόγονοι των δο-
λοφόνων της Ρόζας Λούξεμπουργκ,
οι κληρονόμοι των εφευρετών των
“freikorps”. 

Δεν είναι ο καπιταλισμός που ξα-
νάφερε τη δημοκρατία στην Ιταλία ή
στη Γαλλία, αλλά οι αγώνες του ερ-
γατικού κινήματος, της Αντίστασης
και της Αριστεράς. Στην Ισπανία και
στην Πορτογαλία, ο “ελεύθερος κό-
σμος” διατήρησε τους φασίστες
στην εξουσία μέχρι τις νέες εργατι-
κές εξεγέρσεις της δεκαετίας του
1970!

Εξίσου ανιστόρητη είναι η απόπει-
ρα να χρεωθεί ο σταλινισμός στις
εργατικές επαναστάσεις. Οι πιέσεις
της καπιταλιστικής περικύκλωσης
της απομονωμένης ΕΣΣΔ έθρεψαν
τις πρακτικές της σταλινικής γραφει-
οκρατίας που αντέγραψε τις μεθό-
δους του καπιταλισμού για ταχύρ-

ρυθμη συσσώρευση ώστε “να φτά-
σει και να ξεπεράσει” τους ανταγω-
νιστές της, όπως διακήρυξε ο ίδιος
ο Στάλιν. Δεν υπάρχει έγκλημα του
Στάλιν που να μην έχει το προηγού-
μενό του στην ιστορία της ανάπτυ-
ξης του καπιταλισμού στη Βρετανία,
στις ΗΠΑ, στην “ελεύθερη Δύση”.

Κάτεργα

Η εντατικοποίηση της εκμετάλλευ-
σης στα σταχανοβίτικα εργοστάσια
δεν ήταν διαφορετική από τα κάτερ-
γα της “βιομηχανικής επανάστασης”
στη Βρετανία. Το ξερίζωμα των
αγροτών και οι νεκροί από την πείνα
στην Ουκρανία ήταν μια τραγική
ιστορική επανάληψη των νεκρών
από τον λιμό στην Ιρλανδία κάτω
από τη Βρετανική κυριαρχία. Η συλ-
λογική εκτόπιση πληθυσμών, όπως
των Τσετσένων, ωχριά μπροστά σε
όσα έκανε ο αμερικάνικος καπιταλι-
σμός στους Ινδιάνους στην πορεία
του “προς τη Δύση”. 

Ο Στάλιν έκανε μέσα σε λίγα χρό-
νια αυτά που οι αναπτυγμένοι καπι-
ταλισμοί είχαν κάνει μέσα σε δυο αι-
ώνες. Η σωστή παρομοίωση δεν θα
ήταν με τον Χίτλερ αλλά με τη Βασί-
λισσα Βικτόρια που έκανε τον βρετα-
νικό καπιταλισμό υπερδύναμη τον
19ο αιώνα πατώντας πάνω στα πτώ-
ματα των φτωχών, των Ιρλανδών,
των Ινδών: ποιος νεοφιλελεύθερος,
όμως, θα δεχόταν αυτή τη σύγκριση;

Ακόμη και το Σύμφωνο Μολότωφ-
Ρίμπεντροπ ήταν μια αντιγραφή των
συμβιβασμών με το ναζιστικό καθε-
στώς της Γερμανίας που είχαν επιχει-

ρήσει οι Αγγλογάλλοι στο Μόναχο.
Όλα αυτά είναι απαραίτητο να τα

θυμίζουμε απέναντι στους ντενεκε-
δένιους Φουκουγιάμα της Δεξιάς
που λυσσάνε επειδή ο κόσμος δεν
παραιτείται από τις αναζητήσεις του
προς τα αριστερά. Ο ιστορικός Βα-
σίλης Κρεμμυδάς είχε δώσει μια ξε-
κάθαρη απάντηση γράφοντας ότι «η
Αριστερά και οι μαρξιστές επιστήμο-
νες αποκάλυψαν και καταδίκασαν τα
εγκλήματα του σταλινισμού και απέ-
δειξαν ότι τα καθεστώτα της ‘άλλης
πλευράς’ πολύ σύντομα απομακρύν-
θηκαν πλήρως και από τον μαρξισμό
και από τον επαναστατικό κομμουνι-
σμό για να μεταμορφωθούν σε ένα
είδος γραφειοκρατικού κρατικού κα-
πιταλισμού» (το θυμίζει ο Δημήτρης
Ψαρράς στην Εφημερίδα των Συντα-
κτών στις 22/8). 

Ταυτόχρονα, είναι χρήσιμο να συ-
νεχίζουμε τη συζήτηση μέσα στους

κόλπους της Αριστεράς για τις
στρατηγικές επιλογές της που δεν
έχουν τίποτε να νοσταλγήσουν από
τον σταλινισμό.

Ένα προφανές λάθος είναι ο απο-
λογητισμός π.χ. για το Σύμφωνο Μο-
λότωφ-Ρίμπεντροπ, ότι τάχα κέρδισε
χρόνο για την προετοιμασία του πο-
λέμου κατά του Άξονα. Αυτή η προ-
σέγγιση κλείνει τα μάτια στις αρνητι-
κές επιπτώσεις που είχε το Σύμφωνο
εκείνο πάνω στο εργατικό κίνημα και
την Αριστερά της εποχής. Ήταν ένα
τρομερό σοκ. Το Γαλλικό ΚΚ, παρα-
δείγματος χάρη, πέρασε μια τερά-
στια κρίση. Από βασική συνιστώσα
του Λαϊκού Μετώπου που είχε κερδί-
σει τις εκλογές του 1936, τέθηκε
εκτός νόμου μετά το Σύμφωνο από
την κυβέρνηση Νταλαντιέ που το
ίδιο είχε ψηφίσει! Σοκ αντιμετώπισε
και το ΚΚ στις ΗΠΑ, το οποίο είχε
ηγετικό ρόλο και ανοδική πορεία μέ-

σα στο κίνημα των εργατικών κατα-
λήψεων και απεργιών του 1934-38,
πορεία που ανακόπηκε μετά το Σύμ-
φωνο. Για τους αντιφασίστες από
όλες τις χώρες που πήραν μέρος
στον Ισπανικό εμφύλιο όλα αυτά
ήταν μια μεγάλη τραγωδία. Αυτά δεν
είναι “λεπτομέρειες”. Είναι βασική
επιλογή αν θεωρείς ως κύρια δύνα-
μη της πάλης ενάντια στον φασισμό
το διεθνές εργατικό κίνημα ή τις
σκοπιμότητες της σταλινικής διπλω-
ματίας που αντέγραφε τις μανού-
βρες των Μεγάλων Δυνάμεων.

Δύναμη

Η κριτική στον σταλινισμό είναι
δύναμη για την ανάπτυξη της Αρι-
στεράς που έχουμε ανάγκη σήμερα
απέναντι στη νέα, σύγχρονη κρίση
του καπιταλισμού, τη μεγαλύτερη
από τη δεκαετία του 1930. Κριτική
στον σταλινισμό δεν σημαίνει ανοίγ-
ματα στις ρεφορμιστικές αυταπάτες
για “σοσιαλισμό της αγοράς” ή για
«εξασφάλιση της δημοκρατίας» μέ-
σα από τη “συνέχεια του κράτους”
και των θεσμών του. Σημαίνει επι-
στροφή στις ρίζες της επαναστατι-
κής παράδοσης του Λένιν και του
Τρότσκι. Το ρεύμα του “ευρωκομ-
μουνισμού” που πήρε αποστάσεις
από τη μετασταλινική ΕΣΣΔ αναζή-
τησε τις λύσεις προς τα δεξιά και
έγινε η μήτρα για τους συμβιβα-
σμούς που ζούμε σήμερα με κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ.

