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Η
επέτειος των πέντε χρόνων από τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα ση-
μαδεύτηκε από τις μεγάλες αντιφα-

σιστικές κινητοποιήσεις πανελλαδικά στις
15 και στις 18 Σεπτέμβρη. Χιλιάδες βγή-
καν στους δρόμους στέλνοντας ξεκάθαρο
μήνυμα ότι δεν εφησυχάζουμε ούτε λεπτό
όσο οι δολοφονικές νεοναζιστικές συμμο-
ρίες όχι μόνο δεν έχουν καταδικαστεί ακό-
μα  αλλά επιχειρούν να ανασυνταχτούν με
νέες προκλήσεις.

Η επίθεση σε νεολαίο του ΣΥΡΙΖΑ στο
Πέραμα το Σάββατο ήταν μια τέτοια πρό-
κληση. Γνωστός αντιφασίστας ο Βαγγέ-
λης Παπαμιχαήλ κατευθυνόταν στη συ-
ναυλία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα στη
Δραπετσώνα όταν αντιμετώπισε νεοναζι-
στική ενέδρα. 

Συνέχεια στη σελ. 3

Aνταποκρίσεις από την
Ελλάδα και το εξωτερικό - 
Διεθνής Συνάντηση 13/10
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Η
συντονισμένη δράση κυβερνήσεων και
κεντρικών τραπεζών κατάφερε να “μπά-
λωσει” μέσα στα δέκα χρόνια που έχουν

περάσει από τότε την μαύρη τρύπα που άφησε
πίσω της η κατάρρευση της Λήμαν Μπράδερς
τον Σεπτέμβρη του 2008. Αλλά δεν κατάφεραν
να λύσουν ούτε ένα από τα βαθύτερα αίτια που
οδήγησαν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα στη χρεοκοπία.

Η κερδοσκοπία, ο πιο άμεσος υπεύθυνος για
την ρευστοποίηση του χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος του 2008, εξακολουθεί να οργιάζει -
παρά τα νέα, αυστηρότερα νομοθετικά και επο-
πτικά πλαίσια που επιβλήθηκαν στις τράπεζες
αμέσως μετά τη χρεωκοπία. Οι τραπεζίτες, τα
διαβόητα γκόλντεν μπόις που οδήγησαν το “κα-
ράβι στα βράχια”, συνεχίζουν όχι μόνο  να
“ζουν” αλλά και να “βασιλεύουν”. Στις ΗΠΑ το
πρώτο πράγμα που έκαναν οι τραπεζίτες μόλις
κατάφεραν, χάρη στα δισεκατομμύρια της κρα-
τικής βοήθειας να σταθούν και πάλι στα πόδια
τους, ήταν να επιτεθούν στο νόμο Ντοντ-
Φράνκ, τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση Ομ-
πάμα και που είχε σαν στόχο να βάλει κάποια
όρια στα κερδοσκοπικά τους παιχνίδια. Ο
Τραμπ έχει υποσχεθεί να τον καταργήσει. Διό-
λου τυχαία το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
έχει απογειωθεί μέσα στα δυο χρόνια που ο
Τραμπ βρίσκεται στην εξουσία: ο δείκτης Dow
Jones έχει κερδίσει πάνω από 30% από την
1/1/2016 μέχρι σήμερα.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας μπορεί
να έχουν επιστρέψει σχεδόν παντού σε θετικό
έδαφος. Αλλά η κερδοφορία της “πραγματικής
οικονομίας” εξακολουθεί, παρά τις επιθέσεις
στους μισθούς και τις κοινωνικές παροχές, να
βρίσκεται στα τάρταρα. Η κερδοσκοπία είναι η
άλλη όψη της έλλειψης κερδοφόρων επενδυτι-
κών ευκαιριών. Και εδώ σχεδόν τίποτα δεν έχει
αλλάξει: μη έχοντας να κάνουν τίποτα τα κέρδη
τους οι μεγάλες επιχειρήσεις αναγκάζονται να
τα “επενδύουν” στα χρηματιστήρια, στα κρατι-
κά ομόλογα, στις αγορές συναλλάγματος και
τις “πολλά υποσχόμενες” αναδυόμενες αγορές.
Και όπως γινόταν και πριν από τη Λήμαν Μπρά-
δερς έτσι και τώρα τα γκόλντεν μπόις ψάχνουν
συνεχώς για νέες “ευκαιρίες”. Το 2008 ήταν η
έκρηξη της φούσκας “των στεγαστικών δανείων
χωρίς εγγυήσεις” που έφερε την καταστροφή:

οι τράπεζες έδιναν δάνεια σε φτωχούς -σε αν-
θρώπους που ήταν βέβαιο ότι δεν θα μπορού-
σαν να τα εξυπηρετήσουν- με στόχο να κερδί-
σουν δισεκατομμύρια όχι από τους τόκους (που
δεν θα εισέπρατταν ποτέ) αλλά από την άνοδο
της αξίας της γης που θα έφερναν αυτά τα δά-
νεια και από τις κατασχέσεις. Ποια φούσκα θα
σκάσει και πότε αυτό δεν μπορούμε να το ξέ-
ρουμε σήμερα. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν
πολλές υποψήφιες. Και πολλαπλασιάζονται με
γρήγορους ρυθμούς.

“Οι επιχειρήσεις εξυγίανσης των τραπεζών
και η αποκατάσταση της ρευστότητας στο χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα κόστισαν 15 τρις δολά-
ρια”, γράφει η Καθημερινή της περασμένης Κυ-
ριακής στο αφιέρωμά της στην Λήμαν Μπρά-
δερς. Το αποτέλεσμα ήταν μια διόγκωση του
δημόσιου χρέους -με άμεση συνέπεια τη χρεο-
κοπία των πιο αδύναμων καπιταλισμών σαν την
Ελλάδα ή την Πορτογαλία. Σήμερα το παγκό-
σμιο δημόσιο χρέος ξεπερνάει τα 67 τρισεκα-
τομμύρια δολάρια -ένα ιλιγγιώδες ποσό, σχε-
δόν διπλάσιο από τα 37 τρις του 2008. Και δεν
είναι μόνο το δημόσιο χρέος που έχει εκτιναχ-
θεί στα ουράνια: το παγκόσμιο χρέος διογκώ-
θηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρακτορείου
Bloomberg, από τα 173 τρις δολάρια το 2008
στα 250 τρις φέτος. 

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πρώτον ο κίνδυνος
ενός νέου “ατυχήματος”, μιας νέας Λήμαν είναι
πάνω από υπαρκτός. Αργά ή γρήγορα κάποια
από τις νέες φούσκες θα σκάσει -με μαθηματι-
κή ακρίβεια. Δεύτερον, οι κυβερνήσεις και τα
κράτη, αδυνατισμένα από τον προηγούμενο γύ-
ρο, είναι σήμερα σε πολύ δυσκολότερη θέση
να αντιμετωπίσουν μια νέα κρίση. Τρίτον οι διε-
θνείς οργανισμοί και οι κεντρικές τράπεζες
έχουν, μέσα από την ποσοτική χαλάρωσης και
το μηδενισμό των επιτοκίων “κάψει” ήδη όλα
τους τα όπλα. Οι κεντρικοί τραπεζίτες κάνουν
ότι μπορούν για να διορθώσουν αυτή την κατά-
σταση. Αλλά αυξάνοντας τα επιτόκια και περι-
κόπτοντας τη ρευστότητα διακινδυνεύουν να
πυροδοτήσουν αυτό ακριβώς που προσπαθούν
να αποφύγουν: η Αργεντινή -που αναγκάστηκε
να καταφύγει ξανά στο ΔΝΤ- μπορεί να μην έγι-
νε Λήμαν Μπράδερς. Αλλά υπάρχουν δεκάδες
“Αργεντινές” στον πλανήτη. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Δ
έκα χρόνια μετά την κατάρρευση της
Λήμαν Μπράδερς το ερώτημα αν η
παγκόσμια οικονομική κρίση την

οποία βοήθησε να ξεσπάσει έχει πλέον ξε-
περαστεί εξακολουθεί να προκαλεί αντιπα-
ραθέσεις. Πριν από λίγα χρόνια, σημειώνει
στο νέο του σημαντικό βιβλίο Crashed
(Χρεοκοπημένο) ο φιλελεύθερος ιστορικός
της οικονομίας Άνταμ Τουζ, ήταν κοινά απο-
δεκτή η παραδοχή ότι ο συνδυασμός της
διάσωσης των τραπεζών από τα κράτη και
της ποσοτικής χαλάρωσης από τις κεντρι-
κές τράπεζες -της παροχής νέου χρήματος
προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα- είχε
επιλύσει την κρίση.

Όπως, όμως σωστά επισημαίνει ο Τουζ,
“η κρίση δεν είχε στην πραγματικότητα ξε-
περαστεί ακόμα... η χρηματοπιστωτική και
οικονομική κρίση της περιόδου 2007-2012
μεταμορφώθηκε ανάμεσα στο 2013 και το
2017 σε μια
ολοκληρωτική
πολιτική και γε-
ωπολιτική κρίση
της μεταψυχρο-
πολεμικής παγ-
κόσμιας τάξης”.

Το Crashed
είναι μια γιγάν-
τια ιστορία των αφετηριών και της πορείας
αυτής της πολλαπλής κρίσης. Το προηγού-
μενο βιβλίο του Τουζ, Deluge (Κατακλυ-
σμός) αφορούσε στον Α' Παγκόσμιο Πόλε-
μο και την περίοδο που τον διαδέχτηκε. Ο
Τουζ -κάτι πολύ ασυνήθιστο για επίσημους
ιστορικούς- είχε δείξει σε αυτό το βιβλίο
ένα γεμάτο σεβασμό ενδιαφέρον για τον
Λένιν, ως στρατηγικό διανοητή. Με έναν πα-
ρόμοιο τρόπο στο Crashed αντιμετωπίζει με
συμπάθεια το έργο κάποιων Μαρξιστών
όπως ο Πίτερ Γκόβαν και ο Λίο Πάνιτς οι
οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι το σημερινό
χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι βασικό για
τη διατήρηση της παγκόσμιας ηγεμονίας
των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για τον Τουζ η κρίση που ξέσπασε το
2007-8 ήταν μια κρίση του “στηριγμένου
στο δολάριο διατλαντικού χρηματοπιστωτι-
κού συστήματος”, ενός συστήματος που
έχει δυο “κόμβους”, τη Γουόλ Στριτ και το
Σίτι του Λονδίνου. Αυτό τον οδηγεί στο συμ-
πέρασμα ότι η κρίση ήταν τόσο Ευρωπαϊκή
όσο και Αμερικανική.

Οι τράπεζες και στις δυο πλευρές του Ατ-
λαντικού είχαν σαν στόχο τη χρηματοδότη-
ση επικερδών επενδύσεων -για παράδειγμα
στις ΗΠΑ την στεγαστική αγορά στην πε-
ρίοδο της φούσκας της πρώτης δεκαετίας
του 2000- με δολάρια τα οποία δανείζονταν
φτηνά είτε στη Γουόλ Στριτ είτε στις υπερά-
κτιες, ενορχηστρωμένες από το Λονδίνο,
αγορές. Αυτό λειτουργούσε τέλεια όσο
έρεαν τα δολάρια.

Τι θα γινόταν, όμως, αν αυτό το “χρημα-
τοπιστωτικό κυκλοφοριακό σύστημα” μπλό-
καρε; Αυτό ακριβώς συνέβει το 2007-8 όταν
όλο αυτό το εύθραυστο εποικοδόμημα των
-στηριγμένων στην φούσκα των τιμών των
αμερικανικών ακινήτων- κερδοσκοπικών
επενδύσεων κατέρρευσε. Καθώς απλωνό-
ταν ο πανικός, τα δάνεια σε δολάρια στέρε-
ψαν απειλώντας με αυτόν τον τρόπο την
διατλαντική οικονομία -τόσο τις βιομηχανι-
κές επιχειρήσεις όσο και τις τράπεζες- με
χρεοκοπία.

Ένα από τα δυνατά σημεία της αφήγη-
σης του Τουζ είναι ότι δείχνει πόσο συνει-
δητά ρίχτηκε το αμερικανικό κράτος στην
προσπάθεια αυτής της διάσωσης. Αυτό δεν
περιλάμβανε απλά τις αρχικές κεφαλαιακές
υποστηρίξεις των τραπεζών αλλά και μια
ολόκληρη σειρά από συναλλαγματικές αν-
ταλλαγές μέσω των οποίων η διοίκηση της
αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (FED)
διέθετε, σε διάφορες στιγμές πανικού, δο-
λάρια σε άλλες ηγετικές κεντρικές τράπε-
ζες. 

Με αυτόν τον τρόπο ο Τουζ αντικρούει τις
συνήθεις ερμηνείες που παρουσιάζουν την
κρίση απλά σαν αποτέλεσμα της αποδυνά-
μωσης της ηγεμονίας των ΗΠΑ. “Πριν από
την κρίση, το διατλαντικό υπεράκτιο σύστη-
μα του δολαρίου δεν είχε κάποιο εμφανές
ηγετικό κέντρο. Αναπτύχθηκε πράγματι
“υπεράκτια” με στόχο να αποφύγει τον εθνι-

κό έλεγχο και τη
ρύθμιση. Μετά
το 2008 οργανώ-
θηκε ανοιχτά γύ-
ρω από την FED
και την παρεχο-
μένη από αυτή
ρευστότητα”.

Ο Τουζ μας δί-
νει πράγματι μια πολύ κρατικο-κεντρική ερ-
μηνεία της κρίσης. Ένα από τα αρνητικά
στοιχεία του βιβλίου -ιδιαίτερα στο τελευ-
ταίο κομμάτι του που κυριαρχείται από την
ομολογουμένως ατελείωτη κρίση της Ευρω-
ζώνης- μετατρέπεται σε μια από μέρα-σε-
μέρα εξιστόρηση της πρόσφατης “υψηλής”
πολιτικής στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με τον μαρξιστή οικονομολόγο
Μάικλ Ρόμπερτς η σημαντικότερη αδυναμία
του Crashed είναι ότι μιλάει “περισσότερο
για το πως αντί για το γιατί”. Με άλλα λό-
για, ο Τουζ δεν εξηγεί γιατί οι χρηματοπι-
στωτικές ροές εντός του “διατλαντικού συ-
στήματος του δολαρίου” έφτασαν να κυ-
ριαρχήσουν πάνω στον δυτικό καπιταλισμό.
Η παραγωγή βρίσκεται στο περιθώριο της
αφήγησης του -σε αντίθεση με τον Γκόβαν
ο οποίος έδινε μεγάλη σημασία στην αντα-
γωνιστική διαμάχη ανάμεσα στα μεγάλα
βιομηχανικά κέντρα και τον Ρόμπερτς που
συνδέει αυτό που ο ίδιος ονομάζει “μακρά
ύφεση” με την χαμηλή κερδοφορία των πα-
ραγωγικών επενδύσεων.

Ο Τουζ είναι ξεκάθαρος ότι οι ρίζες των
πολιτικών προκλήσεων ενάντια στην νεοφι-
λελεύθερη τάξη -το Brexit, ο Τραμπ, η άνο-
δος της ρατσιστικής ακροδεξιάς- μπορούν
να αναζητηθούν πίσω στην οικονομική κρί-
ση. Αλλά δεν είναι καθόλου ξεκάθαρος στο
πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε.

Σε ένα πρόσφατο άρθρο του γράφει:
“υπάρχουν καλοί λόγοι για να υπερασπιστεί
κανείς μια τεχνοκρατική κυβέρνηση ενάντια
στα ανορθολογικά πάθη της μαζικής δημο-
κρατίας”. Αλλά δεν είναι αυτό ακριβώς που
μας έχει φέρει σε αυτό το χάλι; Η κρατική
παρέμβαση έσωσε τις τράπεζες αλλά, χάρη
στη λιτότητα, οι απλοί άνθρωποι κλήθηκαν
να πληρώσουν τον λογαριασμό και τόσοι
πολλοί στράφηκαν προς τον Τραμπ και
τους ομοίους του. Ακόμα και οι πιο ευφυείς
φιλελεύθεροι μοιάζουν ανίκανοι να μας
προσφέρουν οτιδήποτε άλλο πέρα από μια
επανάληψη των λαθών του παρελθόντος.

Aπό το κραχ στην
πολιτική κρίση

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Νέα «ατυχήματα» 
στον ορίζοντα
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Α
ντίστοιχη φασιστική πρό-
κληση ήταν η επίθεση την
Κυριακή το απόγευμα στον

ξυλουργό Ασίφ Χουσεΐν στη Γκο-
ρυτσά του Ασπρόπυργου, σαν συ-
νέχεια των χρυσαυγίτικων τραμ-
πουκισμών στην περιοχή που πα-
ραμένουν ατιμώρητοι.

Αυτά είναι μόνο τα πιο πρόσφα-
τα δείγματα της λυσσαλέας προ-
σπάθειας των φασιστών να υπο-
γραμμίσουν την ύπαρξή τους κόν-
τρα στην απομόνωσή τους από τη
συντριπτική πλειοψηφία. Είχε προ-
ηγηθεί η επίδειξη που έκαναν
στους δρόμους της Θεσσαλονίκης
ως “μακεδονομάχοι” με την πολιτι-
κή κάλυψη της ΝΔ και την πρακτι-
κή κάλυψη της αστυνομίας με ευ-

θύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Οι προκλήσεις αυτές μας εξορ-

γίζουν αλλά δεν έρχονται σαν έκ-
πληξη. Τα πέντε χρόνια του Φύσ-
σα συμπίπτουν με τα δέκα χρόνια
της Λήμαν Μπράδερς. Η παγκό-
σμια καπιταλιστική κρίση που ξέ-
σπασε όταν χρεοκόπησε εκείνη η
αμερικάνικη τράπεζα χτύπησε σαν
τυφώνας τις οικονομίες σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη του πλανήτη.
Και δεν έχει ξεπεραστεί. Σήμερα,
απειλεί όχι μόνο με έναν νέο κύ-
κλο από χρεοκοπίες σαν αυτές
που ήδη βλέπουμε στην Αργεντινή
ή στην Τουρκία, αλλά και με την
αποσταθεροποίηση του πολιτικού
συστήματος μέσα στην καρδιά της
Ευρώπης που δίνει χώρο στην
ακροδεξιά.

Αυτή είναι η πραγματική εικόνα.
Βρισκόμαστε μπροστά σε σκληρές
οικονομικές και πολιτικές μάχες
και δεν χωράει καμιά αυταπάτη
για τις διακηρύξεις Τσίπρα ότι βα-
δίζουμε προς την “κανονικότητα”.
Το εργατικό κίνημα έχει να δώσει
αγώνες ταυτόχρονα και για να πά-

ρει πίσω όλες τις κατακτήσεις που
έκλεψαν τα μνημόνια και για να
απομονώσει τη φασιστική απειλή.

Αυτή η δίδυμη προσπάθεια ξεδι-
πλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Το
έδειξαν οι διαδηλωτές στο Κέ-
μνιτς, στο Λονδίνο, στη Βιέννη,
στο Μιλάνο και σε αυτή τη δυναμι-
κή ήρθε να δώσει τη συμβολή του
και ο δικός μας αντιφασιστικός Σε-
πτέμβρης. 

Η Αριστερά

Η κρίση του καπιταλισμού δεν
οδηγεί αυτόματα στην άνοδο του
φασισμού, η Αριστερά μπορεί να
κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό ακρι-
βώς έχει τεράστια σημασία να
αποφύγουμε τα λάθη που έγιναν
στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας
του 1930, όταν επικρατούσαν οι
σεχταριστικές αντιλήψεις της στα-
λινικής “τρίτης περιόδου”.

Ευτυχώς έχουμε σημάδια ότι τέ-
τοια εμπόδια ξεπερνιούνται. Στο
Εργατικό Κέντρο Αθήνας, παρα-
δείγματος χάρη, η απόφαση για
στήριξη των αντιφασιστικών κινη-
τοποιήσεων στις 15 και 18 Σεπτέμ-
βρη πάρθηκε από όλη την αριστε-
ρά, από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ
μέχρι τη ΛΑΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο
πλευρό της Μάγδας Φύσσα στάθη-
καν  βουλευτίνες και από το ΚΚΕ
όπως η Δ. Μανωλάκου και από τον
ΣΥΡΙΖΑ όπως η Κ. Κούνεβα.  Στο
Σύνταγμα ξεδιπλώθηκε πάνω στην

εξέδρα μια αντιφασιστική βεντάλια
από τους αντιστασιακούς του
ΣΦΕΑ μέχρι την κοινότητα ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ περνώντας από συνδικαλι-
στές, εκπροσώπους προσφύγων
και μεταναστών και δημοτικούς
συμβούλους όλων των τάσεων.

Αυτά είναι ενθαρρυντικά μηνύ-
ματα και έτσι θα συνεχίσουμε. Η
διεθνής συνάντηση που οργανώνει
η ΚΕΕΡΦΑ στην πανελλαδική συ-
νέλευσή της στις 13 Οκτώβρη θα
φέρει αντίστοιχες εικόνες από τις
άλλες χώρες. Όσο πιο μαζικά και
ενωτικά χτίζουμε το αντιφασιστικό
κίνημα, τόσο πιο πολύ χώρο ανοί-
γουμε για τη δράση του εργατικού
κινήματος σε όλα τα μέτωπα. Ο
αντικαπιταλισμός γίνεται πιο δυνα-
τός όταν μπαίνει μπροστά και ενώ-
νει την εργατική τάξη ενάντια στη
φασιστική απειλή. Έτσι θα φτά-
σουμε στη γνήσια εργατική έξοδο
από την κρίση του καπιταλισμού
με τη σοσιαλιστική ανατροπή του.

Στις άλλες σελίδες

15/9, Χιλιάδες αντιφασίστες και αντιφασίστριες διαδηλώνουν στη Σταδίου

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Απεργία στα Νοσοκομεία 10 Οκτώβρη σελ. 4

Μαρξισμός, εθνικισμός και Μακεδονικό σελ . 15

Διάλογος με την ΚΟΜΕΠ σελ . 17

Δεν θα αφήσουμε την κρίση του καπιταλισμού
να θρέψει ξανά το τέρας του φασισμού

Βαγγέλης Παπαμιχαήλ

Ασίφ Χουσεΐν
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Σ
την Θεσσαλονίκη με τα εγκαίνια της ΔΕΘ ο Αλέξης Τσί-
πρας προσπάθησε να σκιαγραφήσει το φόντο για την «με-
ταμνημονιακή περίοδο» τονισμένο με φιλεργατικές υπο-

σχέσεις. Ανάμεσά τους η επιστροφή των συλλογικών συμβάσε-
ων, η εκκίνηση των διαδικασιών για την αύξηση του κατώτατου
μισθού και η κατάργηση του υποκατώτατου στις αρχές του 2019.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίπτωση του Ερρίκος Ντυνάν
εξαγγέλλοντας την επιστροφή της κλινικής σε δημόσιο έλεγχο.
Για το Ερρίκος Ντυνάν βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πώλη-
σής του από την Τράπεζα Πειραιώς και ενδιαφέρον στον διαγω-
νισμό έχει εκδηλωθεί και από το ελληνικό δημόσιο. Υπενθυμίζε-
ται ότι η Tράπεζα Πειραιώς μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού
«Hμιθέα» απέκτησε το 2014, έναντι 115 εκατ. ευρώ, το «Eρρίκος
Nτυνάν», που βαρυνόταν με δάνεια 90 εκατ. και οι συνολικές του
υποχρεώσεις έφταναν τα 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με δημοσίευ-
μα της Εφημερίδας των Συντακτών στις 14/9, η πιθανότερη εξέ-
λιξη είναι να γίνει “Παράρτημα του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργι-
κού Κέντρου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, με κρατική εποπτεία και χρηματοδότηση”.

Η δήλωση του Τσίπρα για την ιδιωτική κλινική προκάλεσε την
ειδική αναφορά των Financial Times. «Ο κ. Τσίπρας προχώρησε
σε ακόμη ένα απροσδόκητο χτύπημα εναντίον των επενδυτών,
ανακοινώνοντας ότι το ελληνικό δημόσιο θα λάβει τον έλεγχο
του ιδιωτικού νοσοκομείου της Αθήνας, ακόμη και αν βρίσκεται
σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης. Αυτή δεν είναι μία σωστή κίνη-
ση» σχολίασε, χαρακτηριστικά, σύμβουλος, ο οποίος εμπλέκεται
στη διαδικασία πώλησης. «Εάν η κυβέρνηση θέλει να προσελκύ-
σει απευθείας ξένες επενδύσεις για να τονώσει την ανάπτυξη και
να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, πρόκειται για λάθος ενέργεια»
αναφέρεται μεταξύ άλλων, στο επίμαχο δημοσίευμα της βρετανι-
κής εφημερίδας.

Ίδρυμα Ωνάση

Απ’ την μία χρειάζεται να είναι ξεκάθαροι οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις της δήθεν κρατικοποίησης. Με τα μέχρι στιγμής δεδο-
μένα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται το σενάριο
της εξαγοράς του Ντυνάν από το Ίδρυμα Ωνάση και η μετέπειτα
δωρεά του στο δημόσιο. Πρόκειται για άλλη μία συμφωνία της
κυβέρνησης που ρίχνει γέφυρες συνεργασίας και συνεννόησης
με το κεφάλαιο. Πίσω από την «ευεργετική» διάθεση των Ωνάση-
δων και των Νιάρχων κρύβονται οι φοροαπαλλαγές των επιχειρή-
σεών τους που έρχονται ως συνέπεια των δωρεών προς το δημό-
σιο, συμπεριλαμβανομένων του φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων και του φόρου δωρεάς. Αυτή η πολιτική συμβαδίζει
με το δεύτερο σκέλος των εξαγγελιών Τσίπρα για μείωση του
συντελεστή φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων από
29% σε 25%.

Η άλλη όψη του νομίσματος είναι οι εκβιασμοί και οι απειλές
που θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση σε κάθε ένα από τα
επόμενα βήματα που θελήσει να υλοποιήσει στην «μεταμνημονια-
κή εποχή». 

Το εργατικό κίνημα μπορεί να επιβάλλει τους δικούς του
όρους. Πλευρές αυτής της πολιτικής μεταφράζονται μέσα από
την κρατικοποίηση του Ερρίκος Ντυνάν χωρίς αποζημίωση και
την ένταξή του στο ΕΣΥ. Για να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις ερ-
γασίας με το νέο καθεστώς και να διεκδικήσουμε προσλήψεις,
συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς. Οι
εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία άνοιξαν τον χορό των κινη-
τοποιήσεων στην ΔΕΘ στις 7 Σεπτέμβρη και συνεχίζουν με νέα
απεργία στις 10 Οκτώβρη. Χρειάζεται εμείς οι εργαζόμενοι στην
ιδιωτική Υγεία να σταθούμε δίπλα τους με απεργιακούς αγώνες.

