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Τρίτη 23 Ιούλη, Χιλιάδες ανηφορίζουν τη Σταδίου στην πρώτη διαδήλωση ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ και την κατάργηση του Ασύλου



«Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες που δια-
δήλωσαν χτες ενάντια στα σχέδια
της κυβέρνησης για κατάργηση του

ασύλου», τονίζει η ανακοίνωση του ΣΕΚ στις
Σχολές, αμέσως μετά τη μεγαλειώδη διαδήλω-
ση στις 23/7. 

«Συμμετείχαν χιλιάδες νέοι και νέες όχι μόνο
φοιτητές αλλά και μεταπτυχιακοί και ερευνη-
τές, εργαζόμενοι, καθηγητές, διοικητικοί, δά-
σκαλοι και οι οργανώσεις της αριστεράς. Η
διαδήλωση ενάντια στην κατάργηση του ασύ-
λου εξελίχθηκε στην πρώτη μαζική απάντηση
του κινήματος απέναντι στις προγραμματικές
δηλώσεις της κυβέρνησης. Μια μέρα μονάχα
μετά τις προγραμματικές δηλώσεις και γέμι-
σαν οι δρόμοι διαδηλωτές ενάντια στο αντι-
δραστικό πρόγραμμα της ΝΔ. Ήδη οι εξαγγε-
λίες για την μετατροπή του κάτω Πολυτεχνεί-
ου σε μουσείο πέφτουν στο κενό και η κυβέρ-
νηση αναδιπλώνεται. Έτσι μπορούμε να συνε-
χίσουμε για να τσακίσουμε όλα τους τα σχέ-
δια. Το συλλαλητήριο απέδειξε ότι οι εργαζό-
μενοι και η νεολαία έχουν την διάθεση να συγ-
κρουστούν με την κυβέρνηση. Πέφτει στις
πλάτες της αντικαπιταλιστικής αριστεράς να
πάρει τις σωστές πρωτοβουλίες, να οργανώ-
σει την αντίσταση στα σχέδια του Μητσοτάκη
και με όπλο την ενότητα και την κοινή δράση
να ξεδιπλώσουμε τις πραγματικές δυνατότη-
τες για την ανάπτυξη του κινήματος», συνεχί-
ζει η ανακοίνωση.

Σείστηκε το κέντρο της Αθήνας
Το κέντρο της Αθήνας σείστηκε με το σύν-

θημα «Κεραμέως άκου τον πόνο της Γιαννά-
κου και ρώτα τον Αρσένη τι σε περιμένει»: η
αντίσταση στην κατάργηση του ασύλου πατάει
σε γιγαντιαία κινήματα των τελευταίων δεκαε-
τιών κι αυτό το γνωρίζουν όλοι. Με πανό συμ-
μετείχαν μεταξύ άλλων ο Φοιτητικός Σύλλογος
ΣΕΥΠ μαζί με φοιτητές και φοιτήτριες από όλο
το Πα.Δ.Α, οι Φ.Σ. Μεταλλειολόγων Μηχανι-
κών, Χημικών Μηχανικών, Παντείου, Αρχιτε-
κτονικής, ΗΜΜΥ κ.ά. με φοιτητές/τριες από
όλο το Πολυτεχνείο, ο ΦΣ Νοσηλευτικής, πρω-
τοβουλίες εργαζόμενων φοιτητών/τριων, μετα-
πτυχιακών, ερευνητών/τριών, σύλλογοι εκπαι-
δευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και άλ-
λα σωματεία, πρωτοβουλίες εργαζόμενων, φε-
μινιστικές οργανώσεις και οργανώσεις της
αριστεράς.

Όπως δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
Πάνος, φοιτητής στην Κοινωνική Πολιτική Παν-
τείου: «Διαδηλώνουμε κατά της κατάργησης
του ασύλου γιατί δε θέλουμε τις σχολές επιχει-
ρήσεις. Θέλουμε τα Πανεπιστήμια ανοιχτά στις
ιδέες, προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε
αυτό που γίνεται σήμερα: να διαδηλώνουμε και
να οργανώνουμε χωρίς να μπαίνει η αστυνομία
μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου και να
χρησιμοποιεί βία, όπως έγινε πρόσφατα στο
ΑΠΘ. Είχαν μπει με τη δικαιολογία ότι γίνεται
διακίνηση ναρκωτικών. Το κίνημα δεν έχει πεθά-
νει όπως νομίζουν μερικοί, αντίθετα κερδίζει κά-
θε μέρα καινούρια μέλη και ‘αναγκάζει’ τον κό-
σμο να βγαίνει στους δρόμους». 

Το άσυλο δεν είναι μόνο ακαδημαϊκό ζήτη-
μα. Στη διαδήλωση συμμετείχαν, οργανωμένα

ή όχι, όλα τα κομμάτια της κοινωνίας που αγω-
νίζονται. Η Μαρία, μαθήτρια, δήλωσε: «Το ότι
αυτό γίνεται για τους ναρκέμπορους είναι ένα
πρόσχημα. Δεν γίνεται γι’ αυτό αλλά για να
μπει η αστυνομία στους χώρους, να πέσει το
κίνημα και να χτυπηθεί η αριστερά. Ξέρουμε
από τη μεταπολίτευση και μετά ότι τα πανεπι-
στήμια ήταν χώροι οργάνωσης όχι μόνο για το
φοιτητικό κίνημα αλλά και για το εργατικό.
Εγώ δεν έχω περάσει ακόμα σε σχολή, αλλά
δεν είναι μόνο θέμα των φοιτητών, αφορά ερ-
γαζόμενους και μαθητές. Οι μαθητές καταλα-
βαίνουν ότι τα πανεπιστήμια δεν πρέπει να γί-
νουν ιδιωτικά και ξέρουν πόσο σημαντικό είναι
το άσυλο».

Ο Μήτσος, λιθογράφος και μέλος του Συν-
τονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, τόνισε: «Το
άσυλο έχει ιστορία αγώνων πολλών δεκαετιών.
Το προστατεύει το φοιτητικό και το εργατικό
κίνημα απ’ ό,τι έχει συμβεί σε όλη την ιστορία.
Οι φοιτητές και η εργατιά έχουν κρατήσει το
άσυλο στα χέρια τους με αγώνες και αίμα. Δεν
μπορεί μια κυβέρνηση τώρα να φαντάζεται ότι
θα το καταργήσει με ένα άρθρο. Είναι μάχη

και του εργατικού κινήματος, θα τη δώσουμε
όπως και τη μάχη ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις και τα κλεισίματα το επόμενο διάστημα».

Η Έλενα, φοιτήτρια, που συμμετέχει στην Αυ-
τοοργανωμένη πρωτοβουλία φοιτητών/τριών
του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο ΠΑΔΑ
υπογράμμισε: «Συμμετέχουμε στην πορεία
ενάντια στην κατάργηση του ασύλου γιατί θέ-
λουμε ένα πανεπιστήμιο ελεύθερο, δημόσιο αυ-
τόνομο. Η κυβέρνηση, με ένα βήμα τη φορά,
ετοιμάζει την ελεύθερη πρόσβαση της κατα-
στολής στα πανεπιστήμια για να μπορεί εύκολα
να περάσει τα επόμενα νομοσχέδια. Και φυσικά
την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Δεν θα
περάσει. Πολλά χρόνια τώρα το προσπαθούν».

Ο Χρήστος, από τον Σύλλογο Δασκάλων Νη-
σιών Αργοσαρωνικού επισήμανε: «Συμμετέ-
χουμε μαζί με άλλους συλλόγους εκπαιδευτι-
κών και το φοιτητικό και μαθητικό κίνημα,
υπερασπίζουμε το άσυλο, όχι μόνο στα πλαί-
σια της ακαδημαϊκής ελευθερίας αλλά γενικό-
τερα σαν άσυλο για όλο το λαό. Είναι πολιτικό
άσυλο ιδεών και κινηματικών πρακτικών, ενάν-
τια στην προσπάθεια της αστυνόμευσης του

πανεπιστημίου στα πλαίσια της στροφής της
παιδείας σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Η εγ-
κληματικότητα και το λεγόμενο παραεμπόριο
είναι ένα πρόσχημα για να μπορεί να λειτουρ-
γήσει ο μηχανισμός καταστολής. Για να αφε-
θούν ασύδοτες μέσα στο πανεπιστήμιο οι επι-
χειρήσεις να προσανατολίζουν την έρευνα και
τη γνώση προς τα εκεί που θέλουν».

Ξεχείλιζε ο ενθουσιασμός
Η διαδήλωση, ξεκινώντας από τα Προπύλαια

και καθώς βάδιζε προς την Ομόνοια αυξανό-
ταν συνέχεια με εκατοντάδες που έφταναν για
να διαδηλώσουν. Στη συνέχεια ανέβηκε στο
Σύνταγμα πλημμυρίζοντας όλο το κέντρο και,
καθώς κατευθυνόταν ξανά προς την Ομόνοια
και στη συνέχεια στο Πολυτεχνείο όπου θα γι-
νόταν το συντονιστικό, ο ενθουσιασμός σε
όσους και όσες συμμετείχαν ξεχείλιζε.

Όπως τόνισε η Έλσα, αρχιτεκτόνισσα: «Το
φοιτητικό μπλοκ είναι γεμάτο, το μπλοκ των
μεταπτυχιακών, διδακτόρων κλπ επίσης, αλλά
και όλα τα μπλοκ της αριστεράς και του κινή-
ματος. Φαίνεται από τη σημερινή πορεία, που
είναι πάρα πολύ μαζική ότι η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη δεν είναι όσο δυνατή θέλει να δείχνει.
Οι αντιδράσεις άμεσες, οι μνήμες πολύ πρό-
σφατες. Δεν μπορεί, με κοινωνικούς αγώνες
χρόνων, το άσυλο να καταργηθεί σε ένα καλο-
καίρι όπως θέλει η κυβέρνηση. Θα είμαστε
εδώ κι από το Σεπτέμβρη θα αναμετρηθούμε
όπως κάναμε πάντα».

Η Εύα, φοιτήτρια στο ΠΑΔΑ είπε στην ΕΑ:
«Με το που ανακοινώθηκε ότι θα κατατεθεί η
κατάργηση του Ασύλου σε νομοσχέδιο, οι φοι-
τητές του ΣΕΚ στις Σχολές, αλλά και η ΕΑΑΚ,
πήραμε την πρωτοβουλία να οργανώσουμε τη
διαδήλωση από την πρώτη στιγμή με έντυπο
υλικό και ανακοινώσεις στο ΠΑΔΑ που ήταν
ακόμα ανοιχτό. Καλέσαμε ΔΣ και πήραμε απο-
φάσεις σε κοινό πλαίσιο με την υπόλοιπη αρι-
στερά. Θα συνεχίσουμε και μέσα στο καλοκαί-
ρι, κανονίστηκαν ήδη νέα ΔΣ. Αυτός ο αγώνας
πιάνει μια ολόκληρη βεντάλια κόσμου: από
τους διοικητικούς και τους καθηγητές, μέχρι
τους φοιτητές και τις καθαρίστριες. Είναι εν-
δεικτικό του τι σημαίνει για όλη την κοινωνία η
κατάργηση του ασύλου. Τι σημαίνει να μην
μπορεί να οργανώνεται αντίσταση μέσα στα
πανεπιστήμια, ή να μην μπορούν να χρησιμο-
ποιούνται για πολιτικές εκδηλώσεις όπως το
φεστιβάλ του Μαρξισμού που έγινε πρόσφατα.

Παρότι μέσα καλοκαιριού, η διαδήλωση είχε
πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε να κάνουμε με μια
ιδεολογική επίθεση στην αριστερά, στα κεκτη-
μένα και τα δικαιώματά μας. Το να υπάρχουμε
με τους Συλλόγους μας είναι μια κατάκτηση.
Από το φθινόπωρο έχουμε να οργανώσουμε
συνελεύσεις και ακόμα μεγαλύτερες διαδηλώ-
σεις. Όπως σήμερα στείλαμε το μήνυμα στην
υπουργό Παιδείας να μαζέψει τα χέρια της
από το άσυλο, έτσι θα πούμε να ξεχάσει και τα
σχέδια ιδιωτικοποίησης. Το πανεπιστήμιο άνη-
κε και ανήκει στους φοιτητές και τους εργαζό-
μενους σε αυτό, είναι κέντρο ελεύθερης έκ-
φρασης ιδεών και θα συνεχίσει να είναι».

Α.Φ.
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Κάτω τα χέρια από το Άσυλο

Συνεχίζει το φοιτητικό κίνημα μέσα στο καλοκαίρι τον αγώνα ενάντια στα αντιδραστικά
σχέδια της κυβέρνησης για τα Πανεπιστήμια. Η υπουργός μπορεί να δίνει την μία συνέν-
τευξη μετά την άλλη και να φτάνει να λέει ότι οι φοιτητές θα μπαίνουν με κάρτες μέσα στις
σχολές, λες και δεν πρέπει να είναι ανοιχτές για όλους και όλες. Αλλά το φοιτητικό κίνημα
είναι εδώ, και μετά την διαδήλωση της Τρίτης οργανώθηκε κινητοποίηση την Πέμπτη και
την Παρασκευή στις συγκλήτους του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ. Φοιτητές και φοιτήτριες από πολ-
λές σχολές διεκδίκησαν να παρθούν αποφάσεις ενάντια στα σχέδια της Κεραμέως. Ο πρύ-
τανης όμως του ΕΚΠΑ μόλις είδε τους φοιτητές αποχώρησε από την αίθουσα. Το φοιτητι-
κό κίνημα θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις και θα συνδεθεί με όλα τα κομμάτια που θέλουν
να παλέψουν αυτή την πολιτική. Ήδη οι καθηγητές του ΕΜΠ με απόφασή τους είναι ενάν-
τια στην κατάργηση του ασύλου. Από τον Σεπτέμβρη σε κάθε σχολή οι φοιτητές και οι φοι-
τήτριες, οι διοικητικοί, οι καθηγητές έχουμε την δύναμη μαζί να μπλοκάρουμε την επίθεση. 

ΣΕΚ στις Σχολές

• Στάση εργασίας την 1/8 από έναρξη ωραρίου έως τις 11πμ κήρυξε ο Σύλλογος Διοικη-
τικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Αθηνών. «Καλούμε τους εργαζόμενους να παραστούν
μαζικά στη συνεδρίαση της Συγκλήτου σχετικά με το θέμα του Ασύλου. Δεν θα περάσουν
οι αντιδημοκρατικοί σχεδιασμοί για τα Πανεπιστήμια. Δεν θα αφήσουμε τα κεκτημένα ετών
στη σημερινή λαίλαπα του Νεοφιλελευθερισμού», τονίζει η ανακοίνωση-κάλεσμα του Συλ-
λόγου.

Τρίτη 23 Ιούλη, Η διαδήλωση ενάντια στην κατάργηση του Ασύλου έξω από τη Βουλή
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Προανάκρουσμα αγώνων
Προειδοποιητική βολή πολλών μεγατό-

νων έριξαν χιλιάδες φοιτητές και ερ-
γαζόμενοι στις 23 Ιούλη με το μεγάλο

συλλαλητήριο ενάντια στην κατάργηση του
Ασύλου, πλημμυρίζοντας το κέντρο της Αθή-
νας μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι
διαδηλωτές τσαλάκωσαν την εικόνα της παν-
τοδύναμης «νέας κανονικότητας» που θέλει
να προβάλλει η κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας και έδειξαν με τον πιο καθαρό τρόπο
ότι το κίνημα είναι εδώ και μπορεί να σταμα-
τήσει όλες τις επιθέσεις που απειλεί να φέρει
ο Μητσοτάκης.

Το πόσο εμφανής είναι η ταραχή που προ-
κάλεσε αυτή η πρώτη μαζική αντίδραση
στους κυβερνητικούς κύκλους φαίνεται και
από τις δηλώσεις υπουργών μετά το συλλα-
λητήριο ότι «οι όποιες αντιδράσεις δεν πρό-
κειται να μας εμποδίσουν, όμως η κυβέρνηση
μελετά προσεκτικά τα μέτρα, ώστε να προ-
στατευτεί η κοινωνική συνοχή».

Τα παχιά λόγια περί «κοινωνικής συνοχής»

δεν κρύβουν, βέβαια, την κλιμάκωση των αν-
τεργατικών επιθέσεων για να τηρηθούν οι
στόχοι των πρωτογενών υπερπλεονασμάτων
3,5% που συμφώνησε ο Μητσοτάκης με τον
Ρέγκλινγκ. Στόχοι που αποτυπώνονται ακόμα
και στα αυγουστιάτικα νομοσχέδια που θέλει
να περάσει. Οι φοροαπαλλαγές για τους με-
γαλοϊδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας και τα
κέρδη των καπιταλιστών σημαίνουν κι άλλες
περικοπές σε κοινωνικές υπηρεσίες, σχολεία,
νοσοκομεία, μισθούς και συντάξεις. Το δια-
βόητο «επιτελικό κράτος» συνεπάγεται απολύ-
σεις συμβασιούχων. Η παράδοση του Ελληνι-
κού στα καζίνο του Λάτση επιταχύνεται, και
μεθοδεύεται το γρήγορο ξεπούλημα της ΔΕΗ. 

Η κατάργηση του Ασύλου είναι το πρώτο
βήμα για την επιβολή «του νόμου και της τά-
ξης» από τον Χρυσοχοΐδη με αιχμή τη ρατσι-
στική ατζέντα ενάντια σε πρόσφυγες και με-
τανάστες, την ώρα που η Ευρώπη-φρούριο
συνεχίζει να μετατρέπει σε νεκροταφείο τη
Μεσόγειο και το Αιγαίο. Υπουργοί και παπα-
δαριό σε αγαστή συνεργασία στήνουν το
σκηνικό για νέες σεξιστικές επιθέσεις σε βά-
ρος των γυναικών.