Ο καπιταλισμός σε κρίση εγκυμο-
νεί νέους επίδοξους μιμητές του Χίτ-
λερ. Αυτό είναι εξόφθαλμο αυτές τις
μέρες με τις απόπειρες των αμερι-
κανών νεοναζί να επωφεληθούν από
τον αέρα που τους δίνει ο Τραμπ.
Αντίθετα, η άνοδος της Αριστεράς
δεν εγκυμονεί κινδύνους για επανά-
ληψη του σταλινικού φαινόμενου:
όσο πιο νικηφόρες θα είναι οι εργα-
τικές επαναστάσεις της σημερινής
εποχής τόσο πιο μειωμένος θα είναι
ο κίνδυνος να υποκύψουν στους εκ-
βιασμούς της επιθανάτιας αγωνίας
του καπιταλισμού.

Πάνος Γκαργκάνας
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Freikorps σε δράση στη Γερμανία το 1919

Τα εγκλήματα του καπιταλισμού
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ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης Κονδύλη 7.30μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1/9
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σιντριβάνι 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Π. Φύσσα  7.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 
και Μαρτίου 7μμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΔΥΤΙΚΑ πλατεία Επταλόφου 7μμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγίου Θεράποντα 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

πάρκο Γεωργιάδη 6.30μμ

ΧΑΝΙΑ 

πλατεία Αγοράς 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/9
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου, 12μες
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργάκου Ολυμπίου 12μες
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος 11Πμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζόδρομος 
Δεκελείας 12μες
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Χρ.Σμύρνης 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, πλατεία 7μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μες
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λιπάσματα Δραπετσώνας 8μμ

ΠΑΤΡΑ 
Γεροκωστοπούλου 
και Ρήγα Φεραίου 10.30πμ

ΞΑΝΘΗ 
πλατεία 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 11.30πμ

ΕξορμήσειςΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη τσακί-
ζουμε το ρατσισμό και τους φασίστες
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ Νότος (Μικράς Ασίας
35 – δημαρχείο) 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση στην Ελλάδα
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Η Γαλλία μετά τις εκλογές – Μακρόν ο
σωτήρας;
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 Θόλος (πανεπιστήμιο) 7μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Οργανώνουμε τη ΔΕΘ και το αντιφασιστικό
συλλαλητήριο 16/9
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ Φίλοιστρο 7μμ
Οργανώνοντας τη ΔΕΘ και το αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο στις 16/9
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 Cello Cafe 8μμ
Φθινόπωρο εργατικής αντίστασης – 
Η διαδήλωση της ΔΕΘ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 Cello Cafe 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ Βαβέλ 8μμ
Φθινόπωρο εργατικής αντίστασης – 
Η διαδήλωση της ΔΕΘ
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 καφέ Βαβέλ 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Φθινόπωρο εργατικής αντίστασης – 
Η διαδήλωση της ΔΕΘ
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ Big Mouth 8μμ
Φθινόπωρο εργατικής αντίστασης – 
Η διαδήλωση της ΔΕΘ
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 cafe Big Mouth 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Η διαδήλωση στη ΔΕΘ – φθινόπωρο έργα-
τικής αντίστασης
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Η διαδήλωση στη ΔΕΘ – φθινόπωρο έργα-
τικής αντίστασης
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 ιντερνέτ καφέ Αγ.Γλυκε-
ρίας 5, 7.30μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ Κρίκος 7μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ Pogo 7μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ Τζέγκα (Κειριαδών
38) 7μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ Υγιεινό με νου 7.30μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 Σύλλογος Ιμβρίων 8.30μμ

Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ Sweet Home7.30μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 καφέ Πολύκεντρο 7.30μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 δημαρχείο 7.30μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακιζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ - ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 καφέ Ποέτα 8μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 καφέ Γιώτης 8μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 κυλικείο πολιτιστικού κέν-
τρου «Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 καφέ Καλαμαριά

Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Φθινόπωρο εργ ατικής αντίστασης – Η δια-
δήλωση της ΔΕΘ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλήτρια: Κυριακή Γεωργάκη

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 καφέ Λα Ροζέ (πλατ. Αγ.Νι-
κολάου) 7.30μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – Οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστε
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 καφέ Τυφλόμυγα 7μμ
Από την Αμερική στην Ελλάδα τσακίζουμε
τους φασίστες – οργανώνουμε τις 16/9
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 31/8 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Φθινόπωρο εργατικής αντίστασης – 
Η διαδήλωση της ΔΕΘ
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
• ΠΕΜΠΤΗ 7/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/8 στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 6μμ
Φθινόπωρο εργατικής αντίστασης – 
Η διαδήλωση της ΔΕΘ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/9 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Φθινόπωρο εργατικής αντίστασης – 
Η διαδήλωση της ΔΕΘ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
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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 πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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



Τ
α ξημερώματα της Κυριακής
23 Ιούλη 1967 η αστυνομία ει-
σέβαλε στο «Τυφλό γουρού-

νι», ένα ξενυχτάδικο χωρίς άδεια
όπου σύχναζαν μαύροι στο Ντιτρόιτ.
Εκείνη τη μέρα οι θαμώνες γιόρτα-
ζαν την επιστροφή δυο στρατιωτών
από το Βιετνάμ. Την προσπάθεια
των μπάτσων να κάνουν συλλήψεις
ακολούθησαν συμπλοκές. Άρχισαν
να σπάνε βιτρίνες και λίγο αργότερα
ξεκίνησε πλιάτσικο.

Το Ντιτρόιτ τότε ήταν ένα τερά-
στιο βιομηχανικό κέντρο με το προ-
σωνύμιο «Motor city»: δεκάδες χιλιά-
δες άνθρωποι δούλευαν στα εργο-
στάσια αυτοκινήτων της πόλης, τα
δε σαββατοκύριακα ξόδευαν έξω
ό,τι έμενε από τους μισθούς τους
για να ξεχάσουν τη βρώμα και τον
κίνδυνο απ’ τα χυτήρια και τις πρέ-
σες. 

Το μίσος για την αστυνομία ήταν
τεράστιο στους φτωχούς πληθυ-
σμούς, ειδικά των μαύρων. Ήταν λο-
γικό να υπάρχει τέτοια αποστροφή.
Η συντριπτική πλειονότητα των μπά-
τσων ήταν λευκοί και ο μηχανισμός
είχε μεγάλο ταλέντο στο να προσ-
λαμβάνει και να αναδεικνύει τους
πιο ρατσιστές. Οι αστυνομικοί φέ-
ρονταν στους μαύρους με πλήρη
αυθαιρεσία. Οι αναίτιοι σωματικοί
έλεγχοι, για παράδειγμα, ήταν καθη-
μερινότητα. Και βέβαια δε δίσταζαν
καθόλου να «ξεφύγουν» αν κάποιος
φαινόταν να μη γνωρίζει τη θέση
του. 