Κώστας Πολύδωρος

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

Κρατικοποίηση
χωρίς “δωρεές” 
και “ναι μεν, αλλά”

ΛΕΣΒΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Α
ντιφασιστική απεργία πραγματοποίησαν την Πέμπτη
13/9 οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ της Λέσβου. Αφορμή για
την κινητοποίηση είναι οι επιθέσεις που δέχτηκαν το τε-

λευταίο διάστημα δημοσιογράφοι που εργάζονται στο νησί,
από φασιστοειδή. 

Όπως τονίζει το Σωματείο Εργαζόμενων στα ΜΜΕ της Λέ-
σβου που μαζί με την ΕΣΗΕΠΗΝ κάλεσαν την απεργία, οι ερ-
γαζόμενοι κινητοποιούνται “στην υπεράσπιση των αρχών της
δημοκρατίας βάζοντας στην άκρη όλους εκείνους που σπέρ-
νουν μίσος, φανατισμό και διχόνοια στον τόπο μας. Η συνειδη-
τή προσπάθεια ορισμένων που έχουν αναλάβει κυριολεκτικά
εργολαβικά τον αποπροσανατολισμό της τοπικής κοινωνίας
από τα πραγματικά προβλήματα και από τους πραγματικούς
υπευθύνους της κρίσης και της φτώχειας δεν πρέπει να περά-
σει. Όσο για μας, για τους ανθρώπους του Τύπου είτε είμαστε
δημοσιογράφοι, είτε διοικητικοί, είτε τεχνικοί διαβεβαιώνουμε
ότι δεν πρόκειται να καμφθούμε από τις απειλές, τις ύβρεις και
τις επιθέσεις εναντίον μας”. 

Τ
ην έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων διεκδι-
κώντας να γίνουν προσλήψεις, αποφάσισαν οι
δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας. Συγκεκριμέ-

να, από τις 17 μέχρι τις 21 Σεπτέμβρη πραγματοποι-
ούν στάσεις εργασίας καθημερινά από τη 1μμ μέχρι
το τέλος του ωραρίου. 

Τα δικαστήρια σταματούν από τις 12:30μμ. Ο Σύλ-
λογος Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας ήδη πραγμα-
τοποιήσε δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, τη Δευ-
τέρα στο ΑΣΕΠ και την Τετάρτη 19/9 καλεί σε συγ-
κέντρωση στην είσοδο του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα
με τις καταγγελίες των εργαζόμενων το πρόβλημα
είναι τέτοιο που στο Ποινικό Τμήμα του Εφετείου
Αθηνών για παράδειγμα, αναγκάζονται να εργάζον-
ται απογεύματα και σαββατοκύριακα και παρ'όλα αυ-
τά να μην προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στον όγ-
κο εργασίας.

Μ
ε σύνθημα “Η απεργία μπο-
ρούσε να νικήσει – Οργανωνό-
μαστε και συνεχίζουμε μέχρι

τη νίκη”, ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια, συνεχίζει τις εξορμήσεις
του στις προβλήτες 2 και 3 του λιμανι-
ού του Πειραιά, εκεί που εξελίσσεται
η μάχη των εργαζόμενων της COSCO
για υπογραφή ΣΣΕ. 

“Την Παρασκευή 14/9 επισκεφθήκα-
με τις προβλήτες της COSCO στο λι-
μάνι του Πειραιά για να μοιράσουμε
την προκηρύξη του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια” μεταφέρει
στην Ε.Α, ο Γιώργος, μέλος του Συν-
τονισμού. “Παρόλο που ο χρόνος αλ-
λαγής της βάρδιας είναι πολύ μικρός,
οι εργαζόμενοι διάβαζαν με ενδιαφέ-
ρον την προκήρυξη μας και συζητάγα-
με σχετικά. Αξιοσημείωτο ειναι ότι
σχεδόν κανείς δεν μίλησε υπέρ του
εργοδοτικού “σωματείου”. Οι εργαζό-
μενοι της COSCO έχουν μπροστά
τους τη μάχη ενάντια στα παιχνίδια
της εργοδοσίας. Και σε αυτή την μά-
χη πρέπει να βρουν όλους τους εργά-
τες στο πλευρό τους”.

Η απεργία στις 7/9 που είχε προκη-
ρύξει η ΕΝΕΔΕΠ, το σωματείο των ερ-
γαζόμενων, είχε μεγάλη συμμετοχή
και πολλούς συμπαραστάτες που
έδωσαν το παρών στη συγκέντρωση –
περιφρούρηση στην πύλη του λιμανι-
ού. Και είχε απέναντί της σε πλήρη κι-
νητοποίηση όλο το γνωστό απεργο-
σπαστικό μηχανισμό. Τα δικαστήρια
που έβγαλαν παράνομη την απεργία
του σωματείου και λίγο μετά και την
απεργία που κήρυξε στο χώρο το Ερ-
γατικό Κέντρο Πειραιά. Οι γραφει-
οκράτες της ΓΣΕΕ αρνήθηκαν να κα-
λύψουν την απεργία του σωματείου.
Ο ΣΕΒ έβγαλε δελτίο Τύπου που επα-
ναλάμβανε τα γνωστά ψέματα, για

«μειοψηφίες που κλείνουν το Λιμάνι»,
για «την εθνική οικονομία που κινδυ-
νεύει», και ζητούσε την «άμεση πα-
ρέμβαση της δικαιοσύνης και των αρ-
μόδιων αρχών». Και από δίπλα το
“νέο” εργοδοτικό σωματείο να καλεί
τον κόσμο να μην απεργήσει. Με αυ-
τές τις πιέσεις, η ΕΝΕΔΕΠ αποφάσισε
την αναστολή της απεργίας. 

Συμπεράσματα

“Όλη αυτή η στάση των απεργο-
σπαστικών μηχανισμών ήταν αναμενό-
μενη” σχολιάζει η προκήρυξη του Συν-
τονισμού που μοιράζεται στο Λιμάνι
και τονίζει ότι η απεργία μπορούσε να
νικήσει αν συνεχιζόταν και κλιμακωνό-
ταν: “Φάνηκε ότι δεν υπάρχει «νόμι-
μος τρόπος» για να γίνει η απεργία.
Όλες οι κυβερνήσεις έχουν χτίσει τις
τελευταίες δεκαετίες ένα νομικό
οπλοστάσιο που δίνει στα αφεντικά
την δυνατότητα να βγάζουν όλες τις
απεργίες παράνομες. Το να πιστεύεις
ότι θα βρεις κάποια «χαραμάδα» σε
αυτό το οπλοστάσιο για να κάνεις νό-
μιμη απεργία, είναι αυταπάτη. Απερ-
γείς ότι και να πούνε τα δικαστήρια
και έτσι σπας τον τσαμπουκά των ερ-
γοδοτών και των δικαστηρίων...

Πηγαίνεις πιο οργανωμένα από την
αρχή, ρίχνοντας όλες σου τις δυνά-
μεις στον αγώνα και όχι κάνοντας «οι-
κονομία». Η διεκδίκηση να βγάλει η
Ένωση Λιμενεργατών και η ΟΜΥΛΕ

απεργία δεν μπορεί να είναι ένα τυπι-
κό κάλεσμα στις ηγεσίες αυτές, αλλά
ολόκληρη καμπάνια. Με μοίρασμα
προκήρυξης στους υπόλοιπους εργά-
τες στο Λιμάνι για να αναγκαστούν οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες να μην σφυ-
ρίζουν αδιάφορα. Το Εργατικό Κέντρο
Πειραιά θα έπρεπε να είχε προκηρύ-
ξει Παμπειραική Απεργία για όλο τον
Πειραιά με την έναρξη της απεργίας
και όχι περιμένοντας να δει πως θα
κυλήσει. Χρειάζεται ταυτόχρονα, το
μαχητικό κομμάτι των Λιμενεργατών
που δεν θέλει οι απεργίες του να με-
τατραπούν απλά σε διαμαρτυρίες για
τα δίκαια αιτήματα, αλλά σε μάχη που
να οδηγήσει σε νίκη, να συγκροτηθεί
σε επιτροπή αγώνα για να μπορέσει
να οργανώσει πιο αποτελεσματικά
όλες τις μάχες.

Μπροστά μας είναι η μάχη για να
κερδίσουμε Συλλογική Σύμβαση και
να σπάσουμε την εργοδοτική αδιαλ-
λαξία και τρομοκρατία. Μόνο με τους
αγώνες μπορούμε να κερδίσουμε και
δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Με την
απεργία στις αρχές Ιούνη, κερδίσαμε
τα Βαρέα και Ανθυγιεινά, μετά από
πολλά χρόνια κούφιων υποσχέσεων.
Έτσι να συνεχίσουμε και τώρα”, κατα-
λήγουν οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες του Συντονισμού.   

Σ.Μ.

COSCO

Να οργανώσουμε
τη συνέχεια

7/9, Απεργιακή συγκέντρωση των εργατών της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά
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Σ
ε 24ωρη πανελλαδική απεργία
προχωρούν οι εργαζόμενοι
στα δημόσια νοσοκομεία στις

10 Οκτώβρη. Για την Αττική η ΠΟΕ-
ΔΗΝ κηρύσσει στάση εργασίας από
τις 8πμ μέχρι τη 1μμ. Η πανελλαδική
απεργιακή συγκέντρωση θα ξεκινή-
σει στις 8πμ στον κόμβο των Παίδων
Αγ.Σοφία και θα ακολουθήσει διαδή-
λωση που θα καταλήξει στο Υπουρ-
γείο Υγείας. Το Συντονιστικό Νοσο-
κομείων καλεί σε συνέλευση οργά-
νωσης της απεργίας την Παρασκευή
21/9, στις 6:30μμ στο αμφιθέατρο
του νοσοκομείου Αγ.Σάββας. Μιλή-
σαμε για τη σημασία της κινητοποί-
ησης με την Αργυρή Ερωτοκρίτου,
μέλος στο Δ.Σ του Σωματείου Εργα-
ζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς και του
Συντονιστικού Νοσοκομείων:

“Η απεργία στις 10 Οκτώβρη είναι
η πρώτη πανελλαδική απεργία στα
νοσοκομεία που γίνεται μετά την ανα-
κήρυξη της εξόδου από τα μνημόνια.
Αυτό από μόνο του την κάνει αρκετά
σημαντική, με την έννοια ότι όλο το
υγειονομικό κίνημα μπαίνει σε μια
διαδικασία να συνεχίσει τις κινητοποί-
ησεις διεκδικώντας πίσω όσα μας πή-
ραν αυτή τη δεκαετία των μνημονίων: 

Ξεκινώντας από τη μόνιμη και στα-
θερή δουλειά. Διεκδικούμε να μονι-
μοποιηθούν όλοι όσοι δουλεύουν με
ελαστικές σχέσεις εργασίας. Επικου-
ρικοί, συμβασιούχοι ΟΑΕΔ κλπ, όλα
αυτά τα χρόνια καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες, είναι απαραί-
τητοι για τη λειτουργία των νοσοκο-
μείων και πρέπει να μείνουν στα νο-

σοκομεία με μόνιμη σχέση εργασίας. 
Να αυξηθεί η χρηματοδότηση για

τη δημόσια Υγεία. Δεν μπορεί να
βγαίνει ο Τσίπρας και να λέει ότι θα
μειώσει τη φορολογία για τους επι-
χειρηματίες και να μη δίνει ευρώ πα-
ραπάνω για το ΕΣΥ που ρημάζει από
τις ελλείψεις. 

Να γίνουν μαζικές προσλήψεις.
Για να γίνουν αυτά που λένε, ότι θα
μειωθούν οι χρόνοι αναμονής στα
επείγοντα γιατί θα αναβαθμιστεί η
πρωτοβάθμια περίθαλψη, χρειάζον-
ται χιλιάδες προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού. Τα νοσοκομεία χρει-

άζονται τουλάχιστον 35.000 προσλή-
ψεις για να καλύψουν τα κενά τους. 

Και να σταματήσουν οι πολιτικές
που φέρνουν την ιδιωτικοποίηση των
νοσοκομείων από την πίσω πόρτα.
Οι οργανισμοί που βάζουν τα νοσο-
κομεία να δουλεύουν με ιδιωτικοοι-
κονομικά κριτήρια, οι διαδικασίες
αναζήτησης χορηγών και ιδιωτών
χρηματοδοτών - “ευεργετών” κλπ. 

Διεκδικήσεις

Οι διεκδικήσεις μας δεν είναι τίπο-
τα άλλο παρά οι προϋποθέσεις για
να λειτουργήσουν τα δημόσια νοσο-

κομεία όπως πρέπει.
Για να έχει όλος ο
κόσμος και κυρίως η
εργατική τάξη και οι
φτωχοί, την περίθαλ-
ψη που πρέπει. Οι
ελλείψεις και η υπο-
χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η
βλάπτουν και τους
ασθενείς και εμάς
τους ίδιους. Πρό-
σφατα στο Γεννημα-
τάς χάσαμε συνά-
δελφο από έμφραγ-
μα. Παρότι το είχε
ξαναπάθει και είχε
βεβαρημένο ιστορι-
κό, εργαζόταν για
πάρα πολλές ώρες

που τον έφερνε στα όριά του. Δεν
άντεξε. Όλοι όσοι εργαζόμαστε στα
νοσοκομεία δουλεύουμε με εξαντλη-
τικά ωράρια. Γιατί δεν είμαστε αρκε-
τοί σε αριθμό. 

Άλλο παράδειγμα των ελλείψεων
είναι το εξής. Το Γεννηματάς είναι
από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της
Αθήνας. Κι επειδή έχουμε ελλείψεις
σε συγκεκριμένες ειδικότητες, ένα
τέτοιο νοσοκομείο, καλύπτει τις ελ-
λείψεις του με ειδικευόμενους άλλων
ειδικοτήτων. Και σε άλλα νοσοκομεία
αυτό συμβαίνει πολύ περισσότερο.
Γεγονός που είναι πρώτα απ'όλα επι-

κίνδυνο για τους ίδιους τους ασθε-
νείς. Η λύση δεν είναι τα μπαλώματα
με επικουρικούς, αλλά με πρόσληψη
μόνιμων γιατρών και κάλυψη των κε-
νών σε όλες τις ειδικότητες. 

Στο νοσοκομείο μας έχουμε ξεκι-
νήσει την οργάνωση της απεργίας.
Από τη μεριά μας βάλαμε την πρό-
ταση στο Δ.Σ του σωματείου να δι-
ευρύνουμε τη πεντάωρη στάση ερ-
γασίας με επιπλέον στάση σε όλη τη
βάρδια. Θα αποφασιστεί στη γενική
συνέλευση που έχουμε μπροστά
μας την 1η Οκτώβρη. Είμαστε σε
επικοινωνία με τους συναδέλφους
του Σωτηρία, που γειτονεύουμε, για
να οργανώσουμε μια κοινή δράση
που θα προπαγανδίσει την απεργία
και θα ξεσηκώσει τα δυο νοσοκο-
μεία εν όψει της 10ης Οκτώβρη. 

Κι επειδή η οργάνωση και η επιτυ-
χία της απεργίας θέλει συντονισμό,
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων
καλεί σε συνέλευση την Παρασκευή
21/9, στις 6:30μμ στο αμφιθέατρο
του νοσοκομείου Αγ.Σάββας. Μην ξε-
χνάμε ότι η κινητοποίηση στις 10
Οκτώβρη ξεκίνησε από πρόταση του
Συντονιστικού των Νοσοκομείων –
την οποία και είχε αποφασίσει σε συ-
νέλευσή του το καλοκαίρι – και υιοθε-
τήθηκε από την ΠΟΕΔΗΝ στο τελευ-
ταίο της Γενικό Συμβούλιο την περα-
σμένη βδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Εί-
ναι άλλο ένα δείγμα για το ρόλο που
παίζει το Συντονιστικό στο κίνημα
των υγειονομικών και γι'αυτό αξίζει
να συσπειρωθούν όλοι οι μαχητικοί
εργαζόμενοι στις γραμμές του”. 

Σ
το ακτινολογικό του Παίδων Αγλ.Κυριακού ξε-
κινήσαμε κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα 17/9.
Ο αριθμός του προσωπικού στο τμήμα είναι

κάτω από τον αριθμό που ορίζεται ως προσωπικό
ασφαλείας και γι'αυτό αποφασίσαμε να δουλεύουμε
ως τέτοιο, εξυπηρετώντας μόνο τα επείγοντα περι-
στατικά. 

Το σωματείο εργαζομένων καλύπτει την κινητοποί-
ηση κι επειδή το πρόβλημα των ελλείψεων αφορά
όλο το νοσοκομείο έχει προκηρύξει στάση εργασίας
για όλους τους εργαζόμενους την Παρασκευή 21/9
από τις 10πμ – 12μεσ και συγκέντρωση στο προαύ-
λιο του νοσοκομείου. Διεκδικούμε μαζικές προσλή-
ψεις και αύξηση της χρηματοδότησης. Το νοσοκο-
μείο αντιμετωπίζει προβλήματα που όχι μόνο παρα-
μένουν άλυτα αλλα διογκώνονται. Μηχανήματα που
δεν λειτουργούν λόγω ελλειπούς συντήρησης, ελλεί-
ψεις σε υλικά, συνάδελφοι επικουρικοί που ζουν σε
καθεστώς εργασιακής ομηρίας, συνάδελφοι γιατροί
που παρότι  δουλεύουν παραπάνω εφημερίες, τελικά
δεν τις πληρώνονται. Οι γιατροί μάλιστα ανακοίνω-
σαν επίσχεση εργασίας από την 1η Οκτώβρη για να
πληρωθούν τις εφημερίες που έχουν δουλέψει. Ξέ-
ρουμε πολύ καλά ότι αυτά είναι προβλήματα που
αφορούν όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Γι' αυτό πα-
ράλληλα με τις κινητοποιήσεις μας οργανώνουμε και
καλούμε σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της ΠΟ-
ΕΔΗΝ στις 10 Οκτώβρη.

Μαρία Αλιφιέρη 
μέλος Δ.Σ Σωματείο Εργαζομένων Παίδων 

Αγλ.Κυριακού

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Σ
ύσκεψη με συνδικαλιστικές
ομοσπονδίες του δημοσίου
πραγματοποίησε το πρωί της

Τρίτης 18/9, η ΑΔΕΔΥ, για να συζητη-
θούν τα αγωνιστικά βήματα με τα
οποία οι εργαζόμενοι θα υπερασπι-
στούν την ένταξή τους στα Βαρέα κι
Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και το επί-
δομα ανθυγιεινής εργασίας. 

“Η σύσκεψη ήταν πολύ μαζική” με-
τέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Κώστας Πίττας, γραμματέας στην
ομοσπονδία εργαζομένων τ.ΥΠΑΝ.
“Από αρκετές ομοσπονδίες όπως η
ΠΟΕ ΟΤΑ και η ΠΟΕΔΗΝ έμπαινε η
πρόταση για 24ωρη απεργία με την
προοπτική κλιμάκωσης. Ορίστηκε νέα
συνάντηση των Ομοσπονδιών για το
πρωί της Τετάρτης 19/9 κι αμέσως
μετά συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, προκειμένου
να επικυρώσει την απόφαση για κινη-
τοποιήσεις. Η ΑΔΕΔΥ πρέπει να απο-
φασίσει απεργία. Μια τέτοια κινητο-
ποίηση σε όλο το δημόσιο θα μπορέ-
σει να ενώσει όλους τους κλάδους
που αυτή τη στιγμή βγαίνουν στη μά-
χη όχι μόνο για το επίδομα και τα
ΒΑΕ αλλά και για προσλήψεις, αυξή-
σεις, χρηματοδότηση για τις ανάγκες
μας, μόνιμη και σταθερή εργασία”. 

ΑΔΕΔΥ

Σ
ε 48ωρη απεργία στις 4 και 5 Οκτώβρη
αποφάσισαν να κατέβουν οι γιατροί
του ΕΟΠΥΥ, σε μια μαζική γενική συ-

νέλευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
15/9. Κύριες διεκδικήσεις των απεργών είναι
η αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας με μαζι-
κές προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών, η κα-
τάργηση της εγκυκλίου που προβλέπει την
επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των Κέν-
τρων Υγείας, που δεν εφημερεύουν και η
ανανέωση των συμβάσεων των επικουρικών
γιατρών. Μιλήσαμε με τη Μαρία Ντάσιου,
γιατρό στον ΕΟΠΥΥ και μέλος του αντικαπι-
ταλιστικού δικτύου “Νυστέρι”:

“Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ προχωράμε σε
48ωρη απεργία στις 4 και 5 Οκτώβρη. Αυτό
αποφασίστηκε σχεδόν ομόφωνα σε μια μαζι-
κή συνέλευση 600 ατόμων, με μόλις τρεις
συναδέλφους να ψηφίζουν κατά. 

Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε από τα
κάτω. Από τη μεριά της ηγεσίας η πρόταση
ήταν για 2ωρες στάσεις εργασίας. Η πρότα-
ση για απεργία κατατέθηκε από εμάς, τα μέ-
λη του δικτύου “Νυστέρι” και στηρίχθηκε
από τους συναδέλφους που συσπειρώνονται
στο ΠΑΜΕ και κομμάτι της παράταξης του
ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα προτείναμε να προ-
χωρήσουμε σε απεργία το διήμερο 9-10
Οκτώβρη για να ενωθούμε με τους συναδέλ-
φους των άλλων βαθμίδων Υγείας που απερ-
γούν στις 10/10. 

Το γεγονός ότι τελικά η 48ωρη απεργία

ορίστηκε για νωρίτερα δεν μας δημιουργεί
πρόβλημα, αντίθετα, μας δίνει τη δυνατότητα
να παλέψουμε για κλιμάκωση με νέα απεργία
μαζί με την κινητοποίηση που καλεί η ΠΟΕ-
ΔΗΝ. Οι εργαζόμενοι στην πρωτοβάθμια πε-
ρίθαλψη θα πρέπει να αγωνιστούμε μαζί με
τους συναδέλφους από τις άλλες βαθμίδες
Υγείας. Έχουμε κοινά προβλήματα και κοινές
διεκδικήσεις. Αυτή ήταν και η αντιπαράθεση
στη συνέλευση με τους συναδέλφους που
εκπροσωπούν την παράταξη της Ν.Δ, οι
οποίοι έκαναν διασπαστικές τοποθετήσεις,
προσπαθώντας να μας διαχωρίσουν από
τους υπόλοιπους εργαζόμενους του ΕΣΥ.

Στην παρέμβασή μας θέσαμε και το ζήτη-
μα των προσφύγων και του ρατσισμού με
την τοποθέτηση ότι στη δημόσια Υγεία θα
πρέπει να έχουν πρόσβαση ΟΛΟΙ – μια θέση
που συγκίνησε και καταχειροκροτήθηκε. 

Οργανώνουμε την επιτυχία της 48ωρης
απεργίας και διεκδικούμε νέα γενική συνέ-
λευση προκειμένου να αποφασίσουμε κλιμά-
κωση με νέα απεργιακή κινητοποίηση αλλά
και να συνεχίσουμε τη συζήτηση σχετικά με
τις διεκδικήσεις μας. Για το πως θα σταμα-
τήσει η καταστρατήγηση του ωραρίου μας.
Αν περάσει σε εμάς έρχεται η σειρά και των
υπόλοιπων εργαζόμενων. Γι�αυτό και θα
πρέπει να συζητήσουμε και το πώς θα απλώ-
σουμε τη δράση μας συμπεριλαμβάνοντας
στον αγώνα και την ίδια την κοινωνία και
τους ασφαλισμένους”.

ΕΟΠΥΥ 48ωρη 4-5 Οκτώβρη

NOΣOKOMEIA 10 ΟΚΤΩΒΡΗ Πανελλαδική 
Απεργία και πορεία στην Αθήνα

15/9, το Συντονιστικό Νοσοκομείων στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο



Μ
ε την ανάγνωση των τελευ-
ταίων εγγράφων που πρό-
τεινε η πολιτική αγωγή, ολο-

κληρώθηκε με επιτυχία και τεράστιο
αντίκτυπο το κομμάτι της διαδικα-
σίας που αποσκοπεί στη στοιχειοθέ-
τηση του κατηγορητηρίου, κατά την
272η και 273η (12/9) συνεδρίαση
στη δίκη της Χρυσής Αυγής. 

Ένας ατελείωτος κατάλογος εκθέ-
σεων πραγματογνωμοσύνης για
όπλα, κατέρριψε συντριπτικά την
μόνιμη επωδό της υπεράσπισης: “Αν
η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική ορ-
γάνωση τότε γιατί σε τόσες έρευνες
δεν βρέθηκαν όπλα;” καθώς και την
φαιδρή εκδοχή της που επιστρα-
τευόταν κάθε φορά που στην αίθου-
σα του δικαστηρίου ο προβολέας
έδειχνε μια φωτογραφία ή ένα βίν-
τεο με όπλο: “είναι πλαστικά/είναι
αεροβόλα/είναι από τα jumbo”.

Με πρόταση της πολιτικής αγω-
γής διαβάστηκαν πάνω από 20 εκθέ-
σεις της δικογραφίας, που αφορούν
14 στελέχη και μαρτυρούν ένα ολό-
κληρο οπλοστάσιο στα χέρια της
ηγεσίας (μεταξύ άλλων: Κασιδιάρης,
Λαγός, Μιχαλολιάκος, Μπούκουρας,
Παππάς, Πατέλης). Πρόκειται για εκ-
θέσεις που είχαν συμπεριληφθεί στη
δικογραφία, αλλά η Εισαγγελία είχε
ξεχάσει (!) να τις συμπεριλάβει στα
αναγνωστέα έγγραφα. Με τη δου-
λειά της πολιτικής αγωγής το δικα-
στήριο θα μπορέσει να αποφασίσει
για το κομμάτι του κατηγορητηρίου
που αφορά την οπλοκατοχή.