Aντίσταση
Ο Μητσοτάκης και το επιτελείο του αγωνι-

ούν να εξασφαλίσουν συναίνεση στα μέτρα
που απειλούν να πάρουν. Γιατί ξέρουν ότι αυ-
τό που θα συναντήσουν μπροστά τους είναι
σκληρή αντίσταση. Κι αν είχαν κάποιες αμφι-
βολίες, ήρθαν οι φοιτητές με τη μαζική διαδή-
λωση για το Άσυλο στις 23 Ιούλη για να επι-

βεβαιώσουν τις ανησυχίες τους.
Όμως, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμη να

προσφέρει στην κυβέρνηση αυτή τη συναίνε-
ση, προβάλλοντας ότι θα κάνει μια «υπεύθυνη
αντιπολίτευση» που «θα στηρίζει όποια σοβα-
ρή προσπάθεια κάνετε για το συμφέρον του
λαού», όπως είπε ο Τσίπρας στη Βουλή στη
συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις.
Στα τηλεοπτικά πάνελ για το ξεπούλημα του
Ελληνικού, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διεκδικού-
σαν ότι αυτοί «ξεμπλόκαραν κι έτρεξαν τη ση-
μαντική αυτή επένδυση» και ο Άδωνις Γεωρ-
γιάδης δεν είχε πρόβλημα να τους αποδίδει
εύσημα «για την καλή δουλειά που έκαναν»! 

Πόσο πολύ απέχει αυτή η εικόνα από τις
διαθέσεις των 1,8 εκατομμύριο ανθρώπων
που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ με βασικό κριτήριο
να μην έρθει η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρ-
νηση! Και που τώρα αρπάζουν την πρώτη ευ-
καιρία για να βγουν στους δρόμους γεμάτοι
οργή και να στείλουν στον αγύριστο και τις
επιθέσεις του και τον ίδιο το Μητσοτάκη.

Η διάθεση του κόσμου να παλέψει είναι
εδώ. Η Αριστερά –πάνω απ’ όλα η αντικαπιτα-
λιστική αριστερά– έχει καθήκον να μπει μπρο-
στά παίρνοντας πρωτοβουλίες σε κάθε μέτω-
πο που ανοίγει η κυβέρνηση, οργανώνοντας
από τα κάτω τις μάχες. Με τέτοιες ανοικτές
πρωτοβουλίες μπορούμε να μετατρέψουμε
αυτή τη διάθεση σε ενωτική δράση στους
δρόμους, στις γειτονιές, στους χώρους δου-
λειάς και εκπαίδευσης. 

Οι φοιτητές έκαναν την αρχή στις 23 Ιούλη
και έστειλαν το μήνυμα προς όλες τις κατευ-
θύνσεις: «Οι νόμοι καταργούνται στο πεζο-
δρόμιο» κι όχι με «υπεύθυνες αντιπολιτεύ-
σεις». Τη σκυτάλη παίρνουν τα συλλαλητήρια
στη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη –των απεργών
των νοσοκομείων στις 6/9 και η Πανεργατική
στις 7/9. Εμπρός να τα οργανώσουμε ώστε το
επόμενο βήμα στη ΔΕΘ να είναι πραγματικός
σεισμός, προανάκρουσμα για ένα απεργιακό
φθινόπωρο.

Οργή προκαλεί η απόφαση του Μικτού
Ορκωτού Εφετείου Λαμίας για τον Επα-
μεινώνδα Κορκονέα, τον ειδικό φρουρό
που το 2008 δολοφόνησε εν ψυχρώ τον
15χρονο μαθητή Αλέξανδρο Γρηγορό-
πουλο στα Εξάρχεια. 

Το δικαστήριο έκρινε μεν τον δολοφόνο
του Γρηγορόπουλου ένοχο για ανθρωπο-
κτονία εκ προθέσεως με άμεσο δόλο, του
αναγνώρισε όμως το ελαφρυντικό του
«πρότερου σύννομου βίου» σπάζοντας τα
ισόβια που του είχαν επιβληθεί πρωτόδικα,
ενώ τον καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 13
ετών. Η απόφαση στηρίχτηκε στις διατά-
ξεις του νέου Ποινικού Κώδικα και οδηγεί
στην άμεση αποφυλάκιση του Κορκονέα.
Ο δε συνεργός του, Βασίλης Σαραλιώτης,
κρίθηκε αθώος «λόγω αμφιβολιών». Η πρό-
κληση για την ατιμωρησία της αστυνομι-
κής δολοφονίας που είχε οδηγήσει στην
εξέγερση του Δεκέμβρη είναι τεράστια.

Όπως σχολιάζει σε κείμενό του ο Κώ-
στας Παπαδάκης, δικηγόρος της Πολιτι-
κής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής:
«Τρεις είναι οι κύριοι παράγοντες, στους
οποίους οφείλεται η απαράδεκτη δικαστι-
κή απόφαση για τη δολοφονία Γρηγορό-
πουλου: 1) Το νέο πολιτικό κλίμα που επι-
κρατεί μετά την ανάληψη της κυβέρνησης
από την αυτοδύναμη Ν.Δ. Θεοποίηση της
ασφάλειας και του αστυνομικού κράτους,
φιλολογία περί άβατων, πρόθεση κατάρ-
γησης του πανεπιστημιακού ασύλου,
υπερσυσσώρευση αρμοδιοτήτων στο
σχετικό υπουργείο και ανάθεσή του στον
βραβευμένο από το FBI αγαπημένο των
αμερικανών Υπουργό της καταστολής. Σε
ένα τέτοιο κλίμα η άσκηση της αστυνομι-
κής βίας είναι όχι απλά θεμιτή, αλλά επι-
θυμητή, ενώ η ανοχή σε αστυνομικές δο-
λοφονίες πολύ μεγαλύτερη και η απαξία
πολύ μικρότερη. 2) Ο νέος Ποινικός Κώδι-
κας που ισχύει από 1/7/2019: Το περίεργο
και αμφίσημο αυτό νομοθέτημα, που με
το ένα χέρι ανοίγει την πόρτα εισόδου
των φυλακών για πλημμελήματα και με το
άλλο ανοίγει την πόρτα εξόδου τους για
κακουργήματα... 3) Ο μόνος παράγοντας
που θα μπορούσε να ανατρέψει τους δύο
προηγούμενους θα ήταν μία διαρκής λαϊ-
κή κινητοποίηση που να μεταφέρει καθη-
μερινά στη δίκη την κοινωνική κατακραυ-
γή, που πριν έντεκα χρόνια οδήγησε στη
μεγαλύτερη μεταπολιτευτική εξέγερση
και να απαγορεύει κάθε σκέψη να πέσουν
οι δολοφόνοι στα μαλακά... 

Ας είναι αυτό προειδοποίηση για δίκες
άλλων δολοφόνων που εκκρεμούν και ας
μην ξεχνάμε την πρόσφατη σχετικά και
κατά παράβαση της πάγιας νομολογίας
μείωση της ποινής των δολοφόνων του
Σαχζάτ Λουκμάν. Μακάρι η αναίρεση που
θα επιδιώξουν οι συνήγοροι πολιτικής
αγωγής να ευδοκιμήσει. Αλλά δεν αρκεί.
Χρέος μας είναι να αγωνισθούμε για την
αναίρεση όλων των παραγόντων που,
όπως ορθά δήλωσε η μία εξ αυτών, "η
απόφαση του δικαστηρίου οπλίζει το χέρι
του κάθε επόμενου Κορκονέα"» (ολόκλη-
ρο το κείμενο στο ergatiki.gr).

Οι διαδηλωτές στις 23 Ιούλη έστειλαν το μήνυμα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Απόφαση-πρόκληση
για τους δολοφόνους
του Γρηγορόπουλου
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Γελάνε και 
τα… καναρίνια

Τη βασική υπερασπιστική γραμμή του πυρη-
νάρχη Πατέλη ανέτρεψε με την απολογία του ο
Γ. Τσακανίκας. Αρνήθηκε τον έτσι κι αλλιώς αδύ-
ναμο ισχυρισμό του πρώτου ότι το βράδυ της
δολοφονίας έπρεπε να μοιραστούν τρικάκια εν
όψει ομιλίας του αρχηγού: «Δεν υπήρχαν τρικά-
κια. Δεν άκουσα για τύπωμα τρικακίων. Δεν μου
ζητήθηκε να εγκρίνω δαπάνη για τρικάκια ως τα-
μίας. Το άκουσα μετά από πολλά χρόνια… από
τους συγκατηγορούμενούς μου, το 2014».

Ο ισχυρισμός ήταν σημαντικός για τον Πατέλη
γιατί ο άξονας της απολογίας του ήταν ότι «εκεί-
νο το βράδυ εξελίσσονταν δυο διαφορετικά γε-
γονότα» (η δολοφονία στο Κερατσίνι και το sms-
κάλεσμα που ο ίδιος έστειλε για να προσέλθουν
χρυσαυγίτες στην τοπική να μοιράσουν τα τρικά-
κια). Ο δε Ρουπακιάς ισχυρίστηκε ότι τα παρέλα-
βε εκείνος από το Περιστέρι και τα έφερε στα
γραφεία της τοπικής, προκειμένου να τα πάρει ο
Καζαντζόγλου. Ο τελευταίος με τη σειρά του
ισχυρίζεται ότι τα πήρε από τον Ρουπακιά και τα
μοιράστηκε με τον Σταμπέλο. 

Η αφήγηση αυτή έμπαζε ήδη από πολλές με-
ριές: ούτε ο Πατέλης ούτε ο Ρουπακιάς μπόρε-
σαν να θυμηθούν ποιο ήταν το τυπογραφείο στο
Περιστέρι. Αποδείξεις για την παραγγελία ή την
πληρωμή δεν υπάρχουν. Η πολιτική αγωγή της
οικογένειας Φύσσα προσκόμισε έγγραφο από τα
αναγνωστέα στο οποίο φαίνεται ότι την ώρα που
ο Ρουπακιάς ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο Περι-
στέρι περιμένοντας να παραλάβει τα τρικάκια,
απαντούσε το κινητό του ενεργοποιώντας κε-
ραία στη Νίκαια. Ο Δήμου που πέρασε από τα
γραφεία δεν θυμάται να άκουσε για τρικάκια.

“Είναι χόμπι”
Ο Τσακανίκας “έδωσε” κι άλλους. Όταν ρωτή-

θηκε τι πιστεύει τελικά ότι έγινε εκείνο το βράδυ,
αν και δεν είπε ονόματα, φωτογράφισε συγκατη-
γορούμενούς του: «νομίζω ότι έχετε όλα τα εχέγ-
γυα για το ποιοι ήταν εκεί και έπαιρναν τηλέφω-
να. Και αυτόπτες μάρτυρες και συνομιλίες υπάρ-
χουν. Κάποιοι δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες
τους καλώς ή κακώς. Έρχομαι απολογούμενος
και κατηγορούμενος για κακούργημα κι ο ένας
λέει έβγαζε τα καναρίνια βόλτα, ο άλλος δεν ξέ-
ρω ‘γω τι». Ο Καλαρίτης έχει πει ότι κάποια από
τα τηλεφωνήματά του με τον Τσαλίκη αφορού-
σαν καναρίνια. Όταν ο Τσαλίκης ρωτήθηκε στη
δική του απολογία αν αυτό ισχύει και απάντησε
«ναι, είναι χόμπι», ο Τσακανίκας γέλασε.

Από τις πράξεις που κατέθεσε ότι έκανε από
την επόμενη κιόλας ημέρα, ο Τσακανίκας φαίνεται
κεντρικός στην οργανωμένη διαδικασία της συγ-
κάλυψης, σε στενή συνεργασία με τον περιφερει-
άρχη Λαγό. «Του έστειλα μήνυμα αν οτιδήποτε
χρειαστεί να βοηθήσω [..] να βγάλουμε κάποια
ανακοίνωση. [..] Από τις 18/9/13 και μετά μιλάγα-
με και με τον Λαγό. [..] Πρότεινε να συσπειρώ-
σουμε λίγο τον κόσμο που είχε αρχίσει να μουδιά-
ζει με την είδηση, να εξηγήσουμε ότι δεν έχουμε
κάνει κάτι, μη φοβάστε». Έτσι, μάζεψαν τα μέλη
της Νίκαιας στην τοπική του Πειραιά, κάτι που
έχουν καταθέσει και άλλοι κατηγορούμενοι –την
ίδια στιγμή βέβαια που όλοι ισχυρίζονται ότι ποτέ
δεν έμαθαν τίποτα και εξηγήσεις δεν υπάρχουν! 

Ο Τσακανίκας επιβεβαίωσε, τέλος, την παρου-
σία του στην επίθεση στο Συνεργείο στην Ηλιού-
πολη, το καλοκαίρι του 2013.

Οργανωμένη η δολοφονία Φύσσα
από το sms-κάλεσμα έως το παράγγελμα λήξης

Ολοκληρώθηκαν στις 22-26/7 οι απο-
λογίες για τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα με τους 8 τελευταίους

κατηγορούμενους: Σ. Σαντοριναίος και Γ.
Σκάλκος την 371η, Γ. Σταμπέλος και Γ. Τσα-
κανίκας την 372η, Λ. Τσαλίκης και Α. Τσορ-
βάς την 373η, Ν. Τσορβάς την 374η και Α.
Χρυσαφίτης την 375η. Οι μόνοι από τους
κατηγορούμενους που παραδέχονται την
παρουσία τους στο σημείο της δολοφονίας,
οι ξάδερφοι Α. και Ν. Τσορβάς, αποκάλυ-
ψαν πάρα πολλά.

Ο Α. Τσορβάς, όπως και ο Ρουπακιάς που
απολογήθηκε πριν από αυτόν, έδωσε στο δι-
καστήριο την εικόνα του κονβόι δικάβαλων
μηχανών και αυτοκινήτων που κατευθύνθη-
καν συντεταγμένα από την τοπική της Νί-
καιας προς το σημείο της δολοφονίας στο
Κερατσίνι. Σε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα
επέβαιναν οι δυο ξάδερφοι, που έφτασαν
στην τοπική έχοντας λάβει το sms-κάλεσμα
του Πατέλη. Τα αυτοκίνητα σταμάτησαν έξω
από το Κοράλλι και ο ίδιος, που παρατηρών-
τας ότι γίνεται “φασαρία” έσπευσε να φύγει,
τελικά σκέφτηκε μήπως έχουν μπλέξει σε
αυτήν χρυσαυγίτες. Έτσι, γύρισε πίσω, “με
την ανθρώπινη σκέψη να τους χωρίσω”. Συν-
δέει έτσι τους χρυσαυγίτες με τη “φασαρία”. 

Παρκάροντας σε κοντινό δρόμο και επι-
στρέφοντας πεζός, ο Α. Τσορβάς περιγρά-
φει ότι βλέπει από τη μία μεριά της Π.
Τσαλδάρη 50-60 άτομα, κάποια από τα
οποία περνούν απέναντι (εκεί που γνωρί-
ζουμε ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ο
Παύλος Φύσσας). Ακριβώς ό,τι έχουν περι-
γράψει οι αυτόπτες μάρτυρες. Δεν απάντη-
σε στο δικαστήριο τι έγινε απέναντι, καθώς
“δεν κοίταξε” (!), ωστόσο το πιο χαρακτηρι-

στικό σημείο της κατάθεσής του είναι ότι λί-
γο μετά άκουσε τη φράση “σπάστε, η αστυ-
νομία!” και είδε το πλήθος να φεύγει. Και ο
ίδιος, “φοβούμενος την αστυνομία”, είπε
στον ξάδερφό του να φύγουν. 

Τους περικύκλωσαν
Από την περιγραφή του γίνεται φανερό

ότι η ομάδα όχι μόνο δεν δρούσε ατομικά,
όπως προσπάθησε να ισχυριστεί ο κατηγο-
ρούμενος, ή δεν έσπασε, όπως είχε πει ο
Ρουπακιάς, αλλά συνέχισε να δρα οργανω-
μένα και να έχει περικυκλώσει τον Παύλο
Φύσσα και την παρέα του που δέχονται την
επίθεση. Ενώ αποκάλυψε στο δικαστήριο
και το παράγγελμα λήξης της επίθεσης,
στο οποίο υπακούει και ο ίδιος.

Από τη μεριά του, ο Ν. Τσορβάς επιβεβαι-
ώνει τα παραπάνω και συμπληρώνει ότι
βγαίνοντας στην Π. Τσαλδάρη είδε απέναν-
τι το αυτοκίνητο του Ρουπακιά παρκαρισμέ-
νο ανάποδα και τον Ρουπακιά να μην είναι
μέσα. Ήταν η στιγμή του μαχαιρώματος. Το
“πλήθος” έσπασε αμέσως μετά, “σαστισμέ-

νο, σαν κάτι να είχε συμβεί”, καταθέτει ο
κατηγορούμενος, προσπαθώντας να κου-
κουλώσει με μπόλικη ασάφεια το τι. Ξέρου-
με βέβαια ότι αυτό που είχε συμβεί ήταν ότι
είχε ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο
συγκεντρώθηκαν εκεί.