Μικρής έκτασης περιστατικά ήταν
λοιπόν συνηθισμένο φαινόμενο και
έτσι οι αξιωματικοί περίμεναν τα
πράγματα μετά την εισβολή στο Τυ-
φλό Γουρούνι να ηρεμήσουν καθώς
θα ερχόταν το πρωί. Αλλά το από-
γευμα της ίδιας μέρας κτίρια φλέ-
γονταν και ο καπνός κάλυπτε όλη
την πόλη.

Εξέγερση

Προς το βράδυ είχε ξεσπάσει εξέ-
γερση. Η αστυνομία του Ντιτρόιτ,
ανίκανη να αντιδράσει, ζήτησε ενι-
σχύσεις από την πολιτεία του Μίσιγ-
καν και την κομητεία του Ούεην.
Εκατοντάδες λευκοί αστυνομικοί,
φορτωμένοι με πολυβόλα και χρόνιο
μίσος ενάντια στους μαύρους φτω-
χούς, ξαμολύθυκαν. Στρίμωχναν κό-
σμο, ανεξαρτήτως από το αν έβλε-
παν να διαπράττεται κάποιο αδίκη-
μα, μόνο και μόνο επειδή αρνούνταν
να μείνουν σπίτι. Οι συλληφθέντες
έβγαιναν στις φωτογραφίες αρχείου
της αστυνομίας γεμάτοι μελανιές
και πληγές που είχαν αποκτήσει κα-
τά τη συνάντησή τους με το νόμο.
Έδιναν ψεύτικα ονόματα και διευ-
θύνσεις δημιουργώντας χάος την
επόμενη μέρα στα δικαστήρια. 

Η ανυπακοή γρήγορα ξεχύθηκε
σε πολλές από τις φτωχότερες γει-
τονιές μαύρων. Η ζωή στα γκέτο συ-
νεπαγόταν φρικτή στέγαση, συχνά
χωρίς θέρμανση και τρεχούμενο νε-
ρό. Σήμαινε επίσης ψηλά νοίκια και

καμία διέξοδο, μιας και οι ιδιοκτήτες
ακινήτων σε άλλες γειτονιές δε νοί-
κιαζαν σε μαύρους. Η δυσαρέσκεια
πολλών χρόνων είχε εκραγεί. Οι
Αφροαμερικανοί ήταν το 65% του
πληθυσμού του Ντιτρόιτ αλλά απεί-
χαν ολοκληρωτικά από τις υψηλό-
βαθμες θέσεις και κατείχαν μόλις το
38% των μαγαζιών. Αλλά δεν εξε-
γέρθηκαν μόνο αυτοί. Τους ακολού-
θησαν και λευκοί νέοι και νέες από
τα φτωχότερα προάστια.

Άνδρες και γυναίκες, νέοι/νέες και
μεγαλύτεροι/ες, έμπαιναν στα μαγα-
ζιά και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν. Εκα-
τοντάδες ληστεύθηκαν και κάηκαν.
Τα περισσότερα μαγαζιά τα είχαν
άνθρωποι που είχαν μετακομίσει
από καιρό στα προάστια, εκεί που
δεν επιτρέπονταν μαύροι. Τη γλίτω-
σαν μόνο οι επιχειρήσεις που άνη-
καν σε μαύρους ή ήταν γνωστές για
το ότι μεταχειρίζονταν τους μαύ-
ρους πελάτες με σεβασμό. Ένα συν-
θηματικό που λεγόταν μεταξύ μαύ-
ρων, γραμμένο πάνω στο τζάμι, συ-
χνά αρκούσε για να προσπεραστεί
το κατάστημα από τους εξεγερμέ-
νους.

Το Motown, η δισκογραφική μαύ-
ρης μουσικής που δικαίως ήταν ήδη
γνωστή ως «ήχος της νεολαίας της
Αμερικής», είχε καθορίσει το Ντι-
τρόιτ της δεκαετίας του ‘60. Τα
αφεντικά της δισκογραφικής καταδί-
κασαν την εξέγερση. Αλλά οι εξε-
γερμένοι υιοθέτησαν για σάουντρακ

τους ένα από τα χιτ της σουπερσταρ
της σόουλ, Μάρθα Ρηβς (το «Dan-
cing in the streets»). Γιόρταζαν ως
πράξη απελευθέρωσης το ότι είχαν
τον έλεγχο της πόλης.

Πολλοί μάλιστα από όσους δε
συμμετείχαν στην εξέγερση ενεργά
θεωρούσαν ότι είχε έρθει η ώρα να
μάθουν και οι αρχές το μάθημά
τους. Ότι ο αγώνας ήταν δίκαιος. 

Βιετνάμ

Τις ημέρες που ακολούθησαν η
μάχη γινόταν όλο και πιο βίαιη. Ο
πρόεδρος εκμεταλλεύτηκε το νόμο
του 1807 που προβλέπει χρήση του
στρατού ενάντια σε εξεγέρσεις και
γενικευμένη ανυπακοή. Η 82η και η
διαβόητη 101η μεραρχία του αμερι-
κάνικου στρατού, ειδικευμένη σε
επιχειρήσεις από αέρος, ήταν από
αυτές που μόλις είχαν επιστρέψει
από τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Τώρα,
βρίσκονταν στους δρόμους μιας
από τις μεγαλύτερες πόλεις των
ΗΠΑ. Τανκς και τεθωρακισμένα πή-
ραν θέση, περιστασιακά ρίχνοντας
σε σπίτια για τα οποία υπήρχε υπο-
ψία ότι τα χρησιμοποιούσαν εξεγερ-
μένοι για να πυροβολούν. Ωστόσο,
σε σύγκριση με την αστυνομία, οι
στρατιώτες είχαν σχετική αυτοσυγ-
κράτηση.

Ανάμεσα στους εξεγερμένους
ήταν και βετεράνοι του Βιετνάμ. Πή-
ραν θέσεις σε ταράτσες για να ρί-
χνουν ομοβροντία πυρών στους

αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί βρή-
καν την αφορμή που έψαχναν για να
μπουκάρουν σε εκατοντάδες σπίτια
μαύρων. Οποιοσδήποτε ήταν ύπο-
πτος για πλιάτσικο κινδύνευε να δε-
χτεί τα πυρά της αστυνομίας ή των
καταστηματαρχών. Σε πολλές περι-
πτώσεις η αστυνομία πυροβολούσε
στο ψαχνό μέσα σε κτίρια. Το εξαντ-
λημένο προσωπικό του γενικού νο-
σοκομείου του Ντιτρόιτ λύγιζε κάτω
από την πίεση των ανεπαρκών προ-
μηθειών και του αποδιοργανωμένου
συστήματος υποδοχής. Μέσα στο
χάος, ενημερώνονταν λάθος συγγε-
νείς για τραυματίες και νεκρούς.