Τελευταία ομάδα εγγράφων που
πρότεινε η πολιτική αγωγή ήταν οι
καταδικαστικές αποφάσεις σε βά-
ρος μελών και στελεχών της ναζιστι-
κής οργάνωσης. Προτάθηκαν 40
αποφάσεις, για κάθε μία από τις
οποίες το δικαστήριο αποφάσισε ξε-
χωριστά αν θα διαβαστεί. Έτσι δια-
βάστηκαν οι 19, με πολλές από αυ-
τές να έχουν βγει κατά τη διάρκεια
της δίκης της Χρυσής Αυγής. Ανάμε-
σα στις αποφάσεις που διαβάστηκαν
ήταν: 
• Η πρωτόδικη καταδικαστική

απόφαση σε βάρος του Α. Ανδρου-
τσόπουλου (για την απόπειρα δολο-
φονίας του Δ. Κουσουρή) το 2004
και η επικύρωση της επίσης καταδι-
καστικής απόφασης του Εφετείου
του 2009 (που είχε ήδη διαβαστεί
από τον κατάλογο των αναγνωστέων
της Εισαγγελίας) από τον Άρειο Πά-
γο το 2010. 
• Η απόφαση του 2015 με την

οποία καταδικάστηκαν οι Σιατούνης
και Στράτος για την δολοφονική επί-
θεση στο στέκι Αντίπνοια, απόφαση
που έχει καταστεί αμετάκλητη. 
• Η καταδικαστική απόφαση του

2017 σε βάρος της Σκορδέλη για
την επίθεσή της στον Α. Αλαβάνο και
η καταδίκη της Σκορδέλη την ίδια
χρονιά για την επίθεση-μαχαίρωμα

Αφγανών στον Άγιο Παντελεήμονα. 
• Η καταδίκη του Πλωμαρίτη το

2014 για προτροπή σε ρατσιστική
βία στον Άγιο Παντελεήμονα (το δι-
καστήριο είδε μέρος των λεγόμενών
του σε αποσπάσματα από το ντοκυ-
μαντέρ The Cleaners και τα διάβασε
σε απομαγνητοφωνήσεις από το υλι-
κό του σκηνοθέτη, ενώ και ο ίδιος ο
σκηνοθέτης έχει καταθέσει ως μάρ-
τυρας). 
• Η καταδίκη (2017) του Στεφανά-

κη για επικίνδυνη σωματική βλάβη
στον Τσιμπουκάκη, μέλος του ΚΚΕ
που έχει καταθέσει και ως μάρτυρας
για την επίθεση αυτή. Η καταδίκη
(2015) των Αποστόλου και Σαλούφα
για την επίθεση στην Αντιναζιστική
Πρωτοβουλία Πειραιά. Η καταδίκη
το 2013 του Τσακουρίδη για επίθεση
σε βάρος του Τζεμαλή Μηλιαζήμ,
απόφαση που κατέστη αμετάκλητη
το 2017. Πρόκειται για χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα του πλαίσιου εν-

τολής που έχει δώσει σε ομιλία του
ο Μιχαλολιάκος: “όποιος περνάει
έξω από τα γραφεία μας ή τρέχει ή
δεν προλαβαίνει να τρέξει”.
• Η καταδίκη Πετράκη και Δασκα-

λάκη το 2014 για την επίθεση σε βά-
ρος Πακιστανών στην Ιεράπετρα
(μάρτυρες της υπόθεσης έχουν κα-
ταθέσει και στη δίκη της Χ.Α). 
• Η καταδίκη Παπαβασιλείου και

Περρή το 2013 για τον εμπρησμό
καταστήματος Cointreau του Καμε-

ρουνέζου Πάτρικ (ο οποίος έχει κα-
ταθέσει και στη δίκη της ΧΑ -ο ιδιο-
κτήτης γειτονικού παντοπωλείου
Seck Khadim έχει επιπλέον καταθέ-
σει ότι πριν τον εμπρησμό ο Πάτρικ
είχε δεχθεί απειλές από τον Πανα-
γιώταρο). 
• Η απόφαση του 2014 με την

οποία καταδικάστηκαν ισόβια χωρίς
ελαφρυντικά οι Λιακόπουλος και
Στεργιόπουλος για την εν ψυχρώ
ρατσιστική δολοφονία του Σαχζάτ
Λουκμάν. Το εφετείο των δολοφό-
νων θα ξεκινήσει τον Νοέμβρη. 

Πρόκειται για πλούσιο υλικό που
αποδεικνύει δυο πράγματα. Το πρώ-
το είναι η διαρκής εγκληματική δρά-
ση της Χρυσής Αυγής. Οι καταδίκες
μελών και στελεχών της οργάνωσης
είναι πλέον δεκάδες, κι αυτό, σε
συνδυασμό με όσα έχουν προκύψει
από το δικαστήριο για την ανοχή –
συγκάλυψη της αστυνομίας, δίνει
μια εικόνα του πραγματικού μεγέ-
θους της απειλής που αποτελούσε η
ΧΑ στις γειτονιές που έδρασε. 

Το δεύτερο είναι ότι η αντίσταση
του αντιφασιστικού κινήματος έχει
αρχίσει να ξηλώνει το πουλόβερ,
γειτονιά τη γειτονιά, υπόθεση την
υπόθεση. Σε υποθέσεις όπως το μα-
χαίρωμα Αφγανών από το τάγμα της
Σκορδέλη, η επιμονή του θύματος
να διεκδικήσει δικαιοσύνη παρά τις
αντίξοες συνθήκες (απειλές από το
τοπικό ΑΤ, άρνηση να συλλάβουν
τους θύτες, 6 χρόνια καθυστέρηση
της δίκης) είναι αποτέλεσμα τόσο
της προσωπικής του δύναμης, όσο
και της αυτοπεποίθησης που είχε
αποκτήσει χάρη στη συνεχή δράση
του αντιφασιστικού κινήματος που
κατάφερε τελικά να ξηλώσει τους
χρυσαυγίτες από τον Άγιο Παντελε-
ήμονα. 

Στη δίκη των δολοφόνων του
Λουκμάν το αντιφασιστικό κίνημα
δεν άφησε κανένα περιθώριο να πέ-
σουν στα μαλακά, τόσο με τους μα-
ζικούς ξεσηκωμούς τον Γενάρη και
τον Μάρτη του 2013, όσο και με τις
συνεχείς κινητοποιήσεις στο δικα-
στήριο και τη διεκδίκηση να δικα-
στούν ως αυτό που είναι, ρατσιστές
δολοφόνοι.

Αφροδίτη Φράγκου
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Ατέλειωτος κατάλογος καταδικαστικών αποφάσεων

Επόμενες
δικάσιμοι
Σεπτέμβρης: 12/9, 14/9 και
20/9 στον Κορυδαλλό. 
19/9 και 26/9 στο Εφετείο.
Ανακοινώθηκαν οι δικάσιμες
Οκτώβρης: 12/10, 19/10,
22/10, 26/10, 30/10 και 31/10
στον Κορυδαλλό. 
15/10, 17/10 και 18/10 στο
Εφετείο.

Η
καταιγιστική ροή στοιχείων για τη δράση της
εγκληματικής οργάνωσης συνεχίστηκε μέχρι
και το τελευταίο λεπτό της παρέμβασης της

πολιτικής αγωγής μέσα στη δίκη, κατά την 273η δικά-
σιμο (12/9). Τον λόγο παίρνει πλέον η υπεράσπιση,
που θα επιδιώξει να αποδομήσει τις κατηγορίες με τα
δικά της έγγραφα, τους μάρτυρες υπεράσπισης και
τις απολογίες. Το πόσο “δεμένο” είναι όμως το κατη-
γορητήριο, το φανερώνει το γεγονός ότι η υπεράσπι-
ση το αντιμετωπίζει επιμελώς επιδερμικά και ανούσια.
Η διαδικασία των αναγνωστέων έχασε τον καταιγιστι-
κό της χαρακτήρα από τη μια στιγμή στην άλλη. 

Οι κατηγορούμενοι Αποστόλου και Αγιοβλασίτης
προσκόμισαν πτυχία, απολυτήρια, συστατικές επιστο-
λές και βεβαιώσεις διαγωγής, όλα στην αναμενόμενη
γραμμή του “καλού παιδιού/οικογενειάρχη”. Οι Απο-
στόλου και Αναδιώτης προσπάθησαν να αποδομή-
σουν επιμέρους σημεία που περιέχει το κατηγορητή-
ριο ή προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία. Ο
πρώτος κατηγορείται ότι έχει εκβιάσει καταστημα-
τάρχες, και είναι κάτι που το δικαστήριο τον έχει
ακούσει να το περηφανεύεται και στο τηλέφωνο.
Προσκόμισε μαρτυρία καταστηματάρχη ο οποίος κα-
ταθέτει ότι δεν τον ξέρει. Ο δεύτερος σύμφωνα με
μια μαρτυρία βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας
του Παύλου Φύσσα με κόκκινο μηχανάκι: προσκόμισε

άδεια κυκλοφορίας λευκού οχήματος. Το χαρακτηρι-
στικό των κατηγορούμενων μέχρι στιγμής είναι ότι
δεν μπορούν να πουν τίποτα το ουσιαστικό για την
κατηγορία που τους βαραίνει, ότι είναι μέλη της εγ-
κληματικής ναζιστικής οργάνωσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, από τα δεκάδες πράγματα
που έχουν αναδειχθεί γι' αυτόν στη δίκη, ο Γερμενής
το μόνο που ισχυρίστηκε με τα έγγραφά του ήταν ότι
τις ημέρες του πογκρόμ του 2011 βρισκόταν εκτός
Ελλάδας για μια συναυλία (η οποία βέβαια έγινε στις
14/5, μια ημέρα μετά το τέλος του πογκρόμ). Αρβανί-
της και Γερμενής, στην επίσης αναμενόμενη γραμμή
του “νόμιμου πολιτικού κόμματος” προσκόμισαν ερω-
τήσεις και ομιλίες τους στη Βουλή με το κιλό. Για
ώρες ολόκληρες η έδρα διάβαζε κείμενα που όχι μό-
νο δεν έχουν καμία σχέση με τις υποθέσεις που εξε-
τάζονται, αλλά στην πραγματικότητα επιβεβαιώνουν
με πολλά περιττά λόγια ότι στο κεντρικό διακύβευμα
του κατηγορητηρίου “εγκληματική οργάνωση κάτω
από τον μανδύα πολιτικού κόμματος”, ο μανδύας,
πράγματι, υπάρχει. Το κακό για την υπεράσπιση είναι
ότι όσο περίτεχνο και αν προσπαθεί να τον παρουσιά-
σει, δεν παύει ποτέ να είναι μανδύας. Και θα αντιμε-
τωπίσει μεγάλο πρόβλημα όταν θα έρθει η ώρα να
εξηγήσει τι βρίσκεται κάτω από αυτόν, κάτι που προς
το παρόν αποφεύγει.

Τάγματα εφόδου με διαγωγή “κοσμιοτάτη”

Η διαδήλωση στα Πετράλωνα στις 18 Γενάρη 2018, 5 χρόνια από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν



Τ
η Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου έγιναν οι εκλογές του
συλλόγου εργαζομένων της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και εκπροσώ-

πων στο συνέδριο της Ομοσπονδίας των συλλόγων
του Υπουργείου Οικονομικών (ΟΣΥΟ).

Η Μαχητική Πρωτοβουλία Εργαζομένων Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς κατάφερε για άλλη μία φορά να πάρει
μία έδρα στο πενταμελές Δ.Σ. και να βγάλει 3 αντιπρο-
σώπους για το συνέδριο της ΟΣΥΟ (είχε 2 το 2016),

παρά την πίεση που δεχόμαστε γιατί έχουμε συγκρο-
τήσει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και επιμένουμε σε αυτή
την επιλογή.

Πιστεύουμε ότι μετά τις εκλογές είναι καιρός να ξα-
ναπιάσουμε το νήμα των καλοκαιρινών απεργιακών
μας κινητοποιήσεων και ότι από καλύτερη θέση πλέον
μπορούμε να κερδίσουμε τα αιτήματά μας.

Τιάνα Ανδρέου, Μαχητική Πρωτοβουλία 
Εργαζομένων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
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ΕΚΠΑ Όχι σε
συγχωνεύσεις,
ιδιωτικοποίηση

Σ
τις 11/9 πραγματοποιήθηκε
κινητοποίηση στην Σύγκλητο
του ΕΚΠΑ και έπειτα από πα-

ρέμβαση των σχημάτων ΕΑΑΚ μάθα-
με την ημερήσια διάταξη. 

Μετά τη συγχώνευση του ΤΕΙ Πει-
ραιά και τη μετατροπή τους σε “Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής”, η κυ-
βέρνηση προωθεί επιθετικά την
απορρόφηση διαφόρων ΤΕΙ, περιφε-
ρειακών και μη, από κεντρικά πανε-
πιστημιακά Ιδρύματα. 

Η δημιουργία της επιτροπής ΕΥΡΙ-
ΠΟΣ έχει στόχο την εφαρμογή του
νέου σχεδίου απορρόφησης των ΤΕΙ
Χαλκίδας από το ΕΚΠΑ με ό,τι αυτό
συνεπάγεται: συρρίκνωση τμημά-
των, λιγότερες θέσεις εισακτέων αλ-
λά και προσωπικού καθώς και τη με-
τατροπή του ΕΚΠΑ από πανεπιστη-
μιακό ίδρυμα σε μια επικερδέστατη
επιχείρηση (δίδακτρα μεταπτυχια-
κών αλλά και προπτυχιακών προ-
γραμμάτων, πρόγραμμα "ΠΡΟΧΩ-
ΡΩ" για τα ξενόγλωσσα τμήματα,
αφαίρεση διδακτικής επάρκειας
κλπ.). 

Συνεργασία

Επίσης η πρωτοφανής συνεργα-
σία του ΕΚΠΑ και προσφάτως του
ΑΠΘ με το Υπουργείο Άμυνας, με
πλαίσιο δωρεάν έρευνας και εκμε-
τάλλευσης των φοιτητών από τις
ένοπλες δυνάμεις και το ΝΑΤΟ, ενι-
σχύει την πολιτική της υποβάθμισης
της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας
και την ενίσχυση του προϋπολογι-
σμού των ενόπλων δυνάμεων. 

Την ίδια μέρα καλέσαμε κινητοποί-
ηση στη κοσμητεία της Φιλοσοφικής
με αίτημα να διευρυνθεί το ωράριο
των βιβλιοθηκών και των αναγνω-
στηρίων καθώς λόγω της μεταφο-
ράς τους στο νέο κτίριο οι φοιτητές
έχουν πρόσβαση μόνο για 2 ώρες
την ημέρα, βιβλία δεν επιτρέπεται να
δανειστούν και η εργολαβία καθυ-
στερεί το έργο μαζί με τις πτυχιακές
των φοιτητών.

Άγγελος Διονυσακόπουλος, 
ΣΕΚ Φιλοσοφικής

Η
φοιτητική νεολαία ήταν, εί-
ναι και θα είναι στην πρώτη
γραμμή της μάχης ενάντια

στο ρατσισμό και τους φασίστες.
Αυτό ήταν το μήνυμα των φοιτητι-
κών συλλόγων που, μέσα σε λίγες
μόνο μέρες από το άνοιγμα των
σχολών, πήραν αποφάσεις συμμε-
τοχής στο αντιρατσιστικό-αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο και συναυλία
της 15 Σεπτέμβρη στην Αθήνα. Το
Παιδαγωγικό Αθήνας, τα τμήματα
ΣΤΕΦ και ΣΓΚΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας,
οι Μεταλλειολόγοι του ΕΜΠ διαδή-
λωσαν με μαζικά μπλοκ στην πο-
ρεία συσπειρώνοντας εκεί φοιτητές
και φοιτήτριες από όλες τις σχολές.

“Διαδήλωνουμε ενάντια στους
φασίστες και τους ρατσιστές, για
ανοιχτά σύνορα, για να είναι ελεύ-
θεροι όλοι οι πρόσφυγες με στέγα-
ση και όλα τα στοιχειώδη που βλέ-
πουμε ότι σήμερα στερούνται. Για
να μπουν στη φυλακή οι δολοφόνοι
νεοναζί του Παύλου Φύσσα και του
Σαχζάτ Λουκμάν, αυτοί που καλούν
σε πραξικόπημα μέσα στη Βουλή
κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι και
τραμπουκίζουν πρόσφυγες. Διαδη-
λώνουμε για ένα καλύτερο μέλλον”,
μας είπε ο Αλέξανδρος από το τμή-
μα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ
Αθήνας, “Όλη τη βδομάδα βγήκαμε
στο ΤΕΙ με αφισοκολλήσεις και δια-
κίνηση των υλικών της ΚΕΕΡΦΑ,
ενημερώνοντας τους συμφοιτητές
μας και κερδίζοντας μαζική ανταπό-
κριση. Πήραμε αποφάσεις φοιτητι-
κών συλλόγων και μάλιστα ομόφω-
νες, κάτι που είναι δύναμη για όλο
το ΤΕΙ και γενικά για όλες τις σχο-
λές. Η νεολαία είναι και θα είναι
στην πρώτη γραμμή του αγώνα, με
συνεχή πόλεμο στο φασισμό μέχρι

να τον τσακίσουμε”.
“Είμαστε ενάντια στο ρατσισμό

και το φασισμό. Για μας όλοι οι
πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι
εδώ. Διεκδικούμε πλήρη δικαιώμα-
τα για τους πρόσφυγες και για όλες
τις κοινωνικές ομάδες”, μας είπε η
Θεοδώρα, πρωτοετής φοιτήτρια
στο ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης, “Διεκδι-
κούμε επίσης δικαιώματα και χρη-
ματοδότηση για τα πανεπιστήμια
και γενικότερα για την Παιδεία μας.

Το κλίμα σήμερα είναι πολύ ευχάρι-
στο και ειρηνικό, με πολύ νέο κό-
σμο. Είμαστε πολλοί και αισιόδοξοι
ότι θα νικήσουμε. Χρειάζεται να ορ-
γανωθούμε”.

Από τα Τρίκαλα είχε έρθει για το
συλλαλητήριο ο Βάιος, φοιτητής
στη Γυμναστική Ακαδημία. “Είμαστε
εδώ ενάντια σε όσους καταπατούν
κάθε μέρα τα δικαιώματά μας και
όλων των συνανθρώπων μας που
έχουν ανάγκη να μπουν στην κοινω-

νία μας και να έχουν μια αξιοπρεπή
ζωή όπως όλοι μας. Θέλουμε έντα-
ξη των προσφύγων και των μετανα-
στών στις πόλεις, θέλουμε να κλεί-
σουμε τους δολοφόνους νεοναζί
στη φυλακή και προσπαθούμε όλοι
μαζί να το πετύχουμε. Είναι πολύ
καλή σήμερα η πορεία. Να συνεχί-
σουμε να είμαστε όλοι μαζί, ντόπιοι
και μετανάστες, άντρες, γυναίκες,
παιδιά”, μας είπε.

Λ.Β.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ Στην πρώτη γραμμή 
του αντιφασιστικού αγώνα

EΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Έδρα για την Μαχητική Πρωτοβουλία

15/9, Αθήνα

15/9, Πάτρα

15/9, Θεσσαλονίκη 15/9, Ηράκλειο Κρήτης

Σ
υγκέντρωση έξω από το Συνέδριο για την Ιδιωτική Υγεία που οργανώ-
νει η Ναυτεμπορική, στο ξενοδοχείο Royal Olympic οργανώνουν συνδι-
κάτα του κλάδου την Πέμπτη 20/9 στις 8:30πμ. 

Η υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές αυ-
ξήσεις είναι η βασική διεκδίκηση των εργαζόμενων απέναντι στους κλινικάρ-
χες και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης που θα παρευρεθούν στο συνέ-
δριο. “Συνεχίζουμε τη μάχη για την υπογραφή ΣΣΕ. Θα διαδηλώσουμε έξω
από το συνέδριο για την Ιδιωτική Υγεία αλλά χρειάζεται κλιμάκωση με απερ-
γία όλου του κλάδου για να μπορέσουμε να το επιβάλλουμε” δήλωσε στην
Ε.Α ο Κώστας Πολύδωρος, εργαζόμενος στην Ιδιωτική Υγεία και μέλος του
Δ.Σ του σωματείου ιδιωτικών κλινικών.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  Συγκέντρωση 20/9
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Σ
ε επτά ακόμα πόλεις σε όλη τη χώρα, από τη Ξάν-
θη μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης, έγιναν αντιρα-
τσιστικές-αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και συλ-

λαλητήρια στις 15 Σεπτέμβρη.

Η ημέρα ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη όπου εκατοντάδες
συγκεντρώθηκαν στο Αγαλμα Βενιζέλου και διαδήλωσαν
στους δρόμους της πόλης. “Το αντιφασιστικό κίνημα της
Θεσσαλονίκης έδωσε βροντερή απάντηση στον εθνικι-
σμό και τους φασίστες που προσπαθούν τους τελευταί-
ους μήνες να σηκώσουν κεφάλι”, μας είπε η Δήμητρα
Κομνιανού, “Στη διαδήλωση συμμετείχαν με τα πανό
τους η ΚΕΕΡΦΑ, η ΕΝΙΘ, το Σωματείο Εργαζομένων Ιπ-
ποκρατείου, η Αγωνιστική Ενότητα από το σωματείο του
Βοήθεια στο Σπίτι, φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές, ορ-
γανώσεις της αριστεράς όπως η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, και
το Κόκκινο Δίκτυο, ενώ παρουσία είχαν και πρόσφυγες
από το καμπ Διαβατών”. Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Γιάν-
νης Κούτρας από το Σωματείου Εργαζομένων του Ιππο-
κράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, η Αναστασία Αν-
δρίτσιου από την Αγωνιστική Ενότητα του Σωματείου
Βοήθεια στο Σπίτι, ο Σάββας Κκονές φοιτητής από το
ΑΠΘ, ο Κώστας Τορπουζίδης από την ΚΕΕΡΦΑ Θεσσα-
λονίκης και εκπρόσωποι των πολιτικών οργανώσεων.

Στα Χανιά, δεκάδες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία
Αγοράς στην κινητοποίηση που στήριζαν με αποφάσεις
τους η ΕΛΜΕ Χανίων, η Αλβανική Κοινότητα, το Εργατικό
Κέντρο Χανίων, ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου
Χανίων, η ΕΑΚ (σχήμα του συλλόγου εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας) η ΚΕΕΡΦΑ, η ΛΑΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Όπως
ανέφερε η εκπρόσωπος της ΚΕΕΡΦΑ Μαρία Καλιτσουνά-
κη “πέντε χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα
και η δίκη δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Αυτό που χρει-
άζεται είναι να επισπευσθεί η διαδικασία της δίκης και η
καταδίκη των ναζί δολοφόνων. Διεκδικούμε να ανοίξουν
τα σύνορα για τους πρόσφυγες και να υπάρξει ελεύθερη
μετακίνηση. Αντιστεκόμαστε στην ακροδεξιά που σηκώ-
νει κεφάλι σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσπαθώντας να
τρομοκρατήσει και να πάρει τον έλεγχο στις γειτονιές”.
“Η συγκέντρωση έκλεισε το απόγευμα έπειτα από Κρητι-
κό γλέντι όπου έπαιξαν μουσική οι Αργύρης Ποταμίτης,
Λευτέρης Δουνδουλάκης, Ανδρέας Κωνσταντουδάκης
και Δημήτρης Μπολανάκης και χόρεψαν η χορευτική
ομάδα Σελίνου «Οι Σελινιώτες» και ο λαογραφικός σύλ-
λογος Ακρωτηρίου «Ο Καγιαλές»”, μας είπε ο Χρήστος
Κιούπης.

Δεκάδες εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές διαδήλωσαν
στο Ηράκλειο της Κρήτης με τα πανό του συλλόγου Φοι-
τητών Βιολογίας, της ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι δρό-
μοι της πόλης πλημμύρισαν από τα αντιρατσιστικά και
αντιφασιστικά συνθήματα “Ποτέ ξανά Φασισμός” και “Ο
Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί”. “Η συγκέντρωση ξεκίνη-
σε στην πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια πραγματο-
ποιήθηκε πικετοφορία και εξόρμηση με πλούσια συζήτη-
ση γύρω από το πόσο σημαντικό είναι να καταδικαστούν
ισόβια οι φασίστες δολοφόνοι, στο ξεκίνημα μιας χρο-
νιάς που αναμένεται να ολοκληρωθεί η δίκη της ΧΑ”, μας
είπε ο Γιάννης Βαλαής.

“Με επιτυχία έγινε και η συγκέντρωση στην κεντρική
πλατεία της Ξάνθης όπου συμμετείχαν η τοπική ΕΛΜΕ, η
ΚΕΕΡΦΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το κέντρο της πόλης γέμισε
από τα αντιφασιστικά τραγούδια συσπειρώνοντας πολ-
λούς αγωνιστές και αγωνίστριες”, μας είπε ο Παντελής
Αποστολίδης. “Φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι
από τα νοσοκομεία έδωσαν αντιφασιστικό παρών και
στην πόλη της Πάτρας”, μας είπε ο Νεκτάριος Χάινταρ,
“Πραγματοποιήσαμε πορεία στους κεντρικούς δρόμους
της πόλης, με σύνθημα «καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες,
στη φυλακή οι νεοναζί». Με συμμετοχή φοιτητών και εκ-
παιδευτικών πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση στο Βό-
λο. Με συνθήματα, αντιφασιστικές πικέτες και εκατοντά-
δες προκηρύξεις έστειλαν ηχηρό μήνυμα ενάντια στο
φασισμό και το ρατσισμό. Συγκέντρωση έγινε και στα
Γιάννενα, στην Περιφέρεια, με μουσική και ανακοινώσεις.

Δεκάδες καλλιτέχνες ένωσαν τη φωνή
τους με το αντιρατσιστικό και αντι-

φασιστικό κίνημα, στη μεγάλη συναυλία
που έγινε, αμέσως μετά το συλλαλητή-
ριο, στο κέντρο της πλατείας Συντάγμα-
τος μπροστά στη Βουλή.

Με μια διασκευή του Summer Time
άνοιξε τη συναυλία ο Jerome Kaluta, φω-
νάζοντας δυνατά “Δεν θα περάσει ο φα-
σισμός!”. “Τραγουδάμε και ενώνουμε τη
φωνή μας, είμαστε ένα, μία φυλή, η αν-
θρώπινη. Να παλεύουμε ο ένας για τον
άλλο, να υπάρχει αλληλεγγύη” συνέχισε
καλώντας όλον τον κόσμο να σηκώσει τα
χέρια ψηλά και να τραγουδήσει μαζί του
τα επόμενα τραγούδια, συνοδεία των
Movement Orchestra. “To φως πάντα θα
νικάει το σκοτάδι κι εμείς που είμαστε
εδώ είμαστε με τη μεριά που είναι το φως
και σε αυτή πρέπει να παραμείνουμε”, εί-
πε λίγο πριν δώσει τη σκυτάλη στους Bro-
ken Da Rima. Το χιπ χοπ συγκρότημα
ακολούθησε αφιερώνοντας, όπως και άλ-
λοι καλλιτέχνες στη συνέχεια, κάποια από
τα τραγούδια του στον Παύλο Φύσσα.