Οι δυο κατηγορούμενοι ήταν αναμφίβολα
μέρος της επίθεσης και η επίθεση οργανω-
μένη από το πρώτο βήμα (το sms) μέχρι το
τελευταίο (το παράγγελμα λήξης). Οι γελοί-
ες εξηγήσεις για τις επιμέρους κινήσεις
που έκαναν (“έχω φάει ξύλο από την αστυ-
νομία και ήθελα να φύγω”, “ανθρώπινα σκέ-
φτηκα μήπως γίνεται τσακωμός και πρέπει
να πάω να τους χωρίσω, οπότε γύρισα”
κλπ) δεν κρύβουν ότι οι κατηγορούμενοι
έδρασαν με σχέδιο: σκοπός ήταν να βρε-
θούν όλοι σε συγκεκριμένα σημεία και να
κάνουν συγκεκριμένες κινήσεις που θα οδη-
γούσαν στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Όπως και έκαναν.

Αφροδίτη Φράγκου

Θρύψαλα η υπερασπιστική γραμμή
Όλη η υπερασπιστική γραμμή της οργάνωσης ότι δεν έχει καμία

σχέση ούτε με τον Ρουπακιά, ούτε με τη δολοφονία, έγινε θρύψαλα.

Από τις 11:28 το βράδυ που ο Πατέλης έστειλε το sms-κάλεσμα,
έχοντας ενημερωθεί ότι χρυσαυγίτες εντόπισαν τον Παύλο Φύσσα
στο Κοράλλι και έχοντας μιλήσει με το Λαγό, διάφοροι παίρνουν
τους επικεφαλής, τον ίδιο και τον Καζαντζόγλου. Ανάμεσα σε αυ-
τούς ο Σταμπέλος, ο Τσακανίκας, ο Χρυσαφίτης, που απολογήθη-
καν αυτή τη βδομάδα. Ο Χρυσαφίτης μάλιστα αποκάλυψε στο δικα-
στήριο ότι έχει λάβει το sms-κάλεσμα. Κανείς τους δεν είχε μια πει-
στική εξήγηση για την ομοβροντία κλήσεων, αλλά όλοι ισχυρίζονται
ότι βρέθηκαν σε αυτή τη δίκη εξ αιτίας των κλήσεων και μόνο.

Από τις 11:50, που οι σχετικές απολογίες συμφωνούν (παρά τα
διάφορα περιτυλίγματα) ότι ήταν η ώρα που το κονβόι ξεκίνησε
από τη Νίκαια με κατεύθυνση το Κερατσίνι, μέχρι λίγα λεπτά μετά
τα μεσάνυχτα που ο Παύλος Φύσσας έχει πια μαχαιρωθεί, τα τηλέ-
φωνα σιγούν. Η τόση πρεμούρα για τρικάκια, εξόδους, καναρίνια
κλπ, διακόπηκε ακριβώς τα 15 λεπτά που χρειάστηκε το τάγμα εφό-
δου να περικυκλώσει την παρέα του Παύλου Φύσσα και να τον δο-
λοφονήσει. Η έδρα ρώτησε γι' αυτό τον Χρυσαφίτη, ο οποίος ισχυ-
ρίστηκε ότι το βράδυ εκείνο ήταν σε πάρτι γενεθλίων. Η εξήγηση
που ψέλλισε ήταν “διασκέδαζα, χόρευα”. Για εκείνα τα 15 λεπτά,
ενώ όλο το υπόλοιπο βράδυ ήταν πάνω από ένα κινητό!

Ο Σταμπέλος μίλησε με τον Λαγό στις 00:11, επτά λεπτά μετά το
μαχαίρωμα, αφού πρώτα είχε μιλήσει δυο φορές με τον Ρουπακιά.
Τις δυο κλήσεις στο δολοφόνο τις απέδωσε σε λάθος πληκτρολό-
γηση, αλλά κατά τα λεγόμενά του ο Ρουπακιάς πρόλαβε να του πει

ότι “έχει μαχαιρώσει άνθρωπο”. Κι έτσι, “ασυναίσθητα, αψυχολόγη-
τα”, όπως είπε, πήρε τηλέφωνο το Λαγό να τον ενημερώσει. Ο
Σκάλκος ήταν μαζί με τον Δήμου στο μηχανάκι με το οποίο πήγαν
στην τοπική, ανταποκρινόμενοι στο sms-κάλεσμα. Ισχυρίζεται,
όπως και ο Δήμου, ότι δεν ακολούθησαν το τάγμα. Αλλά επιβεβαι-
ώνει κι αυτός, ότι όταν είδαν περιπολικά και ασθενοφόρο, και ξέ-
ροντας ότι ο Κομιανός έχει πει “έχουν πιάσει κάποιους δικούς μας
στο Κερατσίνι και πάμε να τους απελευθερώσουμε”, το πρώτο
πράγμα που σκέφτηκαν ήταν να ρωτήσουν τον Ρουπακιά.

Συνέχεια τον Σεπτέμβρη 
με τις απολογίες για την επίθεση 
στους Αιγύπτιους αλιεργάτες

Η δίκη διακόπτεται για καλοκαίρι έχοντας ολοκληρώσει τις
απολογίες των κατηγορούμενων για τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα. Συνεχίζεται στις 9 Σεπτέμβρη στον Κορυδαλλό,
όπου η πρόεδρος έχει καλέσει τους πέντε κατηγορούμενους
για την επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες (Αγριογιάννης,
Ευγενικός, Μαρίας, Πανταζής, Παπαδόπουλος).

Δικάσιμες Σεπτέμβρη
Κορυδαλλός: 9/9, 11/9, 26/9 και 30/9. 
Εφετείο: 10/9, 12/9, 16/9, 18/9, 23/9, 25/9 και 27/9



Η Μεσόγειος συνεχίζει να γεμίζει με τα θύματα της
Ευρώπης φρούριο. Ναυάγιο με πρόσφυγες και με-
τανάστες κυρίως από την υποσαχάρια Αφρική έγι-

νε στα ανοιχτά της Χομς (Λιβύη) στις 25 Ιούλη, με τις πλη-
ροφορίες να κάνουν λόγο για πάνω από 100 νεκρούς. Μέ-
χρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 55 σοροί. Οι ψαράδες της Λι-
βύης και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έσωσαν 135 μετα-
νάστες, ενώ οι πληροφορίες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
είναι ότι το προηγούμενο βράδυ οι 3 βάρκες του ναυαγίου
αποχώρησαν με περίπου 400 ανθρώπους πάνω. Το μαρτύ-
ριο των διασωθέντων συνεχίζεται, αφού θα μεταφερθούν
σε κέντρα κράτησης στη Λιβύη με άθλιες συνθήκες.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ναυάγιο της χρονιάς. Έρ-
χεται να προστεθεί στο ναυάγιο στ’ ανοιχτά της Τυνησίας
με 65 νεκρούς το Μάη και σε ένα ακόμη ανοιχτά της Λι-
βύης με 117 νεκρούς το Γενάρη. Τις ίδιες μέρες που ακό-
μη αναζητούνται οι αγνοούμενοι του πρόσφατου ναυαγί-
ου, κυκλοφόρησε βίντεο που τράβηξαν πρόσφυγες στο Αι-
γαίο με τη βίαιη επαναπροώθησή τους από το ελληνικό Λι-
μενικό. Το ελληνικό σκάφος πλησιάζει τη βάρκα των προ-
σφύγων, οι οποίοι ακούγονται να παρακαλάνε τους λιμενι-
κούς να μην γυρίσουν στην Τουρκία. Στη συνέχεια κάνει
έναν ελιγμό και εμποδίζει τη βάρκα να προχωρήσει. Κα-
θώς η βάρκα από τον όγκο και τα απόνερα του ελληνικού
πλοίου έχει παγιδευτεί στο σημείο, πλησιάζει το τουρκικό
Λιμενικό. Ακούγονται οι φωνές των προσφύγων και τα
ουρλιαχτά των παιδιών. Αργότερα, οι τουρκικές αρχές
έβγαλαν ανακοίνωση για τη σύλληψη 34 προσφύγων, ανά-
μεσά τους 14 παιδιά.

Τα τελευταία 8 χρόνια πάνω από 1000 πνιγμοί καταγρά-
φονται κάθε χρόνο στη Μεσόγειο, με άγνωστο το πόσοι εί-
ναι πραγματικά οι νεκροί. Αυτά είναι τα εγκλήματα της ρα-
τσιστικής ΕΕ, που ο Σαλβίνι θέλει να κάνει ακόμα πιο σκλη-
ρή, αφήνοντας μετανάστες και πρόσφυγες στις βάρκες
για μέρες χωρίς άδεια να δέσουν, θέτοντας σε κίνδυνο τις
ζωές τους. Της Ευρώπης φρούριο που η κυβέρνηση της

ΝΔ ήδη από τις πρώτες της μέρες δείχνει ότι θέλει να κά-
νει πιο απάνθρωπη, κάνοντας με το καλημέρα ρατσιστικές
επιχειρήσεις σκούπα. 

Τα κλειστά σύνορα και οι βρώμικες συνεργασίες της ΕΕ
με χώρες-συνοριοφύλακες όπως η Λιβύη αναγκάζουν τους
πρόσφυγες να στραφούν στις πιο απεγνωσμένες λύσεις,
όπως το να ανεβαίνουν κατά εκατοντάδες σε λαστιχένιες
βάρκες με τα μωρά τους αγκαλιά. Και αν δεν ανατραπεί η
βάρκα τους, δεν συλληφθούν από το Λιμενικό, δεν πεθά-
νουν της πείνας περιμένοντας να δέσουν, πάντα αντιμετω-
πίζουν το φόβο να καταλήξουν σε στρατόπεδο συγκέν-
τρωσης σε οποιαδήποτε στεριά.

Όμως αυτές οι πολιτικές δεν περνάνε χωρίς αντίσταση.
Ο απλός κόσμος σε όλη την Ευρώπη αντιμετώπισε με θαυ-
μασμό την καπετάνισσα που αψήφησε τις εντολές του
Σαλβίνι σώζοντας μετανάστες και δικάστηκε γι’ αυτό. Δε-
κάδες χιλιάδες ξεσηκώθηκαν για να τη στηρίξουν και λίγες
μέρες μετά άλλοι καπετάνιοι ακολούθησαν το παράδειγμά
της. 

Αυτόν τον κόσμο σήμερα εμπνέει η εικόνα τριών ιταλί-
δων γιαγιάδων από το χωριό Κάμπολι που κρατούν στις
αγκαλιές τους τρία προσφυγόπουλα από κοντινό κέντρο
μεταναστών. Όπως η φωτογραφία με τις γιαγιάδες της
Λέσβου το καλοκαίρι του 2015 είχε γίνει σύμβολο των
απλών ανθρώπων που έδιναν μαζί με τους πρόσφυγες τη
μάχη να μην περάσουν οι ρατσιστικές πολιτικές, έτσι και
σήμερα οι γιαγιάδες του Κάμπολι έφτασαν να συζητιούν-
ται στα μεγάλα ΜΜΕ της Ιταλίας, καθώς χιλιάδες κόσμος
διέδωσε τη φωτογραφία στο ίντερνετ. Και είναι σύμβολο
ότι ο αγώνας αυτός συνεχίζεται σε όλες τις χώρες, μέχρι
να ηττηθεί κάθε Σαλβίνι και κάθε Μητσοτάκης.

Α.Φ.
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Nέο ρατσιστικό έγκλημα στη Μεσόγειο

STOP στις νέες “επιχειρήσεις σκούπα”
Με μια γιγαντιαία επιχείρηση σκού-
πα δείχνει ήδη τα ρατσιστικά της
δόντια η νέα κυβέρνηση. Πάνω από
160 προσαγωγές έγιναν σε έρευνα
γύρω από το σταθμό ΟΣΕ της Θεσ-
σαλονίκης, σε μια επιχείρηση που
συμμετείχαν μια πανστρατιά από
διάφορες υπηρεσίες της αστυνομίας.
Οι 61 τελικά συνελήφθησαν και αρχί-
ζουν οι διαδικασίες διοικητικής απέ-
λασης. Η ρητορική του δόγματος του
νόμου και της τάξης πάει χέρι χέρι
με το ρατσισμό: «πρόληψη και κατα-
στολή της εγκληματικότητας, και η
ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας
στους πολίτες», ήταν σύμφωνα με την
ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ο σκοπός της
επιχείρησης, ενώ «παρόμοιες δράσεις
που εντάσσονται στο σχεδιασμό της
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης θα συνεχιστούν με
αμείωτη ένταση». Όλα αυτά λίγες
ώρες μετά την βίαιη επαναπροώθηση
που έκανε το ελληνικό Λιμενικό σε
βάρος 34 προσφύγων προς την Τουρ-
κία, και δυο βδομάδες μετά την ανά-
κληση της εγκυκλίου που διευκόλυνε
πρόσφυγες και μετανάστες να απο-
κτούν ΑΜΚΑ και πρόσβαση στις
υπηρεσίες Υγείας και στην ασφάλιση.

Η απάντηση του αντιρατσιστικού
κινήματος στις επιθέσεις της
κυβέρνησης και τις ευθείες

απειλές της ΕΛΑΣ πρέπει να είναι άμε-
ση και συντονισμένη, τόσο απ’ άκρη σ’
άκρη στην Ελλάδα, από τα σύνορα μέ-
χρι τα στρατόπεδα και από τα σχολεία
μέχρι τα νοσοκομεία, όσο και σε όλη
την Ευρώπη. Οι ρατσιστικές κυβερνή-
σεις υπόσχονται να χειροτερέψουν τις
ζωές των μεταναστών και των προσφύ-
γων και να κλιμακώσουν τον πόλεμο σε
βάρος τους και σε βάρος του κινήμα-
τος που παλεύει μαζί τους. 

Εκατοντάδες χιλιάδες αντιρατσι-
στές/τριες και αντιφασίστες/τριες σε
όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο
βγαίνουν στους δρόμους και αποδει-
κνύουν ότι το κίνημα μπορεί να τους
σταματήσει: έχει οδηγήσει μια ναζιστι-
κή οργάνωση σαν τη ΧΑ έξω από τη
Βουλή και στο δρόμο για τη φυλακή,
έχει αναγκάσει τον ακροδεξιό εταίρο
της αυστριακής κυβέρνησης να παραι-
τηθεί, έχει προστατέψει αγωνιστές και
αγωνίστριες που διώκονται γιατί σώ-
ζουν μετανάστες, έχει ανοίξει σχολεία
και νηπιαγωγεία στα προσφυγόπουλα
και πάρα πολλά άλλα.

Στις 12 Οκτώβρη, στη Διεθνή Συνάν-
τηση και Πανελλαδική Συνέλευση της
ΚΕΕΡΦΑ στη Νομική Σχολή θα ανοίξει
όλη η βεντάλια αυτών των αγώνων και
θα οργανωθούν τα επόμενα βήματα.

Όπως αναφέρει η ΚΕΕΡΦΑ στην
ανακοίνωσή της: «Ο αγώνας ενάντια
στο φασισμό, το ρατσισμό, την ισλαμο-
φοβία, τον αντισημιτισμό και το σεξισμό
αποτελεί προτεραιότητα για το κίνημα
των εργαζόμενων και της νεολαίας, που
ετοιμάζεται να δώσει τις μάχες κατά
της λιτότητας και των περικοπών, κατά
των πολιτικών “νόμου και τάξης” με την
κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύ-
λου. Σας καλούμε να συμμετέχετε και
να στηρίξετε την Πανελλαδική Συνέλευ-
ση και τη Διεθνή Συνάντηση στις 12
Οκτώβρη, στην Αθήνα, να στείλετε εκ-
πρόσωπους του σωματείου, του φοιτη-
τικού συλλόγου, της κίνησης και της
συλλογικότητάς σας. Συμμετέχουν ήδη
εκπρόσωποι κινημάτων από τις ΗΠΑ,
την Βρετανία, την Γερμανία, την Ισπα-
νία, την Γαλλία, την Κύπρο και αλλού.
Είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά για την
οργάνωση των αντιφασιστικών και αντι-
ρατσιστικών κινητοποιήσεων και για το
διεθνή συντονισμό».

Σε ανοιχτή σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά για την ορ-
γάνωση της συμμετοχής στην αντιφασιστική διαδήλωση της 18
Σεπτέμβρη, για τα 6 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα, καλεί η ΚΕΕΡΦΑ Κερατσινίου, Νίκαιας, Κορυδαλλού και Πει-
ραιά, τη Δευτέρα 26/8 στις 7.30μμ. 

Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης φέτος συμπίπτει με τις απολο-
γίες των χρυσαυγιτών και είναι η πρώτη φορά που η αντιφασι-
στική διαδήλωση θα γίνει με τους ναζί να έχουν απογυμνωθεί
από τον κοινοβουλευτικό μανδύα τους. Το αντιφασιστικό κίνημα
μπορεί να δώσει το αποφασιστικό χτύπημα στη ναζιστική συμ-
μορία. Γι’ αυτό η οργανωμένη συμμετοχή της εργατικής τάξης
στη διαδήλωση της 18 Σεπτέμβρη είναι πολύ σημαντική.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που καλεί στη σύσκεψη:
«Δε χωράει εφησυχασμός ότι τελειώσαμε με τη Χρυσή Αυγή και
τη φασιστική απειλή. Έχουμε να ολοκληρώσουμε τη συντριβή
τους με μια βαριά καταδίκη από το δικαστήριο και με ένα μαζικό
κίνημα που θα κλείσει όλα τα γραφεία που έχουν απομείνει και
θα διαλύσει τα τάγματα εφόδου σε κάθε γειτονιά, χωρίς να
αφήσουμε να πάρει τη σκυτάλη το φασιστικό μόρφωμα του Βε-
λόπουλου. Έχουμε να συγκρουστούμε με τις ρατσιστικές πολι-
τικές που με το καλημέρα κλιμακώνει η ΝΔ. 