Με τόσους τραυματίες και συλλη-
φθέντες, όσοι συνέχιζαν ξέμεναν
από προμήθειες και από κουράγιο.
Τέτοιας κλίμακας κρατική καταστο-
λή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με
οδομαχίες επ’ άπειρον. Ωστόσο,
χρειάστηκε να πάει Πέμπτη για να
σταματήσουν οι συρράξεις. Το πε-
ριοδικό Τάιμ έγραφε ότι το Ντιτρόιτ
έγινε πόλη-φάντασμα: «Ήταν σκεπα-
σμένο από βρωμερό καπνό, οι εθνι-
κές οδοί ήταν σχεδόν ερημωμένες,
δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που ερ-
γάζονταν σε γραφεία και εργοστά-
σια δεν πήγαν για δουλειά». Ο απο-
λογισμός των πέντε ημερών της εξέ-
γερσης ήταν 43 νεκροί, εκ των οποί-
ων οι 33 μαύροι. Οι 30 δολοφονήθη-
καν από πυρά μπάτσων, εθνοφρου-
ρών και καταστηματαρχών. Έγιναν
πάνω από 7 χιλιάδες συλλήψεις, σε

εύρος ηλικίας από 4 ετών μέχρι 82.
Από τα μέσα της δεκαετίας του

’50 και μετά, η ανεργία στους μαύ-
ρους πληθυσμούς στις ΗΠΑ εκτο-
ξεύθηκε στο διπλάσιο. Χιλιάδες οι-
κογένειες ζούσαν σε μόνιμη φτώχια,
επιβιώνοντας μόνο από τα κοινωνικά
επιδόματα. Πολύ μετά την κατάργη-
ση των νόμων που διαχώριζαν μαύ-
ρους και λευκούς, οι μαύροι στις πό-
λεις του Βορρά εξακολουθούσαν να
έρχονται αντιμέτωποι με το ρατσι-
σμό των Αρχών που τις στελέχωναν
λευκοί: στα σχολεία, στην κοινωνική
πρόνοια και κυρίως στην αστυνομία.

Πολλοί από τους ακτιβιστές του
κινήματος των Κοινωνικών Δικαιωμά-
των έβλεπαν, παρά τα μπερδέματά
τους, ότι η αλλαγή ερχόταν πολύ
αργά και το πολιτικό σύστημα των
λευκών Δημοκρατικών ήταν μέσα
στην υποκρισία σε ό,τι αφορούσε τα
δικαιώματα των μαύρων. Πώς ήταν
δυνατόν οι πολιτικοί του Δημοκρατι-
κού κόμματος, που κυβερνούσε, να
υποστήριζαν τα δικαιώματα των
μαύρων στο Νότο αλλά να κάνουν
ότι δε βλέπουν τη ρατσιστική αντιμε-
τώπιση, τις προκαταλήψεις στην
αγορά εργασίας, τις απαράδεκτες
συνθήκες στέγασης στα γκέτο του
Βορρά; 

Σύγκρουση

Η απάντηση απαιτούσε σύγκρου-
ση με το ρατσιστικό κράτος. Οι Δη-
μοκρατικοί στον Βορρά όμως δεν
μπορούσαν να στηρίξουν την πάλη
ενάντια στο ρατσισμό στις περιοχές
τους χωρίς αυτό να οδηγεί στην
υπονόμευση της δύναμής τους. Κι
έτσι, όσο οι φιλελεύθεροι λευκοί
τους γύριζαν την πλάτη, οι μαύροι
τόσο ριζοσπαστικοποιούνταν. Τα
γκέτο όπου ζούσαν οι μαύροι σε
όλες τις ΗΠΑ συνταράσσονταν από
εξεγέρσεις κάθε καλοκαίρι από το
1964 μέχρι το τέλος της δεκαετίας,
δείχνοντας ότι ο ρατσισμός δεν ήταν
μόνο πρόβλημα του Νότου. 

Ο Ιούλης του ’67 στο Ντιτρόιτ
ήταν μια εξέγερση με βαθιά επιρ-
ροή, ένα σημείο καμπής στην ανά-
πτυξη του κινήματος Black Power
που συγκλόνισε την κοινωνία των
ΗΠΑ. Ενέπνευσε μουσικά κομμάτια
όπως το «Motorcity is burning» των
MC5 και «Panic in Detroit» του David
Bowie. Κυρίως, το παράδειγμά της
ενέπνευσε το κύμα των εξεγέρσεων
του 1968.

Η διεκδίκηση για πλήρη χειραφέ-
τηση των μαύρων με τη μορφή του
κινήματος Black Power σύντομα ξε-
πέρασε το κίνημα Κοινωνικών Δι-
καιωμάτων που ηγείτο ο Μάρτιν Λού-
θερ Κινγκ. Οι Μαύροι που μπήκαν
στους αγώνες αυτούς ανακάλυψαν
ότι είχαν συμμάχους. Μέχρι το τέλος
της δεκαετίας του ’60, εκατομμύρια
λευκοί νέοι και νέες απέρριψαν με τη
σειρά τους το «αμερικάνικο όνειρο»
και ήθελαν το τέλος του ιμπεριαλι-
σμού και του καπιταλισμού.

Αφροδίτη Φράγκου
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Dancing in the streets
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Ήττες των νεοναζί στην Αμερική
Δ

υο μεγάλες ήττες έφαγαν οι
φασίστες στο Σαν Φρανσίσκο
και το Μπέρκλεϊ το περασμέ-

νο σαββατοκύριακο. Οι συγκεντρώ-
σεις μίσους που είχαν καλέσει ακυ-
ρώθηκαν από τους ίδιους τους διορ-
γανωτές και αντί για φασιστικές μα-
ζώξεις στους δρόμους της Καλιφόρ-
νιας ακούγονταν τραγούδια και συν-
θήματα κατά του Τραμπ και κατά
του ρατσισμού.

Η δολοφονία της αντιφασίστριας
Χέδερ Χέγιερ στο Σάρλοτσβιλ της
Βιρτζίνια και ο τραυματισμός δεκά-
δων άλλων διαδηλωτών πριν από
δυο βδομάδες έχει σημάνει συνα-
γερμό για το αντιφασιστικό κίνημα
από τη μία ως την άλλη άκρη των
ΗΠΑ. Η κάλυψη που έδωσε ο Τραμπ
στους φασίστες προκάλεσε ένα αν-
τιφασιστικό αντανακλαστικό που δεν
αφήνει το παραμικρό έδαφος στους
ναζί να κάνουν εμφάνιση. Από τη με-
ριά τους οι φασίστες έχουν πανικο-
βληθεί και τρώγονται μεταξύ τους
για να διώξουν από πάνω τους τη
ρετσινιά του δολοφόνου.

Σαν Φρανσίσκο
Στο Σαν Φρανσίσκο η ακροδεξιά

καλούσε από τον Ιούλη μια συγκέν-
τρωση για το περασμένο Σάββατο 26
Αυγούστου, κάτω από τον τίτλο “Συγ-
κέντρωση για την ελευθερία”. Ο ηγε-
τίσκος της κινητοποίησης Τζόι Γκίμπ-
σον τελικά ακύρωσε την κινητοποί-
ηση την Παρασκευή, ούτε μια μέρα
πριν από το κάλεσμα. 

Υπήρχαν φασίστες που είχαν έρθει
με τρένα και αεροπλάνα για να πά-
ρουν μέρος αλλά ο αρχηγός τους
τους πούλησε. Η επίσημη δικαιολο-
γία ήταν ότι δεν μπορούσαν να εγ-
γυηθούν την ασφάλεια των συμμετε-
χόντων από την απειλή βίας των αντι-
φασιστών. Η πραγματικότητα ήταν
ότι είχαν ήδη απομονωθεί στην πόλη,
υπήρχαν χιλιάδες που ετοιμάζονταν
να βγουν και να διαδηλώσουν αντι-
φασιστικά αλλά και να αντιπαρατε-
θούν με τους φασίστες.