Αμέσως μετά ανέβηκε στη σκηνή η Να-
ταλία Ρασούλη με τον Γιάννη Καστανά
στην κιθάρα, τραγουδώντας ανάμεσα σε
άλλα το “Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ” και το
“Ακορντεόν”, με τον κόσμο να τη συνο-
δεύει συγκινημένος. “Αν είμαστε ενωμέ-
νοι θα νικήσουμε”, είπε η τραγουδίστρια,
“Γιατί ο άνθρωπος νικά πάνω απ΄όλα. Εί-
μαστε μαζί σας εδώ με όλους τους διορ-
γανωτές τους οποίους ευχαριστούμε και
όλοι μαζί προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι

γίνεται για τη χώρα αυτή χωρίς σύνορα,
με τα χαρακτηριστικά κάθε λαού. Υπάρ-
χουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που φεύ-
γουν από τις χώρες τους όχι γιατί θέ-
λουν, αλλά γιατί αναγκάζονται. Αυτό το
ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς οι Έλλη-
νες. Κι εγώ είμαι εγγονή προσφύγων,
παιδί μεταναστών, έχουμε ζήσει στο πε-
τσί μας την προσφυγιά και τη μετανά-
στευση, στεκόμαστε πάντα δίπλα στους
πρόσφυγες. Χρειάζεται μέσα σε όλο αυ-
τόν τον αγώνα να στηρίξουμε όσο μπο-
ρούμε τα παιδιά που οργανώνουν εδώ εί-
τε με τη δική μας στήριξη, την οικονομική
στήριξη, με τον αγώνα δίπλα τους. Να εί-
μαστε όλοι ενωμένοι, χωρίς να υπάρχουν
έριδες και ανταγωνισμοί μεταξύ μας”.

No pasaran!

Ακολούθησε ο Απόστολος Ρίζος με το
“Αχ χελιδόνι μου” και άλλα κομμάτια, και
στη συνέχεια οι Rosa Shakur από το Βε-
ρολίνο. “Εκφράζουμε την αλληλεγγύη
μας στον αγώνα σας. No pasaran!” είπε
το γερμανικό συγκρότημα που έφερε
τον αέρα του αντιρατσιστικού και αντι-
φασιστικού κινήματος από το Βερολίνο
μέχρι το Κέμνιτς. Τη σκυτάλη πήραν η
Υακίνθη Λάγιου με τους Voyager που
τραγούδησε και μια φοβερή διασκευή
του “Imagine”, οι Penny Dreadful, οι Κυ-
νηγοί Ονείρων και οι Illegal Operation με
ροκ και μέταλ μουσική. Όλοι τους, ανά-
μεσα στα τραγούδια, έστελναν τα δικά
τους αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά
μηνύματα.

Αμέσως μετά στη σκηνή ανέβηκε η Αγ-
γελική Τουμπανάκη που κέρδισε το ακρο-
ατήριο με τις ξεχωριστές εκτελέσεις γνω-
στών κομματιών όπως το “Ποιος τη ζωή
μου”. Ένα από τα τραγούδια που είπε
ήταν στα τσιγγάνικα με τον τίτλο του να
σημαίνει Ταξιδεύω και με την τραγουδί-
στρια να το αφιερώνει στους τσιγγάνους
που, όπως είπε, “έχουν τραγουδήσει για
την αγάπη και τον έρωτα αλλά και για το
κυνήγι που έχουν δεχτεί. Είμαστε εδώ για-
τί πιστεύουμε ότι η μουσική είναι μια παγ-
κόσμια γλώσσα, είναι μια γλώσσα που
ενώνει, είναι πιο αγνή γλώσσα και με αυτή
επικοινωνούμε το συναίσθημά μας έτσι
όπως το νιώθουμε, χωρίς να σκεφτόμαστε
χρώμα δέρματος; φυλή, σύνορα. Είμαστε
εδώ για να παίξουμε τις μουσικές που
αγαπάμε, που γουστάρουμε, να αυτοσχε-
διάσουμε πέρα από σύνορα και νόρμες”,
συνέχισε. Η αίσθηση που προκάλεσε με
τα τραγούδια της εκφράστηκε από τον
Αλέξανδρο Μαρτζούκο που τη χαρακτήρι-
σε “αιθέρια και ιπτάμενη”. Τελευταίοι δια-
σκέδασαν τον κόσμο οι Usurum.

Στις ιδιαίτερες στιγμές της συναυλίας
το τραγούδι στα σουαχίλι που τραγού-
δησε ο Jerome Kaluta, αλλά και το
σ΄αγαπώ σε πολλές γλώσσες της Ασίας
που φώναξε η Υακίνθη Λάγιου. Σε όλη τη
διάρκεια της, η συλλογική κουζίνα Ο Άλ-
λος Άνθρωπος ήταν εκεί και μαγείρευε
για τους διαδηλωτές. Και η βραδιά έκλει-
σε πανηγυρικά με μια κοινή εμφάνιση
καλλιτεχνών και διαδηλωτών στη σκηνή
τραγουδώντας όλοι μαζί το Bella Ciao.

Ένα πολύχρωμο ποτάμι  ενάντια στο φασισμό

Μια συγκλονιστική συναυλία
15/9, Πλημμυρισμένο το Σύνταγμα για τη συναυλία. Στη σκηνή οι Quilombo.
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Σ
υγκλονιστικά ήταν το συλλα-
λητήριο στην Ομόνοια και η
συναυλία στο Σύνταγμα το

Σάββατο 15 Σεπτέμβρη ενάντια στο
ρατσισμό και τους φασίστες. Χιλιά-
δες διαδηλωτές και διαδηλώτριες
πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας
στα πέντε χρόνια από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα, βροντοφωνά-
ζοντας και τραγουδώντας “Στη φυ-
λακή οι Ναζί – Καλοδεχούμενοι οι
πρόσφυγες”. Συνδικάτα, κοινότητες
μεταναστών και προσφύγων, δημοτι-
κά συμβούλια και κινήσεις, οργανώ-
σεις του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, φοιτη-
τικοί σύλλογοι, μαθητές, γονείς, δι-
κηγόροι της Πολιτικής Αγωγής στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, οργανώσεις
της Αριστεράς και τοπικές επιτρο-
πές της ΚΕΕΡΦΑ συνέθεσαν ένα μα-
ζικό, ενωτικό ποτάμι που έστειλε
ηχηρό μήνυμα αντιρατσιστικής και
αντιφασιστικής αντίστασης.

Σε ένα ιδιαίτερα μαχητικό κλίμα
ξεκίνησε η συγκέντρωση στην Ομό-
νοια. Οι ηθοποιοί Ιουλία Φαλλιά,
Αλέξανδρος Μαρτζούκος και Πάνος
Κορδαλής πήραν τα μικρόφωνα για
να καλωσορίσουν τους διαδηλωτές
που άρχισαν σιγά σιγά να καταφτά-
νουν και να ανοίγουν τα πανό τους.
Με συνθήματα όπως “Πες το δυνα-
τά-πες το καθαρά, σύνορα ανοιχτά
για την προσφυγιά” και “Όχι απελά-
σεις ρατσιστικές, άσυλο και στέγη
τους πρόσφυγες” υποδέχτηκαν τους
πρόσφυγες από το στρατόπεδο της
Μαλακάσας, άντρες, γυναίκες και μι-
κρά παιδιά που ήρθαν με δύο πούλ-
μαν για να συμμετέχουν με το πανό
τους στην πορεία, απαιτώντας ανοι-
χτά σύνορα, ελευθερία, δικαιώματα.

Ανάλογη ήταν η υποδοχή των
προσφύγων της κατάληψης των
γραφείων της Ύπατης Αρμοστίας
του ΟΗΕ στην οδό Ακομινάτου 47
που, μαζί με το πανό τους, κρατού-

σαν συμβολικά μαυροπίνακες, τονί-
ζοντας το αίτημά τους για πρόσβα-
ση στα σχολεία και την εκπαίδευση.
Το αντιστασιακό τραγούδι που είπαν
όλοι μαζί από την εποχή του αγώνα
ενάντια στο Σάχη, καταχειροκροτή-
θηκε. Το ίδιο και το ποίημα “Τα παι-
διά του πολέμου” της Γιάννας Κού-
κα που διαβάστηκε από την εξέδρα,
καθώς και τα μηνύματα αλληλεγ-
γύης που έφτασαν από τα αντιρα-
τσιστικά και αντιφασιστικά κινήματα
της Γαλλίας και της Αυστρίας.

Λίγο αργότερα και ενώ η Ομόνοια
είχε γεμίσει, η διαδήλωση βάδισε
από τη Σταδίου προς τη Βουλή και το
Σύνταγμα. Επικεφαλής μπήκαν οι
Quilombo με τα κρουστά τους, δίνον-
τας ρυθμό στα συνθήματα των δια-
δηλωτών. Το μεγάλο σεντόνι της
ΚΕΕΡΦΑ που κρατούσαν στα χέρια
μικροί και μεγάλοι διαδηλωτές, ακο-
λουθούσε το κοινό πανό των διοργα-
νωτών και η αλυσίδα των παιδιών της
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας “η
Ενότητα”. “Ήρθαμε σήμερα πολλά
παιδιά από το 144 Δημοτικό Σχολείο
Αθήνας για να πούμε ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ που μας παραχωρήθηκε ο
χώρος, δίνοντάς μας την ευκαιρία να
μάθουμε τη μητρική μας γλώσσα και
να θυμηθούμε την παράδοσή μας”,
μας είπε η Αρίμπα, μαθήτρια στο
σχολείο της Πακιστανικής Κοινότη-
τας, “Ευχαριστούμε τους αλληλέγ-
γυους και κάθε έλληνα και ελληνίδα
που μας στηρίζει για να ζήσουμε και
να μεγαλώσουμε σε έναν κόσμο χω-
ρίς ρατσισμό και χωρίς μίσος”. 

Κοινότητες

Δύο πανό κρατούσε η Κοινότητα
Μπαγκλαντές, ενώ μαζική ήταν η πα-
ρουσία μεταναστών από την Κοινότη-
τα Σενεγάλης, την Κοινότητα Καμε-
ρούν, το Αφρικανικό Δίκτυο στην Ελ-
λάδα. Με δικό τους πανό διαδήλω-

σαν και Αλβανοί Μετανάστες/τριες.
“Διαδηλώνουμε ενάντια στο ρατσι-
σμό και το φασισμό, για να κλείσουν
τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, να
μπουν στη φυλακή οι νεοναζί δολο-
φόνοι. Διαδηλώνουμε για να έχουν
όλα τα παιδιά ιθαγένεια και όλοι μαζί,
ντόπιοι και μετανάστες, να τσακίσου-
με το ρατσισμό και το φασισμό”, μας
είπε ο Αριάν Κόλλα, Αλβανός μετανά-
στης, ιδιωτικός υπάλληλος.

Η συμμετοχή των συνδικάτων ήταν
εντυπωσιακή. Η κινητοποίηση είχε τη
στήριξη του ΕΚΑ, της ΠΟΕΔΗΝ, της
ΕΙΝΑΠ και δεκάδων ακόμα σωματεί-
ων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Με τα πανό τους διαδήλωσαν εργα-
ζόμενοι και εργαζόμενες από τα σω-
ματεία στα Νοσοκομεία Γεννηματάς,
Άγιος Σάββας, Αγλαΐα Κυριακού, κα-
θώς και το Συντονιστικό των Νοσοκο-
μείων.“Είναι υποχρέωση κάθε ανθρώ-
που να σταθεί απέναντι στο φασισμό
και το ρατσισμό”, μας είπε η Ελένη
Ζαφειρίου, ειδικευόμενη ακτινολόγος
στο Γεννηματάς, “Τα σωματεία της
Υγείας είμαστε στην πρώτη γραμμή
γιατί συναντάμε κόσμο από τα στρα-
τόπεδα με πολλά προβλήματα υγείας
που έρχονται καθημερινά στα νοσο-

κομεία μας. Η διαδήλωση σήμερα εί-
ναι μεγαλειώδης”.

“Πέντε χρόνια από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα, έχει μεγάλη βα-
ρύτητα να καταδικαστούν για πάντα
οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί”,
μας είπε ο Γιώργος Πολυχρονόπου-
λος, ακτινολόγος στον Άγιο Σάββα,
“Το αυγό του φιδιού τείνει να επωα-
στεί ξανά και εδώ και πανευρωπαϊ-
κά, πρέπει να το σταματήσουμε.
Φταίει η πολιτική της κυβέρνησης
που συνεχίζει την πολιτική των μνη-
μονίων, γι' αυτό και απαιτούμε
προσλήψεις και χρηματοδότηση της
Υγείας. Το εργατικό κίνημα είναι τε-
ράστια δύναμη που κανείς δεν μπο-
ρεί να υποτιμήσει ή να αγνοήσει”.

“Είμαστε εδώ για να ευαισθητο-
ποιηθούν οι πολιτικοί ιθύνοντες, να
δώσουν ριζική λύση στο μετανα-
στευτικό, να ανοίξουν τα σύνορα, να
ζήσουν ανθρώπινα και να πάνε όπου
θέλουν οι πρόσφυγες που στοιβά-
ζονται στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης”, μας είπε η Άννα Τσινίκα, μου-
σικός, εργαζόμενη στην ΕΡΤ που
διαδήλωνε στο πανό της ΠΟΣΠΕΡΤ,
“Η ΠΟΣΠΕΡΤ στηρίζει σταθερά και
αμετάκλητα την απόφασή της να
προκηρύσσει απεργία την ώρα που
είναι να προβληθεί η Χρυσή Αυγή
στη ΕΡΤ. Θέλουμε να πάρει ανάλογη
απόφαση και η Διοίκηση της δημό-
σιας ραδιοτηλεόρασης”.

Συνδικάτα

Με τα πανό τους διαδήλωσαν επί-
σης οι συμβασιούχοι του ΥΠ.ΠΟ, η
Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, η Ανατρεπτική Συ-
σπείρωση Ηθοποιών, το Σωματείο
Συμβασιούχων της ΔΕΣΦΑ. “Σήμερα
διαδηλώνουμε κατά του φασισμού
και είμαστε ενωμένοι με όλα τα σω-
ματεία και τους φορείς που αντιστέ-
κονται”, μας είπε η Μαρία Κοτρώνη,
πρόεδρος του Σωματείου Συμβασι-
ούχων της ΔΕΣΦΑ, “Τα προβλήματα
είναι καθημερινά και κοινά. Εμείς εί-
μαστε εργαζόμενοι με εργολαβική
σχέση εργασίας, με συμβάσεις ορι-
σμένου χρόνου, που λήγουν ανά
δύο τρεις μήνες. Ο εργολάβος αλ-
λάζει με τα χρόνια, όμως ο κύριος
του έργου που εμείς παρέχουμε τις
υπηρεσίες μας είναι ένας και μονα-
δικός, ο ΔΕΣΦΑ. Διεκδικούμε ίση με-
ταχείριση με το μόνιμο προσωπικό,
ένταξή μας στη ΣΣΕ του επιχειρη-
σιακού σωματείου και κατ' επέκταση
σχέση αορίστου χρόνου με τον
πραγματικό εργοδότη μας. Κάθε
χρόνο η διαδήλωση τέτοιο καιρό εί-
ναι όλο και καλύτερη”.

“LGBTQI+ Μαζί, Τσακίστε τους
ναζί” έγραφε το κοινό πανό των ορ-
γανώσεων του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος
που διαδήλωσαν ανοιχτά και περή-
φανα με τις σημαίες τους. “Συμμετέ-
χουμε οπουδήποτε υπάρχει δημο-
κρατία και διάθεση δημιουργίας και
υποστήριξης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότη-
τας και των δικαιωμάτων γενικότε-
ρα”, μας είπε ο Γιάννος Κανελλόπου-

λος, υπεύθυνος των Proud Seniors
Greece, “Πολύ καιρό υποστηρίζουμε
και την Εργατική Αλλληλεγγύη και
την ΚΕΕΡΦΑ. Είμαστε μαζί σας όπως
και εσείς είστε μαζί μας. Όσο υπάρ-
χει αυτή η κατάσταση, θα υπάρχουν
και τα κινήματα. Δεν θα το βάλουμε
κάτω, τα ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματα είναι
οργανωμένα και προχωράμε χέρι χέ-
ρι”. Με δικό της πανό συμμετείχε η
κίνηση γυναικών Το Μωβ.

Με ένα ζωγραφισμένο, από τα χέ-
ρια των μικρών παιδιών τους, πανό
διαδήλωσαν γονείς των Πετραλώ-
νων, ενώ πολύ μαζικά μπλοκ είχαν η
Εργατική Αλληλεγγύη, το ΣΕΚ, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η δημοτική κίνηση
Ανοιχτή Πόλη. Σε κάθε πανό των το-
πικών επιτροπών της ΚΕΕΡΦΑ, ο κό-
σμος των γειτονιών ήταν ενθουσια-
σμένος. “Η διαδήλωση σήμερα είναι
εντυπωσιακή”, μας είπε ο Χρήστος
Δούρης, ηχολήπτης, μέλος της
ΚΕΕΡΦΑ Νέου Ηρακλείου, “Πρέπει
να συνεχίσουμε με πορείες, συναυ-
λίες, εκδηλώσεις για να ενημερώνε-
ται ο κόσμος. Στο Νέο Ηράκλειο ορ-
γανώσαμε τη σημερινή πορεία με
εξορμήσεις στη γειτονιά με πολύ κα-
λή ανταπόκριση. Θα συνεχίσουμε”.

“Εκπροσωπώ το Ιατρείο Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Περιστερίου το
οποίο συμμετέχει σε κάθε εκδήλωση
που έχει να κάνει με το αντιρατσιστι-
κό και αντιφασιστικό κίνημα και δρα-
στηριοποιείται πάρα πολύ σε ό,τι
έχει να κάνει με τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες”, μας είπε η Ματί-
να Τριανταφύλλου, καθηγήτρια γαλ-
λικών και εθελόντρια στο Ιατρείο,
“Βοηθάμε με φάρμακα, παιδικά γά-
λατα κλπ κάθε πρόσφυγα και δομή
με ασυνόδευτα ανήλικα και παράλ-
ληλα συμμετέχουμε σε ό,τι κάνει η
ΚΕΕΡΦΑ στο Περιστέρι. Είναι εξαι-
ρετική η διαδήλωση σήμερα, νομίζω
ότι πρέπει να γίνουν πολλές ακόμα
εκδηλώσεις, πολιτιστικές κλπ για έρ-
χονται κοντά οι κουλτούρες”.

“Πέντε χρόνια από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα, επιβάλεται να
παλέψουμε τους φασίστες, χωρίς να
παραγνωρίζουμε τους λόγους που
κόσμος στρέφεται εκεί”, μας είπε ο
Μανώλης, μεταπτυχιακός στο Πάν-
τειο και μέλος της ΚΕΕΡΦΑ Γαλατσί-
ου. “Να παλέψουμε δηλαδή και τα
μνημόνια και την έννοια του έθνους
και όλα όσα τους ανοίγουν το δρό-
μο, να γίνονται παράλληλες δρά-
σεις”, συνέχισε.

Αποφάσεις συμμετοχής είχαν πά-
ρει και φοιτητικοί σύλλογοι, όπως το
Παιδαγωγικό Αθήνας, τα τμήματα
ΣΤΕΦ και ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας, οι
Μεταλλειολόγοι του ΕΜΠ. Τα πανό
τους συσπείρωσαν τη φοιτητική νεο-
λαία από όλες τις σχολές.

Η πορεία βάδισε έξω από τη Βου-
λή και κατέληξε στην πλατεία Συν-
τάγματος για την αντιρατσιστική και
αντιφασιστική συναυλία που κράτη-
σε μέχρι αργά το βράδυ.

Λ.Β.

Ένα πολύχρωμο ποτάμι  ενάντια στο φασισμό

15/9, Η αντιφασιστική διαδήλωση στην Σταδίου.

“Διαδηλώνουμε ενάντια στο
φασισμό για να δείξουμε ότι
είμαστε περισσότεροι, ότι δεν
υπάρχει φόβος αλλά ενότητα.
Μέσα από το ρατσισμό προ-
σπαθούν να διασπάσουν το
εργατικό κίνημα και να κατα-
κτήσουν έδαφος. Πρέπει να
αντιταχτούμε, για να χάσουν”,
μας είπε ο Θέμης Παπαϊωάν-
νου, εργαζόμενος στην Ιντρα-
κόμ που κρατούσε το πανό
του σωματείου του.



Κ
αθήλωσαν οι εκπρόσωποι
των διοργανωτών του συλλα-
λητηρίου και της συναυλίας

στις 15 Σεπτέμβρη όταν ανέβηκαν
όλοι μαζί στην εξέδρα του Συντάγ-
ματος για να απευθύνουν τους χαι-
ρετισμούς τους. Ήταν από τις πιο
δυνατές στιγμές της κινητοποίησης,
ενδεικτική για το πώς η μάχη ενάν-
τια στο ρατσισμό και τους φασίστες
ενώνει ολόκληρο το εργατικό κίνη-
μα, όλες τις θρησκείες και τα χρώ-
ματα, όλα τα φύλα και τις φυλές,
όλες τις ηλικίες, όλες τις γενιές.

Τους ομιλητές προλόγισαν η ερ-
γαζόμενη στην ΕΡΤ, Ανέζα Ζευγώλη
και ο ηθοποιός Βαγγέλης Χατζηνι-
κολάου, που έκαναν και την παρου-
σίαση της συναυλίας. Πρώτος το
λόγο πήρε ο Κώστας Μανταίος,
πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακι-
σθέντων Εξορισθέντων Αντίστασης
1967-1974 που στάθηκε στη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα. “Εκείνη
την ημέρα του μαύρου Σεπτέμβρη
όταν ολόκληρη η Ελλάδα έσκυψε
και φίλησε το φέρετρό του. Ο Φύσ-
σας είναι ένας ήρωας και τον βά-
ζουμε στο πάνθεο των ηρώων μας.
Μαζί με το Νικηφορίδη που σκοτώ-
θηκε γιατί μοίραζε προκηρύξεις το
1951 θέλοντας να καταργηθεί η πυ-
ρηνική ενέργεια. Μαζί με τον Γρη-
γόρη Λαμπράκη, έναν αγωνιστή της
αριστεράς και παλιό πρωταθλητή
στο στίβο, που δολοφονήθηκε το
1963. Μαζί με τον Γιάννη Χαλκίδη
που δολοφονήθηκε το 1967 από
τους πράκτορες της αστυνομίας
στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον Σω-
τήρη Πέτρουλα που δολοφονήθηκε
κι εκείνος στα Ιουλιανά του 1965”.

Στις γειτονιές

Τις μάχες στις γειτονιές Πειραιά,
τις γειτονιές του Παύλου Φύσσα,
θύμισε η Κατερίνα Θωίδου, δημοτι-
κή σύμβουλος στη Νίκαια με την Αν-
ταρσία στην Κοκκινιά της προσφυ-
γιάς και της αντίστασης, τονίζοντας
ότι “συνεχίζουμε μέχρι να δούμε
τους χρυσαυγίτες μέσα στη φυλακή,
μέχρι να κλείσουμε τα τελευταία
γραφεία τους στο κέντρο του Πει-
ραιά και τη Σαλαμίνα όπως το κάνα-
με στη Νίκαια και το Πέραμα. Μέχρι
να δούμε τους πρόσφυγες που ζού-
νε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
στο Σχιστό και τη Μαλακάσα να
μπουν στις πόλεις μας και να έχουν
Παιδεία, Υγεία, δουλειά. Είναι μάχη
που μας χωράει όλους, αφορά τα
δημοτικά συμβούλια της Β' Πειραιά,
τα συνδικάτα, τη νεολαία, τους εκ-
παιδευτικούς, τους εργάτες της Co-
sco που έκλεισαν το λιμάνι του Πει-
ραιά με μια μεγαλειώδη απεργία

απαιτώντας συλλογικές συμβάσεις
κόντρα στην εργοδοσία, τα δικαστή-
ρια, την κυβέρνηση και τους τραμ-
πούκους φασίστες που προσπαθούν
να στήσουν εργοδοτικό σωματείο.
Όλοι μαζί να σβήσουν οι ναζί!”.

Το συλλαλητήριο και η συναυλία
είχε τη στήριξη των δικηγόρων της
Πολιτικής Αγωγής των Αιγύπτιων
Αλιεργατών στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, Κώστα Παπαδάκη, Θανάση
Καμπαγιάννη, Κώστα Σκαρμέα και
Δημήτρη Ζώτο. “Δίνουμε μέσα και
έξω από τα δικαστήρια τη μάχη μαζί
σας για να αποκαλυφθεί ο εγκλημα-
τικός χαρακτήρας της Χρυσής Αυ-
γής και να προστατέψουμε από το
δολοφονικό της χέρι τα δικαιώματα
και τις ελευθερίες που χρόνια κατέ-
κτησε αυτός ο λαός”, είπε ο Κ. Πα-
παδάκης, “Θα συνεχίσουμε μέχρι το
τέλος. Και το τέλος είναι η καταδίκη
τους. Μόνο έτσι δεν θα υπάρξουν
άλλα θύματα κι άλλα τάγματα εφό-
δου και άλλοι Μπαρμπαρούσηδες
να καλούν σε πραξικόπημα και να
κυκλοφορούν ελεύθεροι ενώ παρέ-
μεναν μέσα στη φυλακή ο Θεοφίλου
και η Ηριάννα”.

Στους αγώνες των εργαζόμενων
στα νοσοκομεία στάθηκε η Μαρία
Χαρχαρίδου, νοσηλεύτρια, μέλος
του ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων
στο νοσοκομείο Γεννηματάς: “Δίνου-
με αγώνες ενάντια στο ρατσισμό και
το φασισμό ήδη από τη δεκαετία του
'90. Κόψαμε το δρόμο στους χρυ-
σαυγίτες που προσπάθησαν να ση-
κώσουν τη σημαία «αίμα μόνο για έλ-
ληνες» και κρατήσαμε ανοιχτά τα νο-
σοκομεία για όλους, ανασφάλι-

στους, ανέργους, μετανάστες, πρό-
σφυγες. Αντιστεκόμαστε σε κάθε
διασπαστική φωνή. Τα μνημόνια και
τη λιτότητα δεν τα επέβαλαν οι πρό-
σφυγες και οι μετανάστες αλλά αυ-
τοί που κατέχουν το χρήμα και την
εξουσία”. Και έκλεισε με τους στί-
χους του Φώντα Λάδη. “Το φασισμό
βαθιά καταλαβέ τον, δεν θα πεθάνει
μόνος, τσακισέ τον!”.

Η παρουσία στο συλλαλητήριο
του Μαχμούτ Μεσαφέρ, του Αιγύπτι-
ου ψαρά που έσωσε δεκάδες αν-
θρώπους το βράδυ της φονικής
πυρκαγιάς στο Μάτι, ήταν πολύ ση-
μαντική. Από την εξέδρα διαβάστηκε
το μήνυμα-κάλεσμα που είχε απευ-
θύνει τις προηγούμενες μέρες στη
συνέντευξη Τύπου της ΚΕΕΡΦΑ.