Οι τοπικές επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ στον Πειραιά καλούμε αν-
τιφασιστικές κινήσεις, συλλογικότητες, σωματεία, φοιτητικούς
συλλόγους, δημοτικές κινήσεις, κοινότητες μεταναστών, σε
ανοιχτή σύσκεψη για να διοργανώσουμε κοινή αντιφασιστική
συγκέντρωση στο Κερατσίνι αλλά και στη συνέχεια με μαχητι-
κές κινητοποιήσεις στα δικαστήρια την μέρα της απολογίας του
Μιχαλολιάκου που πρέπει να σημάνει κλιμάκωση και γενικό ξε-
σηκωμό».

18 Σεπτέμβρη Αντιφασιστική
διαδήλωση στο Κερατσίνι

6 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

12 Οκτώβρη - Πανελλαδική Συνέλευση 
και Διεθνής Συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ

Οι γιαγιάδες του Κάμπολι στην Ιταλία σήμερα (φωτό πάνω) και οι γιαγιάδες της
Λέσβου το 2015 (φωτό κάτω) με τα προσφυγόπουλα στην αγκαλιά, σύμβολα της
αντίστασης στην ρατσιστική Ευρώπη-φρούριο
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Διαβάστε επίσης

Για να δώσουμε απάντηση από τη δική μας
μεριά σε όλον αυτό τον κουρνιαχτό που ξα-
νασηκώθηκε και λέει «η Μακεδονία είναι

μία και είναι Ελληνική» και ότι «το Μακεδονικό
έθνος είναι ανύπαρκτο», πρέπει να απαντήσουμε
στα ψέματα που διασπείρουν συστηματικά. 

Ένα πρώτο. Στην περιοχή που υπάρχει Μακε-
δονική μειονότητα, τι υπάρχει βόρειά της; Τι λα-
ός είναι αυτός; Ποιός θα το καθορίσει αυτό, αν
όχι ο ίδιος ο λαός αυτός; Αν γινόταν δημοψήφι-
σμα εκεί, έχει κανείς αμφιβολία ποιό όνομα θα
επέλεγαν; Προφανώς θα ήταν Μακεδονία το όνο-
μα. Ξεκινάμε από τη δική μας μεριά, με αυτή την
αντιμετώπιση. Το δικαίωμα, δηλαδή, στον αυτο-
προσδιορισμό είναι αναφαίρετο. Κι όμως, αυτό
το δικαίωμα είναι που βρέθηκε στο στόχαστρο.
Οι εθνικιστές ηλίθιοι επιμένουν στο ότι οι σύγ-
χρονοι Έλληνες κληρονόμησαν τους αρχαίους
Μακεδόνες και κανένας άλλος δεν δικαιούται να
χρησιμοποιεί αυτή την αναφορά. Και πάνε να
στήσουν μια ολόκληρη ιστορία, ότι οι αρχαίοι
Έλληνες είναι οι εξ αίματος πρόγονοι αυτών που
συγκροτούν το σύγχρονο Ελληνικό κράτος. 

Αυτά είναι απίστευτα παραμύθια. Είναι ένας
αντιεπιστημονικός τρόπος προσέγγισης των
εθνοτήτων. Αν θέσει κάποιος τέτοιες προϋποθέ-
σεις, θα πρέπει να απαντήσει τι είναι το Αμερικά-
νικο έθνος; Με αυτού του τύπου τα κριτήρια είναι
το πιο ανύπαρκτο έθνος. Ποιοί είναι οι πρόγονοι
του σύγχρονου Αμερικάνικου έθνους; Όσο ψεύ-
τικα είναι τα κριτήριά τους τόσο είναι και η επί-
κληση της αρχαίας Ελλάδας και το τι συνέβαινε
εκεί. Όποιος περηφανεύεται ότι οι σύγχρονοι
Έλληνες είναι απόγονοι του Περικλή, ξεχνάει ότι
οι αρχαίες κοινωνίες ήταν δουλοκτητικές κοινω-
νίες. Δεν υπήρχαν μόνο οι Περικλήδες αλλά κι
αυτοί που έχτιζαν τους Παρθενώνες: δούλοι που
έφεραν σε αυτόν τον τόπο μέσω κατακτητικών
πολέμων και δεν ανήκαν σε αυτό που και τότε
ονόμαζαν ‘ελληνικό έθνος’. Και βέβαια ο όρος
Έλληνας πήρε ανά τα χρόνια διαφορετικό περιε-
χόμενο, είτε μιλάμε στην αρχαιότητα, είτε για τη
βυζαντινή περίοδο. Το ‘αρχαίο πνεύμα’ ήταν ανα-
κάλυψη του Διαφωτισμού, όταν η ανερχόμενη
αστική τάξη της Ευρώπης προσπαθούσε να στα-
θεί απέναντι στο σκοταδισμό του Μεσαίωνα, και
οι Έλληνες αστοί δεν είχαν κανένα λόγο να μην
το υιοθετήσουν στη συνέχεια. 

Εξεγέρσεις
Εξετάζοντας το ερώτημα αν υπάρχει Μακεδο-

νικό έθνος, είναι χρήσιμο να πάμε να δούμε την
Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνω-
ση, την ΕΜΕΟ, η οποία ιδρύεται το 1893. Είναι η
περίοδος όπου τίθεται διεθνώς το Ανατολικό Ζή-
τημα, το αν θα διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία και τι θα τη διαδεχτεί. Αρχικά οι Μεγάλες
Δυνάμεις δεν στηρίζουν την προοπτική της διά-
λυσης, αλλά της συνοχής της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας μέρος της οποίας ήταν όλα αυτά τα
κομμάτια για τα οποία συζητάμε. Έχουμε τότε

τις εξεγέρσεις ενάντια στην Οθωμανική Αυτο-
κρατορία και το σχηματισμό των κρατών. Οι Μα-
κεδόνες δεν έμειναν έξω από τις διεκδικήσεις αυ-
τές. Είχαν πολύ παρόμοιες διεκδικήσεις και δια-
κηρύξεις με αυτές του Ρήγα Φεραίου. Δεν μιλού-
σαν καν για το δικό τους Μακεδονικό κράτος, αλ-
λά για ένα Βαλκανικό δημοκρατικό κράτος που οι
Μακεδόνες θα ήταν μέρος του. Η ΕΜΕΟ ήταν
μια οργάνωση που τρομοκρατούσε τους τσιφλι-
κάδες και στήριζε τους αγρότες ενάντια στη φο-
ροληστεία που τους επιβαλλόταν από την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία. Ήταν η οργανωμένη προ-
σπάθεια των Μακεδόνων για να έχουν την πα-
ρουσία τους μέσα σε ένα τοπίο ανταγωνισμών. 

Το 1911 έγινε η Βαλκανική Διάσκεψη όπου μα-
ζεύτηκαν βαλκάνιοι σοσιαλιστές, μεταξύ των
οποίων και οι Μακεδόνες, ενώ η ίδια η ΕΜΕΟ αρ-
γότερα γίνεται μέρος της Φεντερασιόν, μιας σο-
σιαλιστικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη. Η
Φεντερασιόν ήταν μια πολυεθνική οργάνωση
όπου μιλούνταν πάνω από 13 γλώσσες, όλων των
βαλκανικών εθνοτήτων. Κάθε άλλο παρά Ελληνι-
κά ήταν τα Βαλκάνια, το ίδιο και η Θεσσαλονίκη.
Αν κοιτάξει κανείς τα δημογραφικά στοιχεία της
περιόδου, το ελληνικό στοιχείο είναι μειοψηφικό
και πλάι του μπορεί να βρει Βούλγαρους, Μου-
σουλμάνους, Εβραίους  κ.α. Η Φεντερασιόν ήταν
μια σοσιαλιστική οργάνωση που οργάνωνε την
εργατική τάξη πέρα από έθνη. Αργότερα, μετά

τη Ρώσικη Επανάσταση, δημιουργείται η Βαλκα-
νική Κομμουνιστική Ομοσπονδία που υιοθετεί για
πρώτη φορά το δικαίωμα της Μακεδονίας στην
αυτοδιάθεση. Αίτημα που υιοθετήθηκε και από
το ΣΕΚΕ του Παντελή Πουλιόπουλου. Άρα δεν μι-
λάμε για πράγματα που ήταν άγνωστα.

Σύνορα
Είναι πρόκληση να μας μιλάνε για ‘ανύπαρκτο

έθνος’. Η πραγματική εικόνα για εκείνη την πε-
ρίοδο είναι οι φοβεροί ανταγωνισμοί των αστικών
τάξεων της περιοχής, κατά κύριο λόγο της Ελλη-
νικής, της Σέρβικης και της Βουλγάρικης, που
μοίρασαν τα Βαλκάνια. Χάραξαν τα σύνορα με τη
δύναμη των στρατών κι εγκλωβίστηκαν μειονότη-
τες. Σε αυτή την εικόνα χρειάζεται να προσθέ-
σουμε τους Βαλκανικούς Πολέμους. Ένας δε-
καετής πόλεμος που ολοκληρώνεται με την εκ-
στρατεία του ελληνικού καπιταλισμού στη Μικρά
Ασία. Αυτός ο πόλεμος τελειώνει με την ήττα του
ελληνικού ιμπεριαλισμού και τις πρωτοφανείς αν-
ταλλαγές πληθυσμών, που έδωσαν για πρώτη
φορά την πλειοψηφία στο ελληνικό στοιχείο στη
σημερινή περιοχή της βόρειας Ελλάδας. Χρει-
άζεται να έχουμε την εικόνα ότι οι Μακεδόνες
ήταν οι χαμένοι αυτών των ανταγωνισμών, με μια
αστική τάξη όχι τόσο ισχυρή όσοι οι υπόλοιπες κι
άρα δεν μπόρεσαν να συγκροτήσουν το δικό
τους κράτος τότε. 

Το βιβλίο “Η κρίση στα Βαλκάνια, το Μακεδονι-
κό και η εργατική τάξη” δίνει μια πολύ καλή εικό-
να της υποκρισίας όσων μιλάνε για ‘ανύπαρκτο
έθνος’. Είναι ένα φοβερό όπλο στη μάχη ενάντια
στον εθνικισμό που όλοι πρέπει να διαβάσουν.
Έχει μέσα ένα κομμάτι για το τι έλεγε –όχι κανέ-
νας μαρξιστής– ο Χαρίλαος Τρικούπης: «Όταν
έρθει ο μέγας πόλεμος η Μακεδονία θα γίνει Ελ-
ληνική ή Βουλγαρική κατά τον νικήσαντα. Αν τη
λάβουσι οι Βούλγαροι θα εκσλαβίσουν τον πλη-
θυσμόν. Αν ημείς τη λάβομεν θα τους κάνουμε
όλους Έλληνας μέχρι της Ανατολικής Ρωμυ-
λίας». Αυτές ήταν οι επιδιώξεις του ελληνικού κα-
πιταλισμού που τις επέβαλλε με τη δύναμη των
όπλων. 

Και φυσικά σαν απάντηση στα περί ‘ανύπαρ-
κτου έθνους’ θα πρέπει να προσθέσουμε την αν-
τίσταση των Μακεδόνων στη ναζιστική κατοχή
και στη συνέχεια τη δημιουργία της Δημοκρατίας
της Μακεδονίας σαν κομμάτι του ομόσπονδου
κράτους της Γιουγκοσλαβίας.

Μια άλλη κατηγορία των εθνικιστών είναι αυτή
που λέει στον Τσίπρα «δώσατε εθνότητα, δώσατε
και γλώσσα». Λένε ότι δεν υπάρχει η Μακεδονική
γλώσσα. Ένας ισχυρισμός παντελώς γελοίος. Τι
μιλάνε δηλαδή στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας;
Προφανώς μιλάνε Μακεδονικά. Λένε ότι είναι
ιδίωμα σλάβικο και άλλα τέτοια. Αλλά ακόμα κι
έτσι. Το ότι αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρ-

ξη έθνους η ύπαρξη δικής τους ξεχωριστής
γλώσσας, ισχύει π.χ. στην Ισπανία; Από τα λατινι-
κά προέρχονται τα ισπανικά. Έχουν δική τους
αρχαία γλώσσα; Στην Ιταλία την περίοδο των
αστικών επαναστάσεων, ιταλικά μίλαγε ένα ελά-
χιστο ποσοστό. Το ίδιο και στη Γαλλία. Στην
πραγματικότητα πρώτα φτιάχτηκαν τα κράτη, με-
τά λειτούργησαν τα πανεπιστήμια, ο μηχανισμός
της εκπαίδευσης και έδωσαν μια επίσημη γλώσ-
σα. Στην Ελλάδα τι γλώσσα μίλαγαν μετά το
1821; Ένα συνονθύλευμα γλωσσών και επισήμως
υπήρχε η καθαρεύουσα και πιο πριν η αρχαΐζου-
σα. Κατασκευασμένες γλώσσες που δεν καταλά-
βαινε κανείς τίποτα. 

Γλώσσα
Στην πραγματικότητα υπήρξε μια προσπάθεια

αφάνισης της Μακεδονικής γλώσσας μέσα από
το βίαιο εξελληνισμό αυτής της μειονότητας. Και
δεν ήταν πάντα έτσι. Π.χ. το Ελληνικό κράτος το
1924 εξέδωσε αλφαβητάρι της Μακεδονικής
γλώσσας, το Abecedar, για να μαθαίνουν τα παι-
διά της μειονότητας τη γλώσσα τους. Το ίδιο
κράτος την επόμενη περίοδο, φτάνοντας στο Με-
ταξά, είναι αυτό που ποτίζει με ρετσινόλαδο τους
Μακεδόνες για να μη μιλάνε τη γλώσσα τους,
προσπαθεί να εξαφανίσει τους χορούς τους, τα
έθιμα, τις παραδόσεις τους. Η απογραφή του
1921 αναφέρει την ύπαρξη 81 χιλιάδων σλαβο-
μακεδόνων. Ο Τάσος Κωστόπουλος στο βιβλίο
του “Η Απαγορευμένη Γλώσσα” δίνει ένα πολύ
καλό παράδειγμα του τι σήμαινε ο βίαιος εξελλη-
νισμός. Αναφέρει ότι ακόμα και στα νηπιαγωγεία
προσπαθούσαν να επεκτείνουν το ωράριο των
παιδιών των Μακεδόνων σε όλη τη μέρα, και αυ-
τά που μάθαιναν πιο γρήγορα τη γλώσσα τα
έστελναν στην Αθήνα, για να τα αποκόψουν από
τους γονείς και τη γλώσσα τους.    

Ακόμα και στρατηγοί όπως αναφέρει ο Σ. Κα-
ράβας στο βιβλίο του, όταν έκαναν μαθήματα σε
Ευέλπιδες, έλεγαν ότι μια από τις αναγνωρισμέ-
νες γλώσσες του γιουγκοσλαβικού κράτους είναι
η Μακεδονική. Αν πάμε στην –υπεράνω πάσης
υποψίας– Πηνελόπη Δέλτα αυτό που λέει για την
περιοχή είναι ότι ήταν ένα κράμα όλων των εθνο-
τήτων. «Έλληνες, Βούλγαροι, Ρομούνοι, Σέρβοι,
Αλβανοί, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, ζούσαν
όλοι μαζί φίρδην μίγδην κάτω από το βαρύ ζυγό
των Τούρκων. Η γλώσσα τους ήταν ίδια. Μακεδο-
νίτικη. Ένα κράμα από σλαβικά κι ελληνικά ανα-
κατωμένα με λέξεις τούρκικες. Όπως και στα βυ-
ζαντινά χρόνια οι πληθυσμοί ήταν ανακατωμένοι
τόσο που δύσκολο χώριζες Έλληνα και Βούλγα-
ρο, τις δύο φυλές που κυριαρχούσαν. Εθνική συ-
νείδηση είχαν τη Μακεδονική μονάχα». 

Πώς άνοιξε η δυνατότητα της Ελλάδας να παί-
ζει καθοριστικό ρόλο στα Βαλκάνια, ακόμα και
για το τι όνομα έχει η Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας, όπως ήταν το όνομά της την περίοδο της
Γιουγκοσλαβίας; Η κρίση της Γιουγκοσλαβίας τη
δεκαετία του 1990 ήταν καθοριστική. Αυτό που

δεν κατάφεραν να έχουν με τη μοιρασιά της
Γιάλτας, και οι μεγάλες δυνάμεις και οι τοπικές,
το διεκδικήσαν μετά το '90. Να μπορούν δηλαδή
να ελέγχουν την περιοχή. Άρα μιλάμε για μια πε-
ρίοδο κατά την οποία ο ελληνικός καπιταλισμός
κάνει ορμητική διείσδυση. Προσπαθεί να διαμορ-
φώσει τα Βαλκάνια σαν ζώνη της δραχμής. Η
Εθνική Τράπεζα παίζει τεράστιο ρόλο σε όλες
αυτές τις εξαγορές και το πλιάτσικο των κρατι-
κών εταιριών της πρώην Γιουγκοσλαβίας και το
πέρασμά τους στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Βλέπε Κο-
πελούζος, Βερόπουλος κλπ. Είναι η περίοδος
που το ελληνικό κεφάλαιο διεκδικεί γεωστρατηγι-
κό έλεγχο των Βαλκανίων. Γι' αυτό τότε ο Μη-
τσοτάκης κι ο Σαμαράς ανοίγουν όλες αυτές τις
εκστρατείες που οδήγησαν και στα εθνικιστικά
συλλαλητήρια, στο φούντωμα του σοβινισμού,
του εθνικισμού και της πολεμοκαπηλείας. Διεκδι-
κώντας ότι θα καθορίσουν ακόμα και το όνομα,
φτάνοντας μάλιστα να ανοίγουν τη συζήτηση και
για το αν θα μπουν και θα καταλάβουν ακόμα και
τα Σκόπια. Αυτό είναι το σημείο που γίνεται πολύ
πιο επιθετικός ο εθνικισμός και πλέον μιλάει για
‘ανύπαρκτο έθνος και γλώσσα’. 