Η επιτυχία της αντιφασιστικής κι-
νητοποίησης στη Βοστώνη την προ-
ηγούμενη βδομάδα είχε ήδη δώσει
το παράδειγμα. Μια μικρή ομάδα
φασιστών βρέθηκε περικυκλωμένη
από χιλιάδες αντιφασίστες που
έστειλαν το μήνυμα ότι το Σάρλο-
τσβιλ δεν θα επαναληφθεί. Το φιά-
σκο των φασιστών στο Σαν Φρανσί-
σκο είχε και συνέχεια. Ο Γκίμπσον
όταν ακύρωσε την κινητοποίηση, εί-
πε ότι στη θέση της θα γίνει συνέν-
τευξη τύπου σε ένα πάρκο 6 χιλιόμε-
τρα πιο μακριά, όμως ούτε κι αυτό
έγινε. Η γειτονιά γύρω από το πάρκο
ξεσηκώθηκε, η αστυνομία έτρεξε και
απέκλεισε την περιοχή γιατί η φασι-
στική συνέντευξη τύπου δεν είχε

άδεια, ενώ το ίδιο το Σάββατο περί-
που χίλιοι από τους διαδηλωτές,
που στην πλειοψηφία τους ήταν στο
αρχικό σημείο συγκέντρωσης, έφτα-
σαν και στο πάρκο. Οι φασίστες
ανακοίνωσαν… διάσπαρτα γεγονότα
ακόμη πιο μακριά από το κέντρο της
πόλης, και τελικά ο Γκίμπσον προ-
σπάθησε να κάνει εμφάνιση μαζί με
καμιά 20ριά άλλους φουσκωτούς
κοντά στη μάζα των αντιφασιστών
διαδηλωτών και κατέληξε να συλλη-
φθεί από την αστυνομία, μιας και
από τα νεύρα του έχασε τον έλεγχο.

Δεκαπέντε χιλιάδες αντιφασίστες
βγήκαν στους δρόμους, παρότι η
φασιστική πρόκληση είχε πλέον μα-
ταιωθεί. Στο κάλεσμα είχαν βάλει την
υπογραφή τους 100 συλλογικότητες,
φοιτητικοί σύλλογοι, συνδικάτα, πο-
λιτικές οργανώσεις, σύνδεσμοι μου-
σουλμάνων, πρωτοβουλίες ΛΟΑΤ.
Δέκα χιλιάδες συμμετείχαν και στο

πάρτι “ειρήνης, αγάπης και ενότη-
τας” που κάλεσε το Εργατικό Κέντρο
του Σαν Φρανσίσκο σε συνεργασία
με οργανώσεις ομοφυλόφιλων.

Μπέρκλεϊ
Το πάρτι ήταν πανηγυρικό αλλά η

μάχη δεν είχε τελειώσει. Την Κυρια-
κή υπήρχε μια ακόμη πρόκληση να
απαντηθεί. Μια ακόμη από τις μικρο-
σκοπικές αλλά πολυσυνδεδεμένες
φασιστικές γκρούπες καλούσε σε
συγκέντρωση στο Μπέρκλεϊ, ακρι-
βώς από την άλλη μεριά του Κόλπου
της Καλιφόρνιας. Το σύνθημα εκεί
ήταν “Όχι στο Μαρξισμό στις ΗΠΑ”. 

Οι φασιστικές οργανώσεις από τη
μέρα που εκλέχθηκε ο Τραμπ έχουν
βάλει στο στόχαστρο το Μπέρκλεϊ
ως “άντρο” της Αριστεράς, το οποίο
θεωρούν υπεύθυνο που δεν μπο-
ρούν να κάνουν ό,τι θελήσουν, πα-

ρότι ο πρόεδρος είναι πλέον δικός
τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που
προσπαθούν να εμφανιστούν στο
Πανεπιστήμιο και στην ευρύτερη πε-
ριοχή χτυπώντας κόσμο της Αριστε-
ράς, συνδικαλιστές και μειονότητες.

Όμως αυτή τους η προσπάθεια
υπήρξε η πιο αποτυχημένη. Η οργα-
νώτρια της… αντιμαρξιστικής συγ-
κέντρωσης, Άμπερ Κάμινγκς, πανικο-
βλήθηκε όπως και ο Γκίμπσον στο
Σαν Φρανσίσκο. Στέλνοντας μπερδε-
μένα και αντιφατικά μηνύματα έφτα-
σε να καλέσει τον κόσμο της να μην
συμμετάσχει στην κινητοποιήση,
στην οποία θα πήγαινε, όπως έλεγε,
μόνο η ίδια. Τελικά διάφοροι ανεξέ-
λεγκτοι φασίστες εμφανίστηκαν αλ-
λά η “ηρωϊκή” οργανώτρια έκατσε
σπίτι της και δεν έδωσε σημεία ζωής.
Η αστυνομία είχε ήδη υψώσει μέχρι
και τσιμεντένια τείχη λες και θα εξε-
λισσόταν σύγκρουση ανάμεσα σε

δυο στρατούς, ενώ έστησε και αστυ-
νομικά αυτοκίνητα και σκουπιδιάρες
σαν εμπόδια απέναντι σε πιθανές δο-
λοφονικές επιθέσεις όπως του Σάρ-
λοτσβιλ. Όμως, με τους φασίστες
ανύπαρκτους, τα μέτρα της αστυνο-
μίας μετατράπηκαν στην πραγματι-
κότητα σε εμπόδια για τη μαζική και
ελεύθερη συμμετοχή των αντιφασι-
στών. Όταν οι αντιφασίστες έφτασαν
να είναι χιλιάδες είχαν πλέον σαρώ-
σει τους περιορισμούς.

Η κοινή πλατφόρμα που καλούσε
τις κινητοποιήσεις είχε απαντήσει
ότι δεν εμπιστευεται τα μέτρα της
αστυνομίας και σε βάρος ποιου θα
εφαρμοστεί η βία σε περίπτωση
σύγκρουσης, ξεκαθαρίζοντας μάλι-
στα ότι η μη εμπιστοσύνη οφείλεται
και στο ότι “υπάρχουν πολυάριθμες
αναφορές ότι οργανώσεις λευκής
ανωτερότητας έχουν διεισδύσει στα
αστυνομικά τμήματα”.

Πλειοψηφία
Ξανά, τα βασικά στοιχεία που οδή-

γησαν στην επιτυχία του αντιφασιστι-
κού κινήματος ήταν η εμπειρία του
Σάρλοτσβιλ και της Βοστώνης, και η
πρεοετοιμασία μιας μαζικής διαδήλω-
σης που σε οποιαδήποτε περίπτωση
θα έδειχνε ποιος είναι η πλειοψηφία.
Αυτή η κατεύθυνση είναι που οδήγησε
και τις αρχές της πόλης, στο Μπέρ-
κλεϊ και στο Σαν Φρανσίσκο να δηλώ-
σουν την υποστήριξή τους στους αντι-
φασίστες, χωρίς υποχώρηση απέναντι
στα ψέματα περί δύο άκρων. 