Τον πανευρωπαϊκό ξεσηκωμό του
κινήματος από το Λονδίνο ενάντια
στον Τραμπ μέχρι το Κέμνιτς ενάν-
τια στους ναζί και το Μιλάνο ενάντια
στο Σαλβίνι και τον Όρμπαν θύμισε
ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρος
Κωνσταντίνου, τονίζοντας τη σημα-
σίας της ενότητα του αντιφασιστι-
κού και αντιρατσιστικού κινήματος:
“Είμαστε μια ενωμένη εργατική τά-
ξη διεθνώς. Κανείς δεν μπορεί να
μας διασπάσει. Είμαστε έγχρωμοι
και λευκοί, είμαστε όλοι διαφορετι-
κοί, είμαστε ντόπιοι και μετανάστες,
είμαστε ΛΟΑΤΚΙ+, Ιρανοί, Πακιστα-
νοί, Αφρικανοί, νοσοκομειακοί, ερ-
γαζόμενοι, η γενιά των Λαμπράκη-
δων, όλα τα κομμάτια της αριστε-
ράς. Δεν θα μας χωρίσει κανείς, με

αυτή τη δύναμη θα τσακίσουμε την
Ευρώπη Φρούριο και θα στείλουμε
τους Μιχαλολιάκους στη φυλακή!”

Με τη φράση “Είστε η δύναμη της
ελευθερίας” απευθύνθηκε στον κό-
σμο ο Νασίμ, Αφγανός πρόσφυγας
από το στρατόπεδο της Μαλακά-
σας. Και συνέχισε: “Είμαστε εδώ για
να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά
μας ως άνθρωποι. Θέλουμε να ζή-
σουμε σαν άνθρωποι στις πόλεις
και όχι μακριά στα στρατόπεδα.
Χρειαζόμαστε σχολεία, νοσοκομεία.
Θέλουμε οι έλληνες να αγκαλιά-
σουν τους πρόσφυγες, να ζήσουμε
μαζί. Όλοι είμαστε άνθρωποι και η
γη ανήκει σε όλους μας”.

Τις μάχες του εκπαιδευτικού κινή-
ματος για να ενταχτούν τα προσφυ-

γόπουλα και όλα τα παιδιά στα σχο-
λεία, ανέδειξε η Στέλλα Πρωτονοτα-
ρίου, εκπαιδευτικός και δημοτική
σύμβουλος Αθήνας με την Ανοιχτή
Πόλη: “Δίνουμε καθημερινά μάχες
για ένα σχολείο ανοιχτό, δημοκρατι-
κό και ανθρώπινο που αγκαλιάζει
όλα τα παιδιά... Θα συνεχίσουμε
όλοι μαζί μέχρι να διασφαλίσουμε
μια κοινωνία όπου κανένας άνθρω-
πος και παιδί δεν θα αντιμετωπίζει
διακρίσεις και δε θα βιώνει ρατσι-
στικές απειλές για το χρώμα, τη
γλώσσα, την καταγωγή, τη θρη-
σκεία, τη διαφορετικότητά του”.

Σεβασμός

Νομιμοποίηση όλων των μετανα-
στών απαίτησε ο πρόεδρος της Πα-
κιστανικής Κοινότητας, Τζαβέντ Ασ-
λάμ, λέγοντας ότι “είναι ώρα οι δο-
λοφόνοι της Χρυσής Αυγής να πάνε
φυλακή. Δεν θέλουμε μίσος, αλλά
αγάπη και αλληλεγγύη. Οι φασίστες
ήθελαν να μας φοβίσουν γι' αυτό εί-
χαν ρόπαλα και μαχαίρια. Αλλά εί-
μαστε αποφασισμένοι. Με πάθος θα
πούμε όχι στο φασισμό και το ρα-
τσισμό. Για να ζήσουμε με σεβασμό
και αξιοπρέπεια, πρέπει η κυβέρνη-
ση να ανοίξει νομιμοποίηση, για να
έχουμε δικαιώματα. Είμαστε δυνα-
τοί και θα κερδίσουμε”.

Μαζικό χειροκρότημα κέρδισαν οι
εκπρόσωποι των LGBTQI+ οργανώ-
σεων. “Εμείς είμαστε οι εσωτερικοί
πρόσφυγες”, είπε ο Πέτρος Σα-
πουντζάκης, “Οι γονείς μας δεν μας
δέχονται, οι διευθυντές των σχολεί-
ων δε μας δέχονται, η εκκλησία δε
μας δέχεται, έχουμε δεχτεί πολύ κυ-
νήγι από τα παιδικά μας χρόνια,
πολλοί/ες έχουμε χάσει τη σύνδεση
με την οικογένειά μας, έχουμε βρε-
θεί στους δρόμους. Χαιρόμαστε
που μπορούμε σήμερα να στεκόμα-
στε στην ίδια εκδήλωση με τους
πρόσφυγες γιατί ερχόμαστε κι εμείς
να παλέψουμε για τη ζωή μας”.

“Η κρίση που μαστίζει την ανθρω-
πότητα εδώ και δέκα χρόνια προκά-
λεσε και στην Ελλάδα την αναβίωση
ενός τέρατος από το οποίο υπέφε-
ραν οι γενιές των πατεράδων και
των παππούδων μας”, είπε τέλος ο
Βασίλης Συλαϊδής, μέλος του ΔΣ
του ΕΚΑ, “Μη ξεχνάμε ότι και ο
Παύλος Φύσσας εργάτης ήταν ενώ
πέντε μέρες πριν τη δολοφονία του
είχε γίνει η επίθεση στους συνδικα-
λιστές του ΠΑΜΕ στη Ζώνη. Και νω-
ρίτερα είχαν δολοφονήσει έναν άλ-
λο εργάτη, τον Σαχζάτ Λουκμάν και
παραλίγο τους Αιγύπτιους εργάτες.
Δίνουμε σήμερα το μήνυμα ότι δεν
περνάει ο φασισμός, οι εργαζόμενοι
μαζί με τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες θα νικήσουμε”.
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Ενωμένοι ενάντια στη φασιστική απειλή

Αγγελική Τουμπανάκη

Αθήνα

Αθήνα

Τα παιδιά της Πακιστανικής Κοινότητας

15/9, Η αντιφασιστική διαδήλωση ανεβαίνει στο Σύνταγμα

Πρόσφυγες, μετανάστες, συνδικάτα, ΛΟΑΤΚΙ, όλοι μαζί στη σκηνή του Συντάγματος

Αθήνα

Αθήνα

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Χανιά

Κείμενο-επιμέλεια: Λένα Βερδέ
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Π
άνω από 500 άτομα, υπό καταρρα-
κτώδη βροχή, συμμετείχαν σε μια με-
γάλη συνέλευση που κατέληξε σε

αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στη Σεούλ,
στις 16 Σεπτέμβρη, μετά από κάλεσμα συν-
δικάτων, αντιρατσιστικών και πολιτικών ορ-
γανώσεων, αναφέρει σε άρθρο της η εφημε-
ρίδα Εργατική Αλληλεγγύη από την Νότιο
Κορέα.

Η κινητοποίηση ήταν τρεις φορές μεγαλύ-
τερη από εκείνες που αποπειράθηκαν να κά-
νουν αντιμεταναστευτικές κινήσεις την ίδια
μέρα. Συμμετείχαν πολλοί φοιτητές από όλη
τη χώρα, εκπρόσωποι των συνδικάτων μετάλ-
λου, οικοδόμων, ηλεκτρισμού, της ομοσπον-
δίας KCTU αλλά και δεκάδες μετανάστες
από την Υεμένη, την Αίγυπτο και άλλες χώ-
ρες της Αφρικής, που κατήγγειλαν τις δυσκο-
λίες που βάζει η κυβέρνηση στις προσπάθει-

ες μεταναστών και προσφύγων να πάρουν
άσυλο και χαρτιά.     

«Η καταπίεση και οι διακρίσεις απέναντι
στους πρόσφυγες είναι μια ακόμη όψη της
καταπίεσης και των διακρίσεων που βιώνει η
εργατική τάξη. Το KCTU θα παλέψει ενάντια
στις δυνάμεις των καταπιεστών στον όνομα
της εργατικής τάξης και με όπλο την αλλη-
λεγγύη της», τόνισε ο αντιπρόεδρος της ερ-
γατικής ομοσπονδίας στον χαιρετισμό που
απηύθυνε.   

Όσοι συμμετείχαν στην συνέλευση που
έγινε σε πάρκο στη συνέχεια διαδήλωσαν
προς την προεδρική κατοικία σε μια πολύ μα-
χητική διαδήλωση όπου Κορεάτες και πρό-
σφυγες βάδισαν μαζί μέσα από το κέντρο
της πόλης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές,
ήταν ένα μεγάλο βήμα για την οργάνωση του
αντιρατσιστικού κινήματος στη Ν.Κορέα. 

ΝΟΤΙA ΚΟΡΕΑ

Π
ρωτοβουλία για ένα πανευ-
ρωπαϊκό δίκτυο ενάντια
στον ρατσισμό παίρνουν τα

συνδικάτα των Cobas στην Ιταλία.
Όπως αναφέρουν ανάμεσα σε άλ-
λα στο κάλεσμά τους:

«Είμαστε υπέρ της δημιουργίας
ενός διεθνούς αντιρατσιστικού
μετώπου, συγκεκριμένα στην Ευ-
ρώπη, για να παλέψουμε ενάντια
στον ρατσισμό: Στο συνδικαλιστι-
κό και κοινωνικό πεδίο προάγον-
τας την ενότητα στον αγώνα ντό-
πιων και ξένων εργατών. Στο ιδεο-
λογικό πεδίο, συντρίβοντας τα
ρατσιστικά ψέματα. Και στο πολι-
τικό πεδίο πολεμώντας τα ρατσι-
στικά μέτρα τις φασιστικές επιθέ-
σεις στους μετανάστες. 

Ενότητα

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια
αποφασιστική στιγμή στην Ιταλία
και στην Ευρώπη, και πρέπει να
σταθούμε πάνω από τις διαφο-
ρές, για την ενότητα της εργατι-
κής τάξης σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο ενάντια στο ρατσισμό και
τον εθνικισμό. 

Προσκαλούμε όλες τις οργανώ-
σεις, τις ενώσεις και τον κόσμο
που μοιράζεται την ανάγκη να αν-
τιμετωπίσουμε τον ρατσισμό και
τις επιθέσεις ενάντια στους πρό-
σφυγες να συμμετέχουν σε μια
αντιρατσιστική και διεθνιστική συ-
νάντηση που θα γίνει στην Μπο-
λόνια στην Ιταλία στις 23 Σεπτέμ-
βρη. Ας πάρουμε την πρωτοβου-
λία για ένα δίκτυο των κινημάτων,
των συνδικάτων και των πολιτικών
οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο!» 

ΙΤΑΛΙΑ

Πρωτοβουλία 

Το Σάββατο 9 Σεπτέμβρη, περίπου 8000 άτο-
μα διαδήλωσαν στην Βαρκελώνη, σε μια κινητο-
ποίηση που οργανώθηκε από την άκρα δεξιά.

Διαδήλωσαν υπέρ του ισπανικού κράτους και ενάντια στη νέα κυβέρνηση του Πέ-
δρο Σάντσεθ, τον οποίο κατηγορούν ότι κατάφερε να κερδίσει την πρώην δεξιά κυ-
βέρνηση του Λαϊκού Κόμματος, με τις ψήφους «σεπαρατιστών» και «τρομοκρατών». 

Η διαδήλωση καλέστηκε από ένα δεξιό επιχειρηματία ο οποίος αντιτίθεται στο κατα-
λανικό εθνικό κίνημα αλλά μπόρεσε να την οργανώσει με την υποστήριξη φασιστικών
και νεοναζί ομάδων, που συμμετείχαν σε βίαιες επιθέσεις τους προηγούμενους μήνες. 

Υπήρχε μόνο ένα θετικό σημείο. Το φθινόπωρο, τα κόμματα του κατεστημένου,
όπως το Λαϊκό Κόμμα, οι Θιουδαδάνος, ακόμη και το Σοσιαλιστικό Κόμμα υποστήρι-
ξαν τις διαδηλώσεις υπέρ του ισπανικού κράτους, που κινητοποίησαν πάνω από
100.000 άτομα, περιλαμβανομένων και κάποιων φασιστών. Αλλά, σε αυτήν την δια-
δήλωση, στην οποία το πάνω χέρι είχαν οι φασίστες, τα μεγάλα κόμματα απείχαν
(παρόλο που ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν γνωστά ονόματα του Λαϊκού Κόμμα-
τος, ένα ανησυχητικό σημάδι). 

Εκ μέρους της UCFR (το αδελφό κίνημα της ΚΕΕΡΦΑ στην Καταλονία) οργανώθη-
κε μια αντιδιαδήλωση ενάντια στο φασιστικό χαρακτήρα αυτής της διαδήλωσης και
όχι λόγω του ότι υποστήριζε το ισπανικό κράτος. Στην UCFR συμμετέχουν άνθρω-
ποι με αρκετές διαφορετικές γνώμες πάνω στο εθνικό ζήτημα. 

Πολλές οργανώσεις έκφρασαν την υποστήριξή τους γι’ αυτήν την κινητοποίηση
στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι, από τις τοπικές επιτροπές της
UCFR, τις συνελεύσεις υπέρ της ανεξαρτησίας, αριστερά κόμματα και σωματεία, oι
Αντιφα κ.α. Αλλά είναι καθαρό ότι οι εκατοντάδες πρέπει να γίνουμε χιλιάδες. Παρά
τα προβλήματα, υπάρχουν σημάδια ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν την
ανάγκη για έναν ενωμένο αγώνα ενάντια στους φασίστες. Τους επόμενους μήνες θα
χρειαστεί να δυναμώσουμε την UCFR. 

Marina Morante, UCFR

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΒΙΕΝΝΗ  Διαδήλωση στη 
Σύνοδο των Υπουργών της ΕΕ

Π
άνω από 3000 άτομα διαδήλωσαν στη Βιέννη στις 13 Σεπτεμβρίου έξω από
την Σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ για το προσφυγικό με θέμα
«Ασφάλεια και μετανάστευση» που έγινε στη Βιέννη, με βασικό σύνθημα

«απελάστε τους υπουργούς Εσωτερικών στη Μεσόγειο» και απλώνοντας ένα πανό
50 μέτρων που έγραφε «χτίστε γέφυρες όχι τοίχους». 

«Δεν έχουμε προσφυγική κρίση, έχουν ναζιστική κρίση» έγραφε ένα από τα αυ-
τοσχέδια πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές, κάνοντας τη σύνδεση ότι οι ρατσι-
στικές πολιτικές των κυβερνήσεων δίνουν ώθηση στην ακροδεξιά κι όχι οι πρόσφυ-
γες.  

Ανάμεσα στους διοργανωτές της διαδήλωσης ήταν η “Πλατφόρμα για μια αν-
θρώπινη πολιτική ασύλου”, το μέτωπο που φτιάχτηκε το 2015 και πρωτοστατεί σή-
μερα στις αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στην ρατσι-
στική πολιτική της κυβέρνησης συνασπισμού δεξιάς και φασιστών στην Αυστρία.
Στην ομιλία του εκ μέρους των διοργανωτών ο Erich Fenninger θύμισε τη Συνδιά-
σκεψη του Εβιάν το 1938 και την τύχη που επιφύλαξαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
της εποχής στους Εβραίους, και λίγα χρόνια μετά οδήγησε στο Ολοκαύτωμα.  

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Έ
να μεγάλο αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό συλλαλητήριο
πανεθνικής εμβέλειας οργανώνεται στη Βρετανία στις
17 Νοέμβρη με πρωτοβουλία των «Stand up to Ra-

cism” («Ξεσηκωθείτε ενάντια στον ρατσισμό»), «Love music, ha-
te racism» («Αγαπάμε τη μουσική, μισούμε το ρατσισμό»), «Uni-
te against fascism» («Ενωθείτε ενάντια στον φασισμό») με τη
στήριξη δεκάδων πρωτοβουλιών, συλλογικοτήτων οργανώσεων
και συνδικάτων.

Όπως αναφέρουν στο κοινό τους κάλεσμα: «Υπάρχουν συν-
δέσεις ανάμεσα στους ρατσιστές λαϊκιστές όπως το Ukip και
την παραδοσιακή συντηρητική δεξιά. Πριν ο (πρώην υπουργός
Εξωτερικών της Τερέζα Μέι) Μπόρις Τζόνσον προχωρήσει στις
πρόσφατες σεξιστικές και ρατσιστικές δηλώσεις του για τις
μουσουλμάνες γυναίκες είχε συναντηθεί με τον γνωστό ρατσι-
στή δημαγωγό Στιβ Μπάνον από τις ΗΠΑ (τον σύμβουλο του
Τραμπ και ιθύνοντα νου του ξαφνικού προεδρικού διατάγματος
του Τραμπ σχετικά με τον απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ ατό-
μων από 7 μουσουλμανικές χώρες). Αυτές οι εξελίξεις δείχνουν
την ανάγκη να κινητοποιηθούμε άμεσα ενάντια στην ακροδεξιά
και τις ευρύτερες ρατσιστικές πολιτικές που της δίνουν ώθηση,
γι’ αυτό προχωράμε σε μια μαζική αντιρατσιστική πανεθνική
αντιφασιστική διαδήλωση στις 17 Νοέμβρη».

Στο μεταξύ, την προηγούμενη βδομάδα δύο πετυχημένες αν-
τιρατσιστικές διαδηλώσεις έγιναν στο Κέρκλις, στο Δυτικό
Γιόρκσάιρ και μια στο Σάντερλαντ κόντρα στην απόπειρα ακρο-
δεξιών του Democratic Football Lads Alliance να πραγματοποι-
ήσουν ρατσιστικές εξορμήσεις σε αυτές τις πόλεις. Στο κενό
έπεσε, επίσης, η απόπειρα να εισαχθούν στο ΕΣΥ του Ανατολι-
κού Λονδίνου ρατσιστικές διατάξεις που θα έλεγχαν το καθε-
στώς «νομιμότητας» των προσφύγων και των μεταναστών, προ-
κειμένου να τους παρέχουν δωρεάν υγειονομική υποστήριξη.
Όμως, όπως δήλωσε στην εφημερίδα Socialist Worker, ο Τέρυ
Ντέι από την καμπάνια «Σώστε το ΕΣΥ» του Ανατολικού Λονδί-
νου, «η διοίκηση του νοσοκομείου υποστηρίζει ότι δεν πρόκει-
ται να αρνηθούν την υγειονομική υποστήριξη σε όποιον τη ζη-
τήσει αλλά δεν θα είναι δωρεάν, που σημαίνει ότι οι ασθενείς
θα έχουν να πληρώσουν ένα τεράστιο λογαριασμό».   

Επόμενα βήματα είναι νέα συλλαλητήρια στις 27 Σεπτέμβρη
(μέρα που έχει οριστεί για να δικαστεί η έφεση του ναζί Τόμι
Ρόμπινσον στο Λονδίνο, που όπως αναφέρουν στην κοινή τους
ανακοίνωση οι οργανώσεις, «βρίσκεται στο επίκεντρο της δρά-
σης φασιστικών ομάδων και ακροδεξιών πρωτοβουλιών») και
στις 13 Οκτώβρη, οπότε η ρατσιστική «Football Lads Alliance»
καλεί σε συγκέντρωση για να τον υποστηρίξει.

Στις 20 Οκτώβρη το Stand up to Racism πραγματοποιεί διε-
θνή συνδιάσκεψη στο Λονδίνο με θέμα «τι είδους κίνημα χρει-
άζεται να χτιστεί διεθνώς ενάντια στο φασισμό και τον ρατσι-
σμό» καθώς και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες δράσης. 

16/9, Αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στη Σεούλ



Σ
τις 15 Σεπτέμβρη, στο Πασά-
ου, στα σύνορα της Γερμανίας
με την Αυστρία, αντιφασίστες

και αντιρατσιστές διαδηλωτές που
έφθασαν εκεί και από τις δύο χώ-
ρες, ένωσαν τις φωνές τους ενάντια
στην ακροδεξιά, το κλείσιμο των συ-
νόρων και τη δημιουργία στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης για πρόσφυγες
και μετανάστες. 

«Εμείς, οι ακτιβιστές από τη Γερ-
μανία και την Αυστρία, εξαγριωνό-
μαστε από τα σχέδια των κυβερνή-
σεών μας να κλείσουν τα σύνορα και
να οικοδομήσουν περισσότερα
στρατόπεδα για τους πρόσφυγες
και από την πολιτική που σκοτώνει
χιλιάδες ανθρώπους στη Μεσόγειο.
Τα (γερμανικά κόμματα) CSU και
AfD, (και τα αυστριακά)�VP και FP�
σφυρηλατούν "άξονες" σε όλη την

Ευρώπη για να προωθήσουν το ρα-
τσιστικό τους πρόγραμμα. Προχω-
ράμε σε μια συμβολική πράξη διε-
θνούς αλληλεγγύης και στις 15 Σε-
πτεμβρίου συντρίβουμε συμβολικά
τα τείχη της "Ευρώπης-φρούριο"
στα γερμανο-αυστριακά σύνορα
κοντά στο Passau» ανέφεραν στο

κοινό τους κάλεσμα δεκάδες οργα-
νώσεις που καλούσαν στη διαδήλω-
ση, ανάμεσά τους το Aufstehen ge-
gen rassismus («Ξεσηκωθείτε ενάν-
τια στον ρατσισμό») από τη Γερμα-
νία και η Πλατφόρμα για μια ανθρώ-
πινη πολιτική ασύλου από την Αυ-
στρία.  

Στη γέφυρα πάνω από τον ποταμό
Ιν, οι διαδηλωτές κρέμασαν ένα τε-
ράστιο πανό 50 μέτρων που έγραφε
«χτίστε γέφυρες όχι τείχη». «Η στιγ-
μή που οι δύο διαδηλώσεις ενώθη-
καν ήταν φανταστική» λένε η Κρίστα
και ο Γκύντερ που έφθασαν με το
τρένο που μετέφερε τους διαδηλω-

τές από την Αυστρία. «Κάτοικοι της
πόλης μας χειροκροτούσαν και σή-
κωναν επιδοκιμάζοντας τον αντίχει-
ρά τους». 

Την προηγούμενη μέρα στη Βιέν-
νη είχε προηγηθεί η απόπειρα αυτο-
κτονίας 6 προσφύγων, που βρίσκον-
ταν κλεισμένοι σε κέντρο κράτησης.
«Είναι οι ρατσιστικές πολιτικές αν-
θρώπων όπως ο Κίκλ, ο Σαλβίνι και ο
Ζεχόφερ, που εξωθούν τους ανθρώ-
πους σε τέτοιες πράξεις καθώς δεν
τους αφήνουν καμιά απολύτως διέ-
ξοδο» τόνισε ο Ντέιβιντ Άλμπριχ από
την Πλατφόρμα για μια ανθρώπινη
πολιτική ασύλου, κατηγορώντας τις
κυβερνήσεις της ΕΕ για τις απόπει-
ρες αυτοκτονίας αλλά και τους μαζι-
κούς θανάτους στη Μεσόγειο. «Ας
χτίσουμε γέφυρες, ας γκρεμίσουμε
τα τείχη, ας ξεσηκωθούμε ενάντια
στον ρατσισμό».

Πέρα από τον αντιρατσιστικό της
χαρακτήρα, η συγκέντρωση ήταν
ένα μήνυμα προς τους φασίστες και
την ακροδεξιά, καθώς το AfD έχει
καλέσει σε ρατσιστοσύναξη στο Πα-
σάου στις 6 Οκτώβρη, με τις αντιφα-
σιστικές οργανώσεις να έχουν καλέ-
σει ήδη σε αντισυγκέντρωση.

Γιώργος Πίττας
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Πανευρωπαϊκός συντονισμός στις 13 Οκτώβρη
Σ

ε Διεθνή Συνάντηση -με εκπροσώπους του
κινήματος από πολλές χώρες- και Πανελλα-
δική Συνέλευση καλεί η ΚΕΕΡΦΑ, απευθυνό-

μενη σε συλλογικότητες, συνδικάτα, καθώς και κά-
θε αγωνιστή και αγωνίστρια με στόχο το συντονι-
σμό της δράσης κατά του ρατσισμού και του φασι-
σμού. Η Διεθνής Συνάντηση και η Πανελλαδική Συ-
νέλευση θα γίνουν το Σάββατο 13 Οκτώβρη, στο
Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του Ρουφ.

Η φετινή Διεθνής Συνάντηση έρχεται σε μια πε-
ρίοδο, που καθημερινά σε μια σειρά από πόλεις
στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες
νέοι αγωνιστές-τριες μπαίνουν δυναμικά στον αγώ-
να για να φράξουν το δρόμο στις ρατσιστικές πολι-
τικές τύπου Τραμπ αλλά και στον ίδιο τον φασιστι-
κό κίνδυνο που εγκυμονούν.

«Σήμερα 15 Σεπτέμβρη, πολιορκήσαμε τα τείχη
της Ευρώπης-Φρούριο στα γερμανοαυστριακά σύ-
νορα» ήταν το μήνυμά των διαδηλωτών από το Πα-
σάου που διαβάστηκε λίγες ώρες αργότερα στην
αντιφασιστική συναυλία της ΚΕΕΡΦΑ στο Σύνταγ-
μα, μαζί με άλλα διεθνή μηνύματα. Όπως αυτό των
ακτιβιστών που διαδήλωσαν στο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο για τα πέντε χρόνια από την δολο-
φονία του Κλεμάν Μερίκ από φασίστες στη Γαλλία:
«Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί σύντροφοι, πριν πέντε
χρόνια δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας, χθες τι-
μήσαμε τη μνήμη του Κλεμάν Μερίκ. Στην Ευρώπη,
η άκρα δεξιά και οι φασίστες ανεβαίνουν και οι κυ-
βερνήσεις τους αφήνουν το πεδίο ελεύθερο. Δεν
θα τους αφήσουμε! Παντού στην Ευρώπη να ση-
κωθεί ο αέρας της αντίστασης. Διεθνιστική αλλη-
λεγγύη! Siamo tutti antifascisti”! 

Την επόμενη μέρα στη μακρινή Σεούλ, οι διαδη-
λωτές ένωσαν τις φωνές τους δίνοντας στο (κλεμ-
μένο από τον Τραμπ) ερώτημα «Πρώτα, η Κορέα;»
την απάντηση «Πρώτα οι άνθρωποι». Στις 13 Σε-

πτέμβρη τρεις χιλιάδες πολιόρκησαν στη Βιέννη τους υπουρ-
γούς Εσωτερικών της ΕΕ που συζητούσαν με θέμα «ασφάλεια
και μετανάστευση». Την ίδια στιγμή, σε Βρετανία και Γερμανία
γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, σε μικρές και μεγάλες πόλεις,
διαδηλώσεις και αντισυγκεντρώσεις, με στόχο να φράξουν το
δρόμο στους ρατσιστές και τους φασίστες.  