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε
ότι η κυβέρνηση του Τσίπρα με τη Συμφωνία των
Πρεσπών μετακίνησε το πλαίσιο σε φιλειρηνική
κατεύθυνση. Είναι σκάνδαλο. Στην πράξη η Συμ-
φωνία των Πρεσπών σήμαινε τον έλεγχο του ενα-
έριου χώρου της γειτονικής χώρας από την ελλη-
νική πολεμική αεροπορία για λογαριασμό του
ΝΑΤΟ. Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Ο Ν. Παππάς
έτρεξε να κάνει τις συμφωνίες με τις εταιρίες τη-
λεπικοινωνιών για να «οδηγηθούμε στην ανάπτυ-
ξη». Η ΔΕΗ τρέχει παρόλη τη συζήτηση περί χρε-
οκοπίας της, να επεκτείνει το δίκτυό της εκεί. Και
φυσικά να μην ξεχνάμε τον άξονα Πειραιάς-Βαλ-
κάνια με την COSCO και τον ΟΣΕ και όλη την
προσπάθεια που λέει ότι η Ελλάδα είναι το κέν-
τρο των Βαλκανίων κι άρα ελέγχει την περιοχή.
Από αυτή την άποψη μιλάμε για μια συμφωνία
που σκοπό έχει να διασφαλίσει τα συμφέροντα
του ελληνικού καπιταλισμού.

Απέναντι σε αυτό έχουμε μια παράδοση στην
οποία στηριζόμαστε. Κατανοούμε ότι ο εθνικι-
σμός είναι όπλο για τη διάσπαση της εργατικής
τάξης, όπλο για να προβάλλονται τα ‘εθνικά συμ-
φέροντα’ σαν συμφέροντα των εργατών και για
να μας καλούν να θυσιάσουμε το αίμα μας, να
θυσιάσουμε την Παιδεία και την Υγεία για χάρη
των εξοπλισμών, προκειμένου το κεφάλαιο της
χώρας μας να θησαυρίζει. Στη δική μας παράδο-
ση είναι το ΣΕΚΕ, το δικαίωμα στον αυτοπροσ-
διορισμό και την αυτοδιάθεση, είναι η πολιτική
που πάει χέρι με χέρι με αυτό που ήταν το κεν-
τρικό μας σύνθημα όλη την περίοδο της δεκαε-
τίας του '90: «Οι εργάτες των Βαλκανίων είναι
αδέρφια μας». Το καλύτερο αντίδοτο στο σοβινι-
σμό και τον εθνικισμό είναι μια διεθνιστική πολιτι-
κή με την οποία και τώρα σταθήκαμε απέναντι
στους νονούς των Βαλκανίων. Είμαστε πολύ υπε-
ρήφανοι γιατί απέτυχε η απόπειρα του Μητσοτά-
κη και της δεξιάς να ξαναφέρουν τον εθνικισμό
για να διασπάσουν την εργατική τάξη. 

Η πόρτα του τρελοκομείου των ανταγωνισμών
δεν έχει κλείσει. Μόνο η ενωμένη εργατική τάξη
μπορεί να την κλείσει με την εργατική επανάστα-
ση και την εργατική ενότητα. Αυτή είναι η προ-
οπτική μας και μέσα σε αυτή χωράνε τα δικαιώ-
ματα των μειονοτήτων. 

Tο κείμενο αυτό στηρίζεται στην ομιλία 
του Πέτρου Κωνσταντίνου στον ΜΑΡΞΙΣΜΟ 2019.

Διεθνιστικές απαντήσεις 
στα ψέματα του εθνικισμού

Ο γίγας της πολιτικής σκέψης
που καταλαμβάνει τη θέση
του αναπληρωτή υπουργού

Εξωτερικών και ακούει στο όνομα
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης έσπευσε να
δώσει εξηγήσεις στη συζήτηση των
προγραμματικών δηλώσεων της κυ-
βέρνησης για τις δηλώσεις του σχε-
τικά με την Συμφωνία των Πρεσπών
στο Συνέδριο του Εκόνομιστ. Μίλη-
σε για τις «μονταζιέρες» του ΣΥΡΙΖΑ
για διαστρέβλωση και άλλα τρομε-
ρά. Όμως στην ουσία δεν έκανε τί-
ποτα άλλο από το να επιβεβαιώσει
την κωλοτούμπα της ΝΔ σε σχέση
με την Συμφωνία. 

«Μας κληρονομείτε μια κακή συμ-
φωνία με την οποία πρέπει να δουλέ-
ψουμε μέσα σε στενά πλαίσια για να
κάνουμε τα αποτελέσματά της πολύ
καλύτερα», είπε. Άρα η συμφωνία εί-
χε αποτελέσματα καλά, που μπορεί
να γίνουν ακόμα καλύτερα. Αυτά για
τα οποία είχε μιλήσει στο συνέδριο
του Εκόνομιστ, εν συντομία ήταν «η
προστασία των ελληνικών προϊόντων
και εταιρειών». Η λέξη «προστασία»
δεν πρέπει να μπερδεύει κανέναν και
καμμία. Κι ο Τραμπ «προστατεύει» τα
αμερικάνικα προϊόντα και εταιρείες.

Η ελληνική άρχουσα τάξη με τις
εθνικιστικές εκστρατείες για το
«όνομα που είναι η ψυχή μας» και τη
«μια και μοναδική ελληνική Μακεδο-
νία» διεκδικούσε να γίνει νονός και
χωροφύλακας και της γειτονικής Δη-
μοκρατίας και όλων των δυτικών
Βαλκανίων. Ήταν εκστρατείες αντι-
δραστικές, που έβγαζαν στον αφρό
κάθε λογής ακροδεξιό κατακάθι.
Ήταν επίσης ανιστόρητες και υπο-
κριτικές και κυνικές. 

Συμφέροντα
Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν

μια νίκη αυτών των επιδιώξεων. Είναι
μια συμφωνία κομμένη και ραμμένη
στα συμφέροντα της ελληνικής άρ-
χουσας τάξης που η Νέα Δημοκρα-
τία εξυπηρετεί, γι' αυτό και μετεκλο-
γικά έτρεξε να κάνει κωλοτούμπα
και να συμπλεύσει με τις “Πρέσπες”.
Ο Βαρβιτσιώτης μπορεί να προσπα-
θεί να μην πει καν τις λέξεις Βόρεια
Μακεδονία στη Βουλή, αλλά όπως
είχε πει ο υπουργός Άμυνας Πανα-
γιωτόπουλος, το ζήτημα είναι η τή-
ρηση των «ουσιωδών όρων της συμ-
φωνίας». Όπως, για παράδειγμα, η
επιτήρηση του εναέριου χώρου της
Βόρειας Μακεδονίας από τα ελληνι-
κά μαχητικά αεροσκάφη.  

Η σύγκρουση με τον εθνικισμό και
την πολεμοκαπηλεία θα είναι κομμά-
τι της πάλης μας ενάντια στην κυ-
βέρνηση των ζόμπι της Δεξιάς. Οι
διεθνιστικές απαντήσεις της Αριστε-
ράς γίνονται πιο επίκαιρες και πιο
πειστικές μετά τα «αποκαλυπτήρια»
της υποκρισίας των Μητσοτάκηδων
και των Βαρβιτσιώτηδων. 

Λέανδρος Μπόλαρης

“Οι εργάτες των Βαλκανίων
είναι αδέρφια μας”. 
Αντιπολεμική συναυλία
στο Σύνταγμα, 26/4/1999.



Πανεργατικός ξεσηκωμός οργανώ-
νεται για το διήμερο 6 και 7 Σε-
πτέμβρη στα εγκαίνια της ΔΕΘ

στη Θεσσαλονίκη. Οι κινητοποιήσεις ξεκι-
νάνε από τις 6 Σεπτέμβρη με τους εργα-
ζόμενους στα νοσοκομεία να προχωράνε
σε απεργιακή κινητοποίηση και διαδήλω-
ση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (8πμ,
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονί-
κης). Τεράστιας πολιτικής σημασίας είναι
και το μεγάλο πανεργατικό συλλαλητήριο
την επόμενη μέρα 7 Σεπτέμβρη την ώρα
που ο Μητσοτάκης θα εξαγγέλλει το οι-
κονομικό πρόγραμμα της επόμενης χρο-
νιάς (6:30μμ άγαλμα Βενιζέλου – προ-
συγκέντρωση Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια και Συντονιστικού των Νοσοκο-
μείων, 6μμ, Εγνατία και Αγ. Σοφίας).

Κοινή σύσκεψη για τον καλύτερο συν-
τονισμό και οργάνωση του διημέρου της
ΔΕΘ οργανώνει ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια και το Συντονιστικό των
Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης στις 27/8, 7μμ στο Ε.Κ.Θ.

“Στις 23/7 στο μαζικό συλλαλητήριο για το Πανεπιστημιακό
Άσυλο, στο οποίο δίπλα στους φοιτητές βρέθηκαν και εκατον-
τάδες εργαζόμενοι, αποδείχτηκε ότι ο κόσμος δεν κάθεται σπίτι
του περιμένοντας τα μέτρα της κυβέρνησης, αλλά ξεκινάει την
αντίσταση από την πρώτη μέρα”, ανέφερε στην ΕΑ ο Νίκος Χα-
τζάρας, μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων στο Δήμο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης και του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια Θεσσαλονίκης. “Όλα δείχνουν ότι θα γίνει χαμός φέ-
τος στη ΔΕΘ. Όμως γνωρίζουμε ότι η συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία δεν πρόκειται να οργανώσει τη ΔΕΘ. Από τη μεριά μας
σαν Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια οργανώνουμε τη σύ-
σκεψη στο ΕΚΘ και ετοιμαζόμαστε για να υποδεχτούμε τους χι-
λιάδες διαδηλωτές που θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να

στείλουν μήνυμα εργατικής αντίστασης
στα σχέδια του Μητσοτάκη και της πα-
ρέας του”. 

Σε ανακοίνωση/προκήρυξη που εξέδω-
σαν ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημό-
νια και το Συντονιστικό των Νοσοκομεί-
ων αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Η πραγ-
ματικότητα δείχνει ότι η συνέχιση και η
κλιμάκωση των μνημονιακών επιθέσεων
δεν είναι πίσω μας αλλά μπροστά μας.  

Γρήγορο ξεπούλημα της ΔΕΗ και του
νερού, απολύσεις για τους συμβασιού-
χους και συνέχιση των περικοπών που
έχουν ρημάξει τα σχολεία και τα νοσοκο-
μεία. Ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού,
φακέλωμα των συνδικαλισμένων εργα-
τών και χτύπημα του δικαιώματος στην
απεργία. Ταυτόχρονα, δίνεται προτεραι-
ότητα στη ρατσιστική ατζέντα “νόμου και
τάξης” για να αποπροσανατολίζεται η
οργή από τα οικονομικά αδιέξοδα. 

Στις 6 Σεπτέμβρη απεργούν και διαδη-
λώνουν οι εργαζόμενοι στην Υγεία, μόνι-

μοι και μαζί τους οι χιλιάδες συμβασιούχοι (ΟΑΕΔ, Επικουρικοί
κλπ) που διεκδικούν να μην απολυθεί κανείς, αντίθετα να μονιμο-
ποιηθούν όλοι με μαζικές προσλήψεις. Και την επόμενη μέρα
στις 7 Σεπτέμβρη όλοι μαζί θα πλημμυρίσουμε τους δρόμους
της πόλης σε ένα τεράστιο πανεργατικό συλλαλητήριο. Οι εργα-
ζόμενοι της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ που βρίσκονται στο στό-
χαστρο της ιδιωτικοποίησης θα βρεθούν στο δρόμο μαζί με τους
εργάτες από τα εργοστάσια που δίνουν μάχες για τις Συλλογι-
κές Συμβάσεις τους όπως στη ΣΙΔΕΝΟΡ, για να κρατήσουν την
δουλειά τους απέναντι στα κλεισίματα όπως στη Φριγκογκλάς,
στην Πίτσος, στα ναυπηγεία”, αναφέρεται στην προκήρυξη.

• Πούλμαν από την Αθήνα θα αναχωρήσουν το Σάββατο 7/9,
στις 8πμ από το Μουσείο.
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Διήμερο αγώνα στη Θεσσαλονίκη
Πανεργατικό συλλαλητήριο στις 7 Σεπτέμβρη

“Να του μείνει αξέχαστο, όπως του μπαμπά του”

“Στις 7 Σεπτέμβρη, χρειάζεται να
τους υπενθυμίσουμε ότι την τε-
λευταία φορά που ένας Μητσο-

τάκης ερχότανε να εγκαινιάσει τη ΔΕΘ,
αποφασισμένος να προχωρήσει σε εφαρ-
μογή αντίστοιχων πολιτικών λιτότητας και
ιδιωτικοποιήσεων, ήτανε τον μακρινό Σε-
πτέμβρη του 1992, για να βρει τότε απέ-
ναντί του τους απεργούς της ΕΑΣ και τις
δυνάμεις της επαναστατικής αριστεράς,
οι οποίοι ξεκίνησαν μια μακριά αγωνιστι-
κή παράδοση αντικυβερνητικών κινητο-
ποιήσεων. Να δώσουμε όλες μας τις δυ-
νάμεις, οργανώνοντας τις αντιστάσεις
μέσα στους εργατικούς χώρους και τις
σχολές ώστε το επόμενο βήμα αυτής της
παράδοσης να τους μείνει εξίσου αξέχα-
στο όπως και το πρώτο”, είπε στην ΕΑ ο
Γιάννης Μήτζιας, εργαζόμενος στην
ΕΥΑΘ και μέλος του Συντονισμού Ενάν-
τια στα Μνημόνια Θεσσαλονίκης. 

“Η ΔΕΘ είναι το επόμενο μεγάλο κινη-
ματικό μας ραντεβού”, τονίζει η Μαρία
Κοτρώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου
Σωματείου Εργολαβικών Εργαζόμενων
στη ΔΕΣΦΑ. “Τα προηγούμενα χρόνια

δώσαμε σημαντικές μάχες για την μονι-
μοποίησή μας. 350 εργολαβικοί στη ΔΕ-
ΣΦΑ ξεσηκωθήκαμε ζητώντας μόνιμη και
σταθερή εργασία. Μπορεί η εταιρία σή-
μερα -κάτω από Ιταλική διοίκηση- να υπό-
σχεται ότι θα μονιμοποιήσει τα δύο τρίτα
των εργολαβικών συναδέλφων, όμως
εμείς δεν κάνουμε πίσω. Ζητάμε την
απορρόφηση του συνόλου του προσωπι-
κού, την πλήρη ένταξη στην επιχειρησια-
κή ΣΣΕ και με αναγνώριση όλης της προ-
ϋπηρεσίας. Η μάχη για μόνιμη και σταθε-
ρή εργασία συνεχίζεται και η ΔΕΘ είναι
το επόμενο μεγάλο ραντεβού μας”.

Μιλώντας στην ΕΑ ο Χρήστος Ζαρκι-
νός, πρόεδρος του Σωματείου εργολαβι-
κών εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ τόνισε μετα-
ξύ άλλων: “Η κυβέρνηση Μητσοτάκη
προχωράει άμεσα τις ιδιωτικοποιήσεις.
Δεν έχουν ενδοιασμό να τα ξεπουλήσουν
όλα και ειδικά την ενέργεια. ΔΕΗ και ΕΛ-
ΠΕ είναι πρώτα στη λίστα των ιδιωτικο-
ποιήσεων. Προφανώς και όλες αυτές τις
μεθοδεύσεις θα τις πληρώσουμε εμείς οι
εργαζόμενοι. Γι' αυτό και το συλλαλητή-
ριο στις 7 του Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ πρέ-

πει να είναι μια μεγάλη εργατική απάντη-
ση.

Ο Μητσοτάκης έρχεται να στηρίξει το
μεγάλο κεφάλαιο. Ο Λάτσης πήγε από
τους πρώτους και τον συνάντησε στο
Μαξίμου βάζοντας στο τραπέζι όλες τις
ανοιχτές μπίζνες που έχει με το ελληνικό
κράτος, όπως τα ΕΛΠΕ, τις γεωτρήσεις,
το Ελληνικό. Όλα αυτά τα παιχνίδια τα
παίζουν στις πλάτες των εργαζόμενων.
Από τη μεριά μας πρέπει να απαντήσου-
με δυναμικά. 

Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστη-
μα δεν σταματήσαμε τους αγώνες για
μόνιμη και σταθερή εργασία. Είμαστε
εκατοντάδες εργολαβικοί σε όλη την Ελ-
λάδα και οι απεργίες μας τα προηγούμε-
να χρόνια ανάγκασαν την εργοδοσία να
κάτσει στο τραπέζι και να μας ακούσει. Ο
κόσμος της εργασίας έχει στο DNA του
την αντίσταση και ξέρει να κατεβαίνει
στο δρόμο. Θα συνεχίσουμε τους αγώ-
νες. Το πρώτο βήμα είναι το ανέβασμά
μας στη ΔΕΘ”. 