Ο δήμαρχος του Μπέρκλει όταν
ξεκίναγαν οι κινητοποιήσεις είχε κα-
λέσει τον κόσμο να κάτσει στο σπίτι
του, λέγοντας ότι η αδιαφορία είναι
η καλύτερη απάντηση στην άκρα δε-
ξιά. Η αντιφασιστική πλατφόρμα
απαντούσε πως: “Η πιο αποτελεσμα-
τική απάντηση στους νεοναζί και
στις οργανώσεις Λευκής Ανωτερώ-
τητας είναι να βρουν απέναντι το με-
γαλύτερο δυνατό πλήθος και μια ευ-
ρεία πολυφυλετική συμμαχία”. Το
σαββατοκύριακο ο δήμαρχος δήλω-
νε κι αυτός πλέον πως: “Αυτό που
συνέβη στη Βοστώνη άλλαξε την κα-
τάσταση. Είδαμε ότι μια μεγάλη αν-
τιδιαδήλωση μπορεί να έχει ως συ-
νέπεια να αποθαρρύνει τις οργανώ-
σεις μίσους να έρθουν σε μια πόλη.
Στέλνει ένα πανίσχυρο μήνυμα ότι οι
κοινότητές μας μπορούν να ξεσηκω-
θούν ενάντια στο μίσος.”

Οι διαδηλωτές στο Μπέρκλεϊ βάδι-
σαν μέχρι το σημείο όπου υποτίθε-
ται οι φασίστες θα πολεμούσαν τον
Μαρξισμό, και γύρισαν πίσω στο αρ-
χικό σημείο συγκέντρωσης με πανη-
γυρικά συνθήματα: “Όχι στον
Τραμπ, όχι στην Κου Κλουξ Κλαν,
όχι σε φασιστικές ΗΠΑ”. 

Νίκος Λούντος

Ανάμεσα στα άμεσα αποτελέσματα του αντιφασι-
στικού συναγερμού που έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ είναι
ότι οι φασίστες τρώγονται μεταξύ τους για τις τακτι-
κές τους και για τα σύμβολά τους. 

Ο ζωολογικός κήπος της αμερικανικής ακροδεξιάς
περιλαμβάνει πολλά είδη και υποείδη, από χιτλερι-
κούς, νοσταλγούς του αμερικάνικου Νότου, οπαδούς
της λευκής ανωτερότητας που τους έχει λείψει η επο-
χή που κρεμούσαν τους μαύρους στα δέντρα και
τους πετούσαν έξω από τα σχολεία, μέχρι πιο μον-
τέρνες εκδοχές της σύγχρονης ισλαμοφοβίας που
εμφανίζεται ως “ελεύθερία του λόγου” και υπεράσπι-
ση της “δυτικής κουλτούρας”. Στην πραγματικότητα
πρόκειται για ομόκεντρους κύκλους με τους ψηφοφό-
ρους του Τραμπ να αποτελούν τον πιο πλατύ κύκλο
του κόσμου από τον οποίο οι φασίστες προσπαθούν
να στρατολογήσουν. Η εκλογή του Τραμπ έχει οδηγή-

σει σε μεγαλύτερη σύγκλιση βγάζοντας από το περι-
θώριο όλες αυτές τις ομάδες.

Το αντιφασιστικό κίνημα όμως αναγκάζει τους πιο
φασίστες “με γραβάτα” να καταγγέλλουν τους ανοι-
χτούς κουκουλοφόρους της Κου Κλουξ Κλαν και να
τους ζητάνε να μην πηγαίνουν στις διαδηλώσεις τους.
Μέχρι πρόσφατα έκαναν κοινές εμφανίσεις, αλλά τώ-
ρα κανείς τους δεν θέλει στα χέρια του το αίμα της
Χέδερ Χέγιερ. Η αποπομπή του μέντορα των φασι-
στών, Στιβ Μπάνον, από αρχισυμβουλάτορα του
Τραμπ στις αρχές Αυγούστου έχει προκαλέσει ακόμη
μεγαλύτερο πανικό στις γραμμές τους.

Το “από την Αθήνα μέχρι την Αμερική, τσακίστε
τους νεοναζί” που είναι το σύνθημα της διαδήλωσης
της 16ης Σεπτέμβρη δεν είναι συμβολικό. Είναι μια
πραγματική μάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη και μπο-
ρούμε να την κερδίσουμε, σε συνεργασία και αλλη-
λεγγύη με τους συντρόφους και τις συντρόφισσές
μας που δίνουν τη μάχη στην καρδιά του κτήνους.

Πανικός στις γραμμές τους



“H
αμερικάνικη στρατηγι-
κή στο Αφγανιστάν και
στην Νότια Ασία θα αλ-

λάξει δραματικά…» είπε ο πρό-
εδρος Τραμπ στο έκτακτο τηλεο-
πτικό διάγγελμα με το οποίο την
προηγούμενη βδομάδα ανακοίνω-
σε την αύξηση των αμερικάνικων
στρατευμάτων που στρατοπε-
δεύουν στο Αφγανιστάν. 

Ο Τραμπ δεν ανέφερε πόσοι
στρατιώτες θα πάνε, αλλά ο
υπουργός Άμυνας Τζέιμς Μάτις
δήλωσε ότι σκοπεύει να στείλει πε-
ρίπου 4.000 για να προστεθούν
στους 8.400 που παραμένουν στη
χώρα.

Το πόσο δραματική θα είναι η
αλλαγή της στρατηγικής των ΗΠΑ
στο Αφγανιστάν που υπόσχεται ο
Τραμπ είναι κάτι που πρόκειται να
φανεί, αλλά το μόνο σίγουρο είναι
το μεγάλο αδιέξοδο στο οποίο έχει
οδηγηθεί η πολιτική των ΗΠΑ στο
Αφγανιστάν και συνολικά στη Μέ-
ση Ανατολή.

16 ολόκληρα χρόνια από την κή-
ρυξη του «πολέμου του Μπους
ενάντια στην τρομοκρατία» και την
στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ
και των συμμάχων τους στο Αφγα-
νιστάν το 2001 μετά την επίθεση
στους Δίδυμους Πύργους, οι Τα-
λιμπάν εξακολουθούν να έχουν κά-
τω από τον έλεγχό τους τουλάχι-
στον το 40% ενώ ο αφγανικός
στρατός με την υποστήριξη των
αμερικάνων στρατιωτών είναι πε-
ριορισμένος σε ένα επισφαλή
έλεγχο της Καμπούλ και κάποιων
πόλεων.

Την -στρατιωτικά, γεωπολιτικά
και οικονομικά- παταγώδη αποτυ-
χία του σχέδιου Μπους να ελέγξει
άμεσα την περιοχή μέσα από τον
«πόλεμο ενάντια στην τρομοκρα-
τία» σε Ιράκ και Αφγανιστάν, προ-
σπάθησε να διαχειριστεί αρχικά ο
Ομπάμα αυξάνοντας τους αμερι-
κάνους στρατιώτες στο Αφγανι-
στάν σε 100.000 το 2009. Στη συ-
νέχεια από το 2011 και μετά ο Ομ-

πάμα αναγκάστηκε να ακολουθή-
σει μια πολιτική απόσυρσης και
απόκτησης του ελέγχου μέσα από
την ενίσχυση τοπικών καθεστώτων-
μαριονέτα. Αλλά ούτε και αυτή η
πολιτική μπόρεσε να εξασφαλίσει
τον αμερικάνικο έλεγχο.