Το μήνυμα που έρχεται από παντού είναι σαφές: Δεν υπάρχει
πια κανένα περιθώριο ανοχής στην παγκόσμια ρατσιστική κα-
τρακύλα των κυβερνήσεων, κανένα περιθώριο υποτίμησης της
φασιστικής απειλής και κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις
στην ανάπτυξη - κόντρα σε εσωστρέφειες και σεχταρισμούς-
ενός ντόπιου και διεθνούς ενιαίου μετώπου που θα τους φράξει
το δρόμο.

Ήδη σε αυτήν την κατεύθυνση πολλαπλασιάζονται οι πρωτο-
βουλίες για την οργάνωση βημάτων μαζικής κοινής διεθνούς
δράσης. Της Διεθνούς Συνάντησης της ΚΕΕΡΦΑ στις 13 Οκτώ-
βρη στο Ρουφ θα προηγηθεί αντιρατσιστική και διεθνιστική συ-
νάντηση που καλούν στην Μπολόνια στις 23 Σεπτέμβρη συνδι-
κάτα ενώ ακολουθεί στις 20 Οκτώβρη στο Λονδίνο η Διεθνής
Συνδιάσκεψη του Stand up to Racism. 

ΠΑΣΑΟΥ 

«Χτίστε 
γέφυρες,
Όχι τείχη»

15/9, Αντιρατσιστική διαδήλωση στο Πασάου. Το πανό γράφει: «Χτίστε γέφυρες όχι τείχη»

14/9, Διαδήλωση στη Γαλλία 5 χρόνια από τη δολοφονία του Κ. Μερίκ



Τάσος

Κωστόπουλος
Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει έλλειψη

εκλαϊκευτικών εγχειριδίων που να προορί-
ζονται όχι για την κατ' επάγγελμα διανόηση,
αλλά για τον κόσμο των κοινωνικών κινημά-
των που θέλουν να έχουν μια εικόνα σε κρί-
σιμα ζητήματα. Οι εκδόσεις του ΜΒ καλύ-
πτουν σε κάποιο σημαντικό βαθμό αυτά τα
κενά.

Το βιβλίο του Χάρμαν είναι μια συνοπτική
παρουσίαση και της ιστορικής και της θεω-
ρητικής σχέσης της μαρξιστικής σκέψης με
το εθνικό φαινόμενο. Το εθνικό φαινόμενο
είναι περίεργο. Όλοι το βλέπουν γύρω, πα-
ράγει πολιτικά αποτελέσματα, κινητοποιεί
ανθρώπους. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί
να οριστεί εύκολα. 

Τα τρία βασικά σημεία του βιβλίου είναι
πρώτον η υπενθύμιση και η τεκμηρίωση του
γεγονότος ότι το έθνος είναι ένα σύγχρονο
πολιτικό φαινόμενο. Δεν είναι κάτι που τρα-
βάει από την αρχαιότητα, είναι ένα φαινόμε-
νο η ανάδυση και η ύπαρξη του οποίου συν-
δέθηκε αναπόσπαστα και άμεσα με την εμ-
φάνιση και την επέκταση του καπιταλισμού. 

Το δεύτερο σημαντικό είναι η αντιμετώπι-
ση του εθνικού ζητήματος από το εργατικό
κίνημα. Ιστορικά το εθνικό φαινόμενο και οι
εθνικές συγκρούσεις απασχόλησαν τους
κλασικούς του μαρξισμού και προκάλεσαν
πολύ έντονες αντιπαραθέσεις στο εσωτερι-
κό της μαρξιστικής διανόησης και των εργα-
τικών και σοσιαλιστικών κομμάτων.

Ένα από τα καλύτερα κομμάτια του βι-

βλίου είναι η αρκετά εύγλωττη και συνοπτι-
κή περιγραφή των βασικών αντιπαραθέσε-
ων. Της αρχικής σκέψης των Μαρξ και Ενγ-
κελς και των αντιθέσεων ανάμεσα στον
Μπάουερ και τον Κάουτσκι ή τον Λένιν και
τη Ρόζα. Ορθώς ο Χάρμαν επισημαίνει πως
ο Λένιν έκανε την καλύτερη και πιο σοβαρή
δουλειά σε αυτό το θέμα. 

Κάθε εργατικό κίνημα, κάθε επιμέρους
σοσιαλιστικό κόμμα που έρχεται αντιμέτωπο
με τον εθνικισμό της δικής του αστικής τά-
ξης, έχει ακριβώς το ζήτημα υπαγωγής στην
εθνική πολιτική ή σύγκρουση μαζί της με
τον κίνδυνο της περιθωριοποίησης. 

Η γραμμή του Λένιν ήταν διττή. Από τη
μια μεριά δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, σε
μια εποχή βέβαια που υπήρχαν ακόμα αυτο-
κρατορίες με πολύ μεγάλες καταπιεσμένες

εθνότητες. Ταυτόχρονα όμως αποθάρρυνση
της άσκησής του δικαιώματος αυτού. Δηλα-
δή οι καταπιεσμένες εθνότητες πρέπει να
έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης αλλά
τα κομμάτια του εργατικού κινήματος μέσα
σε αυτές να μην παίζουν στο παιχνίδι του
εθνικισμού.

Το τρίτο κομμάτι του βιβλίου είναι αυτό
που αφορά τις σύγχρονες μορφές εθνικι-
σμού. Ασχολείται με τρεις σύγχρονους Βρε-
τανούς στοχαστές τον Μπένεντικτ Άντερ-
σον, τον Έρνεστ Γκέλνερ και τον Έρικ
Χόμπσμπάουμ το έργο των οποίων έχει με-
ταφραστεί στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη
μου, για να βάλω και την διαφωνία μου, το
σχήμα του Άντερσον πως το έθνος συγκρο-
τεί μια νοερή κοινότητα, μια πολιτική κοινό-
τητα, είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο
-ασχέτως με τις επιμέρους πτυχές της ανά-
λυσής του- το οποίο μπορεί να μας βοηθή-
σει και να δούμε και στα δικά μας την μετε-
ξέλιξη των παλιών είτε δυναστικών, είτε
θρησκευτικών ταυτοτήτων, σε εθνικές. 

Το δεύτερο βιβλίο έχει μια ενδιαφέρουσα
ιστορία. Όπως θα ξέρετε όταν κυκλοφόρη-
σε είχε μια δικαστική περιπέτεια αφού το
1992 σύντροφοι της ΟΣΕ που το διακινού-
σαν συνελήφθησαν. Ήταν η περίοδος που η
κυβέρνηση Μητσοτάκη μαζί με το γιγάντω-
μα του εθνικισμού γύρω από Μακεδονικό,
ταυτόχρονα κατέστειλε με μια φοβερή
αγριότητα οποιαδήποτε  διαφωνία υπήρχε
δημόσια. Πρόκειται για ένα ιστορικό τεκμή-
ριο μιας εικοσιπενταετίας για τα λεγόμενα
εθνικά ζητήματα και των συγκρούσεων με
τον ελληνικό εθνικισμό. 
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Με μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση που την παρακολούθησαν πάνω από 80 άτομα ολοκληρώθηκε η συμμετοχή
του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου στη φετινή Έκθεση Βιβλίου στο Ζάππειο. Η πανεπιστημιακός Αλεξάνδρα
Ιωαννίδου, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος της Εφ.Συν. Τάσος Κωστόπουλος και ο Πάνος Γκαργκάνας από
την εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη παρουσίασαν τα βιβλία "Μαρξισμός και εθνικισμός" του Κρις Χάρμαν και
"Η κρίση στα Βαλκάνια, το Μακεδονικό και η εργατική τάξη".  Παρακάτω παρουσιάζουμε αποσπάσματα από
τις ομιλίες τους.

Μ
ε πρωτοβουλία του κόμματος Λέβιτσα
(Αριστερά) στη Δημοκρατία της Μακε-
δονίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο

15 Σεπτέμβρη συνάντηση οργανώσεων και
κομμάτων της αντικαπιταλιστικής, επαναστατι-
κής αριστεράς από τα Βαλκάνια. Στη συνάντη-
ση, που έγινε στη Δοϊράνη συμμετείχαν αντι-
προσωπείες από Σερβία, Ελλάδα και Τουρκία. 

Το μήνυμα που μετέφερε η αντιπροσωπεία
του ΣΕΚ στη συνάντηση τονίζει ότι:

«Η επέκταση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στα Δυτι-
κά Βαλκάνια δεν θα φέρουν ειρήνη και συνερ-
γασία των λαών, ούτε ευημερία. Θα φέρουν εν-
τονότερους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς
και επεμβάσεις, εξοπλισμούς, λιτότητα και
φτώχεια. 

Οι εργάτες/τριες των Βαλκανίων μπορούμε
και πρέπει να παλέψουμε μαζί ενάντια σε ΝΑ-
ΤΟ, ΕΕ και καπιταλιστές. Η ενότητα της εργατι-
κής τάξης στα Βαλκάνια έχει ως βασική προ-
ϋπόθεση την αναγνώριση του δικαιώματος για
αυτοδιάθεση. Γι’ αυτό ήμασταν και συνεχίζου-
με να είμαστε απέναντι σε όλους τους «νονούς
των Βαλκανίων», είτε πρόκειται για διεθνείς ιμ-
περιαλιστικούς οργανισμούς, είτε για τις ντό-
πιες άρχουσες τάξεις, όπως την ελληνική, που
διεκδικούν να είναι «αφεντικά» όλης της περιο-
χής. Αυτό διεκδικεί για λογαριασμό της άρχου-
σας τάξης και η κυβέρνηση του Τσίπρα, με την
συμφωνία των Πρεσπών. Μια από τις συνέπει-
ές της, ανάμεσα στ’ άλλα, θα είναι η ένταση
στον αντιδραστικό ανταγωνισμό με την τουρκι-
κή άρχουσα τάξη». 

Θύμισε επίσης ότι η επαναστατική αριστερά
στην Ελλάδα έχει συγκρουστεί με τις εθνικιστι-
κές εκστρατείες των «σκοπιανοφάγων» νικηφό-
ρα στο παρελθόν, όπως στις αρχές της δεκαε-
τίας του ’90 όταν η κυβέρνηση της ΝΔ έστειλε
στα δικαστήρια τους «5 της ΟΣΕ» για τη διακί-
νηση του βιβλίου Η Κρίση στα Βαλκάνια το Μα-
κεδονικό και η Εργατική Τάξη. Το κίνημα συμ-
παράστασης που κέρδισε την υποστήριξη χι-
λιάδων εργατών που πάλευαν ενάντια στις νεο-
φιλελεύθερες επιθέσεις του Μητσοτάκη, οδή-
γησε στη πανηγυρική αθώωση των συντρόφων. 

«Είκοσι πέντε χρόνια μετά, η εργατική τάξη
και η νεολαία έχουν πολύ μεγαλύτερες πολιτι-
κές και αγωνιστικές εμπειρίες, η φωνή της διε-
θνιστικής, επαναστατικής και αντικαπιταλιστι-
κής Αριστεράς ακούγεται πολύ πιο δυνατά και
καθαρά» αναφέρει το μήνυμα.

Η συνάντηση κατέληξε στην υπογραφή μιας
κοινής δήλωσης που τονίζει ανάμεσα στ’ άλλα
ότι:

«Η συμφωνία των Πρεσπών δεν ήταν αποτέ-
λεσμα γνήσιας διάθεσης για την επίλυση των
διαφορών και την ενδυνάμωση της φιλίας ανά-
μεσα στους λαούς, αλλά μια κίνηση που επέ-
βαλαν θεσμοί του δυτικού ιμπεριαλισμού, το
ΝΑΤΟ και η ΕΕ. Η επέκταση του ΝΑΤΟ είναι
βήμα στην περικύκλωση της Ρωσίας που είναι
ο βασικός ανταγωνιστής στην περιοχή για τον
έλεγχο των δικτύων ενέργειας. Είναι επίσης κί-
νηση που θέλει να μετατρέψει αυτές τις χώρες
σε τείχος ενάντια στους πρόσφυγες». 

Συνάντηση
συνεργασίας 
στη Δοϊράνη

Αριστερές απαντήσεις στις εθνικιστικές υστερίες για το Μακεδονικό

16/9, Εκδήλωση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου στο Ζάππειο

Τ. Κωστόπουλος
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Πάνος Γκαργκάνας
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τον συγγρα-

φέα του Εθνικισμός και Μαρξισμός, τον Κρις
Χάρμαν. Δεν είναι ένας τυχαίος συγγραφέας.
Ο Κρις ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές
της έκρηξης του 1968. Ήταν τότε στο LSE
φοιτητής, μπήκε μέσα στο αντιπολεμικό κίνη-
μα και τη συμπαράσταση στο Βιετνάμ και από
εκεί και πέρα ακολούθησε μια ολόκληρη δια-
δρομή που την αφιέρωσε ουσιαστικά στους
αγώνες της εργατικής τάξης και της επανα-
στατικής αριστεράς. 

Στο βιβλίο του Κρις Χάρμαν έχουμε κάποια
πολύ βασικά ξεκαθαρίσματα για το πρόβλημα
του τι είναι έθνος και τι εθνικισμός που πραγ-
ματικά έχουν ταλανίσει την αριστερά σε μεγά-
λη χρονική διάρκεια, από τις αρχές του 20ου
αιώνα μέχρι τις μέρες μας.

Ένα πρώτο πράγμα είναι ότι δεν πρέπει να
ψάχνουμε την απάντηση εξετάζοντας το έθνος
σαν αντικείμενο του οποίου πρέπει να βρούμε
τον ακριβή ορισμό. Χρειάζεται να τοποθετή-
σουμε το έθνος μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι,
μέσα στην κοινωνική διαδικασία. Αυτή είναι η
προσπάθεια που έχουν κάνει οι μαρξιστές και
που προσπαθεί να συνοψίσει ο Χάρμαν στο βι-
βλίο του. Είναι πολύτιμη διότι μας δίνει την ει-
κόνα ότι το έθνος είναι σύγχρονος θεσμός δε-
μένος με την ανάδυση του καπιταλισμού. Κάθε
άρχουσα τάξη καταλαβαίνει ότι αν θέλει να
έχει ανάπτυξη και άνοδο χρειάζεται ένα εθνικό
κέντρο συσσώρευσης. Το έθνος-κράτος είναι
βασικός θεσμός για να μπορέσει να αναπτυχ-
θεί η καπιταλιστική συσσώρευση. 

Ο καπιταλισμός δεν έχει δημιουργήσει γενι-
κά και αφηρημένα το έθνος-κράτος, έχει δημι-
ουργήσει αλυσίδα από έθνη-κράτη που δεν εί-
ναι όλα ίδια αναμεταξύ τους. Έχουν μια ανισό-
μερη ανάπτυξη. Υπάρχουν έθνη-κράτη που εί-
ναι στην κορυφή της ιεραρχίας αυτής και κυ-
ριαρχούν στον πλανήτη. Και υπάρχουν έθνη-
κράτη που είναι στις κάτω κλίμακες αυτής της
ιεραρχίας. Έτσι και αλλιώς ο καπιταλισμός εί-
ναι ένα σύστημα τυφλού ανταγωνισμού που
ξεκινώντας από την αγορά και την οικονομία
απλώνεται σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής
δραστηριότητας. Ενθαρρύνει τους ανταγωνι-
σμούς που υπάρχουν στα επιμέρους κεφάλαια
και σε όλους τους θεσμούς της κοινωνίας.
Στρέφει άντρες εναντίον γυναικών, λευκούς
εναντίον μαύρων και έθνη εναντίον εθνών. Αν
έχουμε αυτή την εικόνα μπορούμε να καταλά-
βουμε γιατί δεν μας αρκεί ένας αφηρημένος
ορισμός του έθνους, αλλά πρέπει να βλέπουμε
τη συγκεκριμένη θέση του κάθε έθνους και
τους κράτους του, μέσα σε αυτή την ιεραρχία
και τις αντιθέσεις στις οποίες βρίσκεται μπλεγ-
μένο.

Αυτή η αντιμετώπιση για μεγάλο χρονικό
διάστημα μέχρι και πρόσφατα θεωρήθηκε ξε-
περασμένη. Ότι πλέον αυτού του είδους οι αν-
τιθέσεις δεν υπάρχουν, η παγκοσμιοποίηση
έχει υποβαθμίσει το ρόλο του έθνους κράτους
και επομένως αυτού του είδους τα ζητήματα
δεν έχουν μεγάλη σημασία. Δεν είναι σωστή
αυτή η εικόνα. Έχουμε την Καταλονία σαν
πρόσφατο παράδειγμα, όπου εκατομμύρια
βγαίνουν στους δρόμους ξεκινώντας από το

αίτημα της ανεξαρτησίας από το Ισπανικό κρά-
τος. 

Νομίζω ότι το άλλο βασικό στοιχείο, που δί-
νει η μαρξιστική αντιμετώπιση και που υπάρχει
στο βιβλίο του Χάρμαν, είναι ότι οι ταξικές δια-
φορές στη σύγχρονη κοινωνία είναι ισχυρότε-
ρες από τις εθνικές διαφορές. Αυτό είναι κάτι
που πολύ εύκολα ξεχνιέται. Ακόμα και μέσα
στην αριστερά επικρατεί η άποψη πως δεν εί-
ναι δυνατόν να διαρρήξεις την εθνική ενότητα
και πως η τάξη πρέπει να κάνει πίσω απέναντι
στο έθνος.

Αυτό είναι καταστροφικό. Όποτε επικράτη-
σαν τέτοιου είδους απόψεις στις ηγεσίες της
αριστεράς, διότι δεν είχαν την εμπιστοσύνη ότι
η ταξική διαφορά θα υπερκεράσει τον εθνικι-
σμό, πήγαμε πίσω. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι
πολύτιμη, γιατί έχει αποδειχτεί πολλές φορές
στην ιστορία ότι η τάξη είναι ισχυρότερη από
το έθνος. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που
δείχνουν ότι τελικά οι ταξικές διαφορές δια-
σπούν την ενότητα του έθνους και ανοίγουν τη
δυνατότητα για μια διαφορετική ενότητα ανά-
μεσα στους από κάτω. 

Το δεύτερο βιβλίο έχει ως βασικό του σύν-
θημα: Οι εργάτες των Βαλκανίων είναι αδέρ-
φια μας. Και αυτό είναι προσπάθεια με μεγάλη
διαδρομή, αλλά είναι προσπάθεια ξανά σήμε-
ρα. Προφανώς πρέπει να συγκρουστούμε με
τους Σκοπιανοφάγους. Και να έχουμε την αυ-
τοπεποίθηση πως με τη δύναμη της εργατικής
τάξης μπορούμε να τους ξεπεράσουμε.

Νομίζω ότι και στα δυο βιβλία επιβεβαιώνε-
ται η διαφορά της εικόνας μεταξύ του 1992
και του σήμερα. Τότε όσοι μιλάγαμε για αυτά
τα πράγματα ήμασταν μια μικρή μειοψηφία
διωκόμενη με την απειλή καταδίκης για εσχά-
τη προδοσία. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Σήμερα
μπορούμε και κουβεντιάζουμε εδώ, ανοιχτά,
δημόσια, χωρίς να κινδυνεύουμε ότι στη γωνία
περιμένει ο χαφιές για να ειδοποιήσει την ει-
σαγγελία για τα περαιτέρω. Αυτό είναι κατά-
κτηση και οφείλεται ακριβώς στο ότι η μικρή
μειοψηφία που μίλαγε για αυτά τα πράγματα
στις αρχές της δεκαετίας του 90 έβαλε τις βά-
σεις για να πάμε μπροστά. Έχουμε πολύ δου-
λειά ακόμα να κάνουμε αλλά πιστεύω ότι πα-
τάμε σε καλό έδαφος.

Αλεξάνδρα
Ιωαννίδου

Αυτά τα δυο βιβλία θα τα χαρακτήριζα
πραγματικά αλφαβητάρια. 

Σήμερα, 25 χρόνια μετά από την εθνικι-
στική υστερία στα Βαλκάνια, τις σφαγές και
τις καταστροφές που είδαμε τη δεκαετία
του '90, ζούμε πάλι ξανά εδώ στην Ελλάδα
το ίδιο σενάριο, με συλλαλητήρια για το
Μακεδονικό και βέβαια την προσπάθεια των
ίδιων ή των γόνων των πολιτικών που δημι-
ούργησαν τα προβλήματα τότε, να χτίσουν
τις καριέρες τους για άλλη μια φορά πάνω
στα πτώματα της συμφιλίωσης των λαών
και της καλής γειτονίας.

Ο Χάρμαν μας δίνει όλη τη συζήτηση μέ-
σα στην αριστερά. Ξεκινάει από τον Μαρξ
και τον Έγκελς και καταλήγει στους τρεις
Βρετανούς στοχαστές Μπένεντικτ Άντερ-
σον, Έρνεστ Γκέλνερ και Έρικ Χόμπσμπά-
ουμ, δίνοντας μια πολύ αντικειμενική εικόνα
των απόψεών τους για τον εθνικισμό. Και
απαντάει στο βασικό ερώτημα: Τι πρέπει να
κάνει η αριστερά ενόψει εθνικιστικής έξαρ-
σης.

Η απάντηση είναι απλή. Ο εθνικισμός εί-
ναι αδερφάκι με τον καπιταλισμό και έχει
να κάνει με την ταξική πάλη. Δεν θα πρέπει
ποτέ, συμβουλεύει ο Χάρμαν και οι διανοη-
τές στους οποίους αναφέρεται, να εγκατα-
λείψουμε την ταξική αλληλεγγύη και τη συ-
νείδησή μας ως εργαζόμενοι άνθρωποι.

Σαν αριστερά πρέπει να εμμένουμε στην
αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους της
γειτονικής χώρας. Αυτή είναι η απάντηση
που δίνει ο Χάρμαν.

Σε ότι αφορά το Μακεδονικό πιστεύω
πως η κατάσταση δεν είναι τόσο άθλια όσο
ήταν το 1992. 

Παρόλο που έχω φίλους και γνωστούς
που καταδικάζουν τη συμφωνία εξ' αριστε-
ρών, θεωρώντας πως η συμφωνία οδηγεί
σε μεγαλύτερη ενδυνάμωση του ΝΑΤΟ στα
Βαλκάνια, εγώ χαιρέτισα τη συμφωνία.

Για έναν απλό λόγο, γιατί με αυτήν άρε-
ται η φρικτή λογοκρισία στην οποία υπαγό-
μασταν επί σειρά ετών όσοι θέλαμε να μι-
λήσουμε ή να γράψουμε για το Μακεδονικό
ζήτημα. Λογοκρισία που υπέστησαν και οι 5
της ΟΣΕ με την έκδοση του βιβλίου για το
Μακεδονικό. 

Θα πρέπει να αναστοχαστούμε για το
ηθικό μας δικαίωμα να αποφανθούμε εμείς
στην Ελλάδα για το πώς θα αυτοπροσδιορι-
στεί ένας ολόκληρος λαός, για το πώς θα
ονομάζεται η γλώσσα του, για το πώς θα
ονομάσει τον εαυτό του και τη χώρα του.

Το βιβλίο για το Μακεδονικό εγώ θα το
διάβαζα ξανά και ξανά σαν ένα χρονικό. Αν
το πάρει κανείς από την αρχή ως το τέλος
έχει μια πλήρη εικόνα, από την πιο προ-
οδευτική σκοπιά, του πώς κανονικά θα
έπρεπε να ειδωθεί όλη αυτή η τρέλα που εί-
δαμε στα Βαλκάνια τα τελευταία 25 χρόνια
και που συνεχίζεται. Είναι στην 5η έκδοση
πλέον ένα βιβλίο που παρακολουθεί όλες
τις εξελίξεις από το 1992 και προσθέτει λι-

θαράκι λιθαράκι τα νέα πορίσματα τις νέες
σκέψεις και τα γεγονότα που έχουν προ-
στεθεί στα παλιά. 

Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε κληρονο-
μήσει τη φρίκη της εθνικής συναίνεσης. Εί-
ναι η αίσθηση ότι είμαστε μια ποδοσφαιρι-
κή ομάδα που όταν μια άλλη αντίπαλη πο-
δοσφαιρική ομάδα μας πειράξει  γινόμαστε
όλοι ένα και καθόμαστε όλοι μαζί κάτω από
την ελληνική σημαία. Αριστεροί και Κασι-
διάρηδες δίπλα δίπλα για να χαιρετήσουμε
το έθνος. 

Όμως θα πρέπει ο εθνικισμός και οι εθνι-
κιστές να αποκλείονται με όλα τα επιχειρή-
ματα και σε κάθε περίσταση, είτε αυτό μας
κοστίζει ψήφους και δημοτικότητα είτε όχι.

Δεν γίνεται να λες ότι υπάρχει εθνική συ-
ναίνεση και ότι στα λεγόμενα εθνικά ζητή-
ματα είμαστε όλοι μαζί. Όχι δεν είμαστε
όλοι μαζί. Γιατί δεν είμαστε εκπρόσωποι
της αστικής τάξης, δεν είμαστε καταπιε-
στές, δεν είμαστε εργοστασιάρχες. Και την
απάντηση τη δίνει ο Χάρμαν στο Μαρξι-
σμός και Εθνικισμός: δεν έχει να κάνει με
τα έθνη έχει να κάνει με την τάξη. 