Κυριάκος Μπάνος 

Με απεργία ξεκινάει την νέα σαιζόν η ΠΟΕΔΗΝ αφού
με την 8ωρη στάση εργασίας και τη διαδήλωση που
έχει ανακοινώσει για την Παρασκευή 6/9 στη Θεσσα-

λονίκη μετατρέπει την κινητοποίηση της ΔΕΘ σε διήμερη. Η
μεγάλη πανελλαδική πορεία σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας,
Πρόνοιας, ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει στις 8πμ από
το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και αφού πε-
ράσει μπροστά από πολλά νοσοκομεία της πόλης θα καταλή-
ξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. 

“Στο χώρο της υγείας ξεκινάμε το φθινόπωρο με απεργία
την Παρασκευή 6/9. Θέλουμε μαζικές προσλήψεις, μονιμοποι-
ήσεις για όλους τους συμβασιούχους, αύξηση της χρηματο-
δότησης για την υγεία. Δεν πρόκειται να τους χαρίσουμε τί-
ποτα. Και την επόμενη μέρα, το Σάββατο 7/9, χρειάζεται να
δώσουμε μαζικό και δυναμικό παρών και στο πανεργατικό
συλλαλητήριο. Μαζί με το Συντονιστικό των Νοσοκομείων,
μαζί με όλα τα νοσοκομεία της πόλης χρειάζεται να δώσουμε
και τη συνέχεια”, είπε στην ΕΑ η Κατερίνα Αβραμίδου, νοση-
λεύτρια στο ΨΝΘ και μέλος του Συντονιστικού Νοσοκομείων
Θεσσαλονίκης.

“Σαν Συντονιστικό Νοσοκομείων αποφασίσαμε ότι οργανώ-
νουμε ένα δυνατό απεργιακό και πανεργατικό διήμερο. Πα-
λεύουμε για να διευρυνθεί ο απεργιακός χαρακτήρας της Πα-
ρασκευής 6/9 και με άλλα κομμάτια εργαζόμενων στο δημό-
σιο που δώσανε μάχες το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Θέλουμε τους καθηγητές και τους δασκάλους, θέλουμε τους
εργαζόμενους στους ΟΤΑ, θέλουμε μαζί μας εργαζόμενους
στα ασφαλιστικά ταμεία, στις εφορίες και τα υπουργεία.

Από τα νοσοκομεία της Αθήνας θέλουμε να έχουμε μαζική
συμμετοχή και να γεμίσουμε πολλά πούλμαν με συμβασιού-
χους και μόνιμους συναδέλφους, με γιατρούς, νοσηλευτές,
διοικητικούς, τεχνικούς, με συμμετοχές από όλο το προσωπι-
κό των νοσοκομείων”, εξήγησε στην ΕΑ ο Χρίστος Αργύρης,
γιατρός στο Γεννηματάς της Αθήνας, μέλος του Συντονιστι-
κού των Νοσοκομείων.

“Ήδη μετά από ραντεβού που είχαμε σαν Συντονιστικό Νο-
σοκομείων με την ΠΟΕΔΗΝ είχαμε θετική ανταπόκριση στο
αίτημά μας να εξασφαλίσει η Ομοσπονδία χώρο διαμονής για
τους εργαζόμενους που θα ανέβουν και για τις δυο μέρες. 

Τις επόμενες μέρες χρειάζεται τα Σωματεία και οι Επιτρο-
πές Αγώνα στα νοσοκομεία να οργανώσουν εκδηλώσεις,
εξορμήσεις και ενημερώσεις για να διεκδικήσουμε από τους
εργαζόμενους στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα να έρθουν
στη Θεσσαλονίκη και να διαδηλώσουν και την Παρασκευή 6/9
αλλά και το Σάββατο 7/9. Απέναντι στην πολιτική του 'πέντε
φεύγουν ένας προσλαμβάνεται' για το δημόσιο και για το
ΕΣΥ, που υπονοεί ότι κάποιοι περισσεύουν, εμείς διεκδικούμε
μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων και μόνιμες μαζικές προσ-
λήψεις”. 

• Πούλμαν του Συντονιστικού των Νοσοκομείων θα ξεκινή-
σουν από την Αθήνα στις 12 το βράδυ της Πέμπτης 5/9 έξω
από την είσοδο του νοσοκομείου Αγ. Σάββας.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Απεργία και διαδήλωση 
στις 6 Σεπτέμβρη

Εργάτες της ΣΙΔΕΝΟΡ μαζί με τους συναδέλφους τους από τη SOVEL στο Βόλο
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Επόμενη 
στάση ΔΕΘ

Αλληλεγγύη και συμπαράσταση ξεσή-
κωσε η πετυχημένη κάθοδος την Πέμ-
πτη 25/7 των χαλυβουργών της ΣΙΔΕ-
ΝΟΡ από τη Θεσσαλονίκη στα κεντρικά
της μητρικής εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ στο
Μαρούσι στην Αθήνα με σκοπό να διεκ-
δικήσουν αξιοπρεπείς ΣΣΕ με αυξήσεις.

Πριν φτάσουν Αθήνα έκαναν στάση
και πρωινή εξόρμηση στο δεύτερο ερ-
γοστάσιο της ΣΙΔΕΝΟΡ, τη SOVEL στον
Αλμυρό Βόλου. Οι εργάτες στο εργο-
στάσιο SOVEL τους περίμεναν για να
δείξουν την συμπαράστασή τους, ενώ οι
συνάδελφοί τους της ΣΙΔΕΝΟΡ τους κά-
λεσαν να δώσουν όλοι μαζί τη μάχη για
αξιοπρεπείς μισθούς και δικαιώματα. 

Η συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά
της ΒΙΟΧΑΛΚΟ είχε παρουσία και συμ-
μετοχή αλληλέγγυων και συμπαραστα-
τών από σωματεία, αντιπροσώπων της
Ομοσπονδίας Μετάλλου και της ΓΣΕΕ,
εκπροσώπων του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια και του ΠΑΜΕ.

“Η διοίκηση της ΣΙΔΕΝΟΡ -και φυσικά
της ΒΙΟΧΑΛΚΟ- μας κοροιδεύει. Ήρθα-
με στην Αθήνα να συναντήσουμε τους
εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης
της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και μας περίμενε η αστυ-
νομία και οι διευθυντές της ΣΙΔΕΝΟΡ για
να μας απαντήσουν ακριβώς τα ίδια, ότι
δεν πρόκειται να πάρουμε πραγματικές
αυξήσεις”, ανέφερε ο Λ. Κιοσσέογλου,
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων.

“Είναι οι ίδιοι που οργάνωσαν Λοκ-
Άουτ απέναντι στις κινητοποιήσεις μας,
είναι οι ίδιοι που μας έστειλαν στα δικα-
στήρια για να βγάλουν τον αγώνα μας
παράνομο και καταχρηστικό.

Ξεκινήσαμε τις κινητοποιήσεις μας στις
7 Ιούνη ζητώντας αξιοπρεπή ΣΣΕ αφού η
παλιά έληξε στις 30 Απρίλη. Η εταιρία
πριν καν μιλήσει με εμάς ανακοίνωσε
αστείες αυξήσεις που στους νέους εργα-
ζόμενους δεν ξεπερνάνε τα 2 ευρώ.
Έχουμε ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται
να υπογράψουμε ΣΣΕ με αυξήσεις κάτω
από 6% για το 2019 για όλους τους συνα-
δέλφους και 8% για το 2020, με αυξήσεις
σε όλους τους νεοπροσλαμβανόμενους. 

Σε αυτή τη μάχη έχουμε την απόλυτη
στήριξη των συναδέλφων που σε όλες τις
γενικές συνελεύσεις έχουν δώσει την
απόλυτη πλειοψηφία. Την απόφαση για
κυλιώμενες δίωρες στάσεις εργασίας -με
τις οποίες καταφέραμε να μπλοκάρουμε
εντελώς την παραγωγή- οι συνάδελφοι
την πήραν με το συντριπτικό ποσοστό
του 84%. Είμαστε μια γροθιά και -παρά
την τρομοκράτηση της εργοδοσίας- εμείς
συνεχίζουμε. Αυτό το μήνα το εργοστά-
σιο κάνει shut down για να γίνουν οι ετή-
σιες επιδιορθώσεις. Από Σεπτέμβρη ξεκι-
νάμε τον αγώνα μας ξανά μέχρι να δι-
καιωθούμε. Η ΔΕΘ στις 7/9 είναι ένα πο-
λύ μεγάλο κεντρικό πανεργατικό ραντε-
βού που θα δώσουμε βροντερό παρών”.

Την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυπο-
γραφείο οι εργάτες της ΣΙΔΕΝΟΡ περίμε-
ναν την απόφαση του δικαστηρίου για το
αν οι 2ωρες στάσεις εργασίας που ξεκί-
νησαν στις 7 Ιούνη είναι παράνομες και
καταχρηστικές. 

Κ.Μ.

20 Σεπτέμβρη - Διεθνής απεργία για το κλίμα
Αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής

Οερχομός του Μητσοτάκη στην κυβέρνη-
ση και του Πατούλη στην Περιφέρεια Ατ-
τικής δεν προοιωνίζει κάποια αλλαγή στο

ζήτημα της διαχείρισης των ρεμάτων. Τουναν-
τίον! Η προσήλωση της ΝΔ στην επιτάχυνση των
ρυθμών «ανάπτυξης» μας προϊδεάζει ότι οι εξελί-
ξεις για τα ρέματα θα είναι ακόμη πιο ραγδαίες. 

Τα «μεγάλα έργα» που υποτίθεται ότι θα τσου-
λήσουν την οικονομία και θα μας βγάλουν από
την κρίση είναι άρρηκτα δεμένα με τα μεγάλα
εργολαβικά συμφέροντα που καραδοκούν να αρ-
πάξουν τα ρέματα και να τα τσιμεντάρουν και όχι
μόνο. Γύρω από τα υποτιθέμενα «αντιπλημμυρι-
κά έργα» στην Αττική κρύβονται ακόμη μεγαλύ-
τερες επιδιώξεις όπως επεκτάσεις οικιστικών
ιστών, επεκτάσεις Αττικής Οδού και Προαστια-
κού προς Ραφήνα, Κέντρο επεξεργασίας λυμά-
των στο Πλατύ Χωράφι και άλλα. 

Γι’ αυτό και το κίνημα για τη διάσωση των ρε-
μάτων δεν εφησυχάζει και το φθινόπωρο ετοι-
μάζεται για: 
• Κινητοποίηση στην πρώτη συνεδρίαση του

νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για να
δηλώσουμε την παρουσία μας και να καλέσουμε
τους νεοεκλεγέντες περιφερειακούς συμβούλους
να ταχθούν υπέρ της διάσωσης των λιγοστών ρε-
μάτων της Αττικής 
• Συμμετοχή στη διεθνή απεργία για το κλίμα

“ClimateStrike” στις 20 Σεπτέμβρη, ανταποκρι-

νόμενοι στο διεθνές κάλεσμα των μαθητών για
λήψη άμεσων μέτρων ενάντια στην κλιματική
αλλαγή.

Οι εγκιβωτισμοί που προωθούνται στα ρέμα-
τα όχι μόνο συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή
με την αποψίλωση χιλιάδων δέντρων/βλάστη-
σης και την καταστροφή βιοτόπων, αλλά επιδει-
νώνουν καθοριστικά τις επιπτώσεις της κλιματι-
κής αλλαγής στους ανθρώπους προκαλώντας
πλημμύρες οι οποίες θα μπορούσαν να απο-
φευχθούν ή τουλάχιστον να μην έχουν θύματα.              

Για αυτό το λόγο τα τοπικά κινήματα που
υπερασπίζονται τα ρέματά τους έχουν προσφύ-
γει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προ-
κειμένου να ακυρωθούν όλα αυτά τα σχέδια.
Όλες οι προσφυγές εκδικάζονται το φθινόπω-
ρο: 2/10 ρέμα Ποδονίφτη, 31/10 Μεγάλο Ρέμα

Ραφήνας, 5/12 ρέμα Πικροδάφνης και μέσα στο
Σεπτέμβρη (ακριβής ημερομηνία δεν έχει ανα-
κοινωθεί ακόμη) ο ποταμός Ερασίνος όπου θα
εκδικαστεί εκτός από αίτηση ακύρωσης και αί-
τηση αναστολής αφού το έργο είναι στο στάδιο
του να ξεκινήσει.

Καλούμε όλους τους ευαισθητοποιημένους
πολίτες να σταθούν δίπλα μας στις κινητοποι-
ήσεις που θα γίνουν έξω από το ΣτΕ τις ημέρες
που θα εκδικάζονται οι προσφυγές.

Ο αγώνας για τη διάσωση των ρεμάτων είναι
αγώνας όλων μας. Είναι αγώνας για την υπερά-
σπιση της ζωής.

Εμμανουέλα Τερζοπούλου, 
μέλος  της «Κίνησης  για την Προστασία 

και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας»

H προοπτική για έξτρα επίδο-
μα στις γυναίκες που τεκνο-
ποιούν σε ηλικία κάτω των

30 ετών, που ανακοίνωσε η υφυ-
πουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλί-
δου, στη διάρκεια των προγραμμα-
τικών δηλώσεων της ΝΔ στη Βου-
λή, είναι τρανταχτή απόδειξη ότι
έχουμε απέναντί μας μία αντεργατι-
κή και ταυτόχρονα σεξιστική κυβέρ-
νηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά η
υφυπουργός, συνδέοντας το μέτρο
με το στόχο της για “άμβλυνση του
δημογραφικού προβλήματος” της
χώρας: «Ξέρουμε ότι όσο νεαρότε-
ρη είναι η γυναίκα, τόσο υψηλότε-
ρη είναι η πιθανότητα να τεκνοποι-
ήσει πάνω από ένα παιδί».

Είναι πρόκληση η κυβέρνηση
της ΝΔ που θέλει να διαλύσει τη
δημόσια εκπαίδευση, να μετατρέ-
ψει τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις,
να ιδιωτικοποιήσει τα πανεπιστή-
μια, που απειλεί με απολύσεις συμ-
βασιούχων -στην πλειοψηφία τους
γυναικών- που κρατάνε αυτές τις
υπηρεσίες όρθιες, που καταργεί
την Επιθεώρηση Εργασίας στην
οποία έχουν δυνατότητα να προ-
σφεύγουν γυναίκες που απολύον-
ται λόγω εγκυμοσύνης, να ανακοι-
νώνει δήθεν μέτρα κοινωνικής πο-
λιτικής για τη στήριξη της ελληνι-
κής οικογένειας.

Στην πραγματικότητα, η κυβέρνη-

ση της ΝΔ προσπαθεί να ισχυρο-
ποιήσει και θεσμικά τις σεξιστικές
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών
και να στείλει το μήνυμα ότι οι γυ-
ναίκες πρέπει να παντρεύονται μι-
κρές και να κάνουν πολλά παιδιά,
να ξαναγυρίσουν δηλαδή στο “φυ-
σιολογικό” τους ρόλο: αυτό της
γέννησης και της ανατροφής των
παιδιών. Η σύνδεση μάλιστα με το
δημογραφικό παραπέμπει στο πιο
αντιδραστικό στερεότυπο ότι οι γυ-
ναίκες είναι χρήσιμες κυρίως ως
μηχανές αναπαραγωγής. Μπορεί η
Μιχαηλίδου να είναι γυναίκα, όμως
είναι κομμάτι μίας κυβέρνησης που
εκπροσωπεί τα συμφέροντα των
καπιταλιστών, που επιδιώκουν να
εξασφαλίσουν ότι η οικογένεια θα
συνεχίσει να υφίσταται ως αναπα-
ραγωγός της εργατικής τάξης.

Η σεξιστική ιδεολογία που καλ-
λιεργούν συστηματικά οι θεσμοί του
καπιταλισμού (ΜΜΕ, Εκκλησία, Σχο-

λείο) έχει στόχο να εμφανίσει αυτή
τη λειτουργία ως φυσιολογική και
οποιαδήποτε άλλη επιλογή ως πα-
ρέκκλιση ή ακόμα και ανωμαλία.
Δεν είναι σύμπτωση ότι λίγες μέρες
αργότερα, η Ιερά Σύνοδος, για να
συνδράμει με τη σειρά της στη “λύ-
ση του δημογραφικού προβλήμα-
τος”, ανακοίνωσε προκλητικά την
καθιέρωση ημέρας «αγέννητου παι-
διού», ημέρας κατά των εκτρώσεων
δηλαδή, βάζοντας ανοιχτά στο στό-
χαστρο μία από τις σημαντικότερες
κατακτήσεις του γυναικείου κινήμα-
τος. Μπορεί να ξεπερνούν κάθε
όριο γελοιότητας, αλλά ούτε είναι
τυχαίες οι δηλώσεις του Μητροπο-
λίτη Μόρφου ότι η ομοφυλοφιλία
“μεταδίδεται” στα βρέφη εάν κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η γυ-
ναίκα έρθει σε πρωκτική σεξουαλική
επαφή και την απολαύσει!

Μέσα στην κρίση του καπιταλι-
σμού ο σεξισμός κλιμακώνεται ως

κομμάτι των επιθέσεων απέναντι
στην εργατική τάξη. Από την Αμε-
ρική του Τραμπ μέχρι την Ιαπωνία,
το δικαίωμα της γυναίκας να απο-
φασίζει η ίδια για το σώμα και την
αναπαραγωγική της ικανότητα
μπαίνει σε αμφισβήτηση.