Η τωρινή απόφαση του Τραμπ
να στείλει νέα στρατεύματα στο
Αφγανιστάν έχει σαν στόχο την ενί-
σχυση και την περαιτέρω στήριξη
και εκπαίδευση των Αφγανικών
στρατευμάτων με στόχο «να αναγ-
καστούν οι Ταλιμπάν να συρθούν
σε διαπραγματεύσεις με την αφγα-
νική κυβέρνηση στέλνοντας το μή-
νυμα ότι δεν πρόκειται να φύγου-
με» δήλωσε χαρακτηριστικά ο αμε-
ρικάνος υπουργός Εξωτερικών Τί-
λερσον. 

Στρατηγικής σημασίας

Ο έλεγχος του Αφγανιστάν, μιας
χώρας που βρίσκεται ανάμεσα στο
Ιράν και στην Κίνα είναι στρατηγι-
κής σημασίας για τις ΗΠΑ - ιδιαίτε-
ρα μετά και το πάγωμα των μέχρι
πριν λίγα χρόνια πολύ καλών σχέ-
σεων των ΗΠΑ με το Πακιστάν και
τα ανοίγματα του τελευταίου στην
Κίνα, τον βασικό ανταγωνιστή των
ΗΠΑ στη Νότια-Ν.Ανατολική Ασία
και στον Ειρηνικό. Η πίεση του
Τραμπ έχει σαν αποδέκτη και την
«απείθαρχη» κυβέρνηση του Πακι-
στάν. Όπως τόνισε ο Τραμπ: «δεν
μπορούμε να παραμένουμε σιωπη-
λοί με τον επίγειο παράδεισο που
αποτελεί το Πακιστάν για τους Τα-
λιμπάν και άλλες τρομοκρατικές
οργανώσεις».

Ο νέος πρωθυπουργός του Πα-
κιστάν Αμπάσι δήλωσε από τη με-
ριά του ότι «από την πρώτη μέρα

το λέμε ξεκάθαρα ότι η στρατηγική
του πολέμου στο Αφγανιστάν δεν
έχει λειτουργήσει ούτε πρόκειται
να λειτουργήσει. Πρέπει να βρεθεί
μια πολιτική διευθέτηση». Η κυβέρ-
νηση του Πακιστάν ναι μεν βρίσκε-
ται σε σύγκρουση με μια σειρά
από ένοπλες ομάδες που δρουν
στο έδαφός της αλλά δεν θέλει την
κλιμάκωση της αμερικάνικης στρα-
τιωτικής δράσης, ιδιαίτερα μέσα
στο Πακιστάν. 

Στα 16 χρόνια που κρατάει ο πό-
λεμος στο Αφγανιστάν έχουν σκο-
τωθεί περισσότεροι από 100.000
άμαχοι. Οι δολοφονικές από αέρος
επιθέσεις και επίγειες επιδρομές,
που υποτίθεται θα απάλλασσαν
τους κατοίκους από τους Ταλιμ-
πάν, έχουν οδηγήσει στην απονο-
μιμοποίηση της αμερικάνικης πα-
ρουσίας σε τέτοιο σημείο ώστε
Αφγανοί στρατιώτες και αστυνομι-
κοί αντί να βοηθάνε να ανοίγουν
πυρ με στόχο τους αμερικάνους
στρατιώτες.

Ο συνεχής πόλεμος έχει κατα-
στρέψει τις όποιες υποδομές υπήρ-
χαν. Διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες
αντιμετωπίζονται με την καταστολή
την ίδια στιγμή που το μόνο που
μοιάζει να ανθεί στο Αφγανιστάν εί-
ναι η παπαρούνα, με τις καλλιέργει-
ες και το εμπόριο οπίου να έχουν
εκτιναχθεί από 8000 εκτάρια το
2001 σε 201.000 σήμερα. Σύμφωνα
με τον ΟΗΕ μισό εκατομμύριο παι-
διά υποσιτίζονται σήμερα στο Αφ-
γανιστάν, ενώ 650.000 Αφγανοί εγ-
κατέλειψαν τη χώρα και έγιναν πρό-
σφυγες το 2016 – με την ΕΕ να “συ-
ζητά” αναίσχυντα αν θα τους ανα-
γνωρίσει το καθεστώς πρόσφυγα.

Γιώργος Πίττας
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Τ
ο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Λυκείου θα καταθέσει σύντο-
μα σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Παιδείας. Στο υπουργικό
συμβούλιο που έγινε στις 28/8 ο Κ. Γαβρόγλου παρουσίασε τις προτά-

σεις που αφορούν το Λύκειο και την εισαγωγή των υποψηφίων σε ΑΕΙ και
ΤΕΙ. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαγγείλει αρκετές φορές την κατάργηση του θε-
σμού των πανελλαδικών εξετάσεων (πιο πρόσφατη στις αρχές του μήνα),
ήδη από τον περασμένο Φλεβάρη ο υπουργός δήλωνε ότι η αναβάθμιση του
Λυκείου περνά μέσα από την αυτοαξιολόγηση των σχολείων, την επιμόρφω-
ση των καθηγητών, τη διατήρηση του αδιάβλητου της διαδικασίας εισαγω-
γής. Η συζήτηση για ελεύθερη εισαγωγή στην τριτοβάθμια είχε ήδη πάει πε-
ρίπατο, ενώ το βάρος της μεταρρύθμισης μεταφερόταν στις πλάτες και των
καθηγητών.

Το νομοσχέδιο που φέρνει προς συζήτηση περιέχει αυτά τα στοιχεία αλλά
πάει και ένα βήμα παραπέρα προς την αντίθετη κατεύθυνση από τις εξαγγε-
λίες ΣΥΡΙΖΑ: οι πανελλαδικές εξετάσεις όχι μόνο θα διατηρηθούν, αλλά θα
γίνονται δύο φορές μέσα στην Γ’ Λυκείου, Ιανουάριο και Ιούνιο!

Όπως κάθε χρόνο, η διαδικασία των πανελλαδικών φέτος έκλεισε με πο-
λύ μικρό ποσοστό μαθητών να έχουν περάσει στις σχολές που ήθελαν. Οι
βάσεις εισαγωγής δεκάδων σχολών ήταν κάτω από το 10. Οι συστημικές
εφημερίδες βρήκαν ευκαιρία να καταστροφολογήσουν για το “επίπεδο”
των ΑΕΙ και ΤΕΙ που δέχονται φοιτητές με τόσο χαμηλή βαθμολογία. Η άπο-
ψη που καλλιεργούν είναι ότι είτε πρέπει οι σχολές αυτές να συγχωνευτούν
ή και να κλείσουν, είτε πρέπει να μπουν ακόμη περισσότερα εμπόδια στους
μαθητές που δίνουν εξετάσεις προκειμένου να εισαχθούν σε μια σχολή. 

Εμπόδια

Η πραγματικότητα είναι ότι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μαθητές εί-
ναι ήδη πολλά, τόσο πριν όσο και μετά τις πανελλήνιες. Ο θεσμός των πα-
νελλαδικών εξετάσεων, που κάθε χρόνο επικροτείται ως «αδιάβλητος» ακό-
μη και από ενάντιους, αφήνει τους μαθητές έκθετους στις αυθαίρετες απο-
φάσεις μιας επιτροπής που ορίζει τα θέματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
φέτος ήταν τα Μαθηματικά, στα οποία το 58% των μαθητών έγραψε κάτω
από τη βάση! Η συνολικότερη δυσκολία της διαδικασίας, από το μέγεθος
της ύλης μέχρι τη διάρκεια των εξετάσεων, σε συνδυασμό με την υποβάθμι-
ση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάνει την παραπαιδεία μέρος των πα-
νελλαδικών εξετάσεων. Μπαίνουν έτσι τεράστιοι ταξικοί φραγμοί για μαθη-
τές και μαθήτριες των οποίων οι οικογένειες δεν μπορούν να ανταπεξέλ-
θουν οικονομικά σε αυτή την κούρσα.