Αριστερές απαντήσεις στις εθνικιστικές υστερίες για το Μακεδονικό

Επιμέλεια: Κυριάκος Μπάνος

Π. Γκαργκάνας

Α. Ιωαννίδου
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ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21/9
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο 7μμ

ΚΟΥΚΑΚΙ Πεζόδρομος 
Γεωργάκη Ολυμπίου 6.30μμ

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος (Γερμανός) 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ “Τζάντε” 
Πετρουπόλεως 7.30μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 6μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  Πλατεία Πατριάρχου 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος κ Καραϊσκου 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα  7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη  
και Ρήγα Φεραίου 6.30μμ

ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγίου Νικολάου 6μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  22/9
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 11πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου 
Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ

ΠΑΤΗΣΙΑ  ΗΣΑΠ  Άνω  Πατήσια 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματζαγριωτάκη κ Θησέως 11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία 
Ελευθερίας (Public) 11.30πμ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μεσ 

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, 
κεντρική πλατεία 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 10.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 
και Μαρτίου 11πμ

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μίνωος 10.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 12μεσ

Εξορμήσεις
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ Σαρδανάπαλος 
(πλ. Άνοιξη) 7μμ
Μετά τις 15/9 κλιμακώνουμε
ενάντια στους φασίστες
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Μετά τις 15/9 κλιμακώνουμε
ενάντια στους φασίστες
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Μετά τις 15/9 κλιμακώνουμε
ενάντια στους φασίστες
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Τα πλεονάσματα για τις  ανάγκες μας, 
όχι για τις τράπεζες
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ Τυφλόμυγα 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου, Κισσάβου 11, 7μμ
Μετά τις 15/9 κλιμακώνουμε
ενάντια στους φασίστες
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/9 Πνευματικό Κέντρο, 7μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 Βενέτης 8μμ
Μετά τις 15/9 κλιμακώνουμε
ενάντια στους φασίστες
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/9 Βενέτης 8μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Μετά τις 15/9 κλιμακώνουμε
ενάντια στους φασίστες
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/9 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ Βαβέλ 8μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση

Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ Λα Ροζέ 
(πλ. Αγ.Νικολάου) 6μμ
Μετά την επιτυχία της 15/9 συνεχίζουμε και
οργανώνουμε τη διεθνή συνάντηση της 13/10
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ Deja 
(Φωκιώνος Νέγρη 74) 7.30μμ
Μετά την επιτυχία της 15/9 συνεχίζουμε και
οργανώνουμε τη διεθνή συνάντηση της 13/10
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9  καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Μετά την επιτυχία της 15/9 συνεχίζουμε και
οργανώνουμε τη διεθνή συνάντηση της 13/10
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 Θόλος 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε το επαναστατικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9  Εργατικό Κέντρο  7.30μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης τάξης
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ Ποέτα 8.30μμ
Οι αγώνες και η αριστερά 
στη «μεταμνημονιακή» περίοδο
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ Κομπόης 6.30μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ Παράγκα 7.30μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης τάξης
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Ντόναλντ Τραμπ – 
Η σήψη της κυρίαρχης τάξης
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Μετά τις 15/9 κλιμακώνουμε

ενάντια στους φασίστες
Ομιλητής: Αρτέμης Πρέκας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/9 καφέ Μικρές Γεύσεις
7μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ «6» 7μμ
Ντόναλντ Τραμπ – 
Η σήψη της κυρίαρχης τάξης
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ Κρίκος 7μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης τάξης
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/9 καφέ Κρίκος 7μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 καφέ Τζέγκα 7μμ
Οι αγώνες και η αριστερά 
στη «μεταμνημονιακή» περίοδο
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/9 Αυλή του Πέτρου 6.30μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης τάξης
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 20/9 καφέ Λούπα 8μμ
Μετά την επιτυχία της 15/9 συνεχίζουμε και
οργανώνουμε τη διεθνή συνάντηση της 13/10
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 27/9 καφέ Λούπα 8μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης τάξης
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Οι αγώνες και η αριστερά 
στη «μεταμνημονιακή» περίοδο
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 20/9 καφέ Pure 7.30μμ
Μετά τις 15/9 κλιμακώνουμε
ενάντια στους φασίστες
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
• ΠΕΜΠΤΗ 27/9 καφέ Pure 7.30μμ
Οι αγώνες και η αριστερά 
στη «μεταμνημονιακή» περίοδο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9 δημαρχείο 7.30μμ
Μετά τις 15/9 κλιμακώνουμε
ενάντια στους φασίστες
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Μετά την επιτυχία της 15/9 συνεχίζουμε και
οργανώνουμε τη διεθνή συνάντηση της 13/10
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Μετά την επιτυχία της 15/9 συνεχίζουμε και
οργανώνουμε τη διεθνή συνάντηση της 13/10

Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Μετά τις 15/9 κλιμακώνουμε
ενάντια στους φασίστες
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 20/9 Goody’s 8μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
• ΠΕΜΠΤΗ 27/9 Goody’s 8μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 20/9 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Μετά τις 15/9 κλιμακώνουμε 
ενάντια στους φασίστες
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΠΕΜΠΤΗ 27/9 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζαρήδας

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Μετά τις 15/9 κλιμακώνουμε 
ενάντια στους φασίστες
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9 καφέ «Η μικρή πλατεία» 7μμ
Μετά τις 15/9 κλιμακώνουμε 
ενάντια στους φασίστες
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9 καφέ Wake & Bake 7μμ
Μετά τις 15/9 κλιμακώνουμε 
ενάντια στους φασίστες
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9 Στέκι (Ρήγα Φεραίου) 8μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9 
στοά Σαρκά (Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Οι αγώνες και η αριστερά 
στη «μεταμνημονιακή» περίοδο
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 20/9  Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Μαρία Φωτάκη

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 20/9 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η συνέχεια της 15/9 και το αντιφασιστικό
κίνημα
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/9 καφέ Ζωή 7.30μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

Μαρξιστικά Φόρουμ

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 εκ-
με 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 νι-
κη 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 δύ-
να μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι
η ενό τη τα της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από
τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί νο ως το
Σάο Πά ο λο. 

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

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

νες και Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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



Σ
ε πείσμα της συστηματικής προσπάθει-
ας της άρχουσας τάξης να στρέψει στα
δεξιά την οργή και την απογοήτευση

από την πορεία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η
ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου είναι εδώ και
συνεχίζει αριστερά. Ο Τσίπρας μπορεί να ανα-
καλύπτει «κοινούς αγώνες» με τις ΗΠΑ και τον
Τραμπ και να σφιχταγκαλιάζεται με την Μέρ-
κελ, όμως χιλιάδες διαδήλωσαν στις 15 Σε-
πτέμβρη στο κέντρο της Αθήνας και των άλ-
λων πόλεων, ενάντια στη ρατσιστική Ευρώπη-
Φρούριο και τους φασίστες, ανάμεσά τους και
πολλά μέλη και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η κυβέρνηση διαφημίζει την «έξοδο από τα
μνημόνια», αλλά η εργατική τάξη θυμάται τους
αντιμνημονιακούς αγώνες της και συνεχίζει
διεκδικώντας να πάρει πίσω όσα έχασε κι ακό-
μα περισσότερα. 

Το ζήτημα είναι τι είδους Αριστερά θα βρει
δίπλα της αυτή η αναζήτηση και αυτοί οι αγώ-
νες. Πώς θα στηρίξει τους αγώνες του σήμερα
για να είναι νικηφόροι και να δώσουν σάρκα
και οστά στην επαναστατική προοπτική του.
Αυτό προσπάθησε να κάνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
το ΣΕΚ όλα τα προηγούμενα χρόνια και θα συ-
νεχίσουν να το κάνουν με πείσμα και αισιοδο-
ξία. Το ΚΚΕ αντίθετα υποστηρίζει ότι μια τέ-
τοια προοπτική είναι κατρακύλα στην διαχείρι-
ση στο «έδαφος του καπιταλισμού». 

Η Κομμουνιστική Επιθεώρηση, το θεωρητικό
και πολιτικό όργανο της ΚΕ του κόμματος,
αφιερώνει ακόμα ένα άρθρο επίθεσης στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο τελευταίο τεύχος της κατηγο-
ρώντας την για το παραπάνω και πολλά άλλα
«αμαρτήματα». Ο τίτλος του κειμένου της Ιδε-
ολογικής Επιτροπής της ΚΕ είναι «Για τις διερ-
γασίες στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και στον οπορτουνι-
στικό χώρο». Ασχολείται κυρίως με τις αποφά-
σεις της 4ης Συνδιάσκεψης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
τις θέσεις οργανώσεων μελών της, ανάμεσά
τους και το ΣΕΚ. 

Η κεντρική αιχμή της κριτικής στην ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ είναι η εξής:

«Οι αποφάσεις της συνδιάσκεψης συνεχί-
ζουν να αναμασούν τη ξοφλημένη λογική του
λεγόμενου μεταβατικού προγράμματος («αντι-
καπιταλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα» ή και
σκέτο «αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα» όπως
αναφέρεται σε άλλα σημεία των κειμένων) ενώ
παράλληλα προσπαθούν υποκριτικά να ωραι-
οποιήσουν την προηγούμενη στάση τους, δια-
στρεβλώνοντας προκλητικά την πραγματικότη-
τα, υποστηρίζοντας πχ ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ‘έδω-
σε μάχη ενάντια στις αυταπάτες για αριστερή
κυβέρνηση’ ή ότι ‘δεν προσαρμόστηκε στις
σειρήνες της άμεσης εφικτής λύσης’, την ώρα
που όλα αυτά ουσιαστικά αποτέλεσαν την ρα-
χοκοκαλιά της αντίληψης που πρόβαλε όλα τα
προηγούμενα χρόνια».

Και στη συνέχεια το κείμενο αναφέρει:
«Η αγωνία τους να αποστασιοποιηθούν σή-

μερα από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανής και επι-
βάλλεται αυτονόητα για λόγους πολιτικής επι-
βίωσης. Η λογική όμως που αφήνει ορθάνοι-
χτη την πόρτα στον κυβερνητισμό παραμένει
απαράλλαχτη, πέρα από φραστικές προσαρ-
μογές… Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ επιμένει να προσπαθεί
να εγκλωβίσει σε ένα πολιτικό στόχο-σκαλοπά-
τι στο πλαίσιο του καπιταλισμού που θα λει-
τουργεί δήθεν ως ‘γέφυρα’ για την εργατική
εξουσία, καλλιεργώντας εκ νέου την αυταπάτη
κάποιας εκδοχής φιλολαϊκής διαχείρισης χω-
ρίς να έχει ανατραπεί η καπιταλιστική εξου-
σία».

Είναι μάλλον εξοργιστικό να προσπαθεί η

ηγεσία του ΚΚΕ να κατηγορήσει το ΣΕΚ για
στρατηγική των σταδίων. Η επαναστατική αρι-
στερά έχει παράδοση αγώνων κάτω από τη
σημαία της σοσιαλιστικής επανάστασης σε
χρόνους που η ηγεσία του ΚΚΕ επέμενε ότι
παλεύει για μια “νέα δημοκρατία” και το “στά-
διο” του σοσιαλισμού θα έρθει αργότερα. Αλ-
λά ας σταθούμε στο σήμερα.

Μετακίνηση

Η αντιμετώπιση της ΚΟΜΕΠ χάνει από τα
μάτια της την συγκλονιστική μετακίνηση προς
τ’ αριστερά που ξετυλίχτηκε τα προηγούμενα
χρόνια στην καρδιά των περιοχών που ζει και
δουλεύει η εργατική τάξη. Το 2012 ένας στους
τρεις ψηφοφόρους από τις εργατικές συνοι-
κίες (όπως η Β’ Αθηνών) έφτανε να ψηφίζει
ένα αριστερό ψηφοδέλτιο, κάτι που επαναλή-
φθηκε σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα το 2015,
όπου η ψήφος προς τα αριστερά έγινε πλει-
οψηφικό ρεύμα. 

Αυτή η πολιτική μετακίνηση ήταν προϊόν των
αγώνων της ίδιας της εργατικής τάξης. Κι η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ πράγματι συνέβαλε σ’ αυτούς τους
αγώνες και την αναζήτηση, με δυο τρόπους.
Με τη συμμετοχή σε όλους τους «μικρούς» και
«μεγάλους» αγώνες σε όλα τα μέτωπα που
άνοιξαν. Από τις απεργίες και τις καταλήψεις
μέχρι τους αντιφασιστικούς και αντιρατσιστι-
κούς αγώνες. Αν σήμερα οι ναζί της Χρυσής
Αυγής είναι υπόδικοι και οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες διαδηλώνουν στους δρόμος, αυτό
οφείλεται σε αυτή την εργατική τάξη και τη νε-
ολαία που παλεύει και στον πρωτοπόρο ρόλο
των δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα δεν είχε
και δεν έχει σχέση με τα «φιλολαϊκά» προ-
γράμματα διαχείρισης του καπιταλισμού που
προβάλλουν αριστερά ρεφορμιστικά κόμματα,

όπως έκανε παλιότερα το ΚΚΕ. Οποιος/α ψά-
χνει να βρει προγράμματα «μετάβασης» χωρίς
ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας με κέν-
τρο μια αριστερή κυβέρνηση, μπορεί να βρει
πολλά στην ιστορία, ακόμα και την πρόσφατη,
του ΚΚΕ, όχι όμως και της επαναστατικής αρι-
στεράς στην Ελλάδα. 

Η ηγεσία του ΚΚΕ σήμερα (εκ των υστέρων)
δεν τσιγκουνεύεται λόγια όταν είναι να ασκή-
σει κριτική σε στρατηγικές επιλογές του κόμ-
ματος σε προηγούμενες ιστορικές φάσεις.
Ωστόσο, αυτή η κριτική στο χτες δεν οδηγεί
σε επαναστατική στρατηγική στο σήμερα. Πε-
ρισσότερο είναι επιστροφή στη πολιτική της
λεγόμενης «τρίτης περιόδου» των αρχών της
δεκαετίας του ’30: μεγαλόστομες καταγγελίες
του καπιταλισμού, σεχταρισμός και παθητικό-
τητα που στις κρίσιμες στιγμές οδηγεί σε με-
γάλους συμβιβασμούς και πισωγυρίσματα. 

Το καλοκαίρι του 2015 η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έδινε τη
μάχη για το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, λέγοντας
ότι η εργατική τάξη που γκρέμισε τους σαμα-
ροβενιζέλους και δεν τρομοκρατείται από
τους εκβιασμούς της άρχουσας τάξης και της
ΕΕ μπορεί να επιβάλλει τις δικές της λύσεις,
να διαγράψει το χρέος, να κρατικοποιήσει τις
τράπεζες και να επιβάλλει το δικό της έλεγχο
στην οικονομία και την κοινωνία, κι ότι αυτά
σημαίνουν απλά και ξεκάθαρα έξοδο από το
ευρώ και την ΕΕ. 

Τι έλεγε η ηγεσία του ΚΚΕ, πως μεταφρά-
στηκε στην πράξη και συγκεκριμένα η θέση ότι
το ζήτημα είναι η καπιταλιστική εξουσία και όχι
το νόμισμα; Στην τοποθέτηση ότι «με τους πα-
ρόντες συσχετισμούς» η έξοδος από το ευρώ
θα είναι καταστροφή, θα σημάνει κρατική χρε-
οκοπία, θα την πληρώσει ο λαός και άλλα τρο-
μερά. Τα ΜΜΕ και οι προπαγανδιστές της άρ-
χουσας τάξης έκαναν πάρτι με αυτές τις δη-

λώσεις. 
Δεν μπορούμε να διαγράψουμε το χρέος

«χωρίς κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παρα-
γωγής», δεν μπορούμε να συγκρουστούμε με
την ΕΕ αν πρώτα δεν υπάρξει «κοινωνική ιδιο-
κτησία στα μέσα παραγωγής, σχεδιασμός». Η
θέση αυτή επί της ουσίας σημαίνει ότι η εργα-
τική τάξη πρέπει πρώτα να αποδείξει την ωρι-
μότητά της ρίχνοντας στην κάλπη το ψηφο-
δέλτιο του ΚΚΕ. 

Αυτή η κοινοβουλευτική στρατηγική καταλή-
γει σε επιλογές, καθόλου «ασυμβίβαστες» και
επαναστατικές, π.χ. για τον ανταγωνισμό της
ελληνικής και τουρκικής άρχουσας τάξης. Η
Κομμουνιστική Επιθεώρηση δηλώνει:

«Το ΚΚΕ δεν αδιαφορεί ούτε για το απαρα-
βίαστο των συνόρων, ούτε για την ‘εδαφική
ακεραιότητα’, και τα κυριαρχικά δικαιώματα…
Ούτε ακόμα αδιαφορεί γενικά για τις πλουτο-
παραγωγικές πηγές της χώρας, τα κοιτάσματα
πετρελαίου κλπ. Αδιαφορεί γι’ αυτά μόνο όποι-
ος θεωρεί δεδομένο ότι είτε έτσι είτε αλλιώς
κάποιο εγχώριο μονοπώλιο ή κάποια Εxxon-
Mobil θα τα εκμεταλλεύεται… όποιος δεν σκο-
πεύει να παλέψει για την εργατική εξουσία
που θα αξιοποιήσει στο έπακρο τις παραγωγι-
κές δυνάμεις της χώρας…»

Είναι η ΑΟΖ «πλουτοπαραγωγική πηγή της
χώρας»; Μόνο αν κάποιος/α συμφωνεί με τον
Καμμένο που λέει ότι με την οριοθέτηση της
ΑΟΖ (σε συνεργασία με την δικτατορία της Αι-
γύπτου και την Κύπρο) «η πατρίδα επεκτείνει
τα σύνορά της». Σε πρόσφατη εκδήλωση της
ΚΕ του κόμματος ο Δ. Κουτσούμπας τάχτηκε
υπέρ όλων των «εθνικών διεκδικήσεων» της ελ-
ληνικής διπλωματίας από τη δεκαετία του ’70
μέχρι τώρα: 12 μίλια στο Αιγαίο, στρατιωτικο-
ποίηση των νησιών, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, και
βέβαια κατά του «αλυτρωτισμού» …των Σκο-
πίων. Με μια παρόμοια λογική, ένα αιώνα πριν,
η ηγεσία της σοσιαλδημοκρατίας στήριζε τις
άρχουσες τάξεις στον πόλεμο, στο όνομα της
υπεράσπισης των συνόρων, των «κυριαρχικών
δικαιωμάτων» και των «πλουτοπαραγωγικών
πηγών».

Οι συντάκτες του κειμένου φέρνουν σαν πα-
νηγυρική απόδειξη της οπορτουνιστικής «αμ-
φισημίας» της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την τοποθέτηση του
ΣΕΚ στην 4η Συνδιάσκεψή της: «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
είναι το τέλος της αναζήτησης προς τα αρι-
στερά…πού θα πάει η αγανάκτηση από τις
προδοσίες του ΣΥΡΙΖΑ; Αν θα σημάνει απο-
γοήτευση, αποστράτευση και επομένως περι-
θώρια για τη Δεξιά να ανακάμψει ή θα υπάρξει
συνέχιση αυτής της ριζοσπαστικοποίησης η
οποία μας έφερε στην κυβέρνηση της �πρώτης
φοράς αριστερά';». 

Κι όμως, αυτό το ερώτημα όσο κι αν το ξορ-
κίζει η ηγεσία του ΚΚΕ είναι υπαρκτό στις ανα-
ζητήσεις εκατοντάδων χιλιάδων αγωνιστών και
αγωνιστριών που πάλεψαν και παλεύουν ενάν-
τια στις επιθέσεις της άρχουσας τάξης και που
σήμερα έχουν μεγαλύτερες εμπειρίες για τα
αδιέξοδα της κυβερνητικής διαχείρισης του
ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ οργανώνουν
την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, στους κοι-
νούς αγώνες με όλον αυτόν τον κόσμο στις
απεργίες, στους αντιφασιστικούς και αντιρα-
τσιστικούς αγώνες, χωρίς να ζητάνε διαβατή-
ρια και πιστοποιητικά “μη-συγγένειας”: η
στροφή στ’ αριστερά θα συνεχιστεί και στο
κέντρο θα έχει την αριστερά του αντικαπιταλι-
σμού και της επαναστατικής προοπτικής. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Πότε θα καταλάβει 
η ηγεσία του ΚΚΕ 
ότι το δρόμο τον 
δείχνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ;
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Ο
Γαλλοαλγερινός τρα-
γουδοποιός Ρασίντ Τα-
χά που πέθανε ξαφνικά

στις 12 Σεπτέμβρη έγινε παγκό-
σμια γνωστός για το ιδιαίτερο
καλλιτεχνικό ύφος του, που
συνδύαζε παραδοσιακές μουσι-
κές της πατρίδας τους -της Βό-
ρειας Αφρικής- με μοντέρνα
ρεύματα όπως το ροκ, το πανκ
και το ρυθμ εντ μπλουζ. Αρκετοί
τον θυμούνται να ερμηνεύει το
«Rock the Casbah» των Clash
με τον δικό του εκρηκτικό τρό-
πο παρέα με τον Μικ Τζόουνς,
ενώ ενθουσίασε με την εμφάνι-
σή του στις συναυλίες του 4ου
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φό-
ρουμ στην Αθήνα το 2006.

Όμως ο Ρασίντ Ταχά δεν ήταν
απλά ένας εμπνευσμένος μουλ-
τι-έθνικ μουσικός. Ήταν το πρό-
σωπο και η ψυχή της «άλλης»
Γαλλίας, των μεταναστών, της
φτωχολογιάς των προαστίων
και ταυτίστηκε με τους αγώνες
της γενιάς του ενάντια στον ρα-
τσισμό, την αστυνομική κατα-
στολή και την άνοδο του φασι-
σμού.

Αλγερία

Γεννημένος στην Αλγερία το
1958, μεγάλωσε μέσα στα χρό-
νια του σκληρού αγώνα για την
ανεξαρτησία από τη Γαλλία
ακούγοντας τις λαϊκές μουσικές
της χώρας του, όπως οι Rai και
Chaabi. Όταν ήταν δέκα χρο-
νών μετακόμισε με την οικογέ-
νειά  του στη Γαλλία και στο
σχολείο βρέθηκε για πρώτη φο-
ρά αντιμέτωπος με τον ρατσι-
σμό του Γαλλικού κράτους. Τα
παράτησε κι έπιασε δουλειά
στη Λυόν, σ’ένα εργοστάσιο
καυστήρων θέρμανσης. Τα βρά-
δυα έβαζε μουσική στο μπαρ
Les Refoules (που σημαίνει κα-
τασταλθέντες). Στα πλατώ του
DJ άρχισε να αναμειγνύει μου-
σικές, όπως της μεγάλης Αιγύ-
πτιας τραγουδίστριας Ουμ Καλ-
θούμ με Led Zeppelin, Clash,
Johnny Cash κ.α. Το 1981, με
τους φίλους του Μοχάμεντ και
Μοκτάρ έφτιαξαν τη μπάντα
Carte de sejour, που σημαίνει
«Άδεια παραμονής» και συνέχι-
σαν να πειραματίζονται στη μίξη
διαφορετικών μουσικών ειδών
και γλωσσών, ωστόσο αντιμετώ-
πισαν την εχθρότητα των ιδιο-
κτητών κλαμπ, που «δεν ήθελαν
Άραβες στα μαγαζιά τους». Το
1986 έγιναν αρνητικά διάσημοι
διασκευάζοντας ένα κλασικό
πατριωτικό τραγούδι της δεκαε-

τίας του ’40 με τίτλο «Γλυκιά
Γαλλία». Το τραγούδι, που
υμνούσε τη Γαλλία και τις ομορ-
φιές της, στα χέρια του Ταχά
και της παρέας του, με ούτι, πα-
ραδοσιακά κρουστά και Άραβες
μουσικούς, ανθρώπους που
ήταν ουσιαστικά εξοστρακισμέ-
νοι από την ειδυλλιακή γλυκιά
Γαλλία, ηχούσε τόσο προκλητι-
κά ειρωνικό, που απαγορεύτηκε
από την (κατά τα άλλα πλουρα-
λιστική) Γαλλική ραδιοφωνία!

Ο Ταχά είχε επηρεαστεί όχι
μόνο από την πανκ μουσική, αλ-
λά και από το αντιφασιστικό κί-
νημα της εποχής. Γνώριζε για
την πρωτοβουλία «Rock Against
Racism» στη Βρετανία και προ-
σπάθησε να να κάνει κάτι αντί-
στοιχο στη Γαλλία με την μουσι-
κή του και την έμπρακτη υπο-
στήριξη στο αντιρατσιστικό κί-
νημα, που τότε πάλευε την άνο-
δο του ακροδεξιού Εθνικού Με-
τώπου του φασίστα Λεπέν. Ξεκι-
νώντας σόλο καριέρα στο Παρί-
σι ηχογράφησε τα άλμπουμ
«Μπαρμπές», από την ομώνυμη
φτωχική συνοικία στα βόρεια

της πόλης, διασκεύασε το Αλγε-
ρινό λαϊκό τραγούδι «Ya Raya»
που αναφερόταν στην περιπλά-
νηση του ταξιδευτή και κατ’επέ-
κταση του μετανάστη. Έγραψε
το «Voila voila» με στίχους-γρο-
θιά κατά της ξενοφοβίας: «…το
μάθημα δεν ήταν αρκετό, η μνή-
μη μας επιλεκτική «Έξω οι ξέ-
νοι», το φάρμακο των πολιτισμέ-
νων...». Το κομμάτι αυτό, με τον

προκλητικό στίχο αγαπήθηκε
και χορεύτηκε  με πάθος στα
κλαμπ όλης της Ευρώπης. Επί-
σης ηχογράφησε και μουσική
πιο κοντά στην παράδοση του
Μαγκρέμπ, με τα άλμπουμ
«Diwân» και «Diwân 2». 

Καθώς η μουσική Έθνικ άρχι-
σε να αναγνωρίζεται καλλιτεχνι-
κά και εμπορικά, ο Ρασίντ Ταχά
έγινε παγκόσμια γνωστός, έδω-
σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο
μπροστά  σε χιλιάδες, ενώ διά-
σημοι καλλιτέχνες ενδιαφέρθη-
καν για τη μουσική του. Ο ίδιος
έμεινε πιστός στις ιδέες του.
Στο άλμπουμ «Tékitoi?» (2004)
που μεταφράζεται «Εσύ ποιός
είσαι;» αναφέρεται στην ισλα-
μοφοβία αλλά και στον αντιση-
μιτισμό. Είναι η εποχή μετά την
11η Σεπτέμβρη 2001, με τους
πολέμους του Μπους και του
Μπλερ στο Ιράκ. Ο Ταχά στάθη-
κε στο πλευρό του αντιπολεμι-
κού κινήματος. Τον Νοέμβρη
του 2005 συμμετείχε μαζί με
τον Μπράιαν Ίνο σε μεγάλη συ-
ναυλία για την ενίσχυση της
Συμμαχίας Σταματήστε τον Πό-
λεμο Βρετανίας και της οργά-
νωσης «Οικογένειες στρατιω-
τών κατά του πολέμου». «Το να
εμφανιστώ σε μια αντιπολεμική
συναυλία είναι η λογική συνέ-
χεια των πράξεών μου σαν μου-
σικός και σαν άνθρωπος», είχε
δηλώσει. 

Ο θάνατός του είναι μεγάλη
απώλεια, ωστόσο πρόλαβε με
το έργο του να ανοίξει νέους
δρόμους στη μουσική. Απέδειξε
ότι η μίξη διαφορετικών πολιτι-
σμών δεν είναι κίνδυνος αλλά
πλούτος, κι αυτή είναι η κληρο-
νομιά που άφησε στην τέχνη και
στον κόσμο που έκφρασε μ’αυ-
τήν.