Η απάντηση στο αντιδραστικό
αυτό πισωγύρισμα είναι το νέο κί-
νημα των γυναικών που απλώνεται
σε όλο τον πλανήτη -από το Metoo
ενάντια στις σεξουαλικές παρενο-
χλήσεις στις ΗΠΑ και τα κινήματα
στην Ισπανία και στην Ιρλανδία
ενάντια στη σεξιστική βία και την
απαγόρευση των εκτρώσεων μέχρι
το Kutoo στην Ιαπωνία ενάντια
στην επιβολή των προτύπων θηλυ-
κότητας στην γυναικεία εμφάνιση
και συμπεριφοράς στους χώρους
εργασίας.

Αυτές οι μάχες είναι ξεκινημένες
και εδώ, με αποκορύφωμα τη φετι-
νή απεργία ενάντια στις σεξιστικές
διακρίσεις φέτος στις 8 Μάρτη,
που έβαλε στην ατζέντα του εργα-
τικού κινήματος τα αιτήματα της
ίσης αμοιβής για ίση εργασία, των
ασφαλών και δωρεάν εκτρώσεων,
των 24ωρων Παιδικών Σταθμών.
Αυτές τις μάχες έχουμε να τις κλι-
μακώσουμε για να στείλουμε όσο
γίνεται γρηγορότερα τους σεξι-
στές της ΝΔ στο σπίτι τους.

Κατερίνα Θωίδου

Να στείλουμε τους σεξιστές της ΝΔ σπίτι τους

Παγκόσμια ημέρα δράσης ενάντια στην κλιματική αλλαγή θα είναι η φετινή 20η του Σεπτέμ-
βρη. Το διεθνές κίνημα για τη διάσωση του περιβάλλοντος, που τους τελευταίους μήνες ξεση-
κώνει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, συντονίζεται και κλιμακώνει τη δράση του
καλώντας σε απεργία και συλλαλητήρια παντού εκείνη τη μέρα.

Το ίδιο μπορεί να γίνει και εδώ. Όλα τα κινήματα -από τη Χαλκιδική και την Ήπειρο ενάντια
στις εξορύξεις μέχρι τον Πειραιά και τη Ραφήνα ενάντια στην καταστροφή των λιμανιών και των
ρεμάτων μέχρι το Ελληνικό και το Γουδή ενάντια στη λεηλασία των ελεύθερων χώρων και του
πρασίνου- έχουν κάθε λόγο να συντονιστούν στις 20 Σεπτέμβρη και να απευθυνθούν στα συνδι-
κάτα για απεργιακή κινητοποίηση την ίδια μέρα. 

Απεργιακή μέρα της
Γυναίκας 8 Μάρτη



Πα λεύ ου με για

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

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

ΔIE ΘNI ΣMO
όχι "σοσια λι σμό σε μια χώ ρα" ή "σοσια λι σμό με
εθνι κά χρώ μα τα"
H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι ακό μα και μια
νικη φό ρα εργα τι κή σοσια λι στι κή επα νά στα ση όπως ο

Oκτώ βρης του 1917 δεν μπο ρεί να επι βιώ σει σε απο μό -
νω ση. Tα καθε στώ τα της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση
του στα λι νι σμού, της Kί νας και των άλ λων ανα το λι κών

χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη τα των ερ-
γα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη -
τας γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή σεξουα λι -
κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι κά κινή μα -
τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση.
H δύνα μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι -
σμό εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή
κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το
Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, 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 ορ-
γα 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 προ-
έρ χε ται. 
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ΠΕΜΠΤΗ 1/8
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κεντρική πλατεία 7.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Πεζόδρομος Μ. Ασίας
7.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 5.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2/8
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΙΛΙΟΝ Πλατεία Ιλίου 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Θησέως και Ματζαγριωτάκη 7μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σκλαβενίτης 
Πλατεία Πλαστήρα 7μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό 7μμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΜΑΡΑ Σβώλου και Γούναρη 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 8μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  27/7
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 
και Ρήγα Φεραίου 11πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ακροδεξιά στην Ευ-
ρώπη
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Πώς απαντάμε στην κρίση της ΓΣΕΕ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ενάντια στα ζόμπι της δεξιάς οργανώ-
νουμε τη διαδήλωση στη ΔΕΘ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Το ελληνικό ‘89
Ομιλητής: Κώστας Κουρούπης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 
Μεγάλου Αλεξάνδρου (Πετρούπολη) 8μμ
Ενάντια στα ζόμπι της δεξιάς οργανώ-
νουμε τη διαδήλωση στη ΔΕΘ 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7 Goody’s 8μμ
Παντελής Πουλιόπουλος και η επαναστα-
τική εναλλακτική
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 Goody’s 8μμ
Οργανώνουμε τις μάχες του Σεπτέμβρη 
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7 καφέ Σταθμός 8μμ
100 χρόνια από την 3η Διεθνή
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/8 καφέ Βαβέλ 8μμ
100 χρόνια Bauhaus
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
50 χρόνια Γούντστοκ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 
Goody's ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας 7μμ
Οργανώνουμε τις μάχες του Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7 καφέ Πουρναρούσα 7μμ
Τι φταίει για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 καφέ Πουρναρούσα 7μμ
Το διεθνές ‘89
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7 καφέ Sweet Home 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 καφέ Sweet Home 7μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7 
καφέ Δέκα4 (Αιγαίου 14) 7.30μμ
Μπορούμε να ανατρέψουμε τις προσδο-
κίες τους
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 
καφέ Σπίριτ (πλ. Βυζαντίου) 7μμ
Το ελληνικό 1989

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ

Η επιστροφή της Αραβικής Άνοιξης
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Το διεθνές ‘89
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7 πλ. Μερκούρη 7μμ
Η επιστροφή της Αραβικής Άνοιξης
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 πλ. Μερκούρη 7μμ
Το ελληνικό ‘89
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 πλ. Μερκούρη 7μμ
Το διεθνές ‘89
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7 καφέ «6» 7μμ
Τι φταίει για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΑΛΑΤΣΙ - ΚΥΨΕΛΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 1/8 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιάννης Ευαγγέλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 
καφέ Rewind (Άνω Πατήσια) 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ, η φλόγα της επανά-
στασης
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΠΕΜΠΤΗ 1/8 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Μάρξ – ένας επαναστατικός οδηγός
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Η επιστροφή της Αραβικής Άνοιξης
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
1989 – Εργάτες ενάντια στον κρατικό κα-
πιταλισμό
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 
καφέ Μύλος (Ναυαρίνου) 7.30μμ
Το ελληνικό ‘89

Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Τι φταίει για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/8 Δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Μαρξισμός και αναρχία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 καφέ Δωδώνη 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητης: Μιχάλης Πέππας

ΧΑΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Τι φταίει για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Το ελληνικό 1989
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 1/8 Πολύκεντρο Νεολαίας 7μμ
Για ένα συντριπτικό χτύπημα στη Χρυσή
Αυγή
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/8 καφέ Γέφυρες 7μμ
Η επιστροφή της Αραβικής Άνοιξης
Ομιλητής: Νεκτάριος Χάινταρ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7 καφέ Ποέτα 8μμ
Η επιστροφή της Αραβικής Άνοιξης
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 καφέ Ποέτα 8μμ
Το ελληνικό ‘89
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
• ΠΕΜΠΤΗ 22/8 καφέ Ποέτα 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση;
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ
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Νέα έκδοση από το



Πριν από μισό αιώνα, στις 15-18 Αυγού-
στου του 1969, σε ένα αγρόκτημα
στους λόφους Μπέθελ της Πολιτείας

της Ν. Υόρκης έγινε το φεστιβάλ του Γούν-
τστοκ. Υπολογίζεται ότι στα τέσσερα μερόνυ-
χτα που διήρκεσε, συμμετείχαν σχεδόν μισό
εκατομμύριο άνθρωποι. Από τη σκηνή του πέ-
ρασε η αφρόκρεμα της ποπ-ροκ μουσικής. 

Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ άνοιξε ο μαύ-
ρος τραγουδοποιός Ρίτσι Χέιβενς. Η ιστορική,
πλέον, εκτέλεση του παραδοσιακού Mother-
less Child ξεσήκωσε το πλήθος με τον Χέιβενς
να κραυγάζει ξανά και ξανά τη λέξη «ελευθε-
ρία». Η συντηρητική Αμερική των αρχών του
’60, στο τέλος της δεκαετίας σμπαραλιάζον-
ταν από την εικόνα ενός μαύρου να τραγουδά-
ει μπροστά σε χιλιάδες επαναστατημένους νέ-
ους. 

Ο Τζο Μακ Ντόναλντ, από τους Country Joe
and the Fish, με μια ακουστική κιθάρα ανάγκα-
σε όλο τον κόσμο να σηκωθεί όρθιος και να
τραγουδήσει μαζί του στον αντιπολεμικό «Fish
Cheer like I am fixin to die»: «Εμπρός στρατη-
γοί, τρέξτε και κυνηγήστε τούς κόκκινους, κα-
λός κομμουνιστής είν’ ο νεκρός κομμουνιστής,
εμπρός Γουόλ Στρητ, μην καθυστερείς, ο πό-
λεμος είναι πάρτυ, θα βγουν καλά λεφτά από
τις στρατιωτικές προμήθειες, εμπρός μητέρες
και πατέρες στείλτε τους γιούς σας στο Βιετ-
νάμ και γίνετε οι πρώτοι στη γειτονιά που θα
τους παραλάβετε σε πακέτο».

Η Τζόαν Μπαέζ, που ο άντρας της βρίσκον-
ταν στη φυλακή για άρνηση στράτευσης,
χλεύασε τον τότε κυβερνήτη της Καλιφόρνια
Ρ. Ρήγκαν και τραγούδησε το «Τζο Χιλ», για
τον εργάτη συνδικαλιστή και τραγουδοποιό
των IWW που δολοφονήθηκε το 1915 από τις
αρχές. Η Janis Joplin, oι Gratefull Dead, που
αργότερα θα συμμετείχαν στο κίνημα συμπα-
ράστασης στους Μαύρους Πάνθηρες, ο Arlo
Guthrie, γιός του μεγάλου αντιφασίστα τρα-
γουδοποιού Woody Guthrie, ο Carlos Santana,
εκπροσωπώντας την ισπανόφωνη Αμερική και
πόσοι άλλοι ακόμη, έπαιξαν ακούραστα ακόμη
και υπό βροχή -με το φεστιβάλ να κλείνει με
τον Τζίμι Χέντριξ να «δολοφονεί» ξημερώματα
τον αμερικάνικο εθνικό ύμνο με την ηλεκτρική
του κιθάρα. 

Ο συμβολισμός ήταν προφανής. Το καλοκαί-
ρι του ’69, οι ΗΠΑ σπαράσσονταν από τις εσω-
τερικές συγκρούσεις, κλείνοντας τρία χρόνια
συνεχούς κοινωνικής αναταραχής. Το αντιπο-
λεμικό κίνημα βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη
ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ με την πλει-
οψηφία των αμερικάνικων κολλεγίων και πανε-
πιστημίων να βρίσκονται σε συνεχή κατάληψη
και το κράτος να στέλνει την εθνοφρουρά. Στα
γκέτο των μεγαλουπόλεων των ΗΠΑ, στο Ντη-
τρόιτ, το Λος Άντζελες, ξεσπάνε εξεγέρσεις
των μαύρων, των ισπανόφωνων, αλλά και φτω-
χών λευκών, στη Νέα Υόρκη γίνεται το Stone-
wall. 

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα γίνεται το
Γούντστοκ ξεκινώντας όχι σαν κινηματικό γε-
γονός, αλλά σαν …επένδυση. «Αποφασίσαμε
να δώσουμε στο φεστιβάλ τον τίτλο ‘Τρεις μέ-
ρες ειρήνης και μουσικής’, θέλοντας από τη
μια να τονίσουμε τη σχέση με το κίνημα ειρή-
νης, αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε το μήνυμα
ότι δεν θέλαμε να ξεσπάσουν ταραχές», ανα-
φέρει ένας από τους διοργανωτές του. Το φε-
στιβάλ το διοργάνωσε μια εταιρία που συγ-
κροτήθηκε από φιλελεύθερους παραγωγούς,
γόνους πλουσίων οικογενειών και επιχειρημα-
τίες που ήθελαν να “δημιουργήσουν” -με το

αζημίωτο φυσικά. Περίμεναν περίπου 50.000
κόσμο αλλά ήδη από τη δεύτερη μέρα τα
πράγματα πήραν άλλη τροπή καθώς εκατοντά-
δες χιλιάδες νέοι που συνέρρεαν, έχοντας δη-
μιουργήσει μια ουρά αυτοκινήτων μήκους 33
χιλιομέτρων εξαιτίας εμποδίων που έβαζε η
αστυνομία, τελικά εισέβαλλαν στο χώρο. Ο κυ-
βερνήτης της πολιτείας, αφού ταλαντεύτηκε
για λίγο, αποφάσισε ότι ο όγκος του πλήθους
ήταν τέτοιος που αν ξέσπαγαν επεισόδια, η
κατάσταση θα έβγαινε εκτός ελέγχου και έκα-
νε πίσω. 

Το Γούντστοκ αποτέλεσε τελικά κοινωνικό
γεγονός και η λέξη Γούντστοκ έγινε σχεδόν
συνώνυμη του κινήματος της δεκαετίας του
‘60. Ήταν τέτοια η επιρροή του, ώστε η χούν-
τα στην Ελλάδα το απαγόρευσε, αμέσως μετά
την πρώτη προβολή της ταινίας ξυλοκοπώντας
και όσους είχαν την τύχη να πάνε να το δουν
στο Παλλάς. Ποιος θυμάται όμως το «Μαύρο
Γούντστοκ»; 

Το «Μαύρο Γούντστοκ»
Πόσοι άραγε γνωρίζουν ότι το καλοκαίρι του

1969, στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, μια βδο-
μάδα μετά το Stonewall και λίγες εκατοντάδες
χιλιόμετρα από το χώρο που έγινε το Γούν-
τστοκ, πραγματοποιήθηκε ένα φεστιβάλ με τη
συμμετοχή καλλιτεχνών τεράστιου βεληνε-
κούς και εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων;
Ένα φεστιβάλ στο οποίο συμμετείχαν η Nina
Simone, o B.B. King, οι Sly & the Family Stone
(που έπαιξαν και στο Γούντστοκ), οι The 5th
Dimension, οι Gladys Knight and the Pips, ο
Stevie Wonder, η Mahalia Jackson, o Hugh
Masakela, εκπροσωπώντας πρακτικά όλα τα
είδη της μαύρης μουσικής από τα blues, τα
gospel και την jazz μέχρι τη soul και το funk;

«Eίσαστε έτοιμοι, μαύροι άνθρωποι; Είσαστε
έτοιμοι να κάνετε αυτό που είναι απαραίτητο;

Είσαστε έτοιμοι να σπάσετε άσπρα πράγματα,
να κάψετε κτίρια, είστε έτοιμοι; Είστε έτοιμοι
να χτίσετε μαύρα πράγματα;»

Aυτό το κάλεσμα σε εξέγερση απηύθυνε
μπροστά σε 100.000 ανθρώπους η Νίνα Σιμόν
κλείνοντας τη συναυλία της, στις 17/8/69 την
ίδια μέρα που στο Γουντστοκ έπαιζαν ο Hen-
drix, η Joplin και οι Who. Ένα ποίημα γραμμέ-
νο από τον David Nelson της μαύρης κολλεκτί-
βας των The Last Poets πάνω στην ιστορική
φράση «by any means necessary” του Mal-
colm X. 

Το Harlem Cultural Festival έλαβε χώρα στο
Χάρλεμ, στο Γκέτο των γκέτο, της Νέας Υόρ-
κης στο Mount Morris Park (σήμερα Μarcus
Garvey Park, προς τιμή του μεγάλου μαύρου
επαναστάτη). Ένα τόπο σημαδεμένο από την
παράδοση της εξέγερσης αλλά και έναν τόπο
που άνθιζε, αποκλεισμένη, αλλά τελικά θριαμ-
βεύτρια, δεκαετίες ολόκληρες η μαύρη μουσι-
κή. 

Περιλάμβανε έξι μεγάλες συναυλίες που ξε-
κίνησαν τον Ιούλιο και τέλειωσαν τον Αύγου-
στο του 1969. Η αστυνομία της Ν. Υόρκης, πα-
ρότι η διοργάνωση της συναυλίας ανήκε στον
Δήμο, αρνήθηκε να πλησιάσει την περιοχή και
την περιφρούρηση ανέλαβε το κόμμα των
Μαύρων Πανθήρων, που την ίδια περίοδο γί-
νονταν στόχος των δολοφονικών επιδρομών
της αστυνομίας. Οι Μαύροι Πάνθηρες χρησι-
μοποίησαν το φεστιβάλ για να μαζέψουν οικο-

νομική ενίσχυση για τα 21 μέλη τους που δικά-
ζονταν εκείνο το διάστημα.

Οι Last Poets είχαν δημιουργηθεί ένα χρόνο
πριν στο ίδιο ακριβώς πάρκο στο Χάρλεμ και
μαζί με τους Watts Prophets, από το γκέτο του
Λος Άντζελες ήταν οι επαναστάτες καλλιτέ-
χνες που έβαλαν τα θεμέλια για να ανθήσει το
είδος της καλλιτεχνικής έκφρασης που την δε-
καετία του ’70 και του ’80 ονομαζόταν ραπ,
αργότερα χιπ χοπ και σήμερα έχει κατακτήσει
κάθε γωνιά του πλανήτη.