Αλλά τα προβλήματα δε σταματούν εκεί. Η υποβάθμιση της τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης και των φοιτητικών παροχών κάνει τις σπουδές δυσπρό-
σιτες ούτως ή άλλως. Τα τελευταία χρόνια το φοιτητικό κίνημα έχει δώσει
μάχες για το δικαίωμα των φοιτητών στη σίτηση και τη στέγαση. Χωρίς αυ-
τά τα δικαιώματα οι υποψήφιοι μπορεί να αποφασίσουν να μην γραφτούν
καν στη σχολή της προτίμησής τους, ακόμη κι αν έχουν περάσει. Οι σχο-
λές με χαμηλές βάσεις τις οποίες έβαλαν στο στόχαστρο τα συστημικά
ΜΜΕ είναι οι σχολές που βρίσκονται χαμηλά στις προτιμήσεις των μαθη-
τών. Η βάση δεν αντικατοπτρίζει την ποιότητά τους τόσο, όσο αντικατο-
πτρίζει τις σκέψεις μιας ολόκληρης γενιάς για το πώς θα επιβιώσει στις
σπουδές της και στην αγορά εργασίας αργότερα. Σχολές που σε άλλες
συνθήκες θα κέντριζαν το επιστημονικό ενδιαφέρον των φοιτητών, μένουν
στο περιθώριο γιατί μετά από χρόνια κρίσης και υποβάθμισης δε θεω-
ρούνται καλές για επαγγελματική αποκατάσταση. Ενώ 24% των μαθητών
μένουν εκτός ΑΕΙ και ΤΕΙ, υπάρχουν σχολές που φέτος θα δεχτούν δραμα-
τικά λιγότερους φοιτητές από τις θέσεις που διαθέτουν.

Ο υπ. Παιδείας Κ. Γαβρόγλου παραδέχεται ότι μόλις 20% των μαθητών
καταφέρνουν να μπουν, όχι στην πρώτη, αλλά σε μία από τις πέντε πρώτες
σχολές επιλογής τους. Αλλά προτείνει ακόμα περισσότερες εξετάσεις για
μαθητές και ακόμα μεγαλύτερα βάρη για καθηγητές. Ταυτόχρονα, η υποτι-
θέμενη «αναβάθμιση» των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια έδειξε το πραγματικό της
πρόσωπο, ξεκινώντας από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Πειραιά και Αθήνας.

Τον παραλογισμό της εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, μόνο η ελεύθερη εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια και η χρηματοδότηση όλης της Παιδείας για προσλή-
ψεις και υποδομές μπορεί να σταματήσει. Με τη νέα χρονιά να ξεκινάει, οι
μαθητές αλλά και οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έδωσαν όλες τις μά-
χες του προηγούμενου διαστήματος ενάντια στα μνημόνια, το ρατσισμό
και τη διάλυση της Παιδείας, μαζί με τους νεοεισαχθέντες που ξέρουν από
πρώτο χέρι τι σημαίνει η κρίση να πετσοκόβει το δικαίωμα της επιλογής,
θα μπουν δυναμικά στο φθινόπωρο των αγώνων.

Α.Φ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το μαρτύριο 
του Αφγανιστάν

Σπάστε τους 
ταξικούς φραγμούς
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To Mαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
στην Έκθεση Βιβλίου

Ξεκινάει την Παρασκευή 1η Σεπτέμβρη στο Ζάππειο το 46ο Φεστι-
βάλ Βιβλίου που πρόκειται να κρατήσει μέχρι τις 17 Σεπτέμβρη. 

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο θα βρίσκεται στο περίπτερο 120 με την
δεύτερη έκδοση του βιβλίου του Βίκτορ Σερζ για την πρώτη χρονιά
της Ρώσικης επανάστασης, όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις του αλλά και
το ολοκαίνουργιο τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω
για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές του φεστιβάλ το κεντρικό αφιέ-
ρωμα της φετινής διοργάνωσης είναι «Βιβλίο-Θέατρο-Κινηματογρά-
φος» και στα πλαίσιά του θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από εκδη-
λώσεις ανάμεσά τους και μια εκδήλωση για την «ΕΡΤ και τη συμβολή
της στο Βιβλίο, το Θέατρο και τον Κινηματογράφο». Επίσης, θα πραγ-
ματοποιηθεί αφιέρωμα στην επέτειο των 100 χρόνων από την Οκτω-
βριανή Επανάσταση και την αλληλεπίδρασή της με το Βιβλίο με τίτλο
εκδήλωσης «Οκτωβριανή Επανάσταση, 100 χρόνια: Διαρκής έμπνευση
για συγγραφείς και κινηματογραφιστές».

Οι ώρες λειτουργίας του φεστιβάλ είναι Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00 –
22:30, Παρασκευή & Σαββάτο: 18:00 – 23:00 και την Κυριακή: 10:30 –
15:00 & 18:00-22:30. 

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

www.marxistiko.gr

Δεύτερη έκδοση για το 
«Έτος Ένα» του Βίκτορ Σερζ!

Σ
τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του Βίκτορ
Σερζ «Έτος Ένα της Ρώσικης Επανάστα-
σης» προχωράει το Μαρξιστικό Βιβλιοπω-

λείο τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη μετά την
εξάντληση της 1ης έκδοσης (μια χιλιάδα) μέσα
στο καλοκαίρι!

Το «Έτος Ένα» ήταν το βιβλίο με το οποίο στις
18 Γενάρη το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο άνοιξε
τον κύκλο των φετινών εκδόσεων για τα 100 χρό-
νια της ρώσικης επανάστασης (ακολούθησαν μέ-
σα στο 2017, «Η Μόσχα του Λένιν» του Αλφρέντ
Ροσμέρ, η νέα τρίτη έκδοση του βιβλίου ο «Κρα-
τικός Καπιταλισμός στη Ρωσία» του Τόνι Κλιφ και
η επανέκδοση του βιβλίου «Πώς λειτουργούν τα
σοβιέτ» του Τζον Ριντ από το Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο αλλά και πολλοί άλλοι τίτλοι από άλλες
εκδόσεις, ανάμεσά τους και εκείνος του κατα-
πληκτικού μυθιστορήματος του Βίκτορ Σερζ,
«Υπόθεση Τουλάγιεφ» από τις εκδόσεις Θύρα-
θεν).

Μέσα σε λίγους μήνες το “Έτος Ένα” έγινε κυ-
ριολεκτικά ανάρπαστο σε παρουσιάσεις και εκ-
θέσεις βιβλίου, με προπωλήσεις, παραγγελίες
από αναγνώστες και βιβλιοπωλεία, αλλά και μέ-
σα από τη διακίνησή του σε μια σειρά από συνέ-
δρια και πολιτικές, ιδεολογικές, συνδικαλιστικές
εκδηλώσεις. Όσοι και όσες δεν το έχετε ήδη κά-
νει, προμηθευτείτε το!
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