Δήμητρα Κυρίλλου

Νο 1341, 19 Σεπτέμβρη 2018 Πολιτισμόςσελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Η
πρεμιέρα των εκδηλώσεων μνήμης για τη
Μικρασιατική Καταστροφή, που διοργα-
νώνει κάθε χρόνο ο Δήμος Νίκαιας και οι

προσφυγικοί σύλλογοι της πόλης, έγινε την Πα-
ρασκευή 14/9 με την παράσταση «Ο Άθλιος
Φρουρός των Ερειπίων» από την ερασιτεχνική
θεατρική ομάδα  «Σίπυλον», σε σκηνοθεσία και
διασκευή του Αντώνη Παπαδόπουλου. 

Το έργο είναι μία θεατρική διασκευή των
«Τρωάδων» του Ευριπίδη, μία αντιπολεμική αρ-
χαία τραγωδία, που καταγγέλει τις φρικαλεότη-
τες που έγιναν από τη μεριά των «Αθηναίων»
στον πόλεμο της Τροίας. Εστιάζει στα βάσανα
που βίωσαν κυρίως οι γυναίκες, όταν αρπάχτη-
καν ως σκλάβες από τους αθηναίους νικητές. Στη
διάρκεια του έργου ο θεατής μεταφέρεται αι-
ώνες αργότερα, στην καταστροφή της Σμύρνης
του 1922 και βλέπει ξανά τις γυναίκες να βιώνουν
τη φρίκη του πολέμου και της προσφυγιάς. 

Ξεριζωμός

«Το έργο συνδυάζει δύο ιστορικά γεγονότα
που αφορούν την ίδια γεωγραφική περιοχή, την
ευρύτερη Μικρά Ασία και το κοινό τους στοιχείο
που είναι η προσφυγιά, γιατί ο ξεριζωμένος δεν
έχει χρώμα, όπως λέει ο μονόλογος στο φινάλε
του έργου»,  δήλωσε ο σκηνοθέτης στην Εργατι-
κή Αλληλεγγυη. «Η ιδέα του έργου ήταν να δεί-
ξουμε ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ενός
πολέμου, ακόμα και η πλευρά των νικητών ου-
σιαστικά κατοικεί μέσα σε ερείπια. Είναι ένα φι-
λειρηνικό έργο και αυτό ήθελα να περάσω. Ο
Ευριπίδης έγραψε ένα αριστούργημα και απλά
εγώ συμπλήρωσα κάποια κομμάτια που αφορού-
σαν τα γεγονότα που έγιναν στο Αϊδίνι, καθώς
και ένα προσωπικό γεγονός από την ιστορία της
προγιαγιάς μου, που την εκτέλεσαν έξω από το
σπίτι μας».  

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για τη
Μικρασιατική Καταστροφή, νέοι καλλιτέχνες
έφτιαξαν graffiti στην πρόσοψη του Δημαρχείου
Νίκαιας, που αποτυπώνει τον ξεριζωμό και την
προσφυγιά με τη μορφή της Μικρασιάτισσας
Μάνας, θυμίζοντας το γνωστό σύνθημα.... «η Νί-
καια γνωρίζει από προσφυγιά, έξω οι φασίστες
από τη γειτονιά!». 

Κατερίνα Θωίδου

ΘΕΑΤΡΟΜΟΥΣΙΚΗ

Η πλούσια κληρονομιά του Ρασίντ Τάχα Μια παράσταση 
στη Νίκαια 
της προσφυγιάς

Αφίσα από την αντιπολεμική συναυλία του Ρασίντ Ταχά με τον Μπράιαν Ίνο
για την ενίσχυση της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο

Κορυφαία του χορού η Μαίρη Θωίδου



Σ
τις 11 Σεπτεμβρίου, μέρα εθνικής επε-
τείου στην Καταλονία, είδαμε ακόμη ένα
παράδειγμα της δύναμης του κινήματος

ανεξαρτησίας. Περίπου ένα εκατομμύριο άν-
θρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, πήραν
μέρος σε ένα μαζικό συλλαλητήριο στην Βαρ-
κελώνη. Οι προβλέψεις και οι ευχές των υπο-
στηρικτών του Ισπανικού κράτους ότι η συμμε-
τοχή θα έπεφτε σε σύγκριση με τα προηγού-
μενα χρόνια, δεν επαληθεύτηκε. 

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί λό-
γοι για να διαμαρτυρηθεί κανείς: Υπάρχουν εν-
νέα πολιτικοί κρατούμενοι και άλλοι που ζουν
σε εξορία. Οι ηγέτες των βασικών κινημάτων
υπέρ της ανεξαρτησίας είναι στην φυλακή από
τις 16 Οκτώβρη πέρσι, περιμένοντας δίκη πά-
νω σε κατασκευασμένες κατηγορίες. Μέλη της
πρώην καταλανικής κυβέρνησης βρίσκονται
στην φυλακή εδώ και μήνες. Η αστυνομική βία
που τραυμάτισε 1000 ανθρώπους την μέρα
του δημοψηφίσματος την 1η του περσινού
Οκτώβρη επιβλήθηκε από τις ισπανικές αρχές.
Και το Ισπανικό κράτος εξακολουθεί να αρνεί-
ται να αποδεχθεί το δικαίωμα της Καταλονίας
να αποφασίσει το μέλλον της. 

Η νέα κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμμα-
τος –που δημιουργήθηκε μετά τη μη ψήφο εμ-
πιστοσύνης στην πρώην κυβέρνηση του Λαϊ-
κού Κόμματος την 1η Ιούνη– έχει επιφέρει με-
ρικές επουσιώδεις αλλαγές πολιτικής και ισχυ-
ρίζεται ότι υποστηρίζει τον διάλογο, αλλά επι-
σήμως αρνούνται να αναγνωρίσουν τα κατα-

λανικά εθνικά δικαιώματα. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, η μαζική κινητοποίηση είναι θετική
εξέλιξη.

Το πρόβλημα είναι ότι το κίνημα ανεξαρτη-
σίας είναι σε αδιέξοδο. Είναι καθαρό, ότι η μα-
ζική υποστήριξη στο αίτημα της ανεξαρτησίας,
από μόνη της δεν φτάνει. Αυτό οφείλεται εν
μέρει, στο ότι είναι ελαφρά παραπάνω από το
50%. Με όρους δημοκρατίας, αυτό θα ήταν
αρκετό, αλλά αντιμέτωπο με το μπλοκάρισμα
που υφίσταται από τη Μαδρίτη, χρειαζόμαστε

μεγαλύτερη υποστήριξη για να προχωρήσει
αυτό το αίτημα.

Επίσης, ένα κίνημα που από τη μια περιλαμ-
βάνει το αντικαπιταλιστικό CUP αλλά περιλαμ-
βάνει επίσης τη νεοφιλελεύθερη καταλανική
δεξιά, είναι ανίκανο να προσφέρει μια διέξοδο.
Μια στρατηγική βασισμένη στους καταλανι-
κούς θεσμούς και τους μηχανισμούς του, που
φτάνει το πολύ μέχρι την «κοινωνική ανυπα-
κοή», δεν έχει τη δύναμη να νικήσει πραγματι-
κά το Ισπανικό κράτος. 

Στις 3 Οκτώβρη του 2017 πήραμε μια γεύση
για το ποια θα μπορούσε να είναι η εναλλακτι-
κή, με τη γενική απεργία ενάντια στην αστυνο-
μική καταστολή του δημοψηφίσματος. Χρει-
αζόμαστε περισσότερες δράσεις που να περι-
λαμβάνουν την δύναμη της οργανωμένης ερ-
γατικής τάξης. Η συνδικαλιστική γραφειοκρα-
τία δεν δείχνει να ενδιαφέρεται για μια τέτοια
προοπτική. Το κίνημα χρειάζεται να χτιστεί
από τα κάτω σε ταξική βάση. Αλλά βρίσκεται
ακόμη παγιδευμένο σε στρατηγικές που έδει-
ξαν τις δυνατότητές αλλά και τα όριά τους το
περασμένο φθινόπωρο. 

Ντέιβιντ Καρβάλα, 
μέλος του Marx21 αδελφής οργάνωσης 

του ΣΕΚ στο Ισπανικό Κράτος

Σ
ε 48ωρη απεργία κατεβαίνουν
την Τρίτη 18 και Τετάρτη 19
Σεπτέμβρη οι εκπαιδευτικοί.

Την απεργία καλούν οι εκπαιδευτι-
κές οργανώσεις όλων των βαθμίδων
της Δημόσιας Εκπαίδευσης, προδη-
μοτική, Δημοτική, Μέση, Τεχνική εκ-
παίδευση. Είναι η πρώτη φορά που
ολόκληρο το φάσμα της Δημόσιας
Εκπαίδευσης κατεβαίνει σε κοινή
απεργία. 

Προηγήθηκαν οι μαζικές κινητο-
ποιήσεις την περίοδο του καλοκαιρι-
ού με κορύφωση το μεγάλο συλλα-
λητήριο έξω από το Προεδρικό στο
οποίο συμμετείχαν πάνω από 15,000
κόσμος. Η κυβέρνηση όλη αυτή την
περίοδο προσπάθησε να σπάσει την
αυτοπεποίθησή τους απαξιώνοντας
και εξευτελίζοντας τους με την βοή-
θεια των ΜΜΕ. Προσπάθησε ακόμη
να σπάσει την ενότητά τους με διά-
φορες προτάσεις που ικανοποιού-
σαν αιτήματα του ενός κλάδου αφή-
νοντας πίσω τους υπόλοιπους. Μέ-
χρι τώρα δεν τα κατάφερε, παρά το
ότι οι ηγεσίες των εκπαιδευτικών ορ-
γανώσεων ξεγελάστηκαν και οδηγή-
θηκαν σε μυστικές συναντήσεις με
την κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι
κατέληξαν σε συμφωνία προκαλών-
τας σύγχυση και απογοήτευση μέσα
στους εκπαιδευτικούς.

Η οργή και η αγανάκτηση μέσα
στη βάση είναι πολύ έντονη και όσο
η κυβέρνηση απαξιώνει τους εκπαι-
δευτικούς και το Δημόσιο Σχολείο

τόσο πιο πολύ φουντώνει. Το τελευ-
ταίο περιστατικό που προκάλεσε την
οργή των εκπαιδευτικών προήλθε
από τον υπουργό Οικονομικών που
δήλωσε ότι στέλνει το παιδί του σε
ιδιωτικό σχολείο γιατί δεν εμπι-
στεύεται να το διδάσκει ένας εκπαι-
δευτικός που διορίστηκε επειδή ήλ-
θε η σειρά του στον κατάλογο διορι-
στέων. 

Αυτή ο οργή και αγανάκτηση μαζί
με την ενότητα που έδειξαν μέχρι
στιγμής οι εκπαιδευτικοί είναι το με-

γάλο τους όπλο. Θα μπορούσαμε να
πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί, που ήταν
κατά βάση ένα συντηρητικό και εθνι-
κιστικό κομμάτι της κοινωνίας ξεπέ-
ρασε κατά πολύ τις προσδοκίες του
κόσμου και παίζει σήμερα ένα πρω-
τοπόρο ρόλο. Δεν μπορούμε να
πούμε όμως το ίδιο και για τις ηγε-
σίες των εκπαιδευτικών οργανώσε-
ων οι οποίες φάνηκαν κατώτερες
των περιστάσεων και χαραμίζουν μια
πρωτοφανή στήριξη και δυναμική
που τους έδωσε η βάση με τις μεγά-

λες κινητοποιήσεις και το 95% που
ψήφησε απεργία. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξαγγελθεί
καμιά κινητοποίηση για τις μέρες
της απεργίας και αυτό προκαλεί την
οργή σε ένα μεγάλο μέρος της βά-
σης που στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης δηλώνει ότι δεν θέλει μια
«απεργία του καναπέ» αλλά να βρε-
θούν ξανά όλοι μαζί στους δρόμους.
Αυτό είναι και το κλειδί της νίκης. Η
δύναμη των εκπαιδευτικών φάνηκε
στα μεγάλα συλλαλητήρια και στις

γενικές συνελεύσεις και όχι στις δια-
πραγματεύσεις, μυστικές ή φανε-
ρές, της ηγεσίας με την κυβέρνηση.
Εκεί απλώς θα έπρεπε να εξαργυ-
ρώνεται αυτή η δύναμη.

Αυτή η μάχη θα κριθεί στους δρό-
μους όπου θα μπορεί να εκφραστεί η
μεγάλη δύναμη των εκπαιδευτικών.
Εκεί είναι που μπορεί να εκφραστεί
και η εργατική αλληλεγγύη από τους
άλλους κλάδους που βρίσκονται στο
στόχαστρο της κυβέρνησης, όπως
γιατροί, νοσηλευτές, οργανισμοί κοι-
νής ωφελείας κλπ. Αν οι εργαζόμενοι
στους δήμους που απεργούσαν πριν
λίγο καιρό, έμεναν στα σπίτια τους,
στη διάρκεια της απεργίας, πού θα
τους έβρισκαν οι εκπρόσωποι όλων
αυτών των οργανώσεων ανάμεσα
τους και οι εκπαιδευτικοί για να τους
εκφράσουν την συμπαράσταση και
την αλληλεγγύη τους; 

Σε μια τέτοια προοπτική θα πρέπει
να πιέσουν οι εκπαιδευτικοί που πή-
ραν πολλές πρωτοβουλίες από τα
κάτω για να κτιστεί αυτό το κίνημα.
Είναι υποχρέωση τους όχι μόνο
προς τους εαυτούς τους και τα παι-
διά τους, αλλά και προς όλους εκεί-
νους τους εργαζόμενους που τους
αγκάλιασαν και τους στήριξαν πι-
στεύοντας ότι γεννιέται ένα νέο κί-
νημα αντίστασης.

Ντίνος Αγιομαμίτης
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KATAΛΟΝΙΑ 1 εκατομμύριο στους δρόμους υπέρ της ανεξαρτησίας

KΥΠΡΟΣ Πανεκπαιδευτική 48ωρη απεργία
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ΣΥΡΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Ο
θάνατος έχει περικυκλώσει
το Ιντλίμπ της Συρίας. Τρία
εκατομμύρια άνθρωποι βρί-

σκονται περικυκλωμένοι από τις δυ-
νάμεις του συριακού καθεστώτος
που αντιμετωπίζουν την επικείμενη
εισβολή σαν την τελική μάχη που θα
επιβεβαιώσει την εξουσία του Άσαντ.
Ανάμεσά τους βρίσκονται οι πιο αδύ-
ναμοι και οι πιο χτυπημένοι. Πρόκει-
ται για κόσμο που έγινε δύο και
τρεις φορές πρόσφυγας μέσα στην
ίδια του τη χώρα, οικογένειες με μω-
ρά και μικρά παιδιά που δεν μπορού-
σαν να φύγουν από τη Συρία. 

Πρόκειται όμως και για ένα κόσμο,
που κάτω από τις πιο αντίξοες συν-
θήκες εξακολουθεί να κατεβαίνει
στο δρόμο και να διαδηλώνει όπως
έδειξαν οι μαζικές διαδηλώσεις που
έγιναν σε πάνω από 12 πόλεις και
κωμοπόλεις στην περιοχή του Ιντ-
λίμπ στις 14 Σεπτέμβρη. «Θέλουμε
να στείλουμε ένα μήνυμα στον υπό-
λοιπο κόσμο ότι είμαστε απλά άν-
θρωποι που καταπιέζονται, άνθρω-
ποι που θέλουν την ελευθερία τους»
δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ένας από
τους διαδηλωτές, ο Μαχμούντ Χερ-
κάουι, 36 ετών, λιθογράφος που
συμμετείχε σε μια διαδήλωση 25.000
ανθρώπων στην πόλη Μαάρα. Ενώ ο
Αχμάντ αλ-Γιούσεφ, εργαζόμενος σε
μια ομάδα που δίνει ψυχολογική
υποστήριξη σε παιδιά, δήλωσε ότι «η
διαδήλωση έχει στόχο να δείξει στη
διεθνή κοινότητα, τη Ρωσία και το
καθεστώς ότι πρόκειται για μια λαϊκή
επανάσταση και όχι τρομοκρατία». 

Οικογένειες με νεκρούς

Ο πληθυσμός του Ιντλίμπ διπλα-
σιάστηκε τα τελευταία χρόνια. Ο και-
νούργιος αυτός πληθυσμός μένει κυ-
ρίως σε παράγκες που στήθηκαν
πρόχειρα. Πολλοί έχουν ήδη νε-
κρούς στις οικογένειές τους, έζησαν
άλλους βομβαρδισμούς σε άλλες πε-
ριοχές και τελικά στάλθηκαν στο Ιντ-
λίμπ με τις ανταλλαγές πληθυσμών
που σχεδιάζαν οι μικρές και μεγάλες
δυνάμεις στη Συρία. 

Πριν από δυο χρόνια όταν σαρώ-
θηκε το Χαλέπι, γράφαμε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη πως “ο άμαχος
πληθυσμός αντιμετωπίζεται σαν αν-
τικείμενο συναλλαγής. Δεκάδες χι-
λιάδες άνθρωποι στο Ανατολικό Χα-
λέπι μετακινούνται ή προσπαθούν να
μετακινηθούν αυτές τις στιγμές
προς περιοχές όπως το Ιντλίμπ, το
οποίο πλέον είναι το επόμενο πιο ση-
μαντικό κέντρο που δεν έχει περάσει
στα χέρια του καθεστώτος. Δηλαδή
πηγαίνουν εκεί όπου τις επόμενες
βδομάδες ή μήνες θα ξαναδεχτούν
επίθεση για να “ξανα-απελευθερω-
θούν”.

Kι όμως
διαδηλώνουν

«Φύλακες άγγελοι» με βόμβες πάνω από το Ιντλίμπ

Σ
το Ιντλίμπ, η στιγμή της επίθεσης, φαίνε-
ται να πλησιάζει, αν όχι τώρα, ίσως τα
Χριστούγεννα, και ο κόσμος σκάβει στο

έδαφος, ψάχνει να βρει σπηλιές που θα αντέ-
ξουν τις βόμβες, φτιάχνει αυτοσχέδιες μάσκες
μήπως σωθεί κάποιος από τα χημικά. Ο ειδικός
απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία κάνει λό-
γο για “πανικό που έχει καταλάβει τα τρία εκα-
τομμύρια πολίτες της επαρχίας του Ιντλίμπ”. Ο
γενικός γραμματέας του ΟΗΕ λέει πως θα “πυ-
ροδοτηθεί ένας ανθρωπιστικός εφιάλτης που
δεν θα συγκρίνεται με ό,τι έχουμε δει ως τώρα
στη ματοβαμμένη συριακή σύγκρουση”. 

Ο Τούρκος πρέσβης στον ΟΗΕ λέει πως θα
προκληθεί “ένα μαζικό κύμα προσφύγων με τρο-
μερούς κινδύνουν ασφάλειας για την Τουρκία,
την υπόλοιπη Ευρώπη και ακόμη παραπέρα”.
Και ο Τραμπ δεν ξέχασε να τιτιβίσει “Αν εξελιχ-
θεί σφαγή, οΙ ΗΠΑ θα θυμώσουν πάρα πολύ”.

Πόσο “ανησυχούν” όλοι τους για τη Συρία,
πόσο “ανησυχούν” για τους άμαχους... Ο ΟΗΕ
παραχώρησε τις συντεταγμένες 235 σχολείων
και νοσοκομείων στη Ρωσία για να αποφευχθεί
το χτύπημά τους. Το άλλο μισό της είδησης εί-
ναι ότι ήδη έχουν χτυπηθεί τέσσερα νοσοκο-
μεία. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι μεγάλοι
βομβαρδισμοί και ήδη προετοιμάζεται στα
ΜΜΕ η μάχη των επιχειρημάτων για το ποιος
θα βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις με χημικά
αέρια. Οι επιθέσεις είναι σίγουρες, οι μαζικοί
θάνατοι είναι σίγουροι, το θέμα είναι ποιος θα
πάρει τη ρετσινιά.

Σότσι

Και αφού τις τελευταίες βδομάδες είχαν
προηγηθεί όλες αυτές οι δηλώσεις για την
έκταση της επερχόμενης σφαγής, τη Δευτέρα
έδωσαν τη θέση τους στην ανακούφιση για τη
συμφωνία Πούτιν και Ερντογάν μετά τη συνάν-
τηση στο Σότσι της Ρωσίας. Στην πραγματικό-
τητα η συμφωνία έχει περισσότερο να κάνει με
το πώς θα διαχειριστούν τα αποτελέσματα του
εγκλήματος που ετοιμάζουν. Υποτίθεται ότι δί-
νουν ένα μήνα για τη δημιουργία μιας απο-
στρατιωτικοποιημένης ζώνης 25 χιλιομέτρων
για να διαχωρίσουν τις δυνάμεις των ισλαμι-
στών ανταρτών και του Άσαντ. Στο μεταξύ η

Ρωσία εγγυάται ότι δεν θα ξεκινήσουν οι βομ-
βαρδισμοί. Η Τουρκία αναλαμβάνει να διαχωρί-
σει τους “ακραίους ενόπλους” από τον άμαχο
πληθυσμό. Ήδη στα τουρκικά στρατιωτικά φυ-
λάκια που βρίσκονται περιμετρικά του Ιντλίμπ
καταφθάνουν ενισχύσεις περνώντας τα τουρ-
κοσυριακά σύνορα.

Οι πιο φιλικοί προς την Τουρκία ένοπλοι στη
Συρία, διά στόματος του εκπροσώπου τους,
Μουστάφα Σετζάρι, ισχυρίζονται ότι “η συμφω-
νία εξασφαλίζει τις ζωές των αμάχων από την
άμεση επίθεση του καθεστώτος. Θάβει τα όνει-
ρα του Άσαντ για επιβολή πλήρους ελέγχου σε
όλη τη Συρία. Η περιοχή θα παραμένει στα χέ-
ρια του Ελεύθερου Συριακού Στρατού και θα
αναγκαστεί το καθεστώς και οι υποστηρικτές
του να ξεκινήσουν μια σοβαρή πολιτική διαδικα-
σία που θα οδηγήσει σε πραγματική μετάβαση
και θα βάλει τέλος στην κυριαρχία του Άσαντ”.

Η πλειοψηφία τόσο των ένοπλων όσο και
των άμαχων δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο
Πούτιν μετατράπηκε ξαφνικά σε “φύλακα άγ-
γελό” τους και ο Άσαντ θα τους παραχωρήσει
τη μισή Συρία.

Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι ο
Ερντογάν, που ήταν ως τώρα ο “φύλακας άγγε-
λος”, βρίσκεται πιεσμένος από όλες τις κατευ-
θύνσεις και βάζει την αμοιβαία κατανόηση με
τον Πούτιν πάνω από τα μεγάλα λόγια για τις
ευθύνες που αναλάμβανε η Τουρκία προς τον
εξεγερμένο συριακό λαό. Για τον Πούτιν η συ-
νεννόηση με τον Ερντογάν είναι μια έξτρα εγ-
γύηση ότι μετά και τους βομβαρδισμούς στο
Ιντλίμπ δεν θα υπάρξει καινούργια αναταραχή,
ακόμη κι αν χρειαστεί ο τουρκικός στρατός να
μετατραπεί σε στρατό κατοχής σε μια ζώνη της
Συρίας, για να “προστατεύει τον πληθυσμό”
από την εκδικητικότητα του καθεστώτος. Κά-
ποιοι κάνουν συγκρίσεις με τη “Βόρεια Κύπρο”. 

Αν ψάχνουν κι άλλα τέτοια “επιτυχημένα” πα-
ραδείγματα έχουν το Ιράκ στα ανατολικά της
Συρίας για να βλέπουν πού οδήγησε η τακτική
των εθνοτικών και θρησκευτικών διαχωρισμών.
Ορισμένοι από τους αμάχους του Ιντλίμπ ίσως
προορίζονται να ξαναγίνουν άλλη μια φορά
πρόσφυγες για να εξασφαλίσουν ότι ο πληθυ-
σμός στα σύνορα με την Τουρκία δεν θα μετα-

τραπεί σε αμιγώς Κουρδικός. Είναι προφανές
ότι στις μοιρασιές Ερντογάν-Πούτιν βρίσκεται
σε πρώτη προτεραιότητα το χαλινάρι που θέ-
λουν να βάλουν στις επιδιώξεις των Κούρδων
για αυτονομία. Ενώ η “ωραία ατμόσφαιρα”
συμπληρώνεται με τις υποσχέσεις για το ρόλο
που θα παίξει ο τούρκικος καπιταλισμός και οι
κατασκευαστικές του εταιρείες στην ανοικοδό-
μηση πάνω στα ερείπια της Συρίας.

Εύθραυστοι σχεδιασμοί

Όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί είναι εύθραυστοι
πριν καν ξεκινήσουν. Τα περί προστασίας των
αμάχων είναι σκέτο φύλο συκής. Ο τουρκικός
στρατός θα πρέπει να τεντωθεί ακόμη περισ-
σότερο για να εξασφαλίσει την “τάξη” από το
Ντιγιάρμπακιρ ως το Χαλέπι και το Ιντλίμπ. 

Στη μέση αυτής της διαδρομής βρίσκεται το
Μανμπίτζ, το οποίο σύμφωνα με μια άλλη “με-
γάλη” συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ τον
περασμένο Ιούνη, θα έπρεπε ήδη να έχει φύγει
από τον έλεγχο των Κούρδων. Αυτά την ώρα
που η τουρκική λίρα ξανακατρακυλάει παρά την
παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας την περα-
σμένη Πέμπτη, οι τραπεζικές μετοχές πιέζονται
και η αντιπαράθεση για την οικονομία μετατρέ-
πεται σε γερή πολιτική κρίση που φτάνει στο
εσωτερικό των θεσμών του τουρκικού κράτους.

Όσο για τα τιτιβίσματα του Τραμπ και τις αν-
θρωπιστικές ανησυχίες της ΕΕ, η υποκρισία
τους είναι εκατό φορές μεγαλύτερη από του
Ερντογάν και του Πούτιν. Ο υπουργός Εξωτε-
ρικών του Τραμπ, Μάικ Πομπέο, μόλις ανακοί-
νωσε ότι μειώνει ακόμη περισσότερο τον αριθ-
μό των προσφύγων που θα αποδεχθούν οι
ΗΠΑ το 2019, σε 30 χιλιάδες, από 45 χιλιάδες
το 2018 και 85 χιλιάδες το 2016. Ενώ στις Βρυ-
ξέλες και το Βερολίνο ακούνε με ενδιαφέρον
την ιδέα ότι ο Ερντογάν προτίθεται να μαντρώ-
σει μερικά εκατομμύρια Σύριους εντός Συρίας. 

Υπάρχει μία μόνο δύναμη που μπορεί να
απλώσει το χέρι στον κόσμο που τιμωρείται
επειδή τόλμησε να εξεγερθεί, και είναι το ερ-
γατικό και το αντιρατσιστικό κίνημα, με την πά-
λη για ανοιχτά σύνορα και ενάντια σε όλους
τους δήμιους της Αραβικής Άνοιξης.

Νίκος Λούντος
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