Αυτό βέβαια δεν συνέβαινε για πρώτη φορά.
Aπό τη δεκαετία του ’20 ο κλασσικός πιανί-
στας Τζορτζ Γκέρσουιν ενέταξε τις «απαγο-
ρευμένες» blues αρμονίες στα έργα του ενώ
από το ragtime θα αντλούσε ένα μέρος της
επιτυχίας του το «Τιν Παν Άλευ», η πρώτη λαϊ-
κή μουσική βιομηχανία που αρχικά με μόνα ερ-
γαλεία παρτιτούρες και συναυλίες αναπτύχθη-
κε στις ΗΠΑ. Η μουσική βιομηχανία δίσκων και
το ραδιόφωνο συνέβαλλαν ώστε τα διάφορα
είδη της μαύρης μουσικής που έμεναν περιο-
ρισμένα στα μπαρ και στις γειτονιές των γκέτο
να αρχίσουν να κυκλοφορούν έξω από αυτήν.
Οι ριζοσπαστικοί λευκοί νέοι και νέες της επο-
χής που έκαναν το βήμα να πάνε στις μαύρες
γειτονιές ήταν οι φορείς αυτής της εξέλιξης,
όπως και το εργατικό κίνημα και η Αριστερά
που από την εποχή των IWW μέχρι το ΚΚ την
δεκαετία του ’30 απευθυνόταν πολιτικά και πο-
λιτιστικά στη μαύρη εργατική τάξη.   

Το σκηνικό επαναλήφθηκε ξανά. Το rock ‘n’
roll, η μουσική που ξεσήκωσε τη λευκή αμερι-
κάνικη νεολαία στα μέσα της δεκαετίας του
’50 ήταν πρακτικά αντιγραφή μορφών των
blues, όπως το boogie woogie και το jump
blues που άνθιζαν στην μαύρη κοινότητα ήδη
μια δεκαετία πριν. Τα μαζικά καψίματα rock n
roll δίσκων και οι απαγορεύσεις δεν μπόρεσαν
να σταματήσουν αυτό το κύμα που με την με-
ταπολεμική άνθηση της μουσικής βιομηχανίας
απλώθηκε σε όλο τον πλανήτη.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μετά το
Παρίσι -που την δεκαετία του ’30 αποτέλεσε
καταφύγιο για τους μεγάλους μαύρους καλλι-
τέχνες της τζαζ- την δεκαετία του ‘60 ήρθε η
σειρά της Βρετανίας. Μια ολόκληρη γενιά
μουσικών στρέφεται στην πρωτόλια δύναμη
των blues του αμερικάνικου αγροτικού νότου
και του βιομηχανικού βορρά. Αυτή η γενιά θα
βγάλει τους Rolling Stones, τους Animals,
τους Them, τους Kinks, τους Beatles, τους
Who που στα μέσα της δεκαετίας του ’60 θα
σαρώσουν τις ΗΠΑ στη λεγόμενη «βρετανική
εισβολή». 

Εκεί δίπλα στους τραγουδιστές διαμαρτυ-
ρίας της φολκ μουσικής όπως ο Bob Dylan, o
Pete Seeger και η Joan Baez που συνέπαιρναν
τα φοιτητικά χάπενινγκ, θα δημιουργηθούν το
1964-65 στις ΗΠΑ δεκάδες χιλιάδες ροκ μπάν-
τες. Οι ίδιες αυτές μπάντες έφτασαν λίγα χρό-
νια μετά, από τα γκαράζ να παίζουν στο Γούν-
τστοκ δίπλα στους μαύρους καλλιτέχνες που
χάρασαν την ίδια περίοδο τους δικούς τους
νέους μουσικούς δρόμους.  

Μισό αιώνα μετά, και το Γούντστοκ και το
Χάρλεμ είναι ακόμη εδώ –όχι τόσο χάριν της
μουσικής βιομηχανίας που ακόμη βγάζει εκα-
τομμύρια στις πλάτες των διάσημων και αφα-
νών πρωταγωνιστών αυτών των γεγονότων. Εί-
ναι, και θα είναι, για όσο ακόμη θα υπάρχουν
αντιθέσεις, για όσο ακόμη σε όλα τα μήκη και
πλάτη εκατομμύρια στόματα θα συνεχίζουν να
κραυγάζουν Ελευθερία. 

Γιώργος Πίττας
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50 χρόνια
από το

Γούντστοκ

Μισό εκατομμύριο στο φεστιβάλ του Γούντστοκ. 
Δίπλα, το “Μαύρο Γούντστοκ” στο Χάρλεμ.
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Οι βαθιές ρίζες της κρίσης του νεοφιλελευθερισμού

Η κρίση της νεοφιλελεύθερης
παγκόσμιας τάξης επιταχύ-
νεται βδομάδα τη βδομάδα.

Παρόλα αυτά, η νεοφιλελεύθερη
παγκοσμιοποίηση εξακολουθεί να
έχει τους υποστηρικτές της. Ο Μάρ-
τιν Γουλφ, ο Νο 1 σχολιαστής της
εφημερίδας Financial Times έγραψε
μια απολογία την περασμένη εβδο-
μάδα για αυτό που ο ίδιος αποκαλεί
“η με σώας τας φρένας παγκοσμιο-
ποίηση”. Ο Γουλφ παραδέχεται ότι
υπάρχει πρόβλημα αλλά θεωρεί ότι
είναι κατά βάση πολιτικό, ότι οφεί-
λεται στους συνήθεις υπόπτους -τον
Τραμπ και το Brexit. 

Η κρίση της παγκοσμιοποίησης
όμως έχει πολύ βαθύτερες ρίζες, ρί-
ζες που προέρχονται από το χρημα-
τοπιστωτικό κραχ του 2007-8 και τη
Μεγάλη Ύφεση που το ακολούθησε.
Διάφοροι οικονομικοί δείκτες δεί-
χνουν ότι η αναταραχή αυτή έχει κα-
ταλήξει σε αυτό που το περιοδικό
The Economist ονόμασε “καθυστε-

ροποίηση” πριν από μερικούς μήνες.  
Ένα από τα βασικά της σημάδια

είναι η επιβράδυνση των ρυθμών αύ-
ξησης του παγκόσμιου εμπορίου.
Στο απόγειο της νεοφιλελεύθερης
παγκοσμιοποίησης, το παγκόσμιο εμ-
πόριο αύξανε δυο φορές γρηγορότε-
ρα από την παγκόσμια παραγωγή.
Αυτή η ραγδαία άνοδος αντικατό-
πτριζε την επέκταση των παγκόσμιων
εφοδιαστικών αλυσίδων -αυτό που οι
πανεπιστημιακοί αποκαλούν “παγκό-
σμιες αλυσίδες αξίας” που μετατρέ-
πουν την παραγωγή σε μια παγκό-
σμια διασυνδεδεμένη διαδικασία.

Η Τζίλιαν Τετ ανέλυσε αυτή την
αλλαγή που επέβαλλε το κραχ σε
ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην
Financial Times. ”Στην αρχή της
προηγούμενης δεκαετίας”, γράφει,
“το παγκόσμιο εμπόριο αύξανε κατά
σχεδόν 8% κάθε χρόνο, με ρυθμό
διπλάσιο από το ΑΕΠ. Φέτος, όμως,
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορί-
ου εκτιμάει ότι η αύξηση του εμπο-
ρίου δεν θα ξεπεράσει το 2,6% -το
ίδιο ακριβώς ποσοστό με το οποίο
αναμένεται να αυξηθεί και το παγκό-
σμιο ΑΕΠ”.

Αυτή η καθίζηση, σημειώνει η Τετ,
αποδίδεται κατά κανόνα στον προ-
στατευτισμό του Τραμπ και ιδιαίτε-

ρα στον εμπορικό του πόλεμο ενάν-
τια στην Κίνα. Αλλά όπως δείχνει μια
μελέτη του Χιούν-σον Σιν, του κύρι-
ου οικονομικού συμβούλου της Τρά-
πεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS),
την οποία επικαλείται η Τετ, αυτό
δεν είναι αλήθεια. 

Ο Σιν έδειξε ότι “από το 2000 έως
το 2008 υπήρξε μια φρενήρης ανά-
πτυξη των διεθνών εφοδιαστικών
αλυσίδων. Οι ακαθάριστες εξαγω-
γές απογειώθηκαν σε σχέση με το
ΑΕΠ, αυξανόμενες αθροιστικά κατά
16%, κύρια λόγω της έντονης αύξη-
σης των εμπορικών δραστηριοτή-
των ανάμεσα στη Δύση και την Κίνα.
Παρόλο που το εμπόριο ανέκαμψε
μετά το 2009 οι ρυθμοί δεν επανήλ-
θαν ποτέ σε οτιδήποτε που να πλη-
σιάζει καν την προ το 2007 περίο-
δο”. Ο Σιν εστιάζει την ερμηνεία του
στο ρόλο του χρηματοπιστωτικού
συστήματος στην αύξηση των παγ-
κόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων. 

Όπως γράφει, “οι επιχειρήσεις
χρειάζονται τεράστια κεφάλαια κίνη-
σης για να λειτουργήσουν τις εφο-
διαστικές τους αλυσίδες. Τυπικά τα
δυο τρίτα αυτών των κεφαλαίων
προέρχονται από τις δικές τους πη-
γές ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο προ-
έρχεται από την τραπεζική ή εξω-

τραπεζική πίστη. Στη διάρκεια της
προ του 2007 εκρηκτικής ανόδου
της δανειοδότησης οι επιχειρήσεις
μπορούσαν να εξασφαλίσουν εύκο-
λα και τα κεφάλαια κίνησης και τα
εμπορικά κεφάλαια.

Αλλά έκτοτε οι τράπεζες έχουν
αντιστρέψει αυτή την τάση. Αυτό
οφείλεται εν μέρει στους κανονι-
σμούς που επιβλήθηκαν μετά την
κρίση, που έχουν κάνει πιο ακριβές
για τις δυτικές τράπεζες τις παρο-
χές αυτών των χρηματοδοτήσεων.
Ταυτόχρονα, όμως, επειδή οι ίδιοι οι
πόροι των τραπεζών έχουν χτυπηθεί
από τις επιπτώσεις των εξαιρετικά
χαμηλών επιτοκίων”.

Κερδοσκοπικές φούσκες
Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρου-

σα διαπίστωση για το πώς το τραπε-
ζικό σύστημα -και ιδιαίτερα οι τρά-
πεζες και οι σκιώδεις τράπεζες στις
ΗΠΑ και την Ευρώπη- δεν φούσκω-
ναν απλά και μόνο τις δικές τους
κερδοσκοπικές φούσκες αλλά
έσπρωχναν και την παραγωγή και το
εμπόριο σε αυτές. 

Όπως γράφει η Τετ: “Η έρευνα
δείχνει ότι η προ του 2007 χρηματο-
πιστωτική φούσκα δεν δημιούργησε
μόνο μια ραγδαία αύξηση στις τιμές

των ακινήτων αλλά βοήθησε να δη-
μιουργηθεί και μια φούσκα στο εμ-
πόριο και τις εφοδιαστικές αλυσί-
δες”. Και καταλήγει: “Στο βαθμό
που η φούσκα αυτή έχει τώρα σκά-
σει μοιάζει μη ρεαλιστικό να περιμέ-
νει κανείς ότι ο κόσμος θα ξαναδη-
μιουργήσει μια νέα αύξηση του εμ-
πορίου στο άμεσο μέλλον -ακόμα
και αν, μέσα από κάποιο θαύμα, οι
ΗΠΑ και η Κίνα σταματήσουν ξαφνι-
κά τον εμπορικό πόλεμο”.

Ένας άλλος τρόπος για να διατυ-
πώσει κανείς αυτό το συμπέρασμα
θα ήταν να πει ότι η παγκόσμια οικο-
νομική και χρηματοπιστωτική κρίση
του 2007-8 “έσπασε” την νεοφιλε-
λεύθερη παγκοσμιοποίηση. Οι πολι-
τικές ανατροπές των τελευταίων
χρόνων αντανακλούν τις ανισορρο-
πίες που φέρνουν αυτές οι οικονομι-
κές αντιφάσεις.  

Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλη ση-
μασία να κινητοποιούμαστε ενάντια
στον ρατσισμό του Τραμπ και των μι-
μητών του- σαν τον Μπόρις Τζόνσον.
Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να χτί-
ζουμε μια εναλλακτική λύση απέναντι
όχι μόνο στον νεοφιλελευθερισμό
αλλά και τον ίδιο τον καπιταλισμό.

Γράφει ο 
Άλεξ Καλλίνικος

Με μαζικές διαδηλώσεις στους δρό-
μους “υποδέχτηκε” η Βρετανία την
περασμένη εβδομάδα τον νέο της

πρωθυπουργό, τον Μπόρις Τζόνσον. Πάνω
από πέντε χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθη-
καν την Τετάρτη, την ίδια ημέρα που αναλάμ-
βανε τυπικά την εξουσία, στο κέντρο του Λον-
δίνου για να δηλώσουν ότι ο Τζόνσον, ένας
ακροδεξιός ρατσιστής και μιμητής του
Τραμπ, πρέπει να φύγει.

Τον Τζόνσον δεν τον ψήφισε ο λαός της
Βρετανίας για πρωθυπουργό: τον ψήφισαν
απλά τα μέλη του κυβερνώντος Συντηρητικού
Κόμματος. Η αναρρίχησή του στην εξουσία
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην πολιτική
κρίση που μαστίζει τη Βρετανία από το δημο-
ψήφισμα για το Brexit μέχρι σήμερα. Η Τερέζα
Μέι, η προκάτοχός του, δεν κατάφερε να πα-
ρουσιάσει ένα σχέδιο “οργανωμένης εξόδου”
από την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο θα είχε
την στήριξη τόσο των Βρυξελλών όσο και του
ίδιου του βρετανικού κοινοβουλίου. Ούτε την
στήριξη του ίδιου της του κόμματος δεν κατά-
φερε να κερδίσει.

Ο Τζόνσον είναι οπαδός της “άγριας εξό-
δου” χωρίς καμιά συμφωνία με την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. “Στις 31 Οκτώβρη το Brexit θα έχει
ολοκληρωθεί” είπε στην πρώτη του δήλωση
σαν πρωθυπουργός. Και συνέχισε με ένα εθνι-
κιστικό παραλήρημα που θύμιζε τις κραυγές
“να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη” του
Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πιθανότητες, όμως, να πετύχει εκεί όπου
απέτυχε η Μέι είναι στην πραγματικότητα ελά-
χιστες. Πρώτα απ' όλα για τυπικούς λόγους:
το Συντηρητικό Κόμμα έχει πλέον μια ελάχι-
στη μόνο πλειοψηφία 3 εδρών στο κοινοβού-

λιο των 700 βουλευτών. Ακόμα χειρότερα το
κόμμα εξακολουθεί να είναι βαθιά διαιρεμένο.
Η Μέι έχασε όλες τις ψηφοφορίες για το Bre-
xit γιατί οι βουλευτές “της” αρνιόνταν απλά να
τις στηρίξουν. 

Δεύτερον -και πιο σημαντικό- για ουσιαστι-
κούς λόγους. Το Brexit, δεν ήταν επιλογή της

άρχουσας τάξης της Βρετανίας: ήταν πολιτικό
ατύχημα. Ο Ντέιβιντ Κάμερον, ο τότε πρωθυ-
πουργός, κάλεσε το δημοψήφισμα με την βε-
βαιότητα ότι το “ναι” στην παραμονή στην ΕΕ
θα επικρατούσε. Ο στόχος του ήταν να περι-
θωριοποιήσει την ακροδεξιά αντιπολίτευση
μέσα (τον Τζόνσον δηλαδή) και έξω από το

κόμμα του (το Ukip του Φάρατζ). Αλλά επι-
κράτησε η έξοδος. Το αποτέλεσμα έχει ρίξει
έκτοτε το Συντηρητικό Κόμμα σε μια βαθιά
κρίση από την οποία δεν υπάρχει καμιά ορατή
διέξοδος: το κόμμα της άρχουσας τάξης
στρέφεται τώρα, εγκλωβισμένο στη δική του
κρίση, ενάντια στα συμφέροντα του Βρετανι-
κού καπιταλισμού, τον οποίο υποτίθεται ότι
εκπροσωπεί.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος
εμπορικός εταίρος της Βρετανίας. Ένα άγριο
Brexit θα είναι καταστροφή για τις βρετανικές
τράπεζες και επιχειρήσεις. Η λίρα πέφτει συ-
νεχώς από το 2016 μέχρι σήμερα, από τότε
που ο Κάμερον έχασε το δημοψήφισμα για
την παραμονή στην ΕΕ. Ο Τζόνσον μπορεί να
υπόσχεται ότι θα αναστηλώσει τώρα, μέσα
από την έξοδο, το παλιό μεγαλείο της Βρετα-
νικής Αυτοκρατορίας (με τον ρατσισμό του,
τον μιλιταρισμό του και όλα τ' άλλα του) αλλά
είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να κάνει έστω
και ένα μικρό βήμα προς αυτή την (έτσι και
αλλιώς ουτοπική) κατεύθυνση. 

Το μεγαλύτερό του εμπόδιο, όμως, θα είναι
η οργή και η αντίσταση του ίδιου του κόσμου.
Και αυτό φάνηκε με το “καλημέρα” με τη με-
γάλη διαδήλωση και πορεία προς την πρωθυ-
πουργική κατοικία την Τετάρτη. Και ο ουρα-
νός είναι γεμάτος από νέες καταιγίδες.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΒΡΕΤΑΝΙΑ Με το “καλημέρα” διαδηλώσεις
ενάντια στον Μπόρις Τζόνσον

Διαδήλωση ενάντια στον Τζόνσον στο Λονδίνο, Τετάρτη 24/